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 الخليفة ابو جعفر المنصور في عهد عبد اهلل بن علي تمرد
يعد عبد اهلل بن عليي خخصيية  عريةرية بي رمع لميه نجميا منيه ارري لا لمو ربية ميروان        

بيين مومييد  اخيير خلفيي ي بنييي اميييا وانتصيي رة عليييا فييي معرةيية الييما  وتييول   م يي ردع الجييي  
لييي وتيي  المنهييمم باييي دع  مييروان بيين مومييد وتيي  ايي در بيي د الخيي م عييم  واييا عبييد اهلل بيين ع

فلريي ين  فصييدرا اواميير ميين الخليفيية  العب رييي ببييرورع تولييف عبييد اهلل بيين علييي فييي بيي د 
الخ م  وان يصبح والي عليه  عم  ل  الخليفة من صي لح بين عليي م واية ميروان بين موميد 
.ويعتبيير انتصيي رة عليي  الجييي  ا مييوال نا يية ان يي ح لييا عليي  المريير  الري رييي  والعرييةرال 

ل ا عليا ا بواي وتوجها اليا ا نظ ر   يلية فتيرع وةميا  ليب د الخي م اب ن تلك المدع  فر
ولييد ظييل والييي عليهيي   يليية خ فيية ابييو العبيي ا  وة نييا الدوليية البيمن ييية فييي  ييهة المييدع  لييد 
ارتغلا الظروف الداخلية ليموال الخ فية ا مويية فوريعا ويدود   وميدا نفوه ي  ولمي  ة نيا  

ورع ةيي ن  بييد ان تهمييل المنيي  ح الودودييية  ةميي  ان انتايي ل مايير الخ فيية العب رييية منخييغلة بيي لع
الخ فييية عييين  يييهة المن اييية  المهمييية ولمييي  فرايييا الخ فييية  العب ريييية مييين مخييي ةله   الداخليييية 
اصدر ابو العب ا  اوامر ال  واليي الخي م عبيد اهلل بين عليي ببيرورع اعيداد جيي  ليوع وةبيير 

وال ال مميية لتعميييم تلييك الومليية  ولييد اعييدا ومليية لمواجهيية الدوليية البيمن ييية واررييل لييا ا ميي
ةبيييرع  مجهييمع بةييل ميي  توتيي م اليييا الوميي ا المتجهيية اليي  وييدود الدوليية البيمن ييية  ميين عتيي د 
ومؤن ورج ل  لهم خبرع في ور  البيمن يين  وة ن جلهيم مين ا يل الخي م اليهين عرفيوا الاتي ل 

منيييي وراتهم والنيييي ر ا ارياييييية وارييييتخدامه  مييييه الدوليييية البيمن ييييية ويعرفييييون اريييي ليبهم الات لييييية و 
والمنجنياييي ا ولمييي  اريييتةملا الومليييية العريييةرية  صيييدر اوامييير اليييي  عميييا عبيييد اهلل بييين علييييي  
ب لتوجا تج ة الدولة البيمن ية فتورةا الوملة من دمخح واتجها خيم   وتي  وصيلا مدينية 

المنصيور الخ فية ومين  ) دلوك ( وفيه  وصل نب  وفي ع الخليفية ابيو العبي ا وتيول  ابيو جعفير
 بعدة عير  بن مور  و ها م  دعي عبد اهلل بن علي عصي نا عل  الخليفة المنصور .

 
  م  ي العوامل التي خجعا عبد اهلل بن علي عل  العورع



 ( الاوع العرةرية التي ة نا مه عبد اهلل والتي   ياف ام مه  ع ئح ا  ورواتا .1) 
عبييد اهلل بيين علييي ظنيي  ميينهم  انييا ريييعيد اليييهم مةيي نتهم التييي ( مريي ندع ا ييل الخيي م لورةيية 2)

 ة نوا يتمتعون به  في ظل الخ فة ا موية .
 (  مو  عبد اهلل بن علي ة ن دافع  وراي ورةتا3)
لبيي  عليي   ألنييا( اعتايي د عبييد اهلل بيين علييي ب نييا اوييح ميين ابيين اخيييا فييي تييولي الخ فيية 4)

 مروان بن مومد .
لخيييوف  فيييي هةييير تف صييييل العيييورع ان نبيييين الظيييروف والم برييي ا التيييي و بيييد لنييي  لبيييل ا     

او  ا به  من خ ل الموالف الري رية والعرةرية التي يمعله   ةيل مين  الخليفية ابيي جعفير 
المنصيييور وابيييي مريييلم الخرارييي ني ول ئيييد العيييورع عبيييد اهلل بييين عليييي نظيييرا لوجيييود ارتبييي   ممنيييي 

