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  -الحركات السياسية الدينية خالل فترة الفوضى العسكرية :

 حركة الزنج :  -اواًل : 
الزنج جماعات مف العبيد السود الذيف جمبوا بطرؼ متنوعة وفي اوقات مختمفة مف 
افريقيا الشرقية ، واستخدموا في اعماؿ اىميا استصالح اراضي السواد وقد اختمؼ 

بعضيـ الحبشة وقاؿ اخروف الصوماؿ وزنجبار  المؤرخوف في موطنيـ االصمي فذكر
 ، ولكنيـ يتفقوف عمى انيـ مف سواحؿ افريقيا الشرقية . 

ىػ ىي اولى حركات الزنوج في المجتمع 555لـ تكف حركة الزنج التي اعمنت سنة 
االسالمي ، فقد قامت قبميا انتفاضات محدودة منيا ما حدث في اياـ مصعب بف 

صى الزنج بفرات البصرة وخرج الزنج كذلؾ في والية ىػ حيث ع77الزبير سنة 
ىػ في المنطقة نفسيا وتمرد الزنج في 75الحجاج بف يوسؼ الثقفي عمى العراؽ سنة 

 البصرة وحوالييا في خالفة المنصور العباسي . 
ىػ فقد قاـ بيا الرقيؽ المستخدموف في استصالح االراضي 555اما حركة الزنج سنة 
اعة عف طريؽ كسح السباخ واالمالح المجتمعة في بطاحيـ وجعميا صالحة لمزر 

 العراؽ الجنوبي وانضـ الييـ العبيد مف القرى والمدف المجاورة . 
وكاف ىؤالء العبيد يعمموف عمى شكؿ جماعات دوف اجور يومية ، بينما ال يتعدى 

ـ قوت يوميـ قمياًل مف الطحيف والتمر والسويؽ ، وقد ادرؾ عمي بف محمد الذي ل
يكف عبدًا اسود سوء اوضاعيـ االجتماعية واالقتصادية ولذلؾ حيف خاطبيـ مناىـ 

 والدور والعبيد واف يرفع مف مكانتيـ .  باألمواؿ
ولما كاف المجتمع االسالمي مجتمعًا دينيًا ، كاف البد لصاحب الزنج مف اف يبرقع 

فقد ادعى ىذا الرجؿ  المتذمرةيثوب ديني ميدوي ييسر طريقو بيف الجماعات 
 إلنقاذالمغامر الطموح ، العمـ بالغيب وصفات النبوة حيث اعمف انو مرسؿ مف اهلل 



والمحروميف والبموغ بيـ الى اعمى المراتب ، ثـ انو ادعى االنتساب  البائسيفالعبيد 
 ( . الى عمي بف ابي طالب )

ؿ انيا كانت لفائدة لـ تكف حركة صاحب الزنج ثورة ضد العبودية والرؽ عامة ، ب
 مجموعة مف العبيد الزنج الذيف كاف قد مناىـ بالتحرر وتممؾ الرقيؽ . 

رغـ التناقص الواضح في اراء صاحب الزنج ، فقد انظـ االالؼ مف العبيد الذيف 
 يتوقوف الى التحرر واالنعتاؽ حيث استيوتيـ دعوتو وكثر اتباعو . 

ف والجنود والسود في جيش الخالفة وحتى وانظـ اليو عدا الزنج عبيد القرى والمد
 االعراب والخارجوف عمى الدولة . 

ىػ اف يسيطر عمى البصرة 562 -ىػ 555ولقد استطاع صاحب الزنج بيف سنتي 
وحوالييا بعد تشتيتو جيوش الخالفة العباسية ثـ امتد نفوذه الى االىواز وعبادات 

لذلؾ فقد ضرب المدف الي احتميا واالبمة وواسط ، وكانت سياستو العنؼ واالرىاب و 
 وقتؿ الكثير مف اىميا . 

