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Abstract:
Although the Arab region and the Islamic world witnessed a
number of Islamic political experiences that played a prominent
role in the historical paths of this vast geography, the Almohad
political experience remains the most important distinguished
political projects that emerged in the Islamic Maghreb region, as it
played an active role in the map of balances at the regional and
international levels. This experiment was launched as a religious
reform movement led by Muhammad bin Tumart, who believed
that a serious political project could not be established in the
region without launching a process of broad religious reform due
to a reality that was overshadowed by ignorance of religion, and in
which myths and deviations spread. Indeed, Ibn Tumart was able
to lay the foundations for this reform movement, to later develop
and turn into a political movement, which was then able, thanks
to Abdel-Moumen bin Ali, to overthrow the Almoravid state and to
transfer the Almohad political project from the narrow concept of
the group to the broad concept of the state. Therefore, regardless
of the accusations that Ibn Tumart was accused of regarding his
claim of Mahdism and the fabrication of false prophetic hadiths,
the experience of his movement remains a different one, worthy of
study and standing on its most important intellectual and political
characteristics and advantages. The Almohad political project was
a strategic choice that affected the nature of balances and the
geopolitical and strategic map of the Islamic West region, which
was characterized by intertwining and overlapping during the
medieval period. From this logic, we will, in this research, study
the political project from the foundation stage in the era of Ibn
Tumart to the date of the death of his successor, Abd al-Mumin
ibn Ali in the year 558 AH.
  We will discuss this research in three
main topics: First, the formation of the Almohad political project
and the features of the first founding phase / secondly the death
of Ibn Tumart and the features of the second founding phase
with Abdul Mumin bin Ali / Thirdly, the end of the Almoravids
and the third founding phase of the Almohad project in the era of
the believer.
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قراءة يف مالمح املشروع السياسي املوحدي وجتربة االنتقال من مفهوم اجلماعة إىل مفهوم الدولة
د .متني شريف أوغلو
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امللخص:
لئن شهدت املنطقة العربية والعامل اإلسالمي مجلة من التجارب السياسية اإلسالمية اليت لعبت دورا ابرزا يف
املسارات التارخيية هلذه اجلغرافيا الواسعة ،إال أن التجرية السياسية املوحدية تظل أهم املشاريع السياسية املتميزة اليت
ظهرت يف منطقة املغرب اإلسالمي،حيث أهنا لعبت دورا فاعال يف خريطة التوازانت على املستوى اإلقليمي
والدويل .وقد انطلقت هذه التجربة كحركة إصالح ديين قادها حممد بن تومرت الذي كان يعتقد أنه ال ميكن
أتسيس مشروع سياسي جاد يف املنطقة دون االنطالق بعملية إصالح ديين واسع لواقع خيم عليه اجلهل ابلدين،
وانتشرت فيه اخلرافات واالحنرافات .وفعال متكن ابن تومرت من وضع أسس هذه احلركة اإلصالحية ،لتتطور فيما
بعد وتتحول إىل حركة سياسية ،استطاعت بعد ذلك بفضل عبد املؤمن بن علي أن تسقط دولة املرابطني وأن
ينقل املشروع السياسي املوحدي من حيز مفهوم اجلماعة الضيق إىل حيز مفهوم الدولة الواسع .لذلك وبغض
النظر عن االهتامات اليت اهتم هبا ابن تومرت يف مسألة ادعائه املهداوية واختالق أحاديث نبوية مكذوبة ،تظل
جتربة حركته جتربة خمتلفة ،تستحق الدراسة والوقوف على أهم خصائصها ومميزاهتا الفكرية والسياسية .فقد كان
املشروع السياسي املوحدي خيارا اسرتاتيجيا أثر يف طبيعة التوازانت ،ويف اخلارطة اجليوسياسية واالسرتاتيجية ملنطقة
الغرب اإلسالمي اليت اتسمت ابلتشابك والتداخل خالل فرتة العصر الوسيط .ومن هذا املنطق سنقوم يف حبثنا
هذا بدراسة املشروع السياسي منذ مرحلة التاسيس يف عهد ابن تومرت إىل اتريخ وفاة خليفته عبد املؤمن بن علي
سنة 558ه .وسنتناول هذا البحث يف مباحث ثالثة رئيسية :أوال تشكل املشروع السياسي املوحدي ومالمح
مرحلة التأسيس األوىل /اثنيا موت ابن تومرت ومالمح مرحلة التأسيس الثانية مع عبد املؤمن بن علي /اثلثا هناية
املرابطني ومرحلة التأسيس الثالثة للمشروع املوحدي يف عهد املؤمن.
الكلمات املفتاحية :املوحدون ،ابن تومرت ،املهدي ،عبد املؤمن ،اجلماعة ،الدولة ،املرابطون ،التوازانت.



املقدمة:
كانت فرتة هناية القرن  5هـ مرحلة مهمة يف اتريخ مشال إفريقيا ويف اتريخ األندلس ،حيث شهدت عدة تغريات وحتوالت
جيوسياسية يف خريطة التوازانت على عدة مستوايت إقليمية وحملية ودولية ،فقد ظهرت دولة املرابطني بقيادة يوسف بن اتشفني
الذي استطاع على مدار حكمه أن يوحد قسماً من مشال إفريقيا ،وأن يسيطر على األندلس بعد معركة الزالقة اليت انتصر فيها
على اإلسبان .ورغم أن دولة املرابطني قد وصلت إىل أوج قوهتا يف عهد يوسف بن اتشفني إال أن هذه الدولة بدأت تشهد تراجعاً
وضعفاً مع وفاته ،لتكون بداية القرن 6هـ هي مرحلة السقوط النهائي هلذه الدولة وهي الزالت دولة شابة .وبغض النظر عن
أسباب سقوط الدولة املرابطية واهنيارها إال أنه جيب أن نذكر سبباً مهماً ،متثل يف كون هذه الدولة بعد وفاة يوسف بن اتشفني
فقدت من داخلها عوامل االستمرارية املتمثلة يف االلتزام ابملبادئ املرابطية اليت انطلقت مع مؤسسها األول عبد هللا بن ايسني وعمر
اللمتوين ،وترسخت بشكل أكرب مع يوسف بن اتشفني ،وبرحيل هذا األخري دخلت الدولة املرابطية يف مرحلة الضعف ،وبدأت
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يف ظل هذه الظروف ولدت فكرة ضرورة أتسيس دولة إسالمية جديدة بقيادة املهدي بن تومرت الذي عايش فرتة ضعف
الدولة املرابطية ،وشاهد حالة التشرذم والتهديدات اليت ابتت ترتبص ابملنطقة .مل يكن ابن تومرت يف مراحل شبابه يفكر يف
مشروعه السياسي ،فقد كان شغوفاً بطلب العلم ،ومكث مدة يف األندلس ،تلقى فيها العلم وأتثر أبفكار ابن حزم ،مث رحل إىل
الشرق الذي كان يشهد تغريات وصراعات سياسية كربى .وقد مكث ابن تومرت يف رحلته إىل الشرق مدة عشر سنوات ،سامهت
يف نعت مشروعه الفكري ،وتعلم فيها املنهج التأويلي ،واتبع عن قرب مالمح املشروع السياسي السلجوقي ،وقدرة األتراك على
قيادة املشروع السين ومواجهة الصليبيني .لذلك كانت جتربة الرحلة إىل الشرق منعطفاً مهماً وجوهرايً يف شخصية حممد بن تومرت
فكرايً وسياسياً .وقد كانت عودته من رحلة الشرق بداية لتكوين مشروعه السياسي الذي سيتطور ،وأيخذ منعطفاً جديداً حنو
ظهور الدولة املوحدية اليت أصبحت العباً مهماً يف التاريخ السياسي ملنطقة مشال إفريقيا ويف منطقة املغرب اإلسالمي أبكملها.
ولئن كان املشروع السياسي والفكري البن تومرت حمل نقاشات وحوارات من قبل الكثري من املؤرخني واملفكرين ،إال أن
َّل تياراً عقلياً جديداً
هذا املشروع املوحدي كان عالمة فارقة يف التحوالت املعرفية والفقهية داخل منطقة املغرب اإلسالميَ ،
ومث َ
مناقضاً للتيار النقلي التقليدي الذي كان منتشراً يف املنطقة يف عهد الدولة املرابطية ،كما كان هذا املشروع املوحدي من الناحية
السياسية رؤية جديدة للتعاطي مع الفعل السياسي ومع طبيعة التحوالت املوجودة يف املنطقة ،وخطاً جديداً يؤمن بوحدة املنطقة
وصهرها ضمن مشروع سياسي جامع وموحد.
من جهة أخرى اعتربت التجربة السياسية املوحدية منوذجاً متقدماً لنواة املشروع السياسي السين الذي سيقود املنطقة،
ويوحدها وحيميها من التهديدات واملخاطر اليت حتدق هبا ،خصوصاً من املشروع الصلييب النورماين واإلسباين اللذين كاان يعمالن
على اهليمنة على منطقة الغرب اإلسالمي حنو الزحف إىل الشرق اإلسالمي ،والسيطرة عليه مع املشروع الصلييب القادم من أورواب.
وميكن اعتبار فكرة املشروع السياسي يف العقل السياسي السين تعود ابلدرجة األوىل إىل ما شاهده ابن تومرت يف رحلته إىل
الشرق ،وأتثره بفكرة املشروع السياسي السين الذي قاده األتراك يف تلك الفرتة .من هذا املنطلق تقوم إشكالية حبثنا هذا حول
دراسة املشروع السياسي املوحدي ومالحمه الفكرية والسياسية ودوره يف التأثري على خريطة التوازانت احمللية واإلقليمية والدولية يف
فرتة ابن تومرت وخليفته عبد املؤمن بن علي ،أي من سنة 516ه إىل سنة 558ه.
 منهجية البحث:وسنتوخى يف هذا البحث املنهجية التحليلية واالستقرائية القائمة على احملاور األساسية التالية :أوال تشكل املشروع
السياسي املوحدي ومالمح مرحلة التأسيس األوىل /اثنيا موت ابن تومرت ومالمح مرحلة التأسيس الثانية مع عبد املؤمن بن علي/
اثلثا هناية املرابطني ومرحلة التأسيس الثالثة للمشروع املوحدي يف عهد املؤمن.
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ولكي نقرأ الظروف التارخيية لوالدة املشروع السياسي املوحدي كان لزاماً علينا أن نشري إىل الظروف السياسية اليت وصلت
إليها الدولة املرابطية .فاملوحدون ظهروا يف فرتة قلق سياسي شهد حتوالت وثورات يف منطقة املغرب اإلسالمي ،إضافة إىل التدخل
الصلييب خصوصاً النورماين واإلسباين ،مما جعل هذه املنطقة تشهد هزات سياسية عنيفة ،سامهت يف تشرذمها وانقسامها إىل عدة
دويالت وكياانت سياسية متناحرة فيما بينها .وتعرضت منطقة مشال إفريقيا واملغرب اإلسالمي إىل هتديدات كربى من قبل
الصليبني الذين وجدوا الفرصة ساحنة أمام هذا التشرذم السياسي واالنقسمات يف املنطقة لالنقضاض والسيطرة عليها.

