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 00الخميفة ابو العباس والحركات المناوئة له
 -ابو سممه الخالل عن خط الثورة:انحراف  -1

-132تعد مؤامرة الخالل أول حركة تواجهناا ياع عهاد الخميفاة اباع العبااس       
ه لقااد كاااان اباااو ساااممه حفاااص بااان ساااميمان الخاااالل وزيااار ال محماااد والداعياااة 136

العباساع يااع الكوياة ضااد ضياع ثالثااين سانه يااع خدماة الاادعوة العباساية مكونااا حمقااة 
االمااا  العباسااع امااا  الاادعوة  بااربرامي وماارو وكاناات عالضتااه الوصاال بااين الحميمااة 

العباسية ضوية ولكنه ما ان سمع بمقتل ابارامي  العباساع عماد ياد ماروان اثخيار ثا  
ه لاا  يعتاارف الخااالل باا بع 132مااروب ابااع العباااس الااد الكويااة يااع صاافر ساانة 

 0العباس زعيما جديد لمدعوة العباسية وأشار اليه بالتخفع عن ثنظار 
اثمااا  ولكاان بعااد مقتاال اثخياار  ياار  باارامي إلوالظااامر ان والا الخااالل كااان      

الخاااالل وجهاااة نظااارا ياااع العباسااايين وأراد ان يجعااال الخالياااة عموياااة ي رسااال ثالثاااة 
رسائل الد االما  جعفر الصااد  الحسانع وعباد ان بان الحسان المحاض الحساينع 
وعماار باان عمااع باان الحساان داعيااا ايااام  لمخاليااة موكااان الخااالل ضااد اماار الرسااول 

 واذاضبااال اثمااار ماااز  الرساااالتين اثخااارى  يااااذاجعفااار الصااااد   بالاااذماب اوال الاااد
 0ريض ذمب الد عبد ان المحض ومكذا 

لقااد كااان جااواب الصاااد  أحاارا  الرسااالتين منكاارا معريتااه بااالخالل مأمااا عبااد       
ان المحاااض يكاااان متاااردد اول االمااار يشااااور الصااااد  وشخصااايات اخااارى ميحاااذرا 

ولاذل  لا  يكان مناا  مان حاجاة لعارض  0خاالل الصاد  من مهمة االنقيااد الاد ال
اثماار عمااد عماار باان عمااع المرشاا  الثالااث بعااد ان تظااامر بااالقبول ولكاان المااتمعن 
يااع موضااف العمااويين ياادر  باا ن الشاا  خااامرم  جميعااا ماان محاولااة الخااالل عاارض 
الخاليااة عماايه  وكااان مااذا العاارض ضااد حاادث يجاا ة دون مقاادمات ياا وضعه  يااع حياارة 

 0من أمرم 



وضد أدر  الخالل ان تسم  ابع العباس لمسمطة ربما سيحد مان نفاوذا القاوي        
الذي اخذ يتعاظ  خاصة بعد نجاح الثاورة وسايطرة الخراساانية عماد الكوياة مولاذل  
حاااااول الخااااالل ان يجااااد شخصااااية اخاااارى ماشاااامية  ياااار عباسااااية ينصاااابها خميفااااة 

لفيااال عماااد ويحاااتفظ ماااو بنفاااوذا السياساااع الكبيااار مذلااا  ثناااه سااايكون صااااحب ا
 0الخميفة الجديد 

لقااد باااات محاولااة الخااالل بالفشاال لشاا  العمااويين وحااذرم  منااه اوال مولتااردد       
الشخصيات العموياة بالمااامرة التاع تتطمبهاا السياساة ثانياا مولقاوة الادعاة العباسايين 
يااع الكويااة ثالثااا ميقااد اكتشااف الاادعاة مكااان ابااع العباااس وأعمنااوا بيعتااه بااين الناااس 

 0باثمر الواضع والبيعة  االعترافيطر الخالل الد مما أ
الخالل ورياع عناه ياع البداياة ولا  يكان مان الممكان  اعتذارلقد ضبل الخميفة      

القياا عمد الخالل يع حينه نظرا لساعة نفاوذا وساطوته السياساية ي بقااا وزيارا لاه 
 0حتد تحين الفرصة لمتخمص منه 

 اثمااور باادأ يخطااط لمااتخمص ماان الخااالل يباادأ وبعااد ان تساام  ابااو العباااس زمااا     
عماد الاتخمص مان  واتفقااب ضصاا أتباعاه ولاوالة الماوالين لاه مثا  اتصال با بع مسام  

