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 انـعرف ر وـشك
 

مل المبارك إن شـا  ا  في ىذه الفرصة الطيبة وفي فاتحة ىذا الع
جزيــل إلــ  كــل مــ  ســاعد ي مــ  قريــ  أو بالشــكر ال قــدم تأ تعــال 

بعيــد فــي إ جــاز ىــذا العمــلب وأمــأل مــ  بيــنهم األســتاذ المشــر  
ب وال يســعني إال أن أدعــو لــو بغهــر الغيــ  محمــدالــدكتور مكيــوي 

 .أن يجازيو ا  عني مير الجزا 

كما أتقدم بالشكر لألستاذ مالد عالل كبير الـذي لـم يبخـل علـي 
 يو  .طيلة البحث بالنصح و التوج

ال يفوتني أن أشكر كل األسـاتذة الـذي  كـان لـي شـر  الدراسـة  و
عـــــنهم أو لقـــــائهم أو مجالســـــتهم أو محـــــاد تهم واالســـــتفادة مـــــ  

 .مبرتهم
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 إهـــداء
  -حفغهما ا  -إل  الوالدي  الكريمي  

 و سليمانإبراىيم ي  إل  العم

 ب  عامر  الخالإل  

 يقة دربي زوجتي الوفيةإل  رف

 كل شهدا  الجزائر و فلسطي   إل 

 و الزمال إل  كل األىل و األقارب و األصدقا  

 إليكم جميعا أىدي  مرة جهدي المتواضع
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ة كانت الدول،اإلسالمية قياـ عدة دوؿ  كغَته من األمصار  شهد ا١تغرب اإلسالمي   
ػنفوذ يف ا١تغرب ساط الػانبعة و ػعة الرقػها من سػا كاف لا١توحدية أعظمها بدوف منازع ، ١ت

يف  من شأف عظػيمو العمراف  و العلـو و اآلداب و اٟترؼبلغت اإلسالمي و األنػدلس ، و ١تا
 .على عهدىا  قدـ و االزدىارػالت

إُف أركاف ىذه  واميس الكونية و القوانُت اٟتضارية ، دب الضعف وكما ىي السنن و الن    
تظهر الذي أصاب الدولة ا١توحدية ، االضمحالؿ ، و ٨تن نتحدث عن الضعف و الدولة 

من الطابع العاـ الذي ميز  بناألزمة و تداعياهتا ، فيخرج يتناوؿ ا  مالمح طابع جديد للتأريخ
فًتات  ٮتية طيلة عقود من الزمن حيث أسهبت يف ٣تملها يف اٟتديث عنالدراسات التار 

، و يف ا١تقابل أ٫تلت اٟتديث عن  حضرةمستوى الشعوب ا١تت القوة و ارتقاء األفراد إُف
 -حلقة ضمن حلقات التاريخ ا١تنسي  فًتات الضعف و االنتكاسة لتظل مثل ىذه ا١تواضيع

رغم أ٫تيتها البالغة ، عدا يف  فلم تنل اٟتظ الوافر من الدراسة -أو باألحرى تاريخ للنسياف 
اضيع الوقوؼ عندىا و اليسَتة ، يف حُت تستحق ىذه ا١تو  ثنايا بعض الدراسات و البحوث

دراستها بعمق و ٘تعن خاصة إذا أردنا بناء نسق تارٮتي متكامل حوؿ تاريخ ا١تغرب 
قايف و االقتصادي و ػضاري و السياسي و الثػالتكوين اٟت ، و يف ٚتيع عنػاصر اإلسالمي

 و الضعف .أمراحل القوة  يف االجتماعي ، و خالؿ ٥تتلف الفًتات الزمنية سواء

داعيات و ت توصل إُف تشخيص عميق لعوامل من جهتنا العلى ما ذكر أردنا بناءا    
 وٝتتو عليو  متمثال يف الدولة ا١توحدية ، ا١تغرب اإلسالميسقوط أكرب صرح حضاري ب

يلية في األسباب ـسقوط الدولة الموحدية دراسة تحلعنواف : "بىذه الدراسة 
 : فهي تكمن يف ا١توضوعن أىم أسباب اختياري ٢تذا ع و   "داعياتـو الت

لذلك ارتأيت أف تكوف دراسيت إف أ٫تية التاريخ تكمن أساسا يف كونو عربة و معلم طريق ،   
 . من العرب ىي "اضمحالؿ الدولة " حوؿ ظاىرة تارٮتية ٖتمل الكثَت
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شىت ميادين التكوين اٟتضاري للدولة  يف كما يستمد ىذا ا١توضوع أ٫تيتو من كونو يلج بنا    
عوامل  نو يسمح ٔتعرفةمنذ قيامها و حىت هنايتها ، كما أمن تتبع تطورىا ، و ٯتكنو وحدية ا١ت

ليت خلقها و من جهة أخرى ٯتكننا من معرفة الظروؼ التارٮتية ا،  سقوطها و تبعات ذلك
ت على ػدراسة ا١ترجعية السياسية و الثقافية للدويالت اليت قامسقوطها و ىو ما يسهل 

 إل١تاـ ّتوانب ىذه اإلشكالية حاولنا اإلجابة على التساؤالت التالية :ها ، و لػأنقاض

 ىي الظروؼ التارٮتية لقياـ الدولة ا١توحدية ؟ و ىل ٢تذه الظروؼ دور يف سقوط  ما
 الدولة ا١توحدية من بعيد أو قريب ؟

 يا و ثقافيا و ػىي األوضاع العامة للدولة ا١توحدية يف طور ازدىارىا سياس ما
دية بذور اهنيارىا منذ ىذه ػصاديا و اجتماعيا ؟ و ىل كانت ٖتمل الدولة ا١توحػاقت

 ا١ترحلة التارٮتية ؟

 إُف أي مدى كانت ، و ىي أبرز األسباب اليت حطمت أركاف الدولة ا١توحدية ؟  ما
 درجة التفاعل بُت ىذه العوامل ؟

 أثرت على اٞتوانب  إُف أي مدى و ىي انعكاسات سقوط الدولة ا١توحدية ؟ ما
 اٟتضارية للمغرب اإلسالمي ؟

عة للمشهد التارٮتي للمغرب اإلسالمي لإلجابة على ىذه اإلشكاليات رٝتت خطة موس       
قبيل و إلعطاء صورة عامة لتاريخ ا١تنطقة تها ٔتدخل خصصتيخالؿ العهد ا١توحدي ، استهل

ؿ تطرقت فيو إُف األوضاع العامة قياـ الدولة ا١توحدية و ظروؼ قيامها . مث الفصل األو 
للدولة ا١توحدية يف طور ازدىارىا ، و ذلك يف ٚتيع ا١تيادين ا١تتعلقة بالتنظيمات و النظم و 

 الًتكيبة الثقافية و األوضاع االقتصادية و اٟتياة االجتماعية .

ا ادىػعوامل سقوط الدولة باختالؼ أوجهها و أبع أما الفصل الثاين فتطرقت فيو إُف   
 االقتصادية و حىت االجتماعية . ػياسية ، الثقافية ،الس
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دية ػقوط الدولة ا١توحػأىم التداعيات اليت أفرزىا س أما الفصل الثالث فخصصتو لتمػحيص  
 و الظروؼ اليت ٧تمت عن ذلك يف شىت ٣تاالت اٟتياة .

لى ما جابة عكإم ما ٯتكن استخالصو من ىذا الدراسة  جاءت خا٘تة البحث لعرض أى   
ظيفية و و  جملموعة من ا١تالحق اليت رأيتها لبحثورد من تساؤالت ، فضال عن تضمن ا

 ىادفة و مثرية للدراسة .

أىم ا١تصادر و ا١تراجع ا١تعتمدة يف البحث مث اتبعتها بفهرس ثبت ا١توضوع بيف األخَت      
 حملتويات البحث مفصال مع ذكر الصفحات .

للوقوؼ على  نهج تارٮتي يقـو على التحليل  و الوصفػحث مو اعتمدنا يف ىذا الب  
حيثيات ا١تشهد العاـ للدولة ا١توحدية و استقراء و استنباط أىم أسباب سقوط الدولة و 

و إتباعها ٔتجوعة االستنتاجات و التحليالت  بُت ا١تشاىد التارٮتيةو ا١تقارنة  ا انعكاساهت
 ت الدراسة .للوقوؼ على أىم جزئيا ء الدارسُتلفهم و إدراؾ نصوص ا١تؤرخُت و أرا

  :و قد اعتمدنا يف دراستنا ىذه على عدة مصادر و مراجع ا٫تها   

 التراجم و الطبقات  .4

  كتاب الذيل و التكملة لكتايب ا١توصوؿ و الصلة أليب عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن
بن الفرضي لكتاب تاريخ علماء األندلس اللك ا١تراكشي و ىذا الكتاب ىو تذييل عبد ا١ت

ا ١ت اً استدراك من بعد ابن بشكواؿ ، و كتاب الصلة البن بشكواؿ و تتمة ١تا جاء من أئمة
ثقافية خالؿ العهد ا١توحدي معرفة بعض جوانب اٟتياة ال فاتو ، و قد أفادنا ىذا الكتاب يف

 خاصة يف طور اال٨تالؿ . قهاء و العلماء الف و دور
 ( و 6558 -856البن اآلبار ٤تمد بن عبد اهلل )تػ كتاب التكملة لكتاب الصلة

و ،  تراجم ألٝتاء علماء األندلس و أئمتوىو تكملة لكتاب الصلة البن بشكواؿ و ٭توي 
 قد استفدت من ىذا الكتاب يف تقصي عالقة الفقهاء بسقوط الدولة ا١توحدية .
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 ىػ778غرنػاطة للساف الدين بن ا٠تطيب )تػ  كتاب اإلحاطة يف أخبار - 
( و ىو كتاب من أربع ٣تلدات ٖتوي تراجم لشخصيات ٢تا صلة بتاريخ األندلس ـ6771

و قد استندت إليو للوصوؿ إُف عدة حقائق ذات صلة بسقوط دولة ا١توحدين و تبعات ، 
 ذلك .

 كت  التاريخ العام  .3

 ( و ىذا الكتاب عبارة ـ 6188 –ىػ 688تػ العرب لعبد الرٛتاف ابن خلدوف ) كتاب
ثَتا من جزئو ػو قد استفدت ك ، ةة ا١توحديموسوعة شاملة لعدة دوؿ منها الدولعن 
 ادس و السابع خالؿ ٚتيع مراحل ْتثي .ػالس

 تػ يف النصف الثاين من القرف ر ا١تغرب لعبد الواحد ا١تراكشي )ا١تعجب يف تلخيص أخبا
ف صاحبو ألمصادر الدولة ا١توحدية ،  ـ ( ، و يعد ىذا ا١تصدر من أىم 67 -ىػ  87

عاش يف كنف الدولة ا١توحدية و عاصر كثَتا من أحداثها و ىذا ما يزيد من مصداقية ما 
 و قد أعاننا الكتاب يف العديد من جوانب الدراسة .، يرويو 

  نظم اٞتماف يف أخبار الزماف أليب اٟتسن علي بن ٤تمد الكتامي الفاسي ا١تعروؼ بابن
دين ػح للخلفاء ا١توحػم من ا٨تيازه الواضػى الرغ( ، و علـ6578 -ىػ  856ػ القطاف )ت

كاف ،   و إقراره للعديد من مواقفهم إال أنو احتوى على معلومات ىامة أوردىا يف مصنفو
 قد عاصرىا .

  بن تومرت أليب بكر علي الصنهاجي ا١تعروؼ بالبيذؽ الذي كاف اكتاب أخبار ا١تهدي
، و صاحب ىذا الكتاب عمل على رصد كل  و ا١تتأثرين بو من أتباع ا١تهدي و مؤيديو

ما قاـ بو ابن تومرت و يف ذلك إشارة ىامة لظروؼ قياـ الدولة ا١توحدية و األسس 
 الثقافية اليت بنيت عليها .

  البياف ا١تعرب يف أخبار األندلس و ا١تغرب أليب العباس أٛتد بن عذاري ا١تراكشي )كاف
تاب من أىم مصادر تاريخ ا١تغرب يعد ىذا الك و ( 6765 -ىػ  765) حيا سنة

المي و قد استفدت كثَتا من اٞتزء ا١تخصص لتاريخ الدولة ا١توحدية و الذي ػاإلس
 يف اٟتصوؿيتحدث فيو بتفصيل وايف عن جوانب ٥تتلفة ٢تذه الدولة و ىو ما ساعدين 
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أكرب قدر ٦تكن من ا١تعلومات حوؿ قياـ الدولة ا١توحدية و عوامل سقوطها و حىت 
 ت ىذا السقوط .تبعا

  كتاب األنيس ا١تطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوؾ ا١تغرب و تاريخ مدينة فاس أليب
عبد اهلل ٤تمد بن عبد اٟتليم ا١تعروؼ بابن أيب زرع ، تويف يف النصف األوؿ من القرف 
الثامن ىجري و قد أفادنا الكتاب يف دراسة جوانب من قياـ الدولة ا١توحدية و الثورات 

 قامت ضدىا و أحواؿ خلفائها .اليت 

 : الرحالت الجغرافيا و كت  -7                      
  كتاب االستبصار يف عجائب األمصار ١تؤلف ٣تهوؿ من القرف السادس ىجري و

يفهم من خالؿ ىذا ا١تصدر أف صاحبو عاش يف عهد أبو يوسف يعقوب ا١تنصور ، 
ياة االقتصادية و االجتماعية األقطار و٭تتوي ىذا الكتاب على معلومات ىامة حوؿ اٟت

 ا١تغرب اإلسالمي .

  كتاب الروض ا١تعطار يف أخبار األقطار أليب عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل بن النعم
( ، ويعد ىذا الكتاب معجما جغرافيا ىاما ١تدف األندلس و ا١تغرب ،  6186 – 688)

 ليت أوردىا  .كما يضم معلومات تارٮتية ٢تا صلة مباشرة بتلك ا١تدف ا

إٝتاعيل  : (6681-588كتاب القارة اإلفريقية و جزيرة األندلس للشريف اإلدرسي )
وىو مقتبس من كتاب نزىة ا١تشتاؽ يف اخًتاؽ األفاؽ ، تكمن أ٫تية ىذا الكتاب يف  العريب

 ا١تعلومات اٞتغرافية و حىت االقتصادية اليت ٭تتويها .

 :  أما عن ا١تراجع فا٫تها
       اٟتضارة اإلسالمية با١تغرب و األندلس ١تؤلفو حسن علي حسن و الذي أفادين

 كثَتا يف معرفة األوضاع العامة للدولة ا١توحدية ٔتختلف جوانبها و تفاعالهتا اٟتضارية .

    دراسات يف تاريخ ا١تغرب اإلسالمي لعز الدين عمر موسى و قد استندت إليو كثَتا
 خاصة يف البحث عن العوامل السياسية لسقوط الدولة ا١توحدية .

  و ىو   تنظيماهتم و نظمهم لعز الدين عمر موسى ا١توحدوف يف الغرب اإلسالمي
ادي و القضائي و العسكري كتاب وايف حوؿ تطور النظاـ السياسي و اإلداري و االقتص
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للدولة ا١توحدية يف طوري القوة و الضعف ، و قد أعانٍت ىذا الكتاب يف تلمس ٥تتلف 
 . يف ٥تتلف ا١تيادين عوامل ضعف الدولة ا١توحدية و أسباب ذلك

 

 و ٭تتوي الكتاب على  ، و أوبئة مغرب عهد ا١توحدين حسُت بولقطيب جوائح
 ادية و االجتماعية لسقوط الدولة ا١توحدية .تفاصيل ىامة حوؿ العوامل االقتص

  العهد ا١توحدي و ىي و يف األخَت التحوالت ا١تذىبية يف ا١تغرب اإلسالمي خالؿ
تفصيلية للحياة ا١تذىبية و الثقافية للدولة ا١توحدية و قد استفدت منها كثَتا يف  دراسة رائدة

 .    طوري القوة و الضعفيف استقصاء بعض جوانب اٟتياة ا١تذىبية بالدولة ا١توحدية

 و كذلك كتاب تاريخ األندلس يف  ، كتاب دولة اإلسالـ باألندلس لعبد اهلل عناف
كال الكتابُت ٭تتوياف على معلومات وافية حوؿ نظم ألشباخ و  عهد ا١ترابطُت و ا١توحدين

إلضافة إُف الدولة ا١توحدية و اٟتياة الفكرية هبا ، و العوامل السياسية و األدبية لسقوطها با
 .السياسية بعض انعكاسات سقوطها 

 أما فيما ٮتص ا١تراجع األجنبية فأ٫تها :    

- L’Espagne des goths et des arabes par Leon Geley  
- L'Afrique septentrionale par Ernest Merciere  
- Relation et commerce de L'Afrique septentrionale on 

Maghreb avec les nations chrétiennes au moyens âge 
par Le comte De Mas  

أما فيما ٮتص الصعوبات فنخص بالذكر منها ، غياب ا١تادة العلميػة ا١تصػدرية الػيت تتنػاوؿ    
 جوانبها اٟتضػارية ، باإلضػافة إُف نػدرة عوامل سقوط الدولة ا١توحدية و تداعياهتا ، خاصة يف

يف الدراسات ا١تتخصصة اٟتديثة ، ناىيك عن الصعوبات ا١تتعلقػة ٔتنهجيػة معاٞتػة ا١توضػوع و 
إ٬تاد إطار زمػاين لبدايػة نشػأة عوامػل سػقوط الدولػة ا١توحديػة وكػذلك الشػأف مػع التػداعيات ، 

 .بسبب اتساع ا١توضوع و تشعبو و تداخلو يف بعض األحياف 
ويف األخػَت يسػ ػػر اهلل تعػػاُف لنػا إخػػراج ىػذا العمػػل هبػذه الصػػورة مػع األمػػل يف إخػػراج ْتػػوث    

سبناه مػػػن قػػػدرات وأفكػػػار أثنػػػاء ىػػػذه ػأخػػػرى تكػػػوف أحسػػػن ٗتر٬تػػػا وضػػػبطا بتوظيػػػف مػػػا اكتػػػ
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التػػػػجربة، باعتبػػػار ىػػػػذا البحػػػث ٤تطػػػػة مػػػن ٤تطػػػات التكويػػػػن ولػػػيس منتػػػػهى البحػػػػث وال غايػػػػة 
 . التكػويػن
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 مدخل

 تمهيد 

 أوضاع المغرب اإلسالمي قبيل قيام الدولة الموحدية أوال :

 تأسيس الدولة الموحدية ا يا : 
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ره ، شهد ا١تغرب اإلسالمي منذ عصر الفتوحات قياـ عدة دوؿ يف ٥تتلف أقطا      
متينة بقيت معا١تها ية حضارية ػشكلة بنػمشارهبا الثقافية منوعت ت عوامل قيامها و تددتع

  بأ٣تاده و مآسيو ، ٕتلت لنا الدولة ا١توحدية ىذا ، و ٨تن نتصفح ىذا التاريخ  ػناإُف يوم
غرب ػَت الوجو العاـ للميػكاف ٢تا دور جوىري يف تغحلقة متينة و لبنة أساسية  اليت  شكلت 

و على ا١تسػتويػُت  ، ليميػاإلق ي ولػػعيد احملػيبتو على الصػعادة ىػو و استػبتمكنها من َف مشل
غَت أنو من الضروري اإلشارة إُف أف قياـ الدولة ا١توحدية َف يكن   السػياسي و اٟتػضاري ،

٤تض الصدفة و إ٪تا ىو نتاج ظروؼ أ١تت با١تغرب اإلسالمي ٘تخض عنها قياـ ىذه الدولة 
 . بكامل وزهنا التارٮتي

 الدولة الموحديةل قيام أوضاع المغرب اإلسالمي قب .1
شاهبت ـ (11 -ىػ 05مطلع القرف)  1ُت يف قرطبةػحلت دولة األمويػمنذ أف اضم         

 وفت النزاعات القبلية و ا١تذىبية ػ، فقد عص 2األندلس ٘تزقًا و انقساما أوضاع ا١تغرب
ىذا الوضع ا١تتأـز  يف ظل، و  3دوة ا١تغربية و األندلسيةػا٠تالفات اإلقليمية و الشخصية بالع

د أجزاء واسعة من ػوف من تأسيس دولتهم اليت كاف ٢تا الفضل الكبَت يف توحي٘تكن ا١ترابط
حدًا للخطر النصراين الذي كاف يهدد بالد  ُت بذلكضعاو ،  4بالد ا١تغرب اإلسالمي

ـ( ، و 1085 -ىػ 478يف) 5لة ػارى من االستيالء على طليطػكن النصػاألندلس بعد أف ٘ت

                                                           

 30على هنر عظيم عليو قنطػرة عظيمػة ، مسػاحتها  تقعنها و مستقر خالفة األمويُت ، قاعدة األندلس و أـ مدائ - 1
 ألف ذراعا ٢تا أربعة أبواب و حصػن عظػيم ، أنظػر : أيب عبػد اهلل ٤تمػد بػن عبػد اهلل بػن عبػد ا١تػنعم اٟتمػَتي ، الػروض

 . 153، ص 1988، تح : اليف بروفنصاؿ ، دار اٞتيل ، بَتوت ،  2ا١تعطار يف أخبار األقطار ، ط
ار العبػادي و خخػروف ، دار الكتػاب ، الػػدار ػ، تػح : أٛتػد ٥تتػ  5اؿ األعػالـ ، جػ٠تطيػب ، أعمػلسػاف الػدين بػن ا - 2
 . 139ص ضاء ، ػالبي
 .  17أٛتد ٥تتار العبادي ، دراسات يف تاريخ ا١تغرب اإلسالمي ، مؤسسة شباب اٞتامعة ، اإلسكندرية ، ص - 3
رب ، تػػح: ٤تمػػد سػػعيد العريػػاف ، اجمللػػس األعلػػى للشػػؤوف عبػػد الواحػػد ا١تراكشػػي ، ا١تعجػػب يف تلخػػيص أخبػػار ا١تغػػ - 4

 . 200، اإلمارات العربية ا١تتحدة ، ص    ية ػاإلسالم
ىػػي مركػػز األنػػدلس وأىػػم مدائنػػو ، وىػػي مدينػػة عظيمػػة القطػػر كثػػَتة البشػػر شػػا٥تة البنيػػاف بديعػػة البسػػاتُت و اٟتػػدائق  -5

 .135-130السابق ، ص منها يبدأ األندلس األقصى ، أنظر: اٟتمَتي ، ا١تصدر
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 -ىػ 512و بعد أمد غَت يسَت خسر ا١ترابطوف سرقسطة يف )  6رة سرقسطة ػاص٤ت
ـ( ومعها عدة مدف وحصوف و توالت ضربات النصارى عليهم ، و تبع ذلك ظهور 1118

ليا ػعا متأزما داخػطوف وضػواجو ا١ترابػـ( ف1121 -ىػ 515أمر ا١توحدين با١تغرب األقصى )
ا٠تطر ا٠تارجي جل أمرىم فتفاقم الوضع الداخلي  ااية أولو يا ، ففي البدػا خارجقدػو خطرا ٤ت

، و ١تا توجهوا إليو بكل ثقلهم خرجت األندلس عن سيطرهتم و دخلت عصر الطوائف ثانية 
، وبعد فًتة قصَتة فقدوا ا١تغرب مقر حكمهم بعد أف قوض ا١توحدوف دولتهم و استولوا على 

  . 7عاصمتهم مراكش
أما ا١تغرب األوسط و األدىن  فكاف يعيش من جهتو ٖتت وقع الزحف ا٢تالِف و ما أعقبو    

من ضعف و اهنيار للدويالت الصنهاجية ، و سقوط صقلية يف يد النورماند ، وبروز خطرىم 
 . 8على السواحل ا١تغربية

الذي رٝتو  فقد ميزىا عمـو ا١تنهج، و عن الظروؼ الثقافية اليت سادت ىذه الفًتة      
، و ازدادت تلك البنية الثقافية توطداً  9ا١تؤسس الروحي للدولة ا١ترابطية عبد اهلل بن ياسُت

بالسلفية يف العقيدة  و ا١تالكية يف  تعتقد رعيةالسياسي ، وعليو أصبح كافة ال بفضل السند

                                                           
مدينة تقع شرؽ األندلس وتسمى أيضا با١تدينة البيضاء و ىي من أكػرب قواعػد األنػدلس و أحسػن مدنػو ، أنظػر :  - 6

؛  عبػػد الرٛتػػاف علػػي حجػػي ، تػػاريخ األنػػدلس مػػن الفػػتح اإلسػػالمي إُف سػػقوط   96اٟتمػػَتي ،ا١تصػػدر السػػابق ، ص
 . 421، ص 1981دار القلم ، دمشق ،  ، 2ـ( ط1492ـ 711/ ىػ897 -ىػ 92غرناطة )

7 - Lieutenant – colonel Magin , La force noire , Libraire Hachette , Paris , 1910 
, p121 

، تػح:  6عبد الرٛتاف ابن خلدوف ، ديواف ا١تبتدأ و ا٠ترب يف تػاريخ العػرب والرببػر و مػن عاصػرىم مػن ذوي الشػأف األكػرب ، ج - 8
، ا١تعهػد  2بػن تػومرت ، طا؛ عبد اجمليد النجار ، ٕتربة اإلصػالح يف حركػة ا١تهػدي  17خليل شحاذة ، دار الفكر ، بَتوت ، ص

 . 193، ص 1995العاِف للفكر اإلسالمي ، فرجينيا ، 
د بقريػػػة قػػػرب ولػػػ ، يعػػػود نسػػػبو إُف قبيلػػػة جزولػػػة يف ا١تغػػػرب األقصػػػى ، ىػػػو عبػػػد اهلل بػػػن ياسػػػُت بػػػن مكػػػوؾ اٞتػػػزوِف - 9

اختػاره شػيخو وجػاج بػن  ، رحل إُف األندلس طلبا للعلم مث رجػع إُف ا١تغػرب األقصػى، أدغست يف طرؼ صحراء غانة 
ح القائػػد ػسن مػا يػػراـ  وأصبػػزلػو للقيػاـ ٔتهمػػة اإلصػالح يف الصػحراء مػػوطن قبيلػة ١تتونػة  ، وقػػد اضػطلع ٔتهمتػو علػػى أحػ

أيب زرع الفاسػي ، روض القرطػػاس يف أخبػار ملػوؾ ا١تغػرب و تػاريخ مدينػة فػػاس ، ُت ، أنظػر : ابػن ػالروحػي لدولػة ا١ترابطػ
 . 15، ص 1972اعة ، الرباط ، ػدار ا١تنصور للطب
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مط الثقايف ، و ذلك بتوجيو من الفقهاء الذين كانت ٢تم اليد العليا يف تقرير الن 10الفقو
 . 11السائد
إف ىذا االنغالؽ الثقايف على الفقو ا١تالكي أدى إُف إيثار كتب الفروع و االكتفاء هبا     

عن األصوؿ ، فساد بذلك منهج فكري شرعي يقـو على التقليد باعتماد األقواؿ و 
نباط ٫تل النظر يف األصوؿ النصية الستو أتباعو و أُ  12 ت عن مالكرَ ثِ التفريعات اليت أُ 

طي أكثر ، و َف يكن الفكر العقدي يف العهد ا١تراب13األحكاـ ا١تناسبة للنوازؿ ا١تستجدة
، بل كاف متأثرا بالصورة اليت أثرت على الصحابة من رفض للتأويل و  فتاحا من الفقوان

فرا  ػ، و لذلك كانت ا١تقاومة شديدة لعلم الكالـ و أىلو بل اعتربوه ك 14االستدالؿ العقلي
، و ىذا ما أدى إُف  15ذه و توعد من ٮتوض فيوػمع التشديد يف نب، و بدعة يف الدين 

لدى البدو و العواـ الذين َف  ظهور بعض األفكار اليت ٘تيل إُف التجسيم  و التشبيو خاصة

                                                           
، مؤسسػػة الرسػػالة ، بػػَتوت ،  1إبػػراىيم التهػػامي ، جهػػود علمػػاء ا١تغػػرب يف الػػدفاع عػػن عقيػػدة أىػػل السػػنة ، ط - 10

 . 106، ص 2005 – 1426
ىػػػ( 8 -ىػػػ6لتحػػوالت ا١تذىبيػػة يف ا١تغػػرب اإلسػػالمي و األنػػدلس خػػالؿ العصػػر ا١توحػػدي )مغػػزاوي مصػػطفى ، ا - 11
  28، ص2012 –2011ـ( ، أطروحػػة دكتػػوراه يف التػػاريخ الوسيط،ا١تدرسػػة العليػػا لوسػػاتذة ، بوزريعػػة ،13 –ـ11)
. 

دار ا٢تجػرة و أحػد مػاـ إعمرو بن اٟتارث بن غيناف ا١تدين ىو اإلماـ أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن أيب عامر بن  - 12
لكاف ) ػكر بػن خػػإليو ينسب ا١تذىب ا١تالكي أنظر : أيب العبػاس مشػس الػدين أٛتػد بػن ٤تمػد بػن أيب بػ ،أئمة األعالـ  

 135، تح : إحساف عباس ، دار صادر ، بَتوت ، ص 4( ، وفيات األعياف و أنباء األبناء الزماف ، ج 681- 608
. 

 . 236عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 13
، دار  1ضاءات حوؿ تراث الغرب اإلسالمي و تارٮتو االقتصادي و االجتماعي ، طإإبراىيم القادري بوتشيش ،  - 14
 . 135يعة ، بَتوت ، صػالطل
لية اآلداب ، ػػػلة كػا١توحػدين ، ٣تػ دػزائر يف عهػػػػكرية باٞتػعبد اٟتميد حاجيات ، مالحظات حوؿ تطػور اٟتيػاة الفػ - 15
 .  104ص 2000، تلمساف  2د ػاجملل
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وا بثقافة دينية متينة كما نفهم من وصف ابن حوقل ألىل السوس يف قولو :" و ظ٭ت
  16ة اٟتشوية "ا١تالكيوف من فظاظ

و قد كاف الفكر الفلسفي على عهد ا١ترابطُت يالقي النكَت و الرفض ، بل بلغ الرفض    
 17على كل من ٮتوض فيها ف كانت العامة تطلق لقب "الزنديق"عداء أىل ا١تغرب للفلسفة أ

. كل ىذا شكل مستندا و حجة لدى ا١توحدين الهتاـ ا١ترابطُت باالنغالؽ و التجسيم و 
 . 18و غَتىا من األوصاؼ اليت استخدمت للدعاية ضدىم و تعطيل االجػتهاد يوالتشب
فو من و فيما ٮتص الواقع االقتصادي فقد ٘تيز بالتدىور نتيجة الغزو ا٢تالِف و ما خل      

دف و ػ، فقد عاث ىؤالء األعراب  فسادًا بكل ا١ت 19دمار على ا١تغرب األدىن و األوسط
عليو اضطراب يف و تسببوا يف تشريد ٚتوع كبَتة من الناس ، ٦تا ترتب  ،لوا هبا ػا١تزارع اليت ح

سيطرهتم على األراضي ،   ن ، فتعطلت التجارة و انعدمت الزراعة بعدػوملالبالد و انعداـ 
 .  20فسدت الصناعة احمللية كما
الِف  و هػدًا عن الغزو الػاف بعيػالرغم من أنو كػفب، غرب األقصى ػوَف ٮتتلف الوضع با١ت   
عوا سياسة جباية ٣تحفة أحدثت وضيكن أحسن حاال ، فا١ترابطوف  لفاتو ، إال أنو َفػ٥ت

                                                           
بد اهلل  ػ؛ عػػ 82، ص 1992بة دار اٟتيػػاة ، بػػَتوت ، ػورة األرض ، مكتػػػالقاسػػم ابػػن حوقػػل النصػػي  ، صػػ ابػػن  - 16
 .  88، ص 1980 – 1400وف ، جوالت يف الفكر اإلسالمي ، مطبعة الشيوخ ، تطوف ، ػكان
 و خخػروف يػمد حجػ: ٤تتح ،1ط َتة،ػ، الذخ قرايفػَت بالػس ا١تالكي الشهػد بن إدريػدين أٛتػهاب الػالعباس شأبو  - 17
 .  213، ص13ـ،  ج1994روت، لبناف، دار الغرب اإلسالمي، ػػ، بي

، مؤسسػػة الغػٍت للنشػػر ، ا١تغػػرب ، ص  - 18 ؛  ٤232تمػد بػػن تػومرت ، أعػػز مػا يطلػػب، ٖتقيػق: عبػػد الغػٍت أبػػو العػـز
لة القادسية للعلـو اإلنسانية ػصادؽ شكري ٤تمود ، الفكر السياسي عند ا١توحدين على عصر عبد ا١تؤمن ابن علي ، ٣ت

 . 16، ص03، العدد :  12لد ػ، اجمل
ابن عذاري ا١تراكشي، البياف ا١تغػرب يف أخبػار ا١تغػرب ، قسػم ا١توحػدين ، تػح: ٤تمػد إبػراىيم الكتػاين و خخػروف ،  - 19

، دار  2؛ عبػػػد اٟتلػػػيم عػػػويس ، دولػػػة بػػػٍت ٛتػػػػاد ، ط 319 – 318، ص  1985ب اإلسػػػالمي، بػػػَتوت ، دار الغػػػر 
 .  220، ص 2002الصحوة ، القاىرة ، 

 . 346، دار الكتاب ، ليبيا ، ص 2مراجع عقيلة غناي ، قياـ الدولة ا١توحدية ، ط - 20
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ا٠تطر النصراين يف األندلس و  ن، ناىيك ع 21شرخا عميقا يف الواقع االقتصادي السائد
 . 22الثورات ا١توحدية يف ا١تغرب و ما أعقبها من  تأثَت سل  على اٟتياة االقتصادية

ب و قحط نتيجة قلة دد ا١تغرب و األندلس مرت بسنوات جزاد األمر سوءاً أف بال و ما   
ىجمات ىائلة للجراد أتت على البقية الباقية من البالد عرفت  دليس ىذا فق األمطار،

 احملاصيل الزراعية.
ترتب عن ذلك أحواؿ اقتصادية سيئة نتج عنها قلة يف الطعاـ أودت ْتياة أعداد ىائلة و      
يًتقبوف الساعة اليت يرتفع ذلك الشر عنهم و  أصبح الناس لذلكعا، و الناس جو  من

 . 23ملة إُف ا١تخلص  من تلك الفوضى اليت عمت البالدخبعيوف   أصبحوا ينتظروف
فإف الدولة ا١ترابطية رغم صالبتها و قوهتا على ىذا ، أما عن الظروؼ االجتماعية     

حققتو من توحيد اجتماعي على منهج فكري يرتكز  الصعيد يف عصر ازدىارىا، ورغم ما
على فهم مذىب ا١تالك ، فإنو َف يستجب للغاية الدينية ا١تتمثلة يف العدؿ و مكاـر 

، فالنفوذ ا١تطلق الذي كاف للفقهاء أنشأ منهم طبقة ٤تظوظة ، استأثرت إُف  24األخالؽ
، و رٔتا بلغ بعضهم من 25صبواؿ و ا١تكاسب و ا١تناػجانب الوجاىة بواسع  النفوذ  و األم

 الًتؼ مبلغاً كبَتاً .
و اجملوف اليت كانت متفشية ٔتدف األندلس سرت عدواىا إُف  ويبدو أف مظاىر ا٠تالعة    

مدف ا١تغرب ، فكثرت يف ىذه ا١تدف مظاىر الفساد و ٣تالس ا٠تمر و كاف للعنصر النسائي 

                                                           
21 - Telb Abdesselem , l’organisation financière de l’empire Marocain , 
Emile Larose Libraire , Editeur , Paris , 1911 , p 70                                                                                                                                          

تاب ، تونس ، ػربية للكػدار العػ، ال  2دلس ، جػغرب و األنػخ ا١تػوث يف تاريػات و ْتػي  ، دراسػق الطػن توفيػأمي - 22
 . 200، ص 1997

 . 347مراجع عقيلة ، قياـ الدولة ا١توحدية ، ص - 23
 . 235عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 24
، تح : جعفر الناصري ، ٤تمد الناصري ،  2االستقصاء ألخبار ا١تغرب األقصى ، جأٛتد بن خالد الناصري ،  - 25

 . 55، ص 1954تاب ، الدار البيضاء ، ػدار الك
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على األحواؿ و أسندت إليهن  دور مهم يف تدىور أوضاع الدولة عامة ، فقد استولُت
 . 26األمور
 تأسيس الدولة الموحدية  .2
ٕتمع ا١تصادر التارٮتية على أف مؤسس الدولة ا١توحدية وواضع قواعدىا األوُف ىو ٤تمد     

، القاطنة 29إحدى بطوف مصمودة28، ا١تنحدر عن قبيلة ىرغة 27بن عبد اهلل ابن تومرت
األقصى و ا١ترجح أف ابن تومرت ولد يف بالسوس األقصى ّتباؿ األطلس يف ا١تغرب 

، قبل أف يشد  31حيث تلقى دراساتو األولية بكتاتيبها 30ـ( بقرية ا٬تلي1082 -ىػ 475)
الرحاؿ طلبا للعلم هناية القرف ا٠تامس ىجري و مطلع القرف الثاين عشر ميالدي ، حيث 

ُف ا١تهدية أين ، و منها شد الرحاؿ إ 32حل بقرطبة و درس على القاضي أيب جعفر ٛتدين
                                                           

 241عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص  26 -
 ، صيةػاٟتف الدولة مبادئ يف الفارسية، يٍتالقسنط قنفد ؛ ابن  255عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 27
؛  ابػن  99 ص ،1968،  ونسػتػ ، نشرػللػ التونسية دارػال ، رخيػالت اجمليد عبد ، النيفر الشادِف ٤تمد ٖتقيق : و تقدًن
 .305، ص  6لدوف ، العرب ، جػخ
، مسػػكنها جنػػويب وادي السػػوس إُف الشػػرؽ مػػن مدينػػة زودانػػة  ، انظػػر: أيب بكػػر  "أرغػػن"قبيلػػة مصػػمودية اٝتهػػا  - 28

الصػنهاجي ا١تعػروؼ بالبيػذؽ ، ا١تهػدي بػػن تػومرت و بدايػة الدولػة ا١توحديػػة ، دار ا١تنصػور للطباعػة و الوراقػة ، الربػػاط ، 
 .33، ص 1971

بل درف ، انظر: البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، قبيلة بربرية من الربانس تسكن جباؿ األطلس جنويب مدينة مراكش ّت - 29
اؼ إُف  نسػب ابػن تػومرت نسػب عػريب علػوي ينتمػي إُف النػ  ػويضػ 275، ص 6ابن خلدوف ، العػرب ، ج؛   92ص
، تح: السػيد البشػَت  1سلم ، انظر : مؤلف ٣تهوؿ ، اٟتلل ا١توشية  يف ذكر األخبار ا١تراكشية ، ط= لى اهلل عليو و ػص

 35، ص 1991ة التقدـ اإلسالمية ، بَتوت ، الفوري ، مطبع
ن ػأيب ٤تمد حسن بػن علػي بػن ٤تمػد عبػد اهلل الكتػامي ا١تعػروؼ بػابن القطػاف ، نظػم اٞتمػاف لًتتيػب مػا سػلف مػ - 30

؛ مراجػع عقيلػة ،  61، ص 1990، تػح : ٤تمػود علػي مكػي ، دار الغػرب اإلسػالمي ، بػَتوت ،  1أخبار الزماف ، ط
 , Magin                                                                      ؛  162دية ، صػياـ الدولػة ا١توحػػق

op , cit ,p130 
 .   305،ص 6ابن خلدوف ، العرب، ج -31

ىػ قاـ ضد ا١توحػدين ، تػويف  539ىػ ، يف سنة  529أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد التغل  وِف القضاء على قرطبة يف  - 32
،  تػح : اليف بروفينصػاؿ ، دار ا١تكشػوؼ  2، ط 2،  ج لساف الدين بن ا٠تطيب ، أعمػاؿ األعػالـىػ ٔتلقة ، ينظر  546سنة 

 . 65ابق ، صابن القطاف ، ا١تصدر الس ، 254، ص 1956، بَتوت ، 
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سكندرية و أخذ عن حل باإل حيثمصر إُف مث ارٖتل ، 33درس على أيب عبد اهلل ا١تازين
دىا ػب العلم و بعمكة ألداء فريضة اٟتج و طل دَ صَ ، ومنها قَ  34الطرطوشي عا١تها أيب بكر
ر ػداد و حواضػكانت تعج هبم بغ من العلماء الذين اغفَت  اعػؾ لقي ٚتاػو ىن توجو إُف العراؽ

٦تا تقدـ أف ابن تومرت تلقى با١تشرؽ علوما ، و يبدو  36أبو حامد الغزاِف أبرزىم،  35العراؽ
متنوعة ٚتعت بُت العلـو العقلية و النقلية ، بفضل من لقيهم و تلقى عنهم من العلماء و 

 .  37الفقهاء الذين كانوا على درجة عالية من اٟتفظ و التحرير و التمكن
 مسقط رأسو ر الطويل يف طلب العلم شرع ا١تهدي يف طريق العودة إُفبعد ىذا ا١تشوا     

سنوات ، كاف خال٢تا يتوقف با١تدف و القرى اليت ٯتر هبا فيأمر يف رحلة دامت أربع  
ىم ، لذلك ٯتكن ؤ إنكار اٟتاؿ الذي كاف عليو أمرا با١تعروؼ و ينهى عن ا١تنكر متشددا يف

 .38لثورتو و البذرة األوُف لقياـ الدولة ا١توحدية اٟتقيقية اعتبار ىذه الرحلة من حياتو البداية

                                                           
،  2أيب عبػػد اهلل ٤تمػػد ابػػن إبػػراىيم الزركشػػي ، تػػاريخ الػػدولتُت ا١توحديػػة و اٟتفصػػية ، تػػح : ٤تمػػد ماضػػود  ، ط - 33
 . 4، ص 1960بة العتيقة ، تونس ، ػا١تكت

ىػ 450هري الطرطوشي ولد سنة ػرشي الفػىو أبو بكر بن الوليد بن ٤تمد بن خلف بن سليماف بن أيوب الق  - 34
و القراءات و ىو أوؿ من أدخل علم  وقالف رطوشة ، كاف من كبار علماء زمانو نبغ يف علـو الرياضيات و الفلك وػبط

ىػ / 799)تػ ا١تعروؼ )بابن فرحوف( أنظر : إبراىيم بن علي بن ٤تمد برىاف الدين اليعمري،  القراءات إُف مصر
، ، تح : مأموف بن ٤تي الدين جناف ، دار الكتب 1طـ(، الديباج ا١تذىب يف معرفة أعياف علماء ا١تذىب ، 1396

 . 371، ص1996 – 1417العلمية، بَتوت، لبناف، 
 . 11، ص 1998علي ٤تمد الصاليب ، دولة ا١توحدين ، دار البيارؽ، عماف ،  - 35
األصوؿ و الفقو و علم ىو اإلماـ ٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد الطوسي ، اإلماـ اٞتليل أبو حامد الغزاِف ، العاَف ا١تربز يف  - 36

، علق عليو : أٛتد علي سليماف ، دار الغد اٞتديد ، ا١تنصورة ،  1الكالـ ، أنظر: أبو حامد الغزاِف ، إحياء علـو الدين ، ط
 .  3، ص 2005

اجعو و ، ر  9،ج 4أبو اٟتسن علي ابن أيب الكـر ٤تمد بن ٤تمد الشيباين ا١تعروؼ بابن األثَت، الكامل يف التاريخ ، ط -  37
 .    195، ص  1423 – 2003صححو: ٤تمد يوسف دقاؼ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 

د اهلل ا١تغػػريب ػد اهلل ٤تمػػد بػن عبػػػأبػػو عبػ –ا١تهػػدي بػػن تػومرت  –؛ عبػد اجمليػػد النجػار   13البيػػذؽ ، ا١تصػدر السػػابق ، ص - 38
 . 84ـ ، ص 1983 -ىػ  1403مي ، بَتوت ، ، دار الغرب اإلسال 1ـ  ، ط1129 -ىػ  524سوسي ، ا١تتوىف سنة ػال
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و 39انطلق ابن تومرت من مكة مث دخل اإلسكندرية مث توجو إُف طرابلس مث إُف ا١تهدية   
األمراء و  مع نو كاف يدخل يف صراعاتأ، و ا١تالحظ 41ليحل ببجاية 40من بعدىا قسنطينة

 .  42نزؿ هبا مرغماأدت إُف إخراجو من عديد ا١تدف اليت  العواـ
 43و بعد صراع مرير يف ّتاية مع أمراء بٍت ٛتاد خرج ابن تومرت و استقر يف قرية ماللة     

متجها إُف ا١تشرؽ طلبا  44بن علي١تؤسس الفعلي لدولتو عبد ا١تؤمن أين لقي خليفتو و ا
أجلو للعلم ، غَت أف ابن تومرت استطاع أف يصرفو عن ذلك و يقنعو بأف ما ىو ذاىب من 

 . 45ٯتكن أف يتحصل عليو ٔتالزمتو بعدما ١تح فيو من عالمات النبوغ و الذكاء
 -ىػ 514اليت وصلها يف ) 46راكشػاللة متجها إُف مػخرج ابن تومرت من م    

فكثر أتباعو  ( و ىناؾ واصل دعوتو متخذا من فساد الطبقة العليا مادة لوعظو ،47ـ1120
رجوه من ػطُت الذين أخػاألمر الذي أثار ٥تاوؼ ا١ترابالناس ، من غفَت ٚتع  حولوو التف 

                                                           
 60ىػػػ ٭تػػيط  هبػػا  البحػػر مػػن ثػػالث جهػػات و ىػػي بعيػػدة عػػن مدينػػة القػػَتواف ب  300بناىػػا عبػػد اهلل الشػػيعي يف مدينػػة  - 39

 . 73ميال ، أنظر :  ابن حوقل  ، ا١تصدر السابق، ص 
سَتة ػهاهتا ، تبعػػد عػن ّتايػػة ٔتػػػط هبػػا الػواد مػػن ٚتيػػع جػمدينػة بػػا١تغرب األوسػط أىلهػػا مياسػَت وىػػي مػػن أحسػن  ا١تػػدف ، ٭تػي - 40

 .91؛ ابن حوقل ، ا١تصدر السابق ، ص 265اـ  ، أنظر : اإلدريسي ، ا١تصدر السابق ، صػستة أي
مدينة با١تغرب األوسط عػامرة بالتجػار و الصػناع و ىػي عػامرة بسػكاف األنػدلس وىػي قطػب لكثػَت مػن البلػداف ،  - 41

 .267-265تبعد عن سطيف ٔتسَتة ٙتانية أياـ  : اإلدريسي ، ا١تصدر السابق ، ص 
 .13-11البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص  -42
ب مػػن ّتايػػة ، عبيػػد اهلل البكػػري ، ا١تغػػرب يف ذكػػر بػػالد افريقيػػة و ا١تغػػرب تقػػع بػػالقر  ، ىػػي مدينػػة مػػن أعمػػاؿ ا١تغػػرب األدىن - 43

  .  85، القاىرة ، ص  اإلسالميجزء من كتاب ا١تسالك و ا١تمالك ، دار الكتاب 
-ىػ 487نطقة تسمى تاجرا سنة ػىو  عبد ا١تؤمن بن علي بن علوي بن يعلي الكومي من مواليد  ضواحي تلمساف ٔت - 44

سابق، ػدر الػخليفة بن تومرت و ا١تؤسس الفعلي للدولة ا١توحدية  ، أنظر: عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تص ـ   و ىو1095
 . 237، ص 3لكاف ، ا١تصدر السابق ، جػ؛ ابن خ 197ص

45 -Kaddach Mahfoud , l’Algérie Médiéval , Société National , d’Edition et de 
diffusion , Alger, 1982 , p114 

نسػيفت وىػي اـ( ، تقع على بعد  ثالثة أمياؿ من وادي ت1067-ىػ 459مدينة عظيمة أسسها يوسف بن تشفُت سنة ) - 46
ؤوف ػسػػعد زغلػػوؿ ، دار الشػػ :مدينػػة طبيػػة الًتبػػة كثػػَتة ا١تػػزارع ف أنظػػر: مؤلػػف ٣تهػػوؿ ، االستبصػػار يف عجائػػب األمصػػار ، تعليػػق

  . 208ة ، بغداد ، صػالثقافية العام
 . 82هوؿ ، اٟتلل ا١توشية، صمؤلف ٣ت - 47
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الدعوي عندما خلع ببيعة  أسلوبوو ىناؾ حدث ٖتوؿ يف 49فسار إُف أغمات  ،48ا١تدينة
، و يف ىذه ا١ترحلة يبدو أف دعوتو بدأت تستهدؼ إُف جانب الفساد  50بن يوسفعلي 

 . 51و حاشيتو األخالقي و االجتماعي الفساد السياسي متمثال يف سَتة األمَت
( ـ1120 -ىػ 514سنة ) 52، ونزؿ برباط ا٬تليز سار إُف موطن قبيلتو ىرغة بعدىا   

 53مستغال عامل العصبية بنزولو بُت قبائل مصمودة ، الذين كانوا يف صراع مع ا١ترابطُت
،  54تنظيم أتباعو و أعوانو و ظل عاما يعظ و يدرس على ىدي ا١تذىب األشعريىناؾ بدأ يف و 

معوا ػو اجت55الناس للخروج على اٟتكاـ ووجوب قتا٢تم ، فذاع صيتو بُت أىل السوس و ٭ترض
، فبايعو أصحابو و دخلت  57يلتو و أقنعهم بأفكاره أعلن مهديتوػوثق من قبػ١تا است، و  56عليو

                                                           
؛ يوسػػػف أشػػػباخ ، تػػػاريخ  107؛ مؤلػػػف ٣تهػػػوؿ  ، اٟتلػػػل ا١توشػػػية، ص 27البيػػػذؽ ، ا١تصػػػدر السػػػابق ، ص  - 48

،  ٤1996تمػد عبػد اهلل عنػاف ، مكتبػة ا٠تػا٧تي، القػاىرة ، :  ، تػر 2، ط 1األندلس يف عهد ا١ترابطُت و ا١توحػدين ، ج
 . 199ص 

ناحيػػة يف بػػالد ا١تغػػرب قػػرب مػػراكش ، وىػػي مػػدينتاف متقابلتػػاف البحػػر احملػػيط بالسػػوس األقصػػى بػػأربع مراحػػل ، و  - 49
غدادي  ، معجم البلداف ، ػسجلماسة بأربع مراحل ، شهاب الدين أيب عبد اهلل  ياقوت بن عبد اهلل اٟتموي الرومي الب

 .125ص  1977،  1398ادر ، بَتوت ، ػ، دار ص 1ج
 .83ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص - 50

 . 111عبد اجمليد النجار ، ا١تهدي بن تومرت ، ص - 51
ضػػػيعة تقػػػع بالسػػػوس و ىػػػي تعػػػرؼ " بػػػإ٬تلي أف و الػػػرغن "، أنظػػػر : عبػػػد الواحػػػد ا١تراكشػػػي ، ا١تصػػػدر السػػػابق ،  - 52
 .  178ص
يف الغػرب اإلسػالمي تنظيمػاهتم و نظمهػم ، ؛ عػز الػدين عمػر موسػى ، ا١توحػدوف  275، ص 6ابػن خلػدوف ، العػرب ، ج  - 53
 . 39ـ، ص1991 -ىػ 1411، دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت  1ط

ىم أصحاب أيب اٟتسن علي ابن إٝتاعيل األشعري ٢تم أقوا٢تم ا٠تاصة يف إثبات وجػود اهلل و الصػفات و األٯتػاف  - 54
 3، ط 1الكرًن بن أيب بكر ا٢تر الثاين ، ا١تلل و النحل ، جو اإلرادة و غَتىا من ا١تسائل العقدية ، أنظر: ٤تمد بن عبد 

؛ عبػػػد ا١تػػػنعم اٟتقػػػي ،   106ىػػػػ ، ص1414ـ ، 1993، تػػػح: أمػػػَت علػػػي منػػػو و خخػػػروف ، دار ا١تعرفػػػة ،  بػػػَتوت ، 
 .    52، ص1993 – 1413، دار الرشاد ، القاىرة ،  1المية ، طػب اإلسػاعات و ا١تذاىػفرؽ و اٞتمػموسوعة ال

ظر : ِمؤلػف ٣تهػوؿ ، ػاؿ األطلػس ، أنػػش وراء جبػػإقليم واسع يقع با١تغرب األقصػى ، ٖتديػدا جنػوب مدينػة مراكػ - 55
 213-211بصار ، صػاالست

 . 113؛ عبد اجمليد النجار ، ا١تهدي بن تومرت ، ص 107مؤلف ٣تهوؿ  ، اٟتلل ا١توشية، ص - 56
 .108، ص ، اٟتلل ا١توشية ؛ مؤلف ٣تهوؿ  78ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص - 57
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دعوتو طورا جديدا بإعالف اٟترب على ا١ترابطُت الجتثاث حكمهم الباطل حسب رأيو ، و إقامة 
 . 58الراشدة على ىدى التعاليم اليت بشر هبا أتباعوالدولة 

سوس ػػػػػهػػػزمهم يف الي أف ، و عنػػػدما وجػػػو ا١ترابطػػػوف جيوشػػػهم إليػػػو اسػػػتطاع 59تنملػػػل و قبائػػػل أىػػػل
ـ( ، فغنم منهم أمواال و أسلحة و زادتو ىذه االنتصارات ىيبة و دعاية بُت 1122 -ىػ 517يف)

 .  60قبائل الرببر فأطاعتو و زادت حولو التفافا
فهم ػَف يهمل ا١ترابطوف حرب الدعاية على ا١تهدي فنعتوه "با٠تارجي ا١ترتد"  وكاف رده بأف  وص   

 . 62نمللػاجر إُف تػجماهتم ىػ، و ١تا اشتدت عليو ى61"باٟتشم و الزراٚتة و اجملسمة" 
يقة و يف ىذه ا١ترحلة طهر صفوفو من العناصر ا١تشاغبة و ركز على تربية أتباعو تربية وث   

ـ( ٖتولت خطتو من الدفاع إُف 1125 -ىػ 519، و يف سنة ) 63على مبادئ دعوتو
ـ( 1130 -ىػ 524أغمات ، ويف عاـ ) إُف مراكش ، ووصلا٢تجـو فأغار على أحواز 

ركز ىجومو على مراكش نفسها لكنو مٍت هبزٯتة كبَتة  من طرؼ ا١ترابطُت يف واقعة البحَتة 
، و َف يلبث ا١تهدي  ةاليت فقد فيها جندا كثَتا ، وقادة عظماء ىم نصف مستشاريو العشر 

لي الذي ورث تركة ػبن عبعد أف أسند خالفتو لعبد ا١تؤمن ا  64بعدىا إال قليال حىت تويف

                                                           
 .  40عز الدين عمر موسى ، ا١توحدوف يف الغرب اإلسالمي ، ص - 58
؛ ابػن القطػاف  423قبائل شىت ٬تمعها اسم ىذا ا١توضع ، أنظر : عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السػابق ، ص  - 59
 360، ص 6، ابن خلدوف ، العرب ، ج 129سابق ، صػصدر الػ، ا١ت
 . 129مؤلف ٣تهوؿ، اٟتلل ا١توشية ، ص - 60
 110؛ مؤلف ٣تهوؿ  ، اٟتلل ا١توشية، ص 94ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص  - 61

جبل عاِف شديد الربودة ، يزدحم بالسكاف  وعلى قمتو مدينة ٖتمل اٝتػو ، وىػي عػامرة و مزدٛتػة و ٮتًتقهػا هنػر  - 62
، دار  2ضر ، طػمد األخػػمد حجػي ، ٤تػػ، تػر: ٤تػ 1ف إفريقيػا ، جػوصػ جار ، أنظر: اٟتسن بن ٤تمد الوزاف الفاسي ،

 .     141، ص 1982رباط ، ػالمي ، الػػرب اإلسػػالغ
الـ يف ػناف ، دولػة اإلسػػ؛  ٤تمػد عبػد اهلل عػ 39؛ البيذؽ ، ا١تصػدر السػابق ، ص 148ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص - 63
 .   141، ص 1990، مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ،  2، ط 1دلس ، جػاألن

؛ مؤلػػػػف ٣تهػػػوؿ، اٟتلػػػل ا١توشػػػػية ،  160؛ ابػػػن القطػػػػاف ، ا١تصػػػدر السػػػابق ، ص  40البيػػػذؽ ، ا١تصػػػػدر السػػػابق ، ص - 64
 .114ص

 Erest Mercier , l’Afrique Septentrionale , T1 , Ernest Leroux , Editeur , Paris , 1888 , 
P72 . 
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، فوفاة ا١تهدي و ارتداد بعض القبائل عليهم كاف ٢تا أثرىا  عركةػتو يف ىذه ا١تػمثقلة بعد ىزٯت
ا١تعنوي العميق يف نفوس ا١توحدين و لذلك مكث عبد ا١تؤمن يف تنملل يتألف القلوب و 

دوف حروهبم على إعادة الثقة إلتباعو ، حينها باشر ا١توححىت ٘تكن من  65٭تسن إُف الناس
وف إليهم ويلتفوف حو٢تم  و دُ فِ ا١ترابطُت و القبائل ا١ترتدة ، و مع أوؿ انتصار أخذ الناس يَ 

سيطروا على حصوف أغمات و بسطوا نفوذىم على منطقة السوس و يف نفس الوقت كاف 
 -ىػ 530ومنذ سنة ) ، 66إلخضاعها سلميا عبد ا١تؤمن يرسل الدعاة ١تختلف القبائل

و 68فأغاروا على درعة  67طقة السوسػالهتم خارج منػن ٛتػدوف يف شػدأ ا١توحػبـ( 1130
، و قد اتبع ا١توحدوف  71عارؾ ضاريةػمع ا١ترابطُت يف مواشتبكوا  70و تادال 69زناتة

إال  إسًتاتيجية تقـو على ا٢تجـو مع التحصن  يف اٞتباؿ دوف النزوؿ إُف السهوؿ و األوطية
 . 72للغارات السريعة

أما من جهة ا١ترابطُت فقد توُف تاشفُت بن علي أمر ا١تواجهة كقائد أعلى مث كأمَت بعد    
، غَت أنو فشل يف مقاومتو رغم حشده لعساكر 73ـ(1143 -ىػ 537وفاة أبيو يف سنة )

                                                           
 .201، ص 9ثَت ، ا١تصدر السابق ، جابن األ - 65

La comtesse Drohojowski ,  l’histoire de l’Algérie , A-Allwrd , Libraire , Editeur 
commissionnaire , Paris , 1848 , p114 .       

 . 41؛ عز الدين عمر موسى ، ا١توحدوف يف الغرب اإلسالمي ، ص 162ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص - 66
رببر ػلها أخػػالط مػػن الػػػإقلػػيم بأقصػػى ا١تغػػرب يشػػتمل علػػى مػػدف و قػػرى كثػػَتة ، يقػػع أكثرىػػا علػػى هنػػر درعػػة و ماسػػة ، و أىػػ - 67

 .213-211دة ، أنظر : ٣تهوؿ ، االستبصار ، صػا١تصام
 226تبعد عن سجلماسة بثالث مراحل ، أنظر  : اإلدريسي ، ا١تصدر السابق ، ص، تقع با١تغرب األقصى  - 68
تتكػػوف مػػن بطػػوف عديػػدة متشػػعبة وتتواجػػد أكثػػر بطوهنػػا بػػا١تغرب األوسػػط، حػػىت تسػػمى بػػاٝتهم   ،ىػػي قبيلػػة مغربيػػة بربريػػة  - 69

   . 43، ص 7أنظر: ابن خلدوف  ، العرب، ج "وطن الزناتة" من سهل شرشاؿ ووىراف مشاال إُف إقليم تيهرت جنوبا،
 .241أياـ ، أنظر : اإلدريسي ، ا١تصدر السابق ، ص مدينة با١تغرب األقصى تبعد عن أغمات بأربعة - 70

؛ صػػادؽ شػػاكر  300-288؛ مراجػػع عقيلػػة ، قيػػاـ الدولػػة ا١توحديػػة ، ص  224ابػػن القطػػاف ، ا١تصػػدر السػػابق ، ص  - 71
 . ٤19تمود ، ا١ترجع السابق ، ص

 .  184، ص 2عبد اهلل عناف ، ا١ترجع السابق، ج - 72
 .      25ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص - 73
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 -ىػ 539و ّتاية و األندلس ، بل و قتل يف خضم الصراع يف ) 74من سجلماسة
الشرسة اليت أبداىا ا١ترابطوف ، إال أهنم َف يثنوا  و بالرغم من ا١تقاومة  ، 75ـ(1145

ا١توحدين عن التوسع حيث دخلوا مدينة وىراف، مث تتابع سقوط ا١تدف ا١ترابطية فسقطت 
  77ىػ و سجلماسة و فاس539يف  76تلمساف

 -ىػ 541)  يف جةػمات و طنػو أغ  79بتةػو س 78الػو س (ـ1145 -ىػ 540) يف
 (. 80ـ1147 -ىػ 541ـ( ، و مراكش عاصمة ا١ترابطُت يف ) 1146

لكن اٟتكم اٞتديد َف يستقر من فوره ، فالروح القبلية الكامنة يف نفوس ا١تغاربة حفزىا    
نصر ا١تصامدة ، فقاـ ٤تمد بن عبد اهلل بن ىود ا١تاسي بالسوس و تلقب با٢تادي و سيطر 

 على البالد 
 -ىػ 541مراكش غَت أف عبد ا١تؤمن ٘تكن من القضاء على ىذه الثورة يف )ماعدا فاس و 

اضي ػالق واايعػلطتها فبػة سدتعاػغالؿ األمر السػا١ترابطية است ، و أرادت اٞتيوب 81ـ(1147

                                                           
و اٞتنػوب ، أنظػر : يػاقوت تبعد عن فاس بعشرة أياـ ٨تى ، تقع على طرؼ بالد السوداف ، مدينة يف جنوب ا١تغرب األقص - 74
 معرفػػة األقػػاليم ، مشػػس الػػدين أيب عبػػد اهلل ٤تمػػد ا١تقدسػػي ، أحسػػن التقاسػػيم يف ؛ 192، ص 3ا١تصػػدر السػػابق ، ج ،موي ػاٟتػػ
 .231،  دار صادر ، بَتوت ، ص 2ط

 . 182ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص - 75
مسورة على سفح جبل اٞتوز ، و٢تا ٜتسػة أبػواب ثػالث منهػا إُف القبلػة ، وكانػت تلمسػاف  ، مدينة شهَتة با١تغرب األوسط - 76

 .250دارا ١تملكة بٍت عبد الواد ،أنظر : اإلدريسي ، ا١تصدر السابق ، ص
: مدينة شهَتة با١تغرب األوسػط ، مسػورة علػى سػفح جبػل شػجرة اٞتػوز ، و ٢تػا ٜتسػة أبػواب ثالثػة منهػا إُف القبلػة ، أنظػر  - 77
 .79كري ، ا١تصدر السابق ، ص ػالب
مدينة على ساحل احمليط األطلسي بينها وبُت مراكش تسػع مراحػل علػى سػاحل البحػر ،أنظػر : اٟتمػَتي ، ا١تصػدر السػابق  - 78

ة ػاريخ السياسي و اٟتضػاري _ ، مؤسسػػة يف التػ؛ عبد ا١تنعم ٤تمد حسُت ، مدينة سال يف العصر اإلسالمي _ دراس 319، ص
 .   17، ص 1993امعة ، اإلسكندرية ، ػاٞت شباب

ابق ػػػدر السػي ، ا١تصػػراء ، أنظػر : اإلدريسػػمقابلػة للجزيػرة ا٠تضػ ،بالد ا١تغػرب علػى سػاحل البحػر  مدينة مشهورة من قواعد - 79
 .249، ص

  .  280- 269، ص3ع السابق ، جػا١ترج ،بد اهلل عناف ػ؛  ع 311 – 300ة ، صػيلة ، قياـ الدولة ا١توحديػمراجع عق - 80
 .  190، ص نيس ا١تطربابن أيب زرع ، األ ؛ 30ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ،  قسم ا١توحدين ، ص - 81
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و لكن  84واطةػو برغ 83الةػو ٖتالفوا مع دك ةقور يػم ية يفػغان نوب ، و قػاـ بسبتة 82عياض
، فعبد ا١تؤمن   86، لتتوجو بعدىا أنظار ا١توحدين إُف األندلس و افريقية 85دتػثوراهتم أٜت

عد ففي أوؿ التوسع على حساب األندلس و ا١تغرب الذي َف ٮتضع لو بكاف يطمع يف 
ت لو ػـ( دان1146 -ىػ 541 نكث ، ويف أواخر عاـ ) مث 87األمر بايعو ابن قسي

ياف االنتصارات سببا يف بيعة أع ه ، و كانت ىذ 89و اٞتزيرة ا٠تضراءف ػو طري 88ريسػش
رابطية ظلت ػ، غَت أف اٞتيوب ا١ت91السنة يف نفس90شبيلية إغرب األندلس للموحدين بدءا ب

                                                           
أئمػة زمانػو يف  ، كػاف مػن ػىػ476ىو أبو الفضػل عيػاض بػن موسػى بػن عيػاض بػن عمػروف بػن موسػى مػن مواليػد سػبة عػاـ  - 82

تغل  إُف جانػػب ذلػػك ػو اشػػ ،رناطة ػبتة و غػػػضاء بسػػػو أديبػػا عارفػػا ، وِف القػػث و فقهػػو و أصػػوليا متكلمػػا و فقيهػػا حافظػػا ػاٟتديػػ
عود بػن موسػى ػد ا١تلػك بػن مسػػلف بػن عبػػقػاـ ضػد ا١توحػدين ، أنظػر : أبػو القاسػم خػ ػىػ 543راء  ، و يف سػنة ػدريس و اإلقػبالت

؛  572، ص 1989-1410 ، بػػَتوت ، ، تػػح : إبػػراىيم األبيػػاري ، دار الكتػػاب اللبنػػاين 1، ط 2بػػن بشػػكواؿ  ، الصػػلة ، ج
، تػح : مصػطفى السػقا و خخػروف  3شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد ا١تقري التلمساين ، أزىار الرياض يف أخبار القاضي عياض ، ج

؛ أيب عبػػد اهلل ٤تمػػد بػػن القاضػػي  158_  157، ص 1942 – 1361، مطبعػػة ٞتنػػة التػػأليف و الًتٚتػػة و النشػػر ، القػػاىرة ، 
 . 5-4، ص 1982، تح : ٤تمد بن شريف ، مطبعة فضالة ، ا١تغرب ،  2عريف بالقاضي عياض ، طعياض ، الت

قبيلػػػة مصػػػمودية مػػػن قبائػػػػل ا١توحػػػدين سػػػكنت مػػػػراكش و أحوزىػػػا ، أنظػػػر: عبػػػد الواحػػػػد ا١تراكشػػػي، ا١تصػػػدر السػػػػابق ،  - - 83
 .236؛ اإلدريسي ، ا١تصدر السابق ، ص 425ص
،  6اتبعت طريف أبو صبيح الػذي ادعػى النبػوة وسػن ٢تػم شػرائع غريبػة ، أنظػر: ابػن خلػدوف ،ج٣تموعة من القبائل ا١تغربية  - 84
  207ص
 .    30ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص - 85
 .  46نفسو ، ص  - 86
بػن ا، انظػر: أيب القاسم  أٛتد ابن اٟتسُت ابن قسي رجل صويف  من أصل رومي تلقب بنورة ا١تػردين و ثػار علػى ا١توحػدين  - 87

 . 208؛ عبد الواحد ا١تراكشي ا١تصدر السابق ، ص 248، ص ، ا١تصدر السابق ا٠تطيب
ربػػاط علػػى شػػاطر البحػػر تقػػع علػػى جبػػل وتبعػػد علػػى بطليمػػوس ْتػػواِف أربػػع مراحػػل , أنظػػر : اٟتمػػَتي ، ا١تصػػدر السػػابق ،  - 88
 .102ص
بػُت مدينػة قلشػانة أربعػة وسػتوف مػيال ، أنظػر : اٟتمػَتي و تدعى جزيرة أـ حكيم نسبة إُف جارية طارؽ ابن زيػاد ، بينهػا و  - 89

ندرية، ػشأة ا١تعػارؼ ، اإلسكػػهاد يف األنػدلس ، منػػياة اٟتػرب و اٞتػػ؛ أٛتد ٥تتار العبادي ، صورة من ح 73ا١تصدر السابق ، ص
 .    146، ص 2000

 .18انوف ، أنظر : اٟتمَتي ، ا١تصدر السابق ، صمدينة جليلة باألندلس بينها وبُت قرطبة مسَتة ثالثة أياـ و من األمياؿ ٙت - 90
؛ عصػمت عبػد اللطيػف ، نشػأ األنػدلس يف هنايػة ا١تػرابطُت و مسػتهل ا١توحػدين عصػر  343، ص 9ابن األثػَت ، ا١تصػدر السػابق ،ج - 91

   106، ص 1988،  1408دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت ،   1ـ (، ط1151 –ـ 1116ىػ/546 -ىػ 510الطوائف الثاين )
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ألمراء ٭تاربوف الوجود و يف القسم الشرقي ظل ا ، اطة و قرطبةػتواصل مقاومتها يف غرن
و ابن غانية الوجود ا١توحدي و  93و ابن ٫تشك 92ٖتالفوا أمثاؿ ابن مردنيشو  ، ا١توحدي

 .94ٖتالفوا صراحة مع ملوؾ النصارى األسباف ضدىم
 -ىػ 543) َف يتفرغ عبد ا١تؤمن ألمر األندلس إال بعد أف خلص لو أمر ا١تغرب يف   

و غرناطة 97و قرمونة  96، عندىا ٘تكنت جيوشو من دخوؿ قرطبة و جياف 95(ـ1148
، و  99وانتهى بذلك الوجود ا١ترابطي يف األندلس بعد أف ٘تكن من إخضاع ا١ترية 98

 . 101و أبذة ، 100بياسة
لكن ا٠تطر النصراين ، 102أمر ببناء مدينة اٞتبل األخضر لتكوف مركزا ألعماؿ ا١توحدينو   

-ىػ 557)وحدي يف األندلس فقد دخل ابن ٫تشك غرناطة سنة ػوجود ا١تػظل ٤تدقا بال
                                                           

٤تمد بن سعيد بن مردانيش ، أحد الثائرين على الدولة ا١توحدية يف أعقاب سػقوط دولػة ا١تػرابطُت ، و قػد أنكػر بعػض البػاحثُت نسػبو  - 92
تسػػميو ا١تراجػػع النصػػرانية با١تلػػك ، و   Martinnezعلػػى ) مػػردانيش( ٤تػػرؼ عػػن : العػػريب و أرجعػػوه ألصػػل إسػػباين ، ذلػػك أف جػػده األ

أيب عبػػػد اهلل ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد اهلل بػػػن أيب بكػػػر القضػػػاعي  ، أنظػػػر : ػىػػػ567لوبػػػو ، و قػػػد منحػػػو البابػػػا " صػػػاحب الػػػذكر اٟتميػػػد " تػػػويف سػػػنة 
 .   220، ص 1985، تح : حسُت مؤنس ، دار ا١تعارؼ ، القاىرة ،  2، ط 2ا١تعروؼ بابن األبار ، اٟتلة السَتاء ، ج

إبػػراىيم ابػػن ىامشػػيك صػػهر ابػػن مػػردنيش و سػػاعده األٯتػػن يف ثورتػػو علػػى ا١توحػػدين و ىػػو نصػػراين األصػػل ٝتػػي هبمشػػيك  الف أذنػػو   - 93
،  159،ص  1، أنظر : لساف الدين ابن ا٠تطيب ، اإلحاطة ، ج، و ٫تشك عند النصارى تعٍت صاحب األذف ا١تقطوعة كانت مقطوعة 

 .263 نفس ا١تؤلف ، أعماؿ اإلعالـ ، ص
94 -  MDE Marles , Histoire de conquête de l’Espagne par les arabes , Ad Mame et Ce, 
Libraire , 1847,p267-269         

عز الدين عمر موسػى ، ا١توحػدوف يف  ؛ 72، ص  1995، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء ،  1أٛتد عزاوي ، الرسائل ا١توحدية ، ج - 95
 . 46الغرب اإلسالمي ، ص

 .70تبعد عن بياسة ٔتسافة عشروف ميال ، أنظر : اٟتمَتي ، ا١تصدر السابق ، ص ،مدينة تقع على سفح جبل  - 96
 .158ق ، صتبعد عن إستجة ٜتس و أربعوف ميال ، أنظر : اٟتمَتي ، ا١تصدر الساب ،مدينة باألندلس تقع شرؽ اشبيلية  - 97
 .192عن واد خش بأربعُت ميال ، أنظر : اٟتمَتي ، ا١تصدر السابق ، ص دتبع ،من قواعد األندلس  - 98
تح  ، اؽػس من نزىة ا١تشتػدلس مقتبػعبارة عن جبلُت يفصل بينهما خندؽ معمور ، أنظر : اإلدريسي  ، القارة اإلفريقية و جزيرة األن - 99

 164، ص 1983طبوعات اٞتامعية ، اٞتزائر ، : إٝتاعيل العريب ، ديواف ا١ت
در ػاٟتمػػَتي ، ا١تصػػػأنظػػػر :شروف مػػيال ، ػنها وبػػُت جيػػػاف عػػػبة ،بيػػػػقرطػػ إُفمدينػػة علػػى كديػػػة تػػراب مطلػػة علػػػى النهػػر الكبػػػَت ا١تنحػػدر  - 100

 .57السابق ، ص
؛ ىشػػػاـ أبػػػػو رميلػػػػة ، عالقػػػػات ا١توحػػػدوف با١تماليػػػػك النصػػػػرانية و الػػػػدوؿ  120 – 105ش ، ا١ترجػػػػع السػػػػابق ، صددنػػػ  - 101

 .  102 – 100ـ ، ص1984 -ىػ 1404، ، دار الفرقاف ، عماف ،  1، ط اإلسالمية يف األندلس 
 .  306؛ عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص 79ابن عذاري ، ا١تصدر السابق، قسم ا١توحدين ، ص - 102
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و وادي  104ومن جهة أخرى استطاع ابن مردنيش االستيالء على بسطة ،103(ـ1162
ما دفع عبد ا١تؤمن للشروع يف التحضَت لغزوىم و إهناء وجودىم غَت أنو تويف قبل  105خش

 .106ـ(1163 -ىػ 558ذلك يف)
ٓتالفة أبيو وواصل جهود أبيو التوسعية يف األندلس  107يوسف يعقوب بعدىا بويع أبو   

و يابسة ، ىكذا ٘تكن ا١توحدوف من االستيالء على جل  109، ميورقة 108فأخضع بلنسية
 .  110أراضي األندلس

أما فيما ٮتص توسعات ا١توحدين يف ا١تغرب األوسط و إفريقية  فنشَت إُف أهنا كانت تسَت    
يف خػػط زمػػٍت واحػػد مػػع توسػػعاهتم يف األنػػدلس ، فقػػد ٘تكػػن ا١توحػػدوف مػػن إسػػقاط ٦تلكػػة بػػٍت 

رغػػػم اسػػػتعانتهم بػػػالعرب مػػػن بػػػٍت  111ـ(1152 -ىػػػػ 547أراضػػػيهم يف) ٛتػػػاد و ضػػػمها إُف
هدية و ػؤمن تونس و ا١تػم عبد ا١تػـ( ض1159 -ىػ 554ويف ) سسسس.  112ىالؿ و سليم

                                                           
، تػػح : عهػػد ا٢تػػادي التػػازي ، دار الغػػرب اإلسػػالمي ، لبنػػاف ،  3عبػػد ا١تالػػك ابػػن صػػاحب الصػػالة ، ا١تػػن باإلمامػػة ، ط - 103
 – 118؛  أبػػو رميلػػة ، ا١ترجػػع السػػػابق ، ص 74دين ، ص؛ ابػػن عػػذاري ، ا١تصػػدر السػػابق ،  قسػػم ا١توحػػ 123، ص 1987
119  . 

