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 داية العصر العباسي األولمع ب

 

 مقاالتنا السابقة ىف . ذلك أننا العباسيوالعصر  األمويبني العصر خ ملرحلة االنتقال ليس من شأننا هنا أن نؤرّ      
ذهبية  مويني ومنحت املعارضني هلم فرصاً ابألثري وسلطنا الضوء على األسباب األساسية الىت أودت قلنا الك

ال نقلة يف املكان وحسب بل نقلة يف نوعية الناس الذين انتزعوا  حتقيق نقلة واسعة ملراكز القوة،لالنقضاض عليهم و 
رية للطبقات در البشات هامة يف عقلية احلكم واملصا. وقد رافقت هذه النقلة وتلك تغريّ األموياملبادرة من السلطان 

 . األمويمن األلوان والتيارات الثقافية يف العصر  انتزعت املبادرة �ائياً  احلاكمة وكذلك يف األلوان والتيارات الثقافية اليت

 -مآخذ : 
ىل اهلامشية من أرض فقت انتقال مراكز القوة من دمشق إرا ئع اليتاملهم وحنن نقلب الوجه يف الظروف والوقا     

بن عبد هللا  و العباس عبد هللا بن حممد بن عليول، أبالعباسي األقام فيها اخلليفة واهلامشية هي املدينة الىت أ –العراق 
النفسية واخللقية اليت  ف إىل روح احلكم اجلديد والظروفاملهم هو التعرّ  نقول أنّ  –اح ب ابلسفّ بن العباس، امللقّ 
 جعفر املنصور.  اح مث أيباألول وال سيما يف أ�م السفّ  العباسيوىل من فرتات العصر رافقت الفرتة األ

ظهرت يف تصرفاته.  اح تلك القسوة البالغة اليتالعباس السفّ  ت النظر يف السياسة الداخلية أليبأول ما يلف -
ما رواه أبو الفرج  -أعداء األمس –مويني امله مع بقا� األأقبح ما رواه التاريخ عن قسوته يف تع ولعلّ 

يف جملسه على سريره وبنو هاشم على  بسنده، قال: " كان أبو العباس جالساً  ألصبهاين يف كتابه األغاينا
لسرير وبنو أمية على الوسائد قد ثنيت هلم، وكانوا يف أ�م دولتهم جيلسون هم واخللفاء منهم على ا الكراسي
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أسود راكب   ، ابلباب رجل حجازيمننيفدخل احلاجب وقال: � أمري املؤ  وجيلس بنو هاشم على الكراسي،
 . حيسر اللثام عن وجهه حىت يراكتلثم يستأذن وال خيرب ابمسه وحيلف أّال على جنيب " مجل " م

العباس وبنو أمية حوله حسر اللثام عن وجهه  ا نظر إىل أيبسديف فليدخل. ودخل سديف فلمّ  قال: هذا موالي
 وأنشأ يقول: 

 العباس لبهاليل من بيناب    أصبح امللك اثبت األساس  

 القماقم الرؤاس والبحور     ابلصدور املقدمني قدميـا  

 رأس منتهى كل رأسو�              أمري املطهرين من الذم �

 سكم أ�س رجوك بعد أ�      هاشم وهـداهـا نت مهديأ

 واقطعن كل رقلة وغراس      ال تقيلن عبد مشس عشارا 

 بدار اهلوان واألتعـاس     أنزلوها حبيث أنزهلا هللا 

 وهبم منكم كحز املواسى      خوفهم أظهر التودد منهم 

 عنك ابلسيف شأفة األرجاس    حسم اأيها اخلليفة و أقصهم 

 وقتيال جبانب املهـراس     واذكرن مصرع احلسني وزيداً 

 رهن قرب ذي غربة وتناسي     ان أمسى حبرّ  واإلمام الذي

العباس وأصابه زمع ورعدة فالتفت بعض ولد سليمان بن عبد امللك إىل  تغري لون أيبويتابع صاحب األغاين فيقول: 
الفواعل أرى قتالكم من أعلى قد  ل أبو العباس عليهم وقال : � بين أقبفقال : قتلنا وهللا هذا العبد، مثرجل منهم 

ال ما  ابت " نوع من السالح " فأمهدوا، إلذذون ابلدنيا خذوهم. فأخذهتم  اخلراسانية ابلكافر كو سلفوا وأنتم أحياء تت
 فأجاره واستوهبه من السفاح ". داود بن عليه استجار بنّ د العزيز بن عمر بن عبد العزيز فإكان من أمر عب
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 ************ 

