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ا ليوغراف   الب

  

  المصادر: 

  

ة والمغرب ق الد إف كري، المغرب في ذكر   ال

طلب  ابن تومرت، أعز ما 

لي، شرح مرشدة ابن تومرت ل السكوني اإلش  محمد بن خل

ار المهدي ابن تومرت ذق، أخ  الب

ذق،  س من كتاب األصحابالب  المقت

اإلمامة  ابن صاحب الصالة، المن 

ار المغرب  ص أخ د الواحد، المعجب في تلخ شي ع  المرا

 ابن القطان، نظم الجمان

امل،  ابن األثير، ال

ان المغرب، ج  وقسم الموحدين 4ابن عذاري، الب

س المطرب  ابن أبي زرع، األن

ة ــــخ الدولة الم ة في تار  ابن أبي زرع، الذخيرة الس

 ابن مرزوق، المسند الصحيح الحسن

اب ض الع  النميري، ف

 الجزنائي، جنى زهرة اآلس

ب، أعمال األعالم، ج  3ابن الخط
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 7و 6ابن خلدون، العبر، ج 

ري، المغرب اإلسالمي  الن

ــــخ الدولتين  الزركشي، تار

  الناصري، االستقصا

  

  :المراجع

  

ة اإلصالح عند ابن تومرت د، تج د المج  النجار ع

 "    "        "   ، المهدي ابن تومرت    

ا  ق شر اإلسالم في غرب إف طين في   دندش عصمت، دور المرا

طين ة المرا  دندش، نها

 صالح االشتر، معركة األرك 

ة ري، الدولة الم  الح

 ب واألندلسزتون محمد، المسلمون في المغر 

ــــخ المغرب العربي  د، تار د الحم  زغلول ع
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طين والموحدين ــــخ األندلس في عصري المرا اخ، تار  أش

ــــخ المغرب ري، تار  الح

طين اسي والحضاري للمغرب واألندلس في عصر المرا ــــخ الس  حمدي، التار
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 منوني، حضارة الموحدين

ل، معركة الزالقة  شوقي أبو خل

م،صورة ابن تاشفين في أدب الرسائل د الرح  رائد ع

ف، عصر الدول   واإلماراتشوقي ض

ة ل الحما  لوتورنو، فاس ق

ن    "       ، فاس في عهد بني م

طين والموحدين  جمال أحمد طه، فاس في عصري المرا
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ة ة مصطفى، العالقات بين المغرب واألندلس في عصر الخالفة األم  مسعد سام

 صالبي، موحدون

ــــخ المغرب ا تار ــــخ، كرونولوج  المعهد الملكي للتار

ة  ة مقاالت معلمة المغرب ودائرة المعارف اإلسالم وموسوعة اإلسالم والموسوعة البر

طون يون -موحدون -(مرا اسين...) ...  -ابن تومرت -م د الله بن   ع

BRIGNON & autres, Histoire du Maroc 

Basset H ., Histoire du Maroc 

DEVERDUN G ., Marrakech des origines à 1912 

UNESCO , Histoire générale de l’Afrique, vol .3 
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طين شري للمرا   األساس ال

  صنهاجة الصحراء

  

ة األصل-1 سم   :وال

ن ال ــــغ وهم صنهاجة، ل ع الثالث من البرر األماز طون إلى الف تمي المرا ميزون ساي ة 

ال فازاز داخلها بين فرعين:  ج ة  م في المناطق الشمال فو  صنهاجة (الشمال) التي تق  ال

ائل، وصنهاجة الصحراء  م في الجنوب المغربي والصوهذە هي التي تهمنا،  ؛والق حراء التي تق

برى.  ل الثاني من صنهاجة. ال وضح ابن خلدون أن هؤالء من الج   و

ضا  ب اتخاذە، فقالملثمين ألنهم يتخذون اللثام زا سمون أ ل إن لهم. وقد اختلف في س

ب ذلك عائد إلى محاولة إخفاء أفواههم ألنها مصدر العار والقبح الحظ هذا األمر حتى س ) 

ثرة العواصف في الصحراء واشتداد الحراآلن عند المغارة) ة منها  ، أو ل وهذا  ؛بها فاتخذ وقا

ل إن  اب الاألرجح، وق ماتهم تعرضت لهجوم في غ ساء ألثمة وقاتلن رجالمخ  فوضعت ال

ه ت ت صنهاجة منذ ذلك الوقتالعدو وهزمنه وتجنبن السبي والعار، فصار  تلتزم و تبرك 

ة محل اللثام . حمله قدمون تغط ه حتى إنهم  ثهم  ش سجت قصص كثيرة حول  وقد 

ساء. (الوجه) على ستر العورة.  قتصر اتخاذە على الرجال دون ال   و

عض الصحراء تتكون صنهاجة و  لغ عددها عند ال ائل وعشائر كثيرة  عيمن ق لةس  ،ن قب

سر ... و  ني ين نو وارث و   أهمها: لمتونة وجدالة ولمطة ومسوفة وزغاوة و

  الموطن: -2

ل،  عض التفاص د مواطنهم تختلف في  مجموعة من النصوص حول تحد تحتفظ المصادر 

بي. ف ل تق ش امل في األخير لتحدد  نها تت ة" ل  )17ل (الحلصاحب "الحلل الموش

لي:  ما    حددها 
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الد اإلسالم"" الد السودان و ن، ما بين  ن في شه    ومراحلهم في الصحراء مسيرة شه

قول:  ثر ف كري أ حدد ال   و

الد اإلسالم،  الد السودان و ن، ما بين  ن في شه "ومراحلهم في الصحراء مسيرة شه

نهم  الد السودان أقرب، ب ن وهم إلى  سمى تالي سمى أمطلوس وآخر  فون في موضع  ص و

الد السودان نحو عشر مراحل" ين  ة والمغرب" ص. (ال و ق الد إف   ) 164 مغرب في ذكر 

أن مواطن صنهاجة تقع في القسم الجنوبي الغربي من الصحراء  ومن خالل النصين يتضح

ة.  برى، وهو ما يوافق األراضي المورتان   ال

قول:  ثر ف وسع ابن أبي زرع المجال أ   و

عة أشهر طوال ومسيرة أرعة  لة مسيرة س الدهم في الق ة، حوز  لها صحراو ائل  "وهذە الق

لة القيرو  الد أشهر عرضا، من نول لمطة إلى ق الد البرر و ة، وهي ما بين  ق الد إف  ان من 

س المطرب، ص. ا(السودان"    )120ألن

ــهذا تتجاوز  ط األطلنتي إلى موطنهم و برى لتمتد من المح الجزء الغربي من الصحراء ال

ة).  س الحال ة (تو ق   جنوب إف

الدهم إلى الجنوب الليبي:  صل ب ساعا ف د ابن خلدون المجال ا   و

شة "الم الجنوب (...) فنزلوا من رف الح ة  القفر وراء الرمال الصحراو لثمون الموطنون 

المغرب  ط  حر المح لهم ما بين ال الد السودان حجزا (...)  الد البرر و جوارا، وصاروا ما بين 

رقة" (ابن خلدون ج لس و لة طرا   )241ص.  6إلى غدامس من ق

د تصير مواطن صنهاجة م ــهذا التحد برى و ة من الصحراء ال ل األجزاء الجن متدة على 

ة وهو ما  م في األجزاء الغ ائل التي تهمنا تق ن الق ط إلى الحدود المصرة. ل من المح

م ة، إذ تق ة الحال نمالمتونة وسط  يوافق األراضي المورتان الد ب م ال الة إلى الجنوب جد تق

  منها وصوال إلى نهر السنغال. 

ش: ا نمط-3   لع

ة،  ساعد على رسم صورة تق شهم فإن ما يتوفر  الرغم من قلة النصوص حول نمط ع و

كتب عنهم  كري  شهم من فال عرفون حرثا وال زرعا وال خبزا إنما أموالهم األنعام وع س  "ول
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الد اإلسالم  مر بهم التجار من  له إال أن  و أاللحم واللبن ينفذ عمر أحدهم وما رأى خبزا وال أ

كري ص.  الدقيق" (ال تحفونهم  طعمونهم الخبز و نقل اب164الد السودان ف ن أبي زرع ) و

س عض التغييرهذە المعلومات عنه مع    )120ص.  (األن

ة" معلومات أخرى في هذە الجملة القصيرة " ف صاحب "الحلل الموش ض اعن وهم ظو ما 

س لهم م طمئن بهم منزل، ول أوون إليهافي الصحراء، رحالة ال      )17(الحلل " دينة 

اة صنهاجة تقوم على الترحال والتنقل المستمر خلف قطعان  فهم من النصين فح ما  و

عض الدواب خاصة الحمير.  ة من الجمال واألغنام والماعز و نظمون رحلتينالماش  و

ف والشتاء  موسميتين لجنوب ا إما في اتجاە الشمال (المغرب األقصى) أو في اتجاە ،في الص

ا.  ا في مورتان حصل حال ما  شتهم على اللحم و (حوض نهر السنغال)،  لمشوي اتقوم مع

ب أو  عضالمقدد والحل ات حصلون عليها من من حبوب وتمور خرى األ مواد ال و عمل

ادلهم  ن ت الدهممع المستق مرون ب كون الغزو إل  .والتجار الذين  عد أن  س ائل ما ال  ى الق

ائل. السود ة لهذە الق ل موسمي أحد الموارد االقتصاد ش ة    ان

  :صنهاجة إسالم-4

قة أننا  ــــخ دخول اإلسالم الحق قة عن تار  فهناك من ،صنهاجةإلى ال نملك معلومات دق

كرا جدا و  ة بن نافعجعل إسالمهم م عود إلى عهد عق عضهم  ما وقع ، ورقول إن إسالم 

ة  س ب  س د الرحمن الذي سنذكرە هؤالء في خلط  دە ع ة وحف الفهري فخلطوا بين عق

ل.  عد فتح األندلس (ج عد قل قول إن إسالمهم تم  عد )241ص.  6وأما ابن خلدون ف ؛ أي 

ين م،714ه 95عام  كون الوالة األم الم معقول إذا رطناە  د الله ابن  ؛وهذا  وخاصة عب

حاب الد السودان  ،الح ات القا من انطعملوا على غزو  ما أن روا جنوب المغرب األقصى. 