    . 44مدينة باألندلس بالقرب من واي خش ، أنظر : اٟتمَتي ، ا١تصدر السابق ، ص  - 104
 . 192مدينة باألندلس قريبة من غرناطة ، أنظر : اٟتمَتي ، ا١تصدر السابق ، ص - 105

؛ ابػن عػذاري ،  306عبػد الواحػد ا١تراكشػي ، ا١تصػدر السػابق ، ص ؛ 147ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السػابق ، ص - 106
 .   119- 118؛ دنش ، ا١ترجع السابق ، ص 75ا١تصدر السابق ،  قسم ا١توحدين ، ص

ىػو يوسػػف بػن عبػػد ا١تػؤمن بػػن علػي تػػوِف أمػر ا١توحػػدين بعػد وفػػاة أبيػو لػػو مشػاركة يف األدب و العلػػم و اتسػاع يف اللغػػة :  - 107
 . 174ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص عبد الواحد 

 .47بينها وبُت قرطبة ستة عشر يوما ، أنظر : اٟتمَتي ، ا١تصدر السابق ، ص ، قاعدة من قواعد األندلس  - 108
ف بعو ػعد عنهػا بسػػة وتبػػجزيرة يف ْتر الزقاقي تسامتها من القبلة ّتاية من بر العدوة ، بينهما ثالثة ٣تار، غربيها جزيػرة يابسػ - 109

 .188ميال ، أنظر : اٟتمَتي ، ا١تصدر السابق ، ص 
110 - MDE Marlé , op ,cit , p 67 

 .  79، ص 1أٛتد العزاوي، الرسائل ا١توحدية ، ج - 111
كانػػت منػػاز٢تم بنجػػد و ينتسػػبوف إُف سػػليم بػػن منصػػور بػػن عكرمػػة بػػن ،  ن بطػػوف "مضػػر" و ىػػم أكثػػرىم ٚتوعػػا بطػػن مػػ - 112

 . 142-141، ص 6، أنظر : ابن خلدوف ، العرب ، ج  خفصة بن قيس بن عيالف بن مضر
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فوضػػع بػػذلك حػػدا لوطمػػاع النورمنديػػة و ٘تكػػن مػػن إخضػػاع  114رابلسػو طػػ 113بػػالد اٞتريػػد
 .  115قبائل بٍت ىالؿ

ار واسػػعة مػػن بػػالد ا١تغػػرب و األنػػدلس قطػػنفػػوذىم علػػى أكػػن ا١توحػػدوف مػػن بسػػط ىكػػذا ٘ت   
فقػػد بلغػػت دولػػتهم أوج اتسػػاعها يف عهػػد ا٠تلفػػاء األربعػػة األوائػػل ، حيػػث امتػػدت شػػرقا إُف 
طػػػػرابلس و غربػػػػا حػػػػىت احملػػػػيط و جنوبػػػػا إُف الصػػػػحراء اإلفريقيػػػػة أمػػػػا مشػػػػاال فبلغػػػػت الشػػػػارات 

 .   116باألندلس
 

 

 

 

                                                           
ىي خخر بالد إفريقية على طرؼ الصحراء ، وٝتيت بػبالد اٞتريػد لكثػرة النخيػل هبػا ، وىػي مػدائن كثػَتة ، و أقطػار واسػعة  - 113

 .160 -150، وعمائر متصلة ، أنظر : ٣تهوؿ ، االستبصار ، ص
وإحػدى عشػر مرحلػة ، أنظػر : اإلدريسػي ، أرت وتبعد عنهػا ٔتػائيت ميػل  ،سة مدينة حصينة ، منها إُف جهة الشرؽ مدين  - 114

؛ ٥تتػػار العبػػادي ، صػػورة مػػن حيػػاة اٟتػػرب و  19، ص 1؛  أٛتػػد العػػزاوي  ، الرسػػائل ا١توحديػػة ، ج  298ا١تصػػدر السػػابق ، ص
 . 145دلس  ، صػاٞتهاد يف األن

مبػارؾ بػن ٤تمػد ا١تيلػي ، تػاريخ اٞتزائػر يف اٟتػديث و ؛  32-29، ص 1الرسػائل ا١توحديػة ، جأٛتػد العزاوي،  - 115
؛ عػويس؛ الدولػة اٟتماديػة  303، تقدًن و تصحيح : ٤تمد ا١تيلي ، دار الغرب اإلسػالمي ، بػَتوت ، ص 2القدًن ، ج

  197.ص
؛ ٥تتار العبادي ، صورة من حياة اٟترب و  54عز الدين عمر موسى ، ا١توحدوف يف الغرب اإلسالمي ، ص  - 116
 . 146ٞتهاد يف األندلس ، صا
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 الفصل األول
 ولة الموحدية في طور االزدىار األوضاع العامة للد

 تمهيد 

 و النغم   التنغيماتأوال: 

  الحياة الثقافية  ا يا:

  األوضاع االقتصادية للدولة الموحدية الثا : 

 الحياة االجتماعية رابعا :
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 تمهيد

يف شػػىت ٣تػػاالت تكوينهػػا اٟتضػػاري  مػػن ا١تفيػػد جػػدا اإل١تػػاـ بػػاألحواؿ العامػػة لدولػػة ا١توحػػدين      
فذلك يعُت على تتبع مواطن الضعف اليت صاحبت الدولة منذ نشأهتا و يسمح باكتشاؼ مواطن 

، فاٟتضػػارة ال تنبػػػٍت علػػى أسػػػاس إسػػػقاطها  مػػن مث  و  هاتدر٬تيػػة إُف إضػػػعافا٠تلػػل الػػيت أدت بصػػػورة 
 ٥تتلفػة عوامػل أف اهنيارىػا ىػو انعكػاس لتفاعػل كما ب  مكوناتواحد و إ٪تا ىي نتاج تفاعل عدة 

و عليػػػػو يصػػػػبح مػػػػن الضػػػػروري يف الدراسػػػػة  التحليليػػػػة البحػػػػث ا١تػػػػتمعن و القػػػػراءة العميقػػػػة لكػػػػل ، 
جوانب اٟتياة للوصوؿ إُف قاعدة بيانية حوؿ األسباب اٟتقيقية الضمحالؿ الدولػة و اهنيارىػا ومػا 

 .ذلك من تداعيات و إفرازات  يتمخض عن
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 أوال : النغم والتنغيمات الموحدية 

 النغام السياسي  .1
 الخالفة  -

، أما  117ا٠تالفة كما ورد عن ا١تاوردي ىي : "خالفة النبوة يف حراسة الدين و سياسة  الدنيا"    
اختلفوا يف موقفهم من ا٠تالفة عن ا١ترابطُت ففي الوقت الذي اعًتؼ فيو ن فقد يا١توحدفيما ٮتص 

، كاف ا١توحدوف على العكس من ذلك غَت معًتفُت  118ا١ترابطوف با٠تالفة العباسية و أعلنوا الوالء ٢تا
 . 119ٓتالفة العباسُت بل اعتربوا أنفسهم خلفاء و عاصمتهم مراكش و ليس بغداد

و قد مرت ا٠تالفة عند ا١توحدين  بثالثة أطوار ، طور ا١تهدوية و ىي الفًتة اليت توُف فيها ٤تمد     
كم الدولة ، مث الطور الشوري بإٚتاع أعياف الدولة على تولية عبد ا١تؤمن بن علي ػبن تومرت ح

، و عن ألقاب  121نيوػبة يف ػالفة وراثيػؤمن ا٠تػعل عبد ا١تػبعد أف ج 120وراثيػالفة ، مث الطور الػا٠ت
اإلماـ و"" ليفةػو "ا٠ت 122"ر ا١تؤمنُتػ" أمي دة منهاػعدي اخلفاء ا١توحدين فنجد أهنم قد اٗتذوا ألقاب

 . 124" و" اٟتضرة الشريفة" لى التجلة و األهبة مثل " موالناإُف جانبها ألقاب أخرى تدؿ ع ، 123"

                                                           
، تح : أٛتد مبارؾ الػبغدادي  1أيب اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي ، األحكاـ السلطانية و الواليات الدينية ، ط - 117

 .  03ـ ، ص1989 -ىػ 1409، مكتبة دار ابن قتيبة ، الكويت ، 
 .  53، ص 2السالوي ، ا١ترجع السابق ، ج - 118
،  2؛ حػسن علي حػسن ، اٟتضػارة اإلسػالمػية يف ا١تغػػرب و األنػدلس ، ط 77الصػالة ، ا١تصدر السػابق، صابن صاحب  - 119

 .   55، ص 1980مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة ، 
 . 155أنظر : ا١تلحق ، ص - 120

 .  76البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص  - 121
 .   151ي ، ا١تصدر السابق ، جزء ا١توحدين ، ص؛ ابن عذار  344ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق، ص  - 122
 . 135؛ ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص 79، ص 47البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص - 123
 . 646 – 242ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 124
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، كما  125و اٗتذت الدولة ا١توحدية  ٣تموعة من الشارات فكاف اللواء األبيض يتقدـ جيوشهم      
اٗتذ و  ، 126جعلوا االعًتاؼ با١تهدوية و ذكر اٝتو يف ا٠تطب و نقشو يف السكة من رموز دولتهم

وف قبابا ، و كانوا يف أسفارىم يقيم 127ا٠تلفاء لباسا خاصا من الضفائر الزبيبية و الربانس ا١تسكية
 .128ٛتراء ال يشاركهم فيها أحد

م ، ػشَت إُف أف ا١توحدين اتبعوا تقليدا خاصا يف بيعة خلفائهػصيب ا٠تليفة فنػأما عن عملية تن    
حيث كانت تتم على مرحلتُت : بيعة خاصة من صالحيات كبار سادة و أشياخ ا١توحدين و بيعة 

 . 129أخذ من بقية طبقات اجملتمع ا١توحديعامة تُ 

 والية العهد -

ارتبط نظاـ والية العهد بنظاـ الرئاسة ا١توحدي خالؿ فًتة حكم عبد ا١تؤمن بن علي نتيجة رغبتو    
،  130ن لنفسو يف مقعد اٟتكم حىت عهد البنو ٤تمد بالواليةيف االحتفاظ با١تلك بُت بنيو فما إف مك  

 عداد وِف العهد قبل إعليو خلفو و قد حرص ا٠تلفاء على الذي سار  نفسو النهج و ىو
يف مدرسة اٟتفاظ مث يعينوف كوالة على األقاليم  وفَ نُ وَ كَ تسلمو مقاليد اٟتكم أثناء حياهتم ، فكانوا يُ 
 .131الكتساب ا٠تربة يف شؤوف اٟتكم و اإلدارة 

 الهيئات االستشارية  -

 ا٨تصرت ا١تهدياتبع خلفاء الدولة ا١توحدية تقليدا خاصا فيما يتعلق بالشورى ، ففي عهد    

                                                           
 . 168ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص - 125
 . 185ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب، ص - 126
 148عز الدين عمر موسى ، ا١توحدوف يف الغرب اإلسالمي ، ص - 127
 . 469، ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم با١توحدين ، ص 143ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 128
 . 461، ص 9؛ ابن األثَت ، ا١تصدر السابق ، ج 340 – 336عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 129
 .407 -408، ص 9؛ ابن األثَت ، ا١تصدر السابق ، ج  306الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، صعبد  - 130
 . 408، ص çابن األثَت ، ا١تصدر السابق ، ج - 131
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، أما يف عهد عبد ا١تؤمن فا١تالحظ أنو  132 ُتمث السبع ُتالعشرة و ا٠تمس الشورى يف ٚتاعة
ويسمى ىيئة أشياخ ، من الرعيل األوؿ للموحدين  أً مكون اً جديد اً استشاري اً أسس جهاز 

عناصر ا١توحدين ، و بعد توسع الدولة و تعدد ضرورياهتا و تنوع أطيافها االجتماعية بانضماـ 
جديدة أسس ا١توحدوف ىيئتُت استشاريتُت ٫تا : ىيئة أشياخ العرب و ىيئة أشياخ األندلس ، و 

ىي : ىيئة السادة و اليت تضم رجاؿ العائلة  بن عبد ا١تؤمن أسست ىيئة رابعة يف خالفة يوسف
 . 133ا١تالكة

ا٠تليفة ما يشَتوف  و غالبا ما ينفذ 134كانت مشورة ىذه ا٢تيئات تنحصر يف ا١تسائل العسكرية    
كرية إُف شؤوف ػادة ا١تسائل العسػاص ىيئة أشياخ ا١توحدين و ىيئة السػبو و فيما بعد ٕتاوز اختص

 . 137امةػواؿ العػو األم 136و اإلدارة 135نػاألم

 النغام اإلداري .2
 الوزارة  -

أف ىذه  يبدوو ،  138استعاف حكاـ الدولة ا١توحدية بالوزراء يف القياـ بأعباء اٟتكم و اإلدارة   
قد ا٨تصر دورىم يف و ،  139ا١تؤسسة بدأت تأخذ مكانتها بُت نظم الدولة يف خالفة عبد ا١تؤمن

 . 140الدولة على اٞتانب التنفيذي ، أي أهنم كانوا ملزمُت بتنفيذ أوامر ا٠تليفة و تعاليمو

                                                           
، الصاليب ، ا١ترجع السابق ،  124؛ ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص 35 - 34البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص - 132
  77ص

 .  171عز الدين عمر موسى ، ا١توحدوف يف الغرب اإلسالمي ، ص - 133
 .  62البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص - 134
 .  410 – 409ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 135
 .  393ا١تصدر نفسو ، ص - 136
وىاب ، الدار العػربية للكتػاب ، تونس أبو ٤تمد عبد اهلل بن أٛتد التيجاين ، رحػلة التيػجاين ، تقدًن : حسن حسٍت عبد الػ - 137
 .  261، ص 2، عبد اهلل عناف ، ا١ترجع السابق ، ج 346، ص1981، 



 

51 
 

بالد فتوُف د أهنا تنوعت ْتسب الظروؼ و األحواؿ اليت مرت هبا الجأما عن ٣تاالت عملهم فن    
بعضهم القياـ على شؤوف اٟترب و بعضهم األخر توُف منصب اٟتاجب و أحيانا أخرى كاف الوزير 
ٯتارس أعماؿ الكتابة و يشرؼ على الشؤوف ا١تالية كما أشرؼ وزراء خخروف على نواحي البناء و 

 . 141التعمَت ، و أسندت لبعضهم مهاـ النظر يف ا١تظاَف
 الكتابة -           

ٗتذ ا١توحدوف كذلك منصب الكاتب ١تعاونتهم يف إدارة شؤوف البالد و حفل عهدىم بعدد كبَت ا   
  143من أمثاؿ أيب القاسم عبد الرٛتاف القا١تي و أيب ٤تمد عبد اهلل بن جبل 142من الكتاب البارزين

ا١تراسيم الذين أسندت ٢تم مهاـ متنوعة ككتابة و  144ذوي ا٠تربة و الدراية باألعماؿ اإلدارية
، و ىناؾ من اختص منهم بالشؤوف  145السلطانية و الرسائل ا١توحدية إُف الوالة و القضاة

، كما توُف بعض الكتاب مهمة احملقق مع العماؿ الذين يبلغ ا٠تليفة عن سوء تصرفاهتم  146العسكرية
 . 147و استبدادىم

 الحجابة  -          
                                                                                                                                                                                     

؛ ليلى أٛتد ٧تار ، ا١تغرب و األندلس يف عهد ا١تنصور  170ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص   - 138
ـ( ، ْتث مقدـ لنيل شهادة دكتوراه يف 1198 –ـ 1184)  –ىػ ( 595 -ىػ 580ا١توحدي ، دراسة تارٮتية و حضارية )

 . 351، ص 1989 -1409التاريخ اإلسالمي ، إشراؼ : أٛتد السيد الدراج ، جامعة أـ القرى ، مكة ، 
 . 59البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص - 139
 .  353؛  ليلى أٛتد النجار ، ا١ترجع السابق ، ص 177السالوي ، ا١تصدر السابق ، ص - 140
 .  105، ص 101حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 141
 .  267عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 142
 . 116حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 143

 . 189عز الدين عمر موسى ، ا١توحدوف يف الغرب اإلسالمي ، ص - 144
 .  120-119حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 145
 .  354ليلى أٛتد النجار ، ا١ترجع السابق ، ص - 146
 . 225 – 224ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص - 147
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لدولة ا١توحدية يف تصريف شؤوف الدولة  و تسيَت إُف جانب الوزير و الكاتب عاوف اٟتاجب ا    
ا٠تلفاء و الرعية و ذلك حفاظا على ىيبة ا٠تلفاء   د أسندت ٢تم مهمة تنظيم الصلة بُتفق ،األمور

، و تشَت بعض ا١تصادر إُف  148كما سا٫توا يف تنظيم مسائل الرعية ا١تعروضة عليهم ْتسب أ٫تيتها
 . 149الوزراء يف غالب األحيافىم من و أف من توالىا أف ىذه الوظيفة ظهرت يف عهد عبد ا١تؤ 

 البريد  -

والهتم  و موظفيهم ػوصيل األوامر و األخبار لػيلة سريعة لتػاىتم خلفاء الدولة ا١توحدية بالربيد كوس    
، و تكلف ٔتهمة ٛتل  150يف ٥تتلف األقاليم  فنظموه بشكل متقن و سريع ليال و هنارا ، برا و ْترا

، و كاف الرقاص  152الذي كاف يتميز بالقوة و التحمل و القدرة على الركض 151الربيد الرقاص
 من الرقاص ، ُتأـ عسكرية ، و ٯتكن أف ٪تيز صنف كانت  يكلف ْتمل ٚتيع أنواع الرسائل مدنية

 . 153الرقاص العادي و الرقاص الشوط و ىو ساعي الربيد ا١تستعجل

 الشرطة  -        
و  ،  154نيوا قيادهتا إُف كبار رجاؿ ا١توحدندػبَتا و أسػرطة اىتماما كػأوُف ا١توحدوف وظيفة الش    

رواح و لعب نظاـ الشرطة دورا ىاما يف ٛتاية األقد كاف صاحب الشرطة يدعى " العريف"، و 
  .155ة األبواب و السواؽالسهر على صيانة األمن و اٟتقوؽ و معاونة اٟتاكم يف إقامة اٟتدود و مراقب

                                                           
 . 122حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 148
 . 192ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص - 149
 .  53ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 150
 .164السابق ، صابن القطاف ، ا١تصدر  - 151
 .  129ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 152
 .  53نفسو ، ص   - 153
 . 311ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص - 154
 . 154 – 153حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 155
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 الدواوي  –      

واؿ و ػالديواف كما يعرفو ا١تاوردي ىو : " موضع ٟتفظ ما يتعلق بالسلطنة من األعماؿ و األم     
و قد اعتمد خلفاء الدولة ا١توحدية على الدواوين يف ،  156من يقـو هبا من اٞتيش و العماؿ "

اإلنشاء الذي ٮتتص با١تراسيم السلطانية و الرسائل تصريف شؤوف الدولة ، فأنشأ ا١توحدوف ديواف 
ديواف اٞتيش الذي يتفرع بدوره  اأنشأو اف اإلنشاء ، و ّتانب ديو  157ا١توحدية ا١توجهة للوالة و القضاة

 إُف فرعُت : 

ديواف العسكر وىو الذي ٮتتص باٞتند النظامي و اٟترب و إحصاء اٞتند و معرفة حاجياهتم، أما 
فهو: ديواف التميز الذي اختص يف تنظيم و٘تييز ا١تشاركُت يف ا١تعارؾ ا١تقبلة و كاف الديواف الثاين 

 .158تنسيقها  يعمل على إ٬تاد التوافق بُت الكتائب و

 إدارة الواليات -     
 الواليات اليت الذي ورثوه عن ا١ترابطُت إضافة إُف نفسو التقسيم اإلداري حافظ ا١توحدوف على   

تة و تلمساف ػراكش و فاس و سال و سبػوس و مػالسالواليات ا١توحدية : ضمت و ، ضموىا فيما بعد 
 .160سيةػرناطة و مرسية و بلنػو شلب و اشبيلية و قرطبة و جياف و غ ةو مالق 159و افريقية

قة السادة أو من طب وف ا١توحدوف على رأس ىذه الواليات والة إلدارهتا  غالبا ما يكونو قد عُت     
كما قسمت الواليات بدورىا إُف ،161ينهم من صالحيات ا٠تليفة و حدهيكاف تعن ، و أشياخ ا١توحدي

 . 162أقساـ إدارية صغرى ٭تكمها أحد اٟتفاظ
                                                           

 .  259ا١تاوردي ، ا١تصدر السابق ، ص - 156
 – 1408، دار القلم ، الكويت ،  ٤2تمد عيسى اٟتريري ، تاريخ ا١تغرب اإلسػالمي و األنػدلس يف عػصر ا١تريٍت ، ط -  157

 .   269، ص 1987
 43ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - - 158

 . 300عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 159
160 - MDe Morles , op , cit , p 265 -270  
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، فهو  163فنجد أف مهمتو كانت عسكرية بالدرجة األوُف عن ا١تهاـ اليت أوكلت إُف الوِف و    
طر ا٠تارجي و يساىم يف و ٭تفظ األمن و يدفع ا٠ت 164يعمل على القضاء على الفنت و الثورات

مساعدة الواليات اجملاورة عسكريا و يشارؾ يف غزوات ا٠تليفة ، كما أوكلت لو مهاـ إدارية مدنية 
 . 165أخرى كاإلشراؼ على البناء و العمراف و الزراعة و غَتىا من الشؤوف ا٠تاصة بواليتو

 النغام القضائي  -3
 القضا   -    
لعب القضاء دورا ىاما بُت أجهزة الدولة ا١توحدية ، حيث أسندت ٢تذا اٞتهاز مهمة الفصل بُت    

 . 166الناس فيما يقع بينهم من خصومات بغية إقرار اٟتق و صيانة األمن و ا٢تدوء بُت الرعية
 من القضاة : قاضي اٞتماعة و يوازي قاضي القضاة يف ُتو قد عرفت دولة ا١توحدين صنف    
١تشرؽ و ىو أعلى رتبة من بقية القضاة ، فهو إُف جانب مهامو القضائية كاف مستشارا للخليفة بل  ا

، أما الصنف الثاين فهم قضاة  ا١تدف الذين   167كاف ٭تل ٤تلو يف الفصل يف بعض القضايا الكبَتة
ف من ُت القضاة فنجد أنو كاي، و فيما ٮتص تع 168كلفوا بالقياـ على ا١تسائل القضائية داخلها

الـ و ػل و اإلسػالعق الصحة و ب منػروط توِف ىذا ا١تنصػرت فيو شػإذا ما توف ، يفةػات ا٠تلػصالحي
 .169العدالة و العلم باألحكاـ الشرعية 

                                                                                                                                                                                     
 .  408، ص 9ابن األثَت ، ا١تصدر السابق ، ج -161

 .  105التيجاين ، ا١تصدر السابق ، ص - 162
 .  219ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص - 163
 .  114عز الدين عمر موسى ، ا١توحدوف يف الغرب اإلسالمي ، ص - 164
 . 520، ص 6ابن خلدوف ، العرب ، ج - 165
 . 362سابق ، صليلى أٛتد النجار ، ا١ترجع ال - 166
 . 230؛ عز الدين عمر موسى ، ا١توحدوف يف الغرب اإلسالمي ، ص 246عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 167
 .170ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  - 168
 .271ا١تاوردي ، ا١تصدر السابق ، ص -  169
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جانب ا١تهمة األساسية للقاضي القائمة على إقرار العدؿ أضيف لبعضهم مهاـ أخرى  إُف و     
العماؿ و الوالة  ، و يف بعض األحياف كاف قاضي اٞتماعة متعلقة بشؤوف الدولة كاٟتق يف مراقبة 

على بعض أعماؿ شراؼ على بيت ا١تاؿ و بعضهم اإل يتوُف تعيُت غَته من القضاة ، كما توُف
 .170العمارة

 المغالم  -   
ىو نوع من القضاء الذي ابتكره اإلسالـ ، تكوف فيو السلطة أوسع إذ يتواله ا٠تليفة أو من ينوب    

و ا٢تدؼ من ىذا التنظيم ىو الفصل يف القضايا اليت عجز القضاة عن ،  171ن كبار القضاةعنو م
، و اىتم خلفاء الدولة ا١توحدية بوالية ا١تظاَف  اىتماما خاصا فكانوا ٮتصصوف ٢تا  172البث فيها

أو قصر  174و غالبا ما كاف يتم النظر يف الشكاوي با١تسجد اٞتامع 173أياما معلومة من األسبوع
 . 175ر مقر ا٠تالفةاٟتج

أما عن كيفية توصيل ا١تظلمة للخليفة فكانت عن طريق عرض الشكوى و التظلم أمامو ورٔتا ال    
 .176يتيسر ذلك فيكتفي ا١تتظلم بإلقاء مظلمتو على مصلى ا٠تليفة

 الحسبة  -     

                                                           
 . 176حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 170
 .  273اٟتريري ، ا١ترجع السابق ، ص - 171
 . 104 – 103ا١تاوردي ، ا١تصدر السابق ، ص - 172
 . 285عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 173
 . 256 – 255ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 174
 . 285عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 175
، تح : إحسػاف عباس ، دار صػادر ،  2ساين نفح الطبيب من غػصن األندلس الرطيػب ، جأٛتد بن ٤تمد ا١تقري التلم - 176

 .  292، ص 1988 – 1408بَتوت ، 
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اٟتسبة وظيفة دينية اختصت يف باب األمر با١تعروؼ و النهي عن ا١تنكر ، و قد لعبت دورا        
أف  ى احملتسبساسية ىذا ا١تنصب كاف لزاما عل، ونظرا ٟت 177كبَتا يف إقرار اٟتق و العدؿ بُت الناس

را عادال يتوفر على شروط عدة  منها التفقو  و العلم باألحكاـ الشرعية ، كما ٬تب أف يكوف ح
 .178صارما يف الدين غنيا  فطنا

و كانت وظيفة احملتسب من بُت أوُف ا٠تطط اليت عرفتها الدولة ا١توحدية فابن تومرت ١تا دخل      
و عندما  179رب عندما حل بفاسػماللة أىرؽ ا٠تمر و ىاجم حوانيت اللهو و قاـ بتكسَت خالت الط

لعديد من ا١تهاـ نذكر منها األمر بالصالة و حفظ قامت الدولة برزت ىذه الوظيفة بقوة و مارست ا
 . 180اآلداب العامة ، كما أوكلت ٢تا مهمة مراقبة ا١توازين و ا١تكاييل يف األسواؽ

 النغام العسكري -4
غرب أو ػلعب اٞتيش ا١توحدي دورا كبَتا يف اٟتفاظ على استقرار الدولة و سيادهتا سواء يف ا١ت     

عن تزويده بالعدة و  انواو يتاىتماـ خاص من طرؼ ا٠تلفاء الذين َف ، و من مث حظي ب 181األندلس
استلـز ذلك الكثَت من ا١تاؿ و اٞتهد حىت يتناسب مع النشاط لعتاد و تدريبو يف أحسن الشروط ، و ا

 . 182العسكري الكبَت للدولة يف ٥تتلف اٞتبهات 
امدة ، و ػاصة من ا١تصػتكوف اٞتيش ا١توحدي من عناصر ٥تتلفة ضمت اٟتشود القبلية الرببرية خ    

سية و ا١تتطوعة من أبناء ػضمت إضافة إُف ذلك القبائل العربية من بٍت ىالؿ و سليم و القوات األندل
                                                           

 . 273ا١تاوردي ، ا١تصدر السابق ، ص - 177
، الكويت ، ، اجملػلس الوطػٍت للثػقافة و الفنػوف و اآلداب  1عػبد اهلل ٤تػمد عبػد اهلل ، واليػة اٟتػسبة يف اإلسػالـ ، ط - 178

 .   57، ص 1998
 . 24 – 21البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص - 179
 .  280ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص - 180
 ؛ 148 – 110أٛتد ٥تتار العبادي ، صورة من حياة اٟترب و اٞتهاد يف األندلس ، ص  - 181

 Ernest Mercier , OP , cit . p107                                                                                
                    

 .  146؛ دندش ، ا١ترجع السابق ، ص 124ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص  - 182
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اصر األجنبية من ، و بقايا ا١ترابطُت من صنهاجة ، ناىيك على العن 183القبائل األخرى خاصة زناتة
 . 184الغلماف و السوداف و الرـو

ائهم و  ػأما قيادة اٞتيش فكانت غالبا تعقد ألبناء ا٠تليفة من السادة أو الشيوخ ا١توحدين أو أبن     
،  185سوػة قائد ، أما ا١تعارؾ ا٢تامة فكاف يتوُف قيادهتا ا٠تليفة نفػدىا و لكل حاميػكاف لكل قبيلة قائ

ء ما لديهم من يعقد ٣تلس حريب يضم كبار القادة لوضع ا٠تطة ا١تناسبة على ضو وقبل كل معركة كاف 
    .186قصد إ٬تاد التعاوف و التنسيق بُت كافة أفراد اٞتيش أثناء ا١تعركة استخباريةمعلومات 

ن استخدموا ٥تتلف أنواع األسلحة سواء  يي استخدمو اٞتيش  فنجد أف ا١توحدو عن السالح الذ   
 ياضات ػدروع و البػاح و الػو الرمهاـ ػوؼ و اٟتراب و السػلسيكانت خفيفة كا

 . 187ا١تا٧تنيقات و الدباباتكثقيلة   أوس و القسي و ًت ػو ال

هم و ػكما اىتم ا١توحدوف بتقوية أسطو٢تم ٟتماية سواحلهم الطويلة و اٟتفاظ على سيادة دولت     
عديدة لبناء السفن يف ٥تتلف ا١تدف  ا دوراً او ارد ا٠تشبية وكثرة ا١توانر فأنشساعدىم على ذلك وفرة ا١تو 

و قد  189دوا  القالع و األربطة و ا١تنارات لوسائل دفاعية حربية، كذلك شي   188ا١توحدية الساحلية

                                                           

 . 368ا١ترجع السابق ، ص؛ ليلى أٛتد النجار ،  40-39البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص  - 183
 . 174 – 162أٛتد ٥تتار العبادي ، ا١ترجع السابق ، ص - 184
 . 147دندش ، ا١ترجع السابق ، ص - 185
 . 44ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 186
 . 205ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص - 187
 .  294، ص 1986،  1406، دار الثقافة ، الدار البيضاء ،  2، طاٟتسن السائح ، اٟتضارة اإلسالمية يف ا١تغرب  - 188
 . 210أٛتد ٥تتار العبادي ، صورة من حياة ا٠ترب و اٞتهاد يف األندلس ، ص - 189
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طردات و الشلنديات و اىتموا إُف ػواين ، الػراكب ، الشػها ا١تػسفن منػعديدة من ال اضم أسطو٢تم قطع
 . 190كوينا خاصا حىت يستطيعوا أداء مهامهم على أمت وجوجانب ذلك بتكوين رجاؿ البحرية ت

اٞتيش ا١توحدي على خطط حربية ساعدتو يف ٖتقيق العديد من  مدتعو كغَته من اٞتيوش ا    
ارتكزت ىذه ا٠تطط على أساس فكرة عبد ا١تؤمن بن علي يف القتاؿ و اليت تقـو  إذ االنتصارات ،

على قاعدة الًتبيع ، حيث ٮتتاروف مكانا ٬تعلوف فيو اٞتيش على شكل مربع ٭تمل الصف األمامي 
منو القنا الطواؿ و الطوارؽ ا١تانعة و من خلفهم أصحاب ا١تخاِف فيها حجارة و وراءىم الرماة بقوس 

 . 191و يف وسط ا١تربع ا٠تيلالرحل 

 الحياة الثقافية  ا يا : 

 العقيدة التومرتية   -1

 النزعة األشعرية  -أ   

شخصية سياسية و يف ا١تغرب اإلسالمي مرتبط بنجاح  192العقيدة األشعرية٘تكن إف اٟتديث عن    
،  193شرهػكبَت يف ناىم بدور  ػقدي وسػب العػٌت ىذا ا١تذىػ٤تمد بن تومرت الذي تب دينية مغربية ىي

تشابو يف اآلي و ػو لعل أىم ما طبع عقيدة ىذه الشخصية من مبادئ األشعرية قولو يف التأويل ا١ت
قد نسب و ،  195تأويل يف بالد ا١تغرب فعلياػاب على الػتح البػهو بذلك أوؿ من فػ، ف 194األحاديث

                                                           
 . 389ليلى أٛتد النجار ، ا١ترجع السابق ، ص - 190
 . 149دندش ، ا١ترجع السابق ، ص - 191
ري ٢تم أقوا٢تم ا٠تاصة يف إثبات وجود اهلل و الصفات و األٯتاف و اإلرادة ىم أصحاب أيب اٟتسن علي ابن إٝتاعيل األشع - 192

 .     52و غَتىا من ا١تسائل العقدية ، أنظر: عبد ا١تنعم اٟتقي ، ا١ترجع السابق ، ص
امي ؛ إبراىيم الته 06 - 05، ص 2006 -1427، دار قرطبة ، اٞتزائر ،  1إبراىيم التميمي ، األشعرية يف ا١تغرب ، ط - 193

 . 250، ا١ترجع السابق  ، ص
؛ عبػد اهلل كػنوف ، جػوالت يف الفػكر اإلسػالمي ، مطبػعة الشػويخ ، تطواف ،  302، ص 6ابن خػلدوف ، العػرب ، ج - 194

 .    87، ص 1980 -1400
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، و نستدؿ يف ىذا الباب بقوؿ عبد  196ابن خلدوف و مؤرخوف خخروف ابن تومرت إُف األشعرية
الواحد ا١تراكشي : " كاف ابن تومرت على مذىب أيب اٟتسن األشعري يف كثَت من ا١تسائل إال ما قل 

ي اٞتانب ػظ و حظػو و ا١تواعػقيدة و الفقػرت صنف يف العػوؿ أف ابن تومػو يؤيد ىذا الق 197منها "
و العقيدة ا١ترشدة ضمن كتابة أعز ،  198اللساف الرببرياب التوحيد بػفُت ٫تا كتػائدي منها ٔتصنػالعق

، و كاف ابن تومرت يوِف اىتماما كبَتا بالتبليغ و التدريس على مذىب األشاعرة ، و  199ما يطلب
" و ٛتلهم على القوؿ بالتأويل و األخذ ٔتذىب األشاعرة  قولو د بو كالـ ابن خلدوف يفػىو ما يفي

م و وجوب تقليدىم و ألف العقائد على رأيهم مثل ا١ترشدة يف التوحيد يف كافة العقائد و أقر بإمامته
"200. 

 النزعة الشيعية و الباطنية  -ب 

اليت نسبت إُف ا١تهدي ،  و ٦تا تذكره  201تناقلت العديد من ا١تصادر الكثَت من العلـو الباطنية   
لو ػػو أجػقن بدنػا أيػ، و أنو ١ت 202ر "ػفػىذه ا١تصادر أف ابن تومرت اطلع على كتاب يسمى " اٞت

 203.ر "ػفػتاب " اٞتػطاه كػب و أعػا أحػاه ٔتػؤمن و أوصػبد ا١تػدعى عػػاست

                                                                                                                                                                                     

 -ىػ 8ـ /  11 -ىػ5مغزاوي مصطفى ، العامل السياسي يف انتشار ا١تذىب األشعري يف ا١تشرؽ اإلسالمي و مغربو ،  - 195
  25، ص 2008 – 1429ـ ، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف التاريخ الوسيط ، إشراؼ: خالد كبَت ، جامعة اٞتزائر ، 14

لنجار ، فصوؿ يف الفكر اإلسالمي با١تغرب ، دار الػغرب اإلسػالمي ، ؛ عبد اجمليد ا 302، ص 9ابن خلدوف ، العرب ، ج - 196
 . 34ص

 . 251عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 197
 . 123ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص - 198
 .  241ابن تومرت ، أعز ما يطلب ، ص- 199
 . 300، ص 9ابن خلدوف ، العرب ، ج - 200
ذلك ألهنم يدعوف أف لظواىر القراف و األحاديث بواطن ٕتري ٣ترى اللب من القشور و أف الباطن ىم عدة فرؽ ، ٝتوا ب - 201

 1997٭تػمل الػرموز و اإلشػارات إُف اٟتػقائق ا٠تػفية ، أنػظر : عبػد الرٛتاف بػدوي ، مذاىب اإلسالميُت ، دار الػعلم ، بَتوت ، 
 .   96،  عبد ا١تنعم اٟتقي ، ا١ترجع السابق ، ص 751، ص
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الذي برع فيو حىت و صف بأنو أوحد  204"الباطنية اليت نسبت إليو أيضا "خط الرمل من العلـوو    
و من ،  205ٟتدثاف"خر يدعى "علم اخ باطٍت ٘ترسو يف علم نوكما عرؼ ع،  زمانو يف خط الرمل 

أسس العقيدة الباطنية اليت عرفت عن بن تومرت إتباعو لنهج التأويل للنصوص الشرعية ، و ٦تا يعزز 
قـو معهم  َف أرا٫تاحديث "صنفاف من أىل النار  يف نا١تقصوديوصف ا١ترابطُت بأهنم  ىذا الرأي أنو

   206سياط كأذناب البقر يضربوف هبا الناس"

من خالؿ الثالوث ا١توحدي  ةتبدو جلي 207و غَت بعيد عن النزعة الباطنية ، نلتمس نزعة شيعية   
 ا١تتمثل يف ا١تهدوية و اإلمامة و العصمة .

سَتة ابن تومرت يتبُت للباحث أف فكرة ا١تهدوية راودتو منذ بواكَت دعوتو و كاف يلوح هبا  تباعإفب   
و استمر يشوؽ  "و الرسوؿ حق و ا١تهدي حق و ا٠تليفة حق ألصحابو و يقوؿ : " إ٪تا اهلل واحد

، و  لقد سا٫تت  208أتباعو إليو و ٬تمع األحاديث عنو فلما أقرت نفوسهم ذلك ادعى أنو ا١تهدي"

                                                                                                                                                                                     
علم من علـو أىػل البػاطن يبحث يف اٟتػروؼ من حيػث داللتػها على األحػداث : أنظر : إبػراىيم مصػطفى ، و خخػروف ،  -202

  .126، دار الدعوة ، القاىرة ، ص  1ا١تعجم الوسيط ، ج
 . 180ابن أيب زرع ،  األنيس ا١تطرب ، ص  - 203

م يستنبطوف فيها أخػبار الغيػب و مستقػبل األحداث ، أنػظر: ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، من العلـو الباطنية يػزعم أصػحاهبا أهنػ - 204
 . 411ص

ىو علم ٬تمع بُت األعداد و األرقاـ و ٮتتصر األرقاـ و ٮتتتصر األرقاـ باٟتػروؼ وفق قواعػد يدركها أىل الكػهانة و  - 205
 .  144ب اإلسالمي ، صالتنجيم ، أنظر: مصطفى مغزاوي ، التحوالت ا١تذىبية يف ا١تغر 

؛  اٟتديث رواه مسلم ، أنظر :أيب  80؛ ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ،  ص 260ابن تومرت ، أعز ما يطلب ، ص - 206
، تح : أٛتد زىور و أٛتد عػناية ، دار الكتػاب العريب ،  3اٟتسن مسلم بن اٟتجاج القشَتي النيسابوري ، صحيح مسلم ، ج

 . 1171بَتوت ، ص
ىم الذين شايعوا عليا رضي اهلل عنو على ا٠تصوص ، وقالوا بإمامتو نصا و وصية ، إما جليا وإما خفيا ، واعتقدوا أف   - 207

اإلمامة ال ٗترج من ولده و إف خرجت فبظلم من غَته ، وقالوا باف اإلمامة أصل أصيل و ركن من أركاف الدين ، وىم فرؽ عديدة 
 . 170- 169ٝتاعيلية ، أنظر : الشهرستاين ، ا١تصدر السابق ، صأ٫تها : الزيدية و اإلمامية و اإل

 . 254عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 208
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ذىنية سكاف ا١تغرب اإلسالمي ا١تتعلقة با٠توارؽ و الغيبيات على ٧تاح فكرة ا١تهدوية و العصمة اليت 
 . 209أشاعها ابن تومرت

االعتقاد  بصح قياـ اٟتق إال بوجو ال ياليت الدين  من أركاف اأما اإلمامة فيعتربىا ابن تومرت ركن     
و األخذ بسنتو يف ، السمع و الطاعة و التسليم و االمتثاؿ ألوامر اإلماـ  هبا ، و تقتضي اإلمامة 

، و فيما  210زائغ أو مبتدعافرا جاحدا أو منافقا أو ػن هبا يعترب كػالقليل و الكثَت و كل من ال يؤم
ٮتص العصمة فهي تعٍت العصمة من الضاللة و الفساد و البدع و الكذب و العمل باٞتهل و الباطل 

 .211، و عليو ٯتكن اٟتكم بتطابق مفهـو العصمة عند ابن تومرت و الشيعة

 تبني العقيدة التومرتية لألفكار الخارجية  -ج    

يف استخداـ السيف  لَ غَ وَ كة ابن تومرت فا١تتتبع ٢تا ٬تد أنو قد أَ عن حر  212َف تغب النزعة ا٠تارجية   
، فأغلب  على النػهج النبوي اؿ للعمل الدعويػمن أي ٣ت عقيدتوكما خلت ،   213و القوة يف التغيَت

تفسيق و  يفاىرة و ا١تشاىرة ػر جهدا يف اجمل، فهو َف يدخ 214صحػهديد أكثر من النػا التهَ عَ بػَ ائلو طَ ػرس

                                                           
 . 138، ص 6ابن خلدوف ، العرب، ج - 209
 .  245ابن تومرت ، أعز ما يطلب ، ص - 210
 . 128عبد اجمليد النجار ، ٕتربة اإلصالح ، ص  - 211
اإلماـ و خرج عليو ، و كاف أوؿ خروجهم على أمَت ا١تؤمنُت علي ابن أيب طالب ، انظر : ا٠توارج ىم من خلع طاعة  - 212

، تح : ٤تمد إبراىيم نصر ، عبد الرٛتاف عمَتة  ٤2تمد علي بن أٛتد ا١تعروؼ بابن حـز الظاىري ، الفصل يف ا١تلل و النحل ، ط
العزائم ، إسالـ الصوفية ىو اٟتل إلسالـ ا٠توارج ، ؛ عز الدين ماضي أبو  51، ص 1996 -1416، دار اٞتيل ، بَتوت ، 

 .   27، ص  1993 -1414، دار الكتاب الصويف ،  1ط
 .  81، ص1989 – 1410، دار الوفاء ،  3عبد اٟتليم عويس ، دراسة لسقوط ثالثُت دولة إسالمية ، ط - 213
ك ا١تسيحية ، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف تاريخ عمر راكة ، عالقات الدولة ا١توحدية باإلمارات اإلسالمية و ا١تمال - 214

 .13، ص 2011ا١تغرب اإلسالمي ، إشراؼ : بودواية مبخوت، جامعة تلمساف ، 
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دعوتو و قاؿ بكفر  من ال يؤمن و ال يعتقد، بل و كفر يف كتبة و رسائلو كل  215زمانوأمراء تكفَت 
 . 216ا١ترابطُت ووجوب جهادىم

ية الشرعية يف بغداد ، و ػاما عن ا٠تالفة اإلسالمػقلوا ٘تػو ٦تا عرؼ عن ا١توحدين كذلك أهنم است   
ذىب ابن تومرت إُف االدعاء بأنو ، بل أكثر من ذلك  217قطعوا الدعاء و كل أشكاؿ الوالء ٢تا

، أما يف األوساط ا١ترابطية َف تكن حينها  218معصـو و تلقب خلفاؤه من بعده  " بأمَت ا١تؤمنُت "
 أوؿ من وٝتهم با٠توارج ُت، و يعترب الفقهاء ا١ترابط 219توجد تسمية للموحدين إال " ا٠توارج "

الناس و منعوا الصالة على أىل  ا١توحدوفكما كفر   ، ٠220تروجهم عن طاعة  اٟتاكم اٟتق
 .221القبلة

 الحياة العلمية -2
 اٟتياة فيها تلقد شهد ا١تغرب واألندلس أزىى عصوره اٟتضارية مع دولة ا١توحدين حيث نشط   

زدىار التعليم و التأليف يف العدوتُت ، نظرا إُف اٞتهود اٞتبارة الة، وهتيأت ظروؼ بصفة عام يةالفكر 
ا١توحدوف من أجل ازدىار اٟتركة العلمية وتنشيطها ، ويتجلى ذلك يف الزخم ا٢تائل من اليت قاـ هبا 

 ، وغزارة اإلنتاج العلمي ، والذين حفل هبم ىذا العصر الذى  العلماء الذين تذكرىم كتب الًتاجم
غرب يف كثرة ا١تصنفات يف ٚتيع فروع ا١تعرفة، ٦تا سيسهم يف إثراء اٟتياة العلمية بال الذي ٕتلى

خالؿ ىذه اٟتقبة اٟتركة العلمية  تنشيط٦تا ساعد على  ، و اإلسالمي بل بالعاَف اإلسالمي كلو

                                                           
 . 36البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص - 215
 .  132مغزاوي مصطفى ، التحوالت ا١تذىبية ، يف ا١تغرب اإلسالمي ، ص - 216
 . 271ق ، صعبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر الساب - 217
 . 45 – 44البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص - 218
 . 08، ص 1952 – 1371ابن غازي ا١تكناسي ، الروض ا٢تتوف يف أخبار مكناس و الزيتوف ، الرباط ،  - 219
 . 45 – 44البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص - 220
 . 175ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب  ، ص - 221
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التارٮتية الزاىرة، تقاطر ووفود العلماء على اختالؼ مداركهم ومشارهبم ومسالكهم من األندلس إُف 
، وعبور 222يةػمة الدولة ا١توحدية أو بغَتىا من ا١تدف ا١تغربػعاص راكشٔتا١تغرب، واستقرار الكثَت منهم 

، والنهل من منابعو األصلية ، باإلضافة إُف  لمػس الرطيب لطلب العػإُف األندل ا١تغاربة العلماء والطلبة
تبادؿ الكما كاف ،  223هم ػفهم ومعارفما كاف ٬تلبو ا٠تلفاء ا١توحدوف من علماء على اختالؼ طوائ

 ا١ترابطي، حيث كاف ثقايف بُت ا١تغرب وا١تشرؽ يف العصر ا١توحدي أكثر ٦تا كاف عليو يف العصر 
  يف ثقافتهم، و ولتضلع، أو األخذ عن علمائو  سػعلماء يأتوف من الشرؽ إُف ا١تغرب من أجل التدريال

الرحاؿ إُف ا١تشرؽ لالستزادة من العلم أو للتدريس يف وا ناؾ من العلماء ا١تغاربة من َشد  كاف ى
جيع العلم و ػلفاء يف تشػبو ا٠تػذي لعػبَت الػوحلقاتو ا١تتنوعة كما ال ٯتكن إغفاؿ الدور الك 224معاىده

ازدىار اٟتياة ، ٦تا ساىم يف   225ر إنشاء ا١تدارس و اٞتوامع و ا١تكتبات و تكرًن العلماءػميمو عبػتع
 .العصرالعلمية يف ىذا 

لـو العقلية، ػوا١تالحظ أف العصر ا١توحدي امتاز بوفرة يف دراسة علـو الدين والفقو واألدب والع    
وأنتج علماء وفقهاء امتازوا باٞتمع بُت العلـو الشرعية كالفقو  ومن مث زخر ّتمهرة كبَتة من العلماء ،

 .226واألصوؿ واٟتديث والتفسَت، والعلـو األدبية وعلـو اللغة، والعلـو العقلية

لومو و ػلـو الدينية كالقرخف و عػومن مظاىر اىتماـ الناس  ٔتختلف العلـو ، إنكباهبم على الع    
 – 601ذلك مفسروف عظماء كأٛتد بن مسعود القرط  )اٟتديث و روايتو ، فظهر نتيجة ل

                                                           
( ، دراسة سياسية و حضارية  1269- 1056/668-488ٚتاؿ أٛتد طو ، مدينة فاس يف عصري ا١ترابطُت وا١توحدين) - 222

 .270، ص 2001، دار الوفاء ، اإلسكندرية ، 
 2000، دار الكتػاب اٞتػديػد ، بػَتوت ، 1خليػل إبراىػيم السػامرائي و خخروف ، تاريػخ العرب و حضػارهتم باألنػدلس ، ط - 223
 .647، ص 2، ٤تمد عبد اهلل عناف، ا١ترجع السابق ، ج 348-347، ص

 .300، ص 1إبراىيم حركات ، ا١ترجع السابق ، ج - 224
 . 470؛ ليلى أٛتد النجار ، ا١ترجع السابق ، ص 20-٤16تمد ا١تنوين ، حضارة ا١توحدين ، ص- 225
 .307عبد اهلل علي عالـ ، ا١ترجع السابق ، ص -226

http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
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( ، و أيب الربيع الكالعي ـ1236 – 655( ، و أيب اٟتجاج يوسف بن عمراف ا١تزدغي )ـ1204
ر ػ( ، و أيب عم1236 – 633ن دحيو أيب ا٠تطاب )ػار كابػدثوف كبػ، و ٤ت 227(1236 – 633)
كثرت العناية بأصوؿ ، و  228(ـ1231 – 628فاسي  ) ػطاف الػ القنت( ، و اب1237 – 634)

( 1178 – 574الفقو و برز فيو مشايخ أ٫تهم أبو عمر عثماف بن عبد اهلل بن عيسى السالٞتي )
 . 229(ـ1200 – 596مد بن عبد الكرًن القندالوي )، و أبو عبد اهلل ٤ت

أف نذكر  كما نالت اللغة العربية و خداهبا حظا عظيما من االىتماـ و للداللة على ذلك يكفي    
 – 570( ، و ابن ىاشم اللخمي االشبيلي )1192 – 592ابن مضاد القرط  )علماء من قبيل 

، و  (1210 – 607زوِف )ػوسى اٞتػا مػو أب( ، 1212 – 602روؼ )ػ( و ابن خ1175
ناطقُت باٝتها و الكتاب يف دواوينها ، و ػاجة الدولة إُف الػنشطت سوؽ األدب من شعر و نثر ٟت

االجتماعي الذي كاف لو أثر يف ازدىار األدب و تنوع أغراضو ، و إذا أخذنا الشعر مصداقا الرفاه 
لقولنا و جدنا أف ضروبو قد تنوعت ، و أف أغراضو قد تعددت و برز أعالـ يف فن من فنونو كابن 

 – 639ـو االشبيلي )ػ، و ابن قسغػزؿ ( يف ال ـ1251 – 649بن سهل ) خرموف يف ا٢تجاء و ا
( يف ـ1160 – 560( و ابن مدحل ) ـ1212 – 627( ، و أيب زيد الغزازي )  ـ1242
 . 230ا١تدح

 رأس ا١تشتغلُت هبا ا٠تليفة ا١توحدي يوسف على فقدو ،  و شهدت  الفلسفة  هنضة كبَتة بدورىا   
ىا ويف مقدمتهم ابن طفيل ءٚتع إليو علما، و 231تعلم الفلسفة فجمع كثَتا من أجزائها ، احملبُت ٢تا و

                                                           
 . 354، ص 1ات ، ا١ترجع السابق ، جإبراىيم حرك - 227
 . 485حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 228
 .  171 – 163عبد اهلل كنوف ، النبوغ ا١تغريب ، ص - 229
 . 62عز الدين عمر موسى ، ا١توحدوف يف الغرب اإلسالمي ، ص - 230
 .134عبد اهلل كنوف ، النبوغ ا١تغريب ، ص - 231
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-1126/ػى595 -520، وىو الذي نبهو إُف أيب الوليد ٤تمد بن أٛتد بن رشد ) الذي أحبو
 . 232 شد ما ترجم من كتب أرسطو ـ(.. وبفضل ىذا االىتماـ من يوسف ترجم ابن ر 1198

و شجع  واىتم ا١توحدوف بالرياضيات  لتيسَت طرؽ التفاىم والتعامل والتواصل مع اآلخر ،     
ا٠تلفاء ا١توحدوف من جهتهم العلـو اٟتسابية والعددية، و٦تن اشتغل بتدريسها على سبيل ا١تثاؿ ال 

، وأبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن فرحوف القيسي القرط  ا١تتوىف يف 233اٟتصر اإلماـ أبو العباس السبيت
اللباب يف مسائل ( الذي استقر بفاس ودرس هبا اٟتساب ولو تأليف يف ذلك ٝتاه " ػى601)

، و ازدىر "علم اٟتساب" خالؿ ىذه اٟتقبة ازدىارا بينا ، ويف ىذا الصدد يقوؿ ٤تمد 234اٟتساب "
بن عبد ا٢تادي ا١تنوين: " كاف فن اَٞترب وا١تقابلة رائجا يف ىذا العهد ومن رجالو أبو عبد اهلل بن ٤تمد 

ماـ يف ىذا الفن، ألف فيو منظومتو يف ( إػى601بن حجاج ا١تعروؼ بابن الياٝتُت القاسي ا١تتوىف )
و٦تن ألف  ، رجوزتو األخرى يف أعماؿ اٞتُذوراٞترب وا١تقابلة ، وىي ٥تطوطة يف غَت مكتبة، كما ألف أ

عروؼ بابن القطاف ا١تتوىف سنة ي ا١تفاسفيو أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن عبد ا١تلك اٟتمَتي ال
-557وأبو العباس أٛتد بن ٤تمد اللخمي العزيف السبيت ) ، فلو مقالة يف األوزَاو ( ، ػى628)

"ػى633  . 235(، لو كتاب "إثبات البد منو ١تريد الوقوؼ على حقيقة الدينار
اٞتغرافية والتاريخ" أ٫تهم ن يف "علم يٟتقبة التارٮتية نبوغ علماء كثَت وتذكر ا١تصادر ا١تؤرخة ٢تذه ا   

ـ(، 1166-1100/ػى581-٤494تمد بن عبد اهلل اٟتسٍت السبيت ا١تعروؼ بالشريف اإلدريسي )

                                                           
 .352خليل إبراىيم السامرائي ، ا١ترجع السابق ، ص - 232
 .٤74تمد ا١تنوين ، ا١ترجع السابق ، ص  - 233
أٛتد ابن القاضي ا١تكناسي ، جذوة االقتػباس يف ذكػر من حل من األعػالـ مدينة فاس ، دار ا١تػنصور للطػباعة و الػوراقة ،   - 234

 .483، ص 1973الرباط ، 
 .74رة ا١توحدين ، ص٤تمد ا١تنوين ، حضا  - 235

http://www.maghress.com/city?name=%D9%81%D8%A7%D8%B3
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نفيس "نزىة الذي يعترب من أعظم علماء اٞتغرافية ورسامي ا٠ترائط يف العصر الوسيط، اشتهر ٔتؤلفو ال
 .236فاؽ"ا١تشتاؽ يف اخًتاؽ اآل

أشهر رواد علم التاريخ وكتابو ورواتو يف ا١تغرب واألندلس خالؿ من لعوف ظكما برز مؤرخوف مت   
بن صاحب الصالة  صاحب ا١تؤلف التارٮتي النفيس "ا١تن  ىذه الفًتة كاف أبرزىم  ، عبد ا١تلك

باإلمامة" ، و ابن عذاري و مؤلفو الشهَت "البياف ا١تغرب" ،  و عبد الواحد ا١تراكشي وكتابو التارٮتي 
، و من أعظم أقطاب الرواية والتاريخ يف ىذه الفًتة كذلك  أبو عبد اهلل ٤تمد بن 237ا٢تاـ " ا١تعجب"

ىػ( فقد عاصر أحداث األندلس خالؿ  658 - 595عبد اهلل القضاعي ا١تعروؼ بابن اآلبار )
 -العصر ا١توحدي وشارؾ يف ٣تريات أمورىا، وترؾ لنا مؤلفات يف غاية األ٫تية منها "اٟتلة السَتاء 

 .238إعتاب الكتاب" -لكتاب الصلة  التكملة
أما الطب  فيعترب العصر ا١توحدي عصرا ذىبيا لو، حيث نبغ فيو كثَت من األطباء يف األندلس     

عن َجد، ىذه األسرة  أمثاؿ ابن البيطار، وبٍت زُىر من أشراؼ مدينة "إشبيلية" توارثوا َصنعة الطب أباً 
، أ٧تبت عددا كبَتا من األطباء ا١تشهورين خالؿ ستة العلمية من أ١تع األسر األندلسية يف الطب

أجياؿ متتابعة ما بُت القرف ا٠تامس والسابع ا٢تجري ا١توافق للقرف اٟتادي عشر والثالث عشر 
ا١تيالدي ، وإليهم يرجع الفضل يف اكتشاؼ عالج "األمراض اٞتلدية" الذي ُقدـ إُف ا٠تليفة يعقوب 

قا، فأصبح ػغفا  فائػطب كثَتا خصوصا يوسف ويعقوب ش، ولقد شغف ا١توحدوف بال239ا١تنصور
، ونظموه تنظيما ٤تكما و بنوا ا١تستشفيات وا١تارستانات، وجعلوا  ولة وصولة يف عهدىمجللطب 

                                                           
 . ٤57تمد ا١تنوين ، حضارة ا١توحدين ، ص - 236
 .12-11ىشاـ أبو رميلة ، ا١ترجع السابق ، ص - 237
 .350إبراىيم خليل السامرائي ، ا١ترجع السابق ، ص - 238
ىػ ، تػوُف ا٠تالفػة وعمػره واحػد و أربعػوف سػنة ، دامػت خالفتػو أربػع  554ىو يعقوب بن يوسف بن عبد ا١تؤمن ولد سنة  - 239

ىػػػ ، عػػرؼ العمػػػراف و العلػػم يف عهػػػده ازدىػػارا كبػػػَتا ، تػػويف سػػنة  591عشػػر عامػػا ، وحػػدثت يف عهػػده موقعػػة األرؾ الشػػهَتة سػػنة 
 . 234ي، ا١تصدر السابق، صىػ ، أنظر :  عبد الواحد ا١تراكش 595

 .220؛ اٟتسن السائح ، ا١ترجع السابق ، ص 525-517ليلى أٛتد النجار ، ا١ترجع السابق ، ص 
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؛ وكاف الطب يُدرس على عهدىم با١تغرب ومن أساتذتو " أبو اٟتجاج يوسف  ٢تذه ا١تهنة رؤساء
 .240أبو العباس الكنباري راكشا١تريبطري"، قرأ عليو الطب ٔت

عدد من لفاء ػببالط ا٠تكاف    ،مراكش ٔتستشفى ستخدماً ا أف فن الصيدلة كاف مزدىرا، ومكم  
الطبيب السبيت أبو وحدي الصيادلة ، ومن رجاالت الطب والصيدلة يف ىذا العهد ا٠تليفة يوسف ا١ت

  كاف حياً   ري(، والطبيب سعيد الغماػى544إُف مصر عاـ ) حلور ، اٟتسن علي بن بقطاف 
 241(.ػى494-595)

دانو، ػاع طويل يف ميػا١تغرب من علمائو الذين كاف ٢تم ب لُ أما فيما ٮتص علم الكيمياء فلم ٮتَْ     
و٦تن اشتغل بو وكاف لو علو كعب فيو علي بن موسى األنصاري السا١تي ا١تعروؼ بابن النقرات كاف 

غَتىم من العلماء الكيميائيُت األفذاذ الذين  و ، وأبو الطواجُت القصري الكتامي (ػى593سنة ) حياً 
 .242ى  وتذكرىم كتب الًتاجم والطبقاتزخر هبم ىذا العصر الذ

 الحياة المذىبية   -3

 المذى  الفقهي الموحدي: -أ    
رب ا١تراحل  التالية : اٟتديث ا١ترفوع إُف عتبار أف ٖتصيل الفقو ال يتم إال ذىب ابن تومرت إُف اع   

و ا١ترفوع و ز بُت اٟتديث الصحيح يمعرفة نص اٟتديث ، التميو معرفة السند ، و الن  ) ص ( ، 
ابقة و ػل السػ، و يتفق ابن تومرت مع كبار اجملتهدين يف ا١تراح 243معرفة ا١تعٌت اٟتقيقي و اجملازي

أخذ بو العقليوف رافضا ٮتتلف معهم يف ا١ترحلة األخَتة ، أي ضرورة معرفة ا١تعٌت اجملازي ، الذي يَ 
 اً يسميو الظن ، ألف للعقل حد باب االجتهاد ا١تسند إُف األصوؿ ، كما يرفض الرأي الشخصي الذي

                                                           
، موفق الدين أيب العباس اٛتد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي ا٠تزرجي  21مؤلف ٣تهوؿ ، االستبصار ، ص - 240

 .534طبقات األطباء ، تح : نزار رضا ، دار مكتبة اٟتياة ، بَتوت ، صا١تعروؼ بابن  أيب أصيبعة ، عيوف األنباء يف 
 .526ليلى أٛتد النجار ، ا١ترجع السابق ، ص - 241
 .٤87تمد ا١تنوين ، حضارة ا١توحدين ، ص - 242

 .  234ابن تومرت ، أعز ما يطلب ، ص - 243

http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
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، و ىكذا ٘تيز ا١تذىب  244ؿو إلمكانية حدوث تعارض بُت الفروع و األص ٬تب أف يقف عنده ، 
 . 245ا١توحدي التومريت عن مذاىب أىل السنة يف استبعاد الظن و األخذ بالتفسَت اجملازي لوصوؿ

 المذى  المالكي: -ب    
د يف ا١تغرب اإلسالمي ، فقد تعلق ا١تغاربة بو و ترسخ بُت ا١تذىب السائ  246كاف ا١تذىب ا١تالكي    

، و ٔتا أف ابن تومرت نشأ يف ىذه البيئة توجو العديد من  247عامتهم ، و تشبث بو فقهاؤىم
الباحثُت إُف القوؿ بأف ابن تومرت نشأ مالكيا و عاش مالكيا و مات مالكيا ، فا١تتتبع لكتابتو ٬تده 

، كما أسهم من 248قد انتصر ٢تذا ا١تذىب يف معرض حديثو عن التواتر و حجية عمل أىل ا١تدينة
 . 249ا١توطأجهة أخرى يف اختصار كتاب 

على ف ابن تومرت َف يكن رافضا للمذىب ا١تالكي ، و إ٪تا أنكر إٯتكن القوؿ  ذلكبناء على      
ه ءكما يفسر بعض الباحثُت عدا،   250اآلراء العارية من أي دليل شرعي هم يفتشعب منهمالفروعيُت 

                                                           
عالقات الػدولة اٟتفػصية مع دوؿ ا١تغػرب و ؛ عاشور بوشػامة ،  293عبد اجمليد النجار ، ا١تهدي بن تومرت ، ص - 244

ـ ، رسالة مقدمة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف التاريخ اإلسػالمي ، إشراؼ  1573 –ـ  1228ىػ /  981 -ىػ  626،  األندلػس
 .  106، ص 1991 – 1411:  حسُت أٛتد ٤تمود ، كلية اآلداب ، جامعة القاىرة ، 

ـ ، 1987، دار الغرب اإلسالمي، 3 الشػماؿ اإلفريقي ، ترجػمة: عبد الرٛتاف بدوي، طألفريد بل ، الفرؽ اإلسالمية يف - 245
 .  277 – 276ص

مذىب فقهي أسسو مللك بن أنس با١تدينة ا١تنورة ، يعتمد أساسا على الكتاب و السنة كمصدرين الستنباط األحكاـ  - 246
؛  31، ص 1997 – 1418نػدلس ، مطػبعة فػضالة ، ا١تغرب ، الشرعية ، أنػظر: مصػطفى ا٢تروس ، ا١تدرسػة ا١تػالكية يف األ

 .  414أ٩تػيل جثالث بالنػسيا ، تاريخ الفػكر األنػدلسي ، تر: حسػُت مؤنس ، مكتػبة الثػقافة الدينػية ، القاىرة ، ص
 . 96، ص 2005ر ، ا١تهدي مربوؾ ، ا١تدرسة الفقهية ا١تالكية ، ٣تلة الثقافة اإلسالمية ، العدد األوؿ ، اٞتزائ - 247
 . 307 – 304، ص 2007عبد اهلل علي عالـ ، الدولة ا١توحدية با١تغرب ، الطابعة الشعبية للجيش ، اٞتزائر ،  - 248
؛ فاروؽ ٛتادة ، النػهضة الفقهية يف ضالؿ الدولة ا١توحػدية ،  155 – 154عبد اجمليد النجار ، ا١تهدي بن تومرت ، ص - 249

www.attarikh-alarabi.ma  5، ص. 
 .  285مغزاوي مصطفى ، التحوالت ا١تذىبية يف الغرب اإلسالمي ، ص - 250
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، وخالؿ حكم  251طُتػالهتم للحكاـ ا١تراباإتة على مو ػاسية نػكية بأهنا خصومة سيػفقهاء ا١تاللل
ابن تومرت حظي فقهاء ا١تالكية باالصطفاء و التكرًن باإلضافة إُف توليهم مناصب  الذين تلوا خلفاء

الكية، إال أهنا َف ػدين مع ا١تػتعايش ا١توحرغم ىذه الشواىد التارٮتية اليت تعكس و  ، 252عليا يف الدولة
يف رفع هتمة عداء ا١توحدين للمذىب ا١تالكي، ومقابل ذلك  -لدى كثَت من الباحثُت  -تشفع 

أوردوا شواىد أخرى تعكس بدورىا مواقف ا١توحدين من ا١تذىب ا١تالكػي تًتاوح كل ػها بُت العداء 
حيلًة منو لصرؼ الناس عن  إال -عند بعض الباحثُت–عناية ابن تومرت با١توطأ َف تكن فوا١تعارضة 

ا١توطأ نفسو وشغلهم بالنصوص اٟتديثية عن طريق ٕتريدىا من األسانيد ومن أٝتاء العلماء 
، وقد ٞتأ إُف ىذا األسلوب حينما عجػز عن شنِّ ىجوـٍ مباشر على ا١تذىب ا١تالكي 253واختالفاهتم

من دواوين السنة ا١تػُػجمع  وا١توطأ يف كل األحواؿ ىوالذي أصبح عقيدة ومذىبا لعامة الشعػب، 
 عليها.