واقعة مل تكن استثناء من غريها. وقبل أن نسلط الضوء على ما سواها من  هذا ما رواه صاحب األغاين . وهي     
 -ب عليها مبا يلي : الوقائع، جيدر بنا أن نعقّ 

رواها صاحب  على الصورة اليت العباس السفاح مل يكن متاماً  ما جرى يف جملس أيب حنن منيل إىل االعتقاد أبنّ     
هبا، وفيما أريد منها أن أحاطت  قصد إىل التشكيك يف الظروف اليتن األغاين. ال نقصد بذلك إىل تكذيبها، بل

 تكون عفوية األسباب وعفوية النتائج. 

لون يطلب املثول أسود ال ماً ملثّ  عبداً  جملرد أن مسع أبنّ  السفاح قد عرف مواله سديفاً  ل ما يريب يف الرواية أنّ أوّ      
يديه. فليس يف تقاليد امللوك بل ليس يف تقاليد الصغار من الوالة أن يستقبلوا ال بني  يرفع اللثام إّال بني يديه وحيلف أ

ما على الصورة اليت كان عليها العبد سديف. فاملسألة يف رأينا مرتبة يف ليل وقد أمر اهلوية وال سيّ  لجمهو  انسا�ً 
مويني. املؤامرة على األ يف أن تنظم هذه عجبيسمح له ابلدخول إىل اجمللس. والسديف أبن يقول ما قاله مث 

انسان متهم  كلّ   سلوك العباس مع خصومه السياسيني بل مع كثري من أنصاره هو سلوك من يؤمن أبنّ  فالثابت أنّ 
 وأيب مسلم اخلراساين من أيب حىت تثبت براءته. وهذا مل يكن شأنه فقط بل كان شأن مدرسة سياسية يشرتك فيها كلّ 

 ورة على األمويني. ون كرب الثن كانوا يتولّ جعفر املنصور وكبار القادة ممّ 

عداد مسبق مثل هذه املقطوعة الشعرية؟ ومهما لغاء والشعراء حىت يرجتل دون أي إمث من هو سديف هذا بني الب     
كن يعدو يف من أن يكون نتيجة لدالته عليه فهو مل ي ما فعله أكثر وأشدّ  نّ الته على اخلليفة السفاح آنذاك فإتكن د

اعتمدها اخلليفة مع  العفو اليتسياسة  يفهل يسمح له مثل هذا الوالء بتحدّ  العبد سابقاً  صه مرتبة املوىل أيشخ
 األمويني؟ 

اجلنود الذين كانوا حييطون ابخلليفة السفاح كانوا من اخلراسانية أي من أصحاب األصول  ويضيف إىل ما سبق : أنّ 
كان سلطان األمويني يرمز إليه وحنن ال نستبعد أن يكون السفاح قد   الذيعجمية احلاقدين على العنصر العريب األ

فعته صالت الرحم العربية إىل التغاضي عن د ذيخضع لضغوط خفية شديدة من قبل هؤالء اخلراسانية يف الوقت ال
 مويني. بقا� األ
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ثورته  تصارعة يف ذلك الوقت وأنّ ني فهو مل يكن جيهل حقيقة القوى املمويّ ومهما قيل يف حقد السفاح على األ     
يفكر ألف مرة قبل  به لو عقل أن وقد كان حر�ً . بب حقد األعاجم على العنصر العريبمويني قد جنحت بسعلى األ

الضغوط اليت أشر�  ذالل من ينتسب إليهم. لكنّ لعرب يف ذلك الوقت وابلتايل على إأن يقدم على استئصال ذروة ا
بسياسته  أاب مسلم اخلراساين يف حادث ابن هبرية بعد استسالمه للعباسيني دلت على أنّ  ظهر بعضها إليها واليت

يهاته، كانت من نصار ال يثبتون مواالهتم ابالستسالم املطلق لتوجأعداء الثورة واالنقضاض على األالدموية يف مطاردة 
  ن مل يثبت والءهم املطلق هلم.ذها العباسيون األوائل من أعدائهم األمويني وممّ اختّ  وراء املواقف اليت

 ******************* 

أمام هذه الضغوط كان على السفاح أن خيتار موقعه املناسب له من القوى املتناحرة فاختار موقع اخلراسانية      
مويني وعصبياهتم من العرب حبيث يصبح األالستئصال  خرون وسعاً الذين كانوا يرافقونه كظله والذين كانوا ال يدّ 

 اخللفاء العباسيون خاضعني لتوجيهاهتم السياسية. 