دة الفهريإن تقول  ب بن أبي ع د الرحمن بن حب ة ابن نافع) ع د عق طرته على  عد  (حف س

ة عا ق الد إف م  شر اإلسالم في أوساط صنهاجة الصحراء. 127 مح  ه اخترق الصحراء و

ذلك نرجح أن اإلسالم وصل إلى  كونوا قد صنهاجة في عهد الوالة دو و عد أن  س ن أن 

ه أثناء حروب الفتح.   تعرفوا عل
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مهم-5 اسي:  تنظ   الس

اسي عدا ما أوردە ابن أبي زرع  مهم الس ئا عن تنظ فقد  .ونقله عنه ابن خلدونوال نعرف ش

اسي عندهم  أعاد  م س ين 8ه 2القرن  إلىظهور تنظ ا ان أول ملوكهم في الصحراء تال م، و

د الرحمن الداخل وتوفي عام الصنهاجي  م حوالي 222اللمتوني الذي عاصر ع عد ح  80ه 

دە األثير بن فطر بن يتلوتان  ما. وخلفه حف ه عظ ان مل عد 287ت(حتى وفاته سنة، و ه 

م  ه صنهاجة عام  ،سنة)65ح م إلى أن ثارت عل ، م918هـ306وقام مقامه ولدە تم

لمتهم لحوالي  فاوت المعروف بتارشا سنة، إ 120فافترقت  لى أن قام فيهم محمد بن ت

شهد في غزاة  لى إاللمتوني الحاج الفاضل الدين المجاهد فجمعهم لمدة ثالث سنوات ثم اس

م الجدالي عام الد السودان  حي بن إبراه دأ الدعوة 129فخلفه صهرە  دە س ه. وعلى 

ة.  ط   المرا

الم فقد  شري للوخالصة ال ل األساس ال ني ش دو سا طين من صنهاجة الصحراء ال مرا

برى  الد السودان، الصحراء ال   رعاة النعم المتقشفين األشداء. في مجاورة 
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طين األساس الديني   لدولة المرا

اسين د الله بن    دعوة ع

  

يين وجزءا  ة مشروعا للفقهاء المال ط ار الدولة المرا ذهب من صراعهم لفرض الم مكن اعت

د ام دولة الفاطميينأالمالكي الذي  ة، وە منذ ق ق ف ل مراحل ق ب ا في  ظهر ذلك جل ام و

ل لحظة  ل ي  ف استحضارەالهم المذهبي والحرص على  حضر حركتهم ودولتهم، ففي 

  التصرفات والقرارت. 

م الجدالي-1 حث عن مرشد:  حي بن إبراه   ي

ت الله عام  د قاصدا حج ب م صنهاجة الجد دالي زع م ال حي بن إبراه ج  ه 429خ

ة آنذاك 1037 م المال مسجدها دروس زع القيروان وحضر  ق عودته توقف  م، وفي ط

لدە وعن دينهم  ه، فسأله الشيخ عن أهله وعن  ه وتحدث إل أبي عمران الفاسي فأعجب 

ل ذلك، ثم  ه عن  علمهم أمور ومذهبهم فأجا عث معه أحد طلبته ل طلب من الشيخ أن ي

ة في الذهاب  جد عندهم رغ دينهم. فوعدە الشيخ خيرا، ولما عرض األمر على تالمذته لم 

م الصنهاجي غير أنه حمله رسالة إلى  ش هناك، فاعتذر للزع إلى الصحراء واستصعبوا الع

جد عندە حاجته المغرب األقصى رجاء أن    .أحد تالمذە 

اك بن زلو  وس مقر إقامة و س أو مل ث نف مما ح دالي المغرب األقصى م حي ال قصد 

ا  ا جزول خه اختار له فقيها صنهاج عدما قرأ الرجل كتاب ش ذ أبي عمران، و اللمطي تلم

ل السفر معه.  عدما ق اسين  د الله بن    متحمسا اسمه ع

دعو-2 اسين في الصحراء  د الله بن    :ع

ائل   ة من جزولة إحدى ق ة العرق لة جدا. فهو من الناح ال نعرف عن الرجل إال معلومات قل

ان  ه من أبناء عمومته. ورما؛  ق ات  –صنهاجة الصحراء مما  عض الروا ن أبناء م –حسب 
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ه  ان قد سهل عل حا ل ان هذا األمر صح ان قرب أودغست. ولو  الصحراء وأنه ولد في م

اة في الصحراء. مهمة التواص   ل مع الناس هناك وتحمل مشاق الح

ا للعلم وأقام بها سبع سنوات حصل خاللها علما كثيرا،  ات إنه زار األندلس طل وتقول روا

اك بن زلو اللمطي وأقام معه.  خه و اط ش   وعاد إلى المغرب والتحق ب

فضل  ه متقشف  ه على المذهب المالكي تقي ورع ن اسين فق عد عنوابن  السلطان،  ال

د.  ب ج ارع وخط ة  نتج من تصرفاته أنه داع س   و

عقد له مجلس  ه. فصار  ما له وفخرا  حي أشدهم تعظ ان  جلوە، و قدومه و ح الناس  ف

ه.  دعو الناس إل م و   الوعظ والتعل

م شعا ر إهمال الشعائر وتجاوز الحدود في الزواج والزاة وتعل ر ئعمل الشيخ على تغيير منا

لجأ  ان  ل األنحاء. و ة من  دها. واستطاع استقطاب الطل ف قلوب صنهاجة لتوح الدين وتأل

ث  ة الحد ط ثم انتقل إلى تفسير القرآن وروا س الوعظ ال دأ  ث  م ح إلى التدرج في التعل

د  شته واالقتصار على لحوم الص التقشف في مع عطي بنفسه المثال  ان  م الفقه. و وتعل

سج البري  اته هذە مدعاة ل انت ح ادة وشدة الصبر والتحمل. و ثار من الع حري واإل وال

ا.  ا ح   قصص جعلت منه ول

ام  الغة في العقاب وفرض األح ثار من الزواج والتطليق والم عض نزواته مثل اإل ن  ل

ه  ة تزعمها فق عض الفئات في مجتمع صنهاجة خلقت مقاومة محل صرامة ومس مصالح 

رجح أن هذا سمى  ته. و تكوا، فعزلوە وطردوە ونهبوا ب ي ار و مان هما أ م وزع الجوهر بن س

انه  حي بن عمر اللمتوني م حي الجدالي وفقدانه حمايته وتعيين  عد موت  األمر حصل 

اركته مما أفقد جدالة الزعامة وأغضبها.    م

ذهب اسين، فقول  د الله بن  ه ع خه إلى أنه عاد إلى ش اختلف حول التصرف الذي رد 

ة ألن ذلك مخالفة  حذرهم من مخالفة الداع خهم و اك الذي كتب إلى أهل جدالة ي و

انه وموقعه السابق. وقول يرى أنه رحل  للدين والجماعة فأرجعه فاعتذروا له وأعادوە إلى م

رة في وسط أحد أنهار المنطقة إما السنغال أو  حي بن عمر اللمتوني إلى ج جر أو ال رفقة  ن
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ة على هامش الصحراء، فبنى ر ات األنهار الداخل ادة والتر أحد مص غ للع ، ةاطا هناك وتف

  وهذا هو الرأي األرجح. 

  

ة-3 ط ة الحركة المرا   دا

جماعة ال تتجاوز عشرة أشخاص ( اط  الشيخ)، فأخذهم الشيخ  –جدالة  7- لمتونة2دأ ال

ا د) وكثرة الع شة (ص ة صارمة تقوم على التقشف في المع لجماعة دة والصالة في ابتر

ل تأخر عن ركعة 5( سامع الناس 20 –ضرات ل الم ... ف ل صالة) والتعلم وقلة ال ض ل

عد ذلك أرسل الدعاة إلى  عد امتحان عسير. و لهم إال  ق كن  ه فلم  اط وتقاطروا عل ال

اط، فاجتمع له نحو ألف رجل من أشراف صنه ال ائل لدعوة رجالها لاللتحاق  جة. وعند االق

  ذلك قرر الخروج بهم للجهاد. 

لة إلى أهلهم للدعوة، ولما رفضوا  ل أبناء قب ث أرسل  ائل ح دأ الجهاد في أوساط الق

جدالة وأخضعها ( دأ  ــهم. و عد حرب 436حار عها ببرر جوار لمتونة وتغلب عليهم  ه) ثم أت

ه. ثم دخلت لمت طين على أصحا عدها اسم المرا دة أطلق  ونة ومسوفة ولمطة دون شد

ة لها مما ضخم الدعم وزاد منه. وكون  حرب، فصارت الدعوة دعوة صنهاجة ومسألة قوم

عث من مال  ان ي ة في أوساط السودان، و حرات جهاد شا من ثالثين ألف رجل. وقام  ج

الد السودان مما  ة وقضاة المصامدة، فزادت شهرته في المغرب والصحراء و  الغنائم إلى طل

دفع أهل سجلماسة ودرعة إلى طلب مساعدته على التخلص من جور زناتة فاستجاب لهم. 