وتذكر بعض الروايات أف ىذه العداوة بدأت يف عهد عبد ا١تؤمن الذي عقد سنة        
اجتماعًا مع الفقهاء ا١تالكية أشبو ما يكوف با١تناظرة أو احملاكمة، حاوؿ إقناعهم  (ـ1155ىػ/550)

ٔتا فيها ا١تدونة ، وقد ناب عن الفقهاء بالرجوع إُف الكتاب والسنة ونبذ كتب الفروع وا١تالكػية 
و : "يا ػا١تالكية يف وجهة نظرىم الفقيو ابن زرقوف الذي َف يستجب لرأي ا٠تليفة بل رد عليو بقول

سيدي ٚتيع ما يف ىذا الكتاب يعٍت ا١تدونة مبٍت على الكتاب والسنة وأقػواؿ السلف واإلٚتاع وإ٪تا 
وأورد ابػن أيب زرع ما يػُػفيد بأف ،  254"من ا١تتعلمُت والطالبػُت اختصره الفقهاء تقريبا ١تن ينظػر فيو

                                                           
 . 263 – 262ابن تومرت ، أعز ما يطلب ، ص - 251
إبراىيم ابن نور الدين ا١تعروؼ بابن فرحوف ، الديباج ا١تذىب يف معرفة أعياف ا١تذىػب ، تح: مأمػوف بن ٤تي الديػن و  - 252

 .   135، ص 1990 – 1417، دار الكتب العلمية ، بَتوت ،  1خخروف ، ط
 .109أٛتد ٥تتار العبادي، دراسات يف تاريخ  ا١تغرب، ص:  - 253
 .26، ص1985، الرباط ،  249سعيد أعراب، موقف ا١توحدين من كتب الفروع، ٣تلة دعوة اٟتق، العدد :  -254
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 كتب الفروع وردِّ  بتحريق (ـ1159ىػ/555)عبد ا١تؤمن َف يتوقف عند حد ا١تناظرة بل أمر سنة 
 .255الناس إُف األصوؿ من الكتاب والسنة

أما يوسف بن عبد ا١تؤمن فلم يعقد مناظرة مع مالكية دولتو كما فعل أبوه، إذ أف  موقفو كاف      
أشد  صرامًة، فبينما أنصت أبوه عبد ا١تؤمن بن علي إُف جواب ومرافعة ابن زرقوف ودفاعو عن ا١تدونة، 

ف ال ٣تاؿ للرجوع إُف غَت ا١تالكيُت مقررا أ ُتسبل اٟتوار وا١تناقشة مع الفروعينالحظ أف يوسف قطع 
 .256الكتاب والسنة وليس ىناؾ من بديل ١تن َف يقتنع سػوى السيف

، وأمر بإحراؽ  257وعن ا١تنصور فُتخربنا بعض ا١تصادر أنو حاوؿ ٤تو ا١تذىب ا١تالكي من البالد    
بن كتب الفروع، وأف تكوف أحكاـ العلماء ٔتا يظهر ٢تم من الكتاب والسنة، فأحرؽ منها مدونة ا

الكية، ػراؽ ا١تصنفات ا١تػوقف نكبة ا١تنصور عند إحػ، وَف تت258سحنوف وكتاب ابن يونس وغَتىا
ولكنها طالت أيضا ٚتلة من الفقهاء وعلى رأسهم كبَت فقهاء ا١تالكية ابن زرقوف صاحب كتاب 

ا١تعلى يف "، والذي ألف يف الرد على ابن حـز كتاب " هتذيب ا١تسالك إُف ٖتصيل مذىب مالك"
ف اٟتسُت ابن زرقوف ، وذُكر أ تو اليت ورثها عن أبيو الفقيو أيب، فُأحرقت مكتب259"الرد على احمللى

، 260رأي"ػو من الػمل عليػاويو يف كل صنف تشتػماال جسيما وتس عادؿا١تكتبة احملروقة كانت "ت
                                                           

 .337، ص1در السابق، ج؛ السالوي ؛ ا١تص 195ابن أيب زرع، األنيس ا١تطرب، ص -255
 341مغزاوي مصطفى ، التحوالت ا١تذىبية يف ا١تغرب اإلسالمي ، ص - 256
؛ مشػػس الػػدين ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن عثمػػاف الػػذى ، تػػاريخ اإلسػػػالـ و  204عبػػد الواحػػد ا١تراكشػػي، ا١تصػػدر السػػابق، ص   - 257

،  1991 -1411ار الكتػاب العػريب ، بػَتوت ، ، تح : عمر عبد السالـ تدمري ، د1، ط 42وفيات ا١تشاىَت و األعالـ ، ج
 .216ص 

٤تمػػد بػػن ؛  418 - 419، ص 1972ابػػن األٛتػػر، بيوتػػات فػػاس الكػػربى، دار ا١تنصػػور للطباعػػة و الوراقػػة ، الربػػاط ،  -258
  .399، ص  2مبارؾ ا١تيلي، ا١ترجع السابق،ج

 .  260ابن فرحوف، ا١تصدر السابق ، ص  - 259

تػح : إبػراىيم األبيػاري وخخػػػروف، أيب ا٠تطاب  عمر بن حسن ا١تعػروؼ  بػابن دحيػة ، ا١تطػرب مػن أشػعار أىػل ا١تغػرب ،  - 260
 .222، ص  ـ1955ـ/ 1415بيػروت، دار العلم للجميع، 
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يس الفقو وُسجن طويال ٔتدينة سبتة، وتعر ض للتعذيب، لكن أذى احملنة َف يثنو عن العودة لتدر 
 .   261ا١تالكي بإشبيلية بعد إطالؽ سراحو

، وال نستبعد أف  تػراُجع التأليف يف الفتاوى والنوازؿ خالؿ العصر ا١توحديويالحظ بشكل جلي    
ىم حىت ال يُثَتوا مشاعر السلطة اليت ظلت اأصبحوا يتحر جوف من تدوين فتاو فقهاء العصر ا١توحدي 

 .262ة من فقو الفروع وا١تسائلخالؿ عصر قوهتا شديدة اٟتساسي

ة عن استيائهم من السياسة ا١توحدية     ُعربِّ
، واُعتربت ثورة  وبا١تقابل كاف لفقهاء ا١تالكية مواقفهم ا١ت

القاضي عياض على ا١توحدين ال عالقة ٢تا ببيعة ا١ترابطُت الذين تقهقروا وضعفت شوكتهم وإ٪تا ىو 
للمذىب ا١تالكي ضد ىجمة  ا١توحدين، فالقاضي عياض ىو إماـ ا١تالكية حينها وجامع انتصار ٌ

يُفهم من تعاطف بعض يدعم ىذا التفسَت ما  و ، مذىب اإلماـ مالك وشارح أقوالو وا١تدافع عنو
 –، فقد فس ر الباحث عبد اهلل العروي صمود بٍت غانية 263الفقهاء ا١تالكية مع ثورة ابن غانية

كانت ٕتد الدعم من قبل الرأي العاـ يف ا١تدف ا١تتأثرة بعلماء ا١تالكية بأهنا   –وا١توحدوف يف أوج قوهتم 
 . 264ضد ا١تذىب ا١توحدي

من العسَت إذف الفصل يف معاداة ا١توحدين للمذىب ا١تالكي، ومن األصعب اٟتكم        
–كي تقهقػرت مكانتػو بسبػب إعػراض السلطة عنو، ما أفقده كيتهم، وا١تؤكػد أف ا١تذىب ا١تالٔتال

 كثَتا من سيادتو وسطوتو ا١تعهػودة يف الغػرب اإلسػالمػي   -مػؤقتاً 

                                                           

، تػح : عبػػد السػالـ ا٢تػػراس،  ٤6تمد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعي البلنسي ابن األبار، التكملة لكػتاب الصػلة ، ج - 261
 . 444، ص 1995-1415بَتوت، لبناف ، دار الفكر للطباعة ، 

 . 110، ص 2009، الرباط ، ٣391تلة دعوة اٟتق، العدد :  ٤تمد ا١تغراوي، صمود ا١تذىب ا١تالكي، - 262

الغربييت ، عػنواف الدراية فيػمن عػُرؼ من العلػماء يف ا١تائة السابعة ببػجاية ، تح: عادؿ نويػهض  عباس أٛتد بن أٛتدأبو ال - 263
 271؛ عبد الواحد ا١تراكشي، ا١تصدر السابق، ص  43 - 42 - 35 - 34، منشورات دار اآلفاؽ اٞتديدة ، بَتوت ، ص: 

- 272. 

 .366لتحوالت ا١تذىبية يف ا١تغرب اإلسالمي ، صمغزاوي مصطفى ، ا - 264
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 المذى  الغاىري : -ج    
و خاصة أف مروره  265ال يستبعد يف التكوين الفسيفسائي البن تومرت وجود االٕتاه الظاىري   

، و تربز أراء ابن تومرت الظاىرية من خالؿ ٚتلة من  266باألندلس أمر ثابت يف رحلتو العلمية
ا١تعطيات أ٫تها انتقاده الشديد ١تا خؿ إليو الفقو من تشعب يف األقواؿ و اآلراء و إٟتاحو على الرجوع 

 السائد بُت ا١تالكية ، و قد استفاد ابن تومرت من ىذا ا١تذىب يف ثورتو على التقليد 267إُف األصوؿ
، و عموما وجد أنصار ا١تذىب  268و السنة و ٤تاربة أىل البدع و الظلم و العودة إُف الكتاب

) عبد    متسامح  بُت فتفاوت خلفاء ابن تومرت  فسحة يف ظل حكم دولة ا١توحدين الظاىري
 .269ا١تؤمن بن علي ( و مؤيد ) يوسف بن عبد ا١تؤمن ( و متعصب لو) يعقوب ا١تنصور(

 التصو  : -د 
عنصرا رئيسيا مكونا للشخصية الدينية يف الغرب اإلسالمي خالؿ  270فيةشكلت اٟتركة الصو        

اـ عليها ابن تومرت منهجو ػاألسس اليت أق من، فالزىد و التقشف يعترب  271العهد ا١توحدي
. كما أنو أصبغ حركتو بطابع الوالية و الكرامة عندما خرج بدعوتو من حيز العمل ا١تنظم  272الفكري

                                                           
مذىب فقهي ينسب إُف ابن حـز الظاىري األندلسي ، يتلخص ىذا ا١تذىب يف العػمل بظاىر النػصوص الػشرعية من   - 265

 1990 – 1411، دار قتيبة ، بَتوت ،  1الكػتاب و السنة ، انظر: اٛتد بكَت ٤تمود ، ا١تدرسة الظاىرية با١تشرؽ و ا١تغرب ، ط
 .  21، ص
 . 465، ص 6؛ ابن خلدوف ، العرب ، ج 04ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص - 266
 . 105ابن تومرت ، ا١تصدر السابق ، ص - 267
 . 304عبد اهلل علي عالـ ، ا١ترجع السابق ، ص  - 268
 .  344مغزاوي مصطفى ، التحوالت ا١تذىبية يف ا١تغرب اإلسالمي ، ص - 269
أخالقي نفسي ، ديٍت و اجتماعي يقـو على عزوؼ النفس عن الدنيا و ٗتليها عن ملذاهتا و االعتكاؼ على إتاه   - 270

، ٤تػمد بركات  381العبادة و االنقطاع إُف اهلل و اإلعراض عن زخرؼ الدنيا و ملذاهتا ، أنظر : ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص
  22 -21، ص 1993دلس ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، ، الزىاد و ا١تتصوفة يف بالد ا١تغرب و األن البػيلي
 . 110 – 110ا١ترجع نفسو ، ص - 271
 . 481حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 272
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،  273ٯتكن القوؿ أف ابن تومرت كاف يقرف أقوالو و أفعالو بسمات الصوفية إُف حيز ا٠توارؽ و عليو
لو كي تكوف  دعاو ذلك يف سياؽ توجيهات الغزاِف الذي يعترب أنو قد اتصل بو و تأثر بفكره و أنو 

 هناية ا١ترابطُت على يديو بعد أف أحرقوا كتابو األحياء. 

و يذىب بعض الباحثُت  إُف أف ا١تتصوفة و ا١توحدين كانوا حلفاء  مرحليُت إباف صراعهم       
، وقد استمر خلفاء الدولة ا١توحدية على ىدي ابن تومرت يف  274ا١تشًتؾ ضد السلطة ا١ترابطية

قوة ية من جهة و ما عرؼ عنهم من ىدِ اٞتمع بُت الزىد و التقشف و تشجيع ا١تمارسات الصوفية الزُ 
، و يذكر ابن أيب زرع يف ىذا الصدد أف " ا٠تليفة ا١تنصور كاف كثَت  275و بطش من جهة أخرى

الصدقة ٣تال للجهاد يشهد جنائز الفقهاء  و الصاٟتُت و يزورىم و يتربؾ هبم ..... أكـر الفقهاء و 
 . 276رعى الصاٟتُت الفضالء "

 بالد ا١تغرب ، و أكد صاحب مفاخر ـ  يف 11 -ىػ 05و قد تسارع انتشار التصوؼ يف القرف    
الرببر ذلك بقولو " و أما األولياء و الصلحاء و العباد و األتقياء و الزىاد و النساؾ فقد كاف يف بالد 

ـ بظهور عدد كبَت من 12 -ىػ  06، كما ٘تيز القرف  277 "الرببر ما يوحي على عدد اٟتصى
تاريخ التصوؼ اإلسالمي و كاف ٢تم األثر العميق يف الشيوخ الصوفية بأعداد معتربة ٘تيزوا بوزهنم يف 

                                                           
 – 1086/  635 – 479فاطمة الزىراء جدو ، السلطة و ا١تتصوفة يف األندلس عهد ا١ترابطُت و ا١توحدين ، ) - 273

جستَت يف التػاريخ الوسػيط ، إشػراؼ : إبراىيم بػكَت ْتػاز ، جامعة مػنتوري ، قسنطينة ، ( ، مذكرة لنيػل شػهادة ا١تا1238
 .    120، ص 2008 – 1429

 . 25، ص 1990الطاىر ا١تصمودي ، الغزاِف و علماء ا١تغرب ، الدار التونسية للنشر ، تونس ،  - 274
 . 145، ص 2السالوي ، ا١ترجع السابق ، ج - 275
 . 267، األنيس ا١تطرب ، ص ابن أيب زرع - 276
 .  176، ص 2005، تح: عبد القادر بوباية ، ، دار أيب فراؽ ، الرباط ،   ٣1تهوؿ ، مفاخر الرببر ، ط - 277
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، و من جهة أخرى َف يقتصر تأثَت ىذا التيار على اٟتياة  278ىذا االٕتاه الديٍت كأيب مدين الغيث
الدينية بل ٕتاوزت إُف اٟتياة االجتماعية و السياسية و حىت االقتصادية بفضل ا١تكانة اليت حازوىا 

 . 279بُت العواـ و اٟتكاـ 

      الثا : األوضاع االقتصادية للدولة الموحدية     

ٯتكن القوؿ أنو بعد استقرار اٟتياة واستتباب األمن وتشجيع ا٠تلفاء ١تختلف األنشطة االقتصادية    
ق رخاء اقتصادي عظيم يف عهد ا٠تلفاء ا١توحدين األوائل، فانتعشت بذلك اٟتياة يف ٖتقساىم  ذلك 

 .ؿ السكاف ا١تعيشية ٖتسنا ملحوظا االقتصادية وٖتسنت أحوا

     الزراعة   -1   

كانت اٟتياة الزراعية مزدىرة يف سهوؿ ا١تغرب الساحلية منها والداخلية، ويف التالؿ القريبة من     
لكن الزراعة ا١تسقية كانت منتشرة يف  ، اٞتباؿ، وكانت الزراعة يف اٞتزء األكرب من البالد زراعة بعلية

 يفة عبد ا١تؤمن نظم الزراعة ا١تناطق اليت يتوفر فيها ا١تاء ، وتذكر ا١تصادر وا١تراجع التارٮتية أف ا٠تل
ومن جهة أخرى  ،280زراعة ػاٟتة للػزء من األرض الصػجأي مل ػزراعية و َف يهػسح األراضي الػفأمر ٔت

لتدر األرض أكرب قدر  ُتعر از مة وكثَتا ما أسندت النصائح العلمية للفقد راقبت الدولة أحواؿ الزراع
ض   .281من اإلنتاج علما أف أرض ا١تغرب من أخصب بقاع األر

                                                           
( تعلم بفاس و استقر ببجاية و تويف يف 1115 – 509ىو أيب مدين الغيث بن اٟتسُت األنصاري ولد باشبيليا)  - 278

موعة من الشيوخ أبرزىم أيرمزي بلنور و أبو اٟتسن علي بن مرزىم و أبو اٟتػسن ابن غاِف ، تلػمساف ، الـز يف طلب العلم ٣ت
 .    380، ص 5انظر : الذى  ، سَت أعالـ النبالء ، ج

زينب ملياين ، التصوؼ يف الغرب اإلسالمي يف عصري ا١ترابطُت و ا١توحدين ، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف التاريخ  - 279
 .  169، ص 127، ص 2007 – 1428الوسيط ، إشراؼ : ٤تمد األمُت بلغيث ، جامعة اٞتزائر ، اإلسالمي 

؛ سعد زغلوؿ عبد  254-253؛ عبد اهلل علي عالـ , ا١ترجع السابق ، ص 157ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص - 280
 528، دار ا١تعرفة ،اإلسكندرية ، ص5اٟتميد ، تاريخ ا١تغرب الكبَت ،ج

، دار الغرب  2عز الدين عمر موسى ، النشاط االقتصادي با١تغرب اإلسالمي خالؿ القرف السادس ىجري ، ط  - 281
؛ بوداعة ٧تادي ، اٟتياة الفكرية يف األندلس على عهد الدولة ا١توحدية  184، ص 2003-1424اإلسالمي  ، بَتوت ، 
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ولقد كاف إنتاج ا١تغرب الفالحي متنوعا ،  إذ كاف ينتج الغالت الغذائية كاٟتبوب والزيتوف الذي      
نتج زراعات صناعية كقصب السكر يف ناحييت كاف يستعمل للتغذية واإلنارة والعالج، كما كاف ي

مراكش وسوس، والقطن يف ناحية سجلماسة واٟتناء يف ناحية درعة ، وغَتىا من النباتات اليت 
، وٕتلى ذلك يف  283ائقاػماما فػسة اىتار ػغظاـ الػا بنػمامهم أيضػاف اىتػ، وك282تستخرج منها األصباغ 
، وأكثر شجرىا كاف الزيتوف، وَف تكن مراكش بساتُت يت كانت أكثر بالد ا١تغربعاصمتهم مراكش ال

وحدىا تتوفر على جنات وبساتُت تسر الناظرين، بل غرس ا١توحدوف البساتُت يف كل مكاف منها 
، ومن أجل اٟتفاظ على ىذه  284مدينيت فاس ومكناس اليت كانتا تتوفراف على غرس وبساتُت متنوعة

يقة ىندسية رائعة حيث تفنن ا١تهندسوف يف عهد الدولة البساتُت أجرى ا١توحدوف ا١تاء إليها بطر 
، فعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ا١تاء الذي كانت  285ا١توحدية يف طريقة الري و جلب ا١تاء للبساتُت

بعض البساتُت يف مراكش استخرجو بصفة ىندسية ا١تهندس الشهَت عبد اهلل بن يونس   تسقى بو
مربعة كبَتة الًتبيع، وشق منها ساقية متصلة باٟتفر على وجو الذي قصد إُف أعلى األرض فحفر بئرا 

وصل ا١تاء إُف البستاف والسكب على وجو األرض، ولقد استفاد ا١توحدوف من عبقرية ومهارة 
ا١تهندسُت الذين عاصروىم يف كل شيء يف تطوير أساليب الفالحة والزراعة، ويف جلب ا١تياه وحفر 

ناء يعقوب مل ا١تياه من منطقة إُف منطقة، ومازاؿ التاريخ يشهد على باآلبار، وإنشاء السواقي اليت ٖت

                                                                                                                                                                                     

 تاريخ ا١تغرب اإلسالمي ، إشراؼ: عبدِف ٠تػضر ، ـ( ، مذكرة  لنيل شهادة ماجيستَت يف1269-1147ىػ/ 541-668)
 . 40، ص 2010جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمساف ، 

 .494، ص2يوسف أشباخ , ا١ترجع السابق ، ج - 282
؛ إبراىيم بوتشيش ، إضػاءات حوؿ تػراث الغرب اإلسػالمي ،  190عز الدين عمر موسى ، النشاط االقتصادي ، ص - 283
 . 83ص
؛  161ص-153، ص1913-1331، ا١تطبعة األمَتية ، القاىرة ، 5اس أٛتد القلقشندي ، صبح األعشى ،جأيب العب - 284

،  1982مصطفى أبو ضيف أٛتد عمر ، القبائل العربية يف عصري ا١توحدين و بٍت مرين ، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ، اٞتزائر ، 
 .322ص
 .205و ، ا١ترجع السابق ، ص؛ ٚتاؿ أٛتد ط 180مؤلف ٣تهوؿ ، االستبصار ، ص - 285



 

76 
 

ساقية معلقة ٟتمل ا١تاء من وادي "تيساوت" إُف سهل "البحَتة" بأحواز مراكش، وبقايا  ا١تنصور 
 .286تزاؿ موجودة إُف العصر اٟتاضر تدؿ على تقدـ ا١توحدين يف ىذا ا١تيداف ىذه الساقية ال

ية ٠تيل يف سهوؿ تلمساف و ا١تاشية يف بوادي اشبيلا ةًتبيفقاموا ب الثروة اٟتيوانية ىتم ا١توحدوف بكما ا
 .287الثروة السمكية يف مكناس و السوس و قرطبة و 

 الصناعة  -2  

و  اج ا١تيكانيكي والفٍتػناعة ا١تعادف واإلنتػوص بصػتٌت ا١توحدوف على ا٠تصػيف ٣تاؿ الصناعة اع     
، وَف ٭تصروا اىتمامهم بتحسُت اٟتالة 288جية  وغَتىا ػالغذائي و صناعة األسلحة والصناعة النسي

، ويعود ازدىار الصناعة 289الصناعة  يف ا١تغرب فحسب  بل سعوا إُف ازدىارىا يف األندلس وإفريقية 
 . 290د ا٠تربة الصناعيةىذه الفًتة إُف استقرار األوضاع يف البالد وتوفر ا١تواد األولية وخصوصا وجو يف 

سبتة  اليت  ومن أىم ا١تدف ا١تغربية اليت كاف ٢تا شهرة واسعة بالصناعة مدينة فاس ومراكش وسال، و 
إلنتاج الورؽ يف عُت ا١تكاف  للورؽ حيث اشتهرت بورقها الذي ينسب إليها ، وكاف كاف هبا مصنع

، وىو األمر الذي ساعد على ٘تييز مدينيت سبتة و  دور يف تيسَت وسائل التأليف يف ٚتيع أنواع العلـو
فاس من الناحية العلمية التأليفية، ولقد بلغت صناعة الورؽ الذروة يف ىذا العهد  يف الوقت الذي  

                                                           
؛ أشبػاخ ، ا١ترجع  287؛ عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السػابق ، ص 181-180مؤلف ٣تهوؿ ، االستبصار ، ص - 286

 .243؛ اٟتسن السائح ، ا١ترجع السابق ، ص 253-252، ص  2الػسابق ، ج
-436؛ ليلى النجار ، ا١ترجع السابق ، ص 202- 172، 116ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  - 287
437. 

؛ سامية مصطفى ٤تمد مسعد ، اٟتياة االقتصادية و االجتماعية يف إقليم  211-113مؤلف ٣تهوؿ ، االستبصار ، ص  - 288
 . 125، ص 2003لثقافة الدينية ، القاىرة ، ، مكتبة ا 1غرناطة عصري ا١ترابطُت و ا١توحدين ، ط

 .261حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 289
،  2شاؿ أندري جوليػاف ، تاريخ  إفريقيا الشمالية ، تر : ٤تمػد مػزايا و بشػَت بن سػالمة، الػدار التػونسية للنػشر ، ج - 290

 .155، ص1983
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فت ، وتذكر ا١تصادر أف مدينة فاس وحدىا عر 291كانت أوروبا تفتقر إُف معمل واحد للورؽ
ا على سبيل ا١تثاؿ ال منه خرى يف زمن يعقوب ا١تنصور باإلضافة إُف صناعة الورؽ صناعات أ

ف معمال و ربع، وسبعة وأ عشر مصنعا للمعادف وثالثة أالؼ وأربعة وتسعُت نوال للنسيج ااٟتصر: اثن
مصنعا ف مصنعا للدباغة، وٙتا٪تائة وستة عشر مصنعا للصناعة، وأحد عشر و للصابوف، وستة وٙتان

 .292ف مصنعا للجَت..إٍفو للزجاج، ومائة وٜتسة وثالث

أما بالنسبة لوندلس الرطيب فقد أقاـ هبا ا١توحدوف منشآت صناعية مهمة كإنشاء صناعة اٟترير    
 800يف مدينيت "أ١ترية" و"جياف"، باإلضافة إُف أنواع النشاطات األخرى اليت كانت ٘تارسها وتبلغ )

لصناعة الورؽ يف كل من مدينيت "شاطبة" و"سبتة " ،  على إنشاء معامل ، وحرص ا١توحدوفمهنة( 
ويف ظل ازدىار الصناعة والتجارة كانت األندلس ٘تد ا١تغرب با٠تشب والزرع وباقي ا١تنتجات 
الصناعية ا١تختلفة اليت كانت تنتج وتصدر، باإلضافة إُف الواردات الشرقية اليت كانت ترد عليها، 

ف ا١تغربية ٣تاال حيويا للصناعة األندلسية ا١تتميزة اليت ٚتعت بُت أصالة الشرؽ فأصبحت بذلك ا١تد
 .293والغرب

و٨تن نالمس بعض اٞتوانب االقتصادية للدولة ا١توحدية ٕتدر اإلشارة إُف شغف ا١توحدين     
باالخًتاعات ا١تيكانيكية وا٢تندسة ا١تيكانيكية بصفة عامة، لذلك كاف أىم شيء برع فيو أىل 

، وٕتلى ذلك يف اآلالت اٟتربية ا١تتنوعة اليت  294صناعة يف ذلك العهد ىو الصناعات ا١تيكانيكيةال
، ومن بُت الصناعات اليت اعتٌت  295كانوا ينتجوهنا مثل اجملانيق اليت تدؾ األسوار وا٠تنادؽ، واألقواس

                                                           
؛ عبد  33، ص1991، منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية ، الرباط ،  ٤1تمد ا١تنوين ، تاريخ الوراقة ا١تغربية ، ط- 291

 . 62ا١تنعم ٤تمد حسن ، ا١ترجع السابق ، ص
، ا١تطبعة ا١تلكية ، الرباط ،  2علي اٞتػزنائي ، جػٌت زىػرة اآلس يف بنػاء مػدينة فاس ، تح : عػبد الوىاب  بن ا١تنصور ، ط - 292

 . 44، ص 1411-1991
 .243-242؛ اٟتسن السائح ، ا١ترجع السابق ، ص 210-194ذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، صابن ع - 293
 . 51ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 294
 .49؛ بوداعة ٧تادي ، ا١ترجع السابق ، ص 95مؤلف ٣تهوؿ ، اٟتلل ا١توشية ، ص  - 295
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على عهدىم الزاىر هبا ا١توحدوف صناعة األسلحة ّتميع أنواعها إذ كانت يف غايات اإلتقاف والتطور 
، ولقد استفادوا من اٟتروب العديدة 296حيث أولوىا من العناية ما جعلها تزدىر وتتطور بسرعة فائقة

اليت كانوا ٮتوضوهنا دفاعا عن حوزهتم، فاشتهرت األندلس بصناعة خالت اٟترب من الرماح والًتوس 
عظيما يف عهد الدولة  ، ومن الصناعات اليت بلغت شأنا 297 والدروع إُف غَتىا من األسلحة

ا١توحدية صناعة السفن اليت أنشأت معامل ٢تا بكل من مدينة فاس وسال والرباط ٦تا ساىم يف ازدىار 
األسطوؿ ا١تغريب وشهرتو عرب العاَف، حيث اتفق ا١تؤرخوف بأنو كاف أوؿ أسطوؿ عظيم يصوؿ و٬توؿ 

ين كانوا يهاٚتوف السفن يف كل يف حوض البحر األبيض ا١تتوسط دوف اكًتاث ٓتطر القراصنة الذ
 .298وقت وحُت

 التجارة  - 3 

سارت الدولة ا١توحدية على منواؿ الدولة ا١ترابطية وخطت نفس ا٠تطوات يف سبيل تأمُت األمن    
واالستقرار داخل اجملتمع ٦تا ساىم يف ازدىار التجارة الداخلية وانتعاشها، حيث عمل خلفاء الدولة 

لوا سبل رؽ التجار، و سه  ؤ ا١تخاطر اليت ٯتكن أف هتددىا وت ية من ٚتيععلى ٛتاية الطرؽ التجار 
وا ا١تنارات أو الفنادؽ يف ا١تدف ، وأنش التجارة وأقاموا اآلبار واالسًتاحات يف طرؽ القوافل التجارية 

، واىتموا ببناء األسطوؿ البحري الذي ساعد على تشجيع التبادؿ التجاري بُت ٥تتلف 299يف الثغور
، وكاف اىتماـ ا٠تليفة عبد ا١تؤمن بالتجارة الداخلية وا٠تارجية ىدفو إحداث الرواج داخل 300اتاٞته
ولكي يكثر ا١تبيعات الداخلية ويسهل التعامل بُت شعبو ضرب الدرىم ونصفو وربعو وٙتنو  ، البالد

                                                           
 .248، ص 2أشباخ ، ا١ترجع السابق ،ج - 296
 .404-403؛ خليل إبراىيم السامرائي ، ا١ترجع السابق ، ص 636، ص 3اهلل عناف ، ا١ترجع السابق ، جعبد  - 297
 .50؛ بوداعة النجادي ، ا١ترجع السابق ، ص 53ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 298
مصطفى ، ا١ترجع ؛  سامية  252، ص 2؛  أشباخ ، ا١ترجع السابق ، ج 210-189مؤلف ٣تهوؿ ،االستبصار ، ص - 299

 .140السابق ، ص
 .247؛ أٛتد ٥تتار العبادي ، دراسات يف تاريخ ا١تغرب و األندلس ، ص 53ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 300
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 برجاؿ، ولكنو راقبها 302رهتا ورواجهاػق مسيػلية ضرائب تعيػ، وحرص أف ال يضع للتجارة الداخ301
كما حرصوا على تنظيم األسواؽ ،   303لح من ا١تبيعاتصضبط ما َف ي اٟتسبة لضبط ا١توازين و
 .304الداخلية حسب ا١تنتوج

ؽ اليت كانت التجارة ا١توحدية تسلكها يالحظ أ٫تية ىذه الشبكة اليت تتجلى إف ا١تتأمل يف الطر      
ففي اٞتنوب الشرقي توجد مدينة سجلماسة  ، فيها أىم ا١تراكز التجارية الداخلية يف العهد ا١توحدي

وىي البوابة اليت يدخل منها ذىب السوداف إُف ا١تغرب، وا١تسافة ما بينها وبُت تلمساف وفاس 
، فمن حيث قصدت إليها من أحد ىذه البالد يكوف ذلك مسَتة عشرة  ومراكش على حد سواء

بَت فكاف يدخلها التجار من أبواب أياـ ، أما مدينة مراكش اليت تنتصب عند منتهى األطلس الك
، وكانت ٢تم فنادؽ خاصة ٬تتمعوف فيها، ويف الشماؿ كانت مدينة  معينة لتسهل مراقبة بضائعهم

فاس اليت تقع عند ملتقى الطرؽ اليت تربط بُت الشماؿ واٞتنوب والغرب والشرؽ، وكانت تضيف إُف 
 .305نشاطها الصناعي نشاطا ٕتاريا واسعا ومتميزا

، بل  طػماسة و فاس ومراكش فقػ يقتصر النشاط التجاري يف عهد ا١توحدين على مدينة سجلَف     
تصدر منها تعداه إُف مدينة سبتة ورباط الفتح و طنجة ، إذ كانوا يشكلوف أىم ا١توانر الساحلية اليت 

وكانت جات ا١تغربية  فكانت طنجة تصدر الصوؼ واٞتلود والفواكو اجملففة والشمع والعسل، ا١تنت

                                                           
،  1287، مطبػعة الدولة التونػسية  ، 1أبو عبػد اهلل ٤تػمد بن ٤تػمد األنػدلسي ، اٟتلػل السندسية يف األخبار التونسية ، ط- 301
 .253، عبد اهلل علي عالـ ، ا١ترجع السابق ،  252ص
 .140؛ سامية مصطفى ، ا١ترجع السابق ، ص 339، ص 1حركات ، ا١ترجع السابق ، ج - 302
 .220عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص- 303
 . 53؛ بوداعة النجادي ، ا١ترجع السابق ،  199حسُت مؤنس ، تاريخ ا١تغرب وحضارتو ، ص  - 304
أيب عبد اهلل ٤تمد بن أيب بكر الزىري ، كتاب اٞتغرافية ، تح : ٤تمد حاج صػادؽ ، مكتبػة الثقافة الدينية ، بور سػعيد ،  - 305
؛ باف علي ٤تمد البيايت ، النشاط التجاري با١تغرب األقصى  269- 268؛  حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص 128ص

قػدمة لنيل شهادة ماجيػسًت يف تاريخ ا١تغرب اإلسػالمي ، إشراؼ : صباح  إبراىيم ـ (، مذكرة م11-9ىػ/ 4-3خالؿ القرف ) 
 .49-36، ص 2004-1425الشيخلي ، جامعة بغداد ،
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األندلس تصدر إُف ا١تغرب األخشاب وا١تزروعات ومنتجات الشرؽ، كما كاف التبادؿ قائما بُت 
وبقدر ما كاف االىتماـ بالتجارة الداخلية وتطويرىا عند   .306ا١تغرب وتونس و ّتاية و قسنطينة

هدوا ػحيث اجتتا للنظر يف عهدىم ػطت نشاطا ملفػا١توحدين كاف االىتماـ بالتجارة ا٠تارجية اليت نش
بطها، وعقدوا من أجلها ا١تعاىدات مع البندقية  و جنوة و مرسيليا و كطلونيا ػووضعوا ٢تا أنظمة تض

طنجة تتبادؿ معهم ا١تنتجات بتة و ػو بيزة وأغلب ا١تدف األوروبية الساحلية ، اليت كانت مدينة س
، وا١تلفت للنظر أف التجارة ا٠تارجية يف عهدىم كانت نشيطة  ا١تصادر هذكر تا١تختلفة حسب ما 

جات التجارية مع تونس وّتاية و ية على السواء حيث تبادلوا ا١تنتوفعالة مع أوروبا وإفريق
 307.قسنطينة

مع إفريقيا اليت كانت قد تكونت على شكل ٦تاليك كبَتة انتشر فيها اإلسالـ التجارة كما تبادلوا     
، وٯتكن التعرؼ على البضائع اليت كاف التجار ا١تغاربة ٭تملوهنا إُف  حالت التجاريةبفضل ىذه الر 

السوداف وطريقة التبادؿ بينهم ، والطرؽ اليت كانوا يسلكوهنا من خالؿ ما أورده ياقوت اٟتموي  يف 
غاربة معجمو اٞتغرايف  "معجم البلداف" حيث يذكر بالتفصيل عملية التبادؿ التجاري بُت التجار ا١ت

وسكاف ىذه ا١تماليك اإلفريقية منذ انطالقتهم األوُف من سجلماسة إُف مدينة يف حدود السوداف 
يقاؿ ٢تا غانة حسب قولو يف الكتاب ا١تذكور، كما يصف نوع البضائع اليت كاف ٭تملها ىؤالء التجار 

خوامت و ر، ػٛتاألنحاس ال أسورةو خرز الزجاج األزرؽ، و ب الصنوبر، ػعقد خشو معهم مثل ا١تلح، 
إُف غَته من البضائع اليت كاف يتم تباد٢تا مع سكاف ا١تماليك اإلفريقية بطريقة فريدة من  ، نحاسال

 .308نوعها يذكرىا صاحب الكتاب ا١تذكور  بالتفصيل

                                                           
؛   327-323؛ عز الدين عمر موسى ، النشاط االقتصادي ، ص 311عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 306

القتصادي يف عصر دوليت ا١ترابطُت وا١توحدين ، مػركز اإلسكػندرية للكتػاب ، كماؿ السيد أبو مصطفى ، تاريخ األندلس ا
 .341ص
 .391ىشاـ أبو رميلة ، ا١ترجع السابق ، ص - 307
 .192، ص3ابن ياقوت اٟتموي ، ا١تصدر السابق ، ج  - 308
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أما ا١تبادالت التجارية مع أوروبا فأ٫تيتها تتجلى يف كثرة ا١تعاىدات اليت أبرمتها الدولة ا١توحدية مع    
، حيث عرفت أوروبا انتعاشا اقتصاديا 309دف األوروبية خالؿ القرف السادس ا٢تجري وما بعدها١ت

الذين  ، خاصة  ٕتار جنوة  و بيزة والبندقية وكطلونيا 310وٕتاريا ملحوظا عن طريق التجارة مع ا١تغرب
، وتوجد وثائق رٝتية  افةػوالفواكو اٞت  بغصت والػكانوا يشًتوف من ا١تغرب النحاس والصوؼ والزي

عديدة عند الدوؿ األوروبية منها دولة إيطاليا تثبت ذلك تذكرىا ا١تراجع األجنبية اليت درست ىذا 
سالمي ،  وقد لعبت ا١توانر ا١تغربية الرئيسية  دورا ىاما يف ازدىار التجارة  يف الغرب اإل311اٞتانب 

بادالت بُت السوداف وأوروبا بفضل ٖتكم كاف ٢تا أ٫تية كربى يف ا١ت  يف ظل الدولة ا١توحدية حيث
حراء ، ومن مث استطاعت الدولة ا١توحدية من ثغورىا ػدين يف طرؽ القوافل التجارية العابرة للصػا١توح

ا١تغربية ٛتاية طرؽ التجارة البحرية يف حوض البحر األبيض ا١تتوسط الغريب من خطر القرصنة والسطو 
 .312العهدعلى السفن الذي كاف منتشرا يف ذلك 

 النغام المالي  - 4
 الموارد : -أ     
١تا قاـ ابن تومرت ببدء حركتو ا١تناوئة للمرابطُت  كاف من بُت ما ىاٚتهم بو كوهنم استحدثوا     

الناس ، وقد ٘تسك عبد ا١تؤمن و فرضوىا على  315غَت شرعية 314و قباالت 313اً مغاـر و مكوس

                                                           
 . 339كماؿ السيد أبو مصطفى ، ا١ترجع السابق ، ص  - 309
 .199حسُت مؤنس ، ا١ترجع السابق ، ص - 310

311  - Le Comte de MAS LATRIE , relation et commerce de l Afrique 
septentrionale, librairie de frimindidot , paris , 1886 , p 88.                                                                                                                                                          

 .140سامية مصطفى ، ا١ترجع السابق ، ص - 312
 .279ص، ا١تكس ىي ضريبة تستعمل على التجار ، انظر : ابن خلدوف ، ا١تقدمة - 313

القبالة ضريبة تدفع لبيت ا١تاؿ ا١تسلمُت ، و ىي كلمة أطلقت على الضرائب اليت يقضي هبا الشرع ، استخدمت ىذه  - 314
 .   156الكلمة يف ا١تغرب و األندلس للداللة على الضرائب اليت يؤديها أىل اٟترؼ ، أنظر : أيب القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص

 .  261ابن تومرت ، أعز ما يطلب ، ص - 315
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 316رعية على الناسػضرائب غَت الشػذر من فرض الػو حع الظلم ػبتعاليم إمامو و عمل جاىدا على رف
و أٜتاس  317اة و العشورػتربهتا الدولة شرعية ىي الزكػدـ نستطيع أف نقوؿ أف ا١توارد اليت اعػ٦تا تق ، و
،  320يتػي الزراعية و اٟتوانػافة إُف عائدات االستثمار يف األراضػإض،  319و الغنائم 318ادفػا١تع

من أمواؿ الثائرين على الدولة و اليت شكلت مصدرا غَت يسَت  ناىيك عن األمواؿ ا١تصادرة
 . 321للخزينة

 اإل فاق : -ب     
أما مظاىر الصرؼ فهي تنحصر عموما يف األعماؿ اٟتربية ا٠تاصة برواتب اٞتند ، و سكنهم و     

، إضافة إُف الرواتب باختالؼ أوجهها سواء ا٠تاصة بالوزراء أو  322لباسهم و مؤهنم و معداهتم
لبة و ػالطو  عراء  ػو الش 323ندسُتػباء و ا١تهػحاب األشغاؿ و األطػضاة و أصػاب و القػالكت

  .324الفقهاء

  ناء القناطَت و اٞتسور و اٟتصوف كما أخذت ا١تنشآت العمرانية حيزىا من اإلنفاؽ يف ب     
غفل ا١توحدوف األعماؿ االجتماعية فهي بدورىا  ، و َف يُ  325طة و ا١تدارس و غَتىاا١تساجد و األربو 

                                                           
 . 157 – 156ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص - 316
، تح : ليفي  2، ا١تصدر السابق ، ط  3ىي ضريبة تقرض على اإلنتاج الفالحي مقدارىا العشر ، أنظر : ابن عذاري ، ج - 317

 .  58، ص 1983برفينصاؿ و كوالف ، دار الثقافة ، بَتوت ،
 . 122 – 120، ص 3با٠تمس ، أنظر : ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، جضريبة تفرض على إنتاج ا١تعادف تقدر  - 318
 . 368ليلى اٛتد النجار ، ا١ترجع السابق ، ص - 319
 . 100مؤلف ٣تهوؿ، اٟتلل ا١توشية ، ص - 320
 . 454 – 453ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 321
 . 114، ص  3ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، ج - 322
 . 389الصالة ، ا١تصدر السابق ، صابن صاحب  - 323
 . 143ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص - 324
 . 185سامية مصطفى ، ا١ترجع السابق ، ص - 325
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مارستانات و توفَت األكل و اللباس و الدواء لذوي لجزء خاص من اإلنفاؽ موجو ل كاف ٢تا
 . 326اٟتاجة

 السكة : -ج       
ار و ػاس الدينػيظهر من خالؿ ا١تصادر التارٮتية أف العملة ا١توحدية كانت تقـو على أس      

،  327نوػو ربعو و ٙت در بنصف درىمػلة صغرى على أساسها تقػالدرىم ، كما كانوا يضربوف عم
ا١تهدي  و قد أمر،  329م ىي ا٠تراريبػأصغر وحدة يف الدرى و،  328فنصف الدرىم ىو القَتاط

، غَت أف الدينار ظل مدورا يف زمن ا٠تلفاء الدين تلوه و جعلوا يف وسطو  330بأف تكوف عملتو مربعة
، أما العبارات اليت كانت تكتب على العملة فهي عموما متقاربة و من أمثلة ما   331شكال مربعا

لو " ، و على الوجو اآلخر يكتب " اهلل ػوة إال بالػال ق"ر كلو هلل " ، ػكتبوه " ال الو إال اهلل " ، "األم
، و اختلفت مقادير  333، و كانت تضرب السكة بفاس 332ربنا ٤تمد رسولنا و ا١تهدي إمامنا "

 .334العملة ا١توحدية باختالؼ ا٠تلفاء الذين أمروا بسكها

 المكاييل و الموازيي  : -د    

                                                           
 . ٣210تهوؿ ، االستبصار ، ص - 326
 . 210عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 327
 . 143، ص  1ابن ا٠تطيب ، اإلحاطة ، ج - 328
 . 207ي ، ا١ترجع السابق ، صعبد الواحد ا١تراكش - 329
 . 143، ص 1ابن ا٠تطيب ، اإلحاطة ، ج  - 330
 .  470، ص6جابن خلدوف ، العرب ، - 331
عبد الن  بن ٤تمد ، مسكوكات ا١ترابطُت و ا١توحدين يف مشاؿ إفريقيا و األندلس ، رسالة لنيل درجة ا١تاجستَت يف اٟتضارة  - 332

  58 – 49، ص  1979 – 1399اإلسالمية ،إشراؼ :عبد الرٛتاف فهمي ٤تمد ، جامعة ا١تلك عبد العزيز ٔتكة ، 
 .  399إلسالمي ، صعز الدين عمر موسى ، ا١توحدوف يف الغرب ا - 333
 . 230عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 334
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و ٦تا يتصل باٟتياة االقتصادية تلك ا١تكاييل و ا١توازيُت اليت كاف يستخدمها السكاف يف تعاملهم    
غراـ إذا كاف  400ىنا غَت ا١تد النبوي الذي يزف  335اليومي ، و قد استخدـ ا١توحدوف ا١تد و ا١تد

 80و قد جعلو البكري  336غراما إذا كاف من القمح و لكنو يتجاوز ىذا الوزف بقليل 525شعَتا و 
 . 337أوقية

و ،  339اعاػص وازيػل و كاف يػىو مقدار ٛتل ٚت و 338ق يف كيلهمسَ وَ ػكاف الػو استخدـ الس    
كما استخدموا الرطل يف ،   340ّتانب ا١تكاييل ا١تختلفة استخدـ السكاف ا١توازيُت و منها األوقية

 . 341أوزاهنم

 اإلدارة المالية: -و     
ساىم النظاـ ا١تاِف بدور كبَت يف استقرار األوضاع االقتصادية بالبالد و دفع عجلة االقتصاد     

قاموا بتشييده يف ىذا الشأف إنشاء مؤسسة مالية تدعى دار ا١توحدي ، فكاف من بُت أىم ما 
الية ػ، أما عن ا١تواطنُت ا١تشتغلُت بالشؤوف ا١ت 342اإلشراؼ تتخصص يف اإلشراؼ على الشؤوف ا١تالية
،  343الكتاب يف بداية الدولة و يعاوهنم أمناء كاف، فقد كانت ىذه اإلدارة من صالحيات الوزراء  و 

مث تطورت الوظائف ا١تالية و اتضحت صورهتا و أصبح ىناؾ وزير متخصص يطلق عليو صاحب 

                                                           
 . 442ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 335
 . 509نفسو ، ص - 336
 .117البكري ، ا١تصدر السابق ، ص - 337
 . 280ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص - 338
 . 230حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 339
 . 234؛ ٚتاؿ أٛتد طو ، ا١ترجع السابق ، ص 117ي ، ا١تصدر السابق ، صالبكر  - 340
 . 509ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 341
 . 185حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص- 342
 . 63البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص - 343
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، و يعاوف صاحب األشغاؿ رؤساء الدواوين ا١تالية بالدولة  344األشغاؿ يهتم ّتمع األمواؿ و ضبطها
 و ىم : 

صاحب ديواف األعماؿ ا١تخزنية الذي يراقب العماؿ و ا١تشرفُت و ٭تاسبهم كما يراقب  -
 . 345إرادات الدولة و يشرؼ على الدخل

 متوِف اٞتباية : و ىو ا١تسؤوؿ عن ٖتصيل الضرائب ٔتختلف أنواعها .  -
 : و ىو ا١تشرؼ على أمواؿ ا٠تليفة.متوِف ا١تستخلص -

 الحياة االجتماعية رابعا : 

 عناصر المجتمع الموحدي : -1    

 البربر: -أ  
، و ىؤالء 346شكل الرببر الغالبية العظمى من سكاف الدولة ا١توحدية و عمودىا الذي قامت عليو   

أغلبهم مستقروف يف القرى و ضر اٟتالرببر انقسموا من حيث حياهتم االجتماعية إُف فئتُت ، 
 الساحلية و يف السهوؿ الفالحية ، و البدو الذين يعيشوف بدورىم يف ا٢تضاب و التالؿ و على

ًت و ػمُت ٫تا : البػف الرببر إُف قسو ، و يقسم الباحث 347سفوح اٞتباؿ و يغلب على نشاطهم الرعي
و الربانس و يشكل أغلبهم اٟتضر ، و اختلفت ا١تصادر يف نسبهم  ، يشكل أغلبها سكاف البدو

                                                           
 . 245ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص - 344
 . 623، ص3ا١ترجع السابق ،ج عبد اهلل عناف ،- 345
 . 393؛ ليلى أٛتد النجار ، ا١ترجع السابق ، ص 71عز الدين عمر موسى ، النشاط االقتصادي ، ص  - 346
 . 24؛ بوداعة ٧تادي ، ا١ترجع السابق ص 206، ص 6ابن خلدوف ، العرب ، ج - 347
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قش فمنهم من يرى أهنم من ولد حاـ بن نوح عليو السالـ ، و تذكر مصادر أخرى أهنم من بٍت افري
 . 348بن صيغي اٟتمَتي و يرجح ابن زيداف أهنم من نسل كنعاف

ساسي للعديد من األشكلت العنصر الرببرية لتشمل عدة فروع و بطوف و قد تشعبت القبائل    
و عندما نتحدث عن الدوؿ ا١توحدية  فالكالـ ينصب ٨تو  ، الدوؿ اليت قامت با١تغرب اإلسالمي

ي للدولة إُف قبائل أخرى شكلت البناء االجتماع، يف قيامها بإضافة ا١تصامدة الذين لعبوا دورا ىاما 
يسة ، كدميوة ، وريكة ، ػمل ، جنفػ:  كومية ، ىرغة ، ىسكورة  ، ىنتانة ، تين وىي با٠تصوص

 . 349صنهاجة ، ١تتونة ، جدالة ، مسوفة ، ١تطة .....

 العرب : -ب    
، حيث كاف 350سالمي مث الغزو ا٢تالِف بعدهأما العرب فيعود وجودىم إُف ٛتالت الفتح اإل    

ارى و الثائرين ػضد النص نهاػاع و الذود عػواء يف الدفػيف الدولة ا١توحدية س بارزٌ  للعرب ا٢تاللية دورٌ 
351 . 

وسط كاف أوؿ اتصاؿ للموحدين بالقبائل العربية عندما مر ا١تهدي بن تومرت بافريقية و ا١تغرب األ    
إخضاع ، و بعد  352السوس ، حينها لقيتو قبيلة الثعالبة العربية مناصرة و مؤيدةيف طريق عودتو إُف 

                                                           
اة االجتماعية يف الغرب اإلسالمي يف عهد ؛ شرقي نوارة ، اٟتي 93عز الدين عمر موسى ، النشاط االقتصادي ، ص - 348

( ، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف التاريخ اإلسالمي الوسيط ، إشراؼ :  1268 – 1126( )  667 – 524ا١توحدين ) 
 .    28، ص 2008 – 1429عبد العزيز ٤تمود لعرج ، جامعة اٞتزائر ، 

 . 423عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 349
 . 160؛ أنظر : ا١تلحق ، ص 394ليلى أٛتد النجار ، ا١ترجع السابق ، ص - 350
 . 580، ص  6ابن خلدوف ، العرب ، ج - 351
 . 90ص  2السالوي ، ا١تصدر السابق ، ج - 352
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صد استغالؿ شجاعتهم و فريقية استماؿ العرب و جلبهم معو إُف ا١تغرب األقصى قعبد ا١تؤمن إل
 .353بالد األندلسيف لجهاد لحبهم 

س حيث َف ٮتض اٞتيش لعب العرب دورا كبَتا يف تقوية اٞتيش ا١توحدي با١تغرب و األندل قدو    
 فيها . وافرٌ  ا١توحدي حربا إال و كاف للعرب حظٌ 

لوطلس  احملاذيةأما عن أماكن تركزىم خالؿ العهد ا١توحدي فقد مشلت با٠تصوص السهوؿ    
مابُت القصر الكبَت و ساحل  355، و نزؿ بنو رياح354حيث نزلوا ببالد تامسنا مابُت سال و مراكش
، أما بنو جابر و بنو سفياف من جشم فقد نزلت  356ا١تتوسط و سكنت قبائل الضحاؾ سجلماسة

 األوُف بتادال ، و أما الثانية فقد نقلها ا١تنصور إُف البادية بالقرب من أسفي .

اليت تتناسب مع  و عن نشاطهم االجتماعي و االقتصادي فقد كانوا ٯتارسوف الرعي و ىي ا١تهنة   
انصرفوا إُف الفالحة ، كما عبد ا١تؤمن لوا إُف السهوؿ من طرؼ ا٠تليفة قِّ ، و ١تا نػُ 357طبيعتهم البدوية

. ىذا ما   358مارسوا نشاطات أخرى خاصة التجارة منها و كاف ٢تم دور كبَت يف تطورىا و رواجها

                                                           
ائر ، ؛ عبد اٟتميد خػالدي ، الوجود ا٢تػالِف السليمي يف اٞتزائػر ، دار ىػومو ، اٞتز  14الزركشي ، ا١تصػدر السػابق ، ص - 353

ـ( ، دراسة يف اٟتياة 1199 – 1120ىػ /  595 – 515؛ يوسف عابد ، ا١توحدوف يف بالد ا١تغرب ، ) 182، ص 2012
، إشراؼ : عبد العزيز فيالِف ، جامعة األمَت    1االجتماعية و االقتصادية ، أطروحة لنيل دكتوراه دولة يف التاريخ اإلسالمي ، ج

 .     28ص ، 2007عبد القادر ، قسنطينة ، 
 .208، ص 3السالوي ، ا١تصدر السابق ، ج - 354
يرجع نسبهم إُف رياح بن أيب ربيعة بن هنيك بن ىالؿ بن عامر و ىو أخو األثيج و بطػوهنم : عمر ، علي ، أوالد ٫تػاف ،  - 355

 . 37-32، ص  6و فاوع ، عامر ، سعيد ، مرداس ، خضر ، أنظر : ابن خلدوف ، العرب ، ج
 . 31، ص  6دوف ، العرب ، جابن خل - 356
 . 187، ص 2مبارؾ ا١تيلي ، ا١ترجع السابق ، ج - 357
 . 337؛ مصطفى أبو ضيف ، ا١ترجع السابق ، ص  33يوسف عابد ، ا١ترجع السابق ، ص - 358
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غَت أف ىذا ال ينفي وجود  ، رب للعرب يف بالد ا١تغَتىالؿ الذين شكلوا الثقل الكبكاف عن بٍت 
 . 359قبائل عربية أخرى نذكر منها عرب ا١تعقل و بنو سليم و عرب األندلس

. 

 األ دلسيون : -ج   

بل كانوا مز٬تا من األقواـ األوربية  اً و ال بربر  اً ف لوندلس قبل الفتح عربيو َف يكن السكاف األصل    
، أما الرببر و العرب فكاف دخو٢تم لوندلس عند اتساع  360من نشاكس و جالقة و قوط و غَتىم

مدى الفتوح اإلسالمية ، و بعد ا١تواجهات العسكرية الدامية بُت ا١تسلمُت و النصارى بدأت حياة 
االستقرار يف أوساط اجملتمع األمر الذي ساىم يف تفشي ظاىرة التزاوج بُت العنصرين و ىذا التزاوج 

ىاـ يف أوساطو و يتمثل يف  د يف اجملتمع األندلسي سيكوف لو دورٌ سينتج عنو ظهور عنصر جدي
 . 361يندِ لَ وَ ا١تٌ 

 الصقالبة :  -د   
ن و ػأطلق اٞتغرافيوف العرب ىذا االسم على الشعوب السالفية يف البالد ا١تمتدة ما بُت ْتر قزوي   

، و قد استعملت ىذه الكلمة للداللة على كل األسرى و العبيد اجمللوبُت  362البحر االدرياتيكي غربا

                                                           
 . 64 – 51شرقي نوارة ، ا١ترجع السابق ، ص - 359
 . 55؛ شرقي نوارة ، ا١ترجع السابق ، ص 87النشاط االقتصادي ، ص عز الدين عمر موسى ، - 360
إبراىيم القادري بوتشيش ، مباحث يف التاريخ االجتماعي للمغرب و األندلس خالؿ العصر ا١ترابطي ، دار الطليعة   - 361

 . 43للطباعة و النشر ، بَتوت ، ص
 . 197لس ، صأٛتد ٥تتار العبادي ، دراسات يف تاريخ ا١تغرب و األند - 362
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كاف ٢تؤالء دور يف أعماؿ القصر و اٟتراسة و اٞتيش أسندت ٢تم مهاـ و ،  363مم ا١تسيحيةمن األ
 .364أخرى على عهد ا١توحدين

 الغز : -و     
، دخلوا بالد  365لصُتو ىم جنس من الًتؾ تقع بالدىم يف أقصى ا١تشرؽ على ٗتـو بالد  ا    

لكن ا١ترابطُت استطاعوا تسخَتىم  ،  366عهد ا١ترابطُت يف شكل ٣تموعات غازيةبقوة يف ا١تغرب 
كبَتة إُف   اً ف الذين ضموا أعدادو يش و دأب على ذلك خلفاؤىم ا١توحدكعنصر مهم مكوف للج

 . 367جيشهم

 العبيد :  -ىـ     
ا١تخزف و عبيد اٟترمة و قوقوا و ٝتوا بالسوداف ألف ٝتاء منها عبيد أطلق عليهم العديد من األ    

 . 368معظمهم كاف ٬تلب من بالد السوداف

و ىذا ما ، 369السوداف أفضل العبيد خدمة ١تا ٘تيزوا بو من قوة و شدة و شجاعة عبيد و قد كاف   
ين يف عهد ا١توحد و َف يقتصر العبيد،  370ا١توحدين على استخدامهم كأفراد يف اٞتيش ٛتس خلفاء 

 . 371األسرى كذلك كعبيد ااستخدمو على السوداف فقط بل 

                                                           
 . 255حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 363
 . 58شرقي نوارة ، ا١ترجع السابق ، ص - 364
 . 228عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 365
 . 51؛ القادري بوتشيش ، مباحث ، ص 140 – 123ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص - 366
 1529 – 1130ىػ /  936 – 524بُت ا٠تالفة ا١توحدية و ا١تشرؽ اإلسالمي ، ابتساـ مرعي خلف اهلل ، العالقات   - 367

 .  152 – 151، ص 1985، دار ا١تعارؼ ، مصر ، 
 . 53البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص   -368

 154ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص - 369
 . 109ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص - 370
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 أىل الذمة : -ي
ماف و ػو الذمة تعٍت الض، شوف يف بالد اإلسالـ ػأطلق ىذا االسم على غَت ا١تسلمُت الذين يعي   

بهم كانوا من و ننوه ىنا إُف أف أغل، 372اآلماف الذي يضمن حقوؽ الرعايا و يلزمهم بواجبات أيضا
 الذين شكلوا الطائفة الكربى من ىذه الفئة يف اجملتمع ا١توحدي . اليهودالنصارى و 

 اليهود : - 1

ىم تتكاثر دو راحت أعدا 373يرجع تواجد ىذه الطائفة ببالد ا١تغرب اإلسالمي إُف ما قبل الفتح   
ح شكوا بذلك أحد العناصر الفعالة يف اجملتمع ا١تغريب و األندلسي خاصة مع التسامٔترور العصور 

ف ا١تراجع األجنبية و غَتىا إأما يف عهد ا١توحدين ف ، 374الذي شهدوه خالؿ عهد الدولة ا١ترابطية
، أما من ناحية ٘تركز  375ٕتمع على أهنم تعرضوا الضطهاد كبَت خاصة يف عهد عبد ا١تؤمن بن علي

و ىذا ما  376اً ر ىذه الطائفة فنجدىا ارتبطت باٟتواضر ذات األ٫تية التجارية ذلك أف أغلبهم كانوا ٕتا
 .378كما امتهن بعضهم اٟترؼ كزخرفة و صناعة اٟتلي و السروج  377يفسر الثراء يف أوساطهم

 النصارى : - 2  
                                                                                                                                                                                     

 . 49التاريخ االجتماعي ، صالقادري بوتشيش ، مباحث يف  - 371
 . 397ليلى أٛتد النجار ، ا١ترجع السابق ، ص - 372
 . 107، ص 2ابن خلدوف ، العرب ، ج - 373
 . 23، ص 4ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، ج - 374

375 - William Caverly , Hosting Dynasties and fars: chroniching the religious 
history of a Medival Maroccan Oasis City , In partial fulfillment of the 
requirement for the degree of master Arts , p37  

 . 71، ص 1985وطنية للفنوف ا١تطبعية ، اٞتزائر ، صاٌف بن قربة ، عبد ا١تؤمن بن علي موحد بالد ا١تغرب ، ا١تؤسسة ال
 . 94القادري بوتشيش ، مباحث يف التاريخ االجتماعي ، ص - 376
 .  202 – ٣187تهوؿ ، االستبصار ، ص  - 377
 . 69شرقي نوارة ، ا١ترجع السابق ، ص - 378
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و  380رنجػو اإلف 379رـوػوا بالػقد عرفػف، اء ػقاب و األٝتػد من األلػئة العديػذه الفػلى ىػلق عػطأُ    
 ءي٣تو سكنت ىذه الطائفة بالد ا١تغرب و األندلس قبل ،  382و ا١تماليك 381ا١تعاىدين
، كما 384و يف عهد ا١توحدين استعاف ا٠تلفاء هبذه الطائفة كمجندين يف جيوشهم،  383ا١تسلمُت

نائس و ا١تدارس ػعطي ٢تم حق بناء الكأُ  و قدراسة ، ػصناعة و التجارة و اٟتػلامتهنوا وظائف أخرى كا
اىرة ،  ػمع بعالقات مصػبالنصارى على مستوى ٥تتلف شرائح اجملتا٠تاصة هبم ، و ارتبط ا١توحدوف 

د ا١تؤمن بن علي ارتبطت العالقة االقتصادية ا١توحدية بالدويالت النصرانية منذ حكم ا٠تليفة عب كما
 . 385و غَتىا مع بيزا و جنوى و قشتالة ٔتعاىدات ٕتارية

 طبقات المجتمع -2

 الطبقة المالكة : -أ    
ة كومية مكانة خاصة يف دولة ا١توحدين فإليها ينتمي عبد ا١تؤمن بن علي الذي اٗتذ كاف لقبيل     

مكانة مرموقة يف ٣تتمع ا١تغرب  لطبقة اٟتاكمةأصبح ل لذلك، و  اً منهم وزراء و فقهاء و كتاب
 .386األقصى

 الطلبة : -ب   

                                                           
 . 31ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص - 379
 . 290، ص 8ر السابق ، جابن األثَت ، ا١تصد - 380
 . 39، ص 4ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، ج - 381
 . 51، ص 5ابن خلكاف ، ا١تصدر السابق ، ج - 382
 . 167ٚتاؿ أٛتد طو ، ا١ترجع السابق ، ص - 383
 . 204، ص 9ابن األثَت ، ا١تصدر السابق ، ج - 384
 . 123عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 385
 . 115، ا١تصدر السابق ، صالبيذؽ  - 386
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باستحداثهم طبقات جديدة يف اجملتمع منها طبقة الطلبة اليت  اً متميز أنشأ ا١توحدوف نظاما سياسيا    
، و ىي الطبقة ا١تمثلة يف أصحاب ا١تهدي و قد ٝتوا بالطلبة على أساس  387استحدثها ا١تهدي

 .388تلمذىم على يد ا١تهدي لنشر مبادئو فيما بعدت

صحابو إُف يم أػبعد انتشار دعوة ا١توحدين و مبايعة ابن تومرت با١تهدوية قاـ بتقسو     
و بعد ىذه الطبقة اليت كانت ٔتثابة ، و عرفوا أيضا باسم أىل اٞتماعة  ةىي : طبقة العشر 389طبقات

السبعُت و ٫تا  ٣تلساف استشارياف يضماف   طبقةري تأيت طبقة ا٠تمسُت و بعدىا اجمللس االستشا
يف اجملتمع ا١توحدي اليت حازت على مكانة رفيعة جدا  390و تليها طبقة الطلبة ، شيوخ القبائلكبار 
 .391تبات و عطايا جزيةر خل البالط فقد قدـ ٢تم ا٠تلفاء مو دا

طلبة ا١توحدين و طلبة اٟتضر ، طلبة اٟتضر ىم العلماء الذين كانوا ، ينقسم الطلبة إُف فرعُت    
كاف ٢تؤالء الطلبة شيخ ٯتثلهم عند ا٠تليفة لو مكانة تعادؿ و ،  392لبوف إُف العاصمة مراكش٬تُ 

دية و ػمؤمن بن علي من ٥تتلف القبائل ا١توحػ، أما  طلبة اٟتفاظ فهم الذين ٚتعهم عبد ال 393الوزير
، و عندما يتم  394أنشأ ٢تم مدرسة يف مراكش لتعليمهم مبادئ الشريعة و الدعوة ا١توحدية و اإلدارة

 . 395تدريسهم و تدريبهم توكل ٢تم مهاـ يف الدولة

                                                           
 . 196عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص  - 387
 . 84شرقي نوارة ، ا١ترجع السابق ، ص - 388
 . 53البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص - 389
 . 331حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 390
  . 22 – 10، ص1941الرباط ،   ليفي بروفنساؿ ، ٣تموعة الرسائل ا١توحدية ، ا١تطبعة االقتصادية ،  -391

 . 201ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 392
 . 410ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 393
 . ٤203تمد ا١تنوين ، حضارة ا١توحدين ، ص - 394
 . 336حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 395
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 الفقها  و العلما  : -ج   
تعرض الفقهاء النتقادات الذعة من طرؼ ٤تمد بن تومرت صاحب الدعوة ا١توحدية ، بسبب      
و ،  397مواؿ و ٖتصيل ا١تناصبب األػغا٢تم بكسػو انش 396ذخ و الرفاىية اليت كانوا يعيشوهناػاة البػحي
جح ػَف ين بقة ، إال أنوػاسة تقـو على تقليص نفوذ ىذه الطػاتبع ابن تومرت سي ا١توحدية الدولة بقياـ
، و قد ٘تيز فقهاء تلك  398همتهم و عامتػظرا للمكانة اليت كانت للفقيو بُت الناس خاصػاعيو نػيف مس
، لذلك اجتهد ا٠تلفاء ا١توحدوف على استجالب أكرب عدد  399ا١توسوعية و التمكن العلميبالفًتة 

م الفقيو ٭تي بن رزؽ ٦تكن من الفقهاء و العلماء من ٥تتلف البقاع و خاصة من األندلس نذكر منه
و ٤تمد بن خلف ا١تعاريف  و الفقيو عبد اهلل سليماف بن دلومن ا١ترية و الفقيو ٭تي بن أيب اٟتاج 

أف ا١تعاملة اٟتسنة َف ٭تظ هبا ٚتيع العلماء و  إُف، لكن من الواجب اإلشارة  400ا١تالقي و غَتىم
ملوا و قيدهتم ، أما البقية فعػباحثُت يف عالفقهاء و إ٪تا ا٨تصرت على السائرين على هنج ا١توحدين  ال

 . 401بقسوة حىت أف بعضهم امتحن و بعضهم خرج من البالد خوفا من بطش ا٠تلفاء و ظلمهم

 طبقة المتصوفة : -د

عرفت ىذه الطبقة ازدىارا كبَتا يف عهد ا١توحدين فقد كانت فًتة حكمهم ٔتثابة االعًتاؼ الرٝتي     
، و ىذا يعود إُف الدور الكبَت الذي لعبتو يف اٟتياة االجتماعية يف أغلب  402هبذه الطبقة و رجا٢تا

                                                           
 . 262 – 245ابن تومرت ، أعز ما يطلب ، ص - 396
 . 146بوتشيش ، مباحث يف التاريخ االجتماعي ، صالقادري   - 397
 . 92شرقي نوارة ، ا١ترجع السابق ، ص - 398
، تح:  1أيب عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد األنصاري ا١تراكشي ابن عبد ا١تالك ، الذيل و التكملة لكتايب ا١توصوؿ و الصلة ، ج - 399

 . 120- 119، ص 1965إحساف عباس ، دار الثقافية ، بَتوت ، 
 . 93شرقي نوارة ، ا١ترجع السابق ، ص - 400
 . 64صاٌف بن قربة ، ا١ترجع السابق ، ص  - 401
 . 130فاطمة الزىراء جدو ، ا١ترجع السابق ، ص - 402
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لتهم ااستميف فاء لالوالة عالقات متفاوتة غلب عليها رغبة ا٠تو و كانت تربطهم با٠تلفاء ،  اٟتواضر
، خاصة و أف ا١تتصوفة   ، و ٘تكن ا١تتصوفة كذلك من كسب تعاطف العامة معهم 403و احتوائهم 
، و ٦تا  404ا ىاما يف ٤تاربة الظلم و الطغياف و البحث و اٞتهاد و تعاطفهم الدائم مع العامةلعبوا دور 

 . 405حسب اعتقادىم زاد يف التفاؼ الناس حو٢تم حيازهتم للكرامات و الدعاء ا١تستجاب

 طبقة أصحاب المه   -ىـ   
 التجار  - 1  
ار على ىذا العهد كانوا ػالتج ، فكاف 406عامةػتأيت ىذه ا١تهنة على رأس ا١تهن اليت مارستها ال   
فُت ، الصنف األوؿ عرفوا الصحراء و القوافل و قد شكل ىؤالء حلقة مهمة يف اجملتمع إذ شكلوا ػصن

، أما الصنف الثاين فهم التجار الصغار الذين اجتهدوا يف  ٫407تزة وصل بُت اإلنتاج و االستهالؾ
، و َف تقتصر التجارة  408خلق مكانة ٢تم يف الوسط االقتصادي و منهم باعة الطعاـ و الدقيق

ن ىذه ا١تهنة عماء نظرا ١تا عرؼ كنشاط على شر٭تة معينة يف اجملتمع بل مشلت حىت الفقهاء و العل
 . 409ةمن إمكانية ٖتقيق اٟتياة الكرٯت

 اع الصن   – 2   

                                                           
 . 272ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 403
 . 136فاطمة الزىراء جدو ، ا١ترجع السابق ، ص - 404
 . ٤99تمد بركات البيلي ، ا١ترجع السابق ، ص - 405
 . 163ٚتاؿ اٛتد طو ، ا١ترجع السابق ، ص - 406
 .  246حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 407
أيب يعقوب يوسف بن ٭تيا التادِف ا١تعروؼ باين الزيات التشوؽ إُف رجاؿ التصوؼ ، تح : أٛتد التوفيق ، الدار البػيضاء ،  - 408

 . 244 – 237، ص 1997
 . 663، ص3،جعبد اهلل عناف ، ا١ترجع السابق  - 409
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، و من ىذه 410اشتهر أىل ا١تغرب و األندلس ٔتهارهتم يف الكثَت من الصناعات اليدوية   
و صناعة ا٠تشب و ما مشلتو من  411الصناعات: صناعة حياكة ا١تالبس القطنية و الصوفية و الكتانية

، كما وجد اٟتدادوف و ا٠تبازوف و الدقاقوف الذين  412صناديقالشبابيك و البواب و األصناعة 
انعوا الورؽ و اٞتلود و صانعوا ػباغوف و الصاغة و صػ، و وجد الص 413قػيقوموف بطحن الدقي

رؼ و ػتياجات الناس فكثرت بذلك اٟتػنوعت الصناعات بقدر تنوع احػالح ، و عليو تػالس
 . 414الصناعات