ا  دد الوبه الا ئم آنهاك لةعرع عيدد   وعيدته  وان وت ريخي يجمه  ؤ ي .ف لعورع خةلا خ ر 
خ ورتهييي  الوايايييية تةمييين فيييي نفيييا لي دتهييي  فا ئيييد   او مفجر ييي  عبيييد اهلل بييين عليييي و يييو عيييم 
الخليفييية واجليييد م واخيييجعهم  فهيييي تمعيييل اول بييي درع انخيييا ح فيييي البييييا العب ريييي ليييا خ ورتيييا 

مليا مودلية بهي  . وماد فيي خ ورتهي  الف دوة عل  الدولة التي لم ييتم بن ؤ ي  بعيد وا خ ي ر  
انهي  اعلنيا فييي الجبهية الرييورية التيي تمعييل اليوض جبهيية مع ربية للوةييم الجدييد فاييد ةي ن جييل 
مؤيييد   مييين ا يييل الخييي م اليييهين اريييتغلوا تيييهمر عبييد اهلل بييين عليييي  فهيييي عيييورع ريييورية لييييا فيييي 

   0مولعه  الجغرافي وو ئه  فور  بل ةهلك في العن صر التي ةونته 
وميين الخصيي ئب البيي رمع والمع ربيية انهيي  ة نييا ترويي  بيي ال انخييا ح يوييد  فييي البيييا      

 العب ري لد يؤدال ال  ارج ع الرل  ا الرئيرية اليه  وب لت لي ارتع دع مة نة رورية الر باة.
وتةمن الخ ورع الواياية لههة العورع و ي ان عبيد اهلل ليد اعلين عورتيا والخليفية المنصيور      

ل  تا الفعلييية بعييد ألنييا ةيي ن ولييا اعيي ن العييورع فييي  ريييح مةيية بعيييدا عيين مايير لييم يترييلم ريي
الخ فية  ومصييدر الايوع ولةيين عبييد اهلل  ليم يرييتغل  يها المولييف لصيي لوا وةي ن يتولييه  بعييف 
ميين ةيي ن مييه المنصييور ان ياييوم عبييد اهلل ب رريي ل لييوع ميين جيخييا تلاييي الاييبف عليييهم و ييم فييي 

  ريح مةة. 
ليفيية وتصييميما عليي  مواصييلة الرييير اليي  ا نبيي ر فييي ا ييية  الصييوا  فةيي ن مولييف الخ      

وة ن لو ي البييا العب ريي المايرون ب ل  عية ليا اعير ةبيير فيي منيه ليي م ابي راب ا فيي ماير 
الخ فة  مم  رهل بب  ا مور والري رع عليه  ويمةن ارج ع  يهة اليو ي لري باة ابيي جعفير 



 وية ولخخصيتا  الري رية وةف يتا العرةرية وا دارية المخهود له  في الدعوع العب رية من ن
 من ن ويا ع نيا .

وفيييي  ما بيييل  يييها نجيييد ان خخصيييية عبيييد اهلل بييين عليييي مت رجوييية وايييير مريييتارع علييي         
ميينهس ري رييي واوييد فهييو ميين ن وييية وةمييا للخيي م اتخييه اجييراياا صيي رمة ونفييه مجيي مر ر يبيية 

ة ايير مرايو  فيهي  مين ا يل الخي م علي  ا ليل بد ا له  فجعلا مولفيا العيدائي  يها خخصيي
 .يب ف ال  هلك ان ا ل البيا العب ري ة نوا ة ر ين لعبد اهلل تولي ا مر وماتنعيين ب نيا  

ا يي  للخ فيية وةيي ن لمولييف المنصييور الوةيييم  فييي تصييميما  يصييلح ان يةييون رجييل دوليية و 
نج وهيي  ولتغييير مجييرض ا وييد  عليي  المرييير اليي  ا نبيي ر لتهدئيية العييورع لةيي ن ميين المنتظيير  

الري رية ولد اظهرا خ تا  في اخم د العورع فيم  بعد علي  تمتعيا بدرجية ع ليية  مين اليهة ي 
والد  ي ف ر ا الخ ة التي رلةه  المنصور  في  ها المجي ل ة نيا تابيي بير  خصيوما 

عدئيه الري ريين بعبهم ببعف فبر  اب  مرلم بعبد اهلل  بن علي و يها بعيري  بين موري  ب
ولةنييا عمييد اليي  عمييا  عبييد اهلل او    نييا اصييبح عنصييرا خ ييرا عليييا ف صييبح الييتخلب منييا 
بييرورع ري ريييية ملويية ومريييتعجلة ولايييد لجيي  الخليفييية ابييو جعفييير المنصيييور اليي  اتخييي ه تيييدابير 

 -رريعة وو رمة لامه العورع في مهد   وة نا  خ تا :
 
بخبير العيورع  وعريةر بيدير جي عليح علي  عدم أل متا في ا نبي ر فتيرع  ويلية عنيد ريم عا  01

دجلييييية و يييييي خ يييييوع عريييييةرية مهمييييية لةيييييي يبتعيييييد بعريييييةرة عييييين ا  ليييييين وا  فييييي ل والخييييييو  
 الموجودين في المدينة.