ة.  ط ذلك الدولة المرا دأت  ا ف عا جه عها المحلي لتأخذ طا   وهنا خرجت الدعوة من طا

ل دعوة صغيرة في راط مجهول إلى نواة دولة ستوحد  اسين في تح د الله بن  لقد نجح ع

  مجمل أراضي المغرب. 
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ة ط ن اإلمبراطورة المرا   تك

  

ة حوالي نصف قرن من الزمان ( ط ن اإلمبراطورة المرا ه)، وشارك 496-447تطلب تك

انت المواجهة  وسف بن تاشفين. و كر بن عمر اللمتوني و ة أميران اثنان هما أبو  في العمل

ة بزعامة مغراوة ائل الزنات مت في مختلف مناطق المغرب عدا  األساس مع الق التي تح

ة بثالثة مراحل:    سوس. وقد مرت العمل

 ضم المغرب جنوب فاس

 ضم المغرب الشمالي

 ضم األندلس

 المغرب جنوب فاس ضم-1

سبين وعادلين تطلعت  مجاهدين ومح اسين  د الله بن  ادة ع ق طين  ت المرا لما ذاع ص

عث إليهم أهل درعة  داد، ف صهم من الظلم واالس إليهم قلوب المسلمين في المغرب لتخل

ه من المنكرات وشدة  طهروها مما هي ف الدهم ل وسجلماسة "يرغبون منهم الوصول ل

ه بها أهل مسعود بن وانودين المغراوي" (ابن أبي زرع، العسف والجور، وعرفوهم  ما هم ف

س، ص.  اسين على 127األن د الله بن  طين وافق ع ه من زعماء المرا شارة أصحا عد اس ). و

ة الستغاثتهم.    االستجا

طون درعة في صفر  ل 1053ه 447دخل المرا طروا على إ سعود بن وانودين لمم فس

ل إليهم طون ين وقتل ودخل المرافي جيوشه ووقع الصدام، فانهزم ابن وانود المغراوي فأق

عض سجلماسة  حي بن عمر مات في  ات إن  عض الروا وعينوا عليها عامال. وهنا تقول 
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ل فتح  ة أخرى تجعل وفاته ق ن روا س) ل كر بن عمر (األن الد السودان وخلفه أبو  ه ب حرو

سنة وهذە؛ رما، أرجح.    سجلماسة 

زە خاصة جزولة وف  طروا على أهم مرا ة؛ ومن هناك، اتجهوا نحو سوس وس ي السنة الموال

ة التي   جل عة ال ث قضوا على فرقة الش م في المنانت وماسة وتارودانت ح طقة، ثم تتح

عتهم رجراجة وحاحة.  ا س وجدميوة و شاوة ونف   صعدوا شماال فضموا ش

مها ه حاصروا مدينة أغمات مرك449وفي عام  ز الحوز األول، ولما اشتد الحصار على حا

م  عد تنظ امها الجئا. و فرن ح لقوط بن يوسف المغراوي أسلمها وفر نحو تادلة إلى بني 

طون زحفهم نحو  دة، استأنف المرا سي للدولة الجد أحوال أغمات التي صارت المركز الرئ

فرن وقتلوا لقوط المغراوي، وتزوج أب كر ابن عمر تادلة فهزموا بني  ة. ز  أرملتهو    ب النفزاو

ادة أبي  طون نحو تامسنا فاصطدموا ببرغواطة تحت ق أغمات انطلق المرا عد استراحة  و

اسين  د الله بن  ب فيها ع دة أص د البرغواطي في حروب شد د الله بن أبي عب حفص ع

ت في وفاته. و  س طون إلى الحجروح  فلة، عاد المرا ك موا برغواطة رب فهز عد دفنه 

ادوا  توا رجالها وأ الد عام الوش   ه. 451ثيرن وأخضعوا ال

اسين، فروا  ل خالفة ابن  ح في هذا الوقت مش كر  ةوط ا  عوا أ ا طين  قائدا  تقول إن المرا

اض وا ذكر القاضي ع نما  ة، ب اس ة والس ن خلدون بعليهم وصار صاحب السلطتين الدي

ما ة األخيرة أنهم عينوا سل ا الروا ان صاح ذا  اسين، و ن بن حدو ليتولى اإلرشاد محل ابن 

كن  عد أن صاحب السلطة األول لو  ما  ت ف قها فإن واقع الحال أث دفع لتصد موثوقان مما 

دا في المصادر في اتخاذ القرارات الحاسمة.  ذكر أ مان لم  كر وأن سل ا    سوى أ

طون 452وفي عام  الد مكناسة ه غزا المرا زنائي بهم ضالد فازاز و نجاد مهدي ال د عد اس

م بن معنصر المغراوي صاحب فاس.    تم

شأن اندالع صراع بين جدالة ولمتونة ار من الصحراء  ضطر فا ،وفي هذا الوقت وصلت أخ

طين البن  ادة المرا ل المغادرة سلم ق نه وق ل إلى هناك إلصالح الوضع، ل كر إلى الرح أبو 

تهي المرحلة  عمه الزواج يها. وهنا ت ة وأمرە  ب النفزاو يوسف بن تاشفين اللمتوني وطلق ز
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ة.  ووافقت  ط ائل الزناتقد عرفت هذە اللحظة األولى من التوسعات المرا ة التي تمردا للق

  سبق إخضاعها. 

  

 ضم المغرب الشمالي-2

ة. فما إن  ط دە تحت السلطة المرا تمام توح وتهم هذە المرحلة التوسع في شمال المغرب و

السلطة حتى شمر على ساعد الجد وانطلق في حمالت واسعة   ةساعدمانفرد ابن تاشقين 

فاء.    مجموعة من القواد األ

ة،455ففي  د وحروب ق عد حصار شد م بن معنصر المغراوي  م ث ه، دخل فاس على تم

ا على المدينة م المغراوي الفرصة وعاد إليها و  .رحل إلى غمارة تارا عامال لمتون استغل تم

د الرحمن  م وخلفه القاسم بن محمد بن ع طين قتل تم وقتل العامل. وفي مواجهة مع المرا

طين. فاضطر يوسف إلى ترك حصار قلعة  الزناتي المكناسي ففك حصار المدينة وهزم المرا

ال فازاز  مهدي عض رجاله وقا ج ة جولة  د ل ه) وورغة 456ضمت بني مراسن (عسك

الد غمارة(458( ساند أهل فاس. وفي عام 460ه) و ظهر أنها  ه حاصر فاس 462ه) التي 

  ودخلها عنوة وقتل كثيرا من زناتة، ووحد العدوتين داخل سور واحد. 

م مكناس المهدي بن يوسف الجزنا455وفي  ايع حا ئي يوسف بن تاشفين وتركه عامال ه 

م بن معنصر المغراوي عام  نه قتل عندما حاول دعم عامل فاس أمام تم عل المدينة، ل

م مكناسة إلى عامل ليوسف بن تاشفين.  ه،456   فانتقل ح

ة ووطاط. 463وفي  طون مل   ه ضم المرا

أحواز طنجة. 465وفي    هت دخلوا الدمنة 

اثة وا أخضع ه467وفي  أحواز تازة.  غ ني رهينة  ني مكود و   و

تة. غه دخلوا طنجة وقتلوا سقوط البر 470وفي  م س   واطي حا

د القائد مزدلي. 472وفي    ه غزوا تلمسان على 

ــها تماما. 473وفي  ف ونكور التي خ الد ال ة وجميع  ل ف ومل   ه فتحوا جرس

ف إلى الجز 474وفي  س ووهران وأعمال شل   ائر المدينة. ه فتحوا وجدة وت
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حي بن سقوط البرغواطي. 477وفي عام  اء الدين  حرا على ض تة برا و   ه دخلت س

ل  حل مش ه أن  ان عل املة ليوسف بن تاشفين الذي  لقد صار المغرب تحت السلطة ال

كر بن عمر عاد من الصحراء وطمع في استعادة السلطة،  ا  ادة أثناء توسعاته، ذلك أن أ الق

ن تصرف يو  اعه أقنعه بتجنب المواجهة فتنازل عن السلطة ل ب وأت مشورة من ز سف 

م حتى وفاته عام 467ليوسف منذ  ق ث س ا ح الهدا   ه. 480ه وعاد إلى الصحراء محمال 

عطيها  ته و ان يوسف ينظم ممل د ،الملك سماتوأثناء التوسع  ة فقد اتخذ عاصمة جد

ش) ل المناطق التي ضمها من بين بني عمومته ،(مرا اسمه وسك عملة  ،وعين العمال في 

ه قلوب 473منذ  فرض نفسه كقائد أول في المغرب، لذلك تطلعت إل ه. واستطاع أن 

ل قشتالة.    األندلسيين المهددين في وجودهم من ق

 ضم األندلس-3

الد إلى  األندلس انقسمت ال ة  مجموعة من اإلمارات تحت منذ سقوط الخالفة األم

ة  ل ة أطلق عليها اسم إمارات الطوائف وأشهرها: إمارات إش ة وصقلب ة وع زعامات ب

ما  قى أقواها. ودخلت في صراعات ف ن األولى ت ة... ل طلة وسرقسطة وقرط وغرناطة وطل

ة لتفرض عليها الوصا ح ة قشتالة المس نها مما أضعفها وأعطى الفرصة لممل ة ةب  ،والحما

ل وقت ة ،إذ صارت تغير على أراضيها في  مقاتلين وتعيرها ال ،وتفرض عليها أتاوات سن

سو السادس عرش قشتالة زاد جشعه ولم تعد األتاوات  عض. ولما تولى ألفو عضها ال لضرب 

د بني ذي النون عام  طلة من  طر على طل الد، فس ل ال ل أراد أخذ  ه،  ه موجها 478تكف

حميهم منه. وأمام ذصف حثوا عمن  قوا و ستف ة لملوك الطوائف ل ت ع صيعة ق

وسف بن تاشفين  طين و اد خاصة المرا ة المعتمد بن ع ل ه بزعامة أمير إش توجهوا إل

عد  ل مساعدتهم  طين والفقهاء ق شارة الزعماء المرا عد اس طلبون دعمه وحمايته. و

ات.    شروط وترت

سو له وقاد ملوك الطوائف في حرب ضد أ479حر إلى األندلس عام اجتاز يوسف ال فو

طين في   ت المرا معركة الزالقة الشهيرة التي انهزم فيها القشتالي وطار ص السادس انتهت 

ش.  عدها عاد إلى مرا   ل العالم اإلسالمي. و
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د من ضرر حصن481وفي  نجاد من جد ط الذي ه عاد األندلسيون لالس  6وألفوس أقامه لي

الد وسط أراضي المسلمين واستغله لإلغارة عليهم، حر وحاصر ال في شرق ال حصن، فعبر ال

اناتهم، ففك الحصار وعاد إلى المغرب وقد تغير  شف خالفات ملوك الطوائف وخ نه ا ل

  عليهم. 