 الفالحون  - 3   
تعد ىذه الشر٭تة من أىم شرائح اجملتمع ا١توحدي فهم من يزود الناس ٔتا ٭تتاجوف إليو من مواد    

 . 415اً غذائية و ٢تذا فقد كاف عدد العاملُت هبا كثَت 
و تنقسم ىذه الفئة إُف أقساـ ىي : مالكي األراضي سواء ملكية فردية أو ٚتاعية ، و وجد قسم    

و عرؼ ا١تزارعوف  417و كذلك وجد ا٠تماسوف 416راضي لفًتة معينةمن ا١تزارعُت يستفيدوف من األ
 .418ا١توٝتيوف الذين يعملوف يف أياـ اٟترث و القطف و اٟتصاد و حفظ البساتُت

 أصحاب المه  المختلفة  -4  
، كما وجد  419ف  الذين كانت مهنتهم رائجة يف العصر ا١توحديؤو و على رأس ىذه الشر٭تة البنا   

السقاء و اٟتماؿ و ا٠تراز و السكاؾ و الدالؿ الذي يعمل وسيطا بُت البائع و ا١تشًتي و البواب 
                                                           

 . 170القادري بوتشيش ، مباحث يف التاريخ االجتماعي ، ص  - 410
 218-217عز الدين عمر موسى ، النشاط االقتصادي ، ص - 411
 . 109شرقي نوارة ، ا١ترجع السابق ، ص  - 412
 . 48ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص - 413
 . 349 – 347حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 414
 . 110قي نوارة ، ا١ترجع السابق ، صشر  - 415
 . 156 – 152، ص 8الونشريسي ، ا١تصدر السابق ، ج - 416
 .98-92نفسو ، ص  -  417
 . 103التادِف ، ا١تصدر السابق ، ص - 418
 . 332حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 419
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أما ا١تدف الساحلية فقد وجد هبا من امتهن  ، الذي يشرؼ على أبواب ا١تدف و القرى و القصور
 . 420حرفة الصيد

 طبقة العامة :  -و   
ع ، و تسموا بالعامة لكثرة أعدادىم و قد كانوا ٥تتلفُت عن شكلت ىذه الطبقة أكرب شرائح اجملتم   

قاسية و صعبة ٯتكن استنتاجها من األوصاؼ  اً ا٠تاصة يف أغلب األمور ، عاشت ىذه الفئة ظروف
ثَتا ما ، و ك 421رىاػفهاء و األرذاؿ و غيػة كاألوباش و الرعاع و السػلقت على ىذه الفئػاليت أط
، و كاف عجز ىذه الفئة عن  422ىذه الفئة ٢تجومات حربية تودي بأرواح اآلالؼ منهم تتعرض

ك ٤تاولة منهم نسياف الواقع لفكر الغي  و ا١تعتقدات الشعبية و ذلبا العتقادىمٕتاوز مشاكلها سببا 
  و بسبب عدـ الوعي انتشرت يف أوساطهم ٦تارسات بعيدة كل البعد عن الدين، كانوا يعيشونو   الذي

، و امتهن أفراد ىذه الفئة من اجملتمع العديد من  423كالسحر و الشعوذة و ساد االعتقاد باٞتن
وف و الفالحوف و الصيادوف و الرعاة و ؤ هم التجار و البناػرؼ فمنػًتفوا الكثَت من اٟتػا١تهن و اح

 . 424الداللوف و غَتىا
 المرأة : -ي  
، فابن تومرت صاحب  425 ٘تتعت هبما ا١ترأة ا١ترابطيةتُتا١توحدية باٟترية و السلطة الل ا١ترأة ظٖتَف    

، و ٢تذا  426تالط اليت كانت متفشية يف اجملتمعػارب ظاىرة االخػالدعوة ا١توحدية كاف أوؿ من ح
، و من أىم ما  427َف ٘تارس ا١ترأة أي نشاط سياسيدودة و ػهد ا١توحدين حرية ٤تػمنحت ا١ترأة يف ع

                                                           
 . 111شرقي نوارة ، ا١ترجع السابق ، ص - 420
 . 163التاريخ االجتماعي ، صالقادري بوتشيش ، مباحث يف  - 421
 . 281ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص- 422
 459ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص - 423
 . 170القادري بوتشيش ، مباحث يف التاريخ االجتماعي ، ص - 424
 . 243عبد اهلل علي عالـ ، ا١ترجع السابق ، ص - 425
 . 31البيذؽ ، ا١تصدر السابق ، ص - 426
 . 78ا١ترجع السابق ، ص صاٌف بن قربة ، - 427
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 ، 428رأةػقاـ بو ا١توحدوف لصاٌف ا١ترأة ىو فرض إلزامية التعليم عليها و ىذا ما ساىم يف تثقيف ا١ت
، و رغم أف ا١ترأة ا١توحدية َف يكن ٢تا  429ىت ا١تتصوفةػبيبة و حػة و الطػاعرة و األدبيػها الشػانت منػكف

يف اجملتمع و مكانة مرموقة  كاف ٢تا من دور كبَت  اإال أف ىذا ال ينفي م ، تدخل يف الشأف السياسي
ا هَ يػَ لِ كما أف زوجتو باعت ذىبها و حُ ،   430متصوفةللطايا بنة ا١تنصور كانت ٕتزؿ العإفعند ا٠تلفاء ، 

ا١ترأة   فتعترب  و فكن   ، أوضاعهن اختلفت، أما نساء العامة فقد  431لتزين بو مسجدا بناه زوجها
، أما عن أشغا٢تم فا٨تصرت أعماؿ ا١ترأة يف البيت من  432ٕتر الرجاؿ إُف الفساد و الرذيلة  فتنة

طهي و كنس و سهر على راحة العائلة و منهن من كن تقمن على شؤوف عائالهتن لذلك عملن يف 
 . 434و حىت الفالحة 433ا٠تياطة و اٟتياكة و الطرز و التجارة

إلسالمي يف مراحل نستنتج ٦تا سبق ذكره أف الدولة ا١توحدية قدمت إضافة كبَتة للمغرب ا     
تكوينو اٟتضاري ، فقد ٘تكنت ىذه الدولة من توحيد جل أقطار ا١تغرب اإلسالمي ، و من وضع 
حد لوطماع النصرانية يف األندلس بفضل دورىا اٞتهادي ، فضال عن اإلضافة اليت قدمتها يف ٣تاؿ 

كاف ٢تا بالغ الفضل يف   التنظيمات اإلدارية و السياسية خاصة منها تلك اجملالس االستشارية اليت
تسَت دولة مًتامية األطراؼ من قبيل الدولة ا١توحدية ، و ال يفوتنا أف نشَت إُف االزدىار العلمي الذي 
بلغ أوجو بفضل خلفائها الذين عملوا على نشره و تشجيع أىلو ، كما عرفت اٟتياة االقتصادية تطورا 

ارة  ، غَت أف طابع القػوة و االزدىار الذي ميز ىاما ازدىرت معو الزراعة و الصناعة و نشطت التج
ا١ترحلة األوُف من قياـ الدولة َف ٭تجب تلك العيوب الفتاكة اليت ميزت ىذه ا١ترحلة ، فعبد ا١تؤمن َف 
يتواف عن استئثار اٟتكم بُت بنيو و ىو ما سيجلب على الدولة العديد من األزمات ، كما أف الفكر 

                                                           
 . 244عبد اهلل علي عالـ ، ا١ترجع السابق ، ص - 428
 358حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص - 429
 .116شرقي نوارة ، ا١ترجع السابق ، ص - 430
 . 131اٟتسن الوزاف ، ا١تصدر السابق ، ص - 431
 . 399، ص 3الونشريسي ، ا١تصدر السابق ، ج - 432
 . 362جع السابق ، صحسن علي حسن ، ا١تر  - 433
 . 119شرقي نوارة ، ا١ترجع السابق ، ص - 434
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كثَت من التناقضات و الزالت الشرعية اليت ستصبح مستندا لكل ناقم على التومريت ٛتل يف طياتو ال
 دولتو .
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 تمهيد 
، استطاعت أف ٖتافظ على استمرارية وحدة  كانت دولة ا١توحدين دولة قوية مًتامية األطراؼ     

تراهبا ا١تمتد من برقة شرقا إُف احمليط األطلسي غربا والبحر األبيض ا١تتوسط واألندلس مشاال إُف 
قوة سياسية فاعلة  أصبحت ٘تثل أهناٖتت نظاـ إداري مركزي موحدي، ذلك أف ،  الصحراء جنوبا

عسكرية ضاربة يف غرب البحر ا١تتوسط، يف الوقت الذي كاف فيو العاَف اإلسالمي يعاين من  ةوترسان
رد، فقد كاف ط  ػاين ا١تػ، واالسًتداد اإلسب وطأة اٟتروب الصليبية ا١تدمرة، وا٢تجـو ا١تغوِف الكاسح

س، وسا٫توا يف رد العدواف ػرب واألندلػالـ يف بالد ا١تغػت ٛتاة دار اإلسػا١توحدوف يف ذلك الوق
الصلي  على بيت ا١تقدس، إُف جانب إخواهنم يف الدين من أىل ا١تشرؽ ّتيوشهم الربية، وأساطيلهم 

يف مطلع القرف السابع ا٢تجري الثالث عشر ميالدي، بدأت األوضاع تتغَت على و ، إال أنو  البحرية
 . عوامل الضعف إليها تبعد أف دب   الساحة ا١تغربية واألندلسية

 أوال : العوامل السياسية  

 الصراع األسري عل  الحكم  .1
دين و ػيعد الصراع على السلطة بُت أبناء عبد ا١تؤمن من أىم األسباب اليت قوضت دولة ا١توح    

دخلت الدولة يف دوامة ،  435حطمت كياهنا ، فمنذ تبٍت عبد ا١تؤمن بن علي للحكم الوراثي يف بنيو
العائلي على السلطة من جهة و شعور اإلنكار و الرفض  للتهميش الذي تعرضت لو القبائل الصراع 

، و قد تطور األمر بُت بٍت عبد ا١تؤمن  436اليت قامت على أكتافها الدعوة ا١توحدية من جهة أخرى
ىػ على  548زيز و عيسى عاـ ػحىت بلغ درجة الفعل الثوري و ذلك عندما ثار أخوا ا١تهدي عبد الع

، و رغم ٧تاحو يف القضاء على ىذه الثورة تعرض عبد ا١تؤمن حملاولة اغتياؿ من  437عبد ا١تؤمن 

                                                           
، دار الكتب  2؛ مراجع عقيلة غناي ، سقوط الدولة ا١توحدية ، ط 207-200ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص - 435

 .  24؛ صادؽ شاكر ٤تمود ، ا١ترجع السابق ، ص 243، ص 2008الوطنية ، بنغازي ، 
 . 8؛ حسُت مؤنس ، ا١ترجع السابق ، ص 44موحدية ، صأٛتد عزاوي ، رسائل  -436
 . 36؛ أٛتد عزاوي ، رسائل موحدية ، ص 51ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص - 437
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، األمر الذي يعكس درجة االحتقاف و  438ىػ و ىو عائد من غزو تونس 556ٚتاعة ىرغة عاـ 
ية من ا٢تيجاف الثوري اليت تسبب فيها باستئثاره اٟتكم بُت بنيو ، فهو هبذا اإلجراء نقل اٟتركة ا١توحد

الفكرة اليت تستوجب النصيحة و اإلخالص إُف اٟتكم الوراثي الذي يعكس أعلى درجات األنانية و 
ا٢توى الفردي للحكم األمر الذي سيجلب على الدولة سلسلة غَت منقطعة من الثورات و الفنت اليت 

 أضعفتها مع مرور الزمن .
اف دولتو عندما أقدـ على خلع وِف عهده و من جهة أخرى واصل عبد ا١تؤمن أخطاءه الفتاكة بكي   

أماـ نزاع سلطوي يف ىـر القيادة ألف  مصراعيو، ما فتح الباب على  ٤439تمد ْتجة سوء سَتتو
االلتزاـ األخالقي الذي ينظم عملية التداوؿ السلمي على السلطة و ا١تتمثل يف انتقاؿ ا٠تالفة إُف 

ى  بفعل عبد ا١تؤمن و ىذا ما سيصبح حجة لكل االبن األكرب فيما يسمى "والية العهد" قد انتف
طامع يف السلطة ، و الشاىد ما حدث فعال عقب كل استخالؼ أو اختيار للخليفة فما إف تويف 

٤تمد و  –غَت الشقيق  –إُف عزؿ أخيهما  –الشقيقاف  –عبد ا١تؤمن حىت عمد ابناه عمر و يوسف 
أبو حفص واِف قرطبة ، وعبد اهلل واِف ّتاية ، كما تنصيب الثاين مكانو ، وىو ما َف يرحب بو أخواه 
ن ، إال بعد ٜتس ػن ليوسف التسمي بأمَت ا١تؤمنيػٗتلف عن بيعتو أبو حفص عمر ا٢تنتاين ، وَف يتس

وعندما خرج ا١تنصور  ،ف يؤدي إُف صراع دموي أ، األمر الذي كاد  440سنوات من اعتالئو اٟتكم
 441ية و عمو سليماف يف بالد صنهاجةػأخوه أبو حفص يف مرس الفريقية إلٜتاد ثورة بٍت غانية طمع

بن الناصر بدأ ىذا الصراع ينحو منحا دمويا انسلخ  442و منذ وفاة ا١تستنصر ، يف افتكاؾ السلطة
من كل ا١تعاين األخالقية و القيم األساسية يف قياـ الدوؿ و أصبح من ا١تعتاد أف يتوُف ا٠تالفة أكثر 

                                                           
 . 303عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص - 438
 .  83قسم ا١توحُت ، ص؛ ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ،  163ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص -439
 . 366؛ بولطيف ، ا١ترجع السابق ، ص 171 – 170ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص - 440
 . 254عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١ترجع السابق ، ص - 441
مت ىو أبو يعقوب بن يوسف بن عمر بن يوسف بن عبد ا١تؤمن ، بويع با٠تالفة و عمره ال يتجاوز عشر سنوات ، و دا - 442

 . 265ىػ ، أنظر : ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص620خالفتو عشرين سنة ، تويف سنة 
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 أعدائهم من النصارى ضد و حىت قبائل ا١توحدين و العرب عبد ا١تؤمن مع من خليفة و ٖتالف بنو 
 .443اً بعضبعضهم 

ابن منصور  445يف مدينة مراكش و العادؿ444توُف السلطة عبد الواحد ا١تخلوع  فبعد وفاة ا١تستنصر
 و بالطبع فإف ا٠تليفتُت َف يتفقا و قاـ بينهما صراع عسكري لالستيالء على مراكش 446واِف مرسية

عاصمة الدولة يف نفس الوقت ظهر مطالب ثالث با٠تالفة ىو عبد اهلل البياسي باألندلس و حاوؿ 
التحالف مع النصارى من اجل االستيالء على السلطة ، و ٘تكن العادؿ من تثبيت خالفتو ، غَت أنو 

 447إدريسحيا ٔتراكش و أبو العالء ػَف يلبث أف اغتيل ، و بعد وفاتو طالب با٠تالفة شخصاف ٫تا ي
 . 448للسلطة  و انتهى ىذا الصراع باعتالء إدريس

ساىم ىذا الصراع و بقسط وافر يف إسقاط ىيبة ا٠تلفاء يف نظر من حو٢تم من ا١تتحرقُت  إُف     
السلطة و سهل عليهم إقامة مراكز قوة يف قمة اٟتكم توِف من تشاء و تعزؿ من تشاء وفقا ١تا ٘تليو 

كما استنزفت الكثَت من مقدرات الدولة العسكرية بسبب اٟتروب ، علياها ال مصاٌف الدولة المصاٟت
ا و عجز ا٠تلفاء ػسر التهاوي السريع للدولة يف أخر عهدىػاليت نشبت بُت مدعي ا٠تالفة و ىو ما يف

 عن إدارة حىت شؤوف قصورىم.
                                                           

؛ عػز الػدين عػػمر أٛتػد مػػػوسى ،  287، ص 1؛ حركػات ، ا١ترجػع السػابق ، ج 244ابػن أيب زرع ، األنػيس ا١تطػرب ، ص - 443
 . 83 دراسات يف تاريخ ا١تغرب اإلسالمي ، دار الشروؽ ، بَتوت ، ص

ىػػػ ، خلػػع نفسػػو قبػػل أف ٮتنػػق يف مػػؤامرة دبػػرت لػػو ، دامػػت  620ىػػو عبػػد الواحػػد بػػن يوسػػف بػػن عبػػد ا١تػػؤمن بويػػع سػػنة  - 444
 . 269خالفتو ٙتانية أشهر فقط ، أنظر : ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص

ىػػ ، اضػطربت أحػواؿ ا١تغػرب يف عهػده ، مػات مقتػوال  621أبو ٤تمد بن ا١تنصور بويع البيعػة األوُف ٔترسػية منتصػف سػنة  - 445
 . 269ىػ ، أنظر : ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص 624يف مؤامرة دبرت لو سنة 

ىػػػ و ىػػي مدينػػة تقػػع علػػى هنػػر كبػػَت تتميػػز بكثػػرة األشػػجار  216مدينػػة أندلسػػية بناىػػا األمػػَت عبػػد الرٛتػػاف بػػن اٟتكػػم سػػنة  - 446
 . 181راف و الصناعة ، انظر : اٟتمَتي ، ا١تصدر السابق ، صمزدىرة العم

ىػػ بإشػبيلية ، دامػت خالفتػو ٜتػس  624ىو أبو العالء إدريس بػن يعقػوب بػن يوسػف بػن عبػد ا١تػؤمن بويػع با٠تالفػة سػنة  - 447
 . 284ىػ ، أنظر : ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص 629سنوات ، تويف سنة 

؛ روجيػػو ِف تورنػػو ، حركػػة ا١توحػػدين يف ا١تغػػرب يف  274 – 265اري ، ا١تصػػدر السػػابق ، قسػػم ا١توحػػدين ، ص ابػػن عػػذ - 448
 . 107 – 106القرنُت الثاين عشر و الثالث عشر ، الدار العربية للكتاب ، طرابلس ، ص



 

103 
 

 ضعف الخلفا  المتأمري   .2
توُف خالفة الدولة ا١توحدية يف طور ا٨تال٢تا أشخاص صغار السن َف يبلغ بعضهم حىت سن     
و لسوء اٟتظ  ، ، يف الوقت الذي كانت فيو الدولة بأمس اٟتاجة إُف من يعيد إليها ىيبتها 449اٟتلم

من أف ىؤالء َف تكن لديهم فكرة واضحة عن ا١تسؤولية و عن األخطار اليت ٖتدؽ بدولتهم سواء 
 الداخل أو ا٠تارج ٦تا جعلهم عرضة للمؤامرات الداخلية اليت أودت ْتياة الكثَت منهم و ا١تؤامرات

ذات ، و ػرؼ و ا١تلػػلبهم يف التػأغ مكػافة إُف ذلك اهنػتهم ، باإلضػاف دولػزت كيػية اليت ىػا٠تارج
، أما ا١تستنصر  451يػا١تالىذات و ػغماس يف ا١تلػمن ان 450ما كاف عليو الناصرعلى ذلك  دليل لتا

أما  ،452بقر ػفلم ٮترج من حضرتو طوؿ خالفتو إال لزيارة تنملل و كاف مولعا بانتجاع ا٠تيل و ال
و عليو أصبح بيت بٍت  ، 453ليال هناراالغناء سماع ب عة و ا١تسا١تة و مولعا ال للد  ا١ترتضى فقد كاف ميا

و ا٠تروج هبا من واقع التأـز ا١تتزايد  454وف الدولةعبد ا١تؤمن خاليا من رجل كفؤ قادرا على إدارة شؤ 
بل ٯتكن اٞتـز على أهنم تسببوا بقدر وافر يف إسقاط دولتهم بأنانيتهم و عدـ مسؤوليتهم باٟتكم و 
هتميشهم لبقية عناصر اجملتمع اليت كانت ٖتوي كفاءات إدارية أكثر منهم موىبة و قدرة على التسيَت 

ابتعادىم على مبادئ الدعوة ا١توحدية اليت اٗتذت من ظلم األمراء و بصراعهم على السلطة و ، 
٭تسنوا ٕتنب الوقوع  أهنم َف ، غَت أف ا٠تلفاء ا١تتأخرين يبدور ػا١ترابطُت أساسا ىاما لدعوهتم إُف التغيي

                                                           
 .   281، ص 1؛ حركات ، ا١ترجع السابق ، ج 404عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص -449
ىػػػ ، دامػػت خالفتػػو ٜتػػس عشػػر سػػنة ، و يف عهػػده  576أبػػو ٤تمػػد بػػن يعقػػوب بػػن يوسػػف بػػن عبػػد ا١تػػؤمن ، ولػػد سػػنة  - 450

ىػػػ، أنظػػر : عبػػد الواحػػد ا١تراكشػػي ،  610ىػػػ الػػيت اهنػػـز فيهػػا ا١تسػػلموف يف األنػػدلس ، و تػػويف سػػنة  609حػػدثت واقعػػة العقػػاب 
 . 254ا١تصدر السابق ، ص 

 أوضػػػاع ا١تػػػػغرب األوسػػػط خػػػػالؿ القػػػػرف الػػػػسابع ا٢تػػػػجري ،،  اٞتػػػيالِف شػػػػقروف . 229الصػػػاليب ، ا١ترجػػػع السػػػابق ، ص- 451
efustat.blogspot.com www 1، ص 

 . 288 – 287، ص  1حركات ، ا١ترجع السابق ، ج - 452
 . 440ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص - 453
، ص  1994 – 1414، مكػػػتبة مػػدبوِف ، القػػاىرة ،  1، ط 3الغنيمػػػي ، موسػػػوعة ا١تغػػرب العػػػريب ، ج عبػػد الفتػػاح مقػػػلد - 454
20. 
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ؾ الذي تسبب يف ٖتطيم دولة ا١ترابطُت ، إضافة إُف ذلك َف تكن ىناؾ شروط لتوِف يف ىذا الشر 
الفة يف بٍت عبد ا١تؤمن ما جعل ىذا ا١تنصب اٟتساس عرضة لكل متطفل طامع يف منصب ا٠ت

على يدؿ ، األمر الذي  455السلطة و ىذا ما نفسر بو وصوؿ شخصيات ضعيفة و رخوة إُف السلطة
 أنو من أىم أسباب اهنيار الدولة .

 الدولة عل    تسلط أشياخ الموحدي  .3
مثل أشياخ ا١توحدين ىيئة استشارية ىامة يف دولة ا١توحدين ساعدوا ا٠تلفاء يف تصريف شؤوف    

 مهدغَت أف ضعف ا٠تلفاء ا١تتأخرين اٟتكم و ظلت ىذه ا٢تيئة على وفاء عظيم للخلفاء األوائل ، 
ها و ياستػلط على مقدرات الدولة و التحكم يف سػموعات للسيطرة و التسػالطريق أماـ ىذه اجمل
بهم و ػو مصاٟتهم ، و رغم ٤تاولة ا٠تليفة الناصر اٟتد من نفوذىم عندما نكقتضيتوجيهها وفقا ١تا ت

إليو فقد تقاعسوا يف ٤تاربة  ولح فيما كاف يصبَف يف456قتل منهم ٚتعا كثَتا قبل موقعة العقاب
يف  تعرض ٢تا ا١تسلموفما يعد سببا من أسباب ا٢تزٯتة الفادحة اليت ،  اٟتاٝتة معركةىذه النصارى يف 

، و منذ وفاة الناصر استبد ىؤالء باٟتكم  458مروا عليو و دبروا قتلو بعد ذلكآكما ت  ، 457األندلس
فرفعوا من ا٠تالفة من شاءوا و خلعوا من كرىوا و قتلوا من أرادوا و ىذا ما حدث فعال مع عبد 

 .459ى العادؿ كذلك خلعوه مث قتلوهالواحد بن يوسف الذي بايعوه مث خلعوه و قتلوه ، و ١تا نقموا عل

                                                           
 . 151عز الدين عمر موسى ، دراسات ، ص - 455
دارت ىػػػػػػػػذه ا١تعركػػػػػػػػة بػػػػػػػػُت ا١توحػػػػػػػػدين بقيػػػػػػػػادة ٤تمػػػػػػػػد الناصػػػػػػػػر ا١توحػػػػػػػػدي ، وبػػػػػػػػُت اٞتػػػػػػػػيش ا١تسػػػػػػػػيحي اإلسػػػػػػػػباين بقيػػػػػػػػادة  - 456

 las  ويف ا١تصادر اإلسبانيةيُتيعرؼ يف ا١تصادر العربية باسم العقاب نسبة إُف حصن قدًن ينسب إُف االمو ٔتوضع  الثامن ألفونسوا
navas de tolosa ابػن أيب زرع  ،  :أنظػر ،بانتصػار األسػباف الذي يعٍت الودياف الفسيحة وقد وقعت يف أحد الودياف وانتهت

 .1ا١ترجع السابق ، ص ،  ؛ اٞتيالِف شقروف 239- 238 ص ،  األنيس ا١تطرب
 . 240ابن أيب زرع  ، األنيس ا١تطرب ، ص - 457
 .336، ص  6ابن خلدوف ، العرب، ج - 458
 .243 – 241ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص  - 459



 

105 
 

يف ىذا  و –اٟتاكمة  و لعل من أخطر ما قاـ بو أشياخ ا١توحدين تذكية النزاع داخل األسرة    
،  كما أف ىؤالء َف  460يربز الدور الذي لعبوه يف تأليب العادؿ على عبد الواحد ا١تخلوع  -الصدد 

يتورعوا حىت يف تدبَت ا١تكائد و الدسائس لبعضهم البعض من أجل اٟتكم و التنفيذ و قد وصلت 
حدة ىذا الصراع لتشمل حىت أبناء القبيلة الواحدة ، و حسبنا ىنا أف نشَت إُف أبناء بٍت حفص 

ن عإبعاد خصمو  فعل ما بوسعو من أجلكاف كل فريق يو  بعض بعضهم ادَ نتاين الذين عَ ا٢ت
  .461القيادة

اء وفقا إف التدخل دوف أي شرط أو قيد يف شؤوف اٟتكم من طرؼ األشياخ و ٖتريكهم للخلف   
 .462و جعل اٟتفاظ على االستقرار أمرا مستحيال سوءاً ١تصاٟتهم زاد الوضع 

ا استعانوا وا عند ىذا اٟتد بل ذىبوا إُف ما ىو أخطر من ذلك عندمفقو اىر أف ىؤالء َف يتو الظ   
بفئات اجملتمع ضد بعضها البعض من أجل تثبيت سلطتهم و ىو األمر الذي أفضى إُف اهنيار يف 

 . 463السلطة و انقساـ عميق داخل اجملتمع

 الفساد اإلداري  تفشي ظاىرة .4
يف استبداد  بارزٌ  طور ا٨تال٢تا دورٌ  يف لسلطة اٟتاكمةلوضع السياسي ا١تتأـز الذي عاشتو الكاف     

الوالة بأقاليمهم وانفصا٢تم هنائيا عن مراكش و مع تواِف ىزات الدولة و تزايد ضعفها أصبح من 
د أبو ػمع السي فعلتقالؿ بواليتهم كما ػاالسد ا١تؤمن ػالطبيعي أف تسمع عن ٤تاولة السادة من بٍت عب

                                                           
 – 106؛ روجيو لتورنو ، حركة ا١توحدين ، ص 207؛  269ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  - 460
 . 298، ص  1؛ حركات ، ا١ترجع السابق ، ج 107

 . 70اٟتمَتي ، ا١تصدر السابق ، ص - 461
سػي ، و اٟتضػاري لدولػة بػٍت عبػد ؛ خالد بلعريب ، التطػور السيا 176عز الدين عمر موسى ، ا١توحدوف يف ا١تغرب ، ص  - 462
ـ ، أطروحة دكتوراه يف التاريخ اإلسالمي ، إشراؼ : عبد اٟتميػد حػاجيات ، جامعة  1282 -1235ىػ /  681 -633الواد 

 . 41، ص 2004 – 2003اٞتيالِف اليابس ، بلعباس ، 
، تػر : عبػد الواحػد أكمػَت ، النجػػاح اٞتديػػدة ،  1أمربو سيو ىويثي مَتندا ،  التػاريخ السياسػي لإلمرباطوريػة ا١توحديػة ، ط - 463

 .505، ص  2004الدار البيضاء ،
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ىػ 623ياسي يف قرطبة عاـ )بد اهلل البػـ( و أخو ع1224 -ىػ  621زيد البياسي يف بلنسية عاـ )
،كما ٘ترد  465ـ( 1242 -ىػ 640لي ابن إخالص البلنسي يف سبتة )ػ، و أبو يع 464ـ(1226 -

بن الشيخ ابن أيب حفص على ا١تستنصر ْتجة صغر ٤تمد  اٟتفصيوف يف إفريقية بزعامة شيخهم أيب
 . 466سنو
فكثَتا ما كاف يستقل الواِف ، ء و ٦تا زاد يف تفكك أواصل الدولة ظهور ما يسمى بإمرة االستيال   

بواليتو مث يقره ا٠تليفة ا١تغلوب على أمره على ذلك ، و من مظاىر الفساد اإلداري ا١تتفشي يف أجهزة 
ا١توجهُت الفعليُت لإلدارة و من ذلك  ىم الدولة تسلط الوزراء و العماؿ باإلدارة و اٟتكم و أصبحوا

و إفساده لنية اٞتند يف موقعة العقاب و كانت  ولة الناصرابن جامع على داستبداد الوزير أبو سعيد 
وبلغت درجة تسلط الوزراء باإلدارة إُف إبراـ ا١تعاىدات و  ، 467تلك ا١تعاملة من أىم أسباب ا٢تزٯتة

، و أصبح لكل من ملك قلب 468ليفة وحدهػيات ا٠تػفاقيات بعد أف كانت من صالحػعقد االت
لصدد يقوؿ ابن عذاري عن ٭تي ابن الناصر " و كاف ا١تتوِف ا٠تليفة نصيب من اٟتكم و يف ىذا ا

وره و الضابط لنفقاتو و ا١ترجوع إليو يف ػعلى باطن ٭تيا و اٟتاجب لو و الناظر عليو و الكافل ألم
   469ة"مايكٌت أيب ٛت مصاٟتو و داره و حرمو و ٦تلكتو فىت اٝتو بالؿ

بشكل جلي يف عهد الناصر بُت ىياكل الدولة األمر عند ىذا اٟتد فقد دب الفساد  توقفو َف ي   
و أصبح واضحا فساد العماؿ و الوالة الذين استأثروا باالمتيازات باختالؼ أشكا٢تا و استولوا على 

بل إننا نرى أحداث فساد ٘تس اٞتهاز القضائي للدولة يف الصميم إذ يظهر  ، األمواؿ بغَت حق

                                                           
 . 270ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص - 464
 .360ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص   - 465
 .373، ص  6ابن خلدوف ، العرب ، ج -466
 ؛  242؛ مراجع عقيلة ، سقوط الدولة ا١توحدية ، ص  32عز الدين عمر موسى ، دراسات ، ص  - 467

 1، ا١ترجع السابق ، ص  اٞتيالِف شقروف
 . 331، ص  6ابن خلدوف ، العرب ، ج - 468
 . 236ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  - 469
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ور يف فلكهم يف قرارات القضاء و تأثَتىم يف سَت التهاوف يف ا١تظاَف و تدخل العماؿ و من يد
حواشي السيد أيب إسحاؽ با١تظاَف و أعفى عنهم وتغافل عن زالهتم  طَ سَ بَ األحكاـ ، ففي اشبيلية  تػَ 

 . 470و تفشى ذلك بُت العاـ و ا٠تاص
ورغم أف الدولة ا١توحدية سلمت من تدخل النساء يف شؤوف الدولة لفًتة زمنية طويلة، دخلت    

و دفعت من أجل ذلك أمواال  471حبابة الرومية على ا٠تط و عملت على تثبيت بيعة ابنها الرشيد
عهد   دفة األمور يفلكبار القادة السيما من أبناء جنسها من الرـو و أغلب الظن أهنا كانت تسَتِّ 

 .472ابنها

 كثرة الثورات و التمردات    .5
قطر وال عصر يف ىذه الدولة  لُ فلم ٮتَ تاريخ الدولة ا١توحدية بالفنت و التمردات و الثورات  لَ فِ حَ     

من ىذه الفنت اليت اعتربت العامل األساسي يف سقوط الدولة ، و يرجع ىذا الكم الكبَت من 
اء و ػلم و سفك الدمػد ا١تؤمن الذين أوغلوا يف الظػبنو عبسياسة اليت اعتمدىا ػالتمردات إُف ال

و قد أدى ذلك إُف اتساع نطاؽ ، االعتداء على حرمات الناس و االستئثار باٟتكم و هتميش غَتىم 
باإلضافة إُف ذلك يالحظ ا١تتتبع لوحداث التارٮتية ٢تذه  ، الثورات و تعدد ضرباهتا على الدولة

، و نػشأهتا استنزؼ طاقتها منذ  ئاً كل عبزمتها منذ نشأهتا األمر الذي شالدولة أف ىذه الثورات ال
و حركت ىذه  473ـ(1147 -ىػ  541اسي  سنة )ػمد بن عبد اهلل بن ىود ا١تػمن ذلك ثورة ٤ت

                                                           
 . 242مراجع عقيلة ، سقوط الدولة ا١توحدية ، ص   - 470
ىػػ 640ىػ ، تػويف غريقػا يف 630ىو عبد الواحد بن إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد ا١تؤمن ، توُف أمر ا١توحدين يف  - 471

، ابػن  418، عبػد الػػواحد ا١تراكػػشي ، ا١تصػدر الػػسابق ، ص300، أنظر : ابن عػذاري ، ا١تصػدر السػابق ، قسػم ا١توحػدين ، ص
 .254أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص

 .  300عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  ابن -472
 . 232، ص  6؛ ابن خلدوف ، العرب ،ج 146مؤلف ٣تهوؿ ، اٟتلل ا١توشية ، ص  473
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الدولة قبائل دكالة و برغواطة اليت ثارت بتأييد من اٞتيوب ا١ترابطية كما انتفض القاضي عياض يف 
 . 474(ـ1148 -ىػ 543)سبتة 

و بعد والية يوسف بن عبد ا١تؤمن اندلعت ثورات عارمة يف جبل غمارة و اتسعت ىذه الثورات    
ىػ 562)         لتشمل بالد صنهاجة و َف يتم القضاء على ىذه الثورات إال بعد جهد جهيد سنة

 . 475(ـ1167 -

الدولة عامال ىاما يف و قد كانت طبيعة ا١تغرب القاسية و تضاريسو الوعرة و اتساع مساحة    
صعوبة التحكم يف الدولة أمنيا و دافعا قويا الستمرار ىذه الثورات و تزايدىا ىذا و شكلت طبيعة 

 ا١تغرب العرقية و تركيبتو الثقافية مناخا صاٟتا لذوي الطموحات السياسية . 

اٟتروب ضد ا١توحدين ف فلو٢تم َف تدخر جهدا يف إثارة النزاعات و إف و رغم سقوط دولة ا١ترابطُت   
و ٖتالفوا مع بٍت غانية و دعموا ثورهتم و  476ففي األندلس اٗتذوا ميورقة مركزا لعملياهتم الثورية

 . 477استولوا على بعض ا١تدف 

و ٖتالفوا مع عرب رياح و دياب يف سنة  478أما األغزاز فسيطروا على طرابلس بقيادة قراقوش   
 . 479و سيطر األغزاز على بالد اٞتريد و امتدت سيطرهتم حىت مصر (ـ1185 -ػ ى 581)

                                                           
 .  190ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص  - 474
 . 95؛ ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  231ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص  - 475
 . 157؛ ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  342عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص  -.476
 . 177ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -477
ـ ٦تلوؾ للملك تقي الدين عمر بن شاىنشاه ابن أيوب ، انظر : ٚتاؿ الدين ٣تمد بن ساَف بن واصل ، مفرج الكروب غال -478

، تح : حسُت ٤تمد ربيع ، مراجعة : سعيػد عبد الفتاح عػاشور ، دار الكتاب و الوثػائق القومية ، مصر  2يف أخبار بٍت أيوب ، ج
  111بق ، ص ؛ التيجاين ، ا١تصدر السا 236، ص1، ج
 . 322، ص  6؛ ابن خلدوف ، العرب ، ج 177ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  - 479
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و إف كاف ىذا ىو حاؿ ا١تغرب أياـ قوة الدولة و قدرهتا على ردع الثورات و التمردات فال ريب أف    
الثوار وجدوا فرصتهم مع مرحلة الضعف السياسي و اإلداري و العسكري خاصة و أف ثورات ىذه 

 و الشموؿ .ا١ترحلة اتسمت بالقوة 

توا من و الذين حاربوا ا١توحدين بكل ما أ 480و من أىم و أعنف ثورات ىذه ا١ترحلة ثورة بٍت غانية   
و  ، 481احنةػتالية كانت حروهبم فيها ضد ا١توحدين طػعقود مت ةمسػمرت ثوراهتم ١تدة خػقوة و است
أٟتق با١تدف و العمراف ا١توحدي يف كافة بالد ا١تغرب و افريقية  ىذه اٟتروب خرابا و دمارا قد خلقت

خاصة ، و سا٫تت ىذه اٟتركة يف تشتت اجملتمع ا١توحدي و تدىور االقتصاد نتيجة النفقات الكبَتة 
ا١تستمرة على اٞتيش ١تواجهتهم كما سا٫تت ىذه الثورة يف تفكيك الدولة اليت أرىقت بسبب اٟتروب 

 . 482ا١تتواصلة معهم

كما عرؼ األندلس إحدى أكرب و أعنف الثورات ضد ا١توحدين و اليت سا٫تت يف تقويض      
نفوذىم يف ىذا القدر ، و ىي الثورة اليت قادىا ٤تمد بن مردنيش و اليت دامت قرابة ربع قرف َف يتواف 
 إُففيها يف ٤تاربة ا١توحدين و التحالف حىت مع النصارى من أجل ذلك و قد أدت ىذه اٟتركة 

، ىذا و أدت حركة ابن مردنيش إُف  483ية  و افراغة و سرقسطةر ضياع عدة مدف شرؽ األندلس كأ١ت
زعزعة ىيبة الدولة و مكانة ا١توحدين و سلطاهنم يف نفوس النصارى ، كما استنزفت الكثَت من جهود 

                                                           
مػن العائلػة ا١ترابطيػة اٟتاكمػة، امتلكػوا جػزر البليػار شػرؽ األنػدلس واسػتقلوا هبػا ، مث أنكػروا  ينسبهم ا١تؤرخوف إُف أمهم غانيػة -480

ه العائلة ثورات ضد ا١توحدين ، انظػر : عبػد الواحػػد ا١تراكػػشي ، ا١تصػػدر الػػسابق ،    ص والءىم للموحدين ، و قاد أفراد من ىذ
 .  314، ص  6؛ ابن خلدوف ، ج 267

 . 161؛ أنظر : ا١تلحق ، ص 1، ا١ترجع السابق ، ص  اٞتيالِف شقروف ؛ 224الصاليب ، ا١ترجع السابق ، ص  - 481
؛ غرداين مغنية ، اٟتركات ا١تناوئة للموحدين يف ا١تغرب األندلسي ، مذكرة  303 -300التيجاين ، ا١تصدر السابق ، ص -482

 .    2010 – 2009لنيل شهادة ماجستَت يف تاريخ ا١تغرب اإلسالمي ، إشراؼ : ٠تضر عبدِف ، جامعة تلمساف ، 
 .  112؛ غرداين ، ا١ترجع السابق ، ص  52، ص  2عبد اهلل عناف ، ا١ترجع السابق ،ج -483
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ار نفسية و ٗتلفو اٟتروب عموما من خسائر بشرية وخث ماناىيك ع 484ا١توحدين ماال و جنودا و زمنا
  485اجتماعية و اقتصادية مزرية . أوضاع

 األطماع اال فصالية .6
شكلت األطماع االنفصالية ضغطا متزايدا كبَتا على ا١توحدين خاصة وأف ىذه األطماع َف          

 استنزاؼ تكن مقصورة يف قطر دوف خخر بل ٘تيزت بالعمـو اٞتغرايف والشع  األمر الذي أدى إُف
أصال بفعل ضعف ا٠تلفاء وتسلط السادة األشياخ وتعدد الضربات الثورية  أهنكتطاقات الدولة اليت 

ىػ ػ  609باإلضافة إُف ا٢تزٯتة النكراء اليت تعرضت ٢تا اٞتيوش ا١توحدية يف معركة حصن العقاب )
صبحت النقطة ـ( اليت كرست التفوؽ السياسي و العسكري للنصارى يف شبو اٞتزيرة وأ1212

الفارقة لتهاوي القوة ا١توحدية وأذكت شعور اٟتماس يف صفوؼ النصارى الذين واصلوا ضرباهتم 
 .487الذي سيطر على عدة حصوف ومدف أندلسية  486للموحدين بقيادة الفونسو الثامن

 (ـ1228 -ىػ 625)شرؽ األندلس السباؽ لالنفصاؿ عن ا١توحدين بقيادة ابن ىود كاف    
، و يف  (ـ1229-ىػ 626)ليموس سنةػياف و مردة و بطػمرسيو مث شاطبة و دانية و ج فاستوُف على

نفس السنة طرد أىل قرطبة و اشبيلية ا١توحدين و بايعوا ابن ىود كما أطاعتو غرناطة و مالقة و 
 . 488ا١ترية

                                                           
 .  173 – 171الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص عبد  -484
 .  88، ص  2ابن ا٠تطيب ، اإلحاطة ، ج  -485
ـ 1169ملك قشتالة و يلقب بألفونسو النبيل ، ورث عرش قشتالة عن أبيو سانشو و عمػره ال يتجاوز أربعة عشر سنة يف  -486

هم و دوره الكبَت يف تنشيط و تنظيم حركة االستػرداد ، أنظػر : عبػد ، ٘تيز بعدائو الشديد للمسلمُت و رغبتو اٞتا٤تة يف غزو أراضي
 . 588-587، ص 3اهلل عناف ، ا١ترجع السابق ، ج

 .  251؛ ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص 278ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  - 487
 Leon؛  256 – 255، ص  2005ومػػة ، اٞتزائػػر ، ٤تمػػد ا٢تػػادي القرقػػوطي ، جهػػاد ا١توحػػدين باألنػػدلس ، دار ى -488

Geley , l'Espagne des Goths et des Arabes , librairie léopold CERF, Paris,1882   , 
p 124.    
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 636) بأرغونة و اتسع نفوذه يف األندلس فما إف حلت سنة 489و ثار ٤تمد بن يوسف بن األٛتر  
، و قبل ذلك انفصل أبو ٚتيل ابن زياف  490على جنوب األندلس  حىت سيطر (ـ1239 -ىػ 

 . 491(ـ1229 -ىػ 626)مردنيش ببلنسية و طرد األمَت ا١توحدي أبا زيد عبد الرٛتاف يف 

ما ىو عليو يف األندلس , حيث ظهرت قوى إقليمية متنامية  لىو يف ا١تغرب َف ٮتتلف اٟتاؿ ع   
زكريا بن أيب ٤تمد عبد الواحد اٟتفصي يف افريقية و الذي توسع  بقيادة أيب 492٘تثلت يف اٟتفصيُت

عبد  وبن ، أما ا١تغرب األوسط فقد عمل 493على حساب عدة مدف أ٫تها تونس و ّتاية و قسنطينة
بقيادة يغمراسن بن  494ء كياف سياسي مستقل عن الدولة ا١توحدية الواد هبدوء و ذكاء سياسي إلنشا

و يف ا١تغرب األقصى استطاعت قبيلة بٍت مرين أف تتغلغل إُف اٞتنوب و تسيطر عليو مث ،  495زياف
                                                           

ـ( ، كػػاف جنػػديا وافػػر اٞتػػرأة و العػػـز يقػػود قومػػو إُف مػػواطن النضػػاؿ و 1195 -ىػػػ  591سػػليل بػػٍت النصػػر ولػػد بأرغوتػػة ) -489
، ص  2؛ ابػن ا٠تطيػب ، اإلحاطػػة ، ج 262، ص  7بػابن األٛتػر لشػقرة شػعره ، انظػر : ابػن خلػدوف ، العػرب ، جاٞتهػاد ، لقػب 

  . 447، ص  1؛ ا١تقري ، نفح الطيب ، ج 100 – 99
 . 255؛ ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص  292ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص -490
 .236 -235، ص  2؛ السالوي ، ا١تصدر السابق ، ج 289سابق ، قسم ا١توحدين ، ص ابن عذاري ، ا١تصدر ال -491
نسػب اٟتفصػػيوف اُف أيب حفػص عمػػر بػن ٭تػػي بػػن ٤تمػد و ىػػو مػن قبائػػل ىنتانػػة الرببريػة ، كػػاف لشػيخهم عمػػر دور كبػػَت يف  -492

مػد بػن أٛتػد بػن الشػماع ، األدلػة البينيػة ؛ أبػو عبػد اهلل ٤ت 371ص ،  ٧6تاح دعػوة ابػن تػومرت ، انظػر : ابػن خلػدوف ، العػرب ، ج
 . 48النورانية يف مفاخر الدولة اٟتفصية ، تح : الطاىر بن ٤تمد ا١تعموري ، الدار الغربية للكتاب ، ص 

؛ ٤تمػػػد العروسػػػي ا١تطػػػوي ، السػػػلطنة اٟتفصػػػية التػػػاريخ السياسػػػي و دورىػػػا يف  312، ص  1ابػػػن ا٠تطيػػػب ، اإلحاطػػػة ، ج -493
              Dhina atallah,les؛ 122، ص  1987 – 1406دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت ،  ا١تغرب اإلسالمي ،

 états de l'occident musulman aux 12/13 siecles ,o,p,u,Alger , p37     
  98، ص  7فرع من فروع زناتة الرببرية استوطنت ا١تغرب األوسط مابُت هترت إُف ملوية  ، انظر : ابن خلدوف ؛ العرب ،ج -494
ـ، وكػاف معروفػا عنػد قومػو 1236ىػػ /633ـ، وِف وبويع يػـو تػويف أخػوه أبػو عػزة سػنة 1206ىػ/ 603ولد يغمراسن سنة  -495

بدىائو السياسي وشجاعتو وحزمو وحصػافة رأيػو، ومكػاـر أخالقػو وإيثػار ذوي الفضػل والعلػم، حيػث قػاؿ عنػو ابػن خلػدوف:" كػاف 
ن أشػد بػػٍت عبػػد الػواد بأسػػا وأعظمهػػم يف النفػوس، مهابػػة وإجػػالال وأعػرفهم ٔتصػػاٌف قبيلتػػو يغمراسػن بػػن زيػاف بػػن ثابػػت بػن ٤تمػػد مػػ

وأقواىم كاىال، اشتهر بسداد التدبَت وقو ة العزٯتة معظما عند ا٠تاصة والعامة، يرجعػوف إليػو يف كػل األمػور عنػدما تػدا٫تهم النػوازؿ 
 2؛ ٭تيا ابن خلدوف ، بغية الرواد يف ذكر ملػوؾ بػن الػواد ، ج 162، ص 7والنوائب والعوادي"، أنظر : ا بن خلدوف ، العرب، ج

 . 84، ص 1981، تح: عبد اٟتميد حاجيات ، ا١تكتبة الوطنية ، 
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شقت عصا الطاعة عن ا١توحدين مستغلة ضعفهم وهتاوي سلطاهنم وخاضت معهم معارؾ طاحنة  
 .496بد اٟتق بن ٤تيوكانت الغلبة فيها للقائد ا١تريٍت ع

شكلت ىذه اٟتركات االنفصالية عامل ضغط على قوات ا١توحدين ا١تصدومة و ا١تهزومة نفسيا    
بل  ، بعد واقعة العقاب ، لذلك يظهر جليا عدـ قدرة اٞتيش على ردع الطامعُت يف االنفصاؿ

و عليو  ، ب اإلسالمييالحظ هتاوي ا١تدف ا١توحدية أماـ الطا٤تُت إُف االنفصاؿ يف كل أقطار ا١تغر 
مة للجيش ا١توحدي الذي استنزؼ كليا و صاٟتركات االنفصالية كانت ضربة قاٯتكن القوؿ أف ىذه 

َف يعد قادرا على ٛتاية ا٠تلفاء حىت يف قصورىم و أسفارىم ، و من جهة أخرى شكلت النجاحات 
١تركزية يف مراكش كما أدت اليت حققها بعض االنفصاليُت ٤تفزا لكل طامع يف االنشقاؽ عن السلطة ا

 ىذه اٟتركات االنفصالية إُف تقلص فاضح يف مساحة الدولة ٘تهيدا لسقوطها هنائيا .

 تهاوي القوى الحربية  .7
ن و ػرفتو الدولة طيلة عقود من الزمػال شك أف اٞتيش ا١توحدي ظل سر التفوؽ األوؿ الذي ع   

عا و تنفيذا ػقة ا٠تطط وضالتعبئة ، و روعة الضبط و دعداد و ػتعزى ىذه القوة أساسا إُف درجة االست
غَت أف ىذا اٞتيش بدأ يفقد الكثَت من بريقو و قوتو و عوامل صالبتو خاصة يف عهد الناصر حيث  ،

يف معركة حصن العقاب اليت مٍت  ذلك ٕتسد ، بدأ  يف مسار عكسي سريع ٨تو التهلهل و الضعف
ليت بلغها اٞتيش ا١توحدي و ىو ما تدؿ عليو ا ك و اال٨تالؿفيها هبزٯتة عظيمة أظهرت درجة التفك

                                                           
ىو أبو ٤تمد عبػد اٟتػق بػن ٤تيػو بػن أيب بكػر بػن ٛتامػة ، تػوِف رئاسػة بػٍت مػرين بعػد وفػاة أبيػو ، ولعػب دورا كبػَتا يف ٚتػع   - 496

عليهم و التوسع على حساب أراضيهم ، أنظػر :  ابػن أيب زرع ، الػذخَتة السػنية يف تػاريخ الدولػة ا١ترينيػة ، قبائل بٍت مرين و الثورة 
؛ ىوارية بكايي ، العالقات الزيانية ا١ترينية سياسػيا و  32، ص1992 – 1972، دار ا١تنصور للطباعة و الوراقة ، الرباط ،  2ط

يخ اإلسػػالمي ، إشػػراؼ : بودوايػػة مبخػػوت ، جامعػػة أيب بكػػر بلقايػػد ، تلمسػػاف ، ثقافيػػا ، مػػذكرة لنيػػل شػػهادة ماجيسػػًت يف التػػار 
 .                                                                 30، ص 2007-2008
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يف واقعة بٍت  هنزامو، و فشلو يف القضاء على ثورات السوس و ا 497ىزائمو ا١تتتالية أماـ بٍت مرين
 . 498(ـ1255 -ىػ  653)هبلوؿ يف 

 (ـ1266 -ىػ  665)على ا١ترتضى و ادعى ا٠تالفة و دخل مراكش يف ١499تا ثار أبو دبوسو       
 .  501من اٞتند من يرد بو ىذا العدواف 500، َف ٬تد ا١ترتضى

ا١توحدين يف نفوس اٞتيش ا١توحدي كاف لو دور كبَت يف ضعف اٞتند  دئامبو يبدو أف ضعف    
و الذين أصبح ٫تهم األوحد ٚتع الغنائم وليس القتاؿ يف سبيل ا١تبادئ اليت قامت عليها الدولة 

اٞتند النصراين يف استعباد األىاِف و ابتزاز األمواؿ أياـ  وااستخدم نالذي الدليل وجود بعض الوالة
 . 502ا١ترتضى

يف اٞتيش كارثة أصابت أركانو يف  503كما كاف تزايد أعداد ا١ترتزقة من العرب و الرـو و العبيد    
إضافة إُف ذلك َف ، أىدافو و نظامو إذ َف يهم ىؤالء سوى السلب و النهب و اكتساب األمواؿ 

                                                           
زرع ؛ ابػن أيب  99 – 98، ص  7؛ ابن خلدوف ، العرب ، ج  407ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  - 497

 . 60، الذخَتة السنية ، ص 
معركة بُت ا٠تليفة ا١توحدي ا١ترتضى و األمَت أبو ٭تيػا بػن عبػد اٟتػق انتهػت بانتصػار ا١تػرينيُت وقعػت ا١تعركػة يف موضػع يػدعى  -498

 .  348، ص  6؛ ابن خلدوف ، العرب ، ج  407بٍت هبلوؿ ، انظر : ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص 
 -ىػػػ 665اٝتػو أبػو يعلػػي و لقبػو أبػػو دبػوس ابػػن السػيد أيب عبػػد اهلل ٤تمػد بػن السػػيد أيب حفػص بػػن عبػد ا١تػػؤمن انػتفض يف  -499

 .   851، ص  6ـ على ا١ترتضى و اضطره إُف الفرار من قصره ، أنظر : ابن خلدوف ، العرب ، ج 1266
ىػػ ، أنظػر : ابػػن أيب زرع ، األنػيس  646عد السعيػد سػنة ىو عمر ابن إسحاؽ بن يوسف بن عبػد ا١تؤمن ، وِف ا٠تػالفة ب - 500

 . 256ا١تطرب ، ص
؛ ابػػػن أيب زرع ،  351، ص  6؛ ابػػػن خػػػػلدوف ، العػػػػرب ، ج 438ابػػػن عػػػذاري ، ا١تصػػػدر السػػػػابق ، قسػػػم ا١توحػػػػدين ، ص  -501

   . 306األنيس ا١تطرب ، ص 
؛ عبػػد اٟتميػػد  111جيػػو لتورنػػو ، حركػػة ا١توحػػدين ، ص ؛ رو  410ابػػن عػػذاري ، ا١تصػػدر السػػابق ، قسػػم ا١توحػػدين ، ص  -502

 . 182خالدي ، ا١ترجع السابق ، ص
 .  101؛ مؤلف ٣تهوؿ ، اٟتلل ا١توشية ، ص  161 -160ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص  -503
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َت ا١تتجانسة ػفتحوؿ اٞتيش إُف كتلة من اٞتماعات غ 504َف يتقيدوا بأوامرو ىذه العناصر نظاما  تعرؼ
، و قد كانت للنزاعات داخل األسرة  ظهور التمردات داخل اٞتيش ، فأصبحوا بذلك النواة األوُف ل

ة كاف فتنكل حرب أو  التكتالت اليت شكلها األشياخ سوؽ راْتة لتلك العناصر ، ففياٟتاكمة و 
 يتورع ىؤالء حىت َف ادية وػوُف مصلحتهم ا١تىذا أو ذاؾ متوخُت بالدرجة األ ف٢تم دور بارز فيشايعو 

مع  507و عرب ا١تعقل 506عيدػمع الس 505لى بيع قادهتم مقابل ا١تاؿ و اٞتاه و ىذا ما فعلو ا٠تلطػع
 . 508بن الناصر ٭تي

 . 509دبوس اعن توفَت متطلباهتم و شايعوا أب أما الرـو فًتكوا ا١ترتضى يف عز األزمة عندما عجز   

و ٙتة عامل خخر ٯتكن اعتباره من أىم أسباب اهنيار اٞتيش و يتمثل يف ىزٯتة العقاب اليت أفقدت    
من ركائز قوتو و أثرت عليو تأثَتا نفسيا عميقا أذكى يف صفوفو شعور  اً كبَت   اً اٞتيش ا١توحدي جزء

 . 510تسالـتور و االسفاـ و ا٠توؼ و الاالهنز 

                                                           
بػػلعريب  ؛ خالػد 297؛ ابن ايب زرع ،  األنيس ا١تطرب ، ص  508 – 507ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص  -504

 .  42، ا١ترجع السابق ، ص 
ويعرفوف ببٍت ا١تنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب ا٢تاللُت ، موطنهم األصلي البحرين و غمارة ، كاف أوؿ نزوؿ ٢تم با١تغرب  - 505

 . 40، ص6يف إفريقية مث زحفت إُف ا١تغرب األقصى بأمر من ا١تنصور يف بسطاء تامسنا ، أنظر : ابن خلدوف ، العرب ، ج
ىػ ، قامت يف عهده قبائل بٍت مرين 640ىو علي بن إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد ا١تؤمن ، توُف أمر ا١توحدين يف  -506

يف اٞتنوب و اسػتولت علػى جػل أرضػيو ، و أعلػن يغمراسػن بػن زيػاف انفصػالو عػن الدولػة ا١توحديػة ، وتسػمى ٤تمػد ا١تستنصػر واِف 
 359ىػ، أنظر : ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص 646اء حصاره لتلمساف يف إفريقية بأمَت ا١تؤمنُت ، تويف أثن

 . 111؛ روجيو لوتػورنو ، حركة ا١توحدين ، ص  397؛ ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص 
ألقصػػى و ينتهػػوف إُف مػػن عػػرب الػػيمن الػػيت ىػػاجرت إُف ا١تغػػرب ، وىػػي مػػن أوفػػر القبائػػل العربيػػة ، مػػوطنهم بقفػػار ا١تغػػرب ا - 507

البحر احمليط من اٞتانب الغريب ، وىم ثالثة بطوف : ذوي عبيد اهلل و ذوي منصور وذوي حسػاف ، أنظػر : ابػن خلػدوف ، العػرب ، 
 .  77، ص 6ج

 . 342، ص  6ابن خلدوف ، العرب ، ج - 508
 .  351، ص  6ج ؛ ابن خلدوف ، العرب ، 434ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  - 509
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و َف يكن األسطوؿ ا١توحدي بأحسن حاؿ من اٞتيش ، فلقد كاف األسطوؿ خالؿ القرف السادس    
ف صالح الدين األيويب استنجد إقوة ضاربة يف البحر ا١تتوسط حىت يالدي أكرب ا١تجري الثاين عشر ا٢ت

يالدي ا١تث عشر جري الثالا٢تلكن و منذ مطلع القرف السابع ،  511بو ضد الصليبُت أياـ ا١تنصور
ُت ؿ ، فقد تعرضت الشواطر ا١توحدية ٢تجمات اٞتنويازَ أصاب ىذا األسطوؿ اإل٫تاؿ و دب إليو ا٢تُ 

 يقلعوا عنها إال بعد أف صاٟتهم َفو  ـ(1235 -ىػ  632أحكموا قبضتهم على سبتة عاـ) الذين
غرب و أحرز ػإُف ا١تف ػزحفتالة ػملك قش 513د الثالثنفردينا لقد أغرى ذلكو  ، 512أىلها با١تاؿ

و  (ـ1260 -ىػ  658) و يف سنة  (ـ1251 -ىػ  649)نصرا على األسطوؿ ا١توحدي سنة 
أف الدولة  ، و يبدو 514يوفػهم منها إال ا١ترينػتطع إخراجػَف يسو اليوف إُف سال و خربوىا ػل القشتػدخ

د اسًتداد بالد عندما أرا (ـ1248 -ىػ  645)فقدت أسطو٢تا هنائيا يف عهد السعيد ففي سنة 
 . 515طلب من ملك صقلية أف يزوده باألجفاف إذا وصل إُف البالد الشرقيةف ، افريقية من اٟتفصيُت

و ٦تا زاد من تدىور وضعية األسطوؿ ا١توحدي فقدانو ألىم دور صناعة السفن ٓتروج سبتة عن    
 .516(ـ1230 -ىػ  627) ، و ّتاية منذ (ـ1232-ىػ 629)سيطرتو يف 

                                                                                                                                                                                     
؛ ٤تمػػد ا١تنػػوين ، اإلمػػػرباطورية ا١توحػػػدية يف طػػور اال٨تػػالؿ ، ٣تلػػة دعػػػوة اٟتػػق ،  384ابػػن أيب زرع ، األنػػيس ا١تطػػرب ، ص  -510

 .   54ـ ، ص  1964، الرباط ،  02العدد : 
السػػػػابق ، قسػػػػم ، ابػػػن عػػػػذاري ، ا١تصػػػدر  107؛ ٣تهػػػوؿ ، االستبصػػػػار ، ص  506ابػػػن واصػػػػل ، ا١تصػػػدر السػػػػابق ، ص  -511

 .150؛ ابتساـ خلف اهلل ، ا١ترجع السابق ، ص  150ا١توحدين ، ص 
 .  254ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص  -512
ـ ، مػن أبػرز مػا ميػز حكمػو ضػمو ١تملكػة ليػوف 1227ىو فردناند بن ألفونسو التاسع ملك ليوف ، توُف حكػم قشػتالة يف  - 513
 3اٞتهود من أجل مواصلة حروب االسًتداد ، أنظر : عبد اهلل عناف ، ا١ترجع الػسابق ، جـ ، و تسخَته لكل ا١توارد و 1230يف 

 .  597، ص
 . 307؛ ابن اآلبار ، اٟتلة السَتاء ، ص  420ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -514
 .  380ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -515
 . 98 – 97ى ، دراسات ، ص عز الدين عمر موس -516
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إف مظاىر االنتكاس و الضعف اليت أصبحت بادية على اٞتيش ا١توحدي أفقدتو الكثَت من    
سبب العوامل اليت مقوماتو و سا٫تت يف تسرب روح الدعة وا٠تنوع  بُت صفوفو ا١تتفككة أصال ب

علها ياسي و جػدية الركيزة األساسية يف اٟتفاظ على كياهنا السػأفقد الدولة ا١توح ما ذكرناىا سابقا 
فهو ما يعٍت هتاوي الدولة و  ، و ألب عليها كل طامع أو حاقد، عرضة للتآكل يف ظرؼ قياسي 

سقوطها  بالضرورة أماـ الكم الكبَت من الفنت و التمردات و الثورات اليت أصبح فيها موقف اٞتيش 
 . 517موقف ا١تتفرج و يف بعض األحياف موقف الفار الناجي بنفسو 

 قافية ا يا : العوامل الث

 ومرتية :تالعقيدة التناقضات  – 1

شكلت االنتقائية ا١تيزة البارزة اليت طبعت عقيدة ابن تومرت و تأصيالتو الفقهية األمر الذي جعل    
المي و َف ػهنجو الفكري عرضة ٞتملة من التناقضات اليت َف يستوعبها عامة سكاف ا١تغرب اإلس

يعتنقوىا إال ٖتت وطأة ا٠توؼ من البطش الذي مارسو ا١توحدوف من أجل نشر عقيدهتم وفرضها 
على عامة الناس ، و عليو يستند الكثَت من الباحثُت إُف الفكرة القائلة بأف عدـ سالمة النهج 

على عقيدة سليمة العقدي التومريت يعترب من أىم أسباب سقوط دولة ا١توحدين باعتبار أنو َف يرتكز 
و أف كل اجتهادات ابن ، على قواعد تأصيلية صحيحة ال تتعارض مع النصوص الشرعية ال و 

تومرت كانت انتقائية ، ا٢تدؼ األوؿ منها ىو إظهار ا١ترابطُت يف مظهر الفسقة الكفار الذين ٬تب 
 ، ٘تهيدا لتجسيد طموحاتو السياسية . ٣518تاىدهتم و إسقاط حكمهم

ض حديثنا سنحاوؿ ذكر أىم زالت و أخطاء ابن تومرت العقدية و اليت تسببت يف يف معر      
اليت راح  519سقوط دولتو ، فطابع اال٨تراؼ الـز الكثَت من ا١تسائل ، نذكر با٠تصوص منها ا١تهدوية

                                                           
 .  506أمربو  سيو ىييت مرندا ، ا١ترجع السابق، ص  -517
 . 37الصاليب ، ا١ترجع السابق ، ص  -518
 . 29؛ راكة ، ا١ترجع السابق ، ص 71؛ مؤنس ، ا١ترجع السابق ، ص  75ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص  -519
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، رغم أف األحاديث  520ىا  لنفسو و يسوؽ األحاديث و النصوص الشرعية على صحة ادعائوايتبن
، فهذه الدعوى يف ا١تيزاف  521هءَ ادعاهادات العلماء من ٥تتلف ا١تذاىب تكذب الصحيحة و اجت

 الذي حاوؿ إتباع كل الطرؽ 522فادحا الـز حركة ابن تومرت أخطالشرعي تعد عمال ٣تافيا للحق و 
من أجل ٚتع الناس حولو من أجل ٕتسيد مشروعو السياسي القاضي بإسقاط دولة ا١ترابطُت و إقامة 

 . 523دولة ا١توحدين

ال يتم  524من أصوؿ الدين و من الزالت اليت الزمت عقيدة ابن تومرت اإلمامة اليت اعتربىا أصالً    
من  اً اإلٯتاف إال هبا و ىو ما ينطبق ٘تاما على مفهـو اإلمامة عند الشيعة الذين يعتربوف اإلمامة ركن

خرجوا هبا عن أىل السنة و وقد غالوا يف ىذه ا١تسألة حىت ،  525ال يصح إال هبااإلٯتاف أركاف 
نو بأ ءهاػألة ادعػرت يف ىذه ا١تسػعة و ابن تومػارب بُت الشيػاٞتماعة و ٦تا زاد من درجة التق

ة و ال ػها أي مذىب من مذاىب أىل السنو العصمة َف يتبن و الواقع أف ثنائية اإلمامة،  526صـوػمع
و  527هدي ا١تعلـو و اإلماـ ا١تعصـوع بُت قدسية ا١تػ٧تدىا إال عند الشيعة ، و ىو بذلك قد ٚت

، و الواقع أف أىداؼ ابن  528 يطعوَفَف يصل عليو و  يدة ا١توحدية وكفركل منجعلوىا من أركاف العق

                                                           
 . 254ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص  -520
 -38لالطالع بشكل مفصل على األدلة الشرعية اليت تكذب دعوى ابن تومرت ، انظر: الصاليب ،ا١ترجع السابق ، ص -521
39  
 . 134عبد اجمليد النجار ، ٕتربة اإلصالح ، ص  -522
 . 81؛ فاطمة الزىراء جدو ، ا١ترجع السابق ، ص  135بروفنصاؿ ، الرسائل ا١توحدية ، ص  -523
 .  297ابن تومرت ، أعز ما يطلب ، ص  -524
 . 189الشهرستاين، ا١تصدر السابق ، ص  -525
 . 297ابن تومرت ، أعز مايطلب ، ص  -526
 . 128مغزاوي ، التحوالت ا١تذىبية ، ص  -527
 . 130نفسو ، ص  -528
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حىت يضمن بذلك  529تومرت السياسية ىي اليت جعلتو يقيم سلطة على مفهـو العصمة و اإلمامة
طأ ، األمر الذي لقي ػماـ ال يطاو٢تا ا٠تتبار أف تعليمات ا١تهدي اإلػاحة من أي معارض باعػخلو الس

معارضة واسعة من داخل اجملتمع ا١تغريب و على رأسو ٛتلة العلم من الفقهاء ا١تالكية فالعصمة و البعد 
 صفات األنبياء و الرسل و ا١تالئكة و ليس البشر . اعن ا٠تطأ ىي من مو 

طريقتو يف األمر با١تعروؼ و النهي عن  و من مظاىر اال٨تراؼ اليت الزمت النهج الفكري التومريت   
نف و التغيَت ػسلك ا٠توارج القائم على الثورة و ا٠تروج على السلطة و العػا١تنكر اليت تتطابق مع م

، ىذه األمور  530بالقوة و التكفَت و التساىل يف سفك الدماء و عدـ االعًتاؼ با٠تالفة الشرعية
ة ابن تومرت و أظهرت جليا ا٨تراؼ  ابن تومرت ٣تتمعة أضفت طابع الظلم و التعسف على دعو 
الًتشيد ويف ذلك  بالدعوة و النصيحة و ا١تناظرة و عن النهج الشرعي الصحيح القائم على التغيَت

  ةِ مَ كْ اٟتِ بِ  كَ بِّ رَ  يلِ بِ  سَ َُف إِ   عُ دْ " أُ :يقوؿ اهلل تعاُف 
َ
 531"  نْ سَ حْ أَ  يَ  ىِ يِت ال  بِ  مْ ٢تُْ ادِ جَ  وَ  ةِ نَ سَ اٟتَ  ةِ ظَ وعِ و ا١ت

و اعتربه  القسوةبالوحشية و  ت ؤرخُت و الدارسُت على سياسة ابن تومر غلب ا١تحكم أ ذاهبو 
 . 532بعضهم طاغية العصور الوسطى

قتل منذ ا١تكانت السياسة التسلطية اليت تبناىا ا١توحدوف ٔتثابة ا١ترض ا١تزمن الذي أصاب الدولة يف     
متعلق  وضوع١تبدايتها و من أىم أعراضو الرفض الواسع للدعوة ا١توحدية بُت العواـ ماعدا ا١تصامدة 

بالعصبية و حركت العديد من الثورات و التمردات اليت أهنكت قوى الدولة و استنزفت مصادر قوهتا 
لو آال يفلح و أف مأف الظاَف و من سنة اهلل يف خلقو ، منذ قيامها و حىت أدت إُف سقوطها 

 للخسراف و ا٢تالؾ و لو بعد حُت. 

                                                           
 . 138حسُت مؤنس ، ا١ترجع السابق ، ص  -529
 . 48، ا١ترجع السابق ، ص  ؛ الصاليب 131مغزاوي ، التحوالت ا١تذىبية ، ص  -530
 . 281، ص 128-125سورة النحل ، اآلية رقم  - 531
؛ ابػن خػػلدوف ،  181؛ ابن ايب زرع ، األنيس ا١تػطرب ، ص  541 – 540، ص  9الذى  ، سَت أعالـ النبالء ، ج -532

 . 300، ص  6العرب ، ج



 

119 
 

طقة و ػسذاجة سكاف ا١تن لواستغال دي الذي الـز عقيدة ابن تومرت و من مظاىر الفساد العق   
ل الكرامات و يتفنن يف ا٠تدع ليمكن لنفسو و معتقده حفراح ينت ، طتهم و بدائية معارفهمبسا

و كالـ األموات الذين نطقوا من  533لتزكية و مباركة دعوتواألشعري فاختلق حادثة نزوؿ ا١تالئكة 
اليت أفٌت فيها خلقا كثَتا ٦تن شك يف  535و حادثة التميز،  534قبورىم ليشهدوا لو بصدؽ دعوتو

بية الباطلة كعلم اٞتفر و خط الرمل و علم ي، كما استعاف ٔتختلف العلـو الباطنية الغ 536إخالصهم
، و ىي أمور كلها موقف الشرع صريح  537بُت أىل الكهانة و التنجيماليت كثَتا ما تنتشر   اٟتدثاف
تباع كل ا٠تدع و ا١تكائد ا١تمكنة اليت ٘تكنو من اعفف ابن تومرت يف َف يتو ، ٯتها و بطالهنا يف ٖتر 

 .   538استمالة العامة و لو عرب مسائل ٤ترمة شرعا

اليت وقع فيها ابن تومرت و ذلك من  كما يعترب التأويل الباطٍت للنصوص الشرعية من أىم الزالت    
إلقامة كياف  حسياسي ا١تناىض للمرابطُت و الطامأجل استغال٢تا و توجيهها ٔتا ٮتدـ مشروعو ال

 سياسي خاص بدعوتو .