وقد تسمـ الموقؼ طمحة القيادة بيد مف حديد وصمـ عمى اعادة ىيبة الخالفة في 
صفار الذي المشرؽ والمغرب ، وقد استطاع اف يدحر جيش يعقوب بف الميث ال

لموقؼ والري وفارس ، واراد اف يظـ العراؽ ولكف ا فسيطر عمى خراساف وجرجا
 ىزمو فانسحب مندحرًا الى الشرؽ . 

اما في الغرب فكاف احمد بف طولوف قد اسس امارة وراثية في مصر ومد نفوذه الى 
بالد الشاـ عمى اف الموفؽ استطاع اف يحد مف نفوذه ويوقفو عند حده ، بؿ انو 

 استطاع اف يستميؿ احد قواده المدعوة لؤلؤًا في سوريا ويضمو . 
موقؼ يكمف في استعمالو القوة والدبموماسية معًا ، مما ادى الى ولعؿ نجاح ال

 لألسرىانضماـ بعض قادة صاحب الزنج اليو حيف سمعوا بمعاممتو الحسنة ، وىياتو 
مف الزنج الذيف يقعوف في يد الموفؽ ، وقد استطاع الموفؽ اف يحتؿ مدينة الزنج 

يش عمي بف محمد وحرر االولى ) المنيعة( عمى مقربة مف واسط بعد اف ىـز ج
اسرى العرب المسمميف واسيراتيـ ، وقبؿ اف يتقدـ نحو مدينة الزنج الثانية 

 .  وتأكد)المنصورة( امف خطوط مواصالتو 



قعات نمف سالمة سفف وامكانية وصوؿ المؤف الى جيشو داخؿ االىوار المست
ف صاحب لـ يجد الموفؽ صعوبة في اقتحاـ المنصورة رغـ ا وعندئذواحراشيا ، 

 الزنج بنى حوليا خمسة اسوار واماـ كؿ سور خندؽ زيادة في التحصيف . 
ثـ اتجو الموفؽ الى تحرير االىواز مف صنائع عمي بف محمد وقد نجح في ذلؾ ، 
ثـ ركز جيوده القتحاـ عاصمة الزنج )المختارة( وبعد اف ارسؿ الموفؽ رسالة الى 

و االماف ولكف لـ يستجيب الى ىذه صاحب الزنج يدعوه فييا الى التوبة وبسط ل
الدعوى عندئذ قرر الموفؽ اليجـو عمى المديمة حيث دارت معارؾ عنيفة استسمـ 
خالليا بعض قادة الزنج مع اتباعيـ ، مما اضعؼ مركز عمي بف محمد حتى انتيت 

 ىذه المعارؾ باحتالؿ المختارة وتدميرىا ومقتؿ صاحب الزنج . 
اف الموفؽ ابدى صبرًا ومطاولة قبؿ اف يتمكف مف  عمى اننا يجب اف نشير الى

القضاء عمى حركة الزنج ، مما اضطره الى المكوث طوياًل ازاء المختارة وبناء 
معسكر دائمي لو ولجيشو تحوؿ الى مدينة سماىا )الموفقية( ، وكاف عميو اف يؤمف 

ات ب جيشو عمى حرب العصابر تو ليكفؿ وصوؿ المؤف اليو واف يدخطوط مواصال
في وسط صعب تكثر فيو المستنقعات واالحراش المائية ويجيزه بالسفف والزوارؽ 
الخفيفة وكما كاف عميو اف يضرب حصارًا اقتصاديًا عمى المختارة وحوالييا ليمنع 

 وصوؿ االغذية الى الزنج . 
وقد واجو الموقؼ مشاكؿ عديدة اعاقتو في حربو مع الزنج ، ولكنيا لـ تثنو عف ىدفو 

ف ىذه المشاكؿ محاولة الخميفة اليرب الى احمد بف طولوف في مصر ومحاولة ، وم
يعقوب بف الميث الصفار اليجـو عمى العراؽ وخطر القرامطة ، كما واف الموفؽ كاف 

 قد اصيب بسيـ اثناء احدى الحمالت ضد الزنج اقعده عف العمؿ لمقضاء عمييا . 
خالفة العباسية في القضاء عميها وقد لعبت عدة عوامل في فشل الحركة ونجاح ال

