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Conclusion: 

By studying the rebellion of Ali bin Muhammad in southern Iraq, we concluded the following: 

Ignorance, poverty and injustice are the most dangerous things that nations face, as they are like a dormant 

volcano waiting for the right opportunity to erupt to destroy everything.The Zanj in southern Iraq suffered 

miserable conditions of poverty, poverty, enslavement and an inferior view of society, all of which 

encouraged Ali bin Muhammad to exploit them to achieve his goals in reaching the hierarchy of power. 

The rebellion of the Zanj leader did not involve a clear program that would guarantee him survival and 

continuity, as he believed in the principles of the Azeri Kharijites, and this sparked the indignation of the 

free against him and not dealing with him, as he went out of religion by claiming prophethood and violating 

the divine attributes, as well as following a policy of revenge, not reform. And the social revolution, not 

the calendar, so killing, captivity, burning, looting and looting was a feature of this rebellion. 

The Abbasid Caliphate suffered great losses as a result of this rebellion, which lasted for fifteen years (255-

270 A.H.), which destroyed agricultural lands, disrupted trade, ruined cities, killed thousands, and 

imprisoned free women, and weakened the state, which encouraged separatist movements to overthrow the 

Abbasid Caliphate. 

 ملقدمةا
و انتفاضة أو تمرد ضده ومن خالل تتبع هذه الثورات  أما بثورة  أأينما وجد الظلم االجتماعي والسياسي نجد هناك رد فعل معاكس متمثاًل  

صالح فضل وتحقيق ال هدافها في النهوض نحو األأ هل كل هذه الحركات كانت محقة في تطلعاتها و ،  واالنتفاضات هناك سؤال يطرح نفسه
ومن هذه   .هدافها ونتائجهاأ سبابها و أطالع على  ن يدرس كل حركة دراسة مستقلة لالأن هذا يحتم على الباحث  إ   .السياسي واالجتماعي

 هلكت البالد والعباد.من خالل بحثي أ تسقط الخالفة العباسية    دتذ كانت حركة قوية كاإ ه(  270-255الحركات حركة الزنج جنوب العراق )
  ، فالبعض وصفها بالثورة ضد الظلم والفقر والجهل  ،لط الضوء على هذه الحركة خاصة وأن المؤرخين اختلفوا في وصفهاسأن  أارتأيت    هذا

سبابها  أمباحث وخاتمة سلطت فيها الضوء على  ة  ا من مقدمة وثالثذسقاط الخالفة جعلت بحثي هفيما وصفها البعض بأنها حركة تمرد ل
 : العراق "جنوب"أثرها "الزنج "حركةكلمات مفتاحية : .لدقيق لهذه الحركة ومن هللا التوفيقهدافها ونتائجها للوصول للوصف اأ و 

 املبحث االول
 مفهوم الرق   -1
 سالم الرق في اإل  -2
 االحوال االقتصادية واالجتماعية للزنج  -3
وعرف الرق كمظهر من مظاهر الحياة  .(1) بالكسرة من الملك والعبودية، وهم المستعبدون في االرض من بني البشر الرق  مفهوم الرق  -1

ومما الشك فيه أن  .  ل قائمًا معترفًا به اجتماعيًا وقانونيًا في كافة المجتمعات االنسانية القديمة والوسيطةظقدم العصور، و أالبشرية منذ  
وكلما .  ن القوي المنتصر كان يلزم الضعيف المنهزم بالعمل لمصلحته وحسابه أ إذ    .كانت السبب الرئيسي في ظهورهغارة  و الأالحروب  

 . عبيدًا لصالح المنتصر اصبحو أوبالتالي  (2) سرى عداد األأ اشتدت الحروب وإتسع نطاقها كثرت 
في شبه الجزيرة   ن يكون هذا النظام قائماً أفي العصور القديمة والوسيطة فمن الطبيعي    المياً ع  لما كان الرق نظاماً سالم  الرق في اإل  -2

لغائه، بل عمل على إدخال عليه تعديالت  إاجتثاث جذور هذا النظام المعترف به و   بالمكان  سالم فيها لم يكنلا  رالعربية. وعندما ظه
وصى بحسن معاملة أثام التي يرتكبها الفرد، و ل لك مخرجًا للتكفير عن بعض اذ  سالم على تحرير العبيد وعد  لذ شجع اإجوهرية فهذبه.  

ي اْلُقْرََبٰ َواْْلَارا اْلُْ )  قال تعالى  (3)العبد، وجعل له حقوقًا في المجتمع الذي يعيش فيه ي اْلُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمَساكانيا َواْْلَارا ذا ْلَوالاَدْينا إاْحَساًنا َوباذا ُنبا َوِبا
َأْْيَاُنُكْم( َمَلَكْت  َوَما  بايلا  السَّ َواْبنا  ْْلَنبا  ِبا با  سلوب التعامل مع الرقيق فقال: )اليقولن إووضح رسولنا الكريم )صلى هللا عليه وسلم (    (4) َوالصَّاحا

 (5) نكم المملوكون والرب هللا عزوجل(إوسيدتي، فحدكم عبدي وأمتي وال يقولن ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي  أ
من  وصى بالعبد خيرًا فقال )صلى هللا عليه وسلم( )اتقوا هللا في ما ملكت أيمانكم أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون، وال تكلفوهم  أو 

سالم ل كما حرر ا  (7)شهارنذار والمع الكفار بعد السرى في حالة الحروب الشرعية  ألسالم في استرقاق ال واشترط ا  (6) (ال يطيقون ا  العمل م
سيادهم أ سالم ونالوا ثقة  لالعبيد مكانة عالية في ا  من  لبعضا سالم. لذا فقد حصل  لن الذين يفرون من دار الحرب الى دار ايالعبيد المسترق

ففي  . حيائها واستصالحهاراضي الموات لقطعوا األأل قد و  المسلمين األأ ن أ ، خاصة و (8)عمال التجارية والزراعيةألفأصبحوا وكالء لهم في ا
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جر وما أرض ميتة فله فيها  أهوار والمستنقعات والبطائح. قال )صلى هللا عليه وسلم(: )من أحيا  ألراضي البور كثيرة حيث األ العراق كانت ا
كثر ألراضي المحيطة بالبصرة هي األتصلحة من قبل ذوي اليسار فكانت اراضي المسألزدادت اإلذا فقد    (9)كلت العافية منها فهو له صدقة(أ

ن يوفر  أن يستصلحها عليه  أة تعاني من البثوق والفيضانات المتكررة  لذا كان من يريد  بخرض بور خربة سأحظًا بهذا االستصالح فهي  
ملة مناسبة للعمل سوى الرقيق من ايدي عأراضي  ألك تلك ااّل يادي عاملة كثيرة وبنفس الوقت رخيصة لديمومة االستثمار الزراعي.لم يجد مأ أ

المستجلبين من شرق   الزنجي  العبيد وذلك الإفريقيا  أالعرق  العباسية من  للدولة  الرئيسي  المورد  النذ كانت  فيها بسبب  ختساع سوق  اسة 
سالم في  لن انتشار ااذ كانوا يمتازون بقوة االجسام ورخص األثمان. إ   الحروب الداخلية بين قبائلها وانتشار الفقر والجهل وكثرة السبي فيها

لى العقيدة  إما للدعوة  أيدي التجار المسلمين المهاجرين الذين توغلوا في تلك المناطق  أول الهجري على  ألالقرن ا   ذمن  فريقيا الشرقية قد بدأأ
سالمية على طول إالمسلمون مستوطنات    سسأفقد    ،(10)يمة سياسيةو هز أو هربًا من اضطهاد  أو البحث عن مصادر للرزق  أسالمية  لا

و جزيرة  ألى بربري والحبشة  إ ذ كانت مراكب المسلمين تقصد بالد الزنج حتى تصل  إفنشطت الحركة التجارية   ،(11)فريقياالساحل الشرقي أل
مان كانت مركز على الخليج  ن عأ اويظهر    .(12) مالحة هذا البحرد في  ألز و الحبشي، وقد برع التجار العمانيون من ا أقنبلو في بحر الزنج  

لى االستصالح إفارقة وتوزيعهم على حواضر الدولة العباسية آنذاك وخاصة مدن جنوب العراق التي كانت بحاجة  العربي لتجميع العبيد األ
. نستدل من ذلك  (13)من العبيد السود  الفاً صطخري عن احتراق سفينة في عرض البحر كان على ظهرها اثنى عشر  األ  وي الزراعي. وير 

شهرها قبائل )البانتو( الذين استوطنوا الساحل الشرقي والجنوبي لقارة أفريقيا. وكانوا من قبائل متعددة من  أعلى كثرة العبيد المستجلبين من  
ولغتهم كانت   س جديد سمي )بالجنس السواحلي( ونتج عن ذلك ظهور جن  كثر من غيرهم اختالطًا بالعرب المسلمينأ. وكان البانتو  (14) فريقياأ