ما جرى بعد وصول سديف املوىل األسود ملثمًا أمام ابب جملس السفاح مل يكن من قبيل املصادفة  ويف رأينا أنّ      
ودة السفاح عن لع كون مربراً أن ت رت يف ليل كما ذكر� من قبل. وقد أريد من هذه املسرحيةمسرحية دبّ  بل هو

 .هللجوء إليها بعد استتباب احلكم ألسرتقرر ا سياسة التسامح اليت

وضع حجر األساس للسجن الرهيب مويني املوجودين يف جملسه قد أبخذ األالسفاح حني أمر  واجلدير ابلذكر أنّ      
نفوذ العرب يف الدولة والثالث كما هيأ األسباب للقضاء على  لفاء يف العصرين العباسيني الثايناحتجز فيه اخل الذي

ندلس اهلامة الية األنتج عنه انفصال و  ، اإلسفني الذيسفني األول يف جسد هذه الدولةالعربية اإلسالمية، ووضع اإل
 عن بقية وال�ت الدولة وبداية ظهور اخللخلة يف بنية هذه الدولة. 

 ************** 

ىل اثبات ذلك، ملا كما مييل الرواة وبعض املؤرخني إ  زمة عابرةقتل األمويني يف جملس السفاح كان نتيجة أم ولو أنّ      
اسم سالمية كلها. والقنة واحدة يف الوال�ت العربية اإلكثر من مدياحلادثة يف غري هذا اجمللس ويف أ رت هذهتكرّ 

من ميكن أن  وسياسة استئصال كلّ  ،التحقق من التهمةالشك والقسوة واالهتام قبل  املشرتك يف تلك الواقعات هو
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ام حىت هكذا مات الكثري من األبر�ء الذين تعرضوا لالهتّ خيطر ىف ابهلم مشاركة اخلليفة يف حكمه أو منازعته فيه. 
حني  اسيالعبأشهر الذين راحوا ضحية النظام  االوزراء الذين كانت هلم السابقات الطيبة ىف مؤازرة النظام اجلديد. أم

 أخذ �كل نفسه فهم : 

 الب. بن أيب ط عليّ امه ابمليل آلل عرف بوزير آل حممد. وقد قتل الهتّ كان يُ   ة اخلالل الذي) أبو سلم ١

أبو جعفر  الثاين العباسي. وقد غضب عليه اخلليفة ) أبو أيوب سليمان بن أيب سليمان خملد املور�ين اخلوزي ٢
 أمواله. به وأخذهـ فعذ١٥٣املنصور عام 

مروان األخري  األمويأمر السفاح بقتله رغم وقوفه منذ البداية ضد اخلليفة  سليمان بن هشام بن عبد امللك الذي)  ٣
بني يدى السفاح  السبب يف مقتله بيتان من الشعر أنشدمها سديف األسود السابق ذكره الرواة أبنّ  بن حممد. وحيكي
 جاء فيهما قوله : 

 حتت الضلوع داء دو� نّ إ    ال يغرنك ما ترى من أ�س        

 مو�ال ترى فوق ظهرها أ   فضع السيف وارفع السوط حىت      

د �ر عم السفاح فكان هلم يوم عصيب عن عهم عبد هللا بن عليمويني يف بالد الشام الذين تتبّ ) أوالد اخللفاء األ ٤
ألحياء ومل يكفه ما فعله اب ع أو من هرب منهم إىل األندلس فقتلوا مجيعاً ال الرضّ أيب فطراس فلم يفلت منهم أحد إ

 اثرهم. منهم بل عمد إىل قبور بين أمية فنبشها حىت ميحو آ

ه آمنني و حضرهم فجاؤ وكان قد أ م عم السفاح الثاين سليمان بن عليمويني املقيمني يف البصرة قتله) مجاعة من األ ٥
 هم على حياهتم وقد لبسوا الثياب املوشية فأمر هبم فقتلوا يف الطريق بعد أن جروا أبرجلهم. يف ظنّ 

 .  بن عليمويني الذين كانوا يقيمون يف مكة واملدينة قتلهم العم الثالث للسفاح داود  ) عدد وافر من األ ٦

 سلم اخلراساين ملقاتلته فقتل. م خيه املنصور فانتدب أاببن أ) عبد هللا بن علي نفسه الذي انقلب على ا ٧

وال ختالف هذا الشيخ وال  يب مسلم :") سليمان بن كثري الذي قال ابراهيم اإلمام أخو السفاح األكرب يف حقه أل ٨
 حتفظو مسلم يف عهد السفاح وقال له : أ" . ومع ذلك فقد أحضره أب تعصه وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به مين
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 قد اهتمتك. قال : أنشدك هللا. قال : ال تناشدين هللا وأنت ينّ مته فاقتله؟ قال : نعم. قال: فإن اهت: معليمام قول اإل
مام. فأمر به فضربت عنقه. فقتل الرجل بعد استقرار األمر مبجرد هتمة مل تظهر صحتها ومل تنفعه منطو على غش اإل

 سابقته وال حسن أثره. 