Volume: 4

عوامل التآكل والسقوط تدب فيها .يف مقابل ذلك بدأت يف اآلن نفسه مالمح والدة مشروع دولة جديدة وهي الدولة املوحدية
اليت أتسست فعلياً يف الربع الثاين من ق  6هـ بقيادة زعيمها األول حممد مهدي بن تومرت ،حيث جنح يف أتسيس مشروع
سياسي يف منطقة املغرب اإلسالمي ليكون بديالً لدولة املرابطني.

Metin Şerifoğlu

 أهداف البحث:نرمي من هذا البحث حتقيق األهداف التالية:
 فهم الظروف التارخيية والسياسية اليت ُولِ َد فيها املشروع السياسي املوحدي. قراءة يف األبعاد الفكرية والسياسية هلذا املشروع. فهم اخللفيات السياسية ملسالة املهداوية اليت ادعاها حممد ابن تومرت فهم التأثري الذي لعبته الدولة املوحدية يف تغيري بنية النظام االجتماعي املغاريب. معرفة وفهم حركة االصالح الديين اليت قادها املوحدون يف تلك القرى. معرفة خريطة التحالفات القبلية وتشابكها يف املنطقة وقدرة املوحدين يف التأثري عليها. فهم دور املشروع السياسي املوحدي يف التأثري على خريطة التوازانت احمللية واإلقليمية والدولية يف منطقة املغرب اإلسالمي. معرفة املسارات والوسائل اليت جنح فيها املشروع السياسي املوحدي من االنتقال من مفهوم اجلماعة الضيق إىل مفهوم الدولةاألوسع.
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املبحث األول :تشكل املشروع السياسي املوحدي ومالمح مرحلة التأسيس األوىل:

Issue: 2

ِ
ب بعد
ال ميكن احلديث أبداً عن املشروع السياسي املوحدي دون احلديث عن مؤسسه األول حممد بن تومرت الذي لُق َ
ذلك ابملهدي .فقد ولد هذا الرجل يف إحدى مناطق األطلس ابملغرب األقصى سنة  471هـ يف مسقط رأسه يف نومكران ،وهي
منطقة فقرية قاحلة ،يصعب العيش فيها ،وينتمي ابن تومرت إىل عائلة معوزة فقرية ،ليس هلا جاه وال مكانة اجتماعية .حيث نشأ
هذا الطفل يف هذه املنطقة اليت كان ينتشر فيها اجلهل والبؤس األمر الذي جعل ابن تومرت يركز على حفظ القرآن والتعلم ،حيث
كان شغوفاً حبب العلم وابملعرفة ،وكان خيتلف عن أقرانه يف تلك املنطقة .ولعل هذا احلب للعلم واملعرفة كان الدافع الكبري يف
تشكيل شخصية ابن تومرت الذي انتقل بعد ذلك إىل األندلس لطلب العلم ،حيث كانت األندلس خاضعة لسيطرة الدولة
املرابطية بعد انتصار يوسف بن اتشفني على الصليبيني يف معركة الزالقة املشهورة ،ووحد األندلس وأخضعها إىل سلطته ،حيث
عرفت األندلس يف تلك الفرتة استقراراً اجتماعياً واقتصادايً ،كما عرفت حركة علمية نشطة جعلت ابن تومرت يتجه إليها ليطلب
فيها العلم ،حيث مكث فيها ودرس املذهب الظاهري البن حزم األندلسي ،فكان هلذا املذهب أتثري مباشر يف تشكيل الشخصية
املعرفية البن تومرت وتكوينه الديين والعقائدي (ابن القطان ،الصفحات .)39-36
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 )1حممد بن تومرت مؤسس املشروع املوحدي:

 -2رحلة ابن تومرت إىل الشرق وأتثريها تشكيل مشروعه الفكري والسياسي:
مل ميكث ابن تومرت يف األندلس مدة طويلة ،فقد قرر الرحيل إىل املشرق العريب لطلب العلم ،حيث توجه حنو اإلسكندرية
عرب البحر األبيض املتوسط ،مث بعد ذلك توجه إىل احلجاز ألداء فريضة احلج ،ومن هناك توجه إىل بغداد بقصد طلب العلم( .ابن
خلدون )1988 ،وقد تتلمذ يف بغداد على كبار العلماء ،من بينهم :مبارك بن عبد اجلبار الذي أخذ عنه علم احلديث ،وكذلك
علمي الفقه واألصول .وتشري أغلب املصادر التارخيية إىل أن ابن تومرت التقى يف بغداد
تتلمذ على يد أيب بكر الساسي وأخذ عنه َ
ابإلمام أيب حامد الغزايل الذي عايش ابن تومرت حرق كتابه " إحياء علوم الدين " يف األندلس ،األمر الذي أاثر الفضول عند
ابن تومرت ملعرفة اإلمام الغزايل ،والتعرف على شخصيته وأفكاره .غري أن هذه املصادر وقعت يف خطإ نسج أسطورة ابن تومرت
الذي تلقى العلم على يد الغزايل ،حيث بشره أبنه سيكون له شأن عظيم ،وسيكون له الفضل الكبري إلعادة االعتبار له ولكتبه
اليت أحرقت يف األندلس ،أبمر قضاهتا وفقهائها (مرياندا ،2004 ،الصفحات .)38-37
وبغض النظر عن اختالف هذه املصادر وتناوهلا لرحلة ابن تومرت إىل بغداد ،إال أن هذا األخري قد تشكلت شخصيته
املعرفية يف بغداد ،وتوسعت أفكاره الدينية والفلسفية وكذلك السياسية .فباإلضافة إىل معرفته ابملذهب الظاهري ،فقد أتقن ابن
تومرت يف بغداد فن النقد واجلدال ،حيث انبهر إىل حد كبري بفكر املتكلمني ،وتلقى عنهم علم الكالم الذي سيساعده فيما بعد
على حماربة املدارس الفقهية الكالسيكية ،وكذلك القدرة على نشر دعوته أثناء عودته إىل املغرب .لقد أثرت رحلته إىل بغداد على
طريقة تفكريه ومنهجه ،فتعرف على املنهج التأويلي ،وتعصب له ،وأصبح يتبىن املنهج العقلي ،بعد أن كان يعترب أن ال اعتبار
للعقل يف التشريع اإلسالمي .كما أخذ ابن تومرت ابملذهب االعتزايل بعد أن كان أشعرايً ،وجعل منه قاعدة لعقيدته وأساساً
ملذهبه اإلصالحي والدعوة إىل التوحيد ابملفهوم االعتزايل ،وجعله نقطة انطالق يف مشروعه الفكري واإلصالحي والسياسي (حممد
بن تومرت ،1997 ،صفحة .)223
لقد مثلت هذه األفكار مرتكزات مواقفه السياسية ،وحددت طبيعة عالقته بدولة املرابطني ،والدخول معهم يف اختالفات
جذرية ستصل إىل حد التصادم بعد عودته من رحلة الشرق اليت عاد منها بعد أن عايش جتربة السالجقة السياسية ،وأتسيسهم
ملشروع إسالمي سين ،قاد املنطقة ضد الصليبيني الذين جنحوا يف احتالل عدة مناطق يف الشرق العريب ،ويف مقدمتها القدس
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الشريف سنة  .1099عاد ابن تومرت من املشرق وهو مشبع بتجارب فكرية وسياسية جديدة سيعمل على نشرها وحتقيقها على
أرض الواقع.
 -3عودة مهدي بن تومرت وبداية مرحلة الدعوة:
استمرت رحلة ابن تومرت إىل الشرق حسب بعض املصادر التارخيية عشر سنوات ،بعد أن تلقى العلم هناك ،وتشرب
بعلم الكالم واملنهج التأويلي ،مما سيجعله أحد أهم الشخصيات القادرة على جمادلة ومناقشة علماء مشال أفريقيا ،خصوصا يف
بلده ،حيث يسيطر عليها التيار النقلي الرافض لكل ماهو عقلي .مل تكن عودة ابن تومرت إىل مسقط رأسه عودة عادية ،فقد عاد
ويف داخله يسكن حلم أتسيس مشروع فكري وسياسي إصالحي ،تشكلت مالحمه العامة يف رحلة الشرق ،وبعد أن عايش فيهل
جتارب سياسية خمتلفة ،كانت له حافزا يف التفكري حنو أتسيس مشروع سياسي وفق أفكاره ومعتقداته اجلديدة اليت أصبح يؤمن هبا.
وتتفق املصادر التارخيية على أن عودته إىل منطقة املغرب العريب كانت سنة 511ه املوافق 1116م ،وقد مر خالهلا بتونس
واستقر فيها مدة ينشر أفكاره ،حيث وجد معارضة كربى له ،مث انتقل إىل قسنطينة فبجاية لنشر أفكاره ومعتقداته اجلديدة اليت مل
جيد فيها بداية حلوله هبا معارضة كبرية من علمائها هناك ،وكان ذلك سنة 511ه (ابن خلدون ،1988 ،صفحة  ،467ج
.)1
اكتشف ابن تومرت خالل مروره بتونس واجلزائر حالة اجلهل ابلدين يف تلك املناطق ،واملمارسات اخلاطئة املنافية ألصول
العقيدة ،مما جعله يعقد العزم على البدء يف نشر دعوته ،واالنطالق حنو تصحيح املفاهيم واإلصالح الديين .وكان يعتقد أن هذه
املرحلة هي اخلطوة األساسية األوىل اليت جيب االنطالق منها حنو إرساء مشروعه السياسي واإلصالحي .ورغم أن أفكاره ودعوته
وجدت معارضة شديدة إال أن ابن تومرت كان يتمتع بقدرة فائقة على اجلدال ومناقشة العلماء وإفحامهم ،مستفيدا من املنهج
التأويلي والعقلي الذي درسه واستوعبه خالل تواجده يف بغداد .ومل جتد أفكار ابن تومرت معارضة فقط من قبل العلماء والفقهاء
يف تونس واجلزائر إال أنه أيضا وجد معارضة كبرية من حكام تلك املناطق ،حيث رأوا فيه هتديدا لوجودهم ولسلطاهنم ،فعملوا على
حماصرته والتضييق عليه ،بل وصلت إىل حماولة اعتقاله ورمبا قتله ،مثلما حدث له مع أمري جباية الذي كان يرى يف ابن تومرت أنه
مص در الفتنة داخل إمارته ،وهتديدا ألركان سلطته ،ورغم أن دعوة ابن تومرت قد القت معارضة من عدة جهات إال أهنا بدأت
تنتشر يف تلك املناطق ،وابت له طالب ومرديدون يتبنون أفكاره ،ويسعون إىل نشرها يف تلك املناطق ،األمر الذي جعله أهم
الشخصيات العلمية املؤثرة والبارزة يف تلك املناطق (ابن خلدون ،1988 ،صفحة .)467
غري أن دعوة ابن تومرت ستشهد منعطفا جديدا ودينامية وفاعلية أسرع يف االنتشار يف مناطق املغرب األوسط ،عندما
التقى بعبد املؤمن بن علي الذي يعد أحد أهم الشخصيات اليت لعبت دورا حموراي كبريا يف الدعوة املوحدية ،وكان الزعيم الثاين بعد
مؤسسها ابن تومرت .وتذكر املصادر التارخيية أن عبد املؤمن التقى اببن تومرت عندما جاء من تلمسان إىل جباية قاصدا احلج،
وقد أتثر أبفكاره وأطروحاته ،وأصبح أهم الطالب املقربني له والداعني إىل أفكاره (الصنهاجي ،1971 ،الصفحات .)20-16
ورغم اختالف الرواايت بني عدة مصادر اترخيية حول لقاء عبد املؤمن اببن تومرت إال أن العالقة بني الرجلني قد توطدت،
وعرفت دعوة ابن تومرت حيوية جديدة يف االنتشار ،والقت أفكاره اجلديدة رواجا كبريا ،وصل صداها إىل مسقط رأسه يف املغرب
األقصى ،وابت الناس يتحدثون عنه ،ويتهافتون عليه من مناطق خمتلفة ليتلقوا منه العلم .فقد كانت مرحلة حماربة اجلهل
واملعتقدات اخلاطئة املتفشية يف املنطقة هي املرحلة األساسية األوىل من مسرية الدعوة املوحدية واملشروع السياسي املوحدي
(الصنهاجي ،1971 ،الصفحات .)275-270
وميكن القول إن ابن تومرت كان يدرك أمهية نشر األفكار ،وتغيري العقول اليت عششت فيها اخلرافات واألساطري اليت ال
متت للدين أبي صلة .لذلك وجد يف هذه املناطق أرضا خصبة لنشر دعوته وأفكاره ،مستخدما احلجج العقلية والنقلية أيضا يف
371