وضاع في تلك ألفريقيا تدل على سوء اأ عداد التي استقدمت من  ألن كثرة اإسالم.  . ويدينون ال(15)فريقية وهنديةأخليط من لغات عربية و 
كثرت    فقد هلية بين قبائلها فضاًل عن نقص الموارد االقتصادية فكانوا يعانون من الفقر والفاقة والجهل  أ البلدان فقد كانوا يعانون من حروب  

 سواق النخاسة التي كانت مزدهرة آنذاك. أفيها العصابات التي كانت تأسر الرجال والنساء لبيعهم في 
 االحوال االقتصادية واالجتماعية للزنج جنوب العراق  -3
وضاع مزرية حيث الفقر والجهل والفاقة والحروب المستمرة والغلبة للقوي  أوطانهم يعيشون  أبين للعمل في البصرة كانوا في  ن الزنج المستجلإ 

. فقد تميزوا بالسذاجة، والبساطة والشجاعة، والجلد والصبر (16) ذهلهم عن معرفة العاقبةأقصر الناس فكرة ورؤية و أيفعل مايشاء جعلتهم  
ذ لم  إيضا  أوا على درجة مقبولة من الثقافة.استمرت معانات الزنج هذه في المجتمع العباسي ونكلم ينهم إ ن ع  . فضالً (17) على العمل الشاق

 صبح هؤالء العبيد في حالة يرثى لها مما جعلهمأ همال والبؤس والجوع والشقاء والتمييز االجتماعي واالقتصادي حتى  لال الحرمان واإيجدوا  
ن الكثير منهم كان ال يحسن النطق بالعربية، خاصة وا  من نقمتهم على المجتمع،  تشكل جماعات منغلقة معزولة زادمتقوقعين على    يعيشون 

سالم خاصة في حقوق العبد في العيش الكريم وحقه في التمتع بالعدالة  لطلع على تعاليم اان البعض منهم استطاع من التقرب لسيده. فا  الإ
.لقد عانى الزنج في  (18)دباء، العلماء، والثقاةذ كانت البصرة مركزًا فكريًا عظيمًا للٌقراء، والمحدثين، واألإسالم  لاالجتماعية التي نادى بها ا

سالم في حقوقهم. فقد كانت النظرة السائدة لهم  كانوا ال يراعون تعاليم الالذين  ك  الّ ن بعض المأ مالمجتمع العباسي الظلم والقسوة الشديدة  
ومما زاد  ،  اخبراضي الس. فكانوا يعملون في خدمة البيوت فضاًل عن استصالح األ(19) والدهمأن البصرة و يقار من قبل دهاق نظرة إزدراء واحت

ن تربطهم رابطة التعاطف أ. حرموا نعمة االستقرار العائلي وعاشوا في بيئة غريبة عنهم دون  (20)نهم كانوا عزاباً إحوالهم االجتماعية  أفي سوء  
  و من ينوب عنهم.كانت المناطق التي سخر فيها الزنج للعمل في البصرة المطلة على شط العرب وفي حدوها تنتشرأواالنسجام مع ساداتهم  

ما  أالعوراء (    ة جلدفي شط العرب وكان يسمى )ب  هوار تصب جميعاً أ تتكون من عدة  وتسير فيها القوارب الصغيرة والبطيحة    حائطالب  فيها
ن عليهم االتنقل والعيش فيها لذا كان العمل فيها شاق جدًا خاصة    عبراضي فهي سبخة ملحية مغطاة بالقصب والبردي والحلفاء يص ألا

غلبهم كانوا غالظ  أ داراتها لوكالئهم و إ راضي هذه كانوا يوكلون  ك األاّل ن مأ إ   . للزراعة حةزالة السباخ وجعلها صالإراضي شاسعة بأاستصالح  
يكون من الطحين والتمر  الذي غالبًا ما (21) نهم كانوا يعملون بقوت يومهمإراعون هللا فيهم من مأكل وملبس ومسكن، حتى يقساة القلوب ال 

نها أ. وكانوا يعملون في كتل ضخمة قيل  (22)فواه الناس(أمن  ننا نسمع بالشبع سمعاً إنهم كانوا يقولون: )إوالسويق وال يكاد يسد رمقهم وقيل 
ي كان يكسحه الزنج  ن الملح الذاعدادهم كانت كثيرة. وقيل  أ ن  أوهذا يدل على    ،(23)لفاً ألى خمسة عشر  إ ئة شخص  امسبين خم  تتراوح ما

لالستفادة منه وبيعه لصالح المالك.هذا العمل الشاق عانى منه الزنج على    (24)صرة ومن ثم ينقلونه بواسطة البغالبكان يجمع كالجبال في ال
ا  هنعوذ باهلل منها ومن شاهد  ح)والبطائ:  وبئة يقول المقدسي . فقد كانت تلك المناطق بؤرة لألمراض واأل(25)لد على الكد الجالرغم من صبرهم  
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. ولم تكن لهم بيوت تقيهم البرد (27)كواخ من القصب والطينأ. بالرغم من ذلك كان الزنج ينامون في  (26) ى العجب منها(أفي الصيف ر 
مرد والخروج على  المزرية التي عانى منها الزنج دفعتهم للت عوضاألن اإ.(28)ضحية لألوبئة في كور دجلة وواسطمنهم  والحر فذهب الكثير  

ضد  ه( ثار الزنج    75انوا منه ففي )سنة  عالجهل والتخلف الذي    بسببوضاعهم لكنهم لم يحسنوا التصرف ربما  أجل تحسين  ألالسلطة  
والي  هل البصرة ، فأرسل  أ نزعج  احتلوا المزارع واستولوا على ثمارها عنوة ونهبوا وسلبوا ففافي فرات البصرة  الجوع الذي كانوا يعانون منه  

وضاع ألعلى الحجاج استغل الزنج ا  (29)هللا بن الجارودبد  حركتهم، ولما ثار ع  أخمدففرقهم وقتل منهم و   ري جيشاً قس الد هللاالبصرة خالد بن عب
سد الزنج  أي  أ  ) شير زنجي(ـــــــي، فأجتمع منهم خلق كثير وولوا عليهم رجاًل يدعى رباح ولقب بر المضطربة فثاروا ثانية على وضعهم المز 

ه حفص بن زياد نبإرسل  أن يرسل جيشًا يقاتلهم ففعل فأفأمر الحجاج زياد بن عمرو وكان على شرطة البصرة    ،(30)فسدوا وقتلوا ونهبواأف
ن يهزم الزنج ويقتل الكثير منهم وبعدها  أاستطاع    خرآرسل الحجاج جيش  أفقاتلهم ولكن الزنج تمكنوا من دحر الجيش وقتل قائده، وبعدها  

نيطت لهم مكنت البعض من التغلغل في واليات الدولة العباسية من البصرة جنوبًا أعداد الزنج وكثرة المهام التي  أ ن كثرة  إاستقامت البصرة.
ه( لما ولي يحيى بن محمد الموصل كان معه جماعة  122شمااًل فتمكن البعض من التغلغل في الجيش العباسي ففي )سنة    لحتى الموص

مر بقتلهم غيرة على النساء أن  أال  إهلها فما كان من الوالي  أ فسدوا وقتلوا وسبوا وتجاوزوا على  أمحدودية تفكيرهم  بحكم  نهم  إال  إمن الزنج  
 . ومنذ ذلك العهد لم يكن للزنج حادث يذكر حتى ظهور صاحبهم علي بن محمد. (31)السبايا

 علي بن حممد ))صاحب الزنج(( املبحث الثاني
 نشأته   -1
 عقيدته  -2
 تباع سياسته في جمع ال  -3
ِبهِ حمد واختلفت المصادر في ن  أهو علي بن محمد بن  علي بن محمد نسبه ونشأته    –  1 لى زيد بن علي بن  إيرجع    هِ بِ س  ن ن  أفقد قيل    س 

 . (34)فيها  . ولد ونشأ(33)عيان قرى الري كالمدينةأ . وهي من  (32)بي طالب )عليه السالم( ولد في قرية تسمى ورزنينأالحسين بن علي بن  
خرى أ. فيما جردته مصادر  (37)منذ الجاهلية  لى ربيعةإقيس تنتسب  الوقبيلة عبد    .(36)سدأمن بني    أمه. و (35)قيسالفي عبد    بهِ س  ن ن  أوقيل  

فليس في ذلك شيئ   قول إن كان فارسياً أنه رجل من العجم، و أ. وغيرهم كثر، وقيل فيه  (39). والمسعودي(38)يمن النسب العربي كالقيروان
لى سامراء عاصمة الخالفة وكان من العامة ليس  إن اختالط عرب العراق بالفرس كان كبيرًا في تلك الحقبة.انتقل علي بن محمد  أ خاصة و 