و أخذ ابن تومرت من األشاعرة يف تأويل الصفات اإل٢تية و الكسب و االستطاعة و اإلرادة لدى    
المي و أبرز من ػي ىذا ا١تذىب الكالمي با١تغرب اإلسرِ ظِ نَ و كبَت مُ ائل أخرى ما جعلػا١تكلف و مس

                                                           
 . 195، ص  9ابن االثَت ، ا١تصدر السابق ، ج -533
 . 172، األنيس ا١تطرب ، ص ابن ايب زرع  -534
ىػ بقتل كل من شك يف إخالصػو مػن قبائػل ا١توحػدين يف حادثػة غريبػة أيػن كػاف يػأمر كػل 516حيث قاـ ابن تومرت سنة  - 535

من شك يف إخالصو بأف يأيت على مشالػو مث يػأمر بقتلػو ، وقػد وظ ػف ابػن تػومرت ىػذه اٟتادثػة إلضػفاء القدسػية علػى تصػرفاتو  و 
ر سياسيا مستغال سذاجة القبائل ا١توحدية  ، و قد ىلك بسػبب ذلػك خلػق كبػَت : ابػن القطػاف ، ا١تصػػدر السػابق ، استغالؿ األم

 . 158؛ أنظر : ا١تلحق ، ص 148ص
، تػػػح : عمػػر عبػػػد السػػػالـ  3، ج1، الػػػذى  ، تػػاريخ اإلسػػػالـ و وفيػػػات االعيػػاف ، ط 71البيػػذؽ ، ا١تصػػػػدر السػػابق ، ص  -536

 . 36، ص  1995-1415تدمري ، دار الكتاب العريب ، بَتوت ، 
 . 144مصطفى مغزاوي ، التحوالت ا١تذىبية ، ص - 537
 .                                                     113 – 109نفسو ، ص  -538
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؛ غَت أف العمل ا١تضٍت الذي قاـ بو ابن تومرت من أجل تثبيت ا١تذىب  539لو يف ىذا القطر نَ ك  مَ 
سياسية ٘تثلت يف إحداث انقالب على ا١تعتقد ا١ترابطي  اً األشعري يف ا١تغرب  ٭تمل يف طياتو أىداف

ل توفَت كل وسائل التمكُت ا١تادية و ا١تعنوية لفرض دعوتو يف أسرع وقت و أوسع السلفي من أج
 .  540قطر ٦تكن

جعل مرتكب  وذلك أن 541و ال يعدـ ا١تتتبع ألراء ابن تومرت الظفر بصلة بُت أرائو و أراء ا١تعتزلة   
اهلل اجتنابا لكل ما  كافر ، كما وافقهم يف نفي األٝتاء و الصفات عنالب  وُ مْ سِ الكبَتة فاسقا و َف يَ 

 . 542عسا أف يوىم الشبو و ا١تثلية هلل سبحانو

 وؿ وػاألص يقـو على العودة إُف اً تأصيلي اً و عن التوجو الفقهي البن تومرت ، فنجده اعتمد هنج   
ياسيا للثورة على ا١تنهج الفقهي ا١ترابطي فقد ػها ابن تومرت سػػوظف و ىي طريقة 543اجتناب الفروع
،  544اعتمادىم على الكتب الفرعية و على التقليد و التشعب الكبَت يف ا١تسائل الفقهيةأنكر عليهم 

و يف ٚتلة من اآلراء األصولية يظهر تأثر ابن تومرت بابن حـز يف العديد من ا١تسائل كرفض القياس  
تنباط نة و اإلٚتاع السػعلى الرجوع إُف القرخف و الس هرار ػتو للتقليد و إصاكمصدر للتشريع و معاد

األحكاـ يف حركة اجتهادية ليس فيها من وسائط للفروع الفقهية ، و ىذا ما يدفعنا لإلقرار بالرأي 
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wtilliam , op , Cit , p 36                                                                                
 . 47مغزاوي ، دور العامل السياسي يف انتشار ا١تذىب األشعري ، ص  -540
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543 - Dhina, op , cit , p 287 . 
؛ عبد السالـ شقور ، جهود ا١تالكية يف مواجهة الفرؽ ا١تخالفة يف  139 -158حسُت مؤنس ، ا١ترجع السابق ، ص  -544

 .   11ص ؛ مغزاوي ، التحوالت ا١تذىبية ،  14ـ، ص 2007، جواف 41ا١تغرب اإلسالمي ، ٣تلة التاريخ العريب، العدد: 
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س نصرة للمذىب بقدر ما ىو القائل بأف دعم ابن تومرت للمذىب الظاىري يف بعض ا١تسائل لي
 .545ا١ترابطُتو  من ا١تالكية انتقاـٌ 

من الفرؽ و ا١تذاىب فهي ليست أشعرية  كثَت  بآراءف دعوة ابن تومرت قد تأثرت إو ٣تمل القوؿ    
ْتتة و ليست معتزلة تقـو على األدلة العقلية وحدىا و ليست خارجية كما صورىا ا١ترابطوف و ىي 

 ، 546ليست شيعية يف كل إتاىاهتا بل ىي مزيج مضطرب من أغلب الفرؽ و ا١تذاىب اإلسالمية
و التغليط ٝتاه " أعز ما يطلب " أغلب ما ٯتيز  ديد التخليطشٚتعها ابن تومرت يف كتاب شامل 

ذكاءه من أجل ٕتسيد مشروعو  مستخدما دىاءه السياسي و 547أسلوبو التخويف و الًتىيب
السياسي دوف مراعاة القواعد األساسية  للشرع ، لذلك ٧تد أف األسس الفكرية للدعوة التومرتية 

طابقها مع الشرع و حىت مع العقل يف بعض ا١تتناقضات و عدـ انسجاـ اآلراء و صعوبة تب اتسمت
أف يكوف مطية للخروج عن ا١ترابطُت  ُت أىل ا١تغرب ال يعدواألحياف ما جعل اعتناقها و انتشارىا ب

ٗتلي سكاف ا١تغرب عن العقيدة ا١توحدية يف أوؿ فرصة  هأو خوفا من بطش ا١توحدين  وىو ما يفسر 
بل يف قولو " إف أتباع ابن تومرت َف يفهموا من  ٝتحت ٢تم بذلك ، و ىذا ما ذىب إليو ألفريد

 . 548دعوتو إال أنو ىو الوريث الشرعي و ا١تستحق للمعارؼ اليت أورثها الن  صلى اهلل عليو و سلم"

 إفالس العقيدة التومرتية   -2      

من عمر الدولة ا١توحدية خالؿ حكم ابن  األوُف شهدت العقيدة التومرتية أزىى أيامها يف ا١ترحلة   
يعقوب يوسف ، فقد كاف ىؤالء ا٠تلفاء أكثر حكاـ الدولة اعتقادا  تومرت و عبد ا١تؤمن ، مث ابنو أيب

زاد يف توطيد ىذا الواقع  تدىور أوضاع الناس يف  او ٦ت ،  549هبا و منافحة عنها و سعيا لنشرىا
                                                           

 105عاشور بوشامة ، ا١ترجع السابق ،ص  -545
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ية قطيعة معها ، غَت أف العقيدة التومرتلل سعػيًا حثػيثاً عوف يس أواخر عهد الدولة ا١ترابطية ما جعلهم
صر ا٠تليفة ا١تنصور الذي عرفت ػجليا ظرفيتها و فسادىا منذ ع بدأت تفقد أسباب وجودىا و ظهر

ليها ، فهو وإف َف ػهور بوادر االنقالب عػفًتة حكمو بداية الًتاجع العكسي للعقيدة التومرتية و ظ
أورده عبد الواحد ا١تراكشي  ، و ال أدؿ على ذلك ٦تا٢تا ظل يضمر براءتو منها تنكره و عداءه  ييبد

، يف قولو " أخربين الشيخ صاٌف أبو العباس أٛتد بن إبراىيم بن مطرؼ ا١تري و ٨تن ْتجر الكعبة 
يوسف يا أبا العباس أشهد ِف بُت يدي اهلل عز وجل أين ال أقوؿ  وقاؿ : قاؿ ِف أمَت ا١تؤمنُت أب

صمة قاؿ : و قاؿ ِف : و قد استأذنتو يف شر يفتقر إُف وجود اإلماـ يا أبا العباس أين اإلماـ ، بالع
ف العقيدة " . و تؤكد الرسائل ا١توحدية أف يعقوب ا١تنصور كاف على وشك التصريح بأ550أين اإلماـ

كلمة ا١توحدين و و ، و لعلو َف يفعل ذلك رغبة منو يف اٟتفاظ على وحدة  اتُ فَ وَ  التومرتية بدعة لوال
ـو و الرسائل و ا٠تطب فهي ٣ترد ػقيدة ا١توحدية يف الرسػ، أما وجود أثار الع 551خوفا من ٘تزؽ دولتهم

 . 552عبارات ال ٗترج عن دائرة الرموز السياسية

التومرتية يف أما عهد ا٠تليفة أيب العالء إدريس ا١تأموف فهو الذي ٬تسد السقوط اٟتر للعقيدة    
، فقد قرر ا١تأموف ىدـ أراء ابن تومرت  553هم أوُف الناس بالدفاع عنهافيفًتض نفوس حىت من ي

و بايعو ا١توحدوف ، دخل  (621/1223)موجها لو أشنع الصفات ، فحُت دخل العاصمة أوائل 
ا١تسجد اٞتامع و صعد ا١تنرب و خاطبهم قائال : " ال تدعوه ا١تهدي ا١تعصـو و ادعوه بالغوي ا١تذمـو 

و أعلن ا١تأموف بعدىا حربو على  554دي إال عيسى و أنو قد نبذنا أمره ا١تذمـو النحس"..... ال مه

                                                           
 . 212الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص عبد  -550
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للموحدين على  ا١تعتقد التومريت يف مرسـو ملكي اعترب منعرجا خطَتا أحدث ثورة يف الًتكيبة العقدية
ال مهدي  فنبذنا الباطل و أظهرنا اٟتق و أ االرٝتي و الشع  و ما جاء فيو " و لتعلموا أن يُتا١تستو 

إال عيسى و إ٪تا ٝتي مهديا  لتكلمو يف ا١تهد فتلك بدعة قد أزلناىا و قد أزلنا لفظ العصمة عن من 
، و َف يفت ا١تأموف أف ينبو إُف أف أباه ا١تنصور كاف قد عـز على ىذا أيضا و  555"َف تثبت لو عصمة

الرسالة بقولو " اللهم أشهد ج اليت تؤيد موقفو مث ختم ، مث راح يسرد اٟتج 556لكن األجل َف ٯتهلو
 من فعلهم و أمرىم ا٠تبيث " . اٞتنة من النار ، و نعوذ بك  أىل اءةقد تربأنا منهم بر  اأن

و با١توازاة مع ىذا اإلجراء أقدـ ا١تأموف على ٤تاكمة أشياخ ا١توحدين ا١تصامدة الذين يعتربوا ٛتلة    
ىم يف السلطة و ا بسبب تنفذنهم  عددا كبَت لواء الفكر التومريت و أكثر من يذود عنو و أعدـ م

 . 557تالعبهم با٠تلفاء مستغلُت مكانتهم  يف اجملتمع ا١توحدي

و ٯتكن إرجاع ىذا االنقالب كذلك إُف الدور ا٠تطَت الذي لعبو األشياخ يف التالعب با٠تلفاء و    
ىم كمرجعيات للعقيدة إثارة النزاعات بينهم و تقدًن مصاٟتهم على شؤوف الرعية مستندين إُف نفوذ

، أضف إُف  558التومرتية خاصة و أهنم نكثوا بيعة ا١تأموف و ألبوا عليو منافسيو من بٍت عبد ا١تؤمن
،  559ذلك قوة شخصية ا١تأموف الذي وصفو ابن أيب زرع بأنو كاف إماما يف اٟتديث عا١تا بأمور الدين

وكات ا١توحدية ففي حُت كاف يكتب ات ىذا اإلجراء اٟتاسم تغَت الكتابات على ا١تسكيعاو من تد
ا ، ٤تمد رسولنا و ػمل عبارة * اهلل ربنػبحت ٖتػ* أص إمامناعليها * اهلل ربنا ، ٤تمد رسولنا ، ا١تهدي 
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اسم ا١تهدي من ا٠تطب و الرسائل و كل الشعائر اليت كانت تقاـ حذؼ كما   560القرخف أمامنا *
 . 561تبعا لتعاليمو

شهدتو الدولة ا١توحدية من قوة و ازدىار َف يكن كافيا ٟتمل الناس على كما أف مرور السنُت و ما 
ة و األماين ػفت بعدـ التالـؤ مع ا١تدارؾ العقلية و ا١تشاعر الذاتيػناؽ العقيدة التومرتية اليت اتصػاعت

شهم و ٕتنبا ػػ، فأغلب الرعايا دخلوا دعوهتم خوفا من بط 562الداخلية لرببر ا١تغرب اإلسالمي
، و ىذا ما يفسره الشعور العميق بالرضا بُت ٚتاىَت  563م و دفنوا حقدىم على ا١توحدينلقسوهت

، و من أىم عوامل تقهقر ا١تذىب التومريت عدـ قيامو على أسس  564ا١تغرب بعد إجراءات ا١تأموف
دينية متينة ، يضاؼ إُف ذلك ٕتدد حركة أىل اٟتديث يف عصر ا١تنصور و دورىا يف كشف عيوب و 

 . 565ىب ابن تومرت الذي استند إُف ٚتلة من األحاديث الضعيفة ا١تؤولة لتثبيت ادعاءاتوزالت مذ

لقد أدى ىذا اإلجراء إُف انكسار اإليديولوجية التومرتية ٦تا يؤشر على فقداف النسق ا١توحدي أىم    
 . 566خيوطو ا١تتينة اليت قاـ عليها

ل ا١تصمودية إُف إعادة العمل بالرسـو ا١تهدوية غم قياـ ا٠تليفة الرشيد ٖتت إٟتاح زعماء القبائر و    
غَت أف خطوتو تلك كانت دوف طائل إذ أهنا تفلتت من فحوى اإليديولوجية التومرتية و َف ٗترج من 

                                                           
-1196 -ىػ 668/  ٠510تضر ٤تمد بولطيف ، فقهاء ا١تالكية و التجربة السياسية ا١توحدية يف ا١تغرب اإلسالمي ) -560

 .   380، ص  2009 – 1429،  ، ا١تعهد العاِف للفكر اإلسالمي ، بَتوت 1( ط1269
 . 343، ص  6؛ ابن خلدوف ، العرب ، ج 338، ص  4الذى  ، تاريخ اإلسالـ ، ج  -561
 . 286ألفريد بل ، ا١ترجع السابق ، ص  -562
 .  49مراجع عقيلة ، سقوط الدولة ا١توحدية ، ص  -563
 . 286الفريد بل ، ا١ترجع السابق ، ص  -564
 .  304-301سابق ، صعبد اهلل عالـ ، ا١ترجع ال -565
  . 9، ص www.minculture.gov.ma ٤تمد الشريف ، السلطة و ا١تتصوفة با١تغرب اإلسالمي ، . -566



 

125 
 

الطابع  ا١تناورة السياسة و أصبح وجودىا عبارة عن إجراء شكلي إذ َف يلبث أف دخلت الدعوة 
 .   567مصَتىا احملتـو التومرتية طور اال٨تالؿ األخَت و هناية

مشلت انتكاسة ا١تذىب التومريت األصوؿ و الفروع معا و تراجع معها ا١تذىب اٟتزمي التومريت و     
خفت وطأة النزعة ا٠تارجية نفسو الوقت و يف ، 568ٗتلى ا٠تلفاء عن ٛتاستهم لرموز العقيدة التومرتية

 و الشيعية اليت الزمت إنكار ابن تومرت .

ت حكمو و فرضت عليو ما قاـ بو ، و ػترب انعكاسا لظروؼ الزمػاـ بو ا١تأموف يعػقرغم أف ما و    
ابن تومرت ولدت  جملتمع و العلماء و أف عقيدة رغم أنو كاف يعكس تطلعات فئات كبَتة من ا

عيو للطا٤تُت يف السلطة التموت بسبب الزالت اليت ٛتلها فكره ، إال أف ذلك فتح الباب على مصر 
يف  ويوف ، ػصم و ا١ترينػصى قاـ ا١تعتػقياـ عليو ففي ا١تغرب األقػراءات ا١تأموف حجة للػإجووجدوا يف 

تقالؿ ، أما يف ا١تغرب حفص من إجراءات ا١تأموف حجة لالس وذ بناٗتفا١تغرب األدىن ) افريقية ( 
  كما ، 569عبد الواد ْتجة أف البقاء ٖتت سلطة ا١توحدين َف تبق عوامل وجوده وبن انشقاألوسط 

تسببت إجراءات ا١تأموف يف ارتباؾ معنوي كبَت بُت ىؤالء الذين ظلوا ٥تلصُت لتعاليم ابن تومرت 
 . 570فكانوا بذلك و كأهنم فقدوا كل سبب للوالء أو الثقة أو األمل يف السلطة ا١توحدية

 دور الفقها  - 3

و التشهَت و حىت  عريضمرت و خلفائو ، مشلت التتعرض فقهاء ا١تالكية ٢تجمة شرسة من ابن تو    
مى و ػكية بالتجسيم و التشبيو و التقليد األعػا١تال فقهاء م ا١توحدوفػفقد اهت، ا١تتابعة و ا١تضايقة 

االعتماد على كتب الفروع و تغليب رأي مالك حىت على الكتاب و السنة ، و كاف من تبعات ذلك 
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ئل من أجل تقليص نفوذه واٟتد من أف واجو ا١تذىب ا١تالكي ٛتلة صر٭تة من طرؼ ا٠تلفاء األوا
كي ، و تارة ػملوا على نصرة ا١تذىب الظاىري كبديل عن ا١تذىب ا١تالػماعي ، فتارة عػتأثَته االجت

 نكلوا ببعض الفقهاء و تارة أخرى أحرقوا كتب الفروع ، و يرجع كثَت من الباحثُت حقيقة الصراع إُف
السلفية ا١ترابطية و ا١تدرسة التومرتية ا١توحدية و إ٪تا ىو  نو ليس صراعا بُت ا١تدرسة الفقهية ا١تالكيةأ

ٕتسيد لوىداؼ السياسية اليت رٝتها ابن تومرت و استغل كل الوسائل ا١تادية البشرية و العلمية من 
 أجل ٖتقيقها .

 رتية سببا يفكانت ىذه السياسة ا١تتشددة مع ا١تالكية و العيوب الكثَتة اليت ميزت العقيدة التوم    
متنوعة األشكاؿ من طرؼ الفقهاء ا١تالكية ضد ا١توحدين ، فقد سلك بعض ظهور معارضة شديدة 

 الفقهاء مسلك ا١تقاومة الصامتة يف حُت رأى بعضهم اجملاىرة با١تقاومة متحمال تبعات ذلك .

ن طريق فقد اعتمدوا على رفض العقيدة التومرتية ع أو الصامتة أما من اتبع هنج ا١تقاومة السلبية   
، و من ٚتلة الفقهاء الذين سلكوا  571الالمباالة و اإلعراض سواء على ا١تستوى الرٝتي أو العلمي

و مذىبو يف  ىذا ا١تسلك القاضي عياض إذ َف يرد يف كتابو " الشفا " ذكر وال إشارة إُف ا١تهدي 
قا عن بقية إثبات العصمة للن  صلى اهلل عليو و سلم و نفاىا  إطال عنكتاب ٖتدث يف ٣تملو 

لرفض السل  أو الصامت ابن ، و من أمثلة ا 572البشر و يف ذلك رد مبطن على مزاعم ابن تومرت
ـ ( يف كتابو " التشوؼ" الذي َف يذكر فيو أيا من خلفاء الدولة 1229 -ىػ 627التدِف) دالزيا

با١تذىب ا١تالكي و ا١توحدية ، و التـز من جهة أخرى بإثبات شيوع الصالح بُت ا١تصامدة و التزامهم 
 . 573يف ذلك ٕتاىل واضح البن تومرت و مذىبو

                                                           
 .  199التحوالت ا١تذىبية ، ص مغزاوي ،  -571
 . 12عبد السالـ شقور ، ا١ترجع السابق ، ص  -572
 .  170 – 125التدِف ، ا١تصدر السابق ، ص  -573
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 (ـ1165 -ىػ 561) سار القاضي أبو القاسم أخيل ابن إدريس الرندي نفسو النهج و على   
قاؿ يف حق عبد ا١تؤمن " كيف تصبح لو  ونإيل عنو الذي عوقب بالنفي إُف مكناس بسبب ما ق

 . 574ليس بقرشي " ىو ا٠تالفة و

كما عرب فقهاء خخروف عن رفضهم للعقيدة التومرتية من خالؿ مبادرهتم إُف إعالف والئهم     
ُت من أجل تربير قيامهم عليهم و نقضهم لبيعتهم ، و ىو األمر الذي تكشف عنو عدة يللعباس

مصادر يف ثنايا استعراضها لوحداث من مواقف متعاطفة للفقهاء مع الثوار من خالؿ خطبهم اليت  
تهم ، ػبيع ضػنت ٖتمل البيعة و الوالء للعباسُت يف دعوة ضمنية للقياـ على حكم ا١توحدين و نقكا

ـ( ١تا ٘تلك ّتاية خطب هبا للخليفة العباسي  1188 -1184ىػ /  584 -580فعلي بن غانية )
ُت عن التسهيالت اليت وجدىا بنو غانية حنفسو السياؽ  ا١تصادر التارٮتية يف و ٖتدثت،  575الناصر

٤تمد عبد اٟتق االشبيلي الذي أجاب ٭تيا بن غانية يف والية  ووقف الفقيو أبو دخو٢تم إُف ّتاية ، 
٦تا قالو يف خطبو " اٟتمد هلل ، و  576ا٠تطبة با١تسجد اٞتامع و كاف قد رفضها سلفا من ا١توحدين

 .  577الذي أعاد األمر نصابو و أزالو من أيدي غاصبيو"

اوئة للسلطة ا١توحدية ، ػع بعض الفقهاء ا١تباشر يف تأييد حركات ثورية منكما أنو ال يستبعد ضلو      
على  كرالذي كاف ين 578قامت ثورة علي بن ٤تمد بن رزين اٞتزيري (ـ1199 -ىػ 586) ففي سنة
، و 579اىية و إ٫تا٢تم للرعيةػَتىم ا٠تالفة ملكا و توسعهم يف الرفيهم و تصػمهديت ا٨ترافهم و ا١توحدين

                                                           
 . 203، ص  4ا١تقري ، نفح الطيب ،ج -574
 . 18، ص 4؛ النويري ، ا١تصدر السابق ، ج 128، ص 10ابن األثَت ، ا١تصدر السابق ، ج -575
أبو جعفر أٛتد بن إبراىيم الثقفي اٞتياين ابن الزبَت ، صلة الصلة ،تح : ليفي بروفينساؿ ، ا١تطبعة االقتصادية، الرباط   -576
  05ـ ،  ص1938،

  77الغربيٍت ، عنواف الدراية ، ص -577
 .  155ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -578
 . 66ص 4ا١تقري ، نفح الطيب ، ج -579
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القاسم بن فارس الغرناطي  ودين الثورة اليت قادىا الفقيو أبركات الثورية ا١تناوئة للموحمن أشهر اٟت
من الفقهاء الذين رفضوا التومرتية و اختاروا ا١تواجهة  و،  580ـ(1204 -ىػ 601ا١تعروؼ با١تهر )

ا د ظل ىذق، و  ـ(1184 -ىػ 580ا١تباشرة عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد اهلل ا١تعروؼ بابن ذماـ )
ا١تعادية البن تومرت و مهدويتو ففي إحدى خطب اٞتمعة و حُت استوي  والعاَف ٭تتفظ بعواطف

 ا٠تطيب على ا١تنرب و أخذ يعظم اإلماـ ا١تهدي قالو " كذبت لعنك اهلل " . 

ا١تأموف حُت للموحدين وعقيدهتم أف  اومن شواىد الرفض و اإلنكار الذين ظل ا١تالكية يظهروهن      
من العقيدة التومرتية ، وأنكر ما كاف عليو أسالفو ، لقي دعما ومساندة كبَتة من الفقهاء ا١تالكية  أترب 

 ـ( مادحا ا١تأموف : 1240 -ىػ 637ومن ذلك قوؿ الفقيو األديب ابن عمرو بن خبازة الفاسي )

       و حد النبوة حلة مطوية                            ال يستطيع ا٠تلق نسجها مثلها  

                                                   581فأسر حسواف ارتقاء يبغي                            ٔتحالة نسجا على منوا٢تا 

 ويف ا١تأموف قاؿ أبو اٟتسن العيٍت:

 وما ذلك إال إف سبقت ونصروا                      وادٞتت إذا باتوا وحققت إذ شكروا 

  582أناؿ بك اإلسالـ أقصى مراده                       وقد سعد التوحيدي إذ تشقى الشرؾ 

ارتبط عند ىذا اٟتد فحسب دور الفقهاء ا١تالكية ا١تعادي واجملايف للدولة ا١توحدية  وَف ينتو       
اع الذي النز  ؼ مباشر يفالعديد من األزمات السياسية , فقد دخل بعض الفقهاء كطر ب كذلك  اٝتهم

ن ، ومن ذلك أف الفضل يف اعتالء أيب يعقوب يوسف عرش ا٠تالفة يعود إُف مدار بُت بٍت عبد ا١تؤ 

                                                           
 . 345، ص 4ابن عبد ا١تالك ، ا١تصدر السابق ، ج  -580
 .  300ػ  379، ص  2ا١تقري   ، أزىار الرياض ،ج -581
 . 288ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -582
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إخفاء وفاة عبد ا١تؤمن حىت يفوز  على ـ( بعد أف عمل1176ىػ ػ572القاضي حجاج بن يوسف )
 . 583ف الذين يرتقب وصو٢تم من األندلس فرصة االستئثار باٟتكم ػعلى منافسي يوس

ن الصراع الذي دار بُت إدريس ا١تأموف وأخيو العادؿ ٭تدثنا ابن عذارى عن الدور الذي وع    
، وعن الدور  584ـ ( يف التمهيد لبيعة ا١تأموف1234ىػ ػ 632اضطلع بو القاضي أبو الوليد افليح )

،  585الذي لعبو يف اٗتاذ ا١تأموف أحد اخطر قراراتو وا١تتمثل يف اإلطاحة بأشياخ ا١توحدين الناكثُت
٤تسوبا على اٞتبهة ا١تضادة للمأموف ومن  (ـ1231ىػ ػ628)طافقبينما كاف الفقيو أبو اٟتسن بن ال

  586قبلو العادؿ إذ ساند ترشيح عبد الواحد ا١تخلوع للخالفة بعد وفاة ا١تستنصر

ومن الفقهاء الذين تأكد ضلوعهم يف  النزاعات السياسية يف عهد الرشيد الفقيو أبو عبد اهلل بن    
ـ( فقد أسدى للخليفة أجل خدمة عندما أمكنو من اإليقاع با١تتمرد على 1240ىػ ػ 638دوناس )

إال أف  طموح ابن دوناس  587ـ(1237ىػ ػ635حكمو عمر بن تاويط زعيم ىسكورة سنة ) 
ما أودى ْتياتو , وذلك حينما اكتشف الرشيد ما دار بينو وبُت احد أمراء البيت اٟتاكم من سرعاف 

 .  588ف القياـ عليوأطابات ومفاوضات بشخمن  أبناء عمومة ا١تأموف

 دور المتصوفة  -4

بتاريخ الغرب اإلسالمي أف  ا٠تاصة اٟتديثة ومن ٥تتلف الدراسات يتضح من القرائن ا١تصدرية    
ية و ػشكل إحدى أبرز اٟتساسيات الدينية داخل ٣تتمعاتو و أحد مقوماهتا الدينية و الروحالتصوؼ 

                                                           
 . 290عبد الواحد الراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص  -583
  . 276 – 275ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -584
 . 252ابن ايب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص  -585
  346ص ،  4ابن عبد ا١تلك ، ا١تصدر السابق، ج - 586
 . 303، ص  6؛ ابن خلدوف ، العرب ، ج 346ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -587
 . 510ابن الزبَت ، صلة الصلة ، ص  -588
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الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ، األمر الذي دفع أغلب خلفاء الدولة ا١توحدية إُف التقرب من 
اجملتمع  ا١تتصوفة والزىاد وتبجيلهم و تكرٯتهم يف سياسة ٚتعت بُت استمالة ىذا التيار الذي اكتسح

ية الواسعة على التصوؼ و بعة الشا١توحدي بقوة ، و بُت ا١تراقبة و ا١تتابعة خوفا من إفرازات ىذه ا٢تب  
 ا١تتصوفة .

و الالفت لالنتباه أنو و رغم اٞتهود اليت بذ٢تا ا٠تلفاء من أجل احتواء ىذا التيار فإنو َف ٮترج من    
جري ، الثاين عشر و ا٢تدين طيلة القرنُت السادس و السابع دائرة ا١تعارضة الدينية السياسية ضد ا١توح

ت ثورات ذات طابع صويف تزعمها يف عرفو الشاىد أف الدولة ا١توحدية  يالدي ،ا١تالثالث عشر 
  589ـ(1147 -ىػ 542ـ( و يف ا١تغرب ابن ىود ا١تاسي )1156 -ىػ 546األندلس ابن قسي )

و يسوؽ ،  590ويف يدعى عتابػاثرة لثائر صػاحب كتاب "التشوؼ" إشارات متنػما أورد صػك
ـ( ما يفيد أنو 1195 -ىػ 596يف ترٚتتو أليب إبراىيم بن وٚتاتن الرجراجي ) نفسو ا١تصدر صاحب

كاف ينتهز أي فرصة الجتماع الناس با١تسجد و يتكلم يف حق عامل الدولة ا١توحدية ما عرضو 
 .591للسجن مرارا

ىاف العامة ٔتا يتمتعوف بو من قرارات خارقة ٕتعل منهم أندادا و لقد ارتبط حضور ا١تتصوفة يف أذ   
للسلطة ، و َف تتأخر " حكاية الكرامة " يف تكريس ىذا ا١تعتقد ٔتا عزتو من رجاؿ التصوؼ من 

 592ُت و ا١تستضعفُتػُت عن حقوؽ ا١تظلومػاؿ و الوالة و مدافعػورىم مناىضُت ٞتور العمػف تصػمواق
ـ( ٬تد قسما منها يتناوؿ العالقة بُت سلطة 1177 -ىػ 572يعزى بلنور)  ، و القارئ لكرامات أيب

عبد ا١تؤمن ا٠تليفة و أيب يعزى ا١تتصوؼ و اليت كانت تعكس الصراع بُت السلطتُت ا١تتنافستُت 
 للتحكم يف العامة و توجيهها .

                                                           
 .  324؛ ٠تضر بولطيف ، ا١ترجع السابق ، ص  30، ص  ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين -589
 . 395التدِف ، ا١تصدر السابق ، ص  -590
 . ٠322تضر بولطيف ، ا١ترجع السابق ، ص  -591
  322نفسو ، ص -592
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ا واضحا ٕتاوز ياسيو الواقع أف الكرمات ٔتا تنطوي عليو من دالالت و إ٭تاءات ٛتلت خطابا س   
أسس لرؤية هتدؼ إُف بعث ٣تتمع جديد عن أزمة سياسية يف اٟتكم الذي  اإلفصاح يف٣ترد الرغبة 

، و  593يب السلطة ا١توحديةي مشروع ارتبط ببنية ترتكز على تغإُفيدي رجاؿ التصوؼ استنادا أعلى 
 ة و استمرارىا . دولػوة و استقرار الػصوفة على قػليا ا٠تطر الذي شكلو ا١تتػىو ما يوضح ج

و ٦تا يعزز قولنا أف التصوؼ كتيار يف البناء االجتماعي و السياسي للدولة ا١توحدية كاف لو نصيبو     
اليت تعترب من بُت أبرز  من النزاعات و التصدعات اليت شهدىا بيت بٍت عبد ا١تؤمن ، ىذه النزاعات

ا١تأموف مع ا١تعتصم على السلطة بعد وفاة العادؿ كل دولة ا١توحدين ، فخالؿ نزاع ا٠تليفة آأسباب ت
طالبا منو التزكية و البيعة و قد ساند شيخ الرباط ا١تأموف  594ىػ كتب ا١تأموف الشيخ رباط تيط624

، وطلب منو بأف " يأخذ اٟتركة إُف مراكش ويستعُت  دوف تردد ناوئيو يف السلطةػيف صراعو ضد م
م، و٬تعلكم خليفة، ػهب لك ملكػعاُف أف يهػى ذمة اهلل تكفل لك علػباهلل، وقاؿ الشيخ :" نت

 " . اً لكونكم أىال للخالفة، ألف لك عقال وافرا ورأيا صاٟت

والت اٟتثيثة للسلطة من أجل استمالة الطوائف الصوفية إال أف جهودىم منيت او رغم احمل   
يادة األمَت ا١تريٍت يعقوب بن بالفشل ، فبمجرد أف ثار الواِف ا١توحدي أبو فارس عزورتن و اعًتؼ بس

عبد اٟتق لقي دعما من بٍت أغمار و التجأ إُف حـر رباط تيط و لقي دعما و مساندة من القائمُت 
 . 595على الرباط

وقد حاوؿ ا٠تليفة أبو دبوس  تأمُت مساندة شيوخ رباط تيط لو بأف أصػدر ظهػَتا يف ربيػع األوؿ      
والرتبػػػة  مػػػة وا١تػػػربةاقػػػط مػػػن اٟتكػػػم( ٭تملهػػػم فيػػػو علػػػى الكر ىػػػػ )أي بعػػػد ثالثػػػة اشػػػهر ف 665مػػػن عػػػاـ 

                                                           
 ٠327تضر بولطيف ، ا١ترجع السابق ، ص - 593
من أقدـ رباطات  ا١تغرب األقصى يقع ببالد خزمور ، قاـ عليو بٍت أغمار من صنهاجة ، انػظر: التػدِف ، ا١تصدر السػابق ،  -594
 .  211ص 
٤تمد الشريف ، ما قبل ىيكلة الزوايا با١تغرب: الطوائف الصوفية خالؿ مرحلة اال٨تالؿ ا١توحدي،  -595

www.minculture.gov.ma  09، ص . 
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قػػػيهم ضػػػروب الضػػػيم وا١تضػػػرة ، فضػػػال عػػػن إعفػػػائهم مػػػن الوظػػػائف ا١تخزنيػػػة، تالدائمػػػة واٟتمايػػػة الػػػيت 
والكلف الناشئة، وٚتيع مػا يلػـز مػن ا١تػؤف ، طالبػا مػنهم التصػدؽ بأعشػارىم وتفريقهػا علػى ا١تسػاكُت، 

إال أف ٤تاولتػو منيػت بالفشػل، ألف شػيوخ تػيط مػالوا ٞتانػب خصػومو  جريا علػى عػادهتم يف الصػالح .
السياسيُت، واعًتفػوا مبكػرا بسػلطة ا١تػرينيُت الػذين َف يػًتددوا مػن جػانبهم يف إقػرار مػا بظهػَت أيب دبػوس 
٢تػػم، "بػػل أضػػافوا إليػػو امتيػػازات ماديػػة، وبػػادروا إُف االعػػًتاؼ ا١تبكػػر ٢تػػم بشػػرؼ نسػػبهم، بػػل قػػدموىم 

 .   ىػ 703لركب الرٝتي للحج يف سنة على رأس ا

يبقػػػػى توضػػػػيح الػػػػدور الػػػػذي ٯتكػػػػن أف يكػػػػوف قػػػػد لعبػػػػو ربػػػػاط خسػػػػفي يف الصػػػػراعات الػػػػيت واجهػػػػت    
ا١توحػػدين مػػع بػػٍت مػػرين. ولػػو أننػػا ال نتػػوفر علػػى أيػػة إيضػػاحات تسػػمح لنػػا بػػاٞتـز بػػأف أتبػػاع أيب ٤تمػػد 

فإننػػا ٧تػػد أف األمػػَت يعقػػوب بػػن  -ر بتػػيط امػػغكمػػا حػػدث مػػع بػػٍت أ  -ٌف ا١تػػرينيُت صػػاٌف قػػد مػػالوا لصػػا
ـ( لػػػ"والية 1299ىػػػ/ 698عبػػد اٟتػػق ا١تػػريٍت قػػد عػػُت أصػػغر أبنػػاء شػػيخ خسػػفي، وىػػو عيسػػى )ت. 

أيب ٤تمػد  أحفػادأف يكػافر  -هبذه ا١تبادرة - اإلمارة ببلد خسفي". ومن احملتمل أف األمَت ا١تريٍت حاوؿ
  .596صاٌف على دعمهم لو يف صراعو مع ا١توحدي

و إُف جانب الدور السياسي الذي لعبو ا١تتصوفة يف ا٨تالؿ السلطة ا١توحديػة و يف الصػراع مػع بػٍت     
ـ فإننػػػػا نلػػػػتمس تػػػػأثَت ا١تتصػػػػوفة يف الثػػػػورات الػػػػيت قامػػػػت ضػػػػد ا١توحػػػػدين 13ىػػػػػ/7مػػػػرين خػػػػالؿ القػػػػرف 

ـ ( يف 1238 -ىػػػػ 635باألنػػػدلس و با٠تصػػػوص ثػػػورة أبػػػو عبػػػد اهلل ٤تمػػػد بػػػن يوسػػػف بػػػن ىػػػود  ) 
  . 597مرسيو اليت لقيت دعما كبَتا من طرؼ ا١تتصوفة

  الثا : العوامل االقتصادية

 عسكرة النغام االقتصادي – 1

                                                           
 .9الشريف ، ما قبل ىيكلة الزوايا با١تغرب ، ص ٤تمد  - 596
 . 112ابن الزبَت ، ا١تصدر السابق ، ص  -597
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٘تيزت الدولة يف العصر الوسيط بكوهنا عسكرية بامتياز ، حيث أولت جل اىتمامها لقضايا     
وهتا ، ػاٞتهاد و القتاؿ داخليا و خارجيا ، فكوف اٞتيش بذلك عمود الدولة و أساس قيامها و معيار ق

ج الدولة و َف ٗتر ، " من كثرت أجناده عمرت بالده "   من قبيل و ىذا ما نفسر بو شيوع مقوالت
ا١توحدية عن ىذا السياؽ ، خاصة إذا أدركنا شساعة ٣تا٢تا اٞتغرايف و تعدد خصومها و منافسيها و 
منهجها الذي اعتمد على البطش و القوة يف إقامة الدولة ، و من الطبيعي يف ىذه اٟتالة أف ٭تتاج 

أسلحتو و عن فضال  ىذا اٞتيش إُف مصاريف و تكاليف باىضة لتوفَت رواتبو و طعامو و شرابو ،
 . ياتوعطأىباتو و 

و إذا كانت األمور تسَت على ما يراـ خالؿ فًتات ا٠تلفاء األقوياء ، فاٟتاؿ ليس كذلك بالنسبة     
نافسة و حدوث ػيف ا١توازين بظهور عصبيات م اً هدت فًتات حكمهم انقالبػللمتأخرين الذين ش
دمة ػا توجو اٞتميع اإلمكانيات االقتصادية ٠تمدادة و اضطراب يف حبل األمن ، عنأزمات سياسية ح

رى و يؤدي إُف تدىور ػسكرية الشيء الذي يؤثر سلبا على قطاعات اإلنتاج األخػاألىداؼ الع
 . 598االقتصاد

و رغم أف ا٠تلفاء األوائل أولوا اىتماما كبَتا ٔتختلف القطاعات االقتصادية ، و عملوا على توفَت      
، إال أف ىذا الواقع َف يستمر خالؿ مرحلة ا٨تالؿ الدولة ،  599الظروؼ ا١تناسبة الزدىارىا و تطورىا

ك أف ا١تيداف اٟتريف عرؼ فقد توجو اقتصاد الدولة يف ىذه ا١ترحلة ٨تو العسكرة ، و الشاىد على ذل
الصناعات اليت لديها عالقة  تحظيتوجيها منظما ٨تو الصناعات اٟتربية بالدرجة األوُف ، فقد 

، فازدىرت الصناعة ا١تعدنية ٟتاجة الدولة لوسلحة ، كما  600تشجيع من طرؼ ا٠تلفاءبباٟترب 
اليت كانت تدخل ضمن  ازدىرت صناعة النسيج ٟتاجتها للبنود و األعالـ و ا٠تلع و الكسوات

                                                           
 .  220ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص  -598
 .   424ليلى أٛتد النجار ، ا١ترجع السابق ، ص -599
 . 121؛ ٣تهوؿ ، اٟتلل ا١توشية ، ص   260ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص  -600
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جارة ٟتاجة األسطوؿ للمراكب نو يف الوقت ذاتو ازدىرت صناعة ال،  601رواتب اٞتند و مستلزماهتم
 و األجفاف اٟتربية .

ت العامة قد عرفت انكماشا يف فًتة آناء ذات الصلة با١ترافق و ا١تنشو إذا كانت حركة الب     
فقد ،  602كة البناء ا١ترتبطة باالنشغاالت العسكريةالضعف ا١توحدي ، فإف اٟتكم ال ينطبق على حر 

ازدىر بناء اٟتصوف و القالع و ا١تعسكرات و اٞتسور و األربطة اليت كانت الدولة يف حاجة ٢تا من 
يده خالؿ القرف يو لعل أضخم مشروع عمراين مت تش ٢603تا تسهيل حركة اٞتيش و مراقبة اجملاؿ التابع

 . 604ألغراض عسكريةكاف ح  أال وىو رباط الفتالسادس ىجري 

و يف ميداف اٞتباية تزايد اٟتضور العسكري يف عملية ٚتعو و إنفاقو على متطلبات اٞتيش الذي      
بتزايد مهاـ اٞتيش يف ظل التدىور األمٍت ا١تتنامي يف ربوع الدولة الواسعة و يف ىذا  وتزايدت مصاريف

ا١تكوس على رعاياه يف و ماـ يف فرض ا١تغاـر اإلطار ذىب فريق من الفقهاء إُف حد إعطاء اٟتق لإل
 . 605حالة عجز بيت ا١تاؿ عن توفَت اإلمكانيات الضرورية للدفاع عن مصاٌف ا١تسلمُت

إُف التصور ا٠تلدوين أف االقتصاد ا١تنبثق عن أسلوب  رجوعبالو  رْ كِ و يتضح من خالؿ ما ُذ     
و  اإلنتاج اٟتريب ال بد و أف يتناقض يف إحدى مراحل  ٪توه مع ا١تقررات الشرعية يف ميداف اٞتباية

لطاف و متطلبات ػفمصاريف الس 606 عن ىذا التناقضُتلو ؤ ػلطاف و القادة العسكريوف مس السعد ي
للحفاظ على سيولة ىذه ا١تصاريف ال ٬تد و لغزو " كل موارد الدولة اٟتماية تستنفذاف يف " اقتصاد ا

                                                           
 . 104سُت ، جوائح و أوبئة ، عهد ا١توحدين ، مطبعة النجاح اٞتديدة ، الدار البيضاء ، ص بولقطيب ح -601
 . 428 – 427ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص  -602
 .  151مؤلف ٣تهوؿ ، االستبصار ، ص  -603
 .  214ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -604
،  5عيار ا١تعرب و اٞتامع ا١تغرب عن فتاوى أىل افريقية و األندلس و ا١تغرب ، جأيب العباس أٛتد بن ٭تيا الونشريسي ، ا١ت -605

 .   33 – 32، ص  1981 – 1401دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت ، 
 .  32ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص  -606
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ذه ا١ترحلة يتحوؿ السلطاف سوى رعاياه الذين يفرض عليهم ٥تتلف الضرائب و ا١تكوس ، و يف ى
 . 607لالقتصاد إُف عبء عليو اٞتيش من حاـٍ 

و ٦تا يؤكد طغياف الطابع العسكري على االقتصاد ا١توحدي ، أف مربرات اإلقطاع عرفت ٖتوال     
جذريا على عهدىا فبعد أف كانت منحصرة يف الفئات االجتماعية ا١تقهورة من صنف الفقراء و  

اختفت كل ىذه األصناؼ من  608 أو كل من خدـ اإلسالـ و ا١تسلمُتنُتكثَتي العياؿ أو ا١تدي
حة ا١تقتطعُت بدءا من القرف ا٠تامس ىجري ، فقد أصبح ا١تؤىل اٟتريب شرطا أساسيا للحصوؿ الئ

 جري .ا٢تعلى اإلقطاع خالؿ القرف السادس 

من خالؿ ٣تمل النصوص السالفة حوؿ حضور اٞتند يف اٟتياة االقتصادية ، ٯتكن ا٠تلوص إُف     
يب ، فطغياف ا٢تم ها أسلوب اإلنتاج اٟتر أف الدولة ا١توحدية عرفت تشكيلة اقتصادية يغلب علي

 . 609على اجملتمع ا١توحدي ، جعل ا١تؤىل اٟتريب يتفوؽ على ما سواه من ا١تؤىالت  العسكري 

توفَت  و عليو إذا كاف اٞتيش يقـو بدور ٤توري يف توفَت األمن واٟتفاظ على استقرار الدولة و    
ا١تقابل يستهلك قسطا كبَتا من صادرات ، فإنو يف ا١تسالب و األغنائم و كالبعض العائدات ا١تالية  

ات ا٠تزينة و يف ىذه اٟتالة يتحوؿ اٞتيش من مصدر قوة خاصة عند تأسيسها إُف عبء مدخر 
 ُت ألف مهامهميخالؿ الفًتة األخَتة من عمر الدولة ، حيث يتحوؿ اٞتنود إُف مستهلكُت أساس

 مىعدو خالؿ فًتات األزمات يتحولوف إُف  اشرين وا١تبا١تنتجُت  اٟتربية تقتضي ذلك فيتعالوف فوؽ
األساسي بسبب ا١تكوس و الضرائب الباىضة اليت تفرض على القطاعات اإلنتاجية لتوفَت ا١تتطلبات 

                                                           
 .  362، ص  1994، مركز دراسات الوحدة العربية ، بَتوت ،  ٤6تمد عابد اٞتابري ، العصبية و الدولة ، ط -607
 –ـ  852)  –ىػ ( 488 -ىػ 238٭تي أبو ا١تعاطي ٤تمد عباسي ، ا١تلكيات الزراعية و أثارىا يف ا١تغرب و األندلس )  -608

، ص  2000 – 1421ـ ( ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، إشراؼ : طاىر راغب حسُت ، جامػعة القػاىرة ،  1095
101 . 

 . 115بولقطيب ، ا١ترجع السابق ، ص  -609
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، فاالستعداد للحرب كاف يلتهم قسطا وافرا من اإلنتاج الزراعي يف شكل مؤف و  610اٟتربية
راد و حالة ػالزراعية خنذاؾ فضال عن موجات القحط و اٞتقنيات ػ، و إذا علمنا بدائية الت 611جبايات

لة إطعاـ أيو الفالحوف عندما تضاؼ إليهم مسانعداـ األمن السائدة أدركنا و الشك ما كاف يعان
ماعي من األرياؼ و البساتُت ػدىا ال غرابة أف نرى حالة ا٢تروب اٞتػاٞتند يف قراىم و أريافهم ، عن

 . 612ن تراجع على مستوى اإلنتاج الزراعيإُف ا١تدف و ما يرافقها م

كما شكلت مسألة إطعاـ اٞتند و رواتبهم اٞتارية و ا٢تبات الظرفية و متحصالت الغنائم حافزا       
لسكاف اإلمرباطورية من أجل اال٩تراط يف اٞتيش عندما يطلب منهم ذلك باعتبار العمل اٟتريب أكثر 

 . 613 أو التجاريمردودية مقارنة بالعمل الفالحي أو اٟتريف

إف ىذا االىتماـ الكبَت با٢تاجس األمٍت من طرؼ الدولة جعلها تغلب ىذا العامل على تعاملها    
ا للمسا٫تة يف ٖتريك عجلة النمو لهىٔتختلف شرائحهم الشيء الذي َف يؤ  ُتمع الفاعلُت االقتصادي

ر سوى مصادر لتمويل أعما٢تا ُت و التجاياالقتصادي ، ذلك أهنا َف تكن ترى يف الفالحُت و اٟترف
 .    614اٟتربية

 تأزم الحالة االقتصادية   - 2     

عرفت الدولة ا١توحدية يف طور ا٨تال٢تا تدىورا خطَتا على ا١تستوى االقتصادي تسبب يف تداعيات    
اجتماعية مزرية أثرت سلبا و بعمق على كياف الدولة و استمرار يتو ،  و قد اعتربت األزمات 

                                                           
 . 88القادري بوتشيش ، إضاءات ، ص  -610
 .  199 – 198ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص  -611
 . 113بولقطيب ، ا١ترجع السابق ، ص  -612
 .  155ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -613
 . 128السابق ، ص بو لقطيب ، ا١ترجع  -614
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سية اٟتروب و الفنت و اضطراب حبل األمن و سيادة الفوضى سببا رئيسيا يف حالة االهنيار السيا
 .  615االقتصادي الذي شهدتو الدولة يف الفًتات األخَتة من عمرىا

عن حالة التأـز االقتصادي الذي عرفتو بالد ا١تغرب  يسيالرئ ؿا١تسؤ و تعترب الدولة ا١توحدية     
جري ، فبعد أف رأينا كيف سا٫تت يف إنتاج اقتصاد حريب ا٢تخاصة يف بداية القرف السابع اإلسالمي 
ادية و ػاسية و االقتصدمات العسكرية و تأثَتاتو السلبية على ٚتيع األصعدة السيػموجو للخ
ال ٮتفى الدور الذي لعبو خلفاء ا١توحدين يف تشجيع ا٢تجرات ا٢تاللية خاصة إُف  ،االجتماعية 

رب األقصى و استقرارىا بو و تأثَت ذلك على االقتصاد و استقرار الدولة فقد عاث ىؤالء ا١تغ
يف البالد فسادا ، و قطعوا الطرؽ و امتهنوا اللصوصية و مارسوا أعماؿ النهب و السلب  616األعراب

و قد تزامنت ىذه ا١تمارسات ا٠تطَتة مع ضعف رىيب على ،  617و خربوا الزرع و ىدموا ا١تساكن
وى السلطة ا١تركزية اليت عجزت يف مرحلة ا٨تالؿ الدولة عن الوقوؼ يف وجو األعماؿ التخريبية مست

يف الكثَت من األحياف إُف مداراهتم و ٣تاملتهم و منحهم االمتيازات  الوعراب ، بل نالحظ توجهه
عرب  الذي ٖتالف مع 618من أجل ضماف ٖتالفهم معها كما كاف اٟتاؿ مع ا٠تليفة ا١توحدي الرشيد

                                                           
 .  114عز الدين عمر موسى ، دراسات ، ص  -615
؛ جورج مارسيو ، بالد ا١تغرب و عالقاهتا ببالد ا١تشرؽ يف العصر الوسطي ، تر: ٤تمود  73ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص  -616

١ترجع السػابق ، ؛ عبد اٟتمػيد خالدي ، ا 325 – 324، ص  1931عبد الصمد ىيكل ، منشأة ا١تعارؼ ، اإلسكندرية ، 
 . 190ص
 .  36؛ ابن أيب زرع ، الذخَتة السنية ، ص 310ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص -617
ىػػ ، أنظػر : ابػن أيب زرع ،  630ىو عبػد الواحػد بػن إدريػس بػن يعقػوب بػن يوسػف بػن عبػد ا١تػؤمن ، بويػع با٠تالفػة سػنة  - 618

 . 255األنيس ا١تطرب ، ص
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أف تعسفات األعراب اليت أشرنا إليها كانت إحدى  ةالو ال غرابة أف نقوؿ و من دوف مغ 619ا٠تلط
 .  620األسباب اليت أدت إُف ضعف االقتصاد و إفقار الناس و ٕتويعهم

و َف يغب العامل الطبيعي عن لعب دوره كعامل من عوامل اال٨تطاط االقتصادي الذي شهده      
جري ، فقد شكلت اٞتوائح ىاجسا مدمرا للحياة ا٢توؿ من القرف السابع ا١تغرب يف النصف األ

االقتصادية يف ىذه ا١ترحلة اٟتساسة ، حيث شهدت الدولة موجات متتالية من اٞتفاؼ و اٞتراد 
تزامنت مع واقع أمٍت مزر عقب واقعة العقاب ففي ا١تغرب األوسط حل اٞتفاؼ و أٟتق خسائر كبَتة 

و  621ـ(1214 -ىػ  610سنة )ات اعػيف غالء األسعار و حدوث ٣ت ببػسبا١تزارعُت و ت
و األندلس حل اٞتراد و القحط و تبع ذلك أيضا شح يف ا١توارد  622ـ( 1220 -ىػ  617يف)
 (.ـ1239 -ىػ  637كاف سنة)  نفسو الشيء لغذائية و حدوث ٣تاعة واسعة وا

اطق ا١توبوءة و لعل ػالتجار دخوؿ ا١تنارية بسبب خوؼ ػكما تسببت األوبئة يف ركود اٟتركة التج     
ألثر اما سبق ذكره  ، و يضاؼ إُف 623ـ(1228 -ىػ  610أخطر وباء ضرب ا١تنطقة ىو وباء)

ـ( عندما ضرب فاس سيل 1228 -ىػ  626ا٠تطَت الذي كانت ٗتلفو السيوؿ كما حدث سنة )
وامل أخرى و لو ػع، و ٯتكن اٟتديث عن  624خلف دمارا كبَتا على البنية االقتصاديةو عظيم 

                                                           
 .  159؛ ابن زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص  298ي ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص ابن عذار  -619
620- Dhina , op , cit , P344   غَت أف ىناؾ من الباحثُت من يرى عدـ ٣تاراة ا١تستشرقُت يف ٖتميل العرب ا١تسؤولية ،

األفكػػار غالبػػا مػػا ٖتمػػل يف طياهتػػا الكثػػَت مػػن علػػى كػػل أعمػػاؿ التخريػػب و النهػػب و الفسػػاد يف ا١تغػػرب بعػػد حلػػو٢تم بػػو ألف ىػػذه 
اإلجحاؼ يف حق العرب ، و تفوح منها رائحة اٟتقد الصلي  و التميز العنصري ، ألنو ال ٯتكن إنكار الدور الذي لعبو العرب يف 

أبػػو ضػػيف ، ا١ترجػػع  الػػدفاع عػػن بػػالد ا١تغػػرب و إعػػالء رايػػة اٞتهػػاد هبػػا ناىيػػك إسػػهاماهتم يف اٟتيػػاة االقتصػػادية ، أنظػػر : مصػػطفى
 . 155السابق ، ص

 .  429؛ التدِف ، ا١تصدر السابق ، ص  135الغربيٍت ، ا١تصدر السابق ، ص  -621
 . 288ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص  -622
 . 238 - 237، ص  2السالوي ، ا١ترجع السابق ، ج -623
 . 60بو لقطيب ، ا١ترجع السابق ، ص  -624
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فاء ، األمر ػعف اإلمكانيات ا١توفرة لإلطػة إذا علمنا ضػكما ىو اٟتاؿ مع اٟترائق خاص،بدرجة أقل 
الذي أدى بال شك إُف أضرار مهولة على االقتصاد ، و ٯتكننا االستشهاد يف ىذا الصدد باٟتريق 

ا أعماؿ السلب و ـ( و تسبب يف خسائر كبَتة رافقته 1220 -ىػ 607) الذي ضرب مراكش
 . 625النهب للمتاجر و احملالت اليت مارستها الغوغاء

و قد أدت ىذه العوامل ٣تتمعة إُف أحداث شلل يف اٟتياة االقتصادية خاصة النشاط الزراعي     
على مستوى اإلنتاج بسبب ىجرة الفالحُت ألراضيهم و توجههم  اً و شح اً منها الذي عرؼ ضعف

 لقيو القطاع اٟتريف فقد عرؼ ىذا النشاط تراجعا خطَتا بفعل شح ا١توارد و نفس ا١تصَت، ٨تو ا١تدف 
السل  على التجارة ما شكل  األولية الذي تسبب فيو تدىور النشاط الزراعي و تأثَت الوضع األمٍت

اس ، ػ١تنتجات اٟترفية ، إضافة إُف ا١تكوس و ا١تغاـر اليت أثقلت كاىل الناعملية تسويق  عائقًا أماـ
ىيك عن أعماؿ التخريب اليت ٟتقت بالورشات و ا١تنشآت اٟترفية و دور الصناعة بسبب اٟتروب نا

 . 626الطاحنة اليت خاضتها الدولة

و تعرضت التجارة داخليا و خارجيا إُف نكسة عظيمة ، فقد توقفت القوافل عن السَت بسبب     
انتشار قطاع الطرؽ و حالة انعداـ األمن السائدة و تراجع الصناعة و ٦تا زاد األمور تدىورا ا١تغاـر و 

 . 627ا١تكوس اليت فرضت على كل السلع صادرة أـ واردة

صادي ا١تزري ظهرت مشكالت اقتصادية أخرى أظهرت ىشاشة النظاـ و أماـ ىذا الوضع االقت     
ىرة االحتكار االقتصادي للبالد و زادت من حدة التدىور االجتماعي ، كما كاف اٟتاؿ مع بروز ظا

كل أنواع األغذية ، عند نشوب اٟتروب ٖتسبا لكل ما قد ينجم ن الزرع ، و يز ٗتحيث ٞتأ الناس إُف 
 على ل كبار احملتكرين من التجارعمصاف يف موارد التموين ، و قد نقالعيش أو شح عنها من 

                                                           
 . 257سابق ، قسم ا١توحدين ، ص ابن عذاري ، ا١تصدر ال -625
 . ٤57تمد ا١تنوين ، اإلمرباطورية ا١توحدية يف دور اال٨تالؿ ، ص  -626
 . 382ىشاـ أبو رميلة ، ا١ترجع السابق ، ص  -627
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ائلة من وراء ػاح طػقيق أربػمن أجل ٖت مضاعفة أٙتافئعهم باػبض سويقلتذه الظروؼ ػاستغالؿ مثل ى
ارٮتية على ذلك ػد التػعفُت و من الشواىػامة و ا١تستضػػاب العػاؿ على حسػعة اٟتػملية و بطبيػىذه الع

ـ( بسبب خروج ا٠تليفة 1234 -ىػ  632عة اليت عرفتها مراكش سنة )ػالحتكار الواسمليات اػع
و ضد عرب ا٠تلط ، و قد صاحب ذلك حدوث ٣تاعة عظيمة أ١تت تٛتليف عبد الواحد الرشيد 

 . 628بالناس رغم أف ٥تازف احملتكرين كانت قادرة على توفَت حاجيات الناس الغذائية

سبب اٟتروب ، و ال ػريب و الدمار و ا٢تدـ بػاالقتصادية إُف ٛتالت التخحتية ػو تعرضت البٌت الت    
ىجر الناس ١تساكنهم و ٦تتلكاهتم ، فقد ترؾ الناس عن ٗتفى النتائج السلبية على االقتصاد الناٚتة 

ورشاهتم اٟترفية و أراضيهم الزراعية ىروبا من حالة الفوضى و ٧تاة بأنفسهم الشيء الذي أدى إُف 
  629شكل ضربة قاٝتة لالقتصاد اإلنتاجية و الًتحاؿ على حساب التمدف ما اط البداو عودة نش

و قد تبع ىذا التأـز االقتصادي خصاص ماِف عويص عانت منو ا٠تزينة ا١توحدية بعد واقعة    
العقاب إُف درجة أف ا٠تليفة ا١ترتضى َف ٬تد ما يؤدى بو رواتب اٞتيش النظامي بسبب فراغ بيت 

 . 630الب األوقاتا١تاؿ يف غ

 إجحا  النغام الجبائي  - 3

سبيل إُف اإلنكار أف الضرائب ٔتختلف أنواعها تعترب موردا ماليا ىاما يساىم بدرجة كبَتة يف  ال    
دخل الدولة ، فقد ربط ابن خلدوف ىذه الضرائب بعمر الدولة اليت تكتفي يف بداية عمرىا بفرض 

مغاـر  اٞتزية يف حُت تستحدث يف مرحلة ا٨تال٢تا ضرائب والضرائب الشرعية كالزكاة و ا٠تراج و 

                                                           
 . 325ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -628
 . 103 – 101بولقطيب ، ا١ترجع السابق ، ص  -629
 . 407، ص   6العرب ، ج ابن خلدوف ، -630
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واؽ و يؤذف ذلك ػلى الفالحُت و التجارة الباعة يف األسػع غاـر و اإلتاواتجديدة و بذلك تكثر ا١ت
 . 631باختالؿ العمراف و يعود ذلك على الدولة باالضمحالؿ

ىجري / الثاين عشر ميالدي قد  و من ا١تعلـو أف الدولة ا١توحدية و حىت هناية القرف السادس    
انتهجت سياسة ضريبية ٤تكمة السيما و أهنا نبذت ما استحدثو ا١ترابطوف من ضرائب و مغاـر غَت 

ضرائب و ا١تغاـر ػدولة ا١توحدية ، كانت الػلل التأسيسيةشرعية أواخر عمر دولتهم ، فخالؿ ا١ترحلة 
غنائم ، و كانت ػادف و الػاس ا١تعػزية و أٜتػو اٞت 632راجػعشور و ا٠تػتصرت على الػشرعية قد اقػال

تستويف من بالد ا١تغرب جباية وافرة فقد اتسع خراجها على عهد ا٠تليفة يوسف ابن عبد ا١تؤمن 
حيث كاف يرتفع إليو خراج افريقية و ٛتلتو كل سنة مائة و ٜتسوف بغال خال ّتاية و أعما٢تا و 

 . 633تلمساف

سَتا ػسياسة جبائية صارمة مبنية على ٤تاسبة عماؿ اٞتباية حسابا ع ولقد اتبعت الدولة ا١توحدية    
قلهم من مكاف إُف خخر حىت ال تشتد شكوهتم ، فإذا تيقنوا أهنم غضبوا كاف مصَتىم تن، فقد كانت 

يوف و ابنو الذي كاف ػزكريا بن ح وة أبػاالمتحاف أو العقاب أو ا١تصادرة ، فقد عوقب شيخ كومي
، مثلهم كاف مصَت عماؿ اٞتباية يف 634(ـ1183 -ىػ  579و غَتىم سنة ) مشرفا على تلمساف

ية و الدولة من النصب ػذلك من اجل اٟتفاظ على أمواؿ الرع  ا١تناطق األخرى من بالد ا١تغرب و كل
، و بفضل ىذه  635و قد جعلت الدولة ا١توحدية القبيلة ىي الوحدة األساسية ٞتمع الضرائب

،  636السياسة اٞتبائية احملكمة ٘تكنت من توفَت موارد ضخمة قامت باستغال٢تا يف ٥تتلف ا١تشاريع

                                                           
 . Telb Abdesslem , op , cit , p 61؛                                    263ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص  -631
 . 194 – 193؛ ابن القطاف ، ا١تصدر السابق ، ص  64، ص  1اٛتد عزاوي ، رسائل موحدية ، ج -632
 . 181عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص  -633
 . 155ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -634
 . 179 -178عز الدين عمر موسى ، النشاط االقتصادي ، ص  -635
 . 206حسن علي حسن ، ا١ترجع السابق ، ص  -636
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بدأ يسَت ٨تو اإلجحاؼ و الظلم يف الفًتة اليت تلت موقعة العقاب ،  ي الضر اـ غَت أف ىذا النظ
 أف اتساع مساحة الدولة و ما هتم يف العطاء و البذخ ، إضافة إُفاَت عاديفالسالطُت َف يفكروا يف تغ

نا أف ىذه الفًتة ػيفرضو من زيادة يف إعداد اٞتند يؤدي حتما إُف زيادة األعباء ا١تالية خاصة إذا علم
كار اٟتيل ػابتب االمردات و اٟتروب و يزيد األمر استفحػنيا رىيبا بسبب الفنت و التػورا أمػعرفت تدى

هم الضريبية ، و عليو فإف تعثر اٞتباية و تناقض ا٠تراج ا١تتنفذين للتهرب من أداء حصص رؼػمن ط
و ،  637يصبح ىاجسا يفرض على السلطاف الزيادة يف قيمة ا١تكوس و ا١تغاـر ا١تفروضة على الرعية

داخل ىذا السياؽ نفهم تلك اإلشارة الواردة عن اإلدريسي يف قولو : " و كانت أكثر الصنع متقلبة 
باع دؽ أو ػاف و الصابوف و ا١تغازؿ و كانت القبالة على كل شيء يعليها ماؿ الـز مثل سوؽ الدخ

 .638جل كل شيء على قدره "

و كاف لغياب السلطة ا١تركزية و ٦تثليها على الصعيد اإلقليمي أثر كبَت يف تفشي أعماؿ السطو و      
رعية ٔتغاـر النهب و اسًتقاؽ النساء و اقتحاـ الديار و مصادرة األمالؾ و مطالبة من ىب و دب ال

، فإبن مردنيش أثقل كاىل الرعية يف  ٣639تحفة و يتوعدوهنم ْترؽ الزرع و القتل إف توقفوا عن ذلك
د ا١توحدين ، و ا١تدف اليت سيطر عليها بالضرائب و ا١تكوس ا١تختلفة من أجل ٘تويل أعماؿ حربية ض

حىت على ا١تواشي و بن ا٠تطيب أنو جعل على األعراس و ا١تآمت رسوما و يذكر لساف الدين 
 . 640الدواب

                                                           
 .  106بولقطيب ، ا١ترجع السابق ، ص  -637
 . 235اإلدريسي ، ا١تصدر السابق ، ص  -638
 . 209سابق ، ص بولقطيب  ، ا١ترجع ال  -639
 .  88، ص  2لساف الدين بن ا٠تطيب ، اإلحاطة ، ج -640
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أما العرب فقد استغلوا ىذا الضعف و اال٨تالؿ يف جسم الدولة ، فقطعوا الطريق و ىاٚتوا      
 . 641إتاواتفرضوا عليها  و السابلة و ا١تدف و القرى

و ٦تا زاد يف حدة اإلجحاؼ الضري  ظهور اإلقطاع اٞتبائي الذي منحو ا٠تلفاء لشيوخ القبائل و     
 ف و يف ىذاو الضعف الذي عرفو ا٠تلفاء ا١تتأخر يف ظل  مظ على والئهادة العسكر من أجل اٟتفاق

ط أحد أف ا٠تليفة ا١توحدي عبد الواحد الرشيد و لكي يستميل ابن وقاري ا١تنحى يذكر ابن عذاري 
، و 642بذلك ظهائره لو أنعم عليو ٔتج  ىزرجة و أغمات و ريكة و كتب وشيوخ ىسكورة إُف صف

 ترحم تلك الشخصيات ا١تتنفذة سكاف االقطاعات اليت كانت ٖتت رٛتتهم و أصبح اإلقطاع َف
ة و تدىور أحوا٢تا ػالرعي ةنااعمعبارة عن ٣تاؿ سكاين ٞتمع ا١تاؿ و لو بالقوة األمر الذي زاد من 

 . 643االجتماعية

 رابعا : العوامل االجتماعية

 تحلل العصبية المصمودية  -1       

شكلت العصبية ا١تصمودية حجر األساس الذي بنيت عليو الدولة ا١توحدية فقد أنشأ ابن تومرت     
الذين تبنوا دعوتو و دافعوا عنها و عملوا على نشرىا بكل قوة و شراسة  هامشروع دولتو على أكتاف

و يف تشيف تاريخ ىذه العصبية يرى حالة التالشي و الوىن الذي عا تمعنا١ت غَت أف الدراس، 644

                                                           
، تح : سعيد إعراب  2البادسي عبد اٟتق بن إٝتاعيل ، ا١تقصد الشريف و ا١تنزع اللطيف يف التعريف بصلحاء الريف ، ط -641

 .  265؛ غناي ، سقوط الدولة ا١توحدية ، ص 61، ص  1993-1414، ا١تطبعة ا١تلكية ، الرباط ، 
 . 304ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -642
ـ(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 1520 – 1192ىػ/ 927 – 588مزدور ٝتية ، اجملاعات و األوبئة يف ا١تغرب األوسط ) -643

 2008/   1430 - 1429ا١تاجستَت يف التاريخ الوسيط ، ٖتت إشراؼ : ٤تمد األمُت بلغيث ، جامعة منتوري ، قسنطينة  
 . 73، ص  2009 –

؛  155، ص 24؛ النويري ، ا١تصدر السابق ، ج 06؛ الزركشي ، ا١تصدر السابق ، ص 276ص  6ابن خلدوف، العرب، ج - 644
 . 72، ص 2003، دار الكتاب العريب ، اٞتزائر ،  1بوزياف الدراجي ، العصبية القبلية ، ط
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بية و العكس ػهر عالقة الًتابط بُت قوة الدولة و قوة العصػتظ نوين وممرحلة ا٨تالؿ دولة ا١توحد
 .صحيح 

فقد ٯتكن اإلقرار بأف تالشي العصبية ا١تصمودية كاف سببا يف ا٨تالؿ الدولة و سقوطها،  و      
غَت قادرة على توفَت الكة و من جهة أخرى أضحت الدولة هأصبحت عاجزة عن ٧تدة الدولة ا١تت

 .645األمن و االستقرار للمصامدة 

وٯتكن إرجاع ىذا التحلل ا٠تطَت على مستوى العصبية ا١تصمودية و الوالء ٢تا إُف تفرد ا٠تلفاء و     
األشياخ و الوزراء و عماؿ الدولة و من يدور يف فلكهم و استئثارىم بوسائل اإلدارة و التسيَت وفقا 

 الوحدة بُت بطوف ، ما أدى إُف تالشي روح التضامن و١646تا ٘تليو مصاٟتهم ا١تتناقضة و ا٠تاصة
،  647طرهتمػم و سيػسط نفوذىػلفاء لبػد ا٠تػم ٣ترد أدوات يف يػأهن ػهمعر أغلبػعد أف شػمودة بػمص

إضافة إُف ذلك كاف طابع القساوة و اإلخضاع الذي ٘تيزت بو سياسة ا١توحدين أحد أىم أسباب 
يس ػتداعي ىذه العصبية فالكثَت من ا١تصامدة اعتنقوا عقيدة ابن تومرت خوفا من بطش أتباعو و ل

٠تلفاء و ذات الذي تسرب إُف اػغماس يف اللػرؼ و االنػالت ن، ناىيك ع 648كريػاعا بأدائو الفػاقتن
سالة و الورع و الصالبة اليت ميزت الرعيل ػالقوة و الب يعوامل قوهتم ، و ى أفقدىم أىم 649عما٢تم

، كما شكل التخلي  650م ػاألوؿ من ا٠تلفاء  و اليت كانت ىي السبب يف التفاؼ ا١تصامدة حو٢ت

                                                           
 . 125روجيو لوتورنو ، حركة ا١توحدين ، ص - 645
 . 09 – 08مؤنس ، ا١ترجع السابق ، ص  -646
 . 178ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص  -647
 .  83عبد اٟتليم عويس ، دراسة يف سقوط ثالثُت دولة ، ص  -648
؛ بػوزياف  288 – 287، ص  1حركػات ا١ترجع السػابق ، ج ؛ 440ابن عذاري ، ا١تصدر السابق، قسم ا١توحدين ، ص  -649

 . 193الػدراجي ، ا١ترجع السابق ، ص
 . 188؛ اٞتابري ، ا١ترجع السابق ، ص  175ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص  -650
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بط العضوي بُت العصبية ضربة قاٝتة للعصبية ا١تصمودية باعتبار الًتا 651التدر٬تي عن العقيدة التومرتية
خذىا الكثَتة عامال ىاما للتضامن بُت بطوف مصمودة و آلدين فقد شكلت ىذه العقيدة رغم مو ا

 دافعها لاللتفاؼ حوؿ مشروع ابن تومرت السياسي .