ابااع سااممه الخااالل موضااد لعباات المنايسااة بااين الخااالل وأبااع مساام  يااع مقتاال الخااالل 
موياااروى أن اباااا مسااام  ماااو الاااذي اضتااارح ضتماااه والاااتخمص  مناااه وارسااال مااان ضتماااه مااان 

 0ه133ن سنة خراسا
 

 تدمور اثوياع الداخمية لمخالية العباسية يع عهد ابو العباس السفاح
لقاد واجهات الخاليااة العباساية ومااع التازال يااع بادأ ت سيسااها حركاات متطريااة        

وكااان أول مااذا 0وخاصااة يااع خراسااان  اإلسااالمعيااع جيااوب متفرضااة ماان المشاار  
 -الحركات المتطرية :

 
نساابة الااد ضريااة ددراونااد بب القريبااة مااان  بالروانديااةوضااد سااموا  -: الروانديااةالحركااة 

با ن  اعتقدواالذين  الخراسانيةأصفهان التع كانت مهد دعوته  ومعظ  أتباعها من 
ماان  ياارم  ياااالوا ياايه   مااوا ياحشااا م يقدسااوم  وألهااوم   باإلمامااةالعباساايين أحاا  



 ب مامااااهكاناااات تعتقااااد ور اااا  ان مااااذا الفرضااااة  0موكااااان يتزعمهااااا عبااااد ان الراوناااادي 
الصااحي  والساانة  اإلسااال متطريااة بعياادة عاان  بااارااالعباساايين اال انهااا كاناات تاادين 

المحرماااااات  واسااااتحاللأراا مجوسااااية حااااول تناساااا  اثرواح  اعتنقااااتالنبويااااة كمااااا 
ن يعمااان العباسااايون انهااا  وضاااد سااااا ماااذا الفرضاااة الفارساااية المتطرياااة ا 0االساااالمية 
وساانة رسااوله صاامد ان عميااه وساام  يثااارت معمنااة د ماادي كتاااب ان مااسيساايرون ع

تمردمااااا يااااد الساااامطة العباسااااية اال ان تمردمااااا لاااا  يسااااتمر يقااااد سااااحقتها الساااامطة 
 0العباسية يع خراسان 

ثاا  جابهاات الساامطة العباسااية حركااة بهايريااد المجوسااية يقااد تماارد بهااا  -حركااة بهايريااد :
الاااادين  إلصااااالحن حركتااااه يريااااد يااااع نيسااااابور معمنااااا مااااذمبا زرادتشاااايا معاااادال وأدعااااد ا

 0  اإلسااالمعالزرادتشااع الفارسااع ونشاارا بااين الناااس ممتحااديا الساامطة العباسااية والاادين 
دئ االسااالمية وحاااول أيااايتها الااد ور اا  ان بهايريااد الفارسااع ضااد تسااتر باابعض المبااا

وحقيقتااااه  اإلسااااال ركتااااه الجدياااادة أال ان العباسااااية كشاااافوا زيااااف مبادئااااه ودسااااه عمااااد ح
الداعية لنشر المذمب الزرادتشع ب سموب جديد وبثوب جديد يتصدت لاه وضتمتاه منهياة 

 0والخالية العباسية  اإلسال بذل  الخطر الذي يمثمه عمد 
ولقد حاول ابو مسم  الخراسانع الاذي اصاب  والياا عماد خراساان خاالل عهاد       

وادر تمرديااة يااع تماا  الفتاارة العباااس أن يوسااع نفااوذا وساامطته مظهاارا باا الخميفااة ابااو
 0المبكرة من العصر العباسع 

وكاااان يرياااع الياااه كااال شاااعا بسااابب العياااون التاااع كانااات تنقااال لاااه كااال شاااعا الوالياااة 
وأمورمااا ولاا  يكتااف بااذل  باال حاااول ابااو مساام  ان يكااون لااه عااين يااع بااالط الخميفااة 

 0العباسع يقد كان ابو جه  يكتب  ثبع مسم  كل شعا يع البالد
وضد تخمص ابو مسم  من العناصر البارزة يع الدعوة العباسية خاصة العارب      

ومااانه  رئااايس الااادعاة ياااع خراساااان ساااميمان بااان كثيااار الخزاعاااع وعماااع بااان جاااديع 
 0الكرمانع والمز بن ضريض وكون نواة جديدة لجيش يدين له بالوالا والطاعة 