وحًا للسلطة، ذا نفس وثابة نازعة نحو المال الكبار، صبورًا، هادئ التفكير رادة طملنه كان ذكيًا قوي اإال  إله نصيب في الجاه والغنى،  
عليم النحو والخط وعلم  في ت  عن اجتهاده  . وكان ينظم الشعر ويتخذه وسيلة لكسب العيش فضالً (40) يحسب لكل حركة يخطوها حسابها

واالصطرالب محمد  (41)النجوم  بن  علي  العلم.استطاع  حاشأ   لطالب  من  يتقرب  )ن  باهلل  المنتصر  العباسي  الخليفة  ه(    248- 247ية 
سراف في بيوت الخالفة مما لع على حياة الترف وال  طّ اطالع على دهاليز السياسة في بيوت الخالفة و ويستمدحهم بشعره فمكنه ذلك من اال

نه  اال إ عتقل، ا يته وكان علي بن محمد ممن تراك، اعتقلت حاشألن قتل الخليفة المنتصر باهلل على يد اأ.بعد (42)ثار حفيظته وحقده وحسدهأ
يفكر في لم    ليها، وهناك بدأإنتساب  العى ادّ إ ه( حيث قبيلة عبد قيس التي    942. فرحل الى البحرين )سنة  (43) ن يفر من سجنهأاستطاع  

 . تباع  للقيام بتحرك ضد الخالفة العباسية والدعوة لنفسهاأل
. فقد كان يغير نسبه (45). وتارة يدعي النسب العباسي(44) لم تكن لعلي بن محمد عقيدة ثابتة فتارًة نراه يدعي النسب الحسيني  عقيدته  -2

بي  أآل علي بن    قيل فيه بأنه دعي. حتى (46) غلب المصادر جردته من النسب العلوي أ ن إال إدعى العلوية إتبعًا للظروف التي تناسبه فقد 
حب الناس لل   نه اتخذ النسب العلوي ليضفي على حركته ضد الخالفة طابعًا شرعيًا لضمان نجاحها مستغالً أ. و (47)طالب عليه السالم

موي ومنهم من استشهد في العهد  ألليم فمنهم من استشهد في العهد اشفاقهم على مصابهم األإبي طالب و أبيت النبوة وحبهم لل علي بن  
تباع بدهائه لتحقيق  فاستغل علي بن محمد ذلك الحب لكسب األ  .(48)(اً دعاش شري  مًا مات شهيدًا وقسماً س  قِ )  :الخوارزمي  العباسي. قال 

. (49)لى هرم السلطة في زمن كان الدين ومصطلحاته يشكالن القاموس السياسي لتلك الحقبةإتطلعاته في االنقالب على الخالفة والوصول  
ما نسبه فليس عند النسابين بصحيح، وهم يعدونه من  أعاء علي بن محمد النسب العلوي، قال ابن الطقطقي:)فالمؤرخين على ادّ كثر  ألقد رد  

نه خارجي أ. و (52) عراضهمأ موالهم و أخبث الخوارج شتت المسلمين واستحل دمائهم و أ. "(51). وقد نعته البعض بالخارجي البصري (50) (ءياعدّ ألا
  ظهر من فعله ما أ  ن مرتكب الكبيرة كافر وقدأنه اعتقد بأخر  آبمعنى    اً كر ن الذنوب كلها شأن علي بن محمد كان يرى  إ وذلك    (53)زرقي"أ
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و حرًا  أن يكون عبدًا  أ ن خليفة المسلمين يصح  أن علي بن محمد كان يؤمن ويرى بإ.(54) زرقيأنه خارجي  أي به بمدل على تصديق ما ر 
ن هذا المذهب الجديد وجد صدى عظيم في قلوب إ.  (55) ن يكون قريشيًا وهذا ما كان يرضي مطامحه في تولي السلطةأوليس بالضروري  

دعائه  إ وغل في  أ. و (56)مير المؤمنين" وضربها على النقود التي سكهاأ"أبرزها    لقابا كثيرة  أتخذ  واالف منهم  العبيد والطبقات العامة فتبعه ال
. (58) ن فجرى بها لساني"آمن القر   مامتي ظاهرة للناس فيها إني لقنت سوراً إوتيت آيات من آيات  أتباعه ". بقوله أل(57)مام الظاهرفلقب نفسه بال

ن الصفات الروحية التي إ.  (60)(قبلهاأقوم بأعبائها، فلم  أ  ن الأالنبوة فخفت    عليّ   ت  ض  رِ عأ فقال: )  ،عى النبوةدّ ا. و (59) نه يعلم الغيبإعى  دّ او 
مرهم له ويتبعون عقيدته كما تبعه كل  ألون  و سالم والمظلومين يلعاها علي بن محمد جعلت الكثير من العبيد المعدمين حديثي العهد بادّ ا

ضعف الخالفة العباسية، مره، ولم يكن ليحدث هذا لوال  أل  فحستا. ف(62). وقيل اتبع عقيدته كل صاحب فتنة(61)وطريد ناقم على الخالفة  دشري
 تراك على كل مفاصل الدولة. نقسامات داخل البيت العباسي وسيطرة األ بحياة الترف، وال الخلفاءنشغال او 

ه( مستغاًل الفوضى   249استطاع علي بن محمد الفرار من سامراء )سنة  تباع  في جمع ال   (صاحب الزنج)محمد  بن  سياسة علي    –  3
. (63) ن له فيها رابطة نسبألربما لبعدها عن المركز و    ،ليبدأ فيها في الدعوة لنفسه  ينة المنتصر، فاختار البحر الحاصلة عقب اغتيال الخليف

تيانه للخوارق والمعجزات وعلمه للغيب، فتبعته جموع كثيرة ظل قسم منهم  إهلها بأ علويًا، واستطاع خداع    بالدعوة نراه اتخذ نسباً   أول ما بدأف
ونفذ حكمه   نفسهم محل النبي حتى جبى له الخراج هناك،أحله مناصريه في  أ. فقد  (64)مخلصين له حتى مقتله وسقوط دولته المزعومة

من استمالة   ينرواح وبعدما فشل في البحر زهقت األأسفكت الدماء و أخرى فحدثت الفتن و أ. وفي المقابل رفضت دعوته جماعات  (65) فيهم
  ه لى صف إن يجذب  أحدى مدن البحرين آنذاك، فحاول  إحساء  لى الإلف سيف قرر الرحيل  ألى مذهبه وكان على مائة  إ  (66)طمحمدان بن قر 

نه فشل في كسبهم وذلك لما يتميز به  إال  إ،  (67)تيان الخوارق إنه يستطيع  أوتي الغيب و أنه  أ  ىدع امن القدسية ف  ةحاط نفسه بهالأعراب و األ
لى البصرة وذلك )سنة إ . عندها قرر علي بن محمد الرحيل  (68)البدو من النزعة الفردية وعدم انقيادهم لمثل هذه الدعوات الروحية الغامضة

. ففشل (69)ليهإ حدى الفرقتين  إيستميل  البصرة فتنة طائفية بين فرقتين كبيرتين هما الباللية والسعدية فطمع ان  به( في وقت كانت تعج    254
ن يبدأ دعوته في مسجد البصرة فطارده أستغاللها لصالحه فحاول  إللفوضى والنهب والسلب فطمع علي بن محمد في    وظلت المدينة مسرحاً 

محمد في بغداد ويدعو    .بدأ علي بن هتباعأهل بيته و أ لى بغداد وقبض عامل البصرة محمد بن رجاء على بعض  إجند الخالفة فالذ بالفرار  
من    هالة  بحاط نفسه  ألنصرتهم و   ل  رسِ أأ   هنأم بئهغراإعوان بن يجمع حوله بعض األأوعيونها فاستطاع    ةفمن جند الخال   لنفسه بحذر خوفاً 

خبار أ نه كان يتحسس أال إ .(70)ن يرى كاتبهأ ية فرأى كتابًا يكتب له دون آ نه سأل ربه أنه يعلم حقيقة ما في ضمائرهم، و أعى دّ االغموض و 
بان فاستطاع علي بن محمد )سنة  أتباعه المخلصين كسليمان بن جامع، ويحيى بن محمد، وعلي بن  أليها حيث  إ جل العودة  أالبصرة من  

رض  أ في بيع ما يملكونه من    (لولد الواثق)نه وكيل  أى  دعافي البصرة    هضفاء الشرعية لوجود إ جل  أن يعود للبصرة ثانية ومن  أه(    255
تهم وبؤسهم والظلم  احوالهم فوجد في معانألى االتصال بالزنج المشتغلين بكسح السباخ ودراسة  إنه كان يهدف  أ  وفي الحقيقة.  (71)السباخ