م) ونفاهما 483وفي  د الله وتم ه عاد إلى األندلس فأخذ غرناطة ومالقة من بني زري (ع

الد.  ل ال أخذ  كر  عد أن أوصى قائدە سير بن أبي    إلى أغمات. وعاد إلى المغرب 

الط والمدور ودخل 484في عام  ذة وال اسة وأ ان و ة وج ة والم ه أخذ سير وقوادە قرط

ة في  ل اد إلى أغمات. ثم دخل مرتلة ورندة 484رجب  22إش ه، ونفى المعتمد بن ع

ة  ة ودان طليوس ومرس ة حتى عام و س ل ة وشقورة. وتأخر أخذ  ه. أما سرقسطة 495وشاط

يين.  د التجي ت مستقلة في  ق د قشتالة و ته من السقوط في    فقد انقذتها هي

ة.  ط ثناء سرقسطة مرا اس   لقد صارت األندلس 

  خاتمة

ط  ة وصارت تمتد من الجزائر شرقا إلى المح ط تمل بناء اإلمبراطورة المرا ا األطا لنتي غ

بير في  ان البن تاشفين الفضل ال ا، و الد السودان جن طلة شماال إلى  ومن حدود طل

ما.  نها قائدا وزع   تك

ه حتى 500وفي عام  الد البنه علي الذي استمر ف م ال ه 537ه أسلم يوسف الروح وترك ح

م حتى سقوط مرا دە إبراه تين ثم حف خلفه ابنه تاشفين لمدة س  د الموحدين. ش في ل
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شري   األساس الجغرافي وال

ة  للدولة الموحد

 

ال األطلس  ة من ج بير انطلقت الدولة الموحد تاف ال األوسط والغربي وقامت على أ

ة ة المصمود لة هرغة.  المجموعة البر زعامة أحد أبنائها من قب ال و المستقرة في تلك الج

مة هناك وما هي  ة المق نة المصمود عة السا ال؟ وما هي طب فما هي ممبزات هذە الج

  عض فروعها؟

ل درن-1 بير: ج ال األطلس ال  ج

  قول ابن خلدون عنها: 

ط عند آسفي وما إليها، و  حر المح تدئ سطورها من ساحل ال ير تذهب في المشرق إلى غ"ت

ش قد  لي مرا لة برنيق من أرض برقة، وهي في الجانب مما  تهي إلى ق قال إنها ت ة. و نها

سق من الصحراء إلى التل." ة على  عضا متتال عضها    ركب 

بير وخاصة منه  ــهمنا نحن منها األطلس ال ال األطلس، و ط ج هكذا تصور أهل العصر الوس

ال حديثن األوسط والآالجز  نها إلى الزمن الجيولوجي الثالث  ةغربي. وهذە ج عود تك إذ 

ش  ث تتجاوز جنوب شرق مرا ارتفاعها العالي ح ة التي عرفها. وتتميز  فعل الحرات االلتوائ

ــع. وتتمير  4000 قال ومنها تتدرج االرتفاعات نحو االنخفاض في االتجاهات األر م في قمة ت

انها حصانة كثرة القمم الحادة و  قة مما وفر لس ة العم دة االنحدار واألود ح الشد السف

ل األوقات.  ة في  ة متميزة ساعدتهم على الصمود ووفرت لهم الحما ع   طب

ال  ة إذ "تفجرت فيها األنهار، وجلل على وتتوفر هذە الج ة مهمة ومراعي خص موارد مائ

ق نها ظالل األدوا  تاألرض حمراء الشعراء، وتطا وزكت فيها مواد الزرع والضرع، ، حب

ت الشجر". (ابن خلدون ج ت منا د، وطا  6وانفسحت مسارح الحيوان ومراتع الص

ف اإل 298ص.  ض فة من الثمار وغرائب من األشجار ). و ل ط ل  ل هذا الج درسي "في 
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دا مخضرا" ات أ ه يوجد الن وسطه وحواف طرد منه و (المغرب وأرض السودان،  والماء 

  ).94ص. 

ات والشجر  ة من الن ل غ ان وسائل االستغالل فاجتهدوا وزرعوا وغرسوا  وتوفرت للس

الغ الحالوة  ب ال ب المتناهي في الط بير الط ثير ال ه التين ال ل من الفوا "في هذا الج

ثرە نوى ل العسلي الذي ال يوجد في أ ه العنب المستط ه الجوز واللوز و  وف أما (...) وف

مثرى السف قيراط واحد وله من اإلجاص وال اع الحمل منه  ه منهما ما ي كون  رجل والرمان ف

عونه وال  ل ال ي ج والقصب الحلو حتى إن أهل هذا الج ة وكذلك األت ل غ والمشمش 

ل  ــهذا الج ه. و تون والخرنوب والمشتهى وسائر الفوا ثرته وعندهم شجر ال شترونه ل

الب سمى  ة أرقانشجر كبير  ضاف إلى ذلك 95-94(المغرب وأرض السودان، ص.  "ر ). و

ة  ضا ت ان أ مارس الس مختلف أصنافها. و قول  إنتاج الحبوب خاصة الشعير والذرة وال

غال التي تتحمل صعود  عض الدواب خاصة ال قار و ة خاصة األغنام والماعز واأل الماش

دة االنحدار.  ح الشد   السف

ــهذا االنتاج قطرهم عن سائر أقطار العالم" (ابن خلدون،  و ع والوافر "استغنوا  المتن

  )298ص

  المصامدة-2

بيرة إلى جانب زناتة وصنهاجة.  ة الثالثة ال ة البر ل من المصامدة وهم االتحاد ان الج وس

ائل منها: بيوتضم مصمودة مجموعة ك سة  رة من الق نمل وغدميوة وكنف هرغة وهنتاتة وت

النة وغمارة  ووركة ر وه نو ما ت و الة وحاحة وأمادين وواوزك ورجراجة وهزميرة ود

رغواطة  ل امتدت 299(ابن خلدون، ص.  سكساوة ... و و ال  ). وال تقتصر مواطنهم على الج

ا.  بير شرقا وجن ال األطلس ال ة بين تامسنا وج ة المغ   على السهول والهضاب األطلن

ن الذ دوا المومصمودة من المستق ابن ( اني والقصور"ين "اتخذوا المعاقل والحصون وش

ف 298خلدون، ص شف على ن لهم] جمل من قالع وحصون  ان في "أعالە [ج ث  ح  (

عين حصنا" الد ت) وتع94(المغرب وأرض السودان، ص.  وس بر القصور وحدة السكن في 

اعتماد أع سير وفق نظام الجماعة  ة. و ل ة المصامدة خاصة الج شرعات إسالم راف أو 
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ة  كرا مع عق اة كبيرها وصغيرها. وقد دخل المصامدة اإلسالم م ل مناحي الح وتتدخل في 

ل  العلم والتصوف ق ان لهم رجال مشهورون  ه و بن نافع وموسى بن نصير وتمسكوا 

  الموحدين. 

الدهم وحصانتها. و  الدهم ساعدهم عليها امتناع  انت لللمصامدة اعتزاز ونخوة ب هم مع و

ل لمتونة حروب ومالحم حتى  م ق ان هو التح ش  ار موقع مدينة مرا اب اخت إن أحد أس

طون إلى بناء سلسلة من الحصون  جد ذلك كثيرا فلجأ المرا ط أهله، ولم  ال درن وض في ج

اسة صارمة في التعامل معهم خوفا  ما اعتمدوا س ال األطلس،  ة لج س على المخارج الرئ

ة. منهم س الدولة الموحد اء التي حركتهم مع ابن تومرت للثورة وتأس ان هذا أحد األش   . و

  

%  
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ة   المذهب الموحدي والحركة الموحد

 

ة شأها المهدي بن  قامت الدولة الموحد على أساس مذهبي قوي أساسه الدعوة التي أ

ل علمي  عد تحص د كعنصر محوري. وقد نجح ابن تومرت  تومرت والمرتكزة على التوح

تها  ة ساعدته في ت اس ة وس مات اجتماع ة في تنظ ائل المصمود قوي في جمع الق

اسي المتمثل في خلق دولة على أنق عدادها لمشروعه الس طين. و   اض دولة المرا

  من هو ابن تومرت؟-1

د الله  أبي ع لقب  أسافو (المشعل) و د الرحمن الملقب  د الله بن ع اسمه محمد بن ع

لة  سب إلى قب ن ة. و اس اته وتطور دعوته الس عا لمراحل ح والمهدي واإلمام المعصوم ت

ة ه المؤرخون كثيرا  هرغة المصمود عض إلى أنه من ساللة النبي وهو أمر اختلف ف وذهب ال

دو من اسم  ان أبوە على ما ي ادة، و سك والع ال شتهر  بين مرجح ورافض. وهو من أسرة 

ز  د الع سى وع لقب بتومرت. وله ثالثة إخوة هم ع لته، و خا لقب حمله ش أمغار الذي 

ة جدا  ف وأخت مق ف ب. وأحمد ال سمى ز   منه 

ات بين  ث تركزت الروا ــــخ والدته ح ــــخ وفاته 491و  469اختلف حول تار ناء على تار ه و

مكن 55أو  50ه 524وعمرە آنذاك ( د ه474م و  469حصر والدته ما بين سنة)  ، ورجح ع

د النجار عام  بير األوس473المج ة لألطلس ال ح الجن لد أرغن على السف  طه. وقد ولد ب

ات تجعله في السوس.  عض الروا   الرغم من أن 

لدە،  ه في  ا ة ش دا دو أنه استغلها لحفظ القرآن و قضى طفولته األولى و عض تو ل  حص

عدها رحل إلى المشرق لطلب  ة فأظهر نبوغا أعطاە لقب أسافو. و ة واللغ المعلومات الشرع

احثين  ه. وال نملك معلومات حول500أو  499العلم إما عام  ات ال ن تح خط رحلته، ل

ل التالي:    قدمت مسارا على الش
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جلي نوارغن      ش          إ ة        فاس    مرا ة     اإلسكندرة        قرط مكة         المهد

  الشام       العراق. 