وكاف من أسباب ذلك اال٨تالؿ يف حبل األمن و التضامن بُت قبائل مصمودة دخو٢تا يف    
دميوة ٕتمعا كانت ٍت عبد ا١تؤمن فقد شكلت قبائل ىنتانة و أىل تنملل و كالصراعات اليت دار بُت ب

ما بايع التجمع ٭تي امتنعت ىسكورة ، و١تا بدأت بوادر الصلح بُت الرشيد و عندىسكورة ضده ، ف
وقف إُف ٭تي بن الناصر ، وتكرس م تحوؿالتجمع صاحب ذلك تبدؿ يف موقف ىسكورة لت

ىل تنملل إُف الرشيد سنة أ( بعد أف انضمت ىنتانة و ـ1235-633ىسكورة مع ٭تي سنة )
، تسبب يف  652ديةػائل ا١توحػرش نزاع داـ بُت القبػزاع على العػ( ، وىكذا رافق النـ1234 – 632)

 اهنيار العصبية ا١تصمودية اليت كانت حاضنة الدولة و أحد أبرز عوامل قيامها .

 يتفكك النسيج البشري للمجتمع الموحد -2       

الًتكيب البشري للمغرب اإلسالمي إُف تغَت عميق خالؿ العهد ا١توحدي تسبب يف  تعرض     
، فقد  الكثَت من األزمات و الفنت و التمردات اليت ال يكاد ٮتلو منها يـو من أياـ الدولة ا١توحدية

اغا كبَتا فتح القبائل ا١تصمودية و الصنهاجية من مواطنها األصلية يف جباؿ األطلس تاركة فر  ىاجرت
و زناتة للحلوؿ ٤تلها ما أدى إُف ظهور قبائل ليست لديها  653اجملاؿ أماـ قبائل مغمورة كهسكورة

نت تقيم منها كقبيلة تاجرا اليت كاأبا١تشروع التومريت شكلت عامل هتديد الستقرار الدولة و  عالقة
لوية و ٖتالفوا مع أبناء ػهنر مرب غرب ػدي إُف مشاؿ ا١تغػمث انتقلت يف العصر ا١توح وادي درعةب

                                                           
 . 317؛ ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  91-40أٛتد العزاوي ، الرسائل ا١توحدية ، ص  -651
 . 106ص عز الدين عمر موسى ، دراسات ، - 652
 . 354، ص  6و ىم أشهر قبائل ا١تصامدة ، و فيهم بطوف كثَتة أوسعها بطن ىسكورة ، انظر: ابن خلدوف ، العرب ، ج -653
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، كما انتقلت قبيلة  654عمومتهم ا١تسوفيُت  من بٍت غانية الثائرين على الدولة ا١توحدية ا١تناوئُت ٢تا
بٍت مرين الزناتية من مواطنها ببالد الزاب إُف جنوب ا١تغرب األقصى بدفع من ا٠تلفاء ا١توحدين من 

أصبحوا بعد حُت  مرين وا اٟتاؿ َف يستمر طويال فبنأف ىذأجل استخدامهم كعناصر يف اٞتيش غَت 
و اليت سا٫تت يف إسقاطها بقسط كبَت بسبب حروهبم  655ا١تعادية للموحدين أحد أىم القوى

 ضى و السعيد .ػدين خاصة يف عهد ا٠تليفة ا١ترتػلة ضد ا٠تلفاء ا١توحػا١تتواص

لعربية على القدـو إُف ا١تغرب األقصى كما كاف إقداـ عبد ا١تؤمن و ا١تنصور على ٛتل القبائل ا      
خطأ فادحا ساىم بقدر كبَت يف تفكيك البنية البشرية ا١توجودة با١تغرب و تسبب يف حدوث 

غرب و تسبب يف ػاضطرابات و فنت كبَتة ، وساىم بقدر كبَت يف تفكيك البنية البشرية ا١توجودة با١ت
ت تدنو من الفوضى ، ئضاع اليت ما فتفاقم األو حدوث اضطرابات و فنت كبَتة ، و ساعد يف ت

فهؤالء العرب َف يرتبطوا بأي رابط و َف يضبطهم أي ضابط ٓتالؼ ما كاف عليو معظم قبائل الرببر 
 .  656اليت كانت تضبطها التحالفات العرقية و التقاليد القوية

اف لرفضهم و رغم مشاركتهم الفاعلة يف اٞتيش إال أف مشاركتهم كانت سلبية يف أغلب األحي    
 . 657النظاـ و عدـ امتثا٢تم ألوامر القادة و ميلهم إُف روح التمرد و العصياف يف أغلب األحياف

هم إذا فقايف تبديل مو  ايًتددو  وَف، وا يف التحالف مع أفضل مساـو ب َف يتواناعر فهؤالء األ     
يت قامت ضد يف الثورات و التمردات ال ما يعٍت أنو كانت ٢تم يد 658اقتضت مصاٟتهم ذلك

 ا١توحدين .

                                                           
 . 10 – 09مؤنس ، ا١ترجع السابق ، ص  -654
   182ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ص   -655
 .  119 – 118روجي لوتورنو ، حركة ا١توحدين ، ص  -656
 . 71 -70ة ، ا١ترجع السابق ، ص صاٌف بن قرب -657
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على ضوء ا١تعطيات ا١تتوفرة لدينا يتأكد جليا أف التحوالت االجتماعية النإتة عن التدافع و     
القبلي خالؿ العصر ا١توحدي َف تبلغ مداىا و َف تصل إُف درجة وضع يستوعب التنوع السكاين 

، األمر الذي ساىم يف تصدع البناء االجتماعي للدولة ا١توحدية تصدعا عضويا  659العريب الرببري
فقدت فيو الدولة أحد أىم مقوماهتا البنائية متمثلة يف القبائل ا١توحدية ا١توالية و على رأسها مصمودة 

، ففي الوقت الذي نتحدث  660 ا١تتكررةُتخاصة و أهنا أصبحت غَت قادرة على رد ىجمات الزناتي
تهم ، أما ػعن خالفة الرشيد كاف خطر بٍت مرين قد بلغ مبلغا جعل بالد صنهاجة ٖتت رٛت فيو
ب فكانوا يتحركوف بكل حرية و دوف أي رادع فقطعوا الطرؽ و ىاٚتوا ا١تدف و القرى و ٚتعوا اعر األ

القائمة من ا٠تالفة  ا ساىم يف حالة  تذمر عميق بينهماإلتاوات و تدىور أحواؿ الناس االجتماعية ٦ت
ضعف الدولة و ب األمر الذي عجل  و أصبحوا يًتقبوف أي ٥ترج من ىذا الواقع االجتماعي ا١تزري

 .661ا٨تال٢تا

 تفشي مغاىر التر  و المجون   - 3 

على الرغم من تعدد العوامل اليت سا٫تت يف وضع هناية للدولة ا١توحدية فإنو ال ٯتكن إغفاؿ      
، فقد أصبحت  را  مؤثرا يف ىذا ا١تصَت الذي خلت إليو الدولةالعامل األخالقي  الذي لعب دو 

معظم الباحثُت و ا١تتخصصُت يف فلسفة اٟتضارات اإلنسانية أف العنصر  ىالقناعات األساسية لد
األخالقي ىو العنصر القوي و الفعاؿ يف اٟتفاظ على ٘تاسك اجملتمعات و تثبيت كياهنا ، و كلما 

دبت إليو عوامل الفساد كلما كاف ذلك مؤشرا على تصدع ا١تنظومة قلت مناعة ىذا العنصر ، و 
( الثامن ىجري )الرابع عشر ميالدياٟتضارية لتلك اجملتمعات ، و قد فطن ابن خلدوف منذ القرف 

إُف أبعاد اٞتانب األخالقي و دوره يف سقوط الدوؿ و اهنيار اٟتضارات فأشار إُف ذلك يف قولو " من 
هنماؾ يف الشهوات و االسًتساؿ فيها لكثرة الًتؼ ، فيقع التفنن يف شهوات مفاسد اٟتضارات اال

                                                           
 . 25يوسف عابد ، ا١ترجع السابق ، ص  - 659
 . 170 – 163مؤنس ، ا١ترجع السابق ، ص  -660
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ما ينجم من نتائج ع ابن خلدوف عرب ياغا و اللواط .... " و يف نفس الصالزن من الفرج بأنواعها
وخيمة " إذا فسد اإلنساف يف قدرتو على أخالقو و دينو فقد فسدت إنسانيتو و صار مسخا على 

 . 662اٟتقيقة "

و الشك يف أف القواعد ا٠تلدونية ٢تا ما يربزىا يف مبحثنا ىذا فقد عايش ابن خلدوف احملنة      
األخالقية اليت عرفها ا١تغرب اإلسالمي و الحظ بالعياف دورىا يف تصدع الكياف اإلسالمي خاصة يف 

طة مستمدة من األندلس ، و علية انطالقا من الرؤية ا٠تلدونية ا١تؤسسة على قوانُت تارٮتية مضبو 
عمق خربتو يف الكتابة ٨تاوؿ القياـ بقراءة يف إحدى العوامل اليت أسهمت يف إحداث ا٠تلل الذي 

 . 663عرفتو الدولة ا١توحدية ، وأسفرت على سقوطها يف النهاية

حاوؿ ابن تومرت و خلفاؤه أف يركزوا يف أذىاف الناس صورة ارتباط دولتهم بنهج إصالحي      
، و لرٔتا أوحى ذلك إُف بعض الباحثُت أف  664إحياء الدين " و " ٕتديد العقيدة " شامل ، جوىره "

 665رعو ابن تومرت ػهج الذي شػكانت تستمد مظاىرىا من الن جتماعية على عهد ا١توحديناٟتياة اال
. 

ابن تومرت إال أف اٟتياة َف تكن يف الواقع على تلك الصورة ا١تثالية ا١ترٕتاة ، إذ أف كثَتا ٦تا أنكره     
على ا١ترابطُت كاف ٝتة َف يربأ منها عصر ا١توحدين ، و حسبنا أف نتخذ من ظاىرة شرب ا٠تمر دليال 

، غَت أف  666ة ا١توحديػعياعلى صحة ما نذىب إليو ، فإهنا كانت من أبرز ا١تظاىر اليت ىاٚتها الد
ف نوعا من الدعاية ىذا ا١تسلك الذي انتهجو ابن تومرت و خلفاؤه من بعده َف  يعدوا أف يكو 

                                                           
 . 175ابن خلدوف ف ا١تقدمة ، ص  -662
 . 148بوتشيش ، اضاءات ، ص القادري  -663
 . 173ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص  -664
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و يكفي أف  667الف عهد جديد يشكل قطيعة مع نظاـ اٟتكم البائدػالسياسية اليت هتدؼ إُف إع
كمنتجعات   –على عهد ا١توحدين  –ما اشتهرت بو منتزىات األندلس  –هبذا الصدد  –نستحضر 

لو من دي " ٮت واديها َف يكن حسب الشقنألىل اللهو و اجملوف، فمنتزه اشبيلية الواقع على ضفيت
، كما  668عنها و ال منتقد " يَ اىِ َت منكرة و ال نَ ػطرب و الشرب فيو غػمسرة ، و أف ٚتيع أدوات ال

أهنم " يداووف  670، و قد قيل عن أىل برشانة 669عرفت ٜترة مالقة بأهنا مشهورة و مفضلة
 . 671بالسالفة علل اٞتالفة "

ة ال يستغنوف عن شراب الرب ١تقاومتو برد أما يف ا١تغرب فقد كاف أىل جبل درف من ا١تصامد    
، و كاف من حو٢تم أىل السوس األقصى يتخذوف شرابا اٝتو " انزير " يقوؿ عنو  672اٞتبل و ثلجو

مراكش نفسها من أماكن مهيأة لشرب  ، و َف ٗتلُ  673ي انو حلو يسكر سكرا عظيماساألدري
 .  674احتساء أقداحها يفينفقوف كل ما لديهم  كاف بعض مرتاديها  كماا١تسكرات ،

                                                           
 . ٠375تضر بولطيف ، ا١ترجع السابق ، ص  -667
 . 212، ص  3، جا١تقري ، نفح الطيب  -668
 .  548اٟتمَتي ، ا١تصدر السابق ، ص  -669
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و ليس من باب ا١تصادفة أف تلحق هتمة شرب ا٠تمر ابن ا٠تليفة عبد ا١تؤمن ٤تمد الذي      
، و ٦تا يؤكد ىذا الواقع شيوع  675والية العهد بسبب شربو ا٠تمر و ظهور السكر عليو وعلي تأسقط

 . 676عديد من األوساطعن استشراء ىذه الظاىرة يف ال ا٠تمريات يف أدب ا١توحدين ليكشف القناع

و  677لمافػكما انتشرت يف مرحلة ا٨تالؿ الدولة أمراض اجتماعية أخرى من قبيل ظاىرة عشق الغ   
و و ػاط من اجملتمع على ألواف اللهػباؿ أوسػَف يكن إقو ،  679و ٣تالس اللهو و الغناء،  678الدعارة

القـو ٦تن ال يرتفع عليهم يد  اجملوف سوى صورة مصغرة عما يدور يف تصور األمراء و الوالة و علية
 .  680قاض ، و ال تعاينهم رقابة ٤تتسب

ن القواعد اإلصالحية اليت نادوا عاؼ ا١توحدين خاصة الرعيل األخَت كل ىذه القرائن تعكس ا٨تر       
رافهم يف تيار حضارة مدنية استهالكية ، قوامها التفنن يف  بداية دعوهتم اإلصالحية ، و ا٧تهبا يف

الًتؼ و البذخ و اإلسراؼ يف اإلنفاؽ ، و نعتقد أف ىذا اال٨تراؼ يف اٞتانب األخالقي من قبل 
 ة كاف وراء ا١تصَت الذي خلت إليو .  ًتفمالدولة و انغماسها يف حضارة 

 الجوائح و األوبئة - 4

ن و ػاألم ػهافنت و اٟتروب ، غاب معػيف طور ا٨تال٢تا الكثَت من الحدية و شهدت الدولة ا١ت    
وضى و تدىور االقتصاد ، و ػبها انتشار واسع للفػتقرار صاحػضاعت البالد يف حالة من عدـ االس

 نفسو الوقتعن الصراع على السلطة ، و يف غرقت الدولة يف وحل األزمات السياسية النإتة 
                                                           

 .  216ابن صاحب الصالة ، ا١تصدر السابق ، ص -675
 .٤97تمد ا١تنوين ، حضارة ا١توحدين ، ص -676
 . 151ص  5ا١تقري ، رياض األزىار ،ج -677
 .  520، ص  2 ابن اآلبار ، التكملة لكتاب الصلة ، ج -678
 .   134ي بوتشيش ، اضاءات ، ص القادر  -679
؛ ٤تػمد ا١تنوين ،  289 – 283؛ ابػن أيب زرع ، األنيػس ا١تطرب ، ص   ٠378تضر بولطيف ، ا١ترجع الػسابق ، ص  -680

 . 58الدولة ا١توحدية طور اال٨تالؿ ، ص 
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وحدين ، و صاحب ػصارى و العصبيات ا١تنافسة للمػعة من طرؼ النتعرضت البالد ٢تجمات واس
 ىذا الوضع اٟترج جوائح طبيعية كاٞتفاؼ و اٞتراد أدت ىذه العوامل اجملتمعة إُف تدىور خطَت

تواِف اجملاعات و  زاد من حدتولة ا١تعيشية و الصحية للسكاف يف اٟتا لووضاع االجتماعية ، و تردٍ 
زاء واسعة من بالد ا١تغرب اإلسالمي تاركة وراءىا ىالؾ أعداد كبَتة من األوبئة اليت ضربت أج

 السكاف .

 ارغم أف اٞتوائح و األوبئة َف تغب عن ا١تشهد االجتماعي للدولة ا١توحدية منذ قيامها ، غَت أهن و   
ىػ، فقد أدت ىذه 609َف تكن باٟتدة و ا٠تطورة و العدد الذي أصبحت عليو بعد ىزٯتة العقاب 

٢تزٯتة إُف ىزة خطَتة يف أركاف الدولة تكاثرت معها كوارث اٞتفاؼ و اجملاعات بفعل تراجع دور ا
اعة و أخرى زمنيا ػخفيف من ىذه األزمات حىت أنو ال يكاد الفرؽ بُت ٣تػالسلطة للمركزية يف الت

هد ا١تغرب عشر ٣تاعات ، و ( ش 651 – 614سنة من ) 37يتعدى سنة واحدة ، ففي ظرؼ 
ف عدد اجملاعات مقسوما على عدد السنوات يدفع إُف القوؿ أف ا١تغرب شهد يف النصف إف ىكذا
 . 681سنوات ؿ من القرف السابع ٣تاعة كل ثالثاألو 

ىي كذلك ففي  682وعلى سبيل االستشهاد نذكر أف األندلس َف يغب عنها مشهد اجملاعات    
  - 617، و يف سنيت) 683اشهدت سبتة قحطا أضر كثَتا بأىله (ـ1197 -ىػ  590)   سنة

غبة شديدة ذكرىا ابن عبد ا١تلك يف ترٚتتو أليب سعرفت غرناطة م ـ(1221 – 1220ىػ /  618
 631) و يشَت ابن ا٠تطيب أف ا١تدينة أصاهبا قرح سنة 684عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن صاٌف القيسي

                                                           
 . 47ا بولقطيب ، ا١ترجع السابق ، ص  -681
 . 159أنظر : ا١تلحق ، ص - 682
،إشػراؼ و تقػدًن : عبد اٟتميػد عبد اهلل  الػهرامة ،  1، ط 2+1كيت ، نيل االبتهاج بتطريز الديبػاج ، جأٛتد بابا التن  -683

 .  243 – 212، ص  1989 – 1398منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ، طرابلس ، 

 .  645، ص  5ابن عبد ا١تلك ، الذيل و التكملة ، ج -684
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فمات خلق   ـ( وقعت ٣تاعة عظيمة باشبيلية1247 -ىػ  645، و يف سنة) 685(ـ1292 -ىػ 
  .686كبَت بسبب حصار النصارى ٢تا و عدمت األطعمة و أكل الناس اٞتلود بسبب ذلك

وَف تكن العدوة ا١تغربية يف معزؿ عن اجملاعات و سنوات القحط و اٞتفاؼ ، ففي ّتاية حلت       
بن عذاري ايكشف لنا نفسو اإلطار ، و يف  687ـ( 1214 -ىػ  610اجملاعة بسبب القحط يف )

يات ٣تاعة شديدة شكاىا البدو اٟتضر و تسببت يف ىالؾ كثَت من ثمن التفصيل عن حيبقدر 
ـ( و كاف أو٢تا قحط  1219 -ىػ  616الناس و قد أخذت ىذه اجملاعة ٓتناؽ بالد ا١تغرب سنة ) 

( ، و كانت قبائل ا١تصامدة تسمي ىذه ـ1218 – 1217ىػ/ 615 – 614شديد يف سنيت)
بن أيب زرع عن وقوع ٣تاعة و غالء بسبب القحط و اٞتراد يف ا يتحدث و 688السنة " سنة و قليل "

 نفسو البالءب البالدـ( ابتليت 1223 –ىػ  620 ، و يف سنة) 689ـ(1220 -ىػ  617سنة)
 630، و يف سنة ) 690حيث حل القحط بسبب ا٨تباس ا١تطر و اٞتراد ٦تا تسبب يف حدوث غالء

كثر هبا اٞتوع بسبب ا٨تباس ا١تطر ما تسبب يف نزوح ـ( وقع غالء ببالد ا١تغرب و  1232 -ىػ 
ـ( وقع قحط و قلة أمطار ببالد ا١تغرب 1240 -ىػ  632، و يف سنة ) 691الناس و موهتم جوعا

ـ( 1240 -ىػ  636، و يف سنة ) 692أدى إُف ارتفاع األسعار بسبب كثرة الفنت و قلة األمطار

                                                           
 . 132 – 131، ص  2ابن ا٠تطيب ، اإلحاطة ، ج -685
؛ فخري الوصيف ، اجملػاعات يف األنػدلس ، ٣تلة الفسػطاط ،  380ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -686

efustat.blogspot.com www 19، ص  . 
 .  429؛ التدِف ، ا١تصدر السابق ، ص  135الغربيٍت ، ا١تصدر السابق ، ص  -687
 . 266ابق ، قسم ا١توحدين ، ص ابن عذاري ، ا١تصدر الس -688
 .  288، األنيس ا١تطرب ، ص  ابن أيب زرع -689
 . 113مزدور ٝتية ، ا١ترجع السابق ، ص   -690
 . 237، ص  2السالوي ، ا١ترجع السابق ، ج -691
 . 326-325ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص -692
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سبب يف ٣تاعة خطَتة أكل الناس إثرىا بعضهم حل ببالد ا١تغرب غالء فاحش عم أرجاء البالد و ت
 . 693و كاف يدفن يف اٟتفرة الواحدة مئة من الناس اً بعض

إضافة إُف الفنت و سنوات القحط و اجملاعات عاىن اجملتمع ا١توحدي األوبئػة و األمػراض ا١تستعصػية    
الصػحي للنػاس فقػد حػل  ، و علػى ا١تسػتوى ا١تعيشػي و سكانيةر الواضح على البنية الاليت كاف ٢تا األث

و  (ـ1232 -ىػػػ  630) ، إضػػافة إُف الوبػػاء سػػنة(ـ1213 -ىػػػ  610)الوبػػاء بػػبالد ا١تغػػرب سػػنة 
الفيضػانات و السػيوؿ  و األوبئة السػابقة شػكلت حوائإضافة إُف اٞت (ـ1237 -ىػ  635)وباء سنة 

الفػػػنت و اإلضػػػرابات  بكثػػػرة ت٘تيػػػز  يتالعصػػػيبة الػػػخػػػر لسػػػكاف ا١تغػػػرب يف ىػػػذه ا١ترحلػػػة اخعامػػػل هتديػػػد 
 -ىػػػػػػ  626)الجتماعيػػػػة ، فقػػػػػد ٖتػػػػػدثت ا١تصػػػػادر عػػػػػن السػػػػػيل العظػػػػيم الػػػػػذي ضػػػػػرب مدينػػػػة فػػػػػاس ا

                 و تسبب يف دمار و خراب عظيمُت .                                                                                       (ـ1228

ال ، ػأثقل كاىل الدولة ا١توحدية ا١تتهالكة أص ئاً افها و األوبئة عبكانت ىذه اٞتوائح بتنوع أصن       
قة و السلب فقد ا٧ترت عنها أثار وخيمة و مدمرة على اٟتياة االجتماعية ، حيث كثرت مظاىر السر 

بية أخرى مثل منها حىت ٦تتلكات األولياء و الصاٟتُت ، كما كثرت مظاىر سل و النهب اليت َف تنج
و قد تزامنت ىذه  694التسوؿ و األرامل و البغاء بفعل التدىور اٟتاد يف اٟتياة االجتماعية ا١توحدية

اٟتالة مع واقع انعدـ فيو األمن و االستقرار و كربت فيو ا٢توة  بُت السلطة و السكاف و تعالت معو 
 يف ا١تعاناة االجتماعية اليت كاف األصوات الداعية إُف ا٠تالص من ىذا اٟتكم الذي تسبب بقدر كبَت

يعيشها الشعب بفعل سياسة القتل و التصفية اليت مارسها ا١توحدوف من أجل إرساء حكمهم ، و 
انضمت بسبب ذلك طبقات واسعة من اجملتمع إُف العصبيات ا١تعادية للموحدين قصد ا٠تالص من 

 حكمهم . 

                                                           
 . 237، ص  2السالوي ، ا١ترجع السابق ، ج -693
 . 68 -61بق ، ص بولقطيب ، ا١ترجع السا -694
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يتضح ٦تا ورد أف أسباب سقوط الدولة ا١توحدية َف تكن حكرًا على العوامل السياسية ، بل ىي    
نتاج تدىور شامل أصػاب جل ا١تكػونات اٟتضػارية للػدولة ٔتختلف أوجهػها الثػقافية و االقتصػادية و 

و ا١تتصوفة و تدىور االجتػماعية ، فتػناقضات العقيدة التومرتية و ا١تػعارضة اليت قادىا الفػقهاء 
األوضاع االقتصادية و االجتماعية شكلت إُف جانب األوضاع السياسية ا١تًتدية عوامل متفاعلة 

 أودت ْتكم ا١توحدين و قوضت سلطاهنم .
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 . 695امتوت أيدي بٍت مرين باألسالب والغنائم
، يف ىذه اآلونة اصطدـ  696وبعد ىذا االنتصار زحف عبد اٟتق بن ٤تيو ّتيوشو إُف رباط تازا    

بأطماع منافسيو من بٍت عمومتو بٍت عسكر الذين تقابل معهم يف معركة ضارية بالقرب من وادي 
، ليخلفو ابنو أبو سعيد عثماف الذي أقسم 698، انتهت ٔتقتلو (ـ1217 -ىػ  614) سنة 697سبو

ومتهم وحلفائهم عم وعشَتتو على الثأر لقتالىم واالنتقاـ من أعدائهم، فزحفوا على معسكر بٍت
وسلبا وهنبا ألموا٢تم ومتاعهم ، وأرغموىم على اإلذعاف لسلطاهنم مع  هم قتالفي أثخنواعرب رياح ، ف

 .699دفع إتاوات سنوية
، فبايعتو بائل ا١تغرب إُف الدخوؿ يف طاعتوواستغل أبو سعيد عثماف ضعف ا١توحدين وأخذ يدعو ق

وتازا وقصر كتامة بضريبة  عماؿ ، وألـز أىل فاس ومكناسم الأغلبها و فرض عليهم ا٠تراج ووزع عليه
، فاستطاع بذلك أبو سعيد عثماف وضع  700لغاراتو و كل سنة تأمينا لطرقاهتم واتقاءمعينة يدفعوهنا إلي

اإلعالف عنها شرعا،  فعلية ٘تثلهم، أصبح ال ينقصها إالكياف سياسي لبٍت مرين يفرض إقامة دولة 
 .701ماف ا١تؤسس اٟتقيقي ١تلك بٍت مرينفاعترب بذلك أبو سعيد عث

 – 1232ىػ/ 642 - 637سعيد عثماف يف ) اه ا١تغتاؿ أباأخ خلف أبو ٤تمد بن عبد اٟتق      
وسار على سياسة سلفو يف التمكُت لقومو ومواصلة اٞتهود السياسية والعسكرية  702(ـ1244

                                                           
،  7؛ ابن خلدوف ، العرب، ج 188طرب ، ص ػ؛ ابن أيب زرع ، األنيس ا١ت 28 -27ابن أيب زرع ، الذخَتة السنية ، ص  -695
 .  348ص 
 . 33 -32ابن أيب زرع ، الذخَتة السنية ، ص  -696
 . 248، ص  2انظر: حسن الوزاف ، ا١تصدر السابق ، ج عن موقع ىذا الوادي والسهوؿ اليت ٮتًتقها ، -697
 . 33؛ ابن أيب زرع ، الذخَتة السنية ، ص  349، ص  7ابن خلدوف ، العرب، ج -698
ابق ، ػ؛ عيسى اٟتريري ، ا١ترجع الس 35؛ ابن أيب زرع  ، الذخَتة السنية ، ص  191ابن أيب زرع ،األنيس ا١تطرب ، ص  -699
 . 12ص 
 . 350، ص  7؛ ابن خلدوف، العرب، ج 37 - 36، الذخَتة السنية ، ص ابن أيب زرع   -700
 . ٤19تمد عيسى اٟتريري ، ا١ترجع السابق ، ص  -701
 . 59ابن أيب زرع  ، الذخَتة السنية ، ص  -702
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١تغرب الشمالية واالستيالء عليها إلقامة كياف ٢تم ، يفرض ىيبتهم ووجودىم ، وذلك بتمهيد مناطق ا
. فكانت ىذه السياسة كفيلة بتحقيق ا١تزيد من 703، وإخضاع قبائلها وفرض الضرائب عليهم

بنو مرين ، ويف ىذه ا١ترحلة شرع  704ا١تكاسب لبٍت مرين خصوصا بعدما سعى إُف إضعاؼ ا١توحدين
 ا١تدف اؿ ا١تغرب ٖتولوا إُفدولتهم ، فبعدما استولوا على البوادي يف مشل يف التأسيس العملي

 .705مث سلفات واألمصار، فحاصروا مكناس
 - 1244ىػ/   656 - 642ين) و١تا توُف أبو ٭تِت أبو بكر بن عبد اٟتق رئاسة بٍت مر     

سعى جاىدا لتحقيق مشروع سلفو يف إقامة دولة فعلية ، فأظهر مواىبو يف اٟتكم ـ( ، 1258
وأصلح ما بينها من  706بعدما أعاد تنظيم قبائل بٍت مرينواإلدارة وانكشفت حنكتو السياسية 

، و١تا بلغ خرب مقتل  707خالفات وجعلها ٟتمة واحدة ، كما خلع أبو بكر طاعة ا١توحدين وجهر هبا
ا٠تليفة السعيد على يد يغمراسن ابن زياف  إُف أيب بكر ا١تريٍت  استوُف على أجر سيف ، وٚتيع 

ُف أخيو أيب يوسف ، مث انتهى إُف االستيالء على مدينة فاس حصوف وقالع وادي ملوية وسلمها إ
بعد أف طرد منها عاملها ا١توحدي ، فأقبلت عليو الوفود من معظم مناطق ا١تغرب تعلن البيعة والطاعة 

 .708(ـ1248 -ىػ  646، وكاف ذلك سنة )

                                                           
 .18ىورية بكاي ، ا١ترجع السابق ،  -703
 . 60ابن أيب زرع  ، الذخَتة السنية ، ص  -704
 .  328، ص 3رجع السابق ، ج٤تمد عبد اهلل عناف ، ا١ت  -705
قاـ األمَت أبو ٭تِت بتقسيم البالد وا١تناطق التابعة لو إُف مقاطعات إدارية وُف على كل منها إحدى قبائل بٍت مرين وأسرىم  -706

وأشياخهم ، وأطلق يدىم يف جباية األمواؿ وٖتصيل الضرائب ، وطالبهم بتجنيد اٞتند وتأليف قلوب الناس حو٢تم استعدادا 
ند ، انظر: ػبوؿ وعرض اٞتػرب الطػواجهة ا١توحدين ، كما اٗتذ لنفسو شعائر ا١تلك ومظاىره من ٕتيش اٞتيوش ، واٗتاذ اآللة وض١ت

، ص  3؛  السالوي ، ا١تصدر السابق ، ج 194؛ ابن أيب زرع  ، األنيس ا١تطرب ، ص  353، ص  7ابن خلدوف، العرب ، ج
11 . 
 . 619 – 618، ص  6ابن خلدوف ، العرب، ج -707
د اهلل عناف ػد عبػ؛ ٤تم 73 -72؛ ابن أيب زرع  ، الذخَتة السنية ، ص  358 – 356، ص  7، ج عربالابن خلدوف ،  -708

 . 532 – 532، ص  3،ج ، ا١ترجع السابق
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وجعلوا من  709الكربىو بوفاة أيب ٭تِت أيب بكر انتهى بنو مرين من مرحلة االستيالء على ا١تدف     
يف إقامة دولتهم إال االستيالء على  مدينة مراكش  همفاس عاصمة ٢تم ، وَف يبق من ٖتقيق مشروع

 عاصمة ا١توحدين.
خلف أبو بكر على حكم بٍت مرين ولده عمر، فانقسم حينها بنو مرين على أنفسهم بُت     

الذي واصل سياسة أخيو  بن عبد اٟتقمؤيدين ومعارضُت ، وانتهى ا٠تالؼ بتولية أيب يوسف يعقوب 
، 710أيب ٭تِت يف فتح األمصار ومد النفوذ ا١تريٍت إُف ا١تناطق والنواحي ، فاستػوُف على ريف تامسنػا

ـ( ، 1262 -ىػ 660على وادي أـ الربيع سنة ) 711وانتصر علػى ا١توحدين يف معركػة أـ الرجلُت
 بُت ملك بٍت مرين وملك ا١توحدين. ومنذ ذلك اٟتُت أصبح وادي أـ الربيع اٟتد الفاصل

َف ينتظر أبو يوسف يعقوب طويال للقياـ با٠تطوة اٟتاٝتة يف التوجو ٨تو العاصمة ا١توحدية      
ـ( على األرجح 1263ـ أو 1262)  -ىػ( 662ىػ أو 661وافتتاحها ، فتحرؾ ٨توىا سنة )

ا١ترتضى وأيب دبوس الذي ٞتأ إُف  الذي وقع يف البيت ا١توحدي بُت ا٠تليفة مستغال يف ذلك ا٠تالؼ
أيب يوسف يعقوب طالبا منو العوف وا١تناصرة على ا١ترتضى، عاقدا معو اتفاقية فحواىا تقسيم ما 
يستوِف عليو أبو دبوس فيما ىو مقبل عليو، مناصفة بينهما ، وذلك مقابل إمداده با١تاؿ واٞتند يف 

 .712حركتو لالستيالء على عرش مراكش
دبوس  عقوب يف إمداد الثائر ا١توحدي أيبشروعو وتطلعا لغايتو ، َف يتواف أبو يوسف يوتأمينا ١ت    

بكل ما ٭تتاجو من ماؿ وجند وعتاد، فتوجو أبو دبوس بالقوة اليت زوده هبا بنو مرين يف ذي القعدة 
ـ( ، إُف مراكش وعسكر جنوهبا ، وىناؾ وفد عليو أنصاره من ا١توحدين 1264 -ىػ 663سنة )
ند الراغبُت يف خدمتو وأطاعتو قبائل عديدة ١تا أصاهبا من ا١ترتضى نتيجة اهتامهم بالتواطؤ مع أيب واٞت

                                                           
وبٍت عبد كاف بنو مرين قد استولوا على مدينة القصبة وسال وسجلماسة ودرعة ، بعد صراع طويل مع خصومهم ا١توحدين   -709

 الواد .
، وعن منطقة تامسنا  30؛ ٤تمد عيسى اٟتريري ، ا١ترجع السابق ، ص  23، ص  3السالوي ، ا١تصدر السابق ، ج -710

 . 197 – 194، ص  1ْتدودىا وموقعها ، انظر: اٟتسن الوزاف ، ا١تصدر السابق ، ج
ضع شبيو ّتزر صغَتة ، ينحصر فيها ا١تاء، فتبدو وكأهنا وقعت ىذه ا١تعركة بُت بٍت مرين وا١توحدين بوادي أـ الربيع يف مو  -711

؛ ابن أيب زرع  ، األنيس ا١تطرب ،  96 – 95أرجل فسميت بذلك موقعة أـ الرجلُت، أنظر: ابن أيب زرع  ، الذخَتة السنية، ص 
 . 24، ص  3؛ االستقصا  ، ج 369، ص  7؛ ابن خلدوف ، العرب، ج 202ص 
 . 109لسنية ، ص ابن أيب زرع ، الذخَتة ا -712
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، فانتشرت بذلك الفوضى ، وصارت لقمة سائغة تنتظر طريقها وبذلك استطاع أبو دبوس 713دبوس
وحدية دخوؿ ا١تدينة بسهولة ، خاصة بعد فرار ا١ترتضى ، وبذلك توُف أبو دبوس خالفة الدولة ا١ت

، فوصل خرب دخوؿ أيب دبوس مراكش إُف أيب يوسف يعقوب ، فبعث إليو  ٖتت لقب الواثق باهلل
يهنئو بالفتح ويذكره باالتفاؽ الذي كاف بينهما طالبا منو الوفاء بالعهد ، غَت أف الواثق باهلل تنكر 

ـ( ، 1268 -ىػ  666، فغضب لذلك أبو يوسف وعـز على غزو مراكش سنة )714لتلك الوعود
احملاصيل  حرؽيسمى سياسة األرض احملروقة من ، متبعا يف مسَته ما  اليت سار إليها يف جيش ضخم
الطرقات واٞتسور والدور، وأغار على القبائل ا١تؤيدة  دمَتوهتدًن اآلثار وتالزراعية وٗتريب الضياع ، 

اصمة وقلت األقوات ، للموحدين بقوة وعنف فاضطربت أحواؿ ا١تنطقة وانقطعت ا١توارد عن الع
فاستصرخ ْتليفو يغمراسن بن  وكاف أبو دبوس عاجزا عن مواجهة بٍت مرين منفردا 715وغلت األسعار

زياف يستنصره عليهم ، فقاـ يغمراسن بشن الغارات على األمالؾ الغربية لبٍت مرين بوادي ملوية وغَته 
يوسف  اا اضطر أبػ١تناطق ، ٦ت، متتبعا بدوره سياسة األرض احملروقة، فاضطربت أحواؿ تلك ا

لالنسحاب ليعد العدة للقاء بٍت عبد الواد ، مث خرج من فاس ليلتقي ٓتصمو يف وادي تالغ إُف 
قتل فيها عدد كبَت و الشرؽ من هنر ملوية ، يف معركة ضارية مٍت فيها يغمراسن بن زياف هبزٯتة نكراء، 

ادى اآلخرة من ػراسن، وكاف ذلك يف ٚتػمن أكابر بٍت زياف ويف مقدمتهم أبو عثماف بن يغم
 .716( ـ1267 -ىػ 666سنة)
أما أبو يوسف يعقوب فإتو بقواه كلها إُف اٞتنوب للفراغ من أمر ا١توحدين ، فجمع حشوده     

الزروع أفسد   وادي أـ الربيع وكالعادة ـ( ، وعرب1268 -ىػ  666وخرج من فاس يف شعباف )
رىا ، فاٗتذ خطة ػوغي 717ادال وصنهاجةػدة للموحدين ، كتػل ا١تؤيوخرب القرى والدور، وغزا القبائ

عمادىا االنسحاب والًتاجع التدر٬تي ٨تو الشماؿ وأال يصطدـ بعده إال يف ا١تكاف والزماف الذي 

                                                           
اف ، ػد اهلل عنػحمد عبػ؛ م 109؛ ابن أيب زرع  ، الذخَتة السنية ، ص  548 – 574، ص  6ابن خلدوف ، العرب، ج -713

 . 557 – 556، ص  3، جا١ترجع السابق
 . 111ابن أيب زرع  ، الذخَتة السنية ، ص  -714
 . 115نفسو، ص  -715
 . 371، ص  7ابن خلدوف ، العرب، ج -716
 . 26، ص  3السالوي ، االستقصاء ، ج -717
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ٮتتاره ، وكاف اٞتيش ا١توحدي يقتفي أثره من مكاف آلخر حىت وصلوا إُف وادي غفو، وىناؾ توقف 
ارية ، انتهت هبزٯتة ا١توحدين ومقتل أيب ػشبت بينهم معركة ضػاء ا١توحدين، فنبنو مرين واستداروا للق

 -ىػ  668) وذلك يف ٤تـر سنة دبوس واستيالء بٍت مرين على ٤تلتهم ودخلوا عاصمتهم ،
، ؤتقتل أيب دبوس وسقوط مراكش يف يد أيب يوسف يعقوب انتهى عصر الدولة 718(ـ1269

 .719ربوع ا١تغرب األقصى ىي دولة بٍت مرين الزناتيةا١توحدية، وقامت دولة أخرى يف 

امتّدت الدولة ا١ترينية أياـ أيب سعيد يف اٞتنوب إُف معاقل الصحراء و قصور توات و تيكورارين و    
 أجزاء من إُف خارج ا١تغرب األقصى فامتلك يعقوب أخرى ، كما امتّدت يف فًتات720تنمطيت
د ػا بُت مدف و حصوف ، زيادة على القرى و الربوج اليت تزيثالثة و ٜتسوف مسورًا مب قدرت األندلس

،  722، و كاف اٟتّد بينو و بُت ا١تملكة النصرية ىو حصن ذكواف ٔتقربة من مالقة 721ائةػعلى الثالث م
 .  723كثَتة من ا١تغرب األوسط  وسف بن يعقوب بسط نفوذه على نواحٍ كما أّف ي
كاف سقوط الدولة ا١توحدية و نشأة ىذه التكتالت السياسية وراء ظهور خريطة سياسية    

العداء الّدائم و اٟتروب  و الصراع ميزىاجديدة للعالقات  بُت ىذه الكيانات السياسية الناشئة ، 
، فراحوا يستغلوف كل الظروؼ اإلسالمي ل بسط النفوذ على كامل ا١تغرب ، من أجستمرة ا١ت
 متوترة فظلت العالقة بينها  لتحقيق ذلك ،تلف الطرؽ و الوسائل اسبات، و يستعملوف ٥توا١تن

استهم و ػب اختالؼ شخصيات السالطُت و سيػًتات السلم وا٢تدنة على حسػتتخللها بعض ف
لكن و على الّرغم من ىذا الصراع و التنافس ا١تستمر السياسي و  أىدافهم و وسائل الوصوؿ إليها

 . ليماقاأل ىذه  إالّ أنو َف ٯتنع من وجود عالقات ثقافية، و تواصل فكري و علمي بُت،  العسكري
 تسارع حركة االسترداد باأل دلس -2
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كانت تبعات سقوط السلطة ا١توحدية باألندلس ثقيلة اٟتمل و مزرية على ا١تسلمُت ، فبمجرد     
و متفرقة و متحاربة سهلت كثَتا ، ظهرت زعامات ٤تلية منقسمة عن سيطرة الدولة  األندلسخروج 

ومي و النزعة ػٖتاد مدفوعُت بالشعور القرعة ٨تو اإلػتوجهوف و بسػمهمة النصارى الذين كانوا ي
و الفرقة و  شتتػالصليبية ا١تشًتكة ضد ا١تسلمُت ، و ىكذا أصبحت ا١تمالك النصرانية بعد حالة الت

 و الربتغاؿ . ٦تالك فقط ىي قشتالة ، أرغوف اٟتروب األىلية ثالث
سا٫تت ىذه الظروؼ باإلضافة إُف ا٨تالؿ سيادة ا١توحدين يف التمهيد ١تشروع االسًتداد الذي    

راود ا١تسيحيُت منذ عقود من الزمن ، و أصبحت الفرصة سا٨تة لتسديد ضربات قاتلة للبقية الباقية 
بغزو  عمليا  الثػفردناند الثالة ػمن ا١تسلمُت يف األندلس ، وٕتسيدا ٢تذا ا١تشروع  بادر ملك قشت

س ، فاستوُف ػاوي سلطة ا١توحدين باألندلػاألراضي اإلسالمية ا١تتاحة لو مستغال الفراغ الذي تركو هت
، و يف أوائل  724ـ(1232 -ىػ  631من اٟتصوف و استوُف على مدينة أبدة يف سنة ) على عدد
رفع و  ـ(1234 -ىػ  633يف )ـ(  سار لغزو قرطبة و ٘تكن من دخو٢تا 1239 -ىػ  632سنة )

الصليب فوؽ ا١تسجد اٞتامع يف إشارة إُف نصر ا١تسيحيُت على ا١تسلمُت ، وواصل زحفو على سائر 
 . 725ا١تدف و اٟتصوف القريبة منها مثل استجو و اشتو ، و غَتىا

حكم بٍت فردناند الثالث إُف غرناطة اإلمارة الناشئة يف ظل  و بعد االنتهاء من أمر قرطبة التفت    
 643)األٛتر و انتزع منها حصن أرغوتو و مدينة جياف بعد أف عقد معاىدة صلح مع بٍت األٛتر يف

ـ( و اليت أصبح ٔتوجبها ابن األٛتر ٖتت ٛتاية ملك قشتالة و بذلك بلغ فردناند 1244 -ىػ 
 . 726الثالث ذروة القوة ، و أصبحت األندلس اٞتنوبية كلها ٖتت رٛتتو

فردناند الثالث من بسط نفوذه على ا١تناطق ا١تذكورة أخذ يتأىب لضم اشبيلية أعظم وبعد أف ٘تكن   
لها و من مث ػقواعد األندلس ، و بدأ ٔتحاصرة قرمونة إحدى أىم اٟتصوف األمامية الشبيلية مث دخ

توجو إُف لورة و استوُف عليها مث زحف على قنطانة الواقعة مشاؿ اشبيلية ، و قصد بعد ذلك غليانة مث 

                                                           
                           .Leon Geley , op , cit , p 123 ؛ 183ص  2يوسف أشباخ ، ا١ترجع السابق ، ج -724
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بلدة القلعة و ٘تكن من إخضاعها ٚتيعا و ذلك ٔتساعدة و معونة ابن األٛتر الذي كاف لو دور فعاؿ 
ثالث من إسقاط ا٠تطوط ، و بعد أف ٘تكن فردناند ال 727يف سقوط ىذه اٟتصوف يف يد النصارى

ـ( ، و رغم ا١تقاومة 1247 -ىػ  615ٟتصارىا بداية من سنة) مدينة ، توجوػألمامية الدفاعية للا
ىػ  616الشديدة اليت أبداىا سكاف ا١تدينة اشتد هبم اٟتصار و اضطروا إُف تسليم ا١تدينة صلحا يف )

س ، فقد كاف ناذرا ػ األندلة اشبيلية وقع عظيم يفػ(، و قد كاف لسقوط ا١تدين 728ـ 1248 -
 اليت أصبحت معزولة عن بقية القواعد اإلسالمية .  الغربية و السيما القواعدسقوط سائر القواعد 

ا و ػو ما كاد فردناند الثالث ينتهي من تنظيم شؤوف ٦تلكتو ا١تتنامية حىت سَت قواتو شرقا و غرب    
لونة و أركش و ػادمس و شػو ت  ػسة بضمو لشريالقواعد هبذه ا١تنطق استطاع بسط نفوذه على ٣تمل

 . 729الرب٬تة و روطة و لبلة
 أما قواعد غرب الربتغاؿ كشلب و طبَتة و و شنتمرية ، فكانت من نصيب التوسعات       

ـ( حىت كانت جل القواعد  1250 -ىػ  648وَف تأت سنة ) ، 730الربتغالية بقيادة ألفونسو الثالث
اٜتة ١تملكة الربتغاؿ قد سقطت يف أيدي الربتغاليُت كما كاف اٟتاؿ مع أورشة و اإلسالمية الغربية  ا١تت

 .731أورنيسة 
إُف سدة عرشها قفزة ىامة يف طريق مناىضة  732أما ٦تلكة أراغوف فقد شكل وصوؿ خيامي األوؿ   

يف  ىذا ا١تلك عقيدة الكره للمسلمُت و شحذ ا٢تمم ٟترهبم ، و ما كاد يستقر اا١تسلمُت ، فقد أحي
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سلمُت ، حيث زحف ػد ا١تسلمُت ، قصد الظفر بأكرب نصيب من أراضي ا١تػعرشو حىت بدأ ٛتالتو ض
ـ( توجهت إُف 1229 -ىػ  626 إليها ٛتلة يف )من شواطر أراغونة و سَت   ٞتزائر الشرقيةا ىعل

 .733ىػ مث سيطرت اٞتيوش األرغوانية على جزيرة يابسة 627ميورقة يف 
و بعد أف انتهى خيامي األوؿ من أمر ميورقة توجو للعناية بأمر بلنسية كربى قواعد ا١تسلمُت     
أثناء زحفو على ا١تدينة ٘تكنت جيوشو ـ( و 1233 -ىػ  631الشرؽ ، حيث بدأ ٛتلتو عليها يف)ب

نة مث بنشكلة من االستيالء على ا١تدف و اٟتصوف القريبة منها فسيطروا على بلدة خوش مث مورلة مث بريا
طونة و قلعة مونكادة ػ، مث تلتها حصوف و أماكن منها شفيت و بريوؿ و كويفاس ، و ا١تصورة و سل

ـ( و يف ىذه السنة أيضا وقع حصن 1234 -ىػ  632كل ىذه التوسعات )  و مشروس و قد ٘تت
و  734يدي األرغوابُتأينشة ا١تنيع الواقع بالقرب من مدينة بلنسية على بعد أمياؿ من مشاؿ ا١تدينة يف أ

ذلك بعد ىزٯتة ساحقة تعرضت ٢تا جيوش ا١تسلمُت و كاف ذلك نذيرا بسقوط ا١تدينة اليت فرض 
 1238 -ىػ  636)    عليها األرغوانيوف حصارا خانقا انتهى بسقوطها يف أيدي النصارى يف

 . 735ـ(
القريبة منها ، فاستوُف و على أثر سقوط بلنسية تابع خيامي غزواتو لباقي األراضي اإلسالمية     

ة و أريولة بػمث استوُف على شاط، ـ(  1244 -ىػ  641ضاء  يف )ػعلى دانية و لنقت و شقر و البي
 737يةػـ( استوُف على مدينة مرس 1266 -ىػ  664، و يف سنة)  736ـ( 1246 -ىػ  644سنة )

                                                                                                                                                                                     

، بعد أف ورث العرش عن أبيو بيدرو و عمره ال يتجاوز سبع سنوات  ، عرؼ بشدة عدائو  ـ1214ملك أرغوف منذ  732-       
لمسلمُت و دوره الكبَت يف ٖتريك عجلة حروب االسًتداد ٨تو القواعد اإلسالمية الشرقية ، وعلى رأسها بلنسية ، أنظر : أشباخ ل

 .  167، ا١ترجع السابق ، ص
 . 257؛ القرقوطي ، ا١ترجع السابق ، ص  191اٟتمَتي ، ا١تصدر السابق ، ص  -733
 . 440 - 439، ص  3د اهلل عناف ، ا١ترجع السابق ، ج؛ عب 205ابن األبار ، اٟتلة السَتاء ، ص  -734

Males , op ,cit , p 285. 
ا١ترجع السابق ، ص  ؛ حجي ،  273؛ ابن ا٠تطيب ، أعماؿ األعالـ ، ص  205ابن اآلبار ، اٟتلة السَتاء ، ص  -735
473.  

 .   472، ص  4؛ ا١تقري ، نفح الطيب ، ج 61ابن أيب زرع ، الذخَتة السنية ، ص  -736
 Males , op ,cit , p 205                .                                 365، ص  4ابن خلدوف ، العرب ، ج -737

. 
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الثُت سنة أف ، و عليو استطاع خيامي األوؿ يف ظرؼ ث 738(ـ1287 -ىػ  686)، مث منورفة يف
 يفرض سيطرتو على سائر الثغور اإلسالمية شرؽ األندلس .

ٯتكن االنتهاء يف األخَت إُف أف اضمحالؿ دولة ا١توحدين باألندلس ساىم بقسط كبَت يف تنشيط     
حروب االسًتداد و ضياع جل أراضي األندلس ، و ذلك أف النصارى و منذ سقوط دولة ا١توحدين 

ديا ىاما يف الذود عن األندلس ، أصبحوا يف طريق مفتوح أماـ ٖتقيق مشاريعهم اليت لعبت دورا جها
التوسعية على حساب األراضي اإلسالمية يف ا١ترحلة األوُف ٘تهيدا الجتثاث الوجود اإلسالمي هنائيا 

 يف قل للمسلمُتاف و قشتالة و القضاء على خخر معيف ا١ترحلة الثانية اليت عرفت اٖتاد ٦تلكيت أرغو 
 غرناطة .

  ا يا : التداعيات الثقافية 
 . للفقو بالمغرب اإلسالمي المذىـ  المالكـي دسيت .1
٧تػػح ا١تػػذىب ا١تػػالكي مػػرة أخػػرى يف الثبػػات واالسػػتمرارية يف الغػػرب اإلسػػالمي رغػػم مػػا شػػهده مػػن     

ذلػػك أف انتكاسػػة ا١تػػذىب التػػومريت طالػػت األصػػوؿ والفػػروع مًعػػا ،   ـ12ىػػػ/6تضػػييٍق خػػػالؿ القػػػرف
ـ( ، فلػػػػم تسػػػػجل لنػػػػا 1288–ـ1198ىػػػػػ/688-ىػػػػػ595خػػػػالؿ العهػػػػد الثػػػػاين للدولػػػػة ا١توحديػػػػة )

ا١تصػػادر خػػالؿ ىػػذه الفػػًتة ذلػػك اٟتمػػاس للمػػنهج الظاىػػػري الػػذي انتػػاب خلفػػاء الدولػػة ا١توحديػػة يف 
َف ٧تػػد مػػن أتباعػػو خػػالؿ القػػرف السػػابع ا٢تجػػري إال عػػددا عهػػدىا األوؿ، إذ تراجػػع ا١تػػذىب اٟتزمػػي "و 

قليال، مثل أثَت الدين أيب حياف النحوي، وأٛتد بن صابر القيسي الشاعر وكاف كاتبا لومَت أيب سػعيد 
 . 739فرج بن ٤تمد نصر أوؿ سالطُت بٍت األٛتػر،... وَف يبػق لو أثر يُػذكر إال  يف بطػوف الكتب"

حاهبا، إذ ػفبعد ٛتلة ا١تنصور ال ٧تد يف ا١تصادر أي صػدى السػتمرار ٤تاصػرة كتػب الفػروع وأصػ       
سػػػرعاف مػػػا اسػػػتحوذ علػػػى الدولػػػة وخلفائهػػػا مشػػػاكلِ جسػػػاـ تبػػػدأ ٔتضػػػاعفات كارثػػػة حصػػػن العقػػػاب 

يػػة ـ( وتسػػتفحل بتكػػاثر وتػػواِف الفػػنت الداخليػػة لينتهػػي األمػػر بثػػورة ا١تػػأموف العقد1212ىػػػ/609)سػػنة
 . 740بلعن ا١تهدي وٗتلصو من أشيػاخ ا١توحدين

                                                           
 . 319؛ ابن األبار ، اٟتلة السَتاء ، ص  177 – 176ابن ا٠تطيب ، أعماؿ األعالـ ، ص  -738

 .67- 66، ا١ترجع السابق، صأٛتد بكَت ٤تمود -739
 314مصطفى مغزاوي ، التحوالت ا١تذىبية ، ص - 740
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، إذ 741إال أف ا١تػػذىب الظػػاىري تػػرؾ أثػػراً واضػػحا وإ٬تابيػػاً علػػى الفقػػو ا١تػػالكي يف الفػػًتة ا١توحديػػة      
، فشػػهد ثػراًء يف مادتػػو كمػػا شػػهد 742أصػبح ا١تػػذىب ا١تػػالكي أقػل  انغالقػػا وأكثػػر تفتحػػاً علػى النصػػوص

قػػًتاب أكثػػر مػػن النصػػوص، فلػػم يبػػق ذلػػك الفقػػو السػػاذج الػػذي يقػػارب ٖتسػػناً يف منهجػػو، وأخػػذ يف اال
أئمػػة ا١تػػذاىب بعضػػها بػػبعض ويػػػُرجعها يف النهايػػة إُف روايػػة ابػػن القاسػػم عػػن اإلمػػاـ مالػػك، بػػل صػػار 
يعتمد على األدلة وينظر يف ا٠تالؼ العاِف، وأصػبح التعامػل بالػدليل الشػرعي مػن اٟتػديث النبػوي أمػرًا 

ناظرات مع الفقهاء الظاىريُت، كمػا ازداد إقبػاؿ ا١تالكيػة علػى علػم األصػوؿ والكػالـ ُملحا خاصة يف ا١ت
 . 743أكثر من ذي قبل، كما انتعش علم اٟتديث كثَتا وألفت فيو تآليف ىامة

، فهػػػػػذا إبػػػػػراىيم بػػػػػن الكمػػػػػاد ا١تػػػػػرادي الفاسػػػػػي 744وصػػػػػار ا١تالكيػػػػػة يغًتفػػػػػوف مػػػػػن علػػػػػـو اٟتػػػػػديث    
، وكػػػاف مػػػع  نػػػو ٟتػػػديث رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلمـ( كػػػاف أحفػػػظ أىػػػل زما1235ىػػػػ/663)

أبػػو اٟتسػػن علػػي بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد ا١تلػػك الكتػػامي اٟتمػػَتي الفاسػػي ، و  745مالكيتػػو ٯتيػػل إُف الظػػاىر
ـ( اٟتافظ احملدث ا١تؤرخ، كاف ُمػلماً برجاؿ اٟتػديث ورواياتػو، 1230/ىػ 628ا١تعروؼ بابن القطاف )

انتهت إليو يف ا١تغػرب صػناعة اٟتػديث وروايتػو وحفػظ رجالػو كمػا نشأ بفاس وأخذ عن شيوخ عصره ، 
و أبو اجملد أٛتد بن اٟتسػن ، 746اشتغل بالتأليف فكتب ا١تصنفات الكثَتة يف اٟتديث والتاريخ وغَتىا

ـ " كػاف فقيهػا حافظػا ذاكػرا للنػوازؿ 1253ىػػ/ 651بن عمر بن ٤تمد اٟتضرمي ا١ترادي الغرنػاطي تػػ 
ا يف علػم الكػالـ وأصػوؿ الفقػو ُسػنياً فاضػالً متػُت الػدين ... خطػب زمانػاً ّتػامع بصَتا بالفتػػوى متقػدم

 .  747قصبة غرناطػة القدٯتة " 

                                                           

 .106، ص ٤تمد ا١تغراوي، صمود ا١تذىب ا١تالكي -741
ريب، الرباط، ػلة التاريخ العػامة، ٣تػصها العػر الوسيط وخصائػ٧تم الدين ا٢تنتايت، مرجعيات ا١تدرسة ا١تالكية الفاسية يف العص - 742

 .  206ـ، ص 2010، 51العدد: 
 .106، ص ٤تمد ا١تغراوي ، صمود ا١تذىب ا١تالكي - 743

 .  588 ٧تم الدين ا٢تنتايت، مرجعيات ا١تدرسة ا١تالكية الفاسية يف العصر الوسيط وخصائصها العامة، ص - 744

 .  85، صابن القاضي، جذوة ا١تقتبس - 745
ا١تقري، نفح  ؛  200؛ التنبكيت، النيل، ص:  686، ص 2؛ ابن األبار، التكملة، ج: 131ابن الزبَت، صلة الصلة، ص - 746

 .        180، ص،3الطيب ، ج

 .       95، ص، 1ابن عبد ا١تلك، ا١تصدر السابق، ج -747
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فػػإذا أمعن ػػا النظػػر يف مالكيػػة القػػرف السػػابع ا٢تجػػري ٧تػػد أف تكػػوينهم وثقػػافتهم وعطاءاتِػػػهم َف تعػػد      
 . 748أخرى وعلى رأسها اٟتديث تقتصر على كتب الفروع والرأي، بل ٬تمعوف إُف ذلك دراسة علـو

ومػػع ذلػػك االنتعػػاش الػػذي عرفػػو ا١تػػذىب الظػػاىري إال  أف  الغلبػػة عػػادت يف األخػػَت للوجهػػة           
، ومثػ ػػػػػل عػػػػودة  749الفقهيػػػػة القائمػػػػة علػػػػى الفػػػػروع والتقليػػػػد علػػػػى حسػػػػاب مػػػػنهج األصػػػػوؿ واالجتهػػػػػاد

عػدد مػن الفقهػاء الػذين بػرزوا  –العصر ا١تػريٍت  وبداية –ا١تذىب ا١تالكي وانتعاشتو هناية العصر ا١توحد 
يف الفقػػو ا١تػػالكي بفتػػاويهم ومصػػنفاهتم ودروسػػهم و٣تالسػػهم، وتعصػػبهم أحيانػػاً، مػػن أشػػهرىم: اإلمػػاـ 

رجػػػل ا١تختصػػػرات، صػػػاحب كتػػػاب "جػػػامع األمهػػػات" ا١تشػػػهور ـ ( 1248ىػػػػػ/646ابػػػن اٟتاجػػػب )
اختصػػر   ذلػك ا١تقػػدار الػػوجيز مػن الكػالـ،فيػو أكثػر مػػن سػتُت ألػف مسػػألة يف"با١تختصػر" الػذي ٚتػػع 

بػػن خلػػدوف إف افيػػو الفقػػو ا١تػػالكي كمػػا اختصػػر األصػػوؿ، واختصػػر النحػػو والصػػرؼ، حػػىت قػػاؿ عنهػػا 
سألة، فجػػاء كالربنػػامج ػاب وتعديػػد أقػػوا٢تم يف كػػل مػػػو طػػرؽ " أىػػل ا١تػػذىب يف كػػل بػػػص فيػػػصػػاحبو ٠تػػ
 . 750للمذىػب"
وتوالت ا١تختصرات والشروح عليهػا، ٔتػرور الػزمن حػىت أصػبح الفقػو ا١تػالكي عبػارة عػن رمػوز ال         

، وال تػػُفك ر رمػوزه إال بػالرجوع إُف عشػرات اجمللػدات مػن  تػُفهم ، ٭ُتفظ عػن ظهػر قلػب ، ويُقػرأ أحزابػاً 
 ٮتػتم ٥تتصػر خليػل الشروح واٟتواشي والتعليقات دوف إدراؾ لروح التشريع ،" وغػدا بعػض ا١تدّرسػُت ال

 .751بعد أربعُت سنة وبذلك تقر ر ٚتود الفقو و ٖتجره و استمر إُف أيامنا ىذه" إال
ػػػػُد حضػػػور ا١تػػػذىب ا١تػػػالكي بكػػػل ثقافتػػػو الفروعيػػػة اسػػػتمرار القضػػػاة ا١تالكيػػػة يف ٦تارسػػػة         و٦تػػػا يُؤكِّ

 .  752القضاءِ وفق اجتهادات ا١تذىب ا١تالكي
دين، ػمة ا١توحػػػػػػػػيُت علػػػى مػػػراكش عاصػطرة ا١ترينػػػػوتعػػػزز ا١تػػػذىب ا١تػػػالكي يف الغػػػرب اإلسػػػالمي بسيػػػ   

–ـ1259ىػػ/ 684-ىػػ656يوسػف يعقػوب ا١تػريٍت ) اٝتاعيل بن األٛتػػر أف األمػَت: أبػحيث يذكر إ
                                                           

، 1985اٟتق ا١تغربية، يونيو  ٣تلة دعوة دين من كتب الفروع،ػنوازؿ الربزِف، من خالؿ سعيد أعراب مقاؿ موقف ا١توح - 748
 . 30 – 26، ص 249 عدد

ـ حاكيا عن أىل قرطبة : " وأىل قرطبة أشد الناس ٤تافظة على العمل بأصح األقواؿ ا١تالكية، 1631ىػ/ 1041يقوؿ ا١تقري تػ  -749
 .216، ص: 3ج: نفح الطيب ، ، حىت إهنم كانوا ال يولوف حاكماً إال بشرط أف ال يعدؿ يف اٟتكم عن مذىب ابن القاسم"

 . 571ابن خلدوف ، العرب، ص  - 750

 . 6، ص1يف الفقو ا١تالكي،  القرايف ، ج اُنظر مقدمة كتاب: الذخَتة - 751
 . ٤106تمد ا١تغراوي ، صمود ا١تذىب ا١تالكي، ٣تلة دعوة اٟتق، ص  - 752
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أمػر و ،  ـ( " طلب منو أىل ا١تغرب الرجوع يف القضػاء إُف مػذىب مالػك عػن طيػب أنفسػهم1286
   ."ة وعدـ العمل باألحاديث ا١توضوعةة ا١تغرب بذلك وترؾ مذىب الظاىريقضا
أكثػر قػوة مػع ا١تػرينيُت لينتصػر بػا١تغرب داية العصػر ا١تػريٍت عػادت الفػروع وبنهاية العصر ا١توحدي وب    

، فبنو مرين َف ينطلقوا يف تأسيس دولتهم من مشروع سياسػي واضػح يقػـو 753من جديد انتصارًا هنائيا
ذىب من ا١تذاىب، فانتبهوا إُف ضرورة حصو٢تم على الدعم ا١تعنوي الػذي وجػدوه يف ا١تالكيػة، على م

وهبػػػذا سػػػارعوا إُف تقريػػػب ا١تالكيػػػة وإُف دعػػػم جهػػػودىم، فراجػػػت مػػػن جديػػػد ا١تػػػدونات ا١تالكيػػػة وأقبػػػل 
 .754الطلبة على األمهات من تلك ا١تدونات

وبلغ من ىيمنة ا١تذىب ا١تالكي عصر ا١ترينيُت أف  أكرب علماء ا١تالكية حينها الفقيو عبد الرٛتاف بن    
ـ( كػاف ٭تضػر ٣تلسػو العلمػي أكثػر مػن ألػف فقيػو مػالكي معظمهػم 1346ىػػ/ 747عفاف اٞتزوِف تػػ)
ا١تػذىب ا١تػالكي ، ىذا إُف جانب العديد من العلماء اآلخرين الذين قاموا بتػدريس 755يستظهر ا١تدونة

 .756يف ا١تدارس ا١ترينية وا١تساجد، حيث كاف ا١تذىب ا١تالكي ٤توراً لنظاـ التعليم يف العصر ا١تريٍت
لذا اُعترب االنتصار النهائي للمالكية على سائر الفرؽ والطوائف يف الغرب اإلسالمي قػد مت  يف       

ف الذي بسط فيو ا١ترينيوف اٟتكم على ـ وىو القر 13ىػ/7زمن بٍت مرين ؤتساعدهتم خالؿ القرف 
، ونقض ا١ترينيوف بذلك جهود ا١توحدين كلها كما يقوؿ 757بلداف ا١تغرب وعلى قسم من األندلس
 . 758اٟتجوي يف تأرٮتو للمذاىب الفقهيػة

                                                           

 321مصطفى مغزاوي ، التحوالت ا١تذىبية ، ص - 753
 . 279عبد السالـ شقور، جهود ا١تالكية يف مواجهة الفرؽ ا١تخالفة يف الغرب االسالمي، ص - 754

، تح: 2الصلحاء بفاس، ج ٤تمد بن جعفر بن إدريس الكتاين، سلوة األنفاس و٤تادثة األكياس ٔتن أقيل من العلماء و -755
 .  323؛ ألفرد بل، ا١ترجع السابق،  258؛ ابن القاضي، جذوة االقتباس، ص  124الشريف ٤تمد ٛتزة علي الكتاين، ص 

 .340ص   عيسى اٟتريري، ا١ترجع السابق ، -756
 . 279عبد السالـ شقور، ا١ترجع السابق، ص -757

 322مصطفى مغزاوي ، التحوالت ا١تذىبية ، ص -758
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وعػػاد ا١تػػذىب ا١تػػالكي بعػػد العصػػر ا١توحػػدي أقػػوى مػػػن ذي قبػػل ، ففػػي الوقػػت الػػذي تراجػػع فيػػػو     
، ظهرت مدرسة مالكية بفاس و 759ا١تذىب يف موطنو األصلي با١تدينة ا١تنورة منذ أوائل ا١تائة السادسة

 .760سبتة هناية العصر ا١توحدي وبداية العصر ا١تريٍت بشخصياهتا ومؤلفاهتا
كي و ػيم ا١تػػػذىب ا١تالػػػػم عػػػن نظػػػرائهم ا١تػػػرينيُت يف ترسػػػهُ بػُ عْ أخر ملػػػوؾ بػػػٍت عبػػػد الػػػواد وال َشػػػو َف يتػػػ   

التمكػػُت لػػو عػػرب ٚتيػػع السػػبل ا١تمكنػػة كاسػػتقداـ الفقهػػاء ا١تالكيػػة و تشػػيد ا١تػػدارس و اعتمػػاد ا١تػػذىب 
 ا١تالكيػة ، الفقهػاء تقداـ ػإٟتػاح السػالطُت الزيػانيُت علػى اسػ على دليلالالكي يف دراستها الفقهية ، و ا١ت

استقدـ يغمراسن الفقيو ا١تالكي أيب إسحاؽ إبراىيم بن ٮتلف التنسي إُف مدينة تلمسػاف لتػوِف اإلقػراء 
 . 761هبا
يػػة  نشػػأة دولػػتهم ، فػػإف ذلػػك ال يعػػدوا أف اأمػػا اٟتفصػػيوف فػػرغم ٘تسػػكهم با١تػػذىب ا١توحػػدي يف بد   

جػػري ا٢ترعاف مػػا زاؿ مػػع هنايػػة القػػرف السػػابع يكػػوف ٣تػػرد ٘تويػػو سياسػػي  لتجنػػب ردة فعػػل ا١توحػػدين سػػ
 .762بعودة ا١تذىب ا١تالكي ليتسيد الدولة

وبقيػػػت تقاليػػػد ا١تػػػذىب الػػػيت أرسػػػاىا فقهػػػاء ا١تالكيػػػة مسػػػتمرًة سػػػواء علػػػى مسػػػتوى التػػػدريس أو        
أو ، الشيء الذي ٬تعلنا نقػوؿ أف مساعػي ا١توحػدين حملو مػذىب مالػك  التأليف أو الفتوى أو القضاء
 زاؿ بػزوا٢تم . 763هتميشو كاف مفعو٢تا ظػرفياً 

ويػػػػُمكن القػػػوؿ أف ا١تػػػذىب ا١تػػػالكي وفقهػػػاءه وأنصػػػاره قطعػػػوا ٤تنػػػة العهػػػػد ا١توحػػػػدي للوصػػػوؿ إُف     
بالتػػاِف عػػاد ا١تػػذىب ا١تػػالكي ليسػػود السػػاحة الفقهيػػة يف و ، 764شػػاطر القػػرف السػػابع مطمئنػػُت خمنػػُت
تدريسػا، لتعل ػق ا١تغاربػة با١تػذىب ا١تػالكي مػن جهػػة، وطبيعػة التغييػػر الغرب اإلسالمي، فتػًوى وتصنيفاً و 

ا١توحدي ا١تتسرِّع من جهة أخرى، باإلضافة إُف الدور الريادي واألساسي الذي لعبو فقػهاء ا١تالكػية يف 
 . اٟتفاظ على مذىبػهم

                                                           
 .  450، ص  2الونشريسي، ا١تعيار ا١تعرب، ج - 759

 .  209و 208و  ٧199تم الدين ا٢تنتايت ، مرجعيات ا١تدرسة ا١تالكية الفاسية يف العصر الوسيط ، ص  - 760
 .313-312ألفرد بل ، ا١ترجع السابق ، ص -  761
 .120عاشور بوشامة ، ا١ترجع السابق ، ص - 762
 .  103، ص صمود ا١تذىب ا١تالكي وىو ما قّرره أيضػًا الباحث ٤تمد ا١تغراوي، اُنػظر: ا١تغراوي، - 763
 .322مصطفى مغزاوي ، التحوالت ا١تذىبية ، ص - 764
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 لحياة الفكرية  تكاس اا .2
الدولة ا١توحدية انتكاسة رىيبة يف اٟتياة الفكرية فعلى الرغم من أف األدب يزدىر يف  افق ا٨تطاطر    

أمرا صعبا و  جعلت مقاـ العلماء با١تغرب، فإف الضعف السياسي و الفنت و الثورات ، عصور الشدة 
، كما أف ن ػلمية ا١تظفرة على عهد ا١توحديػ، ٦تا أدى إُف فتور و انقطاع يف ا١تسَتة الع 765مطلبا شاقا