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

ويبدو أن ابن تومرت أدرك أن بقاءه يف مراكش سيعرضه إىل خطر السلطة املرابطية وإىل اعتقاله ،وابلتايل حتديد نشاطه
الدعوي ،أو رمبا القضاء على مشروعه السياسي الذي يطمح أن يشكله بديال لدولة املرابطني .لذلك قرر مغادرة املدينة إىل منطقة
األطلس ،مرورا أبغمات اليت تيقن أنه لن يكون يف مأمن من عيون املرابطني ،لذلك واصل طريقه للبحث عن مكان آمن جيد فيه
الدعم واملقبولية واملناصرة لدعوته ،فعرب منطقة سوس إىل أن استقر به املقام سنة  515ه املوافق ل 1221م يف منطقة إجيليز،
حيث تتواجد قبيلته هرغة اليت رأت يف ابنها حممد بن تومرت مفخرة للقبيلة وشرفا هلا ،ملا يتمتع به من علم وقوة يف احلجة .ومع
جميئه إىل إجيليز ستشهد دعوة ابن تومرت تطورا جديدا على املستوى املعريف واملمارسة السياسية ،فقد أقام ابن تومرت يف مغارة،
مسيت بعد ذلك ب ـ ـ ـ ــ" الغار املقدس" الذي سيدعي فيه ابن تومرت املهدوية ،ويكتب فيها كتابه " أعز ما أطلب" ،والذي ميثل زبدة
أفكار ابن تومرت اليت عاش طوال حياته يدعو إليها ،وينشرها يف مملكة املرابطني (مرياندا ،2004 ،الصفحات .)62-60
 -4تطور دعوة ابن تومرت وادعاؤه املهداوية:
ذكران أن ابن تومرت منذ عودته من الشرق ،كان قد وضع مراحل لدعوته ،بدأ فيها بتصحيح العقائد الدينية الفاسدة اليت
انتشرت يف اجلرافية املغاربية اليت متتد من طرابلس الليبية إىل املغرب األقصى ،كما عمل ابن تومرت يف حجاجه لكثري من العلماء
على تصحيح املفاهيم ونسف املنهج النقلي الذي كان سائدا يف عهد املرابطني ،مستفيدا بذلك من املنهج التأويلي العقلي الذي
تعلمه خالل رحلته يف الشرق ،واستطاع بفضله أن يتفوق على أغلب العلماء يف مناظراته ،مما جعله أهم شخصية علمية يف
الساحة املغاربية ،وأصبح له طالب كثر يف كافة املدن املغربية .وميكن القول إن دعوة ابن تومرت بدأت بشكل حمتشم ،اقتصرت
على حماربة العقائد الفاسدة املنتشرة بني عامة الناس ،لتتطور فيما بعد إىل مرحلة تصحيح املفاهيم ،مما حول دعوته إىل حركة
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وبغض النظر عن صدق ابن تومرت يف دعوته ووجاهة أسلوبه يف األمر ابملعروف ابملعروف والنهي عن املنكر ،إال أن
الرجل قد استطاع أبسلوبه هذا أن يربز على الساحة العلمية والساحة السياسة كأحد أهم الشخصيات املؤثرة يف العامة ،وهلا
القدرة على حماججة العلماء ،وكذلك على مواجهة حكام املرابطني ،وضرب صورهتم ومصداقيتهم لدى الرأي العام يف منطقة
املغرب .وقد كان هذا األسلوب املتشدد لدى ابن تومرت التأثري يف توسيع قاعدته الشعبية اليت كان حيتاجها لبناء مشروعه
السياسي يف املرحلة الالحقة .ومما يذكره أبو بكر علي الصنهاجي املعروف ابلبيدق أن علي بن اتشفني قد ضاق ذرعا أبسلوب
ابن تومرت ،وفكر يف اعتقاله وسجنه ،ألنه كان يرى فيه خطرا على دولته وسببا خلراهبا ،وفعال اعتقله ملدة قصرية غري أن بعض
الوزراء أشاروا عليه أن يطلق سراحه حىت ال تتهم السلطة املرابطية اإلسالمية أبهنا حتارب علماء الدين ،ويتضح من خالل احلوار
الذي دار بني علي بن اتشفني وبني ابن تومرت بعد إطالق سراحه ،حيث قال لألمري إنه ال جيب أن يسجن عاملا مسلما ،فكن
رد األمري أن هذا العامل حسب العلماء قد يكون سببا يف خراب مملكة املرابطني .وهذا الكالم يعكس نظرة األمري املرابطي يف
الدعوة املوحدية اليت استشعر أهنا هتدد أركان دولته ،وقد تكون سببا يف خراهبا (الصنهاجي ،1971 ،الصفحات .)30-28
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عملية إقناع فكري ،استخدم فيها املنهج التأويلي واملنهج العقلي يف إسكات كل من يقف ضده من الفقهاء والعلماء الذين
حرضوا السلطة املرابطية يف مراكش ضده ،واهتموه أبنه ينشر البدع ،وألبوا عليه العامة ،خصوصا عندما انتقل إىل مراكش عاصمة
املرابطني ،وبدأ ينشر أفكاره وحيارب حالة السفور والفساد املتفشي يف املدينة .مل يكتف ابن تومرت مبحاربة فساد العامة فحسب،
بل جتاوز إىل نقد عائالت السلطات املرابطية ،حيث تذكر لنا املصادر التارخيية أنه انتقد بشكل كبري نساء عائالهتم ،وهتجم
عليهن ،بسبب سفورهن وعدم التزامهن ابللباس اإلسالمي الشرعي حسب رأيه .ومل يكتف ابن تومرت بذلك ،بل عمد يف التهجم
مباشرة على علي بن اتشفني ،ودخل معه يف خالف كبري ،أزعج هذا األخري إزعاجا كبريا من أسلوب ابن تومرت املتشدد يف
عملية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر اليت اعتمدها يف دعوته ،لتغيري أفكار العامة ،ونشر دعوته ،ومواجهة السلطة املرابطية،
واهتامها ابخلروج عن الدين وعدم االلتزام به (مرياندا ،2004 ،الصفحات .)54-53
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إصالح ديين واسعة ،سيكون هلا األثر الكبري يف بناء املشروع السياسي املوحدي يف املرحلة الالحقة .كما ميكن القول إن مرحلة
استقرار ابن تومرت يف اجيليز شكل تطورا جديدا يف مسار دعوته وحركته ومشروعه ،فقد ادعى يف هذه املنطقة أنه املهدي املنتظر،
وصبغ على أفكاره بعدا قداسيا يتصف ابلعصمة ،وسيتضح ذلك من خالل كتابه بعنوان" أعز ما أطلب" ،وهو كتاب وضع فيه
ابن تومرت أهم مبادئ مشروع حركته الدينية اإلصالحية ،حىت ابت هذا الكتاب منهجا أساسيا وتعاليما دينية وسياسية ملن
سيخلفونه من بعده (حممد بن تومرت ،1997 ،الصفحات .)402-399
وحنن كباحثني من حقنا أن نطرح مجلة من التساؤالت لفهم حقيقة مسألة ادعاء ابن تومرت املهداوية ،ولعل اهم سؤال
يتمحور حول األسباب اليت دفعت ابن تومرت إىل ادعاء املهداوية؟ اثنيا على أي أساس ديين ارتكز ابن تومرت ليقنع الناس أبنه
املهدي املنتظر؟ اثلثا ماهي اخللفيات الدينية والسياسية اليت كانت حترك ابن تومرت يف ادعائه املهداوية؟
أدرك ابن تومرت بعد دخوله يف تصادم مع حكام املرابطني أن دعوته لن يكتب هلا االنتشار والتوسع والتمكني السياسي
والشعيب إال بعاملني أساسيني :األول هو اختيار مكان اسرتاتيجي آمن بعيدا عن نفوذ املرابطني ،وحتظى فيه دعوته وأفكاره ابلتأييد
الشعيب الواسع ،حىت ميارس فيه أفكاره ومنهجه ،وجيعله قاعدة انطالق لدعوته ومشروعه السياسي يف املستقبل ،وقد وصل إىل
اقتناع بضرورة العودة إىل مسقط رأسه إجيليز ،حيث توجد عشريته اليت استقبلته استقباال حارا ،وابتت تفتخر به لعلمه ولربوزه