. في مكان (72) كرخ البصرةو من ضمهم لصفه فاتخذ موضع في فرات البصرة بين مدينة الفتح    المجتمعي الذي يقاسون منه وسيلة تمكنه
لقيت نفسي على فراشي  أ لى البصرة قائاًل: )اني  إبالنزوح    اً غيبي  ر  مِ أأ نه  أصحابه بألدعى  اه( و   255وذلك )سنة    (قصر القرشيـ)يعرف ب
ن  أ . وبعد  (73)قصد البصرة(أ  لي  قيلو لتني سحابة فبرقت ورعدت فخوطبت  أظف  جعل مقامي به...إقصده و أ فكر في الموضع الذي  أفجعلت  

التي بدأ يلقيها في   هدعى بخطبامستعينًا بمترجمين ليترجموها لمن ال يعرف العربية و   ،حالمهم بخطبأ  يداعبتباعه من الزنج بدأ  أكثر  
ن  أ ردت  أسيادهم فقال: )أ، وخاطب  (74)سيادهم سواسية أنهم سيكونون مع  إنه مبعوث من هللا لتحريرهم من الرق والعبودية و بأع الزنج  و جم

. (75)ال يطيقون...(  الء الغلمان فاستضعفتموهم، وقهرتموهم وفعلتم بهم ما حرم هللا عليكم، وجعلتم عليهم ماؤ عناقهم لما كنتم تأتون بهأ ضرب  أ
موال والمنازل والعبيد. والواضح من قوله هذا بأنه لم يقصد  هدم العبودية بل تكريسها  األ  م  هأ ك  لِّ م  قدارهم ويأ أ ن يرفع  أنه يريد  أدعى للزنج باو 
جل كسب أمرهم وقائدهم.ومن  أ)صاحب الزنج( فكان المتولي    ـالف من العبيد الزنج حتى لقب بحوله ال  لتف  الذا    ،جعل العبيد سادة جددب

خذ  أالء الوكالء و ؤ مر العبيد بضرب هأنه  أ ال  إغراء صاحب الزنج بالمال ليردهم لهم  إ   حاولوا  نالء العبيد رد صاحب الزنج وكالئهم الذيؤ ثقة ه
ن  أ لى رأس السلطة خاصة و إفي الوصول   هع صاحب الزنج بقدرات عقلية فائقة وملكات تحريضية مكنته من تحقيق هدفن تمتّ إ. (76)موالهمأ

حدى معاركه إن يزج في أنه استطاع أ. حتى قيل  (77) غير الطاعة والعمل ايحسنو فهم لم  ،و عقليةأالعبيد الزنج لم يكونوا ذو كفاءات فكرية 
ليه الكثير  إن دعوته لم تكن للعبيد فقط فقد استجاب ا ما علمنا  ا ذإعتقد غير مبالغ فيه أ ن هذا العدد إ. (78)لف مقاتل أضد الخالفة بثالثمائة 

ولى  نقالب على الخالفة بالدرجة األ إنها كانت أ. لذا نرى (79)هل البصرةأ المرتزقة من  و عراب والحرفيين والفقراء الناقمين على السلطة ألمن ا
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مر صاحب الزنج بالبصرة وذلك لكثرة االضطرابات والفتن التي كانت تعصف بالدولة العباسية أل  فحلقد است.تحرير العبيد كان وسيلة  اء دعاو 
القواد والرؤساء عليهم من    ن  ي  نصاره على شكل فرق وع  أتصبح عاجزة عن احتواء نفوذ صاحب الزنج الذي تمكن من تنظيم    لهامما جع

موال والسالح، ويسبي النساء ويملكهم  صحابه على القرى المجاورة  فيقتل وينهب األأر بيغيذ كان  إالمؤن والسالح    أصحابه المخلصين وهيأ
لى  إ  نه كان طموحاً أجتماعية بل تؤكد  ال  ة لى نشر العدل وتحقيق المساوا إقواله في الدعوة  أفعال صاحب الزنج كانت تناقض  أن  إ   .(80) للعبيد

 السلطة بأي وسيلة. 
 املبحث الثالث

 يةخروج علي بن محمد )صاحب الزنج( على الخالفة العباس  -1
 نهاء حركة صاحب الزنج  إجهود الموفق طلحة في  -2
 تحرير الموفق طلحة لجنوب العراق -3
 خروج علي بن محمد ) صاحب الزنج ( على الخالفة العباسية   -1

تباعه واتخذ  أعلى القرى ويقتل ويسبي بدون رادع قوي بدأ يتطلع الى احتالل المدن، فقوته ازدادت وكثر    يرأ غِ بعد ان كان صاحب الزنج ي  
اْْلَنََّة  )  يةكتب عليها ال  لنفسه رايةً  ََلُُم  ِبَِنَّ  َوأَْمَواََلُم  أَنُفَسُهْم  اْلُمْؤِمِننَي  ِمَن  اْشََتَٰى   َ اَّللَّ جِنيلِ   الت َّْورَاةِ   ِف   َحقًّا  َعَلْيهِ   َوْعًدا  َويُ ْقتَ ُلونَ   فَ يَ ْقتُ ُلونَ   اَّللَِّ   َسِبيلِ   ِف   يُ َقاتُِلونَ ِإنَّ    َواْْلِ

بحراكه العسكري    ول ما بدأ أن صاحب الزنج  إ.  (82)نفسهم ولم يعودوا بعد عرضة للرق والعبوديةأ  ا نهم قد باعو أب  صحابهولها ألأ.  (81)(َواْلُقْرآنِ 
دركوا  أنهم  دون تدخل الخالفة أل  ذاتياً ضد حراكه وقاوموه  ن هؤالء وقفوا  أ ، لذا نجد  دراضي ومالك العبيه( كان ضد مالك األ255) سنة  

لقد تميز جنوب    .موالألوخسارة ا  ،(83) قطاعيات الزراعية للخرابخسران ألدوات االنتاج الرخيصة وتعريض الن ذهاب هؤالء العبيد يعني  أ
رب الزنج تقع في المنطقة المطلة على شط  حكثر حوادث  أالعراق بكثرة المستنقعات والمسطحات المائية التي تقع قرب البصرة ، فكانت  

ب فيها  عيص نظاميةغير  راضي تمتأل بالحلفاء والبردي والقصب جعلت الحرب فيها حرباً كانت أ (بدجلة العوراء) العرب وهو ما كان يسمى
هل أ استمر    لذا  . وهذه االراضي السبخة لم تكن صالحة لسير المعدات الحربية الثقيلة لجيش الخالفة(84)تقابل الفريقين المتحاربين وجهًا لوجه

كتبوا الى الخليفة  عندها  ن يهزمهم  أن صاحب الزنج استطاع  أال  إهلها للدفاع عنها  أ ذ تطوع  إ  ذاتياً البصرة في صد هجمات صاحب الزنج  
هل البصرة فأرسل قائدًا تركيًا  أ نقاذهم من الهجمات الشرسة للزنج، فلبى الخليفة نداء ه( يطلبون منه التدخل ل 256 -255المهتدي )سنة 

فما لبث   ،نسحب هذا الجيشاستمر الكر والفر فاذكر فن يحقق نجاحات تأ أولكنه لم يستطيع    .(85)با هالل" على رأس جيش نظاميأيدعى "
هذا الجيش فغنم المال والسالح وقتل بوقع الهزيمة  أن صاحب الزنج  إال  إخر بمعدات كبيرة بقيادة جعالن التركي  آرسل الخليفة جيشًا  أن  أ

ن:  أالسماء  من  ن طيورًا بيضاء تحارب معه وخوطب  أن المالئكة كانت تنصره و أو صحابه بأنه مرسل من السماء  أ، وبشر  (86) الكثير منهم
 ق مناط  توزيع جيشه فينه كان ينوي دخول البصرة، فعمد على  ا. مستخفًا بعقولهم ليحثهم على القتال خاصة و (87)م(يطلك فتح عظأ)قد  

ة وهي يومئذ مدينة  بلّ راضي الزراعية ثم هاجم األعلى تخريب األوسبى فيها وعمد    لتفقكان قد احتلها  محيطة بالبصرة من مزارع وقرى  
معركة عنيفة   ر  ث  أهـ( فدخلها  256وذلك سنة )  (88)كبر المدن المحيطة بالبصرة وميناء تجاري عظيم على شط العربأخصبة عامرة من  

 استولى. و (89)هبت بيوت المدينة طعمة للنيرانوذ  بمجزرة كبيرة فقد قتل وغرق الكثير،  ياها مصحوباً إجرت بالبر والبحر وكان دخول جيشه  
عرض الحائط المباديء التي كان    موال والعبيد وضمهم لجيشه وسبى النساء الحرائر وملكهم للعبيد ضارباً السالح واألعلى  صاحب الزنج  