َف يكونوا أصحاب فكرة جديدة من ها و إكرامها للعلم و العلماء ،رغم تشجيعو السلطات الوارثة 
حيث الفقو و العقائد ، أو أصحاب دعوة إصالحية كما كاف اٟتاؿ مع بٍت عبد ا١تؤمن ما تسبب يف 

نصاهبا أي  حرصت ىذه السلطات على إرجاع األمور إُف فقدو غياب االجتهاد ، حالة من اٞتمود 
على ما كاف عليو اٟتاؿ ما قبل ا١توحدين ، و ذلك قصد كسب النفوذ الروحي و ا١تعنوي الذي كاف 

إُف  من العوامل األساسية و اٟتساسة لتدعيم أسس الدولة ، األمر الذي دفع الكثَت من الباحثُت
 . 766هم بأهنم َف يأتوا ّتديد رغم ٛتاستهم الدينيةصفو 
النكسة الفكرية اليت عرفتها بالد ا١تغرب اإلسالمي ما بعد ا١توحدين ضعف  من أىم مظاىر ىذهو    

اٟتس التأليفي العلمي االجتهادي اإلبداعي باعتباره تعبَتا صر٭تا و واقعيا على مدى االزدىار و 
، األمر  768وف و الشروحػواشي و ا١تتػتصرت جل ا١تؤلفات على ا١تختصرات و اٟتػ، فقد اق 767طورػالت

ه ٤تمد ا١تقري و ابن خلدوف و ٚتع من العلماء الذين زامنوا ىذه الفًتة سببا يف فساد الذي اعترب 
و فهم  اعلى حفظ ا١تتوف و أفنوا أعمارىم يف حل لغزى روا، و يف ذلك يقوؿ ا١تقري: "فاقتصالعلم 
، و َف يصلوا إُف رد ما فيو إُف أصولو بالتصحيح فضال عن معرفة الصحيح من ذلك و  ارموزى
 . 769عيف"الض

                                                           
 . 57؛ ٤تمد ا١تنوين ، اإلمرباطورية ا١توحدية يف دور اال٨تطاط ، ص  116عز الدين عمر موسى ، دراسات ، ص  -765
 . 51؛ ابن شقروف ، ا١ترجع السابق ، ص  188، النبوغ ا١تغريب ، ص  عبد اهلل كنوف -766
ـ ( 15 -14ىػ/ 9 – 8ن القرنُت )ػػمرًن سكاكو ، مكانة علماء تلمساف يف اجملالس العلمية السلطانية ا١ترينية بفاس ما بي -767

ة ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمساف ، خوت بو دوايػراؼ : مبػغرب اإلسالمي ، إشػ، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف تاريخ ا١ت
 .  18، ص  2012 – 1433

 . 262؛ اٟتسن السائح ، ا١ترجع السابق ، ص  361ألفرد بل ، ا١ترجع السابق ، ص  -768
 . 19مرًن سكاكو ، ا١ترجع السابق ، ص - 769
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ره الفقهي فقاؿ لو ابن و يف ىذا السياؽ  أنكر ابن القباب كذلك على ابن عرفة ما ألفو يف ٥تتص    
الرديئة اليت  لففالتآ،  770"يفهمو مبتدئ و ال ٭تتاجو منتهي : " ما صنعت شيئا ، ألنو العرفة 

غمرت اٟتياة الفكرية سا٫تت يف إفساد العلم الشرعي و أبانت عن فقر يف التحصيل لدى العلماء و 
بسبب االبتعاد عن ا١تصادر األساسية و ىو األمر الذي اعتربه ا١توحدوف  771غياب للروح النقدية

الناس إُف التقليد و  و بزواؿ دولتهم فًتت ا٢تمم عن االجتهاد و ركن، سات الفقهية اأساسا للدر 
ن  بُت ا١تغرب عهد ن و ىنا يربز التباين الذي أشار أليو مالك ب ،772اقتصروا على النقل عمن قبلهم

 . 773ا١توحدين وما بعدىم
غَت أف ىذا الواقع الفكري َف يكن ٤تل إٚتاع من قبل ٚتيع العلماء ، فقد برز ابن خلدوف كأكرب     

عائقة عن التحصيل  ليفالتأال يف مقدمتو ، يف أف كثرة صف، و عقد  ناقذ ٢تذا ا١تنهج الفكري الركيك
ي ا١تقررات الدراسية األساسية و ٥تلة بالتعليم ، بل ذىب إُف استنكار جعل ا١تختصرات يف العلـو ى

عد تليو و ىو َف يسػعلى ا١تبتدئ بإلغاء الغايات من العلم ع اً العلم ، ذلك أف فيو تلخيصب ال٢تاخلإل
 . 774عدلقبو٢تا ب
و من ا١تآسي اٟتضارية اليت صاحبت سقوط دولة ا١توحدين ا٢تجرة اٞتماعية للعلماء من األندلس      

ُت تونس السيما منهم علماء يو ا١تغرب إُف مناطق أكثر أمنا ، فقد إتو جلهم صوب حاضرة اٟتفص
 ايتيسر لو ا١تقاـ هب ه أما من جاء منهم إُف ا١تغرب ، فلمؤ س و على رأسهم ابن اآلبار و رفقااألندل

، و ذلك كنتيجة حتمية لسقوط قواعد العدوة  775فواصل سَته ٨تو افريقية كابن عمَتة و من لف لفو

                                                           
اىرة ، ػنية ، القػقافة الديػتبة الثػمر ، مكػع ، تح : علي 1اج ، جػس يف الديبػعرفة ما ليػتاج ١تػأٛتد بابا التنبكيت ، كفاية احمل -770

 . 41، ص  2004 – 1423
 . 363ألفريد بل ، ا١ترجع السابق ، ص  -771
 . 19مرًن سكاكو ، ا١ترجع السابق ، ص  -772
 . 34، ص  1986، دار الفكر ، دمشق ، ص  1مالك بن ن  ، وجهة العاَف االسالمي ، ط -773
 . 683 – 582ا١تقدمة ، ص  ابن خلدوف ، -774
 . 116عز الدين عمر موسى ، دراسات ، ص  -775
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قد صاحب ذلك أف خفت نور اٟتضارة اإلسالمية األندلسية اليت  و ، األخرى  واحدة تلو األندلسية
 .  776كاف ٢تا بالغ الفضل على العدوة ا١تغربية

م ، ػماء و إكرامهػادة العلػسن وفػحرصوا على حػية ذلك فػدولة اٟتفصػن الػغل سالطيػوقد است   
فأصبحت حاضرة اٟتفصيُت تونس و على غرارىا ّتاية قبلة الفقهاء والعلماء من األندلس سواء ٦تن  
كانوا ينشدوف األمن و االستقرار ، أو من كانوا يطمحوف إُف التلبس باألعماؿ السلطانية ، و كاف 

 .777من أعدادىم ا١تتزايدة ما عرؼ يف ا١تصادر اإلفريقية باسم "اٞتماعة األندلسية"أف تشكل 
 االقتصادية يات عالتدا  الثا :
ادىا ، ػت على أنقاضها اقتصػترتب عن تفكك الدولة ا١توحدية أف تقاٝتت الدوؿ األربع اليت قام   

فاوتة و أضحت ىذه الدوؿ ػمتتحوذ على جزء من عالقاهتا االقتصادية بنسب ػفأصبحت كل دولة تس
ف لكل دولة ٣تا٢تا اٞتبائي إاٟتدود اليت وقعت ٖتت يدىا حيث  ٘تارس نشاطاهتا االقتصادية يف إطار

 . 778الزراعي و الصناعي و ٢تا موانئها و طرقها التجارية اليت تعترب جزءا من اقتصادىا
جسيمة أثرت تأثَتا كبَتا على و قد صاحب اختفاء الدولة ا١توحدية التدر٬تي أحداث سياسية     

ا١تقومات االقتصادية لبالد ا١تغرب اإلسالمي يف ٥تتلف نواحيو بنسب متباينة فبينما فقد األندلس جل 
و هتاوت معها األ٫تية  779أراضيو ٖتت وطأة ا١تد النصراين ، هتاوت القواعد اإلسالمية األندلسية

ا ١تختلف ا١تنتجات الزراعية و الصناعية و ٣تاال االقتصادية ٢تذه ا١تدف اليت طا١تا شكلت مصدرا ىام
أفقد ا١تغرب اإلسالمي إحدى أىم حلقاتو االقتصادية باضمحالؿ   ما،  780ىاما للمبادالت التجارية

 . 781اٟتياة االقتصادية هبذا القطر ا٢تاـ

                                                           
  320ألفريد بل ، ا١ترجع السابق ، ص  -776
 . 243 – 242الغربيٍت ، ا١تصدر السابق ، ص  -777
 . 290عاشور بوشامة ، ا١ترجع السابق ، ص  -778
 .  388، ص  3عبد اهلل عناف ، ا١ترجع السابق ، ج -779
 . 375، ا١ترجع السابق ، ص رميلة  أبوىشاـ  -780
 . 290عاشور بوشامة ، ا١ترجع السابق ، ص  -781
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زياف و بٍت  من جهة و بُت بٍت 782ُتيأما يف العدوة ا١تغربية فقد اشتد الصراع بُت ا١توحدين وا١ترين    
و انعكست  784كما بادر بنو حفص بإعالف االستقالؿ عن ا١توحدين،   783مرين من جهة أخرى

ىذه األحداث على األوضاع االقتصادية ، حيث انعدـ األمن الذي ال يتحقق إال بوجود سلطة 
، فكاف أف  785مركزية قوية فًتاجعت التجارة و ترؾ الفالحوف أراضيهم و ٗتلى اٟترفيوف عن حرفهم

فقدت الكثَت من ا١تراكز االقتصادية أ٫تيتها بل و اختفى الكثَت منها بسبب فقداهنا أل٫تيتها 
 . 786االقتصادية

و ٕتاوزات العرب ا٢تاللُت على الكثَت من ، و يف افريقية أيضا أتى صراع اٟتفصيُت مع بٍت غانية      
اين : " ....و وصلنا إُف صفاقس ظهرا .... مقوماهتا االقتصادية و ليس أدؿ على ذلك من قوؿ التج

 . 787غابة زيتوف مالصقة لسورىا أفسدىا العرب ..." و كانت قبلُ 
و ٦تا أسفرت عنو الفوضى العارمة اليت صاحبت سقوط الدولة ا١توحدية أف توقفت حركة العمراف و    

لت الكثَت من البناء و أصاب الدمار ما شيده ا١توحدوف يف طور االزدىار ، ففي فاس اضمح
اس اندثرت مدائنها نمكو يف  789كثر ا٠تراب يف ديار مراكش، و  788ا١تنشآت الصناعية و العمرانية

، و أما الرباط فتهدـ جامع حساف الذي نقضو  790سوى الصوامع و األطالؿ العتيقة  يبقَفو القدٯتة 
اليت ال تزاؿ  792لة، و يف ىذه الفًتة خربت مدينة مغي 791السعيد ليصنع ٓتشبو األجفاف الغزوانية

                                                           
 . 10ابن األٛتر ، تاريخ الدولة الزيانية ، ص  -782
 . 04ريب ، ا١ترجع السابق ، صعخالد بل -783
 . 163ابن أيب دينار ، ا١تصدر السابق ، ص  -784
 .  97 – 94؛ مزدور ٝتية ، ا١ترجع السابق ، ص  103 – 102بولقطيب ، ا١ترجع السابق ، ص  -785
 . 417عبد الواحد ا١تراكشي ، ا١تصدر السابق ، ص  -786
 .  68 – 65التيجاين ، ا١تصدر السابق ، ص  -787
 .  66ابن أيب زرع ، الذخَتة السنية ، ص  -788
 .  485ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -789
 . 33 – 32ابن غازي ، ا١تصدر السابق ، ص  -790
 .  66ابن أيب زرع ، الذخَتة ، ص  -791
 .     107؛ ابن أيب زرع ، الذخَتة ، ص  207ابن أيب زرع ، األنيس ا١تطرب ، ص  -792
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، و ىدـ ا١توحدوف أسوار فاس و سال و سبتة ، بل و خربوا مدف  793أطال٢تا قائمة غرب فاس
اس ػف كانتا تقعاف مشاؿ مدينة  فاختفت مدينتا، و  794ئهميمع مناو  بأكملها خالؿ صراعاهتم ا١تريرة 

و خربوا  (ـ1259 -ىػ  688)دخلها النصارى عاـ، أما سال فقد  795و ٫تا صاع و بٍت تاودا
الديار و أشعلوا يف كل ما وجدوا يف ديار ا١تدينة و أسواقها من األثاث و األمتعة و الفرش و غَت 

 .796ذلك من السلع
ناس ىذا اٟتاؿ َف يستثن ا١تنشآت اٟترفية و دور الصناعة اليت تالشت بسبب ٗتريبها و ىجرة ال     

راء ذلك ، و من تبعات ذلك أيضا عودة الناس النتائج السلبية على االقتصاد من ج ى٢تا ، و ال ٗتف
و ىو ما يؤثر  إُف الًتحاؿ و الرعي على حساب التمدف ىروبا من الواقع األمٍت ا١تزري داخل ا١تدف

 . 797سلبا على النشاط اٟتريف و التجاري
وكاف من تبعات  تصاعد العصياف القبلي على الدولة منذ بداية القرف السابع ىجري أف فقدت      

راض واسعة عن طوع الدولة , الدولة الكثَت من مواردىا االقتصادية خاصة يف ٣تاؿ اٞتباية ٓتروج أ
ء ٛتالهتا على نو يف الغالب كاف ال يربطها بالعديد من ا١تناطق سوى ضرائب ىزيلة ٕتمعها أثناأحىت 

استمر اٟتاؿ على ذلك الوضع حىت يف بداية نشأة الدويالت القائمة , و  798ا١تناطق ا٠تارجة عليها
 على أنقاض الدولة ا١توحدية .

على  استوُف( 640/1242فعندما احتل السلطاف اٟتفصي أبو زكريا مدينة تلمساف سنة)      
بو عناف عندما ارٖتل إُف بسكرة ّتيشو ونزلوا وكذلك فعل السلطاف ا١تريٍت أ 799الضرائب و اٞتباية

قاـ بو العرب يف األراضي اليت وقعت ٖتت نفسو األمر  ، و 800جبل اوراين واقتضوا جبايتو ومغارمو
                                                           

 .  58ال٨تالؿ ، ص ٤تمد ا١تنوين ، اإلمرباطورية ا١توحدية يف طور ا -793
 . 10بولقطيب ، ا١ترجع السابق ، ص  -794
 .  244اإلدريسي ، ا١تصدر السابق ، ص  -795
 .  424ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -796
 .  183بولقطيب ، ا١ترجع السابق ، ص  -797
 . 336االقتصادي ، ص  طعز الدين عمر موسى ، النشا -798
 . 167 – 166، ص  7؛ ابن خلدوف ، العرب ، ج 29السابق ، ص الزركشي ، ا١تصدر  -799
 .  204، ص  3السالوي ، ا١تصدر السابق ، ج -800
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و ىذا ما يعكس واقع الفوضى اٞتبائية اليت سادت بسبب سقوط الدولة و غياب ،  801سيطرهتم
 السلطة ا١تركزية اليت تنظم ىذه العملية .

 يير الخارطة التجارية للغرب اإلسالميتغ -2
عميق يف ا١تراكز  و من أىم التداعيات االقتصادية اليت أعقبت سقوط دولة ا١توحدين حدوث تغَت   

التجارية و حىت يف القواعد و القوانُت التجارية الداخلية و ا٠تارجية بسبب التطورات  ؽو الطر 
السياسية اليت واكبت سقوط الدولة ، حيث ٘تركزت التجارة با١تدف الساحلية على حساب ا١تدف 
الداخلية بسبب انعداـ األمن و انتشار أعماؿ القرصنة و اللصوصية و قطع الطرؽ اليت مارستها 

ار سلطة الدولة يف اٟتواضر سوقد وضح ابن خلدوف ذلك يف ا٨ت،  802ئل ا١تناوئة للسلطة ا١تركزيةالقبا
الساحلية يف ٤تاولة لتفادي الصداـ مع األعراب و القبائل ا١تنشقة ، كما عملت على إرضائهم 

، لكن ىذا الضعف الفاحش أثر على ٕتارة السوداف و غَت  803ٔتختلف االمتيازات و االقطاعات
 . 804التجارة إُف ا١تدف الساحلية وجو
و من التغَتات اليت عرفتها التجارة با١تغرب اإلسالمي ا٨ترافها إُف ا١تغرب األدىن و األوسط بسبب     

الوضع األمٍت ا١تتدىور يف ا١تغرب األقصى بسبب الصراع ا١توحدي ا١تريٍت و ٖتسنو يف ا١تغرب األدىن 
ٍت غانية و تأمُت الطرؽ الصحراوية وىذا ما نفسر بو هتافت بعد أف ٘تكن أبو زكريا من القضاء على ب

 . 805التجار األجانب على موانئهم
 806ا٠تطر النصراين باألندلس و تراجع ٕتارة سبتة عات الداخلية با١تغرب األقصى وكما أف الصرا    

ف أفرز ظهور قواعد ٕتارية جديدة ىي تلمساف و موانئها اليت أصبحت واسطة بُت سجلماسة و مد
 . 807البحر ا١تتوسط ) ّتاية ، ىنُت (
                                                           

 .  88، ص   ؛ مزدور ٝتية ، ا١ترجع السابق ، ص  6ابن خلدوف العرب ، ج -801
 ؛       292عاشور بوشامة ، ا١ترجع السابق ، ص  -802

    Le Comle de Maslatrie , op , cit , p 151 
 .    99مزدور ٝتية ، ا١ترجع السابق ، ص  -803
 . 206أٛتد عزاوي ، رسائل موحدية ، ص  -804
 .  112؛ ابن قنفد ، ا١تصدر السابق ، ص  25الزركشي ، ا١تصدر السابق ، ص  -805
 . 254 ؛ ابن ايب زرع ، االنيس ا١تطرب ، ص 350ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -806
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ُت على تنظيم ي و اٟتفصُتالزياني يف عهد و أسفرت ىذه التغَتات اليت عرفتها ا١تبادالت التجارية    
ندقية ، نابلي ، ػقلية ، بيزا ، البػوة ، صػو توسيع عالقاهتا التجارية مع مدف البحر ا١تتوسط ) كجن

 . 808رغوف (مرسيليا ، مومبولية و برشلونة و أ
عدة مدف و  ظريف لتجارةألدىن و األوسط قابلو تدىور ىذا التحسن الذي عرفتو التجارة با١تغرب ا   

كما كاف اٟتاؿ مع ٕتارة سال و سجلماسة اليت كانت تعترب إحدى أىم طرؽ با١تغرب األقصى  
 . 809مصادر الذىب ٨تو البحر ا١تتوسط

-يف التجارة الساحلية اليت شكلت ٣تاال أوسع للتجارة  اً و أفرز سقوط الدولة ا١توحدية  تنامي    
األمر الذي أخل بالنشاط التجاري و فتح الباب أماـ التفوؽ االقتصادي األوريب  –ا١تغربية األوربية 

على االقتصاد ا١تغريب و سيطرتو على العالقات االقتصادية ْتوض ا١تتوسط و يف غمره ىذه األحداث 
 .  810ن و تنظم ذلك من خالؿ اتفاقيات ثنائيةأرسيت قواعد للتجارة تقن

وقد أدى سقوط الدولة ا١توحدية إُف انتقاؿ النفوذ االقتصادي من مراكش إُف عواصم الدوؿ    
والة األسواؽ " يف حيطلق عليو ابن خلدوف مصطلح "  و ىو ما،  811الناشئة يف ا١تغرب و األندلس

دية وٕتارية جديدة و عالقات اقتصادية جديدة و إشارة إُف ما ينجم عن ذلك من ظهور مراكز اقتصا
ارتفاع أسعار العقارات يف العواصم اٞتديدة و ا٩تفاض يف ا١تراكز االقتصادية القدٯتة و ٖتوؿ العالقات 

 . 812التجارية الداخلية يف الدولة القدٯتة إُف عالقات خارجية يف الدوؿ اٟتديثة
دية اٞتديدة تبلورت عالقات ٕتارية بُت دوؿ ا١تغرب و يف خضم ىذه األوضاع السياسية و االقتصا   

و تقارب العادات بُت السكاف ،  ، و ربطت حواضرىا بصورة تلقائية نتيجة للوحدة البشرية و ا١تذىبية
العالقات التجارية تتم  كما ىو معلـو كانت التجارة ٗتضع لقاعديت اٟتاجة و األسعار إذ َف تكنو 

                                                                                                                                                                                     
 . 200أٛتد عزاوي ، رسائل موحدية ، ص  -807
808- Le comte , op , cit , p 157 . 
 . 106؛ ابن ايب زرع ، الذخَتة ، ص  344ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص  -809
 . 202عاشور بوشامة ، ا١ترجع السابق ، ص  -810
 . 292نفسو ، ص  -811
 . 453ابن خلدوف ، ا١تقدمة ، ص -812
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، كما أسفرت التطورات االقتصادية  813ف يف خلق التبادؿ التجارياهمف مٔتنأى عنهما ألهنما عامال
و السياسية اٞتديدة با١تغرب اإلسالمي عن رسم معاَف عالقات ٕتارية جديدة مع مدف البحر 
ا١تتوسط اتسمت بًتاجع ٕتارة ا١تدف االيطالية و توسع ا١تبادالت التجارية بُت مدف ا١تغرب و 

 .  814مرسيليا
 ات االجتماعية رابعا : التداعي

   تراجع المكا ة االجتماعية لقبائل مصمودة -1  
، الػذي كػاف ينػتظم عقػده، مػن  ثر اهنيار الدولة ا١توحدية ، اهنار ذلػك الصػرح القبلػى الشػامخإعلى    

إُف  وكانػػت ىػػذه القبائػػل تنقسػػماٞتػػد أو أقبػػل اٞتهػػاد، سػػائر قبائػػل ا١تصػػامدة ، وا١توحػػدين، كلمػػا جػػد 
، فأمػا اجملموعػة األوُف، فكانػت تضػػم  815امدة، والثانيػة قبائػػل ا١توحػدين ػاألوُف قبائػل ا١تصػ٣تمػوعتُت: 

قبائل ىسكورة و دُكالة و ىيالنة و حاحػة وغَتىػا، مػن قبائػل ا١تصػامدة ، وكانػت ىسػكورة أكػرب ىػذه 
، ٖتتػل  اودىػرة حشػػخامتها ووفػػة ، وكانػت لضػػالقبائل عددا وأكثرىا بطونػا، ومػن بطوهنػا قبيلػة جنفيسػ

مكانة ملحوظة، بُت قبائػل الدولػة ا١توحديػة ، بيػد أف أىلهػا كانػت تغلػب علػيهم البػداوة ، ال ٮتػالطوف 
ا١توحػػدين، فيمػػا انغمسػػوا فيػػو مػػن حيػػاة اٟتضػػر والػػًتؼ، بػػل يػػؤثروف التػػزاـ جبػػا٢تم ا١تتشػػعبة مػػن جبػػاؿ 

و١تػػا غلػػب بنػػو ،  ىي مػػراكش حػػىت مشػػارؼ السػػوس األقصػػاألطلػػس الشػػا٥تة، وا١تمتػػدة يف جنػػوب شػػرق
ف على الدولػة ا١توحديػة و٤تػوا خثارىػا، اضػطهدوا قبائػل مصػمودة و علػى رأسػها  ىسػكورة و مرين  الزناتي

وفرضػػػػوا عليهػػػػا ا١تغػػػػاـر الثقيلػػػػة، فلزمػػػػوا السػػػػكينة، ولبثػػػػوا معتصػػػػمُت ّتبػػػػا٢تم، وَف يرتضػػػػوا خدمػػػػة الدولػػػػة 
ة عسكر بٍت مرين ردوىم بدفع اإلتاوات اٞتديدة، وَف يدينوا بدعوهتا، وكانت كلما اشتدت عليهم وطأ

 من خف آلخر.
ة، كمػا ػ، إال عػن طريػق اٞتزيػ ن بطػاعتهمػ، ال تديػ نػيدة عػن الػوالء لبػٍت مريػػوىكذا لبثت ىسػكورة بعػ 

 .816انا تناوئهم مىت شعرت بضعف الدولة وتراخيها ػ، وأحي حدث أياـ السلطاف أيب اٟتسن ا١تريٌت

                                                           
 . 293عاشور بوشامة ، ا١ترجع السابق ، ص -813
814-Le comte , op , cit , p 153. 
 . 577، ص 3عبد اهلل عناف ، ا١ترجع السابق ، ج - 815
 .  354، ص  6ابن خلدوف ، العرب ، ج  - 816
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كذلك استقلت بقية قبائل ا١تصامدة غريب مراكش، مثل دكالة وىيالنػة وحاحػة، بأمرىػا ورياسػتها،     
 .817وكانت مناز٢تم ٘تتد غربا حىت شاطىء احمليط 

أما اجملموعة الثانية فكانت تضم قبائل ا١توحدين، ومناز٢تا على مقربة من مراكش، وكانت منها سػبع   
غَتىا، العتناقها دعوة ا١تهدي ابن تومرت، قبل أف يتوطد أمره، أو قبائل امتازت بالسبق واإليثار على 

سبع تنتمػي إُف ا١تصػػامدة، وىػي ىرغػػة قبيلػة اإلمػػاـ ػبعبػارة أخػرى قبػػل افتتػاح مػػراكش ، وىػذه القبائػػل الػ
فيسة ، وىزرجػػػػة، ػره ، وجنػػػػػػػػػػداية أمػة يف بػػػػػع ىرغػػػػػم الػػػػذين بػػػػايعوه مػػػػػاتة، وتينملّػػػػل وىػػػػػ، وىنتػػػػ هديػا١تػػػػ

ة و ريكة ، وتلحق هبا قبيلة ثامنة، ىػي كوميػة قبيلػة ا٠تليفػة عبػد ا١تػؤمن ابػن علػي كبػَت صػحابة وجدميو 
ا١تهػػػدي ، وكانػػػت ىػػػذه القبائػػػل الثمػػػاين لسػػػبقها يف البيعػػػة والطاعػػػة، تتمتػػػع ٔتزايػػػا اإليثػػػار يف السػػػلطاف 

أمػرىم، وأضػحوا مػن  فلما اهنارت الدولة ا١توحدية ضعف ،هاـ األموروالنفوذ، وتوُف ا١تناصب والقياـ ٔت
بعػػد سػػقوط الدولػػػة  -قبيلػػة ا١تهػػدي  -وقػػد انػػدثرت قبيلػػػة ىرغػػة  ،818الرعايػػا العػػاديُت للدولػػة الغالبػػة 

بقليػػػل، وفقػػػدت كػػػل مكانػػػة ونفػػػوذ ، وكػػػذا كػػػاف مصػػػَت قبيلػػػة أو أىػػػل تينملّػػػل، وىػػػم الػػػذين نػػػزؿ بيػػػنهم 
، ولكػػن الدولػػة، وعمالهتػػا ا١تهػػدي وأعلػػن إمامتػػو، وأنشػػأ داره ومسػػجده ، وكػػاف ٢تػػم شػػأف يف مناصػػب

، وملػك أمػرىم غػَتىم مػن زعمػاء ا١تصػامدة ، وكػاف قػرب ا١تهػدي لػديهم بتينملّػل، مػا رجاالهتم انقرضػوا 
زاراً مرموقػػاً، ػزاؿ مػػػىػػػ، مػػا يػػ 780لدوف تارٮتػػو، حػػواُف سػػنة ػيػػزاؿ حػػىت العصػػر الػػذي كتػػب فيػػو ابػػن خػػ

رخف واألحػػزاب باسػػتمرار ويقػػـو عليػػو اٟتجػػاب ، يتلػػى بػػو القػػ جلة والتعظػػيمػوعلػػى مػػا كػػاف عليػػو مػػن التػػ
 .819واٟتفاظ ، وتًتى إليو الوفود من كل فج، وتقدـ الصدقات نذرا وتربكا

أمػا ىنتاتػة، فكانػت مػن أشػد قبائػل ا١توحػدين بأسػػا و٘تكنػا يف الدولػة، وذلػك ١تػا كػاف عليػو زعيمهػػا     
دي، ػمكانػة ملحوظػة لػدى ا١تهػب العشػرة، مػن ػالشيخ أبو حفػص عمػر بػن ٭تػِت ا٢تنتػاتى، أحػد الصحػ

وقػػد لبػػث أبنػػاؤه يتبػػوءوف أرفػػع مناصػػب الدولػػة، وانتهػػى زعػػيمهم أيػػاـ الناصػػر، الشػػيخ أبػػو ٤تمػػد عبػػد 
الواحػػد بػػن أيب حفػػص، بػػأف غلػػب علػػى واليػػة إفريقيػػة، ومهػػد ملكهػػا لعقبػػو، فأقػػاموا هبػػا دولػػة مسػػتقلة 

طنهػا القػدًن ّتبػاؿ درف، علػى مقربػة مػن ، و١تػا انتهػت الدولػة ا١توحديػة، لبثػت ىنتاتػة يف مو  820عظيمػة

                                                           
 .356نفسو ، ص  - 817
 .266نفسو ، ص  - 818
819
 . 360-359نفسو ، ص - 
 . 105ابن القنفد ، ا١تصدر السابق ، ص  - 820
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مراكش، وكػانوا أيػاـ بػٍت مػرين، مػن القبائػل ا٠تاضػعة لسػلطاف الدولػة اٞتديػدة، يولػوف عليهػا مػن شػاءوا 
 لضبطها وٖتصيل جبايتها.

وكانػػت قبيلػػة جػػدميوة تابعػػة ٢تنتاتػػة ، وتينملػػل ، وجػػبلهم ّتػػوار جبػػل ىنتاتػػة، فلمػػا اهنػػارت الدولػػة     
وخضع بعضهم لبٍت مرين، وامتنع الػبعض اآلخػر عػن الطاعػة. وكانػت وريكػة كػذلك مػن  افًتؽ أمرىم،

القبائػػل اجملػػاورة ٢تنتاتػػة، وكانػػت بيػػنهم فػػنت وحػػروب مسػػتمرة ىلػػك فيهػػا كثػػَت مػػن الفػػريقُت ا١تتخاصػػمُت 
821. 

وىكػػذا كانػػت ا٠تا٘تػػة ا١تأسػػاوية ، لتلػػك اجملموعػػة مػػن القبائػػل الرببريػػة  الػػيت فقػػدت ىيبتهػػا أمػػاـ 
نتهػػػا  كطبقػػػة حاكمػػػة ٢تػػػا مػػػن االمتيػػػازات الشػػػيء اتنػػػامي القػػػوة الزناتيػػػة ، الػػػيت ٫تشػػػتها و أفقػػػدهتا مك

و ىػػذا مػػا يعػػٍت أف مصػػمودة  فشػػلت يف االحتفػػاظ بالدولػػة الػػيت قامػػت علػػى أكتافهػػا و َف  822الكثػػَت
تسػػػتطع  اإلبقػػػاء علػػػى  القبائػػػل الػػػيت كانػػػت تػػػرزح ٖتػػػت سػػػيطرهتا  وىػػػو مػػػا يفضػػػي إُف أف العالقػػػة بػػػُت 

 . 823مصمودة و بقية القبائل كانت عالقة غالب ٔتغلوب 
 تزايد حركة الهجرة بالمغرب اإلسالمي  -2
ساىم اضمحالؿ الدولة ا١توحدية و هتاوي سلطاهنا باألندلس أماـ تسارع حركة االسًتداد يف ىجرة   

أعداد غفَتة من ا١تسلمُت الفارين من القواعد اإلسالمية اليت سقطت يف أيدي النصارى ىروبا بدينهم 
ست عددىم اقت با١تهاجرين إليها الذين بلغ ض٨تو غرناطة اليت  824و أنفسهم من اضطهاد النصارى

مشكلة إحدى أضخم التجمعات السكانية يف العاَف يف ىذه الفًتة ، و ٨تو ا١تغرب الذي  مئة ألف
 . 825شكل بالنسبة ٢تؤالء ا١تهاجرين ا١تالذ اآلمن و ا١تصَت احملتم

ف وحدىم ا١تعنيُت هبذه ا٢تجرة الكبَتة إُف ا١تغرب ، بل حىت اليهود كاف ٢تم و و َف يكن ا١تسلم   
يفسر ىجرهتم إُف ا١تغرب الذي َف ٮتتلف  الذي االضطهاد النصراين يف األندلس ، األمر نصيبهم من

رة و يف ػعن غَته من اجملتمعات اإلسالمية تسا٤تا مع اليهود الذين ازدادت أعدادىم يف ىذه الفت

                                                           
 . 370، ص 6ابن خلدوف ، العرب ، ج  - 821
 .170مؤنس ، ا١ترجع السابق ،  - 822
 . 125روجي لوتورنو ، حركة ا١توحدين يف الغرب ، ص - 823

 . 157أنظر : ا١تلحق ، ص - 824
 .  93 – 92، ص  4السابق ، ج؛ عبد اهلل عناف ، ا١ترجع  ٤33تمد بن اٛتد شقور ، ا١ترجع السابق ، ص  -825
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خمنُت  توضحو جالياهتم بالعديد من اٟتواضر ا١تغربية أين أقاـ اليهودما الفًتات اليت تلتها ، وىذا 
مطمئنُت متمتعُت ّتميع حقوقهم ا١تادية و ا١تعنوية كفاس و مكناس و مراكش و تلمساف و ّتاية و 

 . 826تونس 
و نالحظ أف ا٢تجرة األندلسية إُف بالد ا١تغرب ا٨تصرت يف بدايتها على حواضر افريقية ألسبقيتها    

اري و العمراين ، ػطورىا اٟتضكذلك لتو ، صُت على ا١توحدين ػاستقالؿ اٟتف تقرار بعدػإُف االس
زكريا باألندلس منذ كاف واليا على  اٟتفصي أبباإلضافة إُف العالقة الوطيدة اليت ربطت السلطاف ا

 . 827اشبيلية
ره ، ٢تم ػكبَتة داخل  حواض وف جالياتػوقد أصبح األندلسيوف بعد ىجرهتم إُف بالد ا١تغرب يشكل  

عاداهتم وتقاليدىم ، و اٞتدير بالذكر أف ىؤالء ا١تهاجرين   بساتينهم و حقو٢تم و ديارىم و حرفهم و
كانوا يف أغلبهم من سكاف اٟتضر و من الطبقة ا١تثقفة ، و لذلك شكلوا مسا٫تة فعالة يف كنف 

على عادات السكاف و طريقة حياهتم   اً و إ٬تابي و فعاالً  اً الدويالت الناشئة ، فقد كاف تأثَتىم قوي
ر الثقافة العربية اإلسالمية با١تغرب عرب الطرؽ و األساليب العلمية كما ساىم ىؤالء يف تطوي

 . 828األندلسية اٟتية
كما احتل األندلسيوف مكانة مرموقة يف السلك اإلداري و التوظيف الديٍت و شؤوف األمارة ١تا     

لدولة ٘تيزوا بو من كفاءة و مستوى علمي و إخالص فقد توُف أبو بكر ابن خلدوف وزارة ا١تالية با
 . 829الوزراء ةساو توُف ابنو ٤تمود اٟتجابة مث رئاٟتفصية 

ـ أبو اقدإاألندلسي و يذكر يف ىذا السياؽ  و يرجع مرسيو التحضر ا١تتسارع لبٍت عبد الواد للتأثَت  
 .  831اصطفاء عائلة " ا١تالح " الذين جاءوا من قرطبة و توليتو ألربعة وزراء منهم على 830ٛتو

                                                           
 . 40 – 39نفسو ، ص  -826
 . 345 – 344جورج مارسيو ، ا١ترجع السابق ، ص  -827
ناصر الدين مولود سعيدوين ، التجربة األندلسية باٞتزائر ، مدرسة ّتاية األندلسية و مكانتها يف اٟتياة الثقافية با١تغرب  -828

د العزيز ، الرياض ػتبة ا١تلك عبػطاءات ، مكػات و العػاألندلس قروف من التقلبـ ( ، ندوة  13 – 12ىػ /  7 – 6األوسط ) ؽ 
 . 81، ص  1993 – 1414، 

،  1؛ ٤تمد األمُت بلغيث ، فصوؿ يف التاريخ و العمراف با١تغرب اإلسالمي ، ط 345مرسيو ، ا١ترجع السابق ، ص جورج  -829
 . 63-62،  2007 – 1428منشورات انًت سيٍت ، اٞتزائر ، 
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و من التداعيات االجتماعية ٢تذه ا٢تجرة ظهور فئة اجتماعية جديدة مشكلة من ا١تسلمُت الذين    
 ف " و ، و أطلق على ىذه الفئة " ا١تدجنخثروا البقاء يف مساكنهم و مدهنم اليت طا٢تا ا١تد النصراين 

- Mudejares – ة الناشئة و شكلت ىذه الفئة طائفة اجتماعية كبَتة داخل ا١تمالك النصراني
و قد تعرضت ىذه الفئة النتقادات  ، 832باألندلس خاصة شرؽ األندلس يف مدينيت بلنسية و مرسية

ـ و من من طرؼ العلماء الفقهاء بسبب إيثارىم البقاء يف بالد الكفر على ا٢تجرة إُف بالد اإلسال
كتب يف ذلك الذي   يبن ٤تمد التلمساين الونشريس العباس أٛتد بن ٭تي وأمثاؿ ىؤالء العلماء ، اب

رسالة ٝتاىا " أٝتى ا١تتاجر يف بياف أحكاـ من غلب على وطنو النصارى و َف يهاجر و ما يًتتب 
 . 833عليو من العقوبات و الزواجر

نشطت حركة ا٢تجرة الداخلية بالعدوة ا١تغربية ، حيث أيضا  لسقوط الدولة ا١توحدية كنتيجةو    
و ا١ترينُت من مواطنها يف مشاؿ الصحراء الكربى بُت الصحراء و  ٖتركت قبائل زناتة من بٍت عبد الواد

تفياللت ٨تو ا١تناطق التلية الشمالية حيث استقرت قبائل بٍت عبد الواد شرؽ و جنوب تلمساف يف 
يف ػقة مرصػمنط مرين إُف وادي ملوية و و، بينما نفد بن 834نواحي ا١تدية و مليانة و سهل شلف

دي ، و ٘تكنوا من الزحف على ػوذ ا١توحػط و الريف مستغلُت ا٨تالؿ النفػستاوريرت بُت األطلس األو 
 . 835سال مث تامسنا مث فاس و تازة عرب جباؿ فازاز إُف تالدال و أحيانا إُف سجلماسة

ىنتانة إُف جبل و و كنتيجة لذلك انسحبت قبائل مصمودة إُف اٞتباؿ و البوادي غريب مراكش    
 . 836درف بالقرب من مراكش

                                                                                                                                                                                     
، كاف حازما يقظا داىية حسن  1318-1308ىػ/718-707ىو موسى بن عثماف سلطاف الدولة الزيانية من  -  830

،  7بنو زياف لنهجو وتقبلوا طريقتو ، أنظر : ابن خلدوف ، العرب ، ج األخالؽ ، رتب قواعد ا١تلك و ىذب مراٝتو حىت انقاد
 . 132-131ص
 .  338، ص  مرسيو ، ا١ترجع السابقجورج  -831
 . 56، ص  4عبد اهلل عناف ، ا١ترجع السابق ، ج-832
 . 531حجي ، ا١ترجع السابق ، ص  -833
 . 09ابن األٛتر ، تاريخ الدولة الزيانية ، ص  -834
 . 213؛ أٛتد العزاوي ، رسائل موحدية ، ص  440ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص -835
 .  970، ص  6ابن خلدوف ، العرب ، ج -836
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و َف يستثن العرب من ذلك ، فبعد استيالء بٍت عبد الواد على تلمساف و ضواحيها انتقلوا إُف    
ا١تدف و اٟتواضر ، لتحل ٤تلها زغبة من أوطاهنا يف الصحراء إُف التالؿ و السهوؿ ، و سيطروا على 

قي فيها من عرب ما بقي من الرببر ، و انتقل عرب ا١تعقل إُف أوطاف زغبة بالصحراء و استبدوا ٔتن ب
 .  837زغبة
ش و ػوب ابن عبد اٟتق القبائل العربية ا١تقيمة بدرعة إُف مراكػو يف ا١تغرب األقصى رحل يعق    

، و استقرت قبائل جشم و ىي : سفياف و ا٠تلط و العاصم و  838أحوازىا حىت يكونوا ٖتت رقابتو
، أما قبائل رياح فقد أقامت يف بنو جابر يف تامسنا ، و أقامت قبائل ا١تعقل يف السوس األقصى 

 . 839أزعار و بالد ا٢تبط
، و كنتيجة لقياـ  840أما اٟتفصيوف فنقلوا بعض بطوف رياح إُف ضواحي القَتواف و بالد قسطيلية   

ثالث دوؿ متنازعة على أنقاض الدولة ا١توحدية اضطرت كل دولة إُف االعتماد على القبائل العربية 
 . 841منها و حدودىااليت جاورهتا للحفاظ على أ

  مكا ة اليهود في المجتمع  تنامي -3 
أياـ اليهود الذين تعرضوا  أ١توحدين كانت أسو تذىب عدة مصادر ومراجع إُف أف فًتة حكم ا    
، فقد أعلن بنو عبد ا١تؤمن صراحة أنو ال ٣تاؿ لديانة أخرى  842قييالتضأنواع االضطهاد و  ألشنع

، فقد أصدر عبد ا١تؤمن بن علي مرسوما ٮترب فيو اليهود بُت  843يف ا١تناطق ا٠تاضعة ٢تم لغَت اإلسالـ
كما ألـز ا٠تليفة ا١توحدي ا١تنصور اليهود بلباس خاص ، 844اإلسالـ أو ا٢تجرة أو سفك دمائهم

                                                           
 .  155أبو ضيف أٛتد عمر ، ا١ترجع السابق ، ص  -837
 .  138السنية ، ص  الذخَتة  ابن أيب زرع ، -838
 .  32 – 31، ص  3السالوي ، ا١ترجع السابق ، ج-839
 .  37 – 32، ص  6ابن خلدوف ، العرب ، ج -840
 .  334أبو ضيف أٛتد عمر ، ا١ترجع السابق ، ص  -841
 . 67؛ شوقي نورة ، ا١ترجع السابق ، ص  368رجع السابق ، ص حسن علي حسن ، ا١ت -842
 . 326ألفريد بل ، ا١ترجع السابق ، ص   -843
 .  347التيجاين ، ا١تصدر السابق ، ص  -844
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يش و ػمر عليهم و التجسس على اٞتآللمسلمُت و الت يتهمأذب ػبسب،  845ا١تسلمُتٯتيزىم عن بقية 
 .846ف ضد اليهودو وانية اليت مارسها ا٠تلفاء ا١توحنقل أسرارىم إُف األعداء و ىو ما يربر ىذه العد

و َف يسلم اليهود من أعماؿ السلب و النهب و القتل خاصة يف ا١ترحلة األخَتة من عمر الدولة     
 . 847النزاعات اليت عمت ربوع الدولةبسب 
٘تكن  و على إثر سقوط الدولة ا١توحدية عاد اليهود لتبوء مكانة ىامة داخل اجملتمع ا١تغريب ، فقد    

الدولة  أنقاضكعنصر ىاـ داخل الًتكيب االجتماعي للدويالت الناشئة على   اليهود من الظهور ٣تددا
 بالد ا١تغرب اإلسالمي على تزايد ىذه العناصر داخل ا١توحدية ، و قد ساعدت الظروؼ السائدة يف

اجملتمعات ا١تغربية ، فقد كانت اٟتملة اليت خاضتها الكنيسة ضدىم عامال حاٝتا يف ىجرة أعداد  
 . 848حواضر ا١تغرب ، و نالحظ أف ىؤالء اليهود ا١تهاجرين كانوا من السفرديوف إُفكبَتة منهم 

بَتة يف عواصم ا١تغرب مستغلُت التسامح الديٍت و الوقف الذي و قد شكلت ىذه الطائفة جالية ك   
أظهرتو اٟتكومات الناشئة إتاىهم ، خاصة و أف سكاف ا١تغرب أحسنوا استقبا٢تم ووفادهتم و ٝتحوا 

رب ػ٢تم يف بالد الغ عَ ي  وا بِ نُ وِ كَ ف يُ تطاع اليهود يف ظل ىذا التسامح أقامة يف جوارىم و قد اس٢تم باإل
و شهد ا١تغرب ،  هودػف يسكن هبا خلق كبَت من الياكري أف فاس كػ، و يذكر الب 849بيعة تواتمنها 

 . 850يف بعض مدنو ٕتمع جاليات شكلتو أكثرية ساحقة كدبدو و صفور و الصويرة و ميسورة
و كاف اليهود يؤدوف شعائرىم الدينية يف حرية تامة ، خاصة و أف الفقهاء أفتوا بأف الوفاء ألىل    
 . 851ذمة واجبال

                                                           
 .   356ابن عذاري ، ا١تصدر السابق ، قسم ا١توحدين ، ص -845
 . 74شرقي نورة ، ا١ترجع السابق ، ص  -846
847- William Carverly , op , cit , p 37 .  
 . ٤220تمد بن أٛتد ابن شقور ، ا١ترجع السابق ، ص  -848
 . 270 – 269اٟتسن السائح ، ا١ترجع السابق ، ص  -849
 . 115البكري ، ا١تصدر السابق ، ص  -850
ن كماؿ السيد أبو مصطفى ، جوانب من اٟتياة  االجتماعية و االقتصادية و الدينية و العلمية يف ا١تغرب اإلسالمي م  -851

 . 38، ص  1996خالؿ نوازؿ و فتاوى ا١تعيار ا١تعرب للونشريسي ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، اإلسكندرية ، 
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يف اٟتياة السياسية ، حيث كاف ٢تذه الطائفة دور خفي داخل البالطات  اً كبَت   اً و لعب اليهود دور   
ا١تلكية نظرا التصا٢تم السري باٟتاشية و األسر ا١تالكة و لتعاطيهم اٟترؼ و صناعات فنية ٘تت 

، و عن طريق ىذه الوسائل السرية للنساء بصلة كبَتة و ترتبط ٔتيداف االنفعاؿ و الوجداف أٯتا ارتباط 
 . 852النفسية استطاعوا استمالة قلوب ا١تلوؾ و النيل من عواطفهم

ك كاف منهم و ىكذا يتضح لنا الدور الذي قاـ بو اليهود و النفوذ الذي حصلوا عليو ، لذل    
اف و الشاىد أف حلبقة بن حبوف بن زمامة  ك،  853شؤوف خاصة و وزراء وندماء  و خزنة و مدبر 

تولت أسرة بٍت وقاصة اليهودية قهرمة القصر السلطاين  للسلطاف يعقوب بن عبد اٟتق ، كماحاجبا 
 . 854يف عهد يوسف بن يعقوب بن عبد اٟتق

ور و ػو انتعش دور اليهود كذلك يف اٟتياة االقتصادية فاىتموا بالتجارة خاصة منها ٕتارة العب      
ياغة و ػصناعات ٥تتلفة خاصة هبم بصفة عامة ، كالصسيطروا على أسواؽ الذىب ، و تفردوا ب
ناىيك عن ٦تارستهم للفالحة و امتالكهم لالقتطاعات  ، الصَتفة وضع األقمشة و األلبسة السنوية

 . 855الفالحية ا٠تصبة بالقرب من فاس و تلمساف و تونس
، و بو زموا ػٔتا التنكثوا ػلطات معهم فيػامح السػتغلوف تسػما كانوا يس –غالبا  –غَت أف اليهود 

يتآمروف ضد ا١تسلمُت ويتجسسوف عليهم و ٭تاولوف نشر الفساد بينهم و ىو ما دفع اٟتكاـ إُف 
 . 856اٗتاذ إجراءات عقابية ضدىم يف الكثَت من األحياف

يبقى أف نشَت إُف أف سقوط الدولة ا١توحدية يعترب أخطر حدث عرفو ا١تغرب اإلسالمي يف العصر   
رغم من الظلم الذي مارسو ا١توحدوف على رعياىم ، و التضييق الذي فرضوه على الوسيط ، فبال

                                                           
 .  41؛٤تمد شقور ، ا١ترجع السابق ، ص  100 – 99، ص 3السالوي ، ا١ترجع السابق ، ج -852
 .  41ور ، ا١ترجع السابق ، صقش٤تمد   -853
 . 319 – 316عيسى اٟتريري ، ا١ترجع السابق ، ص  -854
، عُت للدراسات و البحوث اإلنسانية 1ـ (، ط1070-642ىػ/462-22عبد الرٛتاف بشَت ، اليهود يف ا١تغرب العريب)  -855

 .  93-87و االجتماعية ، ص
ىػ /  706 – 685نضاؿ مؤيد ماؿ اهلل عزيز األعرجي ، الدولة ا١ترينية على عهد السلطاف يوسف بن يعقوب ا١تريٍت "  -856

، إشراؼ : عبد  اإلسالميـ " ، دراسة سياسية حضارية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف التاريخ  1306 – 1286
 .  91، ص  2004 – 1425الواحد ذنوف طو ، جامعة ا١توصل ، 
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ا١تذىب ا١تالكي و فساد ا١تنهج الفكري التومريت يف عمومو إال أف اضمحالؿ دولتهم  فتح الباب أماـ 
مآس تارٮتية عظيمة جسدىا تفتت الدولة الواحدة إُف كيانات سياسية متناحرة يف أغلب األوقات ، 

مي ا٠تطر النصراين الذي استوُف على جل أراضي ا١تسلمُت باألندلس بل و أصبح يهدد و تنا
ا١تسلمُت يف عقر دارىم  مستغال حالة الضياع اليت عرفتها يف طور ا٨تال٢تا ، ومن اآلثار الوخيمة ٢تذا 
عن اٟتػدث التارٮتي انتكاس اٟتػياة الفكرية بسبػب ركوف أغلب العلماء إُف التقػليد ، ناىيك 

االنعكاسات االقتصادية السلبية اليت دمرت اقتصاد ا١تغرب و كرست ا٢تينة األوربية على ٕتارة اٟتوض 
 ا١تتوسط ، وعليو ٯتكن اٟتكم بأف سقوط الدولة ا١توحدية كانت خثاره سلبية يف ٣تملها .
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١تا قدمتو ىذه الدولة من  نظرا اإلسالمي الدولة ا١توحدية أخطر حدث عرفو ا١تغربكاف سقوط       
ذا اٟتدث هناية مأساوية إلحدى أىم و ، فقد مثل ى ي و األمٍتخدمات جليلة يف اٞتانب اٟتضار 
فتح الباب أماـ تطورات سياسية و حضارية شكلت بداية لتاريخ  أكرب دوؿ ا١تغرب اإلسالمي ، و

   ي و األحزاف .با١تآس مليء

ا اٟتضارية ، مكوناهتة من العوامل اليت تنوعت بتنوع و تعود أسباب سقوط الدولة ا١توحدية إُف ٚتل  
فا١تنهج السياسي الذي اتبعو  ، نشأت مع قيامها اا١تتتبع لتاريخ ىذه الدولة ٬تد أف بذور اهنياريهإف 

ثورات و  االستئثار باٟتكم و هتميش غَتىم فتح الباب أماـ نزاعات و على القائم و ا١تؤمن بنو عبد
ا ، كما أف ىذا الصراع َف يكن هتقدراػزفت كامل مػدولتهم و استنفنت عديدة ضد حكمهم ، أهنػكت 

،كاف ٢تا بالغ  بُت أفراده بعيدا على البيت ا١توحدي الذي عرؼ صراعات مريرة على السلطة و اٟتكم
ثروا الدور السل  الذي لعبو األشياخ و اإلداريوف الذين استأ فضال عن الدولة وقوهتا ، األثر على ىيبة

عن كذلك بعيدة   يا ، وَف تكن مظاىر الفسادمصاٟتهم على مصاٌف الدولة العلو غلبوا   ٔتناصبهم 
ىي  ىـر السلطة ا١توحدية فال عجب أف تستمع عن انغماس عدة خلفاء يف الًتؼ و اجملوف و اللهو و 

باهنيار الدولة واضمحال٢تا وَف يكن اٞتيش ا١توحدي بأحسن  انإذا اجتمعت اعتربت إيذاكلها ظروؼ 
إطاره  فقد خرج ىذا اٞتيش الذي كاف من أبرز أسباب قوة الدولة عن و و حكامو،تمن وال حاالً 

يشكل بذلك عبأ ل و االقطاعات و االمتيازات  جنوده ا١تاؿ و ا١تصاٌف ا٠تاص بو و أصبح َىم  قادتو و
 تها .ولة بعد أف كاف حاميها و مصدر ىيبعلى الد

و الذىٍت للدولة و ا١توحدية دوره البارز يف ٖتطيم مصداقية الدولة و قد كاف للًتكيب الفكري   
ة َف يكتب لو النجاح يف البداي وتراجع قبضتها على بالد ا١تغرب اإلسالمي فا١تنهج الفكري التومريت

وامل أ٫تها الواقع ا١تزري للمرابطُت أواخر دولتهم و كذلك أسلوب البطش الذي إال لتضافر عدة ع
 وىذا ما ينبر بأف الشعوب اليت رضخت للموحدين َف اعتمده ابن تومرت لفرض منهجو الفكري ،

أغلبها مقتنعا بعقيدهتم اليت ٛتلت يف طياهتا الكثَت من الزالت و التناقضات جعلتها بعيدة عن  يكن
راؾ اإلنساف ا١تغريب البسيط ، كما جعلتها من جهة أخرى تقابل بالنكَت و اإلعراض من متناوؿ إد
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طرؼ العلماء و الفقهاء الذين لديهم ا١تقدرة على وضع األمور يف ميزاف الشرع ، و ىذا ما يفسره 
 . عنها  ٗتلي من ىم أجدر ْتمايتها من خلفاء الدولة ا١توحدية

نعداـ االستقرار و كثرة الثورات و رية للبالد بسبب حالة الومن و اووضاع االقتصادية ا١تز لو كانت 
 على السلطة اليت ٞتأت إُف  أثارىا السلبية على األوضاع االجتماعية للسكاف و حىت اٟتروب 

و قد أثرت ىذه الضرائب تأثَتا بالغا على ، س لتغطية العجز الذي عرفو بيت ا١تاؿ الضرائب و ا١تكو 
َتىا وأماـ عجز ا١تاؿ ن أنشطتهم أو تغيأرغمت كثَتا من الناس على التخلي عو ة اٟتياة االقتصادي

ل الناس بالضرائب بل أصبح قائمة األعباء اليت أهنكت كاى على تأدية رواتب اٞتند انضم اٞتيش إُف
و االحتقاف لقصور و ىو األمػر الذي كرس شعورًا ٣تمل االقتصاد يف خدمة اٞتيش و متطلبات ا

نظاـ الدولة  من الثورات و التمردات ، كما أصبغ ب عليها الكثَتللسلطة ا١توحدية بل أل الكراىية
االقتصادي بصبغة الظلم و االستبداد و األنانية و ىو يندرج ضمن الشروط الفاعلة يف اهنيار األمم 

 عموما ناىيك عن الدولة ا١توحدية .

لتحلل الذي أصاب العصبية ا١تصمودية ا أما فيما ٮتص العوامل االجتماعية فتتلخص أساسا يف   
ر بٍت عبد ا١تؤمن باٟتكم بينهم ثاوذلك بسبب استئ ابن تومرت على أكتافها دولتو ، بٌت ىي اليتو 

أقداـ ا١تأموف على قطع أخر عوامل  أف ا١توحدية ، ناىيك علىوهتميش غَت ىم من القبائل 
ا١تتمثل يف العقيدة التومرتية باإلضافة إُف الدور  اإلخالص و الًتابط بُت ا١تصامدة و الدولة ا١توحدية و

الذي لعبتو العصبيات ا١تنافسة يف كسر شوكة ا١تصامدة و اٟتد من سيطرهتا على قبائل ا١تغرب 
ية نعٍت و أماـ ىذا التحلل ظهر ظرؼ اجتماعي أخر زاد من حدة التأـز بالدولة ا١توحد ، اإلسالمي

على مسرح األحداث  اعي بسبب ظهور عصبيات منافسةاالجتمأصاب النسيج  التفكك الذي بو
ص بالذكر منها العرب الذين لعبوا دورا كبَتا يف انتشار ٫تت يف تفكيك اجملتمع ا١توحدي و ٩تسا

لعبت دورا مفصليا  القبائل الزناتية اليت الفوضى و تدىور األوضاع األمنية و االقتصادية باإلضافة إُف
و من العوامل  القائمة خالؿ العهد ا١توحدي و عزؿ الدولة اجتماعيا,يف تفكيك التحالفات القبلية 
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االجتماعية كذلك اجملاعات و األوبئة بسبب الغالء و األزمات االقتصادية اليت ا٧ترت عن اٟتروب و 
 الفنت الكثَتة اليت ميزت العهد األخَت للدولة ا١توحدية.

حدية فتكمن يف قياـ كيانات سياسية على االنعكاسات اليت ا٧ترت عن سقوط الدولة ا١تو  أما   
يف إفريقية ، وكذلك الشأف مع ا١ترينيُت الذين أقاموا دولة ٢تم  حيث أنشأ اٟتفصيوف دولة أنقاضها ،

 عاصمتها فاس و أسس الزيانيوف دولتهم با١تغرب األوسط و عصمتها تلمساف يف ا١تغرب األقصى٢تم 
زىا افر ارة حضارهتا غرناطة ، ومن التداعيات اليت ويف األندلس ٘تكن ابن األٛتر من إنشاء إم

اضمحالؿ الدولة ا١توحدية هتاوي ا١تدف األندلسية أماـ ا١تد النصراين و سقوط زعمائها يف أيديهم أماـ 
 وعجز ا١تسلمُت عن رد عدواهنم و ضعف الدولة اليت يفًتض هبا ذلك ٦تا فتح الباب على مصراعي

 . أماـ حركة االسًتداد النصرانية

اٟتياة  ة للمذىب ا١تالكي الذي عاد لتسيدويف ا١تيداف الثقايف عرؼ ا١تغرب اإلسالمي عودة قوي   
را داخل اجملتمع ا١تغريب و بذلك ازداد عمقا و ٕتذ الفقهية بعد زمن ٯتكن اعتباره نكسة ٢تذا ا١تذىب ،

داع و اإلبوت معها ص تَ فَ نكسة على مستوى اٟتياة العلمية خَ  ،كما شهد ا١تغرب اإلسالمي
 .و التقليد وف و اٟتواشي و ا١تختصراتنربة ا١تتاالجتهاد و روح النقد و علت معو 

أثر سقوط الدولة ا١توحدية بعمق على األوضاع االقتصادية للمغرب اإلسالمي حيث تفكك  و  
نها ، كما ػالقات خارجية بيػاالقتصاد بُت الدوؿ الناشئة و ٖتولت العالقات االقتصادية الداخلية إُف ع

رافق ذلك تراجع كبَت لالقتصاد بسبب اٟتروب و الفنت اليت تزامنت مع سقوطها ، و فيما ٮتص 
النشاط التجاري فقد عرؼ تغَتات عميقة يف طرقو و تنظيماتو و قوانينو حيث ا٨ترفت الطرؽ و 

القات بُت مدف القوافل التجارية إُف افريقية ألسبقيتو لالستقرار و العمراف و ظهر طابع جديد للع
مشاؿ إفريقيا و مدف حوض ا١تتوسط ٘تيز سيطرة ا١تدف االيطالية و الفرنسية على ٕتارة حوض ا١تتوسط 

. 
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أما فيما ٮتص النتائج االجتماعية فتتلخص يف تراجع دور مصمودة يف اجملتمع ا١تغريب بعدما كانت   
كذلك حدوث حركة واسعة للسكاف ، و بيات ا١تنافسة ٢تا السيادة و األهبة و االمتيازات لصاٌف العص

 مدهنم ٨تو غرناطة أو حواضر مشاؿ إفريقيا كما ُتجر جل األندلسيحيث ى يف ٥تتلف أرجاء ا١تغرب
ىاجرت قبائل مصمودة للجباؿ لتتقدـ قبائل زناتة للحواضر و ا١تدف كما ىاجرت قبائل عديدة من 

ين لدويالهتم الناشئة و حلوا ة مؤيدالعرب مواطنها فحلت إُف جانب الزيانيُت يف حواضرىم بصف
شأف اليهود بعد عقود من التهميش و  اري اليت كانوا يشغلوهنا كما عالهم يف الصحاري و الرب ٤تل

نقاض الدولة ا١توحدية حيث بَت داخل اجملتمعات الناشئة على أبشكل ك دور اليهود  االضطهاد و برز
  القتصادية. اٟتياة السياسية و ا لعب اليهود دورا بارزا يف
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 857( : مخطط يوضح ملفا  الدولة الموحدية1الملحق رقم )
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رسالة الخليفة المأمون الموحدي التي مرجت ع   هج ( : 02الملحق رقم )
 الموحدي  وعقائدىم 

واألشػػػػػػػػراؼ أمػػػػػػػػَت ا١تػػػػػػػػؤمنُت ابػػػػػػػػن أمػػػػػػػػَت ا١تػػػػػػػػؤمنُت ابػػػػػػػػن أمػػػػػػػػَت ا١تػػػػػػػػؤمنُت،إُف الطلبػػػػػػػػة  إدريػػػػػػػػس "مػػػػػػػػن عبػػػػػػػػد اهلل     
مػػػػػػػن ا١تػػػػػػػؤمنُت وا١تسػػػػػػػلمُت أوزعهػػػػػػػم ُشػػػػػػػكر أنعمػػػػػػػو، وال أعػػػػػػػدمهم  واألعيػػػػػػػاف والكافػػػػػػػة، ومػػػػػػػن معهػػػػػػػم

 طالقة أوجِو األياـ اِلوساـ.
وإنػػػػا كتبنػػػػاه إلػػػػيكم ػ كتػػػػب اهلل لكػػػػم عمػػػػال ُمنقػػػػادا، وسػػػػعدا وق ػػػػادا، وخػػػػاطرا سػػػػليما، ال يػػػػزاؿ     

تعػػػػاُف ػ وللحػػػػق لسػػػػاف سػػػػاطع، وحسػػػػاـ  علػػػػى الطاعػػػػة ُمقيمػػػػا، مػػػػن حضػػػػرة مػػػػراكش ػ كوىػػػػا اهلل
ء ال يػػػػػػػرد، وبػػػػػػػاب ال يسػػػػػػػد، وِظػػػػػػػالٌؿ علػػػػػػػى اآلفػػػػػػػاؽ ٘تحػػػػػػػو النفػػػػػػػاؽ وبعػػػػػػػد: فالػػػػػػػذي قػػػػػػػاطع، وقضػػػػػػػا

 نوصيكم بو تقوى اهلل العظيم، واالستعانة بو، والتوكل عليو.
ولتعلمػػػػػوا أنػػػػػا نبػػػػػذنا الباطػػػػػل وأظهرنػػػػػا اٟتػػػػػق، وأف ال مهػػػػػدي إال عيسػػػػػى بػػػػػن مػػػػػرًن، روح اهلل، ومػػػػػا    

د أزلناىػػػػػا، واهلل يعيننػػػػػا علػػػػػى ىػػػػػذه القػػػػػالدة ٝتػػػػػي: مهػػػػػديا إال ألنػػػػػو تكلػػػػػم يف ا١تهػػػػػد، فتلػػػػػك بدعػػػػػة قػػػػػ
وقػػػػػػد أزلنػػػػػػا لفػػػػػػظ العصػػػػػػمة عمػػػػػػن ال تثبػػػػػػت لػػػػػػو عصػػػػػػمة، فلػػػػػػذلك أزلنػػػػػػا عنػػػػػػو رٝتػػػػػػو،  الػػػػػػيت تقل ػػػػػػدناىا.

 فيمحى ويسقط وال يثبت.
ٔتػػػا بػػػو اآلف صػػػدعنا، وأف يرقػػػع لومػػػة  وقػػػد كػػػاف سػػػيدنا ا١تنصػػػور ػ رضػػػي اهلل عنػػػو ػ ىػػػم أف يصػػػدع

لػػػػذلك أملُػػػػو، وال أج لػػػػو إليػػػػو أجلُػػػػو، فقػػػػدـ علػػػػى رأيػػػػو بصػػػػدؽ نيػػػػة  ا٠تػػػػرؽ الػػػػذي رقعنػػػػا، فلػػػػم ُيسػػػػاعده
 وخالص ِطو ية.

وإذا كانػػػػت العصػػػػمة ال تثبػػػػت عنػػػػد العلمػػػػاء للصػػػػحابة، فمػػػػا الظػػػػن  ٔتػػػػن َف يػػػػِدر بػػػػأي يػػػػٍد يأخػػػػذ      
كتابَػػػػػو.ُأؼق ٢تػػػػػم قػػػػػد َضَلّلُللػػػػػوا وَأَضػػػػػل وا، ولػػػػػذلكَ ول ػػػػػوا وُذل ػػػػػوا، مػػػػػا تكػػػػػوف ٢تػػػػػم اٟتجػػػػػة علػػػػػى تلػػػػػك 

حَ 
َ
ػػػػة؟ل.اللهم اشػػػػهد أنػػػػا قػػػػد تربأنػػػػا مػػػػنهم تػػػػربؤ أىػػػػل اٞتنػػػػة مػػػػن أىػػػػل النػػػػار، ونعػػػػوذ بػػػػك ياجبػػػػاُر ا١ت ج 

مػػػػن ِفْعِلهػػػػم الّر ثِيػػػػِث، وأَلِمػػػػرىم ا٠تبيػػػػث... إهنػػػػم يف ا١تعتقػػػػد مػػػػن الكفػػػػار، وإنػػػػا نقػػػػوؿ فػػػػيهم كمػػػػا قػػػػاؿ 
ع نبيػػػػػػك عليػػػػػػو السػػػػػػالـ ) رب ال تػػػػػػذر علػػػػػػى األرض مػػػػػػن الكػػػػػػافرين ديػػػػػػارا(. والسػػػػػػالـ علػػػػػػى مػػػػػػن اتبػػػػػػ

 858ا٢تدى واستقػاـ"
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ظهير الخليفة الرشيد بإسكان المهاجري  م  بلنسية   و ( :03الملحق رقم )
 جزيرة شقر و شاطبة في مدينة رباط الفتح . 

" ىذا ظهَت كرًن من أمَت ا١تؤمنُت بن أمَت ا١تؤمنُت بن أمَت ا١تؤمنُت بن أمَت ا١تؤمنُت بن أمَت     
ا١تؤمنُت ، أيده اهلل بنصره ، وأمده ٔتعونتو و يسره للمنتقلُت من بلنسة و جزيرة شقر و شاطبة ، ومن 

.... ، وما أصاهبم من عَت األياـ ما عراىم .... من جرى من بالد ا١تشرؽ ٣تراىم ، ومن عراىم
اٞتالء ، ودىاىم من أمر األعداء ، وسعى ٢تم سعي من يقضى فيهم ، ويلتمس ٢تم مكانا للقرار ، 

ٯتنو ، يف النقلة إُف و ار  و عند ذلك أذف ٢تم اهلل تعاُف إذنو وجدد  ٣تده يسومنزال إللقاء عصى الت
ذوا مساكنو و أرضو بدال عن مساكنهم رباط الفتح عمر اهلل تعاُف ، بقضيضهم و قضهم ، و أف يتخ

و أرضهم  ، ويعمروا بلدا منو بقبل أوال من قبل و ٭تملهم إنشاء اهلل تعاُف ٓتَت البالد ما ٛتل  
.....859" 

توضح ىذه الرسالة ا٢تجرة اٞتماعية اليت قاـ هبا ا١تسلموف يف بالد األندلس ىروبا من ا١تد النصراين 
 دي بسبب عجز ا١توحدين يف رد العدواف عنهم .ا١تتزايد يف هناية العهد ا١توح

 

 

 

 

 

                                                           
 . 737، ص 3عبد اهلل عناف ، ا١ترجع السابق ، ج -  859



 

194 
 

 الجداول  – 2

 860( : ضحايا حاد ة التمييز04الملحق رقم )
 اسم قائد الحملة القبيلة المعاقبة عدد الضحايا
 أبو أكدـ و٭تِت ابن كرط ىزمَتة 500
 ٤تمد ابن مسكاف و عبد اهلل ابن مالت ركراكة 800
 و عثماف ابن عفاف أيب سعيد حاجة 800
 ابن يكبت وابن نصوي أىل سوس 600
 ومصاؿ بن درح و ابن سياف إيتكست 600
 موسى ابن عيسى و اٟتسن بن سليماف جزولة 500
 سليماف ابن ميموف وعلي ابن ٭تِت ىسكورة 2500
 عمر ابن ميموف و عبد اهلل ابن داود تدال 7500
 ٭تِت الكسَتيبوسيد ٮتلف و ٤تمد ابن  الرباط 12800
 بو عبد اهلل ٤تمد ابن سليماف و٭تِت بن نوكروينأ ارةمغ 900
 عبد اهلل ابن بن فاطمة اللًتوين و ابو ترتارت واطةغبر  600
 اسحاؽ بن عمرو ا٢تنتاين دكالة 600
 اٟتسن ابن ا١تعلم وعلي ابن ٮتلف ىرالنة 800
 زكريا ابن سعد اهلل الوريكي وريكا ومزرحة 250
 ٤تمد بن سحنوف و عبد الكرًن النباين ٞتاعة وغيدانة 150
 ٭تِت و عبد الصمد الدرعي تادراوت درعة 600
 ٤تمد ابن أيب بكر ابن ترتدوب َف يذكر ٢تا اسم 1000
 يوسف بن سليماف عبد اهلل ابن خيار اٞتباين فاس ومكناسة 580
 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػوع  33000

ا١توحدين يف سفك الدماء و قتل كل من ٮتالفهم و ىو ما يدؿ على وجود نزعة  يبُت ىذا اٞتدوؿ مدى تساىل
 خارجية يف العقيدة التومرتية  .
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جدول يوضح أمطر المجاعات التي ضربت المغرب في فترة  ( :05الملحق رقم )
  861ضعف الدولة الموحدية

 سنة اجملاعة ٣تاعات عامة ٣تاعات ٤تلية ا١تصدر اٞتزء و الصفحة
 1 ىػ 596  فاس كتاب يف تراجم االولُت )مخ( 288
 2 ىػ X 607  البياف ا١تغرب 259
 3 ىػ X 614  البياف ا١تغرب 267
 4 ىػ X 616  البياف ا١تغرب 266
 5 ىػ X 617  الذخَتة السنية 54
 6 ىػ X 617  البياف ا١تغرب 267

 7 ىػ X 617  االستقصا 262/  2ج
 8 ىػ 637إُف  X 619  روض القرطاس 41

 9 ىػ 637إُف  X 619  جذوة االقتباس 1/34ج
 10 ىػ X 624  االستقصا 264/  2ج
 11 ىػ X 630  االستقصا 264/  2ج

 12 ىػ 632  مراكش البياف ا١تغرب 325
 13 ىػ X 634  البياف ا١تغرب 399
 14 ىػ  638إُف   635  الريف ا١تقصد الشريف 61
 15 ىػ 637  سبتة البياف ا١تغرب 351
 16 ىػ X 651  البياف ا١تغرب 267

 

نالحظ من خالؿ ىذا اٞتدوؿ تعدد سنوات القحط و اجملاعات خاصة يف هناية العهد ا١توحدي و ىو ما زاد يف 
 .تداعي أركاف الدولة ا١توحدية ا١تتهاوية أصال 
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 الخرائط  – 3

  862اإلسالمي المغربمريطة توضح توزيع القبائل العربية ببالد  ( :06الملحق رقم )

 

توضح ىذه ا٠تريطة توزيع القبائل العربية خالؿ العهد ا١توحدي و اليت لعبت دورا بارزا يف إسقاط الدولة ا١توحدية 
 و بناء الدويالت اليت قامت على أنقاضها .