غداد   ن ما ورد عن  ل عنها، ل وقد قضى في المشرق عشر سنوات ال نملك كثيرا من التفاص

منع  ه. وال  ة والمفضلة ومصدر علمه وطل س جعلنا نعتقد أنه جعلها وجهته الرئ دون غيرها 

عض مدن العراق وفارس. وال تعطينا مصادرنا إال  ذلك من كونه قام برحالت قصيرة إلى 

ا  عضهم مثل: أبو حامد الغزالي وال أسماء  معلومات عامة حول شيوخه الذين احتفظ 

ارك  د الله محمد الهراسي والم كر الطرطوشي وأبو ع كر الشاشي وأبو  ار وأبو  د الج بن ع

  بن منصور الحضرمي. 

ما قال ابن خلدون،  ا وارا من الدين"  حرا متفجرا من العلم، وشها وعاد إلى المغرب "

دأ رحلة العودة التي انطلقت من مكة مرورا  غه منذ  ل دإ شرع في ت وصاحب فكر وم

رشد اإلسكندرة وال علم و ان  ش. لقد  ة وتلمسان وفاس ومكناس وسال ومرا جا ة و مهد

ثر من  نهى عن المنكر واصطدم مع سلطات هذە المدن وعامتها أ المعروف و أمر  عظ و و

فلت  ل مرة  ان في  صر على مواصلة عمله، و ان  نه  قتل، ل انا  اد أح مرة وتعرض للطرد و

انت ت ة  ة اإلله أن الرعا ش هارا من عدو ج من مرا مهمته التي تجند لها. ولما خ ام  ە للق

ل عمله.  ان قد قرر مستق ة علي بن يوسف ووصل أغمات    حاش

اعه-2 م أت   مذهب ابن تومرت وتنظ

ل والتعاطي مع  عها الجدل والتأص ط ن علمي متين ارتكز على ثقافة  ان البن تومرت تك

قوة في ة لم تكن رائجة  الم  فروع علم ث وعلم ال المغرب خاصة أصول الفقه والحد

ل واستحضار نصوص القرآن  ة على التأص ة، وزادتها قوة قدرته العال واالختالفات المذهب

ة أو فاس  جا ل من ناظروە سواء في  ن والمنهج مكناە من التغلب على  والسنة. وهذا التك

ه تعاطف الزعماء  س اع وأ ه األت ش وقرب إل طشهم. أو مرا   وحماە من 

قوم نهج ومذهب ابن تومرت على مجموعة من العناصر أهمها:    و

تاب والسنة لفهم الدين     *االعتماد على ال
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طون الذين    فعل المرا ما  م  ه له وتجس ش ل  ــهه عن  د الله وتنز *التركيز على توح

طلب، ص.  المجسمة. (أعز ما    )223سماهم 

  

ة إذ    ه المهدي المنتظر المعصوم الذي 518اعتبر نفسه منذ *اعتماد فكرة المهدو

طين، ص.  ل الظلم والجور. (عنان. عصر المرا شر العدل و   )209أتي في آخر الزمان لي
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دأ رحلة العودة من    ه منذ أن  دأ الذي تمسك  المعروف والنهي عن المنكر الم *األمر 

  المشرق. 

جلي نوارغن؛  سقاط ولما استقر وسط أهله في إ طين و مواجهة المرا ان قد اتخذ قرارە  و

اع  دأ في جمع األت أغمات واقتناعه برفضهم التغيير واالصالح،  مهم الظالم منذ حلوله  ح

دعونهم  ارە و ثون أف ائل ي ق عودته إلى الق ه الذين جمعهم وكونهم في ط وأرسل أصحا

ا  ن األت اع مهدي آخر الزمان. واعتمد في تك ليغ أفإلى ات سهل ت وي  ارە ع على منهج ت

ف واعتماد طرق سهلة للحفظ  ة (اللسان الغربي) في التدرس والتأل استخدام اللغة البر

ة والحضور للتعلم والحفظ (ال المواظ التعحوااللزام  ل تهاون يواجه أوال  ر زب) والصالة، و

القتل. وحاول تكسير ال اط وعند االصرار  الس ضها برو والضرب  ة وتع ط الدم ط روا ا

ة المخالفين إلى  ما أسند عق ه  داهن على ق ل من  شدد في عقاب  الدين والمذهب ف

ائل  اعه من غير المصامدة وأبناء ق ضمن تماسك جماعته آخى بين أت قرابتهم. وحتى 

صفي جماعته من الضعاف والخونة والمترددين لجأ  ة فألحقهم بها، وحتى  لى الميز إمصمود

دة (استعراض الموحدين وفرزهم حسب الص شرسي –دق للجماعة الجد قتل مرتان) ف - الو

نمل لمعارضتهم لمشروعه.  ل إنه قتل أهل ت كين والمعارضين،    اعدادا كثيرة من المش

ار  قات أهمها: (مع اعه إلى ط ه أت موج م دقيق قسم  اعه اعتمد على تنظ ط أت ض وحتى 

  ر في الدعوة)السبق والدو 

د المومن.    شير وع ه وأهل مشورته األساسيين منهم ال ه إل   *أهل العشرة: أقرب أصحا
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عين     *أهل الخمسين وأهل الس

ة العلم     *طل

  *الحفاظ  

  *أهل الدار  

لة هرغة     *أهل قب

نمل     * "     "     ت

  * "   "      جدميوة  

سة     * "   "      جنف

  * "   "      هنتاتة  

  لجند*ا  

  *الغزاة والرماة  

د المخزن     *عب

ة محددة ال تتجاوزها في ال  قة مهمة ومرت ل ط عد. ول ما  قات أخرى ف وستضاف إليها ط

ــهذە الجماعة المتماسكة  دة. و ما أنها مفتوحة اللتحاق عناصر جد السفر وال في الحضر، 

طين.  ه مع المرا دأ ح   والمتحمسة 

ة مواجهة-3 ة الدولة الموحد دا طين و   المرا

اسيين؛ على ما يرجح، في مدينة أغمات عندما اقتنع  أعداء س طين  دأت الحملة على المرا

ارە ونصائحه ومحاولتهم  دوها ألف أنهم غير مستعدين لإلصالح والتغيير إثر المقاومة التي أ

ج ه. فأعلن هناك أنهم فاسدون وأوجب ضرورة تغييرهم  انالفتك  ما   ماعة أحسن منهم، ف

جلي نوارغن إال ودعاها لذلك وانتدبها لليوم الموعود.  قه إلى إ لة في ط قب مر    يرجح ال 

ارات المتوفرة، فهم  ل الوسائل والع ــهم  طين نحو إظهار عي توجه نقد المهدي للمرا

ا وفي عهدها ستظهر الجماعة الت عت اإلسالم حتى صار غ دە إلى ي ستالجماعة التي ض ع

ه. وهم مجسمون جاهلون  ل صفاته عل سابق عهدە بزعامة مهدي آخر الزمان الذي تنطبق 

لون أموال اليتامى  أ اطل و ال ستحلون أموال الناس  د وظالمون جائرون  رون للتوح ونا
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دون عن الحق وهم متبرجون (لقب حشم) عراة  ح الجور والظلم و مون  ح واألرامل و

اذبون مفترون. وظل يردد وحفاة مكثرو  ذهاب دولتهم. وهم  ن من العمران والترف مما يؤذن 

اعه.  ل أت ات والمحافل حتى اقتنع بها هو ق ل المناس   هذە االنتقادات في 

ه غزوات  دأ يرسل إل خطرە ف اعه أحس علي بن يوسف  ت المهدي وكثر أت لما ذاع ص

ه (عامل سوس  ض عل م إسحاق  –للق لغ عددها ما بين –أبو إبراه  سير بن مزدلي وغيرهم) 

تين (هسكورة ه 518و 516 لها للموحدين غير اث انت  ان الم –سع غزوات  سا). و هدي أ

ه وحالفت  ة التي رفضت االنضمام إل ائل المصمود طين والق يواجه في نفس الوقت المرا

دو أن هذا الوضع انتهى مع مطلع عا طين مثل هسكورة. و ه عندما استقر في 518م المرا

ال األطلس  ة، وامتد نفوذە على ج ائل المصمود لد هزميرة) كعاصمة له وسط الق نمل ( ت

بير والسوس.    ال

ة التمييز التي قادها أبو  ة صفوفه من خالل عمل دأ بتصف عد ذلك إلى الهجوم، ف انتقل 

كين في عصمته وضعافي  اة آالف من المش ح شير وأودت   الوالء له. ووقعتمحمد ال

ادرة  ن المهدي فضل حتى هذا الوقت ترك م لها. ل طها  صعب ض مجموعة من المعارك 

ل لهزمهم. وفي عام  الج طين واالستعانة  شير إلى 520الهجوم للمرا ادة ال ق ه أرسل حملة 

م ة (أبو الطاهر تم ط ة أغمات وهزمت ثالث جيوش مرا أهل أغمات والنواحي)  -طي -ناح

نمل. وقرر علي بن  شير إلى ت سحب ال ش، ثو ا ة وطردتهم حتى أسوار مدينة مرا متتال

شاء الفالكي األندلسي. وفي  مجموعة من القالع من إ ل  عدها محاصرة الج ه، 524يوسف 

شير  طين. وشارك فيها ال ش أمال في إسقاط المرا م حملة ضخمة على مرا قرر المهدي تنظ

د المومن، ونجح  اب وع ة عند  ش الجن طين حتى أسوار مرا الموحدون في دفع المرا

ان معظمها  الشرعة، وحاصروا المدينة لمدة أرعين يوما حصلت خاللها عدة معارك 

ج المحاصرون ووقعت معركة  الدعم من النواحي وخ طين توصلوا  ن المرا للموحدين. ل

ش الموحدين( حيرة التي فني فيها ج    رجال)40000ال
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طين، ص.  طة، ص. 189(عنان عصر المرا   .)187، والخ

أن ال  رجل 400ولم ينج منهم إال  ه المهدي  د المؤمن، وهو الحدث الذي علق عل منهم ع

د  ه ع ايع أصحا ل مات المهدي بن تومرت و قل عدها  ا. و د المؤمن ح أحد فقد ما دام ع

خه.    المؤمن سرا ليواصل عمل ش

  

  

  خاتمة 

بير األوسط والسوس وجرب  ن دولة صغيرة على األطلس ال لقد نجح ابن تومرت في تك

ن  فته، وتك ادة خل اع لالستمرار تحت ق طين، مما أعطى الثقة لألت مواجهة المرا

ة.    اإلمبراطورة الموحد
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ن ة اإلمبراطورة تك   الموحد