فأصاب   (90) ة في مصب نهر شط العربلى عبادان وهي بلدة صغيرة تقع على جزير إة توجه صاحب الزنج بجيشه  بلّ ينادي بها.بعد احتالل األ
واستولى لحقهم بجيشه  أ و شرط وكالعادة حرر من كان فيها من العبيد و أبواب مدينتهم واستسلموا لصاحب الزنج دون قيد  أهلها ففتحوا  أ الرعب  

 ( 92)عمال خوزستانأ وهي من    "جبي"هواز، فهاجم بلدة  بعد ذلك طمع صاحب الزنج في األ  (91) صحابهأوزعه على  و المال والسالح    على
ويسيطر على مصب   هن يخضع مدنًا عظيمة لسلطانأقل من سنة  أونهبوا المدينة واستباحوها.استطاع صاحب الزنج في مدة    (93)فقتلوا وسبوا
ما البصرة فقد ندرت فيها أالمناطق.  ثر ذلك على مدن الخالفة فتضررت التجارة والزراعة وتقطعت طرق المواصالت مع تلك  أنهر دجلة ف

.لم تكن هذه االمور لتحدث لو لم تكن (94) هلها وتفرقوا في البلدانأ راجيف فانتقل كثير من  هلها، وكثرت فيها األأضر الجوع بأ قوات و األ
سامراء عاصمة الخالفة آنذاك تعاني من اضطرابات كبيرة فالبيت العباسي كان يعاني من تصدع، والنفوذ التركي كان هو المسيطر على  

ى السنة الواحدة، في وقت و قتله فقد تمكنوا من التآمر على الخليفة المهتدي وقتله بعد حكم لم يتعدأمفاصل الدولة حتى في عزل الخليفة  
تمهيدا   (95)هلها لتمويل جيشه وجلب الميرةأ ظل صاحب الزنج يغير على المدن والقرى المحيطة بالبصرة ويحتلها ويفرض الضرائب على  
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محمد   ويحيى بن  ن،لى علي بن آباإسند القيادة  أهـ( حشد صاحب الزنج خيرة قواده الحتالل البصرة ف256الحتالل البصرة.  ففي سنة )
ن البصرة كانت تعج بالفتن واالضطرابات تمكن جيش صاحب الزنج من  كمل عدة وسالح بري وبحري وألأفتحركا في جيش ضخم في  

مواله  أخذوا  أهل اليسار و أ . فقتلوا فيها كل من كان من (96)هلها شر انتقامأ عمال القتل والحرق يومين كاملين وانتقم الزنج من أ دخولها فجرت 
هل البصرة قائد أ عيان  أ حد  أكافرًا. فقد استأمن  معتبرًا إياه  فعاله  أيه و أ. وعمد صاحب الزنج على قتل كل من خالف ر (97) وسبوا النساء والذرية

انتهز   أهلها حتى مألوا الرحاب فلما رأى قائد الزنج اجتماعهم   من  راد األمان فليحضر داره فحضر الكثيرأجيشه فأمنهم فنادى مناديه من  
  ولم يسلم منه إال النادر.   (98) هم وأصواتهم مرتفعة بالشهادة فقتل ذلك الجمعفيالفرصة فغدر بهم وأمر أصحابه بقتلهم فكان السيف يعمل  

سهبت المصادر في وصف المآسي التي أ. وقد  (99) قت النار بالمدينة من كل جانب فالتهمت كل شيء مرت به من بشر وبهيمة ومتاع دوأح
عن القتل والنهب والسلب وتخريب المعالم العمرانية   ع عن ذكرها، فضالً حتالل الزنجي في سبي الحرائر نترفّ لحقت بأهل البصرة من اال

 .(100)لف ضحيةأمائة    ن ضحايا هذه الحرب كانوا ثالثإ  ر  كِ حيًا في ذاكرة البصريين. وذأ   "بعد خراب البصرة"مثل السائر  للمدينة، بل ما زال ال
 :ليه نذكر منهاإريخية في تصوير ما كانت عليه البصرة وما آلت  أبقصيدة تقف كوثيقة ت  (101)البن الرومي  "ب البصرةار "خوحت حادثة  أوقد  

 حكامين ذلك البنيان ذو الأ   ين ضوضاء ذلك الخلق فيهاأ
 من رماد ومن تراب ركام   بدلت تلكم القصور تالالً 

 نهدامإركانها بأفتداعت   سلط البثق والحريق عليها
شد العداء ويظهر رغبته في النتقام أن صاحب الزنج كان يكن للبصريين  إ للخالفة وذلك  كان احتالل البصرة نصرًا كبيرا للزنج وكارثة مؤلمة  

مر قائد الزنج ألوقوفهم ضده وخاصة األغنياء منهم الذين كانوا يمدون المتطوعين من أهلها بالمال والسالح لمواجهته.لقد استفحل    (102) منهم
ن كانت مخالفة للشرائع السماوية والقوانين الوضعية،  إتى و حي ثمن  أوألنه استغل أعجمية هؤالء الزنج المتعطشين للحرية ب  والً أضعف الخالفة  ل

حكام الذين كان هدفهم الحصول على األموال والغنائم، فتمكن هذا الجيش  اع الطرق والهاربين من األعراب وقطّ عن وجود كثير من األ  فضالً 
من تخريب واحتالل المناطق المحيطة بالبصرة فخربت األراضي الزراعية والممرات المائية وضاع على الخالفة خراجها وقلت الغلة وارتفعت 

هـ( تمكن صاحب  264ففي ) سنة   ،صبح تحت سيطرتهأ.لم يكتفي صاحب الزنج  بما (103) فيها خمسين ديناراً  –البكر–بلغ األسعار حتى 
 ، عاء صاحب الزنج النسب العلوي دّ إ وهذا ما يدحض    (104)قتل واليها علي بن زيد العلوي و الزنج من دخول واسط بقيادة سليمان بن جامع  

، وخرب ما (105)ضرمت فيها النيرانأوالسبي و    ههم، وهجروا مدينتهم فحل فيها القتل والسلب والنهبففزع سكانها وخرجوا حفاة على وجو 
لى  إوتمكن من الوصول    (106)هلها وسبى النساء الحرائرأ كثر منازل  أحرق سوقها و أهـ( ف265تمكن من دخول النعمانية )سنة  كما  حولها،  

رسال حمالت إلى بغداد. حاولت الخالفة القضاء على هذه الحركة بإهلها  أ ، فدخلها وهرب  (107)عمال النهروان بين واسط وبغدادأ جراجيا من  
عسكرية متتالية ولم يكتب لها النجاح فضلت حرب استنزافية للموارد واألرواح. كما شجع ضعف الخالفة وتقدم الزنج نحو بغداد الحركات 

 ( 109)عالن االستقالل عن الدولة وامتنعوا عن دفع الخراج، وتمرد الطولونيون إب في المشرق  (108)الصفاريون  قامفقد   ،االنفصالية على التمرد
ذ لم يكن بالشخصية القوية  إهـ(    279  – 256حمد المعتمد على هللا بن المتوكل )أعالن إمارتهم وذلك لضعف الخليفة إفي مصر والشام ب

صبح الحاكم الحقيقي أحمد الموفق طلحة الذي  أبي  أالنتعاش بفضل أخيه  ن الخالفة دخلت في مرحلة من القوة وا إالتي تتطلبها المرحلة، إال  
 على عتبة االنهيار.  تركان الدولة التي كانأمن تثبيت  قد تمكن الموفقف .(110) لقابه ومظاهره فحسبأللمعتمد  للخالفة تاركاً 

 :ركة صاحب الزنجحنهاء إجهود الموفق طلحة في  -2
مالك الخالفة العباسية طوال  أمن    ةفول نجم الزنج كقوة عظيمة هددت مناطق حيويأهـ( بداية قوة العباسيين و   266ن نعتبر سنة )أنستطيع  

مقاومة الطولونين في الغرب، ودفع خطر الصفاريين في  من مور الدولة الداخلية أن الموفق طلحة استطاع من ترتيب إسنوات، وذلك  عشر
 .(111)ذ كان صاحب عزيمة ثابتة وميل للغلبة والتنفيذإ ،راك حتى تمكن من الحد من نشاطهمتشرق. ومراقبة شخصيات الدولة من األمال

مر والنهي وقيادة الجيش  ذ كان له األإمور الدولة بدأ يعد العدة والخطط للقضاء على حركة صاحب الزنج  أبعد ان تمكن الموفق من ترتيب  
بتحصينها    يقومن صاحب الزنج عندما كان يحتل المدن  اشارة به  ومما يجدر ال(112) مراءعداء ومرابطة الثغور وترتيب الوزراء واألومحاربة األ

، (113))المنيعة( ـ ها باألسوار العظيمة والخنادق والممرات المائية والكمائن. فقد بنى مدينة بنواحي واسط على نهر يتفرع من دجلة سماها بتطاحوإ
الف من الفرسان آفي عشرة    رسل جيشاً أ جل دخولها فقد  أجمة من    بناها قائده سليمان بن جامع واتخذها مقرا له ولجيشه. بذل الموفق جهوداً 