لصاالحه بينماا الخاليااة كماا أساتحوذ اباو مسام  عماد امااوال خراساان وساخرما       
العباسية تمر ب زمة مالية خانقة يع أيامها اثولاد بسابب عاد  تاوير اثماوال لاديه  



ومساام  تسااميحا جياادا  مااذا ييااال وزيااادة رواتااب الجنااد وت ساايس جاايش ضااوي ماادرب 
 0اجة الدولة الجديدة لكسب ضموب الناس اليها حعن 
 يار ماا يارا  يقاد ضامات ثاورة ياع أما يع العرا  يقد كانت اثمور تسيير عمد      

يقاااد كانااات الموصااال مركااازا لمخاااوارج ياااع عصااار ماااروان  0ه133الموصااال سااانة 
الثااانع أخاار الخمفاااا اثمااويين الااذي نجاا  يااع كباات الحركااة الخارجيااة يااع الجزياارة 

ياا نه  عاريااو  لألمااويينور اا  والا الكثياار ماان شاايوخ القبائاال الجزريااة  0الفارسااية 
يااع  اناادحارا  تفاات  مدينااة الموصاال ابوابهااا لمااروان بعااد سياسااة مااروان القبميااة مولاا

الخراسانية بالتهميال ولكان ماا ان عاين اباو  استقبمتموضعة الزاب عمد ان الموصل 
العبااااس محمااادا بااان صاااول ماااولد خاااثع  والياااا عماااد الموصااال حتاااد أماااتعض أمااال 

 ضائمين :أيمع عمينا مولد خثع  ؟ االختيارالموصل ول  يريوا بهذا 
فة ل  يستطع أن يعالج اثمر بحكمة ير   أن عزل محمد بن صاول أال ولكن الخمي

 0أنه عين مكانه أخاا يحيد الذي أبقد أبن صول ضائدا لرابطة دحامية ب الموصل
الخاطئااة التااع ضااا  بهااا الخميفااة ذلاا   اإلجااراااتلقااد كااان أرسااال يحيااد ماان        

عماااد  اإلبقاااااا وأن مكمااا الكااافا اإلداريثن يحياااد لااا  يكااان بالرجااال السياساااع أو 
 اثساوأالوالع القدي  أبن صول كقائد عسكري أدى الد تعقد الموضاف وتطاويرا نحاو 

بعاض  اعتقااليقد اخذ ابن صاول كقائاد عساكري ياؤثر عماد يحياد ويحرياه عماد 
رؤساا القبائل متهما ايام  بالشاب والوالا لألمويين وكان أبن صول نفسه ضاد ضتال 

ضسااا  اخااار مااان  اعتقاااال  حااارض يحياااد عماااد رجااال ثااا ب12دمااان مشااااي  الموصااال 
 االياطراباترجاالت الموصل اثمار الاذي أدى الاد نفاور أمال الموصال وحادوث 

يدخل الناس منازله  وتحصنوا بها م وأصطد  الناس بالخراسانية ووضع بسبب ذلا  
وبعاااد أياااا  مااان الفوياااد ويقااادان اثمااان ناااادى يااايه  باثماااان 0الكثيااار مااان القتماااد 
الفا وضتل الرجاال والنسااا والصابيان ثالثاة  ب12رجال وضتل منه دوجعموا يخرجون ال

 0بنهر دجمة  اختمطتويع رواية ان دماا أمل الموصل  0ايا  تباعا 
 :أسباب ثورة الموصل ؟وتصادم  مع الخالية العباسية 

كااااان أمااااالع الموصاااال معاااارويين بميااااوله  اثمويااااة ور اااا  معاريااااته  لسياسااااة  -1
 0مخمصين لبنع أمية بعد زوال ممكه  مروان مي نه  بقوا 



لقد كان والة الموصل عمد عهد اثمويين من اثمراا وشايوخ القبائال ولاذل  لا   -2
يتحمل أشراف الموصل وشيوخها أن يكون أبن صاول ماولد خاثع  والياا عمايه  

0 
 لقاااد كاااان بعاااض القبائااال العربياااة التاااع دخمااات الموصااال ذات مياااول خارجياااة ال -3

 0العباسية تدين بالوالا لمسمطة 
ثياة سايطرة  إن القبائل العربية يع الموصل كانت معروية بعد  حبها لمخيوع -4