  

ة ن اإلمبراطورة الموحد ال تجاوز النصف قرن  تطلب تك فة  توسعات شملوقتا ط خل

عقوب يوسف. وا ومي وابنه أبي  د المومن بن علي ال لة تدت دو مالمهدي بن تومرت ع

ــها الثالث واألندلس. فما  مغار الد الغرب اإلسالمي  ل  الموحدين في اقصى توسعها على 

ل مرحلة؟   هي مراحل التوسع؟ وما هي إنجازات 

  

  

  

طة: مر  ةخ ن اإلمبراطورة الموحد   احل تك
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د المغرب-1   توح

ه العشرة والذي  ومي الزناتي أحد أصحا د المومن بن علي ال ــــع ع عقب وفاة المهدي ب

ة في المغرب األوسط. وقد صار  جا رافقه في رحلة عودته من المشرق من مدينة ماللة قرب 

ين وأهل ثقته وأحد قواد حركته.  ة تمن طلبته المق عته، فروا قول واختلف حول ظروف ب

اته  عه في ح ا ة تقول إنه  ة، وروا ه الوص ل موته ونفذ أصحا عته ق إن المهدي أوصى ب

شاور  عد وفاة الشيخ و عوە  ا ه هم من  ة ثالثة تقول إن أصحا عد وفاته، وروا عته  دت ب فأ

ة ترشيح الشيخ له لخالفته أقوى سوا  ظهر أن روا نهم. و ل موته أو أوصب عه ق ا ذلك. ء  ى 

ات أن جماعة الموحدين أخفت وفاة المهدي حتى  ه حرصا على وحدتهم 527وتؤكد الروا

دوا من متانة وحدتهم أعلنوا وفاة المهدي ومعها  ا للفرقة والصراع حول الزعامة، ولما تأ وتجن

د المومن.    خالفة ع

ات توس دأ الموحدون في عمل ب أمورهم  ة على مجال عد ترت دا ع وتركزت جهودە في ال

الد درعة وسوس.  بير و   المصامدة في األطلس ال

حي 526ففي عام  در بن ولجوط أو  ادة  طين (تحت ق د المومن درعة وهزم المرا ه غزا ع

الد هزرجة  موت في  لها. ودخل حصن تاسغ الد  م) في حصن تازاجورت وضم ال بن م

ث أخذ منهم وحصن جالوة وأرض غجدامة.  طين حول سوس ح واشتد الصراع مع المرا

الد.    أمسكروط وتارودانت ومعظم ال

الد 533وفي عام  برتر وضم ال د المومن حاحا وهزم تاشفين بن علي والقائد ال ه غزا ع

ه جزولة.    وانضمت إل

د المصامدة ة ظهر   استهدف الصراع في هذە المرحلة توح ة للموحدين وحما كقاعدة خلف

ضم سوس ودرعة.    دولة األطلس من الجنوب 

برى  م حملته ال عد، فقرر تنظ ائل األخرى والمجال األ عد هذا دخل في مرحلة ضم الق و

ة وتجنب 541و 534التي امتدت ما بين  ل ق الج ش. وقد اختار سلوك الط دخول مرا ه 

طين في المناطق الحملة قرر مسايرة  مواجهة المرا ة. ولما سمع علي بن يوسف  السهل



 33 

د  انت خطة ع ل ومراقبتهم ومنعهم من النزول إلى السهول. و الموحدين على حدود الج

ة وتجنب قدر االستطاعة مواجهة أو حصار  ل ائل الج المومن تقتضي كسب والء الق

طين.    المرا

ث مرت  نمل في اتجاە الشرق ح الد مسفيوة وهسكورة (تاساوت دأت الحملة من ت ب

الد فازاز (قلعة مهدي وأزرو).  شة وداي (و رارت داود بن عا ودمنات) وتادلة (ووزغت وتا

نما تجنب سجلماسة، ثم عاد  س وتدغة ب ومن أزرو قاد حملة نحو الجنوب الشرقي وضم غ

ف (غمارة وواد 536إلى فازاز ومنها إلى صفرو وتازة ( ادس ه) ومنها إلى ال او وقلعة  ل

لة) ومنه إلى غرب المغرب األوسط (ندرومة وتاجرا ووهران وتلمسان  ه) 539وتمسمان ومل

عد هذا النجاح  طين. و ة لدعم المرا جا برتر وعلي بن يوسف وأفشل تدخل  وهنا قتل ال

ف  برى فاتجه إلى فاس مرورا بوجدة وكرس ز الحضرة ال د المومن مواجهة المرا قرر ع

عد حصار عام ود ش التي حاصرها 540خلها  الة ثم مرا ه ودخل مكناس وسال وأزمور ود

ل دخولها في شوال  طين ووحد المغرب. 27ه (541ق ذلك قضى على المرا   ). و

  ه ضم سجلماسة. 543في عام 

الد إخماد الثورات المضادة التي تفجرت عامي  م ال ل ضمان ح ان على الموحدين ق  542و

ادت تقضي على دولتهم. ه 543و تة و ة وس   في معظم السهول األطلن

ا.  ــع قرن من الزمان لضمان وحدة المغرب تق   ر

  ضم األندلس-2

م المغرب.  ح ل تفردهم  كر وحتى ق الموحدين منذ وقت م دأت اتصاالت األندلسيين 

د المومن وهو في حصار تلمسان ع ة اتصلت  ات إن وفودا أندلس قة (مال وتقول الروا

مون 539 عة قائد أسطول قادس علي بن م د 540ه) أو عند دخوله فاس (ب ه). واستغل ع

مه ومنع الدعم من األندلس خاصة األسطول فأرسل قوات  ة لح المومن الفرصة للدعا

رة الخضراء  ف والج ش. وقد نجحت في ضم ط ل دخول مرا ة إلى األندلس حتى ق موحد

الد غرب األندلس ( لة-شرسو عد حصاطليوس-اجة-شلب-ميرتله-ل ة  ل ش ر عام ) و

تين. 541 عد س د إخضاعها    ه، وقد ثارت ثم أع



 34 

ان 543في عام  ضا قرمونة وج ة للموحدين وضموا أ ة اللمتوني قرط حي بن غان ه سلم 

ذة.  اسة وأ   و

طي غرناطة للموحدين. 551وفي عام  در المرا مون بن    ه سلم م

م عشر سنوات. ه552 عد ح ة من أراغون     استرجوا الم

ش 566وفي عام  ة من ورثة سعد بن مردن ة والمناطق الشرق س ل عقوب على  ه استولى أبو 

  عد حرب شرسة. 

ة. 578في عام  ار من بني غان ل   ه ضمت جزر ال

بر ووقت أطول من المغرب.  مجهود أ   ضمت األندلس 

ين األوسط واألد-3   نىضم المغ

طين وحاولت مساعدتهم عند حصار  د المومن مع المرا ة قد تدخلت في صراع ع جا انت 

دق  ذكر الب د المومن. و مون بن المنتصر الذي انهزم أمام ع ادة م ق رسال حملة  تلمسان ب

دە "وقال له إن أنت استفتحت  د المومن إعالن توح جة أرسل إلى ع أنه فر ولما وصل إلى مت

ارالمغرب فت ه مفتوحا وأنا قائدە" (أخ ). وتذكر مصادر أخرى اسم 59جيء إلى المشرق تص

قرر فتح المغرب  د المومن  ظهر أن هذە األحداث قد جعلت ع اب. و سمى ك قائد آخر 

الد 547األوسط ولذلك نظم حملة سرة وسرعة عام  ل  ة و جا دخول سهل ل ه انتهت 

  بني حماد. 

ة  ق ة (انت معظم مدن إف ل النورمانديين 543وعلى رأسها المهد ه) قد احتلت من ق

حي الصنهاجي نحو الجزائر واستوطنها،  ري الحسن بن على بن  ة، ففر أميرها ال ل ملوك صق

ش. وفي عام  عه وصاهرە ورافقه إلى مرا ا د المومن  د المومن 554ولما دخلها ع ه نظم ع

ة وحر  ق الد إف ل  ة في السنة حركته التي فتحت  رت المدن المحتلة وعلى رأسها المهد

ة.    الموال

  خاتمة

ط  م الموحدين من برقة شرقا إلى المح ل الغرب اإلسالمي تحت ح خالل نصف قرن صار 

ة.  ان هذا أوج توسع لدولة مغ ا. و ة شماال إلى الصحراء جن ا ومن شمال قرط   غ
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يين اسي للم   التطور الس

  

ة ما بين القرنين  ل  غطتم و 15ه 9م و13ه 7امتد عمر الدولة الم عض األوقات  في 

ا وجزء من األندلس ق ة  .شمال إف الدول المغ ه التي تجمعها  شا الرغم من نقط ال و

عض العناصر التي ميزتها عنها  شري والجغرافي، فإنها انفردت ب ة األساس ال قة من ناح السا

ما  ا على خاصة ف ه والذي سيؤثر سل ديولوجي والمذهبي الذي قامت عل األساس اإل يتعلق 

ت فيها مظاهر القوة والضعف، وتدخلت  عدة أطوار ومراحل تناو لها. وقد مرت  مستق

ة للتأثير في مسارها.    عناصر غ

شهم-1 يين ونمط ع   أصل الم

م  ل الثاني حسب التقس ع من زناتة من الج يون ف ول الخلدوني. وتختلف المصادر حالم

لي:  ما  ث نجد اقتراحات وآراء مختلفة نجملها ف ح د مواطنهم    تحد

د  الد الج الد السودان ( ن من جنوب القيروان حتى صحراء  الد بني م الد الزاب  -تمتد 

ة) - ق  إف

ة في الشمال مع توغل حتى  ك في الجنوب ومل د الزاب ال مواطنهم ما بين سجلماسة وفك

 (ابن خلدون)