هـ( فاستطاع هذا الجيش بعد مواجهات 266واخر )سنة  أبو العباس وذلك في  أبنه  إ، يقوده  (114) كمل عدةأجمل هيئة و أحسن زي و أفي    ةوالرجال 
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، إال أن أبا العباس لم يستطع دخول المدينة بسبب كثرة الكمائن والخنادق فطلب المداد من  جبار عسكر الزنج على التقهقرإمن  عنيفة  
الموفق جيشاً أ فالخالفة,   سطول بحري من الشذوات  أوفرسان و   ة رجاليضم  بنه في جيش ضخم  إهـ( لنجدة    267وغادر بغداد )سنة    عد 

الف خاللها اقتحام المنيعة ففر قائد الزنج سليمان بن جامع واستسلم ال  فكانت معارك عظيمة استطاع الموفق،  (115) والسميريات، والمعابر
المدينة ودخلها عنوة وطم (117) لفاً أ، وابن الجوزي بخمسة عشر  (116) الفآ ره الطبري بعشرة  من جيشه للموفق قدّ  . وتمكن من هدم سور 

. (119)خذ كل ما كان الزنج قد جمعوهأهلهن، و أ لى  إسرى والسبايا من النساء وردهن  ، واستنقذ األ(118) غرق ما كان فيها من سفن الزنجأ خنادقها و 
بنه هارون وتوجه بجيش عظيم نحو مدينة ))المنصورة(( وهي الحصن الثاني إمرة  إواستمر في طلب الزنج فترك جزء من جيشه فيها تحت  

ن اقتحم  أصرار الموفق فلم يلبث  إمام  أ  عظيم، لكن هذه التحصينات لم تقف حاجزاً   مام كل خندق سورأبخمسة خنادق و   حصنها الزنج  للزنج،
يصطحب في جيشه المهندسين   فكانحكام الخطط  على إصحابه، لقد حرص الموفق  أقائد الزنج سليمان بن جامع مع بعض    ، وفرّ (120)المدينة

قتل من قتل وهرب فن اقتحم الموفق طلحة المنصورة  أ. وبعد  (121)والفنيين لتسهيل تحركات جيشه من فتح طرق وبناء القناطر وردم الخنادق
 مرأ، و (122)الجنادموال وفرقها على اسرى وحرر السبايا وغنم السالح والذخائر واألنقاذ األإمر بفتح السجون و أمن هرب واستسلم الكثير،  

صبح يعاني من نقص الموارد  أفبيت المال    نهكت الدولة العباسية اقتصادياً أن هذه الحروب  أسوار وردم الخنادق. ومما ال شك فيه  بهدم األ
م يثني  كل ذلك ل  ،الف من الضحاياستنزافية الاال  هذه المعاركبسبب تضرر التجارة والزراعة والخراب الذي حل بالبالد. فقد ذهب في  

مدن وملك    قامة دويلة فيها وبنى حولها عشرإهلها من صاحب الزنج الذي تمكن من  أ نقاذ  إصراره في تحرير البصرة و إ الموفق طلحة عن  
هم هذه المدن ))المختارة(( التي اتخذها صاحب الزنج عاصمة له على ضفة نهر الخصيب الغربية جنوب البصرة أ . ومن  (123) الناس الزنج

براج المراقبة فيها فكانت كالقلعة الحصينة، وحرص أسوار الحصينة تعلوها المجانيق والعرادات والرماة وبنى  نادق والقناطر واألوحصنها بالخ
للمال،    نشأ بيتاً أو   وشيد الطرق, وبنى السجون،  ،ن ينظم مدينته فبنى فيها المسجد الجامع، والقصور، والمنشآت العسكريةأ   على  صاحب الزنج 

ن صاحب الزنج كان  إ. (124) تي به من مؤن أذا ما وردت قافلة لألعراب يتلقاها ويحمل ما تإ سواق، وحرص على توفير المؤن فكان األوبنى 
في صمود حركته مدة   بارزاً   رض التي تحصن بها والتي لعبت دوراً نفسه خليفتها، ساعده بذلك مناعة األ  لى إقامة دويلة مستقلة معتبراً إيرمي  

ن  أال  إليها  إللزنج ويصعب الوصول    كبيراً   فرات البصرة وكانت مركزاً   . بعد تحرير واسط وما حولها سار الموفق قاصداً خمسة عشر عاماً 
راضي تكثر فيها الممرات المائية وتمكن من فتح السدود التي شيدها الزنج  الموفق تمكن من فتح الطرق وتشييد القناطر كون كانت هذه األ

ون القتال يملّ   في وقت أصبح الزنج  .لى األهواز ويتمكن من تحريرها وكشف الزنج عنها إن يصل بجيشه  أاستطاع  ، ف(125) لعرقلة سير السفن
عداد المستسلمين من الزنج فتضائل نفوذ صاحب الزنج حتى اقتصر على مدينته أ رزاق فكثرت  مان فكان يأمنهم ويجري لهم األويطلبون األ

 بي الخصيب. أرجاء أالمختارة وما جاورها من 
 تحرير الموفق طلحة للبصرة  -3
:  لى  إلى صاحب الزنج يدعوه إلجيشه قرب البصرة. فكتب    هـ( حتى اتخذ معسكراً   267ن وصل فرات البصرة سنة )ان الموفق طلحة ما  إ
موال وانتحال ما  مصار واستحالل الفروج واأللى هللا تعالى مما ركب من سفك الدماء وانتهاك المحارم وخراب البلدان واألإنابة  التوبة وال  )

طها مور التي يسخن نزع عما هو عليه من األإ مان له موجود. فن التوبة له مبسوطة واألأ من النبوة والرسالة، ويعلمه    هالً أ لم يجعله هللا له  
. لم يستلم الموفق رد على هذا  (126) هللا ودخل في جماعة المسلمين محا ذلك ما سلف من عظيم جرائمه وكان له به الحظ الجزيل في دنياه(

كفأ من يراهم من القواد ووزعهم في مناطق واسعة  أعداد الخطط الالزمة لتحقيق النصر، فاختار  إ لى  إالكتاب. عندئذ عمد الموفق طلحة  
بإزاء مدينة المختارة على شط العرب دعاها    ةلمحاصرة عاصمة الزنج المختارة وذلك لمنع وصول التموين اليها، وقام الموفق بإنشاء مدين

بسرعة   الموفقية  ليها فنمتإوقام بتشجيع الناس للمسير    ،لى معسكرهإ)الموفقية( لكي يحكم حصاره للمختارة ويقطع عنها المؤن ويحولها  بـــ
وقاته حتى رغب الناس في  أ، وأدر العطاء في  (127)نشأت الدواوينأسواق وازدحمت بالسكان ونشطت التجارة فيها، و فيها المنازل واأل  فكثرت

لى المضي في مقاتلة إرزاق عليهم وهو ما كان يعتبره دافع حيوي يدفعهم  غداق األإ لى توفير التموين للجيش، و إالمقام فيها. وعمد الموفق  
مر بردم الحفر والخنادق أ. كما (128)حوال الجندأا ما حسن ذلى النواحي لطلب الميرة وهإفي تلك البيئة القاسية، وقام بالكتابة  الزنج بحماس

جل استحكام تجهيز الجيش كان أراضي لمسالك الخيل والرجالة، ومن  النخيل، كي تصلح تلك األأشجار  قطع بعض  و نهار الضيقة،  واأل
حكام إن خطط الموفق في  إ   (129) نشأ القناطرأصلح الطرق و أوجنايا من مدن الخليج يطلب منهم بناء السفن، و لى سيراف  إيبعث برسله  

خذ الزنج يعانون من  أهـ( حتى    268ن حل عام )أيام لحصار استمر عامين فما  ها على مر األل  كأ أأ تي  أخذت تأحصاره االقتصادي للزنج  
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لى  إحوال، مما دفع الكثير  ل وسوء األاوا القتتباع صاحب الزنج منه وملّ أم فنفر البعض من  ضعف قوتهأقوات التي شلت حركتهم و ندرة األ
تباعهم وينظمهم ويستعين بهؤالء  أذ كان يغدق على قادة الزنج المستسلمين و إنه اتبع سياسة حكيمة معهم امان من الموفق خاصة و طلب األ

. (130)وزيره  منين معهم لذا لجأ للموفق كبار قادة الزنج منهم كاتبه وأتباعهم المستأام  مأالقادة كونهم على دراية بخطط صاحب الزنج ويكرمهم  
ن سياسة اللين التي اتخذها الموفق مع المستأمنين شجعت الكثير إ. (131)بوه عن عزمهأن اثناه أمان لوال وقيل حتى ابنه )انكالي( طلب األ