 ر املنصور وقد حسده على سلطانه. قتله أبو جعف اين الذي) أبو مسلم اخلراس ٩

 اتريخ الطربي يراده ميكن االطالع عليها يف اجمللد السابع منا ال تتسع هذه املقالة إلكل هذه الوقائع وغريها ممّ       
 الدولة العباسية ".  –سالمية "اتريخ األمم اإل   بك يف ول من حماضرات الشيخ حممد اخلضريويف اجلزء األ

 ************** 

ورغم تغلب العناصر  واألنصار، السابقني والكثري من املوايل عداءاألارتكبت ضد  ئم اليتهذه اجلرا ومع كلّ      
إىل حد ما ابلعناصر العربية  حمتفظاً  أ�م األمويني جبنوده وقواده بقي حمضاً  كان عربياً   جيش الدولة الذي نّ اخلراسانية فإ
يتعصب ألبناء  كلّ   ،العصبية بني الفريقني بداعي التنازع شديداً  ني العرب واألعاجم كما بقيعت قواه ببعد أن توزّ 

 جنسه. 

ل خراسان  تظل كفة أهجعفر املنصور بعد أن رأى أّال  ر يف نفس أيبتقرّ قد  مقتل أيب مسلم اخلراساين ويبدو أنّ      
كله قد هذا   كما استعان أبهل بيته هلذه القيادة. لكنّ مهم قيادة اجليوش  من رجال العرب وسلّ  فاصطنع كثرياً  ،راجحة

حقني حىت دالت دولة بني الفريقني يف عهود اخللفاء العباسيني الال الصراع حمتدماً  حدث بعد فوات األوان. وبقي
 العصبية الفارسية.  وانتصار عبد هللا املأمون ذيمبقتل حممد األمني بن هارون الرشيد  العنصر العريب

 ء ".عمرو بن العال"و "زائدة الشيباين"ن أبرز قواد املنصور من العرب وم     

 ***************** 

كما كانت بداية التقزم يف   ب كانت مع ظهور الدولة العباسية،بداية التقزم يف حكم العر  نّ وخالصة القول: أ     
 سلطان الدولة العباسية نفسها مع بداية العصر العباسي.
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علينا أن نعرتف  نّ ول فإاأل العباسيذا كان هناك ما يقال عن صفات رجال احلكم والسيما اخللفاء يف العهد وإ     
خلص له احلكم بصورة حامسة، كان من  يعترب املؤسس احلقيقي هلذا العهد واخلليفة الذي أاب جعفر املنصور الذي أبنّ 

ما جاء يف اء وشجاعة. وقد وصفه اسحاق بن مسلم كوده أعظم الرجال وأقدرهم على قيادة الدول وأشدهم مكراً 
، ه فوجدته خشناً الذى أشر� إليه قبل قليل بقوله : " قد وهللا سربته وملست عود من كتاب اخلضري ٨٣صفحة 

 ". وذقته فوجدته مراً  وغمزته فوجدته صليباً 

مان: ابن هبرية، ر هبم بعد اعطائهم األغد وكان من أعظم من ،مانهنه غري صفة الغدر مبن يثق به وأبومل يكن يشي     
 هناك من يلتمس العذر له فيذكر أنّ  ، وشريكه يف الثورة أبو مسلم اخلراساين. هذا مع العلم أنّ ه عبد هللا بن عليوعمّ 

 ىل مثل هذا التصرف. األخطاء اليت أحاطت بدولته هي اليت دفعته إ

ومهما يكن األمر فقد انعكست هذه الصفة والصفات السابقة الىت أشر� إليها على بنية الدولة العظيمة فكانت      
 رات أعظم دولة بنيت يف اتريخ االمرباطور�ت الكبرية. لبداية التقزم واخللخلة وسيطرة األعاجم على مقدّ  مؤشراً 

 **************** 

  