كأهم زعيم ديين من أبناء القبيلة األمازيغية اليت جنح ابن تومرت مبعرفته اجليدة بلغتها أن يؤثر فيها أبفكاره ،ويزرع فيهم فكرة
االستقاللية والتحرر من هيمنة احلكم املرابطي واحنرافه عن الدين وظلمه لقبيلته وهتميشهم ،وبذلك يكون ابن تومرت قد أاثر
العصبية القبلية ،وربطها ابلوازع الديين يف قبيلته من أجل جتذير أفكاره ومشروعه يف أبناء عشريته وقبيلته واملنطقة بشكل عام .أما
العامل الثاين فهو ادعاؤه املهداوية ،ذلك أنه عندما عجز عن نشر أفكاره ومنهجه يف املناطق اليت هي خاضعة لسلطة املرابطني،
ووجد معارضة كبرية من قبل عدة علماء وفقهاء وعدد كبري من عامة الناس ،رأى أن إدعاء املهداوية هو الوسيلة الوحيدة املناسبة
لتحقيق مايصبو إليه وللتمكني حلركته اإلصالحية الدينية وملشروعه السياسي على حد السواء ،مما جيعل أفكاره وتعاليمه معصومة ال
حتريف فيها ألهنا مؤيدة ومنزلة من اخلالق ،وواجب على الناس اإلميان هبا والتصديق هبا (مرياندا ،2004 ،الصفحات .)62-61
 -5املهداوية عند ابن تومرت وخلفياهتا السياسية:
لقد حتدث ابن تومرت يف كتابه أعز ما أطلب عن مسألة املهدي الذي يظهر يف وقت تشيع فيه الفواحش والرذيلة،
وينتشر فيه اجلور من احلكام الظاملني وكثرة دعاة الفنت والدجل ،فيظهر املهدي ليطهر األرض من الدنس والظلم ،وينشر العدل
والفضيلة بني الناس يف كل مكان ،وأن اإلميان به أمر واجب من الدين ،ومن يكذبه يعد كافرا ،وأن املهدي سيبلغ سلطانه وحكمه
كل أصقاع األرض ،وأن ملكه سيدوم إىل يوم القيامة (ابن القطان ،د.ت ،الصفحات  .)76-74نالحظ أن تومرت يقر من
حيث ال يشعر أبنه فشل يف نشر دعوته يف مرحلة ما قبل ادعائه املهداوية ،فهو يشري إىل أن املهدي يظهر يف وقت ويف مكان
تكثر فيهما الفواحش والرذيلة ،ويكثر فيه الظلم واجلور ،وهنا إشارة إىل ظلم دولة املرابطني ،كما أشار ابن تومرت إىل ضرورة اإلميان
ابملهدي ،وأن معارضته يف احلقيقة هي كفر جلي وخروج عن الدين ،مما جيعل ابن تومرت يعترب أن كل معارضة لدعوته أو رفضها
هو خروج عن الدين ابلضرورة ،وهي حماولة منه لكي ينشر دعوته وأفكاره ،ويصبغها بطابع قداسي كهنويت ،ال يقبل النقاش
واجلدال .وقد استغل ابن تومرت ادعاء املهداوية حالة اجلهل وضعف الوعي الديين يف املنطقة اليت استقر هبا وجعلها منطلقا
لدعوته ،واعتمد فيها على قبيلته يف حتقيق مشروعه السياسي.
من جهة أخرى أراد ابن تومرت أن يضفي مصداقيته على مهداويته ،فقد اختلق من عنده أحاديث نسبها إىل النيب عليه
السالم ،مل تثبت صحتها ،ومل يرد هلا أي سند حقيقي ،فقد ذكر يف كتابه أعز ما أطلب حديثا نسبه إىل النيب حول حماربة املرابطني
يقول فيه" :من يتبعهم ليس مين" وكذلك " جيب اجلهاد فيهم كما اجلهاد يف النصارى واليهود واجملوس" (حممد بن تومرت،
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وبغض النظر عن اخلوض يف مسألة مصداقية ابن تومرت من عدمها يف ادعائه املهداوية إال ما جيب اإلشارة إليه أن
املهدوية أسلوب استخدمه ابن تومرت لتثبيت دعوته ونشرها بني الناس ويؤسس له قاعدة شعبية واسعة تساعده على اإلطاحة
ابلدولة امل رابطية ،وأتسيس املشروع السياسي املوحدي انطالقا من مسقط رأسه .حيث مسح احلماس الذي تعامل به مع قضية
وميل أهل بالد املغرب الطبيعي لتبجيل الصاحلني والتسليم بواليتهم ،إبجناح خمططه ،خصوصا وان محلته بلغت ذروة نشاطها خالل
شهر رمضان ،حيث يقوى اإلميان وتزداد ممارسة املشاعر الدينية .وخالل شهر رمضان من سنة  515ه ،وبعد إحدى خطبه
البليغة واليت عاد فيها للحديث عن املهدي املنتظر وصفاته ،صاح أصحابه العشرة ومعهم بقية احلضور" ايسيدي هذه الصفة ال
توجد إال فيك ،فأنت هو املهدي" .وقاموا مباشرة ابملناداة به مهداي (مرياندا ،2004 ،الصفحات .)63-62
ويتضح من ذلك أن شعبية املهدي بن تومرت قد توسعت نتيجة اجلهل لدى عامة الناس ،وضعف وعيهم الديين ،األمر
الذي ساعده أن يسوق بطريقة ذكية وماكرة فكرة املهداوية ،ويقنعهم أبنه هو املهدي املنتظر ،مما سيمنحه مشروعية شعبية ودينية
لدى عامة الناس ،وينتقل إىل تنفيذ أفكاره ،وتطبيق تعاليمه على أهنا مقدسة ال تقبل اجلدال ،وأن كل من يرفضها فقد رفض أصال
من أصول الدين .لذلك بدأت دعوته تنتشر بشكل واسع يف مناطق عديدة من املغرب ،لتبدأ مرحلة التمكني السياسي وأتسيس
الكيان السياسي امل وحدي ،غري أن هذه املرحلة لن تتحقق إال بسحب بساط املشروعية السياسية لدولة املرابطني واهتامهم ابلظلم
واجلور ،بعد أن جنح يف سحب بساط مشروعيتهم الدينية ابهتامهم ابخلروج عن الدين ،وإبقناع الناس أبنه املهدي املنتظر الذي
سيحكم األرض ،وينشر فيها العدل واخلري والفضيلة.
 -6ابن تومرت ومرحلة االنتقال إىل تشكيل الكيان السياسي:
ذكران سابقا أن ابن تومرت انتهج اسرتاتيجية تدرجيية تقوم على عدة مراحل من أجل تشكيل مشروعه السياسي ،حيث
كانت أوىل املراحل هي نشر أفكاره وتعاليمه وحماربة األفكار واملعتقدات الدينية اخلاطئة ،وقد استغرقت هذه املرحلة مدة طويلة،
استطاع من خالهلا أن يتحول فيها ابن تومرت إىل أحد أهم الشخصيات املؤثرة يف الساحة الدينية و العلمية والفكرية .أما املرحلة
الثانية فهي انتقال ابن تومرت إىل سحب املشروعية الدينية من املرابطني واعتبارهم خارجني عن الدين ،ومل يعودوا ميثلون الدين
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من جهة أخرى تعرض ابن تومرت بعد ادعائه للمهداوية إىل مشكلة أخرى ،وهي أن األحاديث النبوية الصحيحة اليت
حتدثت عن املهدي املنتظر امسه واسم أبيه يوافقان اسم النيب عليه السالم واسم أبيه أي حممد بن عبد هللا .ومن هنا ادعى أن اسم
أبيه عبد هللا وأن جده هو تومرت ،وذلك ليجد لنفسه تربيرا ملهداويته .واحلال أن ابن تومرت عرف منذ صغره ابسم ابن تومرت بن
وكليد وليس ابسم ابن عبد هللا .وقد اختلفت الرواايت يف معىن تومرت ،وقد أطلق ابن خلدون على والد ابن تومرت اسم الشيخ
الذي يقابله يف اللغة األمازيغية أمغار ،ويقول ابن القطان إن تومرت هذا كان فقريا ضعيف احلال إىل أن تزوج مرأة مسنة من
مدشر بين يوسف التابع لقبيلة مسكالة املوجودة بسوس ،حيث قدمت له عائلة العروس هدااي كثرية ،أصبح غنيا بفضلها ،ويضيف
أنه قضى كل حياته إبجيليز هرغة حيث تويف دون أن يلتحق اببنه الذي استقر بتنملل (مرياندا ،2004 ،صفحة .)32