                                                           
 286شرقي نورة ، ا١ترجع السابق ، ص -  862
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863خريطة توضح الصراع بين الموحدين و بني غانية( :17الملحق رقم )
  

 

 

                                                           
863  - UQU/ EDU. SA 
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  864تفكك الدولة الموحديةيطة للمغرب اإلسالمي بعد مر  ( :18الملحق رقم )

 

 

 توضح ىذه ا٠تريطة اجملاؿ اٞتغرايف للدويالت اليت قامت على أنقاض الدولة ا١توحدية

                                                           
 569، ص 3، جالسابق عبد اهلل عناف ، ا١ترجع - 864
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 المصادر والمراجع
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 :أوال: المصادر

 القرآن الكريم ) رواية ورش ( -
ـ( ، عيوف 1269ىػ/668زرجي )تػ ػس ا٠تػد بن القاسم بن خليفة بن يونػابن أيب أصيبعة أٛت .1

 .اة ، بَتوت، لبنافػتبة اٟتيػكػا نزار، دار مػ: رضاألنباء يف طبقات األطباء ، تح
 .1967، تونس، 1، ا١تؤنس يف أخبار إفريقية و تونس، ط ابن أيب دينار أبو عبد اهلل الرعيٍت .2
القرطاس يف أخبار ملوؾ ، كتاب األنيس ا١تطرب بروض ي ابن أيب زرع علي بن عبد اهلل الفاس .3

 .1972ا١تغرب وتاريخ مدينة فاس، دار ا١تنصور للطباعة، الرباط، 
، الذخَتة السنية يف تاريخ الدولة ا١ترنية، ٖتقيق : عبد الوىاب بن منصور، دار ا١تنصور  ػػػػ .4

 .1972للطباعة والوراقة، الرباط، 
ىػػػػػػػػػػ/ 658ي )تػػػػػػػػػػ ابػػػػػػػػػن األبػػػػػػػػػار ٤تمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػن أيب بكػػػػػػػػػر القضػػػػػػػػػاعي  البلنسػػػػػػػػػ .5

: عبػػػػػػػد السػػػػػػػالـ ا٢تػػػػػػػراس، بػػػػػػػَتوت، لبنػػػػػػػاف، دار الفكػػػػػػػر ـ(، التكملػػػػػػػة لكتػػػػػػػاب الصػػػػػػػلة، تػػػػػػػح1259
 ـ.1995ىػ/1415للطباعة، 

 . ـ1985، القاىرة، مصر، دار ا١تعارؼ، 02: حسُت مؤنس، الطبعة ، تح اٟتلة السَتاء ، ػػػػ .6
 4ابن األثَت أبو اٟتسن علي ابن أيب الكـر ٤تمد بن ٤تمد الشيباين ، الكامل يف التاريخ ، ط  .7

 .1423 – 2003، راجعو و صححو: ٤تمد يوسف دقاؼ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 
عبد الوىاب بن  : دولة بٍت مرين ، تحابن األٛتر أبو الوليد اٝتاعيل، كتاب روضة النسرين يف .8

 .1962وعات القصر ا١تلكي، ا١تطبعة ا١تلكية الرباط، منصور، مطب
 ـ.    1972، بيوتات فاس الكربى، دار منصور للطباعة، الربػاط، ا١تغرب،  ػػػػ .9
ابن ا٠تطيب لساف الدين، ا١تغرب العريب يف العصر الوسيط، القسم الثالث من كتاب أعماؿ  .10

أٛتد ٥تتار : الكالـ، تح فر ذلك من شجو ملوؾ اإلسالـ وما ٬تاألعالـ فيمن بويع قبل االحتالـ من 
 .1964العبادي و٤تمد الكتاين، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

وؼ ، بَتوت ، ػصاؿ ، دار ا١تكشػ، تح : اليف بروفين 2الـ، طػػػػػػػ ، كتاب أعماؿ األع .11
1956  . 
ناف، دار ػع٤تمد عبد اهلل ح : ، ت رناطةػيف أخبار غ ابن ا٠تطيب لساف الدين، كتاب اإلحاطة .12

 .1956ا١تعارؼ، القاىرة، 
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: ـ (، صلة الصلة، تح1308ىػ/ 708ابن الزبَت أبو جعفر أٛتد بن إبراىيم الثقفي اٞتياين )تػ .13
 ـ.1938ليفي بروفنساؿ، الرباط، ا١تطبعة االقتصادية، 

ـ( ، التشوؼ إُف رجاؿ التصوؼ 1220ىػ / 617ابن الزيات أبو العباس التادِف ) تػ  .14
لية اآلداب، ػ، الرباط، ا١تغرب، منشورات ك02بيت، ٖتقيق: أٛتد التوفيق، طالعباس السوأخبار أيب 

 ـ.1997طبع مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار البيضاء، ا١تغرب، 
صية ، ػة اٟتفػابن الشماع أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد ، األدلة البينية النورانية يف مفاخر الدول .15

 .، الدار الغربية للكتابتح : الطاىر بن ٤تمد ا١تعموري 
ـ(، جػػػػػػذوة االقتبػػػػػػاس يف ذكػػػػػػر مػػػػػػن 1615ىػػػػػػػ/ 1025ابػػػػػػن القاضػػػػػػي أٛتػػػػػػد ا١تكناسػػػػػػي )تػػػػػػػ  .16

 ـ.    1973حل من األعالـ مدينة فاس، دار ا١تنصورة للطباعة والوراقة، الرباط ، 
ي عيػػػػػػاض، تػػػػػػح: ٣تمػػػػػػد بػػػػػػن ابػػػػػػن القاضػػػػػػي عيػػػػػػاض أيب عبػػػػػػد اهلل ٤تمػػػػػػد، التعريػػػػػػف بالقاضػػػػػػ .17

 ـ.1982فضالة، احملمدية، ا١تغرب، ، مطبعة 2 شريفة، ط
يػػػػػب مػػػػػا سػػػػػلف ـ(، نظػػػػػم اٞتمػػػػػاف لًتت13ىػػػػػػ/7ابػػػػػن القطػػػػػاف ا١تراكشػػػػػي )تػػػػػػ منتصػػػػػف القػػػػػرف .18

غرب اإلسػػػػػػػػػػالمي، ػناف، دار الػػػػػػػػػػػ: ٤تمػػػػػػػػػػود علػػػػػػػػػػي مكػػػػػػػػػػي، بػػػػػػػػػػَتوت، لبػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػن أخبػػػػػػػػػػار الزمػػػػػػػػػػاف، تػػػػػػػػػػح
 .ـ1989ىػ/ 1409
،  ابػػػػػن بشػػػػػكواؿ  أبػػػػػو القاسػػػػػم خلػػػػػف بػػػػػن عبػػػػػد ا١تلػػػػػك بػػػػػن مسػػػػػعود بػػػػػن موسػػػػػى   ، الصػػػػػلة  .19
 ز1989-1410، تح : إبراىيم األبياري ، دار الكتاب اللبناين ، بَتوت ،  1ط
ـ(، أعز ما يطلب، 1130ىػ/  524ابن تومرت ٤تمد بن عبد اهلل ا٢ترغي ا١تصمودي ) تػ  .20
، ا١تغرب، مؤسسة الغٍت للنشرتح  .: عبد الغٍت أبو العـز
، تح : ٤تمد إبراىيم  2نحل ، طابن حـز الظاىري ٤تمد علي بن أٛتد ، الفصل يف ا١تلل و ال .21

 .1996 -1416نصر ، عبد الرٛتاف عمَتة ، دار اٞتيل ، بَتوت ، 
 .1979ابن حوقل أبو القاسم ٤تمد، صورة األرض، دار مكتبة اٟتياة، بَتوت،  .22
٤تمد بن تاوية  : ف رحلتو شرقا وغربا، تحابن خلدوف عبد الرٛتن ، التعريف بابن خلدو  .23

 .1951ليف والنشر، القاىرة، الطنجي، نشر ٞتنة التأ
وزيع، بَتوت، ػ. وطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والت1968ػػػػػ ، ا١تقدمة، طبعة بَتوت،  .24

2004 . 
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 جزءاف تحابن خلدوف أبو زكرياء ٭تِت بن ٤تمد، بغية الرّواد يف ذكر ا١تلوؾ من بٍت عبد الواد،  .25
 .1980عبد اٟتميد حاجيات، ا١تكتبة الوطنية،اٞتزائر  :

، )ـ 1283ىػ /  681تػ   (بن ٤تمد بن أيب بكر  ابن خلكاف أبو العباس مشس الدين أٛتد .26
ادر، ػاف، دار صػ، بَتوت، لبن01، ط زماف، تح: إحساف عباسوفيات األعياف وأنباء أبناء ال

 ـ.1994
١تطرب يف ، اـ ( 1235ىػ /633ابن دحية أبو ا٠تطاب عمر بن حسن األندلسي ) تػ  .27

ـ/ 1415يع، ػلم للجمػػاري وخخػروف، بيػروت، دار العػيم األبيػإبراى :غرب، تحػأشعار أىل ا١ت
 .ـ1955
ىػػػػػػػ/ 685ابػػػػػػن سػػػػػػعيد أبػػػػػػو اٟتسػػػػػػن علػػػػػػى بػػػػػػن موسػػػػػػى بػػػػػػن سػػػػػػعيد ا١تغػػػػػػريب األندلسػػػػػػي )تػػػػػػػ  .28

عارؼ، القػػػػػػػػاىرة، ػ، دار ا١تػػػػػػػػ03ط وقي ضػػػػػػػػيف، ػغرب، تػػػػػػػػح: شػػػػػػػػػا١تػػػػػػػػ لىػغرب يف حػػػػػػػػػـ(، ا١تػػػػػػػػ1286
 ـ.1995مصر، 
ـ( ، ا١تػػػػػػػػن 1182ىػػػػػػػػػ/ 578ابػػػػػػػػن صػػػػػػػػاحب الصػػػػػػػػالة عبػػػػػػػػد ا١تلػػػػػػػػك ٤تمػػػػػػػػد بػػػػػػػػن أٛتػػػػػػػػد ) تػػػػػػػػػ .29

غرب اإلسػػػػػػػػػػػالمي، ػروت، لبنػػػػػػػػػػػاف، دار الػػػػػػػػػػػػ، بيػػػػػػػػػػػ03طازي، ػادي التػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػح: عبػػػػػػػػػػػد ا٢تػػػػػػػػػػػباإلمامػػػػػػػػػػػة، 
 ـ. 1987
نصػػػػػػػػػػػػػػاري ا١تراكشػػػػػػػػػػػػػػي )تػػػػػػػػػػػػػػػ ابػػػػػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػػػػػد ا١تلػػػػػػػػػػػػػػك أيب عبػػػػػػػػػػػػػػد اهلل ٤تمػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػن ٤تمػػػػػػػػػػػػػػد األ .30
: إحسػػػػػػػاف عبػػػػػػػاس ) بقيػػػػػػػة ملػػػػػػػة لكتػػػػػػػايب ا١توصػػػػػػػوؿ والصػػػػػػػلة، تػػػػػػػحـ(، الػػػػػػػذيل والتك1303ىػػػػػػػػ/703

سػػػػػػفر األوؿ والسػػػػػػفر السػػػػػػفر الرابػػػػػػع، والسػػػػػػفر ا٠تػػػػػػامس، والسػػػػػػفر السػػػػػػادس(، و٤تمػػػػػػد بػػػػػػن شػػػػػػريفة )ال
 ـ. 1973، دار الثقافػة، بَتوت، لبناف، 01ط الثامن(،
غرب ، ػا١ت و لسػداألنبار ػرب يف أخػاب البياف ا١تغػا١تراكشي، كتاس أٛتد ػابن عذارى أبو العب .31
غرب اإلسالمي، ػ، دار ا١تو خخروف  د إبراىيم الكتاين٤تم : ، ) جزء خاص با١توحدين(، تح4ج

 .1985بَتوت، 
قافة ، بَتوت ػوالف ، دار الثػ، تح : ليفي برفينصاؿ و ك 2، ط3ػػػػػػ، نفس ا١تصدر، ج .32
،1983. 

ىػػػػػػػ/ 919ا١تكناسػػػػػػي )تػػػػػػػ   مػػػػػػد بػػػػػػن أٛتػػػػػػد بػػػػػػن ٤تمػػػػػػد بػػػػػػن ٤تمػػػػػػد بػػػػػػن علػػػػػػي٤تابػػػػػػن غػػػػػػازي  .33
 ـ.1952ىػ/1371ـ(، الروض ا٢تتوف يف أخبار مكناسة الزيتػوف، الرباط، ا١تغرب،1513
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ـ(، 1396ىػػػػػ / 799ابػػػػن فرحػػػػوف إبػػػػراىيم بػػػػن علػػػػي بػػػػن ٤تمػػػػد برىػػػػاف الػػػػدين اليعمػػػػري )تػػػػػ .34
: مػػػػػأموف بػػػػن ٤تػػػػػي الػػػػدين جنػػػػػاف  ح، تػػػػ ،1الػػػػديباج ا١تػػػػػذىب يف معرفػػػػة أعيػػػػػاف علمػػػػاء ا١تػػػػػذىب ، ط

 . 1996 – 1417، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف، 
٤تمد الشاذِف النيفر و  : تح ادئ الدولة اٟتفصية،ابن قنفذ القسنطيٍت، كتاب الفارسية يف مب .35

 .1968عبد اجمليد الًتكي، الدار التونسية للنشر، تونس، 
ماء بتلمساف ، ػاف يف ذكر األولياء والعلػكتاب البستد،  ػابن مرًن أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛت .36

 .1986نشره : ٤تمد بن أيب شنب، وقدـ لو: عبد الرٛتن طالب، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية اٞتزائر، 
، تح :  2ابن واصل ٚتاؿ الدين ٣تمد بن ساَف ، مفرج الكروب يف أخبار بٍت أيوب ، ج .37

  . ائق القومية ، مصرػتاب و الوثػتاح عاشور ، دار الكػفد الػعة : سعيد عبػحسُت ٤تمد ربيع ، مراج
با١تػػػػػاوردي بػػػػػن ٤تمػػػػػد بػػػػػن حبيػػػػػب البصػػػػػري البغدادي،الشػػػػػهَت أبػػػػػو اٟتسػػػػػن علػػػػػي بػػػػػن ٤تمػػػػػد  .38

 .القاىرة، مصر، دار اٟتديث األحكاـ السلطانية ، ـ(،1058ىػ/ 450)ا١تتوىف: 
، تػػػػػػػح :  3أيب اٟتسػػػػػػن مسػػػػػػلم بػػػػػػػن اٟتجػػػػػػاج القشػػػػػػػَتي النيسػػػػػػابوري ، صػػػػػػػحيح مسػػػػػػلم ، ج .39

 . أٛتد زىور و أٛتد عػناية ، دار الكتػاب العريب ، بَتوت
: مصػػػػػػػػػطفى حأبػػػػػػػػػو العبػػػػػػػػػاس ا١تقػػػػػػػػػري ، أزىػػػػػػػػػار الريػػػػػػػػػاض يف أخبػػػػػػػػػار القاضػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػاض، تػػػػػػػػػ .40

ًتٚتة والنشػػػػػػػر، ػطبعة ٞتنػػػػػػػة التػػػػػػػأليف و الػػػػػػػػالسػػػػػػػقا،إبراىيم،عبد العظػػػػػػػيم شػػػػػػػل ، القػػػػػػػاىرة، مصػػػػػػػر، مػػػػػػػ
 .ـ1939ىػ/1358
ل السندسػػػػػػية يف األخبػػػػػػار التونسػػػػػػية  ، ػي  ، اٟتلػػػػػػػاألندلسػػػػػػد ػأبػػػػػػو عبػػػػػػد اهلل ٤تمػػػػػػد بػػػػػػن ٤تمػػػػػػ .41
 .1287، مطبعة الدولة التونسية  ، 1ط
قافة الدينية ػاإلدريسي أبو عبد اهلل ٤تمد الشريف، نزىة ا١تشتاؽ يف اخًتاؽ اآلفاؽ، مكتبة الث .42

 ، بور سعيد .
إٝتاعيل العريب ، ديواف  .ػػػػػ ، القارة اإلفريقية و جزيرة األندلس مقتبس من نزىة ا١تشتاؽ تح : .43

 1983ا١تطبوعات اٞتامعية ، اٞتزائر ، 
ىػ/ 722)كاف حيا سنة البادسي عبد اٟتق بن إٝتاعيل بن أٛتد بن ٤تمد الغرناطي .44

، تح : سعيد أعراب  2،ا١تقصد الشريف و ا١تنزع اللطيف يف التعريف بصلحاء الريف ، طـ(1321
 . 1993- 1414ية، الرباط، ، ا١تطبعة ا١تالك
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،  ر دي الفػغرب، نشتريقية وا١تػرب يف ذكر بالد إفػالبكري ابن عبيد اهلل بن عبد العزيز، ا١تغ .45
1965. 
عبد اٟتميد  : ت، تحالبيذؽ أبو بكر بن علي الصنهاجي، كتاب أخبار ا١تهدي ابن تومر  .46

 . 1974حاجيات، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، اٞتزائر، 
بد الوىاب ، ػٍت عػبن أٛتد ، رحلة التيجاين ، تقدًن : حسن حس التيجاين أبو ٤تمد عبد اهلل .47

 .1981الدار العربية للكتاب ، تونس ، 
: علي  على ىامش ديباج ابن فرحوف، تحالتنبكيت أٛتد بابا، نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،  .48

 .2004عمر، جزءاف ، الطبعة األوُف، مكتبة الثقافة الدينية، 
، تح : علي عمر ، مكتبة الثقافة الدينية ،  1تاج ١تعرفة ما ليس يف الديباج ، جػػػػػػ ، كفاية احمل .49

 .2004 – 1423القاىرة ، 
صور ، ػ: عبد الوىاب من ، تح، 02اآلس يف أخبار مدينة فاس، طاٞتزنائي علي، جٍت زىرة  .50

 .ـ1991ىػ/ 1411ا١تطبعة ا١تلكية، الرباط، 
ػ/ ىػػػػػػػػػػ626بػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػد اهلل الرومػػػػػػػػػػي )تػػػػػػػػػػػ اٟتمػػػػػػػػػوي شػػػػػػػػػػهابا لػػػػػػػػػػدين أبػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػد اهلل يػػػػػػػػػػاقوت  .51

 ـ. 1995ىػ/  1415، دار صادر، بَتوت، 02ـ(، معجػم البلداف، ط1228
) معجم اٟتمَتي ٤تمد بن عبد ا١تنعم السبيت، كتاب الروض ا١تعطار يف خرب األقطار  .52

 .1988 – 1408ار اٞتيل ، بَتوت ،: اليف بروفينصاؿ، د ، تح 2جغرايف(، ط
ىػػػػػػ/  748تػػػػػػ  (بػػػػػن أٛتػػػػػد بػػػػػن عثمػػػػػاف بػػػػػن قاٯتػػػػػاز أبػػػػػو عبػػػػػد اهلل الػػػػػذى  مشػػػػػس الػػػػػدين ٤تمػػػػػد .53

: عمػػػػػػػر عبػػػػػػػد السػػػػػػػالـ التػػػػػػػدمري، ووفيػػػػػػػات ا١تشػػػػػػػاىَت واألعػػػػػػػالـ، تػػػػػػػح تػػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػػالـ ،)ـ 1347
 ـ. 1993ىػ/  1413، دار الكتاب العريب،بَتوت، لبناف، 02ط
، 03ناؤوط، ط : ٣تموعة من احملققُت بإشراؼ الشيخ شعيب األر سَت أعالـ النبالء، تحػػػػػ ،  .54

 ـ. 1985ىػ /  1405الرسالة، 
٤تمد ماضور، ا١تكتبة العتيقة، تونس،  : اٟتفصية، تحالزركشي، تاريخ الدولتُت ا١توحدية و  .55

1966 . 
الزىري أيب عبد اهلل ٤تمد بن أيب بكر ، كتاب اٞتغرافية ، تح : ٤تمد حاج صادؽ ، مكتبة  .56

 . الثقافة الدينية ، بور سعيد
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ستقصاء ألخبار دوؿ ا١تغرب األقصى، دار اال أبو العباس الناصري ، كتابالساّلوي أٛتد  .57
 .1955الكتاب، الّدار البيضاء، 

ـ (، 1153ىػػػػػػػػػ /  548الشهرسػػػػػػػتاين ٤تمػػػػػػػد بػػػػػػػن عبػػػػػػػد الكػػػػػػػرًن بػػػػػػػن أيب بكػػػػػػػر أٛتػػػػػػػد )تػػػػػػػػ   .58
عرفة ، بػػػػػػػَتوت، ػ: أمػػػػػػػَت علػػػػػػػي مهنػػػػػػػا ، و علػػػػػػػي حسػػػػػػػن فعػػػػػػػود ، دار ا١تػػػػػػػ ، تػػػػػػػح1، طا١تلػػػػػػػل والنحػػػػػػػل

1414 -1993. 
يف ا١تائة السابعة ببجاية،  الغربيٍت أبو العباس أٛتد بن أٛتد، عنواف الدراية فيمن عرؼ العلماء .59
 .1981رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اٞتزائر، : تح
، علق عليو : أٛتد علي سليماف ، دار الغد  1الغزاِف أبو حامد ، إحياء علـو الدين ، ط .60

 .2005اٞتديد ، ا١تنصورة ، 
،الذخَتة يف الفقو ـ(1285ىػ/ 684القرايف أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس ) .61

 ـ.٤:1994تمد حجي، بَتوت، لبناف، دار الغرب اإلسالمي، ا١تالكي، تح
نشا، ا١تؤسسة لي، كتاب صبح األعشى يف صناعة االالقلقشندي أبو العباس أٛتد بن ع .62

 .1963، القاىرة، 5ا١تصرية العامة، ج
مؤلف ٣تهوؿ ، االستبصار يف عجائب األمصار ، تعليق سعد زغلوؿ ، دار الشؤوف الثقافية  .63

 العامة ، بغداد.
،  بد القادر زمامةػار وعػ: سهيل زكيف ذكر االخبار ا١تراكشية، تح ٣تهػوؿ، اٟتلل ا١توشية .64
 .ـ1993ىػ/ 1399، دار الرشاد اٟتديثة، 01ط
، الرباط، ا١تغرب، دار أيب رقراؽ 01: عبد القادر بوباية، طدراسة وتح٣تهوؿ، مفاخر الرببر،  .65

 ـ.  2005ىػ/ 1425للطباعة والنشر، 
،  دار  2مشس الدين أيب عبد اهلل ٤تمد ا١تقدسي ، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ، ط .66

 . صادر ، بَتوت
٤تمد  : عجب يف تلخيص أخبار ا١تغرب، تحا١تراكشي ٤تيي الدين عبد الواحد، كتاب ا١ت .67

 . 1949السعيد العرياف و٤تمد العلمي، القاىرة، 
حسُت مؤنس، ط  :حدين، تحا١تراكشي عبد الواحد )منسوب إليو(، وثائق ا١ترابطُت وا١تو  .68
 ـ .1997، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، 01
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ا١تقري أٛتد بن ٤تمد التلمساين، كتاب أزىار الرياض يف أخبار عياض، تح : مصطفى السقا  .69
 .1940وف ، مطبعة ٞتنة التأليف و الًتٚتة و النشر ، القاىرة، و خخر 
 :ين بن ا٠تطيب، تحػػػػ، كتاب نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لساف الد .70

 . 1968إحساف عباس ، دار صادر، بَتوت، 
 1ة ، طيػات الدينػلطانية و الواليػا١توردي أيب اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب  ، األحكاـ الس .71

 .ـ1989 -ىػ 1409، تح : أٛتد مبارؾ البغدادي ، مكتبة دار ابن قتيبة ، الكويت ، 
الػػػػدائم القرشػػػػي التيمػػػػي  الوىػػػػاب بػػػػن ٤تمػػػػد بػػػػن عبػػػػد النػػػػويري شػػػػهاب الػػػػدين أٛتػػػػد بػػػػن عبػػػػد .72

، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب 01ط  ،ـ(، هنايػػػػػػػػػػػػػػة األرب يف فنػػػػػػػػػػػػػػوف األدب1332ىػػػػػػػػػػػػػػػ / 733 البكػػػػػػػػػػػػػػري، )ت
 ـ.2002ىػ /  1423والوثائق القومية،القاىرة، مصر، 

رب اإلسالمي، بَتوت، ػػ،دار الغ2زءاف، طػريقيا، جػف إفالوزاف حسن بن ٤تمد الفاسي، وص .73
1983. 
الونشريسي أٛتد بن ٭تِت، ا١تعيار ا١تعيار ا١تعرب واٞتامع ا١تغرب عن فتاوى علماء إفريقية  .74

 .1981بَتوت، العرايشي وأٛتد الشرقاوي إقباؿ، ٤تمد حجي و٤تمد: إعدادواألندلس وا١تغرب، 
 

 ثانيا :المراجع    
لبيضػػػػػػػاء، ابػػػػػػػن شػػػػػػػقروف ٤تمػػػػػػػد بػػػػػػػن أٛتػػػػػػػد، مظػػػػػػػاىر الثقافػػػػػػػة ا١تغربيػػػػػػػة، دار الثقافػػػػػػػة، الػػػػػػػدار ا .75

 ـ.1985ىػ/ 1406ا١تغرب، 
أبػػػػػػػػو رميلػػػػػػػػة ىشػػػػػػػػاـ ، عالقػػػػػػػػات ا١توحػػػػػػػػدوف با١تماليػػػػػػػػك النصػػػػػػػػرانية و الػػػػػػػػدوؿ اإلسػػػػػػػػالمية يف  .76

 .ـ1984 -ىػ 1404، ، دار الفرقاف ، عماف ،  1، ط األندلس 
فنػػػػػوف ابػػػػػن قربػػػػػة صػػػػػاٌف ، عبػػػػػد ا١تػػػػػؤمن بػػػػػن علػػػػػي موحػػػػػد بػػػػػالد ا١تغػػػػػرب ، ا١تؤسسػػػػػة الوطنيػػػػػة لل .77

 . 1985ا١تطبعية ، اٞتزائر ، 
، دار ابػػػػػػػػػن قتيبػػػػػػػػػة 01ا١تدرسػػػػػػػػػة الظاىريػػػػػػػػػة با١تشػػػػػػػػػرؽ وا١تغػػػػػػػػػرب، ط أٛتػػػػػػػػػد بكػػػػػػػػػَت ٤تمػػػػػػػػػود،  .78

 ـ.1990ىػ/ 1411للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، 
أشػػػػػػباخ يوسػػػػػػف، تػػػػػػاريخ األنػػػػػػدلس يف عهػػػػػػد ا١تػػػػػػرابطُت وا١توحػػػػػػدين، ترٚتػػػػػػو ووضػػػػػػع حواشػػػػػػيو:  .79

 ـ.  1957ىػ / 1377، مؤسسة ا٠تا٧تي، القاىرة، مصر، ٤02تمد عبد اهلل عناف، ط 
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ف اهلل، العالقػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػُت ا٠تالفػػػػػػػػػة ا١توحديػػػػػػػػػة وا١تشػػػػػػػػػرؽ اإلسػػػػػػػػػالمي، دار إمػػػػػػػػػاـ مرعػػػػػػػػػي خلػػػػػػػػػ .80
 ـ . 1985ىػ/1405ا١تعارؼ، 

 .1997بدوي عبدالرٛتن ، مذاىب اإلسالميُت ، دار العلم ، بَتوت ،  .81
،  1بلغيػػػػػػػػػث ٤تمػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػُت ، فصػػػػػػػػػوؿ يف التػػػػػػػػػاريخ و العمػػػػػػػػػراف بػػػػػػػػػا١تغرب اإلسػػػػػػػػػالمي ، ط .82

 . 2007 – 1428منشورات انًت سيٍت ، اٞتزائر ، 
 .1986، دار الفكر ، دمشق ، ص  1بن ن  مالك ، وجهة العاَف االسالمي ، ط .83
بوتشػػػػػػػػػػػيش إبػػػػػػػػػػػراىيم القػػػػػػػػػػػادري، إضػػػػػػػػػػػاءات حػػػػػػػػػػػوؿ تػػػػػػػػػػػراث الغػػػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػػػالمي و تارٮتػػػػػػػػػػػو  .84

 ـ.2002االقتصادي واالجتماعي، دار الطليعة، بَتوت، 
، دار 01يػػػػػػػاء، ط ػػػػػػػػػػػػ ، ا١تغػػػػػػػرب واألنػػػػػػػدلس يف عصػػػػػػػر ا١تػػػػػػػرابطُت، اجملتمػػػػػػػع، الػػػػػػػذىنيات، األول .85

 ـ. 1993الطليعة، بَتوت، لبناف، 
عة النجػػػػػػػػاح اٞتديػػػػػػػػدة ، ػدين ، مطبػػػػػػػػػهد ا١توحػػػػػػػػػبولقطيػػػػػػػػب حسػػػػػػػػُت ، جػػػػػػػػوائح و أوبئػػػػػػػػة ، عػػػػػػػػ .86

 الدار البيضاء.
التػػػػػػػػازي عبػػػػػػػػد ا٢تػػػػػػػػادي، جػػػػػػػػامع القػػػػػػػػرويُت ا١تسػػػػػػػػجد واٞتامعػػػػػػػػة ٔتدينػػػػػػػػة فػػػػػػػػاس، دار الكتػػػػػػػػاب  .87

 ـ.1973اللبناين، بَتوت، لبناف، 
، دار األمػػػػػاف، 04طػػػػػرب ٔتشػػػػػاىَت أىػػػػػل ا١تغػػػػػرب، طعبػػػػػد القػػػػػادر، ا١تالتليػػػػػدي عبػػػػػد اهلل بػػػػػن  .88

 ـ.2003ىػ / 1424الرباط، ا١تغرب، 
جهػػػػػػػػػود علمػػػػػػػػػاء ا١تغػػػػػػػػػرب يف الػػػػػػػػػدفاع عػػػػػػػػػن عقيػػػػػػػػػدة أىػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػنة، دار  ،التهػػػػػػػػػامي إبػػػػػػػػػراىيم  .89

 ـ.2002ىػ/ 1422الرسالة، اٞتزائر، 
 -1427 ، دار قرطبػػػػػػػػػػػػة ، اٞتزائػػػػػػػػػػػػػر ، 1التميمػػػػػػػػػػػػي إبػػػػػػػػػػػػراىيم ، األشػػػػػػػػػػػػعرية يف ا١تغػػػػػػػػػػػػرب ، ط .90

2006. 
-أصػػػػػػػػو٢تا-أعالمهػػػػػػػػا–توفيػػػػػػػػق الغلبػػػػػػػػزوري، ا١تدرسػػػػػػػػة الظاىريػػػػػػػػة بػػػػػػػػا١تغرب واألندلس،نشػػػػػػػػأهتا  .91

، الريػػػػػػػػػػػػػاض، ا١تملكػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػعودية، مكتبػػػػػػػػػػػػػة ودار ابػػػػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػػػػـز للنشػػػػػػػػػػػػػر 01أثرىػػػػػػػػػػػػػا، ط 
 ـ .2006ىػ/1427والتوزيع،

، ركز دراسػػػػػػػػات الوحػػػػػػػػدة العربيػػػػػػػػة ػ، مػػػػػػػػ 6ية و الدولػػػػػػػػة ، طػاٞتػػػػػػػػابري ٤تمػػػػػػػػد عابػػػػػػػػد ، العصبػػػػػػػػ .92
 .1994بَتوت ، 
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ٚتػػػػػػػػػاؿ أٛتػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػو، مدينػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػاس يف عصػػػػػػػػػري ا١تػػػػػػػػػرابطُت و ا١توحػػػػػػػػػدين، دراسػػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػػية  .93
 ـ.2001وحضارية، اإلسكندرية، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، 

حاجيػػػػػػػات عبػػػػػػػد اٟتميػػػػػػػد ، أبػػػػػػػو ٛتػػػػػػػو موسػػػػػػػى الزيػػػػػػػاين ، حياتػػػػػػػو وخثػػػػػػػاره ، الشػػػػػػػركة الوطنيػػػػػػػة  .94
 .1982للنشر والتوزيع ، اٞتزائر، 

، تػػػػػػاريخ األنػػػػػػدلس مػػػػػػن الفػػػػػػتح اإلسػػػػػػالمي إُف سػػػػػػقوط غرناطػػػػػػة حجػػػػػػي عبػػػػػػد الرٛتػػػػػػاف علػػػػػػي  .95
 .1981، دار القلم ، دمشق ،  2ـ( ط1492ـ 711/ ىػ897 -ىػ 92)

لبنػػػػػػػػاف،  بػػػػػػػػَتوت، حركػػػػػػػات إبػػػػػػػػراىيم، ا١تغػػػػػػػػرب عػػػػػػػػرب التػػػػػػػػاريخ، دار الرشػػػػػػػػاد اٟتديثػػػػػػػػة ، .96
 ـ.2000
، دار الثقافػػػػػػػة ، الػػػػػػػدار البيضػػػػػػػاء  2اٟتسػػػػػػػن السػػػػػػػائح ، اٟتضػػػػػػػارة اإلسػػػػػػػالمية يف ا١تغػػػػػػػرب ، ط  .97
 ،1406  ،1986. 
، دار  1اٟتقػػػػػػػي عبػػػػػػػد ا١تػػػػػػػنعم ، موسػػػػػػػوعة الفػػػػػػػرؽ و اٞتماعػػػػػػػات و ا١تػػػػػػػذاىب اإلسػػػػػػػالمية ، ط .98

 .1993 – 1413الرشاد ، القاىرة ، 
حسػػػػػػػػػػن، اٟتضػػػػػػػػػػارة اإلسػػػػػػػػػػالمية يف ا١تغػػػػػػػػػػرب واألنػػػػػػػػػػدلس عصػػػػػػػػػػر ا١تػػػػػػػػػػرابطُت حسػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػي  .99

 ـ.1980، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، مصر، 01وا١توحدين، ط 
خالػػػػػػػػدي عبػػػػػػػػد اٟتميػػػػػػػػد ، الوجػػػػػػػػود ا٢تػػػػػػػػالِف السػػػػػػػػليمي يف اٞتزائػػػػػػػػر ، دار ىومػػػػػػػػو ، اٞتزائػػػػػػػػر ،  .100
2012 . 
  2003اٞتزائر ، ، دار الكتاب العريب ،  1الدراجي بوزياف ، العصبية القبلية ، ط .101
الشطشػػػػػػػاط علػػػػػػػي حسػػػػػػػػُت ، هنايػػػػػػػة الوجػػػػػػػػود العػػػػػػػريب يف األنػػػػػػػػدلس ، دار قبػػػػػػػاء ، القػػػػػػػػاىرة ،  .102
2001. 
سػػػػػػػػامية مصػػػػػػػػطفى ٤تمػػػػػػػػد مسػػػػػػػػعد ، اٟتيػػػػػػػػاة االقتصػػػػػػػػادية و االجتماعيػػػػػػػػة يف إقلػػػػػػػػيم غرناطػػػػػػػػة  .103

 .2003، مكتبة الثقافة الدينية ، القاىرة ،  1عصري ا١ترابطُت و ا١توحدين ، ط
ميػػػػػد، تػػػػػاريخ ا١تغػػػػػرب العػػػػػريب، اإلسػػػػػكندرية، مصػػػػػر، منشػػػػػأة ا١تعػػػػػارؼ، سػػػػػعد زغلػػػػػوؿ عبػػػػػد اٟت .104
 ـ. 1990
اإلستقصػػػػػػػا ألخبػػػػػػػار ـ(، 1901ىػػػػػػػػ/  1319تػػػػػػػػ (العبػػػػػػػاس خالػػػػػػػد الناصػػػػػػػريالسػػػػػػػالوي أبػػػػػػػو  .105

، الػػػػػػػػدار البيضػػػػػػػػاء، دار 01الناصػػػػػػػري ط: جعفػػػػػػػػر الناصػػػػػػػري و٤تمػػػػػػػػد  ، تػػػػػػػحدوؿ ا١تغػػػػػػػرب األقصػػػػػػػػى 
 ـ .   1997ىػ/1418الكتاب،

http://biblio.univ-ibntofail.ac.ma/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1060
http://biblio.univ-ibntofail.ac.ma/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1060
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، 1إبػػػػػػػػراىيم و خخػػػػػػػػروف ، تػػػػػػػػاريخ العػػػػػػػػرب و حضػػػػػػػػارهتم باألنػػػػػػػػدلس ، طالسػػػػػػػػامرائي خليػػػػػػػػل  .106
 .2000دار الكتاب اٞتديد ، بَتوت ، 

ىػػػػػػػػػػػػ  1419، دار البيػػػػػػػػػػػارؽ، 01الصػػػػػػػػػػاليب ٤تمػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػي، الدولػػػػػػػػػػػة ا١توحديػػػػػػػػػػة، األردف، ط .107
 ـ.1998/

ارة اٞتزائػػػػػػػػر، ػتلمسػػػػػػػػاف عػػػػػػػػرب العصػػػػػػػػور، دورىػػػػػػػػا يف سياسػػػػػػػػة وحضػػػػػػػػ،  الطمػػػػػػػػار ٤تمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػرو .108
 .1984،ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ، اٞتزائر 

، الػػػػػػػدار   2الطيػػػػػػػ  أمػػػػػػػُت توفيػػػػػػػق ، دراسػػػػػػػات و ْتػػػػػػػوث يف تػػػػػػػاريخ ا١تغػػػػػػػرب و األنػػػػػػػدلس ، ج .109
 .1997العربية للكتاب ، تونس ، 

باب اٞتامعػػػػػػػػػػة ، ػغرب، مؤسسػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػاريخ  ا١تػػػػػػػػػػػات يف تػػػػػػػػػػػالعبػػػػػػػػػػادي أٛتػػػػػػػػػػد ٥تتػػػػػػػػػػار، دراسػػػػػػػػػػ .110
 ـ.1982اإلسكندرية، مصر، 

هاد يف األنػػػػػدلس ، منشػػػػػأة ا١تعػػػػػارؼ ، اإلسػػػػػكندرية، ػ، ، صػػػػػورة مػػػػػن حيػػػػػاة اٟتػػػػػرب و اٞتػػػػػ ػػػػػػػػػػ .111
2000. 
ـ (، 1070-642ىػػػػػػػػػػ/462-22عبػػػػػػػػػد الرٛتػػػػػػػػػاف بشػػػػػػػػػَت ، اليهػػػػػػػػػود يف ا١تغػػػػػػػػػرب العػػػػػػػػػريب)  .112
 ، عُت للدراسات و البحوث اإلنسانية و االجتماعية.1ط

قافة و ػلػػػػػػس الػػػػػػوطٍت للثػػػػػػ، اجمل 1عبػػػػػػد اهلل ٤تمػػػػػػد عبػػػػػػد اهلل ، واليػػػػػػة اٟتسػػػػػػبة يف اإلسػػػػػػالـ ، ط .113
 .1998الفنوف و اآلداب ، الكويت ، 

عبػػػػػػػػد ا١تػػػػػػػػنعم ٤تمػػػػػػػػد حسػػػػػػػػُت ، مدينػػػػػػػػة سػػػػػػػػال يف العصػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػالمي _ دراسػػػػػػػػة يف التػػػػػػػػاريخ  .114
 .1993السياسي و اٟتضاري _ ، مؤسسة شباب اٞتامعة ، اإلسكندرية ، 

الػػػػػػدين عمػػػػػػر موسػػػػػػى، ا١توحػػػػػػدوف يف الغػػػػػػرب اإلسػػػػػػالمي، بػػػػػػَتوت، لبنػػػػػػاف، دار الغػػػػػػرب  عػػػػػػز .115
 اإلسالمي. 

،  2، النشػػػػػػػاط االقتصػػػػػػػادي بػػػػػػػا١تغرب اإلسػػػػػػػالمي خػػػػػػػالؿ القػػػػػػػرف السػػػػػػػادس ىجػػػػػػػري ، ط ػػػػػػػػػػػػ .116
 . 2003-1424دار الغرب اإلسالمي  ، بَتوت ، 

 .، دراسات يف تاريخ ا١تغرب اإلسالمي ، دار الشروؽ ، بَتوت ػػػػػ .117
، دار  1ز الػػػػػدين ماضػػػػػي أبػػػػػو العػػػػػزائم ، إسػػػػػالـ الصػػػػػوفية ىػػػػػو اٟتػػػػػل إلسػػػػػالـ ا٠تػػػػػوارج ، طعػػػػػ .118

 .  1993 -1414الكتاب الصويف ، 
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، 01: ، ا١تغػػػػػػػػػػػػرب، ط ، تػػػػػػػػػػػػح٣تموعػػػػػػػػػػػػة جديػػػػػػػػػػػػدة -عػػػػػػػػػػػػزاوي أٛتػػػػػػػػػػػػد، رسػػػػػػػػػػػػائل موحديػػػػػػػػػػػػة  .119
 ـ. 1995ىػ/1416منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية بالقنيطرة، 

الفقهػػػػػي ، تػػػػػاريخ ا١تغػػػػػرب واألنػػػػػدلس، مكتبػػػػػة هنضػػػػػة الشػػػػػرؽ، عصػػػػػاـ الػػػػػدين عبػػػػػد الػػػػػرءوؼ  .120
 ـ.1990القاىرة، مصر، 

عصػػػػػػػػر  –عصػػػػػػػػمت عبػػػػػػػػد اللطيػػػػػػػػف ، األنػػػػػػػػدلس يف هنايػػػػػػػػة ا١تػػػػػػػػرابطُت ومسػػػػػػػػتهل ا١توحػػػػػػػػدين  .121
 .ـ1988ىػ/ 1408، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، لبناف، 01الطوائف الثاين، ط 

ا١تػػػػػػؤمن بػػػػػػن علػػػػػػي، صػػػػػػدر الكتػػػػػػاب عػػػػػػالـ عبػػػػػػد اهلل علػػػػػػي، الدولػػػػػػة ا١توحديػػػػػػة يف عهػػػػػػد عبػػػػػػد  .122
ـ، سػػػػػػػحب ا١تطبعػػػػػػػة الشػػػػػػػعبية 2007عػػػػػػػن وزارة الثقافػػػػػػػة ٔتناسػػػػػػػبة اٞتزائػػػػػػػر عاصػػػػػػػمة الثقافػػػػػػػة العربيػػػػػػػة، 

 ـ.2007للجيش، اٞتزائر، 
، القػػػػػػػػػػػاىرة، 02ط  األنػػػػػػػػػػػدلس، مكتبػػػػػػػػػػػة ا٠تػػػػػػػػػػػا٧تي، عنػػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػػد اهلل، دولػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػالـ يف .123
 ـ . 1990ىػ/ 1411مصر،
وفاء، ػ،دار الػػػػػػػػػ03ثػػػػػػػػػُت دولػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػالمية، ط سقوط ثالػة لػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػويس عبػػػػػػػػػد اٟتلػػػػػػػػػيم، دراسػػػػػػػػػ .124
 ـ.1989ىػ/1410
 2002، دار الصحوة ، القاىرة ،  2ة بٍت ٛتاد ، طػس ، دولػليم عويػبد اٟتػ، ع ػػػػػػ .125
ي ػمرينػػػػػػػػػػػػػػػػصر الػالمي واألنػػػػػػػػػػػػػػػدلس يف العػػػػػػػػػػػػػػػسى اٟتريػػػػػػػػػػػػػػػري، تػػػػػػػػػػػػػػاريخ ا١تغػػػػػػػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػػػػ .126

وزيع، الكويػػػػػػػػػػػت، ػشر والتػػػػػػػػػػػػ، دار القلػػػػػػػػػػػم للنػػػػػػػػػػػ01ـ(، ط 1465ىػػػػػػػػػػػػ/869 -ـ1213ىػػػػػػػػػػػػ/610)
 ـ.1985ىػ/ 1405
 .، دار الكتاب ، ليبيا 2غناي مراجع عقيلة ، قياـ الدولة ا١توحدية ، ط .127
 .2008، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ،  2سقوط الدولة ا١توحدية ، ط،  ػػػػػ .128
كتبة مػػػػػػػدبوِف ، ػ، مػػػػػػػ 1، ط 3الغنيمػػػػػػػي عبػػػػػػػد الفتػػػػػػػاح مقلػػػػػػػد ، موسػػػػػػػوعة ا١تغػػػػػػػرب العػػػػػػػريب ، ج .129

 .1994 – 1414القاىرة ، 
توزيع ، ػنشر والػػػػػػػػػػػللػػػػػػػػػ ر، مػػػػػػػػػػوف 1اين ، جػهد الزيػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػيالِف عبػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػز ، تلمسػػػػػػػػػاف يف العػػػػػػػػػػ .130
 .2002اٞتزائر، 
 القرقػػػػػػػػػػػػوطي ٤تمػػػػػػػػػػػػد ا٢تػػػػػػػػػػػػادي ، جهػػػػػػػػػػػػاد ا١توحػػػػػػػػػػػػدين باألنػػػػػػػػػػػػدلس ، دار ىومػػػػػػػػػػػػة ، اٞتزائػػػػػػػػػػػػر ، .131
2005. 
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كمػػػػػػػاؿ السػػػػػػػيد أبػػػػػػػو مصػػػػػػػطفى ، تػػػػػػػاريخ األنػػػػػػػدلس االقتصػػػػػػػادي يف عصػػػػػػػر دولػػػػػػػيت ا١تػػػػػػػرابطُت  .132
 ، مركز اإلسكندرية للكتاب.وا١توحدين 

، جوانػػػػػػػػب مػػػػػػػػن اٟتيػػػػػػػػاة  االجتماعيػػػػػػػػة و االقتصػػػػػػػػادية و الدينيػػػػػػػػة و العلميػػػػػػػػة يف ا١تغػػػػػػػػرب ػ ػػػػػػػػػػػػ .133
اإلسػػػػػالمي مػػػػػن خػػػػػالؿ نػػػػػوازؿ فتػػػػػاوي ا١تعيػػػػػار ا١تعػػػػػرب للونشريسػػػػػي ، مركػػػػػز اإلسػػػػػكندرية للكتػػػػػاب ، 

 .1996االسكندرية ، 
ـ 1960ىػػػػػػػػ/1380تطػػػػػػػػواف،، مطبعػػػػػػػػة 02كنػػػػػػػوف عبػػػػػػػد اهلل اٟتسػػػػػػػٍت، النبػػػػػػػوغ ا١تغػػػػػػػريب، ط  .134
  . 

 .1980 -1400ػػػ ، جوالت يف الفكر اإلسالمي ، مطبعة الشويخ ، قطواف ،  .135
٠تضػػػػػػػػػػر ٤تمػػػػػػػػػػػد بولطيػػػػػػػػػػػف، فقهػػػػػػػػػػػاء ا١تالكيػػػػػػػػػػػة والتجربػػػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػػػية ا١توحديػػػػػػػػػػػة يف الغػػػػػػػػػػػرب  .136

، فرجينيػػػػػػػػػػا، الواليػػػػػػػػػػات ا١تتحػػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػػة، ا١تعهػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػا١تي للفكػػػػػػػػػػػر 01اإلسػػػػػػػػػػالمي، الطبعػػػػػػػػػػة 
 ـ.2009ىػ/1429اإلسالمي،

العصػػػػػػر صي، ػارتو، دوؿ ا١تػػػػػػرابطُت وا١توحػػػػػػدين واٟتفػػػػػػػمػػػػػػؤنس حسػػػػػػُت، تػػػػػػاريخ ا١تغػػػػػػرب وحضػػػػػػ .137
 ـ.1992، بَتوت، لبناف، اٟتديث للنشر والتوزيع

راؼ: إبػػػػػػراىيم مصػػػػػػطفى ، و ػ، إشػػػػػػ1م الوسػػػػػػيط  ، جػا١تعجػػػػػػ٣تمػػػػػػع اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة بالقػػػػػػاىرة،  .138
 .خخروف ، دار الدعوة ، القاىرة

قاؿ، ػضاء، ا١تغػػػػػػػػػػرب، دار توبػػػػػػػػػػػ، الػػػػػػػػػػدار البيػػػػػػػػػػ٤01تمػػػػػػػػػػد ا١تنػػػػػػػػػػوين، حضػػػػػػػػػػارة ا١توحػػػػػػػػػػدين، ط  .139
 ـ.1989
، منشػػػػػػورات كليػػػػػػة اآلداب والعلػػػػػػـو اإلنسػػػػػػانية ، الربػػػػػػاط  1، تػػػػػػاريخ الوراقػػػػػػة ا١تغربيػػػػػػة ، ط ػػػػػػػػػػػػ .140
 ،1991 . 

فى أبػػػػػػو ضػػػػػػيف أٛتػػػػػػد عمػػػػػػر ، القبائػػػػػػل العربيػػػػػػة يف عصػػػػػػري ا١توحػػػػػػدين و بػػػػػػٍت مػػػػػػرين ، مصػػػػػػط .141
 .1982ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ، اٞتزائر ، 

ا١تصػػػػػػػػػمودي الطػػػػػػػػػاىر ، الغػػػػػػػػػزاِف و علمػػػػػػػػػاء ا١تغػػػػػػػػػرب ، الػػػػػػػػػدار التونسػػػػػػػػػية للنشػػػػػػػػػر ، تػػػػػػػػػونس ،  .142
1990. 
١تغػػػػػػػػرب ا١تطػػػػػػػػوي ٤تمػػػػػػػػد العروسػػػػػػػػي ، السػػػػػػػػلطنة اٟتفصػػػػػػػػية التػػػػػػػػاريخ السياسػػػػػػػػي و دورىػػػػػػػػا يف ا .143

 .1987 – 1406اإلسالمي ، دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت ، 

http://biblio.univ-ibntofail.ac.ma/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=2194
http://biblio.univ-ibntofail.ac.ma/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=2194
http://biblio.univ-ibntofail.ac.ma/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=2194
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ديث، تقػػػػػػػػدًن وتصػػػػػػػػحيح: ٤تمػػػػػػػػد ا١تيلػػػػػػػػي، ػدًن واٟتػػػػػػػػػا١تيلػػػػػػػػي مبػػػػػػػػارؾ، تػػػػػػػػاريخ اٞتزائػػػػػػػػر يف القػػػػػػػػ .144
 ا١تؤسسة الوطنية للكتاب.

ا١تيلػػػػػي ٤تمػػػػػػد بركػػػػػػات، الزىػػػػػػاد وا١تتصػػػػػػوفة يف بػػػػػػالد ا١تغػػػػػػرب واألنػػػػػػدلس حػػػػػػىت القػػػػػػرف ا٠تػػػػػػامس  .145
 ـ.1996النهضة العربية، القاىرة، مصر، ، دار 01ا٢تجري، ط 

النجػػػػػػػار عبػػػػػػػد اجمليد،ا١تهػػػػػػػدي بػػػػػػػن تػػػػػػػومرت : حياتػػػػػػػو خراؤه و ثورتػػػػػػػو الفكريػػػػػػػة و االجتماعيػػػػػػػة  .146
 ـ . 1983ىػ/ 1403وأثره با١تغرب، دار الغرب اإلسالمي، 

، ا١تعهػػػػػػػػد العػػػػػػػػا١تي للفكػػػػػػػػر 02 ، طػػػػػػػػػػػػػ ، ٕتربػػػػػػػػة إصػػػػػػػػالح يف حركػػػػػػػػة ا١تهػػػػػػػػدي بػػػػػػػػن تػػػػػػػػومرت .147
 ـ. 1995ىػ/ 1415الواليات ا١تتحدة األمريكية،  اإلسالمي، فرجينيا،

، بػػػػػػػػػػػػػػػػػَتوت،  دار الغػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 01  الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي بػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تغرب، طفصػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،  .148
 ـ.1992ىػ/ 1413اإلسالمي،

 1418ا٢تػػػػػػروس مصػػػػػػطفى ، ا١تدرسػػػػػػة ا١تالكيػػػػػػة يف األنػػػػػػدلس ، مطبعػػػػػػة فضػػػػػػالة ، ا١تغػػػػػػرب ،  .611
– 1997. 

 المـراجـع اإلستشـراقيَـّةثالثا :   
، دار  3بػػل ، الفػػرؽ اإلسػػالمية يف الشػػماؿ اإلفريقػػي ، ترٚتػػة: عبػػد الرٛتػػاف بػػدوي، طألفريػػد  .150

 .ـ1987الغرب اإلسالمي،
، تػر : عبػد الواحػد  1أمربو سيو ىويثي مَتندا ،  التاريخ السياسي لإلمرباطوريػة ا١توحديػة ، ط .151

 .2004أكمَت ، النجاح اٞتديدة ، الدار البيضاء، 
قافة الدينيػة ، ػبة الثػػيخ الفكر األندلسي ، تر: حسُت مػؤنس ، مكتػأ٩تيل جثالث بالنسيا ، تار  .152

 . 414القاىرة ، ص
جػػورج مارسػػيو ، بػػالد ا١تغػػرب و عالقاهتػػا بػػبالد ا١تشػػرؽ يف العصػػر الوسػػطي ، تػػر: ٤تمػػود عبػػد  .153

 .1931الصمد ىيكل ، منشأة ا١تعارؼ ، اإلسكندرية ، 
رنُت الثػػاين عشػػر و الثالػػث عشػػر ، الػػدار روجيػػو ِف تورنػػو ، حركػػة ا١توحػػدين يف ا١تغػػرب يف القػػ .154

 .العربية للكتاب ، طرابلس
شػػػاؿ أنػػػدري جوليػػػاف ، تػػػاريخ افريقيػػػا الشػػػمالية ، تر:٤تمػػػد مزايػػػا و بشػػػَت بػػػن سػػػالمة، الػػػدار  .155

 .1983،  2التونسية للنشر ، ج
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 .1941ليفي بروفنساؿ ، ٣تموعة الرسائل ا١توحدية ، ا١تطبعة االقتصادية ،  الرباط ،  .156
 بعا: الرسائل و األطروحات  را    
ـ  11-9/ ػىػ4-3باف علي ٤تمد البيايت ، النشاط التجاري با١تغرب األقصى خالؿ القرف )  .157

(، مػػػػذكرة مقدمػػػػة لنيػػػػل شػػػػهادة ماجيسػػػػًت يف تػػػػاريخ ا١تغػػػػرب اإلسػػػػالمي ، إشػػػػراؼ : صػػػػباح  إبػػػػراىيم 
 .2004-1425الشيخلي ، جامعة بغداد ،

ا١ترينيػػة سياسػػيا و ثقافيػػا ، مػػذكرة لنيػػل شػػهادة ماجيسػػًت يف بكػػايي ىواريػػة ، العالقػػات الزيانيػػة  .158
-2007التػػػػاريخ اإلسػػػػالمي ، إشػػػػراؼ : بودوايػػػػة مبخػػػػوت ، جامعػػػػة أيب بكػػػػر بلقايػػػػد ، تلمسػػػػاف ، 

2008. 
ىػػ/ 9إُف القرف  7بلحسن إبراىيم ، العالقات الثقافية بُت ا١تغربُت األوسط واألدىن من القرف ) .159
 .2004/2005تلمساف،  قسم الثقافة الشعبية، ،ـ(، رسالة ماجستَت15إُف  13
ىػػػػ /  681 -633بلعػػػريب خالػػػد ، التطػػػور السياسػػػي ، و اٟتضػػػاري لدولػػػة بػػػٍت عبػػػد الػػػواد )  .160
اجيات ، ػـ (، أطروحػػة دكتػػوراه يف التػػاريخ اإلسػػالمي ، إشػػراؼ : عبػػد اٟتميػػد حػػ 1282 -1235

 .2004 – 2003جامعة اٞتيالِف اليابس ، بلعباس ، 
 ادي ، اٟتياة الفكرية يف األندلس على عهد الدولة ا١توحدية بوداعة ٧ت .161

المي ، ػرب اإلسػػػػ( ، مػػػذكرة  لنيػػػل شػػػهادة ماجيسػػػتَت يف تػػػاريخ ا١تغػػػ541-668/1147-1269)
 .2010إشراؼ: عبدِف ٠تضر ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمساف ، 

 981 -ىػػ  626 ،) بوشامة عاشور ، عالقات الدولػة اٟتفصػية مػع دوؿ ا١تغػرب و األنػدلس .162
ـ( ، رسػالة مقدمػة لنيػل شػهادة ا١تاجسػتَت يف التػاريخ اإلسػالمي ، إشػراؼ  1573 –ـ  1228ىػ / 

 .1991 – 1411:  حسُت أٛتد ٤تمود ، كلية اآلداب ، جامعة القاىرة ، 
 – 479جدو فاطمة الزىراء ، السلطة و ا١تتصوفة يف األندلس عهد ا١تػرابطُت و ا١توحػدين ،)  .163
( ، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف التاريخ الوسيط ، إشراؼ : إبراىيم  1238 – 1086/  635

 .2008 – 1429بكَت ْتاز ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
راكة عمر ، عالقات الدولػة ا١توحديػة باإلمػارات اإلسػالمية و ا١تمالػك ا١تسػيحية ، مػذكرة لنيػل  .164

امعة تلمسػػػػػاف ، ػودواية مبخػػػػػوت، جػػػػػػؼ : بػػػػػشػػػػػهادة ماجسػػػػػتَت يف تػػػػػاريخ ا١تغػػػػػرب اإلسػػػػػالمي ، إشػػػػػرا
2011. 
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سػػػكاكو مػػػرًن ، مكانػػػة علمػػػاء تلمسػػػاف يف اجملػػػالس العلميػػػة السػػػلطانية ا١ترينيػػػة بفػػػاس مػػػا بػػػُت  .165
خ ا١تغػػرب اإلسػػالمي ، ػـ ( ، مػػذكرة لنيػػل شػػهادة ماجسػػتَت يف تاريػػ 15 -14ىػػػ /  9 – 8القػػرنُت )

 .2012 – 1433، تلمساف ، إشراؼ : مبخوت بو دواية ، جامعة أبو بكر بلقايد 
( )  667 – 524شرقي نوارة ، اٟتياة االجتماعية يف الغرب اإلسالمي يف عهد ا١توحػدين )  .166
( ، مػذكرة لنيػل شػهادة ماجسػتَت يف التػاريخ اإلسػالمي الوسػيط ، إشػراؼ : عبػػد  1268 – 1126

 .2008 – 1429العزيز ٤تمود لعرج ، جانعة اٞتزائر ، 
ـ( ،  1199 – 1120ىػ /  595 – 515ف يف بالد ا١تغرب ، ) عابد يوسف ، ا١توحدو   .167

،    1تاريخ اإلسػالمي ، جػدراسة يف اٟتياة االجتماعية و االقتصادية ، أطروحة لنيل دكتػوراه دولػة يف الػ
 .2007إشراؼ : عبد العزيز فيالِف ، جامعة األمَت عبد القادر ، قسنطينة ، 

 و ا١توحػػدين يف مشػػاؿ إفريقيػػا و األنػػدلس ، رسػػالة عبػػد النػػ  بػػن ٤تمػػد ، مسػػكوكات ا١تػػرابطُت .168
لنيل درجة ا١تاجستَت يف اٟتضارة اإلسالمية ، إشراؼ : عبد الرٛتاف فهمي ٤تمػد ، جامعػة ا١تلػك عبػد 

 .1979 – 1399العزيز ٔتكة ، 
غػػػػػرداين مغنيػػػػػة ، اٟتركػػػػػات ا١تناوئػػػػػة للموحػػػػػدين يف ا١تغػػػػػرب األندلسػػػػػي ، مػػػػػذكرة لنيػػػػػل شػػػػػهادة  .169

 – 2009تػػػػاريخ ا١تغػػػػرب اإلسػػػػالمي ، إشػػػػراؼ : ٠تضػػػػر عبػػػػدِف ، جامعػػػػة تلمسػػػػاف ، ماجسػػػػتَت يف 
2010. 
ليلػػى أٛتػػد ٧تػػار ، ا١تغػػرب و األنػػدلس يف عهػػد ا١تنصػػور ا١توحػػدي ، دراسػػة تارٮتيػػة و حضػػارية  .170

ـ( ، ْتػػػث مقػػػدـ لنيػػػل شػػػهادة دكتػػػوراه يف التػػػاريخ 1198 –ـ 1184)  –ىػػػػ ( 595 -ىػػػػ 580)
 .1989 -1409السيد الدراج ، جامعة أـ القرى ، مكة ، اإلسالمي ، إشراؼ : أٛتد 

 – 1192ىػػػػػػ /  927 – 588مػػػػػزدور ٝتيػػػػػة ، اجملاعػػػػػات و األوبئػػػػػة يف ا١تغػػػػػرب األوسػػػػػط )  .171
ـ (، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا١تاجسػتَت يف التػاريخ الوسػيط ، ٖتػت إشػراؼ : ٤تمػد األمػُت  1520

 .2009 – 2008 /  1430 - 1429بلغيث ، جامعة منتوري ، قسنطينة  
 893 – 621ا١تسػعودي ٚتيلػػة ميلػػي ، ا١تظػػاىر اٟتضػػارية يف دولػػة بػػٍت حفػػص منػػذ قيامهػػا )  .172

ىػػػػ (، رسػػػالة مقدمػػػة لنيػػػل شػػػهادة ا١تاجسػػػتَت يف التػػػاريخ اإلسػػػالمي ، إشػػػراؼ : ٤تمػػػد ا١تسػػػٍت ٤تمػػػود 
 .2000 – 1421العاصي ، ٤تمود العاصي ، جامعة أـ القرى ، السعودية ، 
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، التحػػػػػوالت ا١تذىبيػػػػػة يف ا١تغػػػػػرب اإلسػػػػػالمي و األنػػػػػدلس خػػػػػالؿ العصػػػػػر  مغػػػػػزاوي مصػػػػػطفى .173
إشػػراؼ: خالػػد عػػالؿ   ـ( ، أطروحػػة دكتػػوراه يف التػػاريخ الوسػػيط،13 –ـ11ىػػػ( )8 -ىػػػ6ا١توحػػدي )
 .2012 –2011ا١تدرسة العليا لوساتذة ، بوزريعة ،كبَت ، 
 -ىػػػ5رؽ اإلسػػالمي و مغربػػو ، ) ػػػػػػػػػػ ، العامػػل السياسػػي يف انتشػػار ا١تػػذىب األشػػعري يف ا١تشػػ .174
اريخ الوسػػيط ، إشػػراؼ: خالػػد كبػػَت ، ػستَت يف التػػػـ( ، مػػذكرة لنيػػل شػػهادة ماجػػ14 -ىػػػ 8ـ /  11

 .2008 – 1429جامعة اٞتزائر ، 
مليػػاين زينػػب ، التصػػوؼ يف الغػػرب اإلسػػالمي يف عصػػري ا١تػػرابطُت و ا١توحػػدين ، مػػذكرة لنيػػل  .175

المي الوسػػيط ، إشػػراؼ : ٤تمػػد األمػػُت بلغيػػث ، جامعػػة اٞتزائػػر ، شػػهادة ا١تاجسػػتَت يف التػػاريخ اإلسػػ
1428 – 2007. 
نضػػاؿ مؤيػػد مػػاؿ اهلل عزيػػز األعرجػػي ، الدولػػة ا١ترينيػػة علػػى عهػػد السػػلطاف يوسػػف بػػن يعقػػوب  .176

ل ػـ " ، دراسة سياسية حضارية ، رسالة مقدمة لني 1306 – 1286ىػ /  706 – 685ا١تريٍت " 
ل ، ػعة ا١توصػػػػػامػػػػػو ، جػوف طػػػػػد الواحػػػػد ذنػػػػػ: عبػػػػ راؼػػػػػػإش،  ميػالاإلسػػػػتاريخ ػستَت يف الػػػػػادة ماجػػػػػشهػػػػ

1425 – 2004. 
ىػػ 238غرب و األنػدلس ) ػارىا يف ا١تػػثػخزراعية و ػكيات الػ٭تي أبو ا١تعاطي ٤تمد عباسي ، ا١تل .711
ادة دكتػػوراه ، إشػػراؼ : طػػاىر ػل شهػػػدمة لنيػػػـ ( ، رسػػالة مقػػ 1095 –ـ  852)  –ىػػػ ( 488 -

 .2000  – 1421راغب حسُت ، جامعة القاىرة ، 
  مجالت و دورياتخامسا :
، الربػاط ،  249أعراب سعيد ، موقف ا١توحدين من كتب الفروع، ٣تلة دعوة اٟتق، العدد :  .178
1985. 
ػػػػػػػػػػ، نػػػوازؿ الػػػربزِف،  مقػػػاؿ عػػػن موقػػػف ا١توحػػػدين مػػػن كتػػػب الفػػػروع، ٣تلػػػة دعػػػوة اٟتػػػق ا١تغربيػػػة،  .179
 .249عدد: ال، 1985
د ا١توحػػدين ، ػزائر يف عهػػػحاجيػػات عبػػد اٟتميػػد ، مالحظػػات حػػوؿ تطػػور اٟتيػػاة الفكريػػة باٞتػػ .180

 .2000، تلمساف  ٣2تلة كلية اآلداب ، اجمللد 
ؤمن ابػػن علػػي ، ػر عبػػد ا١تػػػدين علػػى عصػػػالسياسػػي عنػػد ا١توحػػصػػادؽ شػػكري ٤تمػػود ، الفكػػر  .181

 .03، العدد :  ٣12تلة القادسية للعلـو اإلنسانية ، اجمللد 



 

216 
 

سعيدوين ناصر الدين مولود ، التجربة األندلسية باٞتزائر ، مدرسػة ّتايػة األندلسػية و مكانتهػا  .182
( ، نػػػدوة األنػػػدلس قػػػروف مػػػن  ـ 13 – 12ىػػػػ /  7 – 6يف اٟتيػػػاة الثقافيػػػة بػػػا١تغرب األوسػػػط ) ؽ 

 .1993 – 1414التقلبات و العطاءات ، مكتبة ا١تلك عبد العزيز ، الرياض ، 
، اٞتزائػػر ،  01: مػػربوؾ ا١تهػػدي ، ا١تدرسػػة الفقهيػػة ا١تالكيػػة ، ٣تلػػة الثقافػػة اإلسػػالمية ، العػػدد  .183
2005. 
وسػيط وخصائصػها العامػة، ا٢تنتايت ٧تم الدين ، مرجعيات ا١تدرسة ا١تالكية الفاسية يف العصر ال .184

 .ـ2010، ٣51تلة التاريخ العريب، الرباط، العدد: 
 .2009، الرباط ، ٣391تلة دعوة اٟتق، العدد :  ا١تغراوي ٤تمد ، صمود ا١تذىب ا١تالكي، .185
،  02ا١تنػػػوين ٤تمػػػد ، اإلمرباطوريػػػة ا١توحديػػػة يف طػػػور اال٨تػػػالؿ ، ٣تلػػػة دعػػػوة اٟتػػػق ، العػػػدد :  .781

 .6181الرباط ، 
 سادسا: مراجع باللغة األجنبية  

187. Dhina Atuclah,les états de l'occident musulman aux 12/13 
siecles ,o,p,u,Alger . 
188. Erest Mercier , l’Afrique Septentrionale , T1 , Ernest Leroux 
, Editeur , Paris , 1888. 
189. Faure Bigauet , histoire de L' afrique Septentrionale sous la 
domination Musulman , charles, Lavauzele , Editeur Militaire , 
Paris. 
191 - Kaddach Mahfoud ,L’Algérie Médiéval , Société National , 
d’Edition et de diffusion , Alger. 

192- La comtesse Drohojowski ,  l’histoire de l’Algérie , A-Allwrd , 
Libraire , Editeur commissionnaire , Paris , 1848. 

193 - Le Comte de MAS LATRIE  ,  relation  et  commerce de l' 
Afrique septentrionale , librairie de frimindidot , paris , 1886 . 
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194 -Lieutenant – colonel Magin , La force noire , Libraire 
Hachette , Paris , 1910. 

195 - Leon GELEY , l'Espagne des Goths et des Arabes , librairie 
léopold CERF, Paris,1882. 

196- MDE Marles , Histoire de conquête de l’Espagne par les arabes 
, Ad Mame et Ce, Libraire , 1847. 

197- Telb Abdesselem , l’organisation financière de l’empire 
Marocain , Emile Larose Libraire , Editeur , Paris , 1911. 

198- William Caverly , Hosting Dynasties and fars: chronicling the 
religious history of a Medieval Moroccan Oasis City , In partial  

  fulfillment of the requirement for the degree of master Arts . 
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efustat.blogspot.com www .  

www.attarikh-فاروؽ ٛتادة ، النهضة الفقهية يف ضالؿ الدولة ا١توحدية ،  - 200
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 :ملخأل
وط الدولػػة ػداعيات سقػػػاب و تػػػحليل  أسبػػػدراسة و البحػػث و التػػػاًف ىػػذا ا١توضػػوع  بالػػػيعػػ    

صي أىػػم ػاـ ٢تػػذه الدولػػة يف طػػور ازدىارىػػا مػػع تتبػػع و تقػػػة الوضػػع العػػػا١توحديػػة مػػن خػػالؿ معرفػػ
وانب ػلف جػػػرت عػػن ذلػػك ، يف ٥تتػػػقوطها و االنعكاسػػات الػػيت  ا٧تػػػعوامل الػػيت أدت إُف سػػػالػػ
 صادية و االجتماعية .ػقافية و االقتػياسية والثػوينها اٟتضاري السػتك

 الكلمات المفتاحية :
 . التداعيات ب األسباب ب سقوط ب الدولة ا١توحدية

Résumé   
    Cette thèse concerne l'étude, la recherche et l'analyse des causes et 
conséquences de la décadence de la dynastie Almohades. 
   Cette étude est établie à partir de la connaissance de la situation de ces 
derniers dans la phase de leur épanouissement et suite à une recherche 
minutieuse des causes et conséquences de leur décadence dans tous les 
aspects politiques, culturels, économiques et sociaux de leur civilisation.  
  Mots clé : Almohades, la décadence, des causes, les conséquences.  
Summary 

This humble work tries to find out and analyze the chief factors as 
well as the remarkable repercussions that resulted from the collapse of 
Almohad’s State. To do so, it is advisable to examine the general situation 
that characterized the State’s affairs in its development phase through 
dealing with a detailed follow up of both events and factors that led to the 
decline of this State as well as the main consequences, which undoubtedly 
influenced the State’s political, social and cultural formation. 
Key words: Almohads , the collapse, factors, consequences 
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