 
ل م بإجراياا عرةرية مهمة ورريعة نفه   فورا تو خي  ألال  جيوم مفي جق ليد يخينا عبيد  02

 اهلل عل  مار الخ فة
 
الجيي   المتجيا الي  عبيد هلل لعيدع اريب   منهي  ألبعي د  ابيو مريلم  اختي ر ابو مرلم لاي دع 03

 ن ابو مرلم اراد الرفر اليه  . ووجود اعيداد ةبييرع مين الخراري نيين  لوتاعن خرار ن مرةم 
فيييي جيييي   عبيييد اهلل ابييي فة الييي  ان اررييي ل ابيييي مريييلم يعتبييير بويييد هاتيييا ةريييب  للخليفييية اليييهال 

 وعما عبد اهلل  ف يهم  لتل ص وبا فهو في ص لوا.اصبح لا عدوان ابو مرلم الخرار ني 



رفف ابو مرلم اول ا مر تيولي ليي دع الجيي  ولي ل مي لي و ي هين ولةيي يا يه  المنصيور    
ال ريييح عليي  ابييو مرييلم ليي ل اميي  خرجييا انيي  أو انييا فميين ال بيعييي ان ياييول الا ئييد اخييرم انيي  

مه لدييا مين ليواا ا نبي ر وة تي  بعد ان امر الخليفة ب عداد  جي  ةبير  ممن تج 0مة نك 
مختلف الو ي ا   نج د   ب لجند عل  عجل وت    ابو مرلم في المرير وتوجا باواتيا يرييد 
الخ م فة ن عبد اهلل بن علي موصن  فيي مدينية نصييبين  و يي مدينية موصينة جيدا ومتيوفرع 

د من عية اريوار   مين فيه  المواد الغهائيية و العليف فبي  عين الميي ة ودار ويول المدينية  فوجي
الاوع والمت نة بويي  يعجيم  عين فتوهي   بجيخيا  ما رنية بي لجي  الموصين فيهي  والمعيد لاتي ل 
دولة ةبيرع  و ي الدولة البيمن ية  ف درك أنا    ويلة ليا بفتوهي  أ  الخدعية  في علن  انيا ليم 

علي  الخي م وةي ن  ي تي لمو ربة عبد اهلل بن علي  وليا لا ع لية ب لموبيوع انمي  جي ي واليي
لصييد ابييي مرييلم ميين  ييها تييهوي  الوميي ا فييي جيييو  عبييد اهلل وايهيي م جنييد الخيي م ب نييا توجييا 
لييب د م وريييعرف ام ةهييم للرييل  وعييوائلهم للاتييل وا ريير ولييد نييبههم عبييد اهلل بيين علييي اليي  

الخيروم الخدعة التي وبعهم فيه  ابو مرلم وانهم ليروا  دفا لةنهم لم يلتفتوا ال  رايا ف لروا 
ميين نصيييبين والمرييير اليي  الخيي م فربييب عبييد اهلل لييرابتهم عليي  ةييرة منييا فريي روا اليي  الخيي م 
ماتفييي  اعيير ابييو مرييلم الييهال ريي ر فعيي ر باواتييا متظيي  رار يريييد الخيي م وبييهلك تخليي  عبييد اهلل عيين 
مولعا الوصين وبورةة التف ف رريعة اررع ابو مرلم واوتل نصيبين ف صيبح مرةيمة الوربيي 

جييدار وابيي ر عبييد اهلل ان يعرييةر فييي موبييه ابييي مرييلم الاييديم فوجييدة منييم ر رديئيي ر و م لوييي ر 
اصييو با عليي  عملهييم . وامداد ا لييوع جييي  ابييو مرييلم الخراريي ني  الييهال ةيي ن يتعييمم يومييي  
ما رنيية مييه جييي  عبييد اهلل  بيين علييي الييهال ةيي ن يصيييبا  الييي ا وا وبيي   فبيي ر عيين فاييدان 