Volume: 4

 ،1997صفحة  . )400أسلوب اختالق األحاديث النبوية والكذب على النيب عليه السالم اعتمده ابن تومرت ،بقصد إضفاء
قداسة وعصمة ألفكاره ،وإلزام العامة القبول به دون نقاش أو معارضة ،وكذلك مثَّل هذا أسلواب لسحب البساط من املرابطني،
وإقناع الناس بظلمهم وجبورهم ،وبضرورة حماربتهم مثلما ورد يف احلديث املختلق الذي ذكره آنفا .وعندما ندقق جند أن هذه
األحاديث ال أصل هلا وال سند هلا ،فهي من اختالق ابن تومرت لكي يقنع عامة الناس أبنه املهدي املنتظر ،واحلال أن شيخ
اإلسالم ابن تيمية قال يف ابن تومرت " :وممن ادعى أنه املهدي ابن تومرت الذي خرج أيضا يف بالد املغرب ومسى أصحابه
ابملوحدين ،وكان يقال له يف خطبهم اإلمام املعصوم واملهدي املعلوم ،وقد علم أنه ليس هو الذي ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم"
(ابن تيمية ،1986 ،صفحة  213ج.)4

Metin Şerifoğlu

اإلسالمي .ورغم أن ابن تومرت قد فشل يف عدة مناطق يف نشر أفكاره والتأثري عليها ،وذلك بسبب املواجهة الكبرية اليت تعرض
إليها من قبل علماء املغرب ومن املرابطني ،إال أن ابن تومرت جنح يف مناطق مسقط رأسه أن يشكل نواة أوىل لكيان سياسي شبيه
إبمارة ،ليط بق فيها مشروعه الفكري والديين والسياسي يف هرغة ،وقد جنح يف إقناع قبيلته وبعض القبائل املوجودة أبنه املهدي
املنتظر ،األمر الذي جعل من أفكاره وتعاليمه ومعتقداته أمرا مقدسا ال ميكن مناقشتها ،واستطاع من خالل ادعاء املهداوية
التحكم يف القرار السياسي يف هذه املناطق اليت جعلها قاعدة ملواجهة املرابطني ،والسعي إىل إسقاطهم ليحل حملهم املوحدون .لقد
بدأت هذه املرحلة إبعالن املواجهة العسكرية ضد املرابطني ومقاومتهم والقضاء على وجودهم على األقل يف املناطق اليت يتواجد
فيها ابن تومرت نفسه حىت يؤمن منطقته من أي سقوط أو استيالء من قبل املرابطني الذين أعلن ابن تومرت مترده ضدهم ،وبدأت
املواجهات بني الطرفني أتخذ مسارا تصاعداي ،وأكثر حدة وعنف ،وقد كانت عملية انتقال ابن تومرت إىل مرحلة املواجه
العسكرية ضد املرابطني ،وذلك بقصد سحب املشروعية السياسية منهم بعد أن جنح إىل حد كبري يف سحب املشروعية الدينية
إبدعائه للمهداوية وابهتامهم ابالحنراف عن الدين ،األمر الذي ساعده على توسيع دائرة نفوذه يف املنطقة ،وكسب مناصرة عدة
قبائل بربرية يف عدة مناطق من املغرب (ابن القطان ،د.ت ،صفحة .)86
اعتمد ابن تومرت يف مواجهته العسكرية للمرابطني على ثالث اسرتاتيجيات :متثلت األوىل يف اسرتاتيجية القضاء على
التواجد املرابطي يف منطقة مسقط رأسه ليجعلها منطقة آمنة ،ميكن التحرك فيها بشكل أفضل ،وتعطيه القدرة على جعلها نقطة
انطالق للمواجهة ،لذلك بذل قصارى جهده يف تنظيم محالت مباغتة للتواجد املرابطي يف تلك املناطق إلضعاف وجودهم
والقضاء عليهم ،ورغم أنه وجد مقاومة كبرية من املرابطني إال أنه جنح يف توجيه ضرابت قوية هلم وإحلاق اهلزمية هبم يف مناطق سوس
وهرغة وإجيليز ،ويرجع ذلك إال أن تلك املناطق كانت رافضة للسلطة املرابطية ،وأتثرت بدعوة ابن تومرت وأبفكاره (ابن عذاري،
 ،1983صفحة  . )44أما االسرتاتيجية الثانية فقد متثلت يف توسيع النفوذ داخل القبائل والسعي حنو كسب مناصرهتم له ،ذلك
أن أغلب تلك القبائل هي قبائل بربرية ،و كان ابن تومرت يعرف كيف يتواصل معهم ،وخياطبهم ابللغة االمازيغية اليت كان يتقنها
بشكل جيدا ،واستطاع أن جيلب عدة قبائل إىل صفه ،وتوجيههم حنو حماربة السلطة املرابطية .وقد ساعدته هذه االسرتاتيجية على
التوسع يف مناطق نفوذه لتصل إىل عمق األراضي اليت ختضع بشكل فعلي للمرابطني .وكان ابن تومرت يدرك أمهية القبائل يف
خريطة التوازانت ويف خريطة الصراع العسكري ضد املرابطني ،لذلك قام مبراسلة عدة قبائل ،وعرف كيف يقنع عددا منهم
لاللتحاق به .وقد استفاد ابن تومرت من مجلة األخطاء واالنتهاكات واملمارسات اليت مارسها املرابطون ضد هذه القبائل اليت
أعلنت متردها ضدهم ،والوقوف إىل صف املوحدين (ابن القطان ،د.ت ،صفحة  .)86وتتمثل االسرتاتيجية الثالثة البن تومرت يف
مواجهته للمرابطني يف انتهاج سياسة الصرامة وعدم التسامح مع كل من هو مشكوك فيه ،ويعتقد أنه ال يقبل أبفكاره أو يعمل
لصاحل املرابطني لضرب دعوته ومشروعه يف منطقة إجيليز واملناطق اجملاورة هلا ،ورغم أن هناك اختالفات يف املصادر التارخيية حول
حقيقة أسلوب العنف الذي مارسه املوحدون يف عدة مناطق إال أن هذه املصادر تشري إىل عمليات قتل مجاعي مورست ضد عدة
مناطق منها تنملل أثناء سيطرة املوحدين عليها (زمامة ،1979 ،صفحة .)112
لقد مثلت هذه االسرتاتيجية أهم العوامل اليت ساعدت على متدد ابن تومرت ودعوته الدينية والسياسية يف مناطق شاسعة
يف األطلس الكبري ،وتراجع للنفوذ املرابطي عليها ،خصوصا بعد أن اختذ من تنملل قاعدة وعاصمة ملشروعه السياسي الذي بدأ
حيقق جناحات كبرية.
 -7ابن تومرت وتطور جمرايت الصراع وانعكاساته على مشروعه السياسي:
أمام هذه التطورات احلاصلة ،وتوسع نفوذ ابن تومرت ودعوته يف عدة مناطق ،وانضمام عدة قبائل له ،بدأ املرابطون
يشعرون بقلق كبري ،لذلك انتقلوا إىل اسرتاتيجية معاقبة كل قبيلة تعلن والءها البن تومرت ،فبدؤوا ابهلجوم على قبيلة هنتاتة اليت
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وتذكر بعض املصادر التارخيية أن ابن تومرت ومناصريه قد مارسوا عنفا كبريا ضد أهايل تنملل للسيطرة عليها ،ومنها القيام
بعمليات قتل مجاعي ،وافتكاك أراضي ممن رفضوا انتقال ابن تومرت إىل تنملل ،وقد مارس املوحدون هذا السلوك العنيف ضد
معارضيه يف تنملل حىت يبعث برسالة إىل كل من يعارضه يف املنطقة ،أو حياول أن يتعامل مع السلطة املرابطية ضده وضد مشروعه
السياسي (ابن القطان ،د.ت ،الصفحات  .)98-96وبغض النظر عن اختالف املصادر التارخيية حول تصرف ابن تومرت مع
أهل تنملل فإن هذه املدينة كانت ابلنسبة إىل ابن تومرت املنطقة األنسب من حيث موقعها االسرتاتيجي ملواجهة اهلجومات
املرابطية ،كما أن هذه املنطقة توجد فيها قبائل غاضبة من املرابطني ،وكان على ابن تومرت أن يستغل مثل هذه املشاعر الغاضبة
وتوظيفها لصاحل مشروعه السياسي ،وحتويلها إىل قوة عسكرية ملواجهة النظام السياسي يف مراكش ،كما استغل ابن تومرت حالة
اجلهل واألمية لتلك القبائل املوجودة يف تنملل وماجاورها ،مما يسهل عليه قيادهتا وتوجيهها ودمغجتها ابلطريقة اليت يريد ،خصوصا
وأن ابن تومرت يتمتع بذكاء حاد ومستوعب لعلم املنطق والكالم ،مما جيعله مبثابة املرشد والقائد والعامل الذي تنقاد إليه كل
القبائل .من جهة أخرى كان اختيار ابن تومرت لتنملل بسبب موقعها اجلغرايف الصعب املوجود على جبال وعرة وصعبة ،يصعب
على اخلصم املرابطي أن يصل إليها ،وقد زاد ابن تومرت يف إضافة حتصينات عليها ،وبىن سورين ،وكذلك بىن قلعة مراقبة لرصد
حتركات أي هجوم حمتمل ضد املدينة (زمامة ،1979 ،الصفحات .)123-121
بعد أن استقر األمر البن تومرت ودعوته يف مدينة تنملل وماجاورها ،قام بتأسيس إمارته اليت ستنطلق فيما بعد إىل التوسع
والسيطرة على مناطق واسعة للدولة املرابطية ،وانطلق املشروع املوحدي اجلديد يطرح نفسه بديال للمرابطني ،ويتوسع داخل مناطق
شاسعة ،وبدأت هذه الدولة تبسط نفوذها يف تلك املناطق معتمدة مرة على سياسة االقناع ،مرة أخرى على سياسة القمع .وأمام
هذه التطورات وتقدم مشروع اإلمارة املوحدية ،وتوسع نفوذها ،حاول املرابطون أن حياصر إمارة املوحدين الناشئة اقتصاداي
وعسكراي ،إال أن هذه السياسة مل توقف املد املوحدي من التوسع والسيطرة على مناطق جديدة .ولعل من أهم أسباب عدم حتقيق
املرابطني جناحات كبرية ضد املوحدين يعود إىل انشغاالهتم ابألحداث اليت جرت يف األندلس ،ومواجهة الصليبيني الذين كانوا
يرتبصون ابلسيطرة على مدن االندلس .وقد استغل ابن تومرت واملوحدون هذه االنشغاالت ،وحاولوا التوسع بشكل أسرع يف
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من جهة أخرى كان ابن تومرت يدرك أن دعوته حتتاج إىل قاعدة انطالق لتنضيج مشروعه السياسي يف الصراع ضد
السلطة املرابطية اليت عملت على حماصرته ،وبذلت كل ما يف وسعه للتخلص منه وتصفيته ،واستئصال دعوته ،خصوصا يف منطقة
األطلس الكبري ،لذلك كان ال بد للمشروع املوحدي أن يتخذ عاصمة لدعوته وملشروع دولته الناشئة ،وبعد تفكري وحبث وتقييم