الد الزاب وتاهرت وجهات تلمسان (ابن مرزوق) د حتى المغرب مرورا ب الد الج  من 

ة).   مجال بين تلمسان وتاهرت (الحلل الموش

متد من  ل  دات تجعل مجال القب ل التحد ل، أن  الرغم من االختالف في التفاص الحظ؛ و

ة  د حتى مل الد الج ة ب ق الزاب ونواحي تلمسان جنوب إف المغرب األقصى مرورا 

دفع إلى  ل دائم مما  ش ل  ه قب م ف ق صعب أن  ك وسجلماسة. وهذا مجال شاسع  وفك

عا للفصول والسنين. فنظام  حثا عن المراعي ت التفكير في كونه مجال ترحاله الموسمي 

قتضي رحلت ة  ل والماش ة اإل شة واالقتصاد القائم على ت . رحلة إلى ين في السنةالمع

د (حسب  الد الزاب والج الجنوب خالل فصل الشتاء وتتجه نحو واحات سجلماسة و
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ث تكون  ل واحدة نحو منطقة واحدة) ح ل إلى مجموعات تتجه  قسم القب السنين ورما 

ة  ات فضل نظام السقي وقصر الدورة الن إل  عض ال توفر  ج و الحرارة معتدلة وتنعدم الثل

ة في فصل الشتاء القاسي. لل أل للماش مجرد سقوط أولى األمطار موفرة  ث تنمو  ح اتات  ن

توفر الماء  ث تعتدل الحرارة و ف ح ة خالل فصل الص ورحلة إلى الشمال خاصة إلى مل

ة حتى اليوم).  اق عض آثارە  أل (هذا نظام متوسطي ما تزال    وال

ناء على هذا التصور تكون المواطن الت لة السنة وال و ل هي مجال تحركه ط ي حددت للقب

ه  شر  ائل التي تن ات مع الق ل فقط مجموعة من التحالفات واالتفاق ا له  قتضي تمل

ستغله.    و

الم البن  حددە هذا ال ما  ة  ل والماش ة اإل ائل على الترحال وت ش هذە الق قوم نمط ع و

  خلدون: 

عمرون إال القفار، وال يؤدون م وال  "ال  دخلون تحت حا درهم وال دينار، وال  لسلطانهم 

عرفون  ة، ال  ة ونفوس إلى المعالي سام ذل وال هوان، لهم همم عال سلطان، وال يرضون 

ل، ودأبهم  ل والخ د والغارات، جل أموالهم اإل غير الص شتغلون  الحرث وال التجارات، وال 

ف  رام الض متهم إ ل، وش ف" (جالحرب وخوضان الل الس   ).7وضرب أعدائهم 

شتهم في:    حدد النص مكونات نمط مع

 الترحال

ضا) ة أ د (والماش ل والص ل والخ ة اإل  ت

الزراعة والتجارة  جهل 

 اإلغارة على الجيران وقطع الطرق ونهب القوافل 

ف والشجاعة رام الض م: إ  ش

ة ا ع لسلطان: ال والء وال ج  عدم الخض

اة ي ل قواە مجال ونمط ح اك  ؤهالن صاحبهما للتعرف على أحوال المغرب واالحت

ة التحرك والتصرف حسب  ضمن له ح ة، و اس عض األمور الس ة؛ ورما، فهم  اس الس

فتح شهيته لغزو مناطق الخصب (أزغار).    الظروف. و
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ة-2   شأة الدولة الم

تعرف المرحلة األولى من عمر الدولة غموضا كبيرا وال تتوفر حولها إال معلومات نادرة جدا. 

غير بهم على أراضي الدولة مما  ان  قودهم المخضب بن عسكر، و ان  طين  ففي عهد المرا

ة  ا. ولما جاء الموحدون ساندهم في قتال زناتة الموال الهدا اضطرها إلى مهادنته ومصانعته 

د المومن التي للمرا ب مجهول انقلب عليهم فجأة وأغار على غنائم ع ن ولس طين، ل

ت 540حصلها من تلمسان ووهران، إال أن الموحدين هزموە وقتلوە سنة  سح عدها ا ه. و

كر بن حمامة (ت لة بزعامة أبي  ايع خلفه وابنه محيو 561القب ل أن ي ه) إلى الصحراء ق

شارك في جيوشهم ح فيها جروحا مات الموحدين و ان حاضرا في معركة األرك التي ج . وقد 

عد هذە المعركة تغيرت  مة العقاب. و د الحق وشارك في ه الزاب. وخلفه ابنه ع منها 

دعو إلى وضع مجموعة من  دقة، مما  ب ذلك  ة دون معرفة س اس يين الس ــــع الم مشار

  االفتراضات ومنها: 

ة الدفينة عند الرحل في ة لذلك استقروا في  الرغ ة الخص طرة على األراضي السهل الس

ف الجنوبي شمال تازة منذ سنة   هـ610ال

فعل الجفاف الذي عرفته هذە الفترة، فوقع صراع حول المراعي مما  الد  اضطراب أحوال ال

طرة على هذە المناطق.   دفعهم إلى الس

مة العقاب وك جة الجفاف وه ة ن ائل المغ ذلك عجز الموحدين عن ردع ضعف الق

ن، مما فسح المجال للرحل  الرحل والحفاظ على النظام العرفي القائم بين الرحل والمستق

ة على المراعي واالستقرار بها.  طرة النهائ  للس

د، مما أجبرهم  ن من التنقل نحو الزاب والج ة ومنعها لبني م ائل الع انفالت زمام الق

ف ال ا.  على االستقرار  ة العل  ومل

لة ثلثي قرن طرتهم ط كر على الموحدين وفرارهم من س  تمرد م

ا هذا التحول.  ا أو جزئ ل   ل هذە العوائل قد تفسر 
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ف ( الد ال نصر بوادي نكور، وأسروا والي 613-610دأ توسعهم ب ه)، وهزموا قوات المس

ل إطالق سراحه، ثو احتلوا تازة. وفي عام  د المومن ق م بن يوسف بن ع ا إبراه فاس أ

سول ومكناسة 616 د الحق خلع طاعة الموحدين وضم  د عثمان بن ع ه، أعلن أبو سع

ة طالسة وكزنا ة و ط ني مكود...وفي سنة  و اثة و ذلك صارت 620وغ الد فازاز، و ه، غزا 

ة وسال. وفي عام  ه تمتد ما بين مل يون الموحدين قرب مكناس 638أراض ه، واجه الم

د الحق (تولى عام  ادة محمد بن ع د رد عليهم وهزمهم 637وهزموهم تحت ق ن السع ه)، ل

م642أو  641قرب فاس عام  د ه وقتل زع كر بن ع ا  عوا أ ا سحبوا نحم تازة و هم، فا

  الحق. 

عد الحصول على الدعم الحفصي فأخذوا مكناس عام  دأت  ة (مرحلة المدن)  المرحلة الثان

د الواد. 643 د ومساندته ضد بني ع عة السع ضطروا إلى ب تين و عد س فقدوها  ل أن  ه ق

غمراسن ع د  د ومقتله على  مة السع ني إلى قطع 646ام إال أن ه حي الم ا  ه، دفعت أ

حيين  ف وضم األغزاز والمرتزقة المس ش الموحدي ونهبها قرب كرس ق على فلول الج الط

ة  ه في السنة الموال ة الوسطى وفاس، ولما ثارت عل عدها فتح مكناس ومل شه. و إلى ج

الغرم ومصادرة األمالك والقتل ( قوة وعاقب الزعماء  ه 648ه). وفي سنة 648أخضعها 

ة مؤقتا. وفي عام  اط في السنة الموال هزم المرتضى قرب مكناس واحتل فازاز وسال وال

ة قرب فاس وعقد معه صلحا وهدنة. وفي هذا العام أو في 653 ه 655ه، هزم المرتضى ثان

حي عام  ل موت أبي  ة بين656ضموا درعة وسجلماسة ق  ه والذي أعقبته صراعات داخل

يين.    الم

السلطة عام  د الحق  عقوب بن ع ة وانفراد  ل الداخل ة المشا ه، دخل 658عد تصف

احتالل سال  دأوا  سقاط الموحدين. وقد  ة على المغرب و طرة النهائ يون مرحلة الس الم

نهما  فصل ب ه بين الطرفين  موج قسم المغرب  وتامسنا وأنفا، وعقد صلح مع المرتضى 

ثر من مرة (نهر أم  ا وحاصروها أ ش نهائ يع. وحاولوا دخول مرا ه)، ثم 663و  660ال

عد صراعات وخالفات تمكن  ا دبوس المتمرد الموحدي لضرب الموحدين، و استخدموا أ



 39 

ش عام  ة ضم السوس ودرعة. وفي عام 668عقوب من دخول مرا ه، وفي السنة الموال

صلح مع الع672 تة    ه. 673زفيين وأخيرا سجلماسة عام ه، دخل طنجة وضم س

د على جميع األصعدة.  ش دأ عملهم في ال اما شرعيين للمغرب و يون ح ذلك صار الم   و

  الدولة في طور القوة-3

حثوا عنها  مهم ف ة ح شرع ة  جدوا أسسا تدعم سلطتهم وتقنع الرع يون أن  حاول الم

  في: 

حث عن أصل عربي من خالل رط زناتة  ة مع النبي. ال جاد قرا الن ومن ثم إ س ع  ق

ن األندلسي الذي حاول الدفاع  ت النبوي وقد جاء متأخرا في عهد أبي الحسن، ل االنتماء للب

عا من السلطان.  شج جد   عنه لم 

د الموحدين في كثير  ل حتى تقل ل شيء،  شبههم بهم في  طين و ار أنفسهم ورثة للمرا اعت

 من األمور. 

ب اإل  ش (راح والخلط)تع  دارة والج

دة ة ووح لغة رسم ة   فرض اللغة الع

ة من خالل:  اة الدي شجيع الح ر و  تط

م  شرە (التعل ائه و عادة إح ــــع مالكي  -بناء المدارس  -* تبني المذهب المالكي و شر

 موحد)

م ركب الحج الرسمي   * تنظ

المولد النبوي  * االحتفال 

عقوب المنصور وأبي عنان. * احتضان التصوف  ة للدولة في عهد  ا موال ناء زوا ب  

ات القرن  ة والتوسع تحت لوائهم منذ أرعي عة الحفصيين ورثة الخالفة الموحد * ب

 السابع الهجري

مهم في المجالس.  ص العطاء لهم وتقد الشرفاء وتوقيرهم وتخص  * االهتمام 

ني عقوب الم دخول  ة  وقد انطلق هذا العهد  دا سقاط الموحدين وعمل منذ ال ش و مرا

عطائها الرموز الضرورة من خالل مجموعة من اإلجراءات منها:  د أسس دولته و   على توط
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ة  ة رم ع طين في إطار ت المرا شبها  دل أمير المؤمنين  لقب أمير المسلمين  تلقب 

 للحفصيين. 