عن لااوال وكاناات يااع أواخاار العصاار اثمااوي يااع ذتااال  مركزيااة حكوميااة ميهااع 
 ايطرابحالة 

يمااا  تكااان مااان المؤيااادين لمعباسااايين مناااذ وضااات طويااال يمااا  تؤياااد ماااذا  الكوياااةاماااا       
 الكويااةطالااب لهااذا  حاااول الخميفااة العباسااع ان ياااادر ال عمااع باان ابااع  المدينااة  اال

يساير يساماما  اشاعالياه  ي ياف  الكويةيكان منا  ضصر ابن مبيرا الذي يقع خارج 
لكن الناس  منا   ظموا  يدعونه باالسا  القادي   ياياطر الخميفاة اباو   الكويةماشمية 

مناخهااا وتوجااه شاامال  اسااو السياسااية أياااية  الااد  لألسااباب الكويااةالعباااس ان ياااادر 
االنبااااار واشااااترى ارايااااع بنااااد عميهااااا مدينااااة عرياااات باساااا  ماشاااامية االنبااااار  ياتخااااذما 

مااا حيااث ادركتااه الوياااة يمااات   136عاصاامة لمدولااة العباسااية  يظاال ييهااا  حتااد ساانة 
 بسبب مرض الجدري الذي انتشر  يع العرا  يع تم  السنة . 

ساوى االساتقرار الاذي يحقا  لهاا  اشاع سايةالسيايم  يكن يهمها من   البصرةاما       
ماا االويااع ييهاا وماذا  ومادوامدينة تجارية يهمها االساتقرار  ثنهاريامها االضتصادي 

لهااا الدولااة العباسااية وكااذل  بماادان الخماايج العربااع حيااث كاناات اشاابه بالمسااتقمة   هحققتاا
 ارية . التج ثمميتهاوتنحصر سمطة الدولة العباسية يع المدن الساحمية وذل  

اماااا ياااع باااالد الشاااا   يكانااات تاماااع باااالفتن  وماااذا نتيجاااة  السياساااة التاااع اتبعهاااا       
عبدان بن عمع يكمما ضامت الثورة واخمدت ضامت ثورة اخرى ياع منااط  مختمفاة  مان 
مناط  بالد الشا  ول  تنتهع تم  الثورات حتد مقتال عباد ان  بان عماع وانتهااا ثورتاه 

التع اتبعها مذا القائد يع بالد الشا  ويمسطين كانت وراا عادد مان .ويبدو ان القسوة  
 الثورات  يع المنطقة كمفت الخالية العباسية الكثير من االموال والرجال .



امااا يااع مصاار وشاامال ايريقيااا حيااث كاناات االوياااع يااع مصاار مسااتقرة نساابيا       
مرتااع لحركااات الخااوارج  ضياسااا الااد العاارا  وبااالد الشااا  . امااا يااع شاامال ايريقيااا يكاناات

 اما سيادة الدولة العباسية يم  تتعدى مدن السواحل.  المستمرةوثوراته  
وضامااات بهاااا الدولاااة   نالعباسااايياماااا ياااع االنااادلس يقاااد خرجااات المااادن مااان سااايطرة      

مااا وعهاااد البااع جعفااار  136يااع االنااادلس . تااويع  اباااو العباااس الساافاح سااانة  اثمويااة
 يه عيسد بن موسد .المنصور ومن بعدا البن اخ

 
 المصادر والمراجع

 ابن االثير م الكامل يع التاري  -1
 ابن كثير م البداية والنهاية -2
 الطبري م تاري  الرسل والممو  -3
 ابن الجوزي م المنتظ  يع تاري  الممو  -4
 ابن خمكان م وييات االعيان -5
 اليعقوبع ن تاري  اليعقوبع -6
 ابن خياط م تاري  خميفه بن خياط -7
 عيون االخبارابن ضتيبة م  -8
 ابو الفدا م المختصر يع اخبار البشر -9

 ابو الفرج االصفهانع م اال انع-10
 حاجع خميفهم كشف الظنون يع معرية االسامع والفنون-11
 الذمبع م تاري  االسال -12
 السيوطع م تاري  الخمفاا-13
 المسعودي م مروج الذمبع-14
 المقريزي مكتاب السمو -15
 عشدالقمقشنديم صب  اال-16
 ولهاوزن م الدولة العربية وسقوطها-17
 اد  متز م الحيارة االسالمية-18
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