. (132)جيشه سميت بفرقة المستأمنين  فين منهم فرقة ن يكوّ أمان للموفق والجيش العباسي فاستطاع الموفق  من الزنج على طلب اللجوء واأل
هـ( حتى بدأ القتال، فتمكن الموفق من دك مدينة الزنج بجيش عظيم لم    269ن حلت سنة )أليها مهام مهاجمة معسكر الزنج.ما  إوكل  أو 

متعة  مكن جيش الخالفة من دخول المختارة وحرق دار صاحب الزنج، وكان فيها من األيستطع صاحب الزنج الصمود أمامه وبعد معارك ت
لي واأل حسان  بال  الموفق  مرفأ  (134)لى الموفقيةإوالده وبناته  أغنمها الجيش، وحمل نساء صاحب الزنج و   (133)موالالفاخرة والذهب والفضة والحأ

الف محارب يقودها  آمدادات من العاصمة متكونة من عشرة  إن وصلت  أن جيش الخالفة طارده بعد  أال  إ. وهرب صاحب الزنج  (135)ليهمإ
برز قواد صاحب الزنج  أسر  أمن    هذا الجيشثر عظيم في االنتصار على حركة الزنج فقد تمكن  أالقائد )لؤلؤ( فكان لهذه الفرقة وقائدها  

فعادوا لما كانوا عليه    منهم  ال القليلإتباع صاحب الزنج  أالف فقتل الكثير من  واستسلم الوقتلهم، فانهارت عزيمة الزنج بمقتل صاحبهم،  
هن الى  سرى، وحرر السبايا وردّ الف األآطلق سراح  أ. وبدخول الموفق طلحة المختارة فتحت السجون و (136) ن يظهر علي بن محمدأقبل  

فيها ما بغداد فقد فرحت بهذا النبأ وعمت  أ  سجد الموفق وجيشه شكرًا هلل. جلل    ثٌ د  هـ( ح  270كان مقتل صاحب الزنج سنة ).  (137)أهلهن
صدر بيانًا الى  أ ليها وعين الوالة والكتاب والقضاة، و إعادة الحياة إ مر الموفق بتنظيم المناطق المخربة و أ. و (138)فراح وقباب النصرالزينة واأل

فيه باأل يهيب  البصرة، واألأمصار  دجلة،  هل  بالرجوع  واألبلة، وكور  بلدانهمإهواز وكورها، وواسط وما حولها  الخطيب  (139)لى  . ويذكر 
ول الناصر لدين هللا، والثاني  خطب له على المنابر بلقبين األصبح يأ أن الموفق طلحة بعدما قتل صاحب الزنج  االبغدادي في تاريخ بغداد  

عليها ويهلك   ين يقضألخطب الذي مرت به الدولة العباسية والذي كاد  . هذا ما يدل على عظم ا(140) خا أمير المؤمنينأولي عهد المسلمين  
 البالد والعباد.

 ريخيا  أتقييم حركة صاحب الزنج ت
خطر الحركات المناوئة للخالفة  أن حركة صاحب الزنج كانت من اريخية وبعض المراجع اتفقت على أغلب المصادر التأ ن امما تقدم نرى 

، ولم يقصد هدم العبودية في دعوته، (142)خذ السلطانأن علي بن محمد كان يريد  ا. و (141)العباسية وهددت بإسقاطها، واهلكت العباد والبالد
الجارية كسمها ونسبها لتباع  إرة بسي عداءه وعاملهم معاملة العبيد، وسبى النساء فكان ينادي على المرأة الحرة األأ والدليل على ذلك إنه استرق  

، (145) ، وطاغية الزنج(144)دجال البصرةب  , لذا وصفته بعض المصادر(143)بالدرهم والدرهمين حتى تملك بعض قادة الزنج العشر من الحرائر 
كما  عن المدنيين،    من الجيش العباسي ومن الزنج كذلك، فضالً   الالف.  لقد ذهب ضحية هذه الحروب  (146)صحاب الفتنأومن كبراء  

لصاحب   ه . وما قتل(147)ن البصرة كانت مدينة تزخر بالعلم والعلماءإ دباء والمحدثين والعلماء خاصة و عيان واألذهب ضحيتها جلة من األ
. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من خرج من (149)زرقيأنه خارجي اال دليل على إلما خالفه بالرأي،   (148)الكوفة زيد بن علي العلوي 

مات ميتًة جاهلية، ومن قتل تحت راية عأمية يغضب للعصبية، ويقاتل للعصبية فليس من أأمتي، ومن  ,  الطاعة وفارق الجماعة ثم مات  
ن خروج صاحب الزنج بداية  إ.  (150) في بذي عهدها فليس مني(ي  متي يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها والأمتي على  أخرج من  

سفكت الدماء  أنحرف بدعوته فانصافهم ضد الظلم واالستبداد، ولكن سرعان ما  إو  ألى تحرير العبيد  إ نه دعا  إو   خاصةً   مر قد نراه شرعياً األ
 طار منهجي،إدافها في  هأ عدم وجود برنامج ثوري يصوغ تطلعاتها و   من وخربت البلدان بسبب النزعة الفوضوية التي كانت عليه تلك الحركة  

هداف أ على صياغة  له ن تخلف الزنج االجتماعي والثقافي لم يكن بالمعيناكما  علي بن محمد في تحقيق اماله . رؤية بسبب قصور ربما
عليهم    سرى حرب تحقأعدائهم  أ لى تحرير الزنج واعتبار  صاحب الزنج إعمد    لذا نراه انه اخطأ حينما  صالح وتحرير العبيدالحركة في ال

ن  إتراكهم،  أال هللا ماذا ستكون العاقبة لو انتصر هذا الرجل بزنوجه على آل العباس و إ. يقول الخضري فيها: )ولم يكن يدري  (151)العبودية
حركة صاحب ن  إ.  (152) (دٌب معروف، بل ال يكادون يفقهون قوالً أن هؤالء الزنوج ليس لهم  مة ستقع في الشر العظيم، والوباء الوبيل، ألاأل

ضد الخالفة العباسية فالتمرد في اللغة يعني الخروج على نواميس المجتمع وقوانين النظام العام،    "تمرد"نها حركة  االزنج يصح عليها القول ب
لصالح نتقام ال اعلي بن محمد انتهج سياسة الان  .  (153) عتراف بسلطانية سلطان، ونبذ طاعته والبروز لقتاله وشق عصا الطاعةوعدم ال

ن  ا ما  إصالحية. فالثورة  ن يجرد ذاته من مسألة الزعامة القريشية. لذا فهي لم تكن بالثورة الأواالنقالب االجتماعي ال التقويم، فلم يستطع  
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. وقد  (154)فضل من النواحي االقتصادية والسياسية واالجتماعيةثورة تعتمد السالح للتغيير نحو األ  وأهدافها بدون سالح  أ تكون سلمية تحقق  
الباحث عبد الدوري على  رد  الذين وصفوها  العزيز  الباحثين  فقال: )  بعض  ن كل واحد من هؤالء  إ بثورة ضد الظلم والعبودية واالستبداد 

ن  أليه، والذي يتصفح تلك الدراسات من غير االستشراقية يجد بإالدارسين قد ذهب في دراسته بالسير على هواه وميولهأ وفكرهأ الذي ينتمي  
شتراكي والشيوعي يسود معظم بلدان العالم العربي، وفي بعض البلدان ذات  الجميع عاش العقد السابع والثامن حيث كان الفكر الثوري ال

ليه علي بن محمد إفعال ما ذهب  أن بعض من تعاطف مع هذا التمرد قد استنكر  ا  حتىليه،  إ. وهذا يؤكد ما ذهبنا  (155) النهج االشتراكي(
 . للبالد وتدمير واستعباد سرأتباعِه من قتل ونهب و أو 

 اخلامتة
 من خالل دراسة تمرد علي بن محمد جنوب العراق استنتجنا ما يلي:  

النفجارهأ لتدمر كل شيء وتحرق   مم فهي كالبركان الخامد في انتظار الفرصة المؤاتيةخطر ما تواجهه األأن الجهل والفقر والظلم  ا   -
 خضر واليابس.األ
العراق     - الزنج جنوب  المجتمع، كل ذلك شجع علي بن محمد على أعانى  وضاعا مزرية من فقر وفاقة واستعباد ونظرة دونية  من 

 لى هرم السلطة. إاستغاللهم لتحقيق مآربه في الوصول 
الخوارج األزارقة، وهذا مما  ئذ كان يؤمن بمبادإح يضمن له البقاء واالستمرار، ن تمرد صاحب الزنج كان الينطوي على برنامج واضإ   -
اعه سياسة  بتّ اعن  لهية، فضالً دعائه النبوة ولتطاوله على الصفات الاحرار عليه وعدم التعامل معه، كونه خرج على الدين بثار نقمة  األأ

 االجتماعي ال التقويم فكان القتل والسبي والحرق والسلب والنهب سمة هذا التمرد. نقالبصالح والنتقام ال الال
راضي الزراعية وعطلت هـ( فتدمرت األ270-255منيت الخالفة العباسية بخسائر كبيرة جراء هذا التمرد الذي استمر خمسة عشر عاما )  -

نقالب على الخالفة  وهذا مما شجع الحركات االنفصالية في ال ةت الدولضعفأالف وسبيت النساء الحرائر، و وقتل ال  التجارة وخربت المدن
 العباسية.