انه.  ه (أبو مالك) أوال ولما مات669تعيين ولي عهد سنة  تين م عد س  عين يوسف 

د عام  ضاء أو فاس الجد دة للدولة وهي المدينة الب ه غرب مدينة 674بناء عاصمة جد

مة.  دا عن فاس القد ع ن رجال دولته  نه وقصورە ومسا ة، وأقام بها دواو  فاس اإلدرس

الهموم التي ح قة  ث ظلت لص ح يين تتضح،  اسة الم دأت معالم س دها دوفي عهدە 

د المنطقة (األندلس  ل توح عد ذلك: إنها مش يوسف بن تاشفين وسار عليها الموحدون 

ستمر على  ائل). وس ة (ثورات وتمردات الق ل الداخل ين األوسط واألدنى) والمشا والمغ

ساهم في استنزافها وتدميرها.    طول عمر الدولة وس

طر على مرا  س عقوب  كد  ة لم  ه وفود األنعلى الجبهة األندلس دلس ش حتى تقاطرت عل

ة  حثا عن الشرع سرعة  نجاد والتذكير بواجب الجهاد في األندلس، فاستجاب  لالس

ــع  له. وقاد أر قوته وقدرته على تحقيق إنجازات الموحدين ق قناع الرأي العام  ة و الجهاد

ادة ولي العهد عام ه684و 681و 676و 674حمالت ( ق ة  ح الرغم 678) وحملة  ه، و

رة الخضراء  من االنتصارات التي حققها ونجاحه في الحصول على جزء من األراضي في الج

الصلح المعقود معها  ل طارق، فإن تقلب بني األحمر وعدم التزام قشتالة  فة ورندة وج وط

ثر من  ئا أ حقق ش اهظة للحمالت قد حد من أهميتها ولم  ف ال ال عادة إمرارا وتكرارا والت

ض المتوسط.  حر األب   إبراز دور المغرب المهم في غرب ال

دة عام  حملة وح تفى  ث ا ح اسة  فته نفس الس ه ثم تنازل عن 691ولم يواصل خل

ة لبني األحمر وحاول التحالف مع قشتالة ضد تلمسان. واستغلت غرناطة  ات الم الممتل

تة ودعمت ثوا فة وس ان الوضع واحتلت ط يين. و واإلس العرش ضد الم استمر را مطالبين 

ني في األندلس حتى  خضاع بني 729التراجع الم تة و استرجاع س د  ه عندما قام أبو سع

ل طارق ( رة الخضراء وج طرته على الج سط س ه) في أفق إعادة الوهج 733العزفي و

عض اال  شط الجهاد وحقق  ن هللجهاد في األندلس. وفي عهد أبي الحسن  مة نتصارات، ل



 41 

فة عام  يون 741ط ه وضعت حدا للوجود المغربي الرسمي في األندلس وأصبح الم

خضعون للدولة النصرة.  قودهم شيخ الغزاة هناك و عض الغزاة    قدمون فقط 

د  الرغم من تحالفهم معهم ضد بني ع يون الحفصيين و ايع الم ة،  على الجبهة المغ

ا الواد، فقد ظل  ا وحدود د الواد عائل ان الصراع مع بني ع ا بين الطرفين. و م دورهم تحك

عقوب المنصور  ش حاصر  عد دخول مرا ــهما مع الموحدين. و دأ منذ ح ا و اس وس

س ولجوء الطرفين إلى إيواء الثوار  عد تحالفها مع تو نه اضطر إلى فك حصارە  تلمسان، ل

يين. وقد تكرر الحصار و  ال أبي 706-698دام مرة ثماني سنوات (ضد الم اغت ه) وانتهى 

عد ذلك.  ت الحصار  مدينة المنصورة التي أقامها على أبواب تلمسان وفك أبو ثا عقوب 

س. ولما تولى  د عقد الصلح مع تلمسان وحصل تحالف ومصاهرة مع تو وفي عهد أبي سع

ا وضم تلمسان عام  شط مغار س ع747أبو الحسن  نه سرعان ما 748ام ه وتو ه، ل

  فقدهما مع عرشه، وعاد أبو عنان وضم العاصمتين لوقت قصير. 

ان  ة دائمة. ففي الجنوب  ات داخل ن من اضطرا ة، عانى بنو م على الجبهة الداخل

شاط مستمر تطلب حرات متكررة  ائل المعقل  لسكساوة وحلفائها من المصامدة وق

ي ان األمراء الم ل للسالطين. و م على ش ث حصلوا على المدن واألقال ون مصدر قلق ح

ه من غرناطة وقشتالة  ف ملجأ للثوار لق ان ال اد مطلقة. و ة وأ ح إقطاعات وتصرفوا فيها 

ه أبي  ما فعل أبو على مع أب ائهم  عض األبناء على آ ل ثائر. وثار  وأراغون التي تقدم الدعم ل

د عثمان في سجلماسة وتوات  ه سع دعم أراغوني (المرتزقة في فاس) ونفس الشيء قام 

ه أبي الحسن عام  دي السالطين وتؤثر 748أبو عنان ضد أب ل أ ل تك انت هذە المشا ه. و

اساتهم.    على س

يين-4   تدهور وضعف الم

سرعة كبيرة في المغرب، واتخذت األزمة  اله تدهورت األوضاع  عد وفاة أبي عنان أو اغت

  دة أهمها: مظاهر عد
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عة  عد أبي عنان س م  استمرار، فقد ح ة وعزل السالطين  م: تول منة الوزراء على الح ه

د ( ان أولهم السع عة وعزل خمسة. و ل منهم س م) الذي 1374-1358عشر سلطانا اغت

ــــج.   أغرق في صه

فرض غرناطة وصايتها على الدولة وتدخلها في شؤونها خاصة في عهد محمد الخامس 

ما فرض توجيهاته على 1374-1393( تة،  ة له في س ل طارق ووضع حام م)، وقد أخذ ج

م.  لعب دور الح  الوزراء الذين نفذوها ودعم الثوار متظاهرا 

الد: في  انها 1399تدخل إيبيري في ال اع س اني تطوان ونهبها و م دخل هنري الثالث اإلس

مبرر طرد القراصنة. واحتل الب تة عام في سوق النخاسين  م وفشلت جهود 1415رتغال س

د الثالث ( متين آخرهما عام 1420-1398أبي سع د ه عد أن تك  م. 1419م) في استعادتها 

ائل  ف وسوس وتافاللت، وزاد استقالل الق الد إلى عدة مناطق مستقلة في ال انقسام ال

مة مستق ما ظهرت أسر حا بير)،   لة في الجنوبونفوذها (تافاللت ودرعة واألطلس ال

ش)  (هنتاتة في مرا

د 1420ثورة فاس عام  ل أسرته عدا طفل صغير هو ع د الثالث و م التي قضت على أبي سع

حي 1465-1420الحق ( اء  ة أبي زك يين تحت وصا ام الم م) الذي صار آخر الح

 الوطاسي وأثنان من أفراد أسرته. 

د الحق المال ة في فاس ضد إصالحات ع ه اليهود في إدارته سنة ثورة شعب شرا م، 1465ة و

فا واقتصر  ان ضع نه  فة، ل د الحق وتعيين الجوطي اإلدرسي خل ت في قتل ع س وقد 

ل محمد الشيخ الوطاسي عام  ه من ق م ليؤسس 1472نفوذە على فاس مما سهل القضاء عل

يين.  فة الم ة خل  األسرة الوطاس

يين إلى:  اب ضعف الم   وتعود أس

ن) ل بني م ة (قب  ضعف القاعدة اإلث

طين والموحدين  انعدام مذهب ديني على غرار ما هو معروف عند المرا

تهم (المصاهرة  دو العرب مما اضطر الدولة إلى ترض ات التي خلقها  قطاعات اال –االضطرا

ة) – اس  التحالفات الس



 43 

ل الوالء.  ف وقل ش ضع   ج

 

 خاتمة

يون السلطة ف د الفكري، وقد تولى الم ة ودون استعداد خاصة على الصع ي ظروف مضط

عدة وسائل دون  ل عقدة لهم حاولوا حلها  لة عمر دولتهم وش ظل هذا النقص مالزما لهم ط

اب ضعف الدولة وقلة والء  ديولوجي أحد أس عد اإل اب لل ان هذا الغ النجاح في ذلك. وقد 

فسر كثرة الثورات  مكن أن  ة مما  ات. الرع   واالضطرا
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يونملحق:  ام الم  الح
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  خاتمة عامة

  

ين تعاقب ثالث دول على  عرفت الفترة الممتدة من القرن الخامس إلى القرن التاسع الهج

ات نفدرال ــــغ من ال ر أماز د ب ة إذ أسست على  عتها المحل طب م المغرب. وتميزت   ح

ان المغرب. وجمعت هذە الدول  ة الثالث صنهاجة ومصمودة وزناتة التي تكون س البر

لي العرقي  األسس التي قامت عليها وهي األساس الق ه كثيرة خاصة ما يتعلق  شا نقط 

امل واالستمرارة حتى إننا  الت الخصوص. وامتاز مشروعها الحضاري  واألساس الديني 

طت ستطيع أن نقول إننا أم ث ارت ضا ح شابهت هموم هذە الدول أ ام دولة واحدة. و

ة من األبناء واألغراب  خماد الثورات الداخل قي و د الشمال اإلف الدفاع عن األندلس وتوح

ة التي حطمتها س انت هذە الهموم العوامل الرئ تها ف على حد سواء. وقد   آخر يوأنهت تج

   .المطاف

  

  

. .  

  

 