وصل ابن تومرت إىل ضرورة السيطرة على مدينة تنملل وجعلها عاصمة له ،وذلك بسبب موقعها اجلغرايف االسرتاتيجي ،وكذلك
بسبب والء أغلب القبائل املوجودة هناك لدعوته .وقد متكن ابن تومرت يف سنة 519ه املوافق  1125من السيطرة على تنملل
ابلقوة ،واختذها عاصمة له ،ونظم فيها إدارته وكل عملياته العسكرية ،وأصبحت هذه املدينة هي النواة األوىل لإلمارة املوحدية اليت
ستنطلق بعد هذا التاريخ إىل التوغل يف بقية املناطق إلسقاط الدولة املرابطية (زمامة ،1979 ،الصفحات .)98-96
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تعد من أكرب القبائل املوجودة يف املنطقة ،وأحلقوا هبا أذى كبريا ،وكان اهلدف من ذلك هو ردع بقية القبائل وختويفهم من مسألة
الوالء البن تومرت .وكانت اسرتاتيجية املرابطني هي حماصرة ابن تومرت ودعوته وعزله يف منطقة صغرية ،لكي يسهل حماصرته
وضربه بعد أن ينقطع عليه الدعم والوالء من بقية القبائل األخرى .غري أن هذه االسرتاتيجية املرابطية مل تنجح ،ومل يتحقق هلم
مايريدونه ،فقد جنح ابن تومرت يف تقدمي املساعدة لقبيلة هنتاتة ،وأحلقوا خسائر فادحة يف صفوف جيش املرابطني ،األمر الذي
وطد العالقة بني قبيلة هنتاتة وابن تومرت ،وكذلك تشجعت قبائل أخرى لاللتحاق هبذا احللف مع ابن تومرت ضد املرابطني .كما
تولدت قناعة عند ابن تومرت واملوحدين عموما أبمهية كسب القبائل يف معركتهم ضد املرابطني الذي عمدوا إىل أسلوب زرع
الدسائس به ،وتوظيف بعض العناصر الداخلية يف القبائل املوالية البن تومرت لقتله ،ورغم فشل هذه اخلطة إال أن ابن تومرت ظل
متيقظا من هذه احملاوالت ،بل قام بتصفية كل من حياول التآمر عليه وعلى دعوته( .مرياندا ،2004 ،الصفحات .)69-68
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عمق األراضي املرابطية ،والتمركز يف عدة مناطق اسرتاتيجية ،ساعدهتم فيما بعد على حماصرة املرابطني ،خصوصا بعد هزميتهم يف
األندلس أمام ألفونسو سنة  1129م يف اشبيلية ،حيث عرف ابن تومرت كيف يستغل هذه اهلزمية املرابطية ليطرح نفسه بديال
سياسيا للمرابطني ضد أعداء اإلسالم ،وصار يرسخ لدى عامة الناس يف تلك املناطق أبن املرابطني اهنزموا أمام الصليبيني يف
األندلس ألهنم ابتعدوا عن الدين ،ومل يعودوا مؤهلني حلماية اإلسالم واملسلمني.
يف املقابل ورغم هذه النجاحات اليت حققها ابن تومرت وكيانه السياسي الناشئ من التوسع والنفوذ داخل األراضي
املرابطية ،إال أن ابن تومرت مازال يف هذه املرحلة مل حيقق النتائج املرجوة اليت تؤهله لكي ينهي الدولة املرابطية ،ألنه مازال يواجه
معارضة من عدة قبائل مازالت مل تقتنع بدعوته ،وكانت تقدم الوالء والدعم للمرابطني الذين يرون فيهم الدولة اإلسالمية الشرعية
اليت ال ينبغي اخلروج عنها .لذلك وضع ابن تومرت نصب عينيه هدف سحب املشروعية الكاملة من املرابطني وذلك عرب
طريقتني :األوىل تصفية كل من يقول بشرعية الدولة املرابطية ،حيث أمر ابن تومرت بقتل الكثري ممن عارضوه ،ورغم أنه سيطر على
عدة مناطق ،إال انه خلق حالة استياء كبرية لدى العديد من القبائل اليت رأت فيه إجراما وظلما خمالفا لروح املبادئ والقيم
اإلسالمية اليت ترتكز عليها دعوة ابن تومرت ،أما الطريقة الثانية فقد متثلت يف الرتكيز على االستيالء على مراكش عاصمة
املرابطني ،وذلك من خالل تكثيف غاراته على املدينة وحتفيز مناصريه ووعدهم ابإلغداق عليهم ابلغنائم الكثرية إذا جنحوا يف
االستيالء على عاصمة املرابطني االسرتاتيجية .ورابلرغم من أن ابن تومرت جنح يف تصفية كل من يتحالف مع املرابطني إال أن
سقوط مراكش ظل عقبة كأداء أمامه ،رغم كل احملاوالت املتواصلة لالستيالء عليها ،غري أنه استطاع أن يسيطر على عدة مناطق
قريبة منها مثل حصن اتفركونت يف منطقة كيك غيفرة ،أجمدار وأغمات ،األمر الذي سيسهل عمليات اهلجوم على مراكش اليت
واصل املوحدون مرات عديدة للسيطرة عليها مدة استمرت حىت بعد وفاة ابن تومرت الذي مل يعش حلظة سيطرة املوحدين على
عاصمة املرابطني (مرياندا ،2004 ،الصفحات .)82-81
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املبحث الثاين :موت ابن تومرت ومالمح مرحلة التأسيس الثانية مع عبد املؤمن بن علي:
مثلت حادثة وفاة ابن تومرت أكرب حتد للمشروع السياسي املوحدي الذي جنح ابن تومرت يف توسيعه من خالل فكرة
املهداوية ومسألة املهدي الذي أييت آخر الزمان فيمأل األرض عدال بعد أن امالت جورا .لكنه وقع العكس فابن تومرت املهدي
تويف ،ومل حيقق العدل والنصر على الظلم والظاملني .وقد وجد أتباعه خصوصا من املقربني منه سوى إخفاء خرب وفاته على كل
أتباعه من املناصرين العاديني ،ألن اإلعالن عن خرب الوفاة سيشكل ضربة قامسة ملستقبل املشروع السياسي املوحدي ،األمر الذي
استغرق فرتة ثالث سنوات حىت مت اإلعالن عنه فيما بعد عن طريق خليفته عبد املؤمن بن علي الذي أصبح الرجل األول
والشخصية األبرز يف قيادة املشروع السياسي املوحدي الناشئ .يف هذه األثناء عاشت الدعوة املوحدية حالة من القلق وعدم
وضوح يف الرؤية ،بسبب الغياب املفاجئ البن تومرت ،وبسبب عدم ظهوره للناس وألتباعه ،مما أاثر شكوكا كثرية ،وابتت فكرة
املهداوية ومصداقيتها تنهار شيئا فشيئا لدى شرحية من األتباع ،فهموا أن ابن تومرت مل يكن هو املهدي ،وإمنا كان يستخدم
املهداوية وعصمة املهدي لكي يقنع الناس بدعوته وأبفكاره ،ولكي يضفي عليها نوعا من القداسة ،يستوجب على كل مسلم
القول هبا ،و ال ميكن املس هبا أو التعدي عليها .ولئن كان ابن تومرت قد جنح أثناء حياته يف إقناع عدد كبري من الناس مبهداويته،
إما بسبب جهلهم ابلدين ،أو عن طريق قدرته على اإلقناع ،خصوصا وأنه كان يتمتع بقوة حجاجية كبرية،وكذلك إملامه الواسع
ابللغة العربية واللغة األمازيغية اليت كان يتحدث هبا أغلب سكان تلك املناطق ،أو بسبب القوة واإلكراه للجميع على القبول
مبهداويته اليت ال قت معارضة من عدة علماء يف الدين ،خاصة ممن يناصرون الدولة املرابطية ،وقد متت تصفيتهم أو إبعادهم عن
املنطقة (ابن القطان ،د.ت ،الصفحات .)98-95
جيب أن نشري هنا إىل أن حدث موت ابن تومرت إضافة إىل أنه أحدث زلزاال هائال يف مصداقية املهدي ،فقد خلق أيضا
أزمة قيادة دينية وسياسية يف املشروع السياسي املوحدي ،لذلك تكتم املقربون من املهدي ومنهم عبد املؤمن بن علي عن خرب وفاة
ابن تومرت ،بل إنه مت دفنه سرا يف الليل ،حىت ال يعلم أحد ابخلرب ،وليبق قربه خمفيا مدة ثالث سنوات مث مت بعد ذلك اإلعالن عن
خرب الوفاة ،وبعد أن صارت مسألة مرض املهدي غري مقنعة ،وتسرب هذا اخلرب بني الناس (الصنهاجي أ ،1975 ،.الصفحات
 .)42-40وبغض النظر عن مصداقية ابن تومرت من عدمها ،إال أن هذا األخري كان يتصف بشخصية متميزة ،وكان ميلك
أف كارا ومشروعا فكراي وسياسيا وإصالحيا مهما ،كما كان شخصية مؤثرة قادرة على إقناع الناس وشدهم إليه ،و كان أيضا
شخصية متزنة وغري متهورة ،إضافة إىل نباهته وذكائه وقدرته على اجلدال بشكل عقلي ومنطقي .مثل هذه الشخصية اآلن تغيب
عن قيادة املشروع السياسي املوحدي ،وترتك املقربني إليه يف فراغ كبري ويف وضع حساس ،حيتاج إىل التصرف مع مسألة موته
حبكمة وبعقالنية و بشكل ذكي حىت ال يتصدع املشروع السياسي وتنهار أسسه ،لذلك كان تقدير هذا األمر حاضرا يف أذهان
أقرب املقربني إىل ابن تومرت ويف مقدمتهم عبد املؤمن الذي سيتوىل القيادة يف املرحلة الالحقة ،كما كان موت ابن تومرت حتوال
كبريا يف خريطة الصراع مع املرابطني ومع بقية القبائل املناصرة هلم ،األمر الذي يستوجب عدم اإلعالن عن وفاته حىت التعطى
الفرصة إىل اخلصم السياسي األول املرابطني لتوجيه ضربة كبرية للموحدين ،وخلق فوضى داخل صفهم ،وكذلك كشف زيف مزاعم
املهداوية اليت ادعاها ابن تومرت ،واستخدمها يف معركته لسحب املشروعية الدينية والسياسية من املرابطني (الصنهاجي ا،.
 ،1971الصفحات .)43-40
 -2عبد املؤمن بن علي ودوره يف مواجهة التحدايت و جتاوز أزمة املشروع السياسي املوحدي:
رغم اختالف املصادر التارخيية حول مسألة مرض ابن تومرت ووفاته إال أنه يتضح من خالل بعض املصادر التارخيية أن
الوفاة قد فاجأت ابن تومرت ،ومل متهله حىت يعني خليفة له لقيادة مشروع دعوته الدينية والسياسية ،فقد كان يف ذهن الكثري من
378