ن علي بن محمد كان شخص مغامر عنيد طموح للسلطة ذو ثقافة عالية شاعر ألهب بخطبه الحماسية تطلعات بعض الفقراء من إ -
صبحوا فيما بعد وقودًا لتمرده حينما انحرف عن  أديه ولكنهم  العامة والزنج بصورة خاصة، في نيل الحرية والعيش الرغيد فكثر مناصريه ومؤي

 التي نادى بها. ئالمباد
نها ثورة ضد الظلم والعبودية، أب  باحثينوصفها بعض ال  ن حركة علي بن محمد هي فتنة وتمرد وليس كماأغلب المؤرخين اتفقوا على  أ ن  إ -

 صحابه. أفعال علي بن محمد و أقوال و أتناقض بين نها ثورة جياع وذلك لما وجدوه من أبل لم يجزموا بالقول ب
حداث كان نقطة تحول لصالح  الخالفة العباسية في القضاء على هذا التمرد الذي كاد ن ظهور الموفق طلحة كقائد فذ على مسرح األإ -
 . المخلصين ألوطانهم مم بقادتهان األ أيؤكد بما  ن يسقطها. وهذاأ
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  نطاكيا أمالكه فاحتل الرملة ودمشق وحمص و أحمد بن طولون وكان على الديار المصرية استغل الفوضى فوسع ألى إنسبة    -109
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 قائمة املصادر واملراجع
 م(.   1987هـ(، الكامل في التاريخ )بيروت، دار الكتب العلمية،  630الدين )ت بو الحسن عزأثير: ابن األ   -
 م(.  1945)القاهرة، دار التأليف، سالم أحمد: أمين، ظهر ال   -
 .  م( 2008أحمد: مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة )بيروت، عالم الكتب،    -
 م(.  2004صادر،   هـ(، مسالك الممالك )بيروت، دار346براهيم بن محمد )ت إبو اسحاق أالصطخري:    -
 م(.   1963)القاهرة، هـ(، فتوح البلدان 279حمد بن يحيى بن جابر، )ت أالبالذري:    -
 هـ(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر   والقاهرة )مصر، دار الثقافة واالرشاد(. 874ابن تغرى بردي: يوسف بن عبدهللا )ت   -
 م(. 1998 هـ(، البخالء )بيروت، دار الهالل،255الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب )ت   -
 م(. 1995رشاد، )صنعاء، مكتبة ال هـ(، السلوك في طبقات العلماء والملوك732)تالجندي: محمد بن يوسف بن يعقوب،    -
دار الكتب العلمية،    مم )بيروت،هـ( المنتظم في تاريخ الملوك واأل  597بي الحسين، )تأالرحمن بن    بو الفرج عبدأابن الجوزي:     -

 م(.  1993
 قافي )القاهرة، مكتبة النهضة(. سالم السياسي والديني والثبراهيم حسن، تاريخ الإحسن:    -
 م(. 1995دار صادر، )هـ(، معجم البلدان،  بيروت، 626)ت  الحموي: شهاب الدين عبدهللا بن ياقوت   -
 م(.  2003، سالمية )مصر، مؤسسة المختارةمم الالخضري: محمد بيك، محاضرات في تاريخ األ   -
 م(.   2002الغرب االسالمي،   تاريخ بغداد )بيروت ، دارهـ(  463حمد بن علي )تأبو بكر أالخطيب البغدادي:    -
 م(. 1988هـ(، العبر وديوان المبتدأ والخبر )بيروت، دار الفكر،   808ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد )ت    -
 م(.  1945هـ(، مفاتيح العلوم )القاهرة، دار الطباعة المنيرية، 383حمد )تأهللا محمد بن  بو عبيدأالخوارزمي:    -
 خرة )بغداد، مطبعة الرابطة(.أالدوري: عبدالعزيز، دراسات في العصور العباسية المت   -
 م(. 1985الرسالة،   عالم النبالء )بيروت، مؤسسةأ هـ( سير 748)ت حمدأ الذهبي: شمس الدين محمد بن    -
 م(. 1985ر )بيروت، مؤسسة الرسالة، بر من غبر في خعبال   -
 دار الكتب العلمية(. )بيروت،                هـ(، ديوان ابن الرومي 283ابن الرومي: علي بن العباس بن جريج )ت    -
 م(.  2002 بيروت، دار العلم للماليين،)عالم ل خير الدين محمود، ا الزركلي:   -
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 م(.   1971 حياء التراث العربي،إالسامر: فيصل، ثورة الزنج )بيروت، دار    -
 م(.  1966عيان )القاهرة ، هـ(، مرآة الزمان في تاريخ األ 954بو المظفر شمس الدين يوسف )ت أابن الجوزي:  سبط   -
 م(.  1986قليمية للقارات )البصرة ، سلطان: يوسف محمد، الجغرافية ال   -
 م(.  1998العلمية، هـ(، تاريخ الخلفاء )بيروت، دار الكتب  911الرحمن )ت السيوطي: جالل الدين عبد    -
 العلمية(. هـ(، المسند )بيروت، دار الكتب204هللا محمد بن ادريس )ت  بو عبدأالشافعي:    -
 م(.  1988الرياض، مكتبة الرشيد، )ثار خبار والهـ(، المصنف في األ235هللا بن محمد )ت  بو بكر عبدأبي شيبة: أابن    -
 م(. 1989سيا، )بغداد، المكتبة الوطنية، آفريقيا وجنوب شرق أسالم في براهيم، تاريخ الإالشيخلي: صباح    -
 م(.  1964 هـ(، تاريخ الرسل والملوك )ليدن، 310بو جعفر محمد بن جرير )ت أالطبري:    -
 م(.   1923هـ(، الفخري في الداب السلطانية )القاهرة، 709ابن الطقطقي: محمد بن علي بن طباطبا )ت   -
 م(. 1995الفكر،  هـ(، تاريخ دمشق )بيروت، دار571بو القاسم علي بن الحسين )تأابن عساكر:    -
 م(.   1996سالمي )الرياض، مكتبة الملك فهد، حمد معمور، موجز في التاريخ الأالعسيري:    -
 م(. 1991 حمد، ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد )بيروت، دار الفارابي،أعلبي:    -
 م(.  1986خبار من ذهب )بيروت، دار ابن كثير، أهـ(، شذرات الذهب في  467حمد بن محمد )ت أالحي  عبد  ابن العماد:   -
 م(.  2001فاق، نباء في تاريخ الخلفاء )القاهرة، دار الهـ(، األ580العمراني: محمد بن علي )ت    -
 ات العربية(. سالمي في القرن العشرين )بيروت، مؤسسة المطبوعفوزي: فاروق عمر، التاريخ ال   -
 م(. 1998لباب )بيروت، دار الجبل، هـ(، زهر الداب وثمر األ453براهيم بن علي )ت  إبو اسحاق  أالقيرواني:    -
 م(.  1932مطبعة السعادة، ، )القاهرة                    هـ(، البداية والنهاية 774سماعيل )ت إ بو الفدا عماد الدين أابن كثير:    -
 م(. 2003)بيروت، دار الكتب العلمية،  هـ(، كتاب الوالة وكتاب القضاة355محمد بن يوسف )ت  بو عمرأالكندي:    -
 م(.  2005هـ(، مروج الذهب ومعادن الجوهر )بيروت، المكتبة العصرية،  345بو الحسن علي بن الحسين )ت أالمسعودي:    -
 م(. 1975الهمم )بيروت، دار الفكر، مم وتعاقب هـ(، تجارب األ421حمد بن محمد بن يعقوب )ت أ: همسكوي   -
 حياء التراث العربي(.إدار  هـ( المسند الصحيح المختصر )بيروت،261مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري )ت    -
 م(.    1991قاليم )بيروت، دار صادر،  حسن التقاسيم في معرفة األأهـ(، 355حمد )ت أ بو عبدهللا محمد بن  أالمقدسي:    -
   2003ثار)بيروت، دار الكتب العلمية،  الخطط وال  هـ(، المواعظ واالعتبار في ذكر845حمد بن علي بن عبد القادر )ت  أالمقريزي:     -
 م(. 1993الندوي: سلمان، الرسالة المحمدية، )بيروت، دار ابن كثير،    -
 م(.  1945ـ(، تاريخ اليعقوبي )النجف، مطبعة الغزي، ه 284اليعقوبي: اسحاق بن جعفر )ت    -
 