 منها : 
تدابير الموفؽ وطريقة معالجتو لمحركة باستعماؿ القوة والدبموماسية واالغراء  .2

مما جعؿ بعض اصحاب عمي بف محمد ينضموف اليو ، وقد ساعده ىؤالء 
 اتيـ واماكف مؤنيـ. نكثيرًا في التعرؼ الى مسالؾ الزنج وتحصي



اعالف الجياد وتطوع الكثير مف االقاليـ المختمفة لمساعدة جيش الحضرة  .5
حيث ساعد مثاًل جيش عامؿ االىواز وجيش لؤلؤ قائد الشاـ الذي انفصؿ 

 عف احمد بف طولوف . 
 فشؿ المحاولة لالتفاؽ بيف صاحب الزنج والقرامطة .  .3

رفض يعقوب بف ليث الصفار العرض الذي تقدـ بو صاحب الزنج لمتفاىـ  .4
واالتفاؽ عمى حرب جيش الخالفة ، بؿ اف الصفارييف كانوا يعتبروف الزنج 

 مارقيف . 

وبعد القضاء عمى الحركة اصدر الموفؽ منشورًا يعمف عف انتياء االضطراب 
 لمرجوع الى مدنيـ وقراىـ . والفوضى في جنوبي العراؽ ، ويدعوا سكاف ىذه المنطقة 

ادوارىا اف تقضي عمى بؤرة  بأضعؼىكذا استطاعت الخالفة العباسية وىي تمر 
عنيفة ، مما يدؿ عمى االمكانيات الكبيرة التي ال زالت كامنة في مؤسسة الخالفة ، 

 والتي يمكف اف تستغؿ اذا وجد الخميفة المناسب القدير . 

 حركة القرامطة  -ثانيًا :
ؼ المؤرخوف في تفسير اصطالح )القرامطة( ويغمب عمى الظف اف قرمط كاف اختم

 لقبًا لحمداف بف االشعث زعيـ قرامطة العراؽ الجنوبي . 
ومعاناىا في اصميا القبطي ) احمر العينييف ( وترتبط الحركة القرمطية بالحركة 

مف الحركة االسماعيمية في تنظيميا وعقيدتيا ، بؿ يعتبرىا بعض المؤرخيف جزءًا 
االسماعيمية العامة ، فقد استطاع اسماعيؿ بف جعفر الصادؽ اف يجمع حولو 

تو وانو لـ يمت االتباع ، وحيف توفي انقسيـ اتباعو الى جماعتيف ، االولى قالت بغيب
انية نقمت االمامة مف بعده الى ابنو محمد وىذه ىي المباركية نسبة ثوىو القائـ ، وال

 ماعيؿ ، وقد انبثؽ القرامطة مف ىذه الفرقة المباركية . الى المبارؾ مولى اس
وقد استطاع عبد اهلل بف ميموف القداح واحد رؤوس الدعاة االسماعيمية اف يكسب 

بقرمط مف اىالي احد القرى المجاورة لمكوفة فاخذ  المسمىاليو حمداف بف االشعث 
لمفالحيف في منطقة حمداف )قرمط( يدعوا الناس الى الحركة وكاف اكثر مف اجابة 

خوفًا مف ىرب  القرامطةالسواد ولذلؾ كانت الدولة ال تستطيع اف تقسو عمى حركة 
او ابادة الفالحيف الذيف تعتمد عمييـ في الزراعة وبعض الصناعات اليدوية وقد 



وجدت المبادئ الباطنية ارضًا خصبة بيف العواـ والجيمة مف الناس الذيف ال يفيموف 
ة قبائؿ يطعماؿ كما انضمت الى الحركة القرموميف مف الفالحيف والالشريعة والمحر 

القرامطة اف االمراء والحكاـ ورجاؿ الديف  رأىالعراؽ )السواد( وبادية الشاـ ، وقد 
سبب فاقو الجماىير وحرمانيـ ، ورفعوا شعارات الخالص وانقاذىـ مف وضعيـ 

 السيء ووضع ثورة اسيادىـ بيدىـ . 
عديدة مف الدولة ، فعدا جنوبي العراؽ وبادية  القرمطية اجزاء وقد شممت الحركة

ىػ عمى يد ابف حوشب وفي جنوبي 566الشاـ ، انتشرت الحركة في اليمف سنة 
 فارس والبحريف عمى يد ابي سعيد الجنابي . 