الخرعية التي يرتند عليه  في ور  الخليفة وبلا الور  رج  ر  من صرع الخليفة لا وفادان
بييين ال ييرفين لمييدع رييتة اخييهر وتيي  ورييما فييي اخيير لوظيية اه اميير ابييو مرييلم بيي ن تبيي ف 
الميمنيية عليي  الميرييرع فلميي  رأض اصييو   عبييد اهلل عمييل الخيييي نفريية  فنالييوا ميرييرتهم عليي  

فيي الميمنية ميه الالي  علي  ميريرع  ا يل  ميمنتهم ف صدر ابو مرلم اوامرة بي لهجوم بمين تباي 
الخييي م التيييي اصيييبوا بيييعيفة فهمميييو م  فة نيييا اليييدائرع علييي  عبيييد اهلل بييين عليييي  اليييهال اعييير 
ا نهمام والهرو  ال  اخيا رليم ن والي البصرع واختف  لفترع وتي  ابي رة الخليفية ان يخيرم 

 م ن.ب م ن عم الاي الابف عليا وبعد ان رجنا تخلب منا رام إع  ئا األ
 



 
 
 أرب   فخل ورةة عبد اهلل بن علي  

 
عيدم ارييتغ لا لع ميل الييممن ومه جمية مايير الخ فية وانخييغ لا ب عمي ل ج نبييية معيل مو صييرع  .1

 وران وة نا الاوع العرةرية في ا نب ر مودودع العدد لي ر ر باوع عبد اهلل .
اهالهييم الييوي ا فييي لمعييا المرييتمر  ألنيياعييدم اخيي ب ا ييل الخيي م اليي  عبييد اهلل بيين علييي  .2

 لتمرداتهم وعدم وف ئا ب لعهود التي اع     لهم ولغير م .
 خك با ئدة الةبير وميد بن لو بة ولتلا . .3
الدامييا لبيييل المعرةيية عليي  لتييل ميين باييي معييا ميين الجنييود الخرريي نيين البيي ل  عييدد م  نوييو  .4

 م منهم  ال  جي  ابي مرلمربعة عخرا الف  خوفا من عدم من صوتهم لا بعد انبم م لر
 تخليا عن مولعا الوصين وارتي ي ابو مرلم عليا . .5
اليييدليح بييي لخ   والخيييدع الوربيييية وبراعييية خصيييما فيهييي  اليييهال اتاييين منيييه بدايييية  الم مييياعيييدم  .6

 الور  ارلو  المراواة والمو ورع والخداع
 نت ئس العورع

لييم يةيين معروفيي    ةخييفا العييورع بصييورع وابييوة عيين وييدو  انخييا ح فييي البيييا العب رييي .1
 ر با .

 . نالعب ريياظهرا العورع انه  ة نا عورع ا ل الخ م المعروفين بميولهم ا موية عل   .2
وابيي مريلم مين  جهيةة نا العورع ربب  في ظهور الخ ف جليي  ووابيو  بيين الخليفية مين  .3

 ع نيا . جهة
تعجيييل نه يتييا  ةيي ن للغنيي ئم التييي ارييتول  عليهيي  ابييو مرييلم فييي اعايي   فخييل العييورع اعيير فييي .4

 الموتومة .
 ة نا ربب  في مي دع ع  ي الجند . .5
 

 المص در والمراجه
 ابن ا عير   الة مل في الت ريب -1



 ابن ةعير   البداية والنه ية -2
 ال برال   ت ريب الررل والملوك -3
 ابن الجومال   المنتظم في ت ريب الملوك -4
 ابن خلة ن   وفي ا ا عي ن -5
 اليعاوبي ن ت ريب اليعاوبي -6
 خي     ت ريب خليفا بن خي  ابن  -7
 ابن لتيبة   عيون ا خب ر -8
 ابو الفدا   المختصر في اخب ر البخر -9
 ابو الفرم ا صفه ني   ا ا ني-10
 و جي خليفا  ةخف الظنون في معرفة ا ر مي والفنون-11
 اله بي   ت ريب ا ر م-12
 الريو ي   ت ريب الخلف ي-13
 المرعودال   مروم اله بي-14
 اريمال  ةت   الرلوكالم-15
 الالاخندال  صبح ا عخ -16
 وله ومن   الدولة العربية وراو ه -17
 ادم متم   الوب رع ا ر مية-18
 خ ةر مص ف  الت ريب العب ري-19
 ف روح عمر فومال  الخ فة العب رية-20
 ب رتولد  ت ريب الوب رع ا ر مية-21
 بروةلم ن   ت ريب الخعو  ا ر مية-22
 ابرا يم ورن  ت ريب ا ر م ورن-23
 البغدادال   ت ريب بغداد -24
 عبد العميم الدورال  العصر العب ري ا ول-25
 
 



 