وحيف بدأت الحركة القرمطية في العراؽ في عيد المعتمد لـ تستطع الدولة مجابيتيا 
 بحركة الزنج وتمرد يعقوب الصفار واحمد بف طولوف .  بسبب انشغاليا

ىػ حيث كانت اخبار تحركاتيـ 576مف سنة  ابتداءوقد بدأت القرامطة بالتسمح 
المسمحة وصداماتيـ االرىابية تصؿ الى مسمع السمطة ، ولكف حمداف وصيره 

( الذي عبداف حاوال االنفصاؿ عف االسماعيمية فقتال وزير زعيـ جديد يدعى )زكرويو
، وثار القرامطة عدة مرات في عيد المعتضد والمكتفي  لإلسماعيميةبدى والءًا كبيرًا 

والمقتدر في العراؽ والشاـ والبحريف ، وقد ىاجموا القرى والقوافؿ لمحجاج والمساجد 
ىػ ونقموه الى عماف ، وقد نجح 577كما ىاجموا الكعبة ونيبوا الحجر االسود سنة 

عيد الجنابي الذي استطاع اف يؤسس دولة طبؽ فييا مبادئ مف القرامطة ابو س
 القرامطة . 

وقد ادرؾ الخميفة العباسي المعتضد باهلل امتداد خطرىـ الذي بدأ يشمؿ سواحؿ 
الخميج العربي وكما انيـ ىددوا اقميـ الحجاز وقطعوا طرؽ مواصالتو مع العراؽ 

 والبحريف . 
ينو واليًا عمى البحريف ، وىو العباس الغنوي قائدًا مف قواده وع الخميفةوقد ارسؿ 

وكانت ميمة حرب القرامطة ليس اال ، وفي نفس الوقت حصف الخميفة البصرة 
وعزز امكاناتيا العسكرية وقد اصطدـ الجيش العباسي بالقرامطة وخسر المعركة 
وقتؿ واسر العديد مف افراده ، ولكف الجنابي لـ يقتؿ قائد الجيش بؿ اطمقو ومعو 

 رسالة يتيدد فييا المعتضد ، ولكف المعتضد صمـ عمى االستمرار في المجابية . 



ىػ 597واستمر نشاط القرامطة في بادية الشاـ حيث ىاجموا مدينة الرصافة سنة 
وحاصروا دمشؽ واخذوا الضرائب مف اىميا ، واستولوا عمى حمص وضواحييا ، 

كاف الشاـ بالعباسييف بعد اف لـ وكانوا يفتكوف بالناس دوف تمييز ، وقد استنجد س
ينجدىـ الطولونيوف ، فقاد الخميفة المكتفي جيشًا وعسكر  بالرقة وارسؿ قواده بقيادة 

ر القرامطة مما اضطر الخميفة ابي االغر الى حمب ، وفي معركة قرب حمب انتص
 . ؿ القرامطة وتراجعيـ الى الصحراءارساؿ امدادات جديدة استطاعت تشتيت شم الى

ولـ يكف القرامطة عمى وفاؽ دائـ مع االسماعيمية ومف اسباب الخالفة الزعامة     
والنزعة الفردية وحب االستقالؿ عف الحركة العامة لدى بعض الزعماء والطموحيف ، 

ثـ اف الخالؼ برز حوؿ الوسيمة التي توصؿ الى اليدؼ ، فكاف القرامطة يؤمنوف 
اف يطبقوا سياسة المرونة والمساومة بداًل مف  فأرادوابالعنؼ والقوة اما االسماعيمية 

سياسة القوة ، وحيف زاد الخالؼ وتأزمت الحالة حاوؿ الحسف االعصـ القرمطي اف 
 يستنجد بالخميفة المطيع العباسي ضد النفوذ الفاطمي المتوسع فرض المطيع ذلؾ .
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