Volume: 4

 -1موت ابن تومرت وانعكاساته على املشروع السياسي املوحدي:

Metin Şerifoğlu

أتباعه أن ابن تومرت املهدي لن ميوت حىت تتحقق كل شروط املهداوية ،غري أن ذلك مل يقع منه أي شيء ،وتويف املهدي ،ومل
يعني خليفة له ،وترك حالة قلق وغموض كبريين يهددان مستقبل املشروع السياسي املوحدي ،وكان هذا األمر ميثل أحد التحدايت
الكربى اليت يتوجب على بقية القيادات املوحدية  ،خصوصا املقربة من ابن تومرت أن تتحرك بسرعة حنو تدارك األمر ،وإهناء حالة
الغموض والقلق ،ألن عامل الزمن ليس يف صاحلهم ،وكذلك أعداء املشروع املوحدي يتربصون هبم ،وينتظرون الفرصة الساحنة
لالنقضاض عليهم .وكان عبد املؤمن أحد أبرز الشخصيات اليت عاشت مع ابن تومرت منذ بداية عودته من الشرق إىل مشال
إفريقيا ،كما كان عبد املؤمن أمني سر ابن تومرت وأكثر الشخصيات أتثريا يف الدعوى املوحدية بعده .لذلك فقد كان الشخصية
املرشحة أكثر خلالفة ابن تومرت ،واستالم قيادة املشروع السياسي املوحدي .يف مقابل ذلك جند أن بعض املؤرخني احملسوبني على
السلطة املوحدية مثل عبد الواحد املراكشي يف كتابه املعجب يف تلخيص أخبار املغرب يذكر أن ابن تومرت قبل وفاته قد عني عبد
املؤمن خليفة له عندما أدرك أن أجله قد حان ،ويذكر أن ابن تومرت قد صرح يف خطبه أن وريثته هو عبد املؤمن الذي كان يعتقد
أنه لن خيب أمله يف االستمرار ابلدعوة املوحدية (مرياندا ،2004 ،الصفحات .)83-82
وبغض النظر عن مدى اتفاق املصادر التارخيية أو اختالفها حول مسألة تعيني عبد املؤمن خليفة للمهدي ،ميكن القول إن
عملية التعيني قد شاهبا غموض وشك كبريين يف حقيقة األمر ،وحتتاج إىل شيء من التحري والتدقيق والبحث يف الواثئق احلقيقية
اليت تتصل بتلك الفرتة ،وقد تكشف لنا عن معلومات حول مالبسات موت ابن تومرت وعن مسألة تعيينه لعبد املؤمن .وقد
حتدث ابن خلدون يف كتابه العرب عن مسألة مبايعة الشيخ أيب حفص عمر ينيت لعبد املؤمن خليفة البن تومرت (ابن خلدون،
 ،1988الصفحات  . )474-470وقد كان أبو حفص عمر أحد أهم الشخصيات املقربة من ابن تومرت ،مث بعد ذلك أصبح
الرجل الثاين النافذ يف السلطة املوحدية بعد عبد املؤمن .مما جيعلنا نتساءل هل وقعت صفقة بني عبد املؤمن وأيب حفص لالستيالء
على مقاليد األمور يف املشروع املوحدي أم ماذا؟ .لكن ما ميكن أن خنلص إليه هو أن تعيني عبد املؤمن خليفة مثل أوىل اخلطوات
الرئيسية لتجاوز أهم حتد واجه املشروع السياسي املوحدي بعد غياب مؤسسه ابن تومرت ،وقد جنح عبد املؤمن يف وضع لبنات
أتسيس جديدة للمشروع املوحدي ،ورسم له اسرتاتيجيات وأولوايت ختتلف عن مرحلة التأسيس األوىل اليت ولدت يف ظروف
اترخيية خمتلفة ويف ظل حتدايت سياسية واجتماعية متشابكة (ابن القطان ،د.ت ،صفحة .)130
غري أن عبد املؤمن رغم جناحه يف احلصول على خالفة ابن تومرت إال أنه سيواجه حتداي آخر ليس ابهلني ،ويتمثل يف رفض
قبيلة املصامدة له كخليفة للمهدي ،على اعتبار أن هذا األخري كان من املصامدة ،يف حني أن عبد املؤمن كان ينتمي إىل قبيلة
هنتاتة ،األمر سيخلق حالة من الصراع القبلي داخل املشروع املوحدي ،وكان عبد املؤمن يدرك مثل هذا التحدي الذي عرف
كيف يتعامل معه بذكاء وخيفف من حدته ،من خالل الدعوى إىل االلتزام بتعاليم املهدي وعدم اخلروج عنها ،وقد استطاع إىل
حد ما أن حيتوي قبيلة املصامدة الذين كانوا يعتقدون بعودة ابن تومرت املهدي وابنبعاثه من جديد (ابن خلدون،1988 ،
صفحة  . )472وقد متكن عبد املؤمن من جتاوز هذا التحدي القبلي بشكل جزئي ،ولكنه بقي يواجه حتداي أكرب متثل يف كيفية
إرساء أتسيس جديد للمشروع املوحدي ،وأبي أرضية فكرية وعقدية سينطلق منها ،خصوصا بعد موت املهدي و اهنيار مقولة
املهداوية اليت استخدمها ابن تومرت لنشر دعوته ولسحب املشروعية الدينية والسياسية من السلطة املرابطية اليت متثل حتداي مهما
آخر ،جيب على عبد املؤمن أن يتجاوزه بذكاء وحبكمة .لقد تنوعت مجلة التحدايت اليت واجهها عبد املؤمن ،فمنها ما هو ديين،
ومنها ماهو سياسي ،ومنها ماهو قبلي ،ومنها ماهو اجتماعي .وقد كان عبد املؤمن مدركا ملثل هذه التحدايت املختلفة ،وعليه أن
جيد هلا حلوال خالل مرحلة التأسيس الثانية للمشروع املوحدي (ابن القطان ،د.ت ،الصفحات .)72 -69
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أ  -سياسة عبد املؤمن احمللية وتوحيد اجلبهة الداخلية :كان عبد املؤمن يدرك أن غياب املهدي ابن تومرت سيخلق تصدعا
كبريا يف اجلبهة الداخلية ،وأن التحالفات اليت عقدت مع القبائل لنصرته مهددة ابالهنيار ،لذلك فقد انتهج سياسة احتواء كل
هذه القبائل ،خصوصا قبيلة املصامدة اليت كانت ترى اهنا اوىل خبالفة املهدي وبقياة املشروع املوحدي ،وقد جنح عبد املؤمن إىل
حد ما يف احتواء هذه املشكلة القبيلية من خالل إعالنه على االستمرارية يف مشروع املهدي وااللتزام بتعاليمه اليت تركها هلم ،لكي
يبلغوا دين هللا ،وحيققوا العدل والسعادة للناس .كما أن عبد املؤمن عرف كيف خيتار من سيدير معه شؤون املشروع وقيادته من
الشخصيات االكثر فاعلية واالكثر حتمسا للمشروع ،خصوصا الشيوخ الذين ابيعوه يوم أن دعا كل القبائل واجتمع هبم ،وذكرهم
ببيعة عهد املهدي ،مثلما يذكر ذلك أبو بكر البيدق يف كتابه أخبار املهدي (الصنهاجي أ ،1975 ،.الصفحات .)45-44
وكانت اسرتاتيجية عبد املؤمن هي تقوية مشروعيته السياسية ،وتوحيد اجلبهة الداخلية ،وإعادة تشكيل اجلانب التنظيمي والسياسي
للمشروع السياسي املوحدي بشكل ينسجم وحتدايت املرحلة التارخيية ،ومبا تقتضيه الظروف احمللية واخلارجية .وكانت أولوايت
ال داخلية القضاء على أي اهنيار داخلي ميس ابستقرار املشروع وبوحدته ،ألنه كان يعي متاما أن معركته اخلارجية ،خصوصا مع
املرابطني لن يكسبها إال إبعادة تنظيم اجلبهة الداخلية ،وتصفية كل العناصر اليت قد تستهدف املشروع ووحدته الداخلية ،ال سيما
أولئك الذين رفضوا بيعته ،ومن أمههم ابن ملوية الذي كان أحد أعضاء جملس أهل العشرة ،وكان مقراب من املهدي ،حيث رفض
ابن ملوية مبايعة عبد املؤمن ،والتحق ابملرابطني يف مراكش ،لينخرط معهم يف مواجهة املوحدين ،وقد متت تصفيته بعد ذلك من
قبل املوحدين بتهمة خيانة املهدي (مرياندا ،2004 ،الصفحات .)103-102
وهنا خنلص يف العنصر إىل أن السياسة الداخلية اليت اتبعها عبد املؤمن اتسمت أبسلوبني ،أوال أسلوب االحتواء خصوصا
مع القبائل املناوئة ،ابستخدام تعاليم املهدي والدعوى إىل االلتزام هبا ،واالستمرار يف حتقيق العدل ،وإرساء العدالة والشريعة ،أما
األسلوب الثاين فقد متيز بتصفية كل من يقف ضد بيعته أو معارضته ،مثلما مع وقع مع ابن ملوية ،أو مع من قتل أخا عبد املؤمن
عندما جاءه لزايرته وجلس يف مكانه املخصص له ،مما أثر غضب بعض من اجلماعة ،وعمد أحدهم إىل قتل أخا عبد املؤمن ،فلم
ينس هذا األخري هذه احلادثة ،ولكنه عمل على الثأر من أجل القضاء على كل من سيقف أمامه (الغناكي ،1988 ،الصفحات
 . )52-51من انحية أخرى كانت أهم اولوية ملرحلته هو توحيد اجلبهة الداخليةا ووضع اسرتاتيجيات إلصالح املشروع السياسي
من جديد ،بشكل يتساوق وطبيعة التغريات واملستجدات اليت طرأت على املستوى احمللي واخلارجي .وهنا نفهم أن عبد املؤمن كان
ميلك فهما عميقا لطبيعة التوازانتن سواء على مستوى املنطقة اليت يوجد فيها وحتالفاته مع القبائل الداعمة له ،سواء مبا يتعلق
ابسرتاتيجية املواجهة مع املرابطني والبحث عن خيارات جديدة ،تسمح له ابلتوسع والنفوذ يف عمق األراضي املرابطية ،واالستيالء
على مراكش عاصمة الدولة املرابطية (الصنهاجي ا ،1971 ،.الصفحات .)46-44
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مثلت هذه املرحلة أحد أهم املنعطفات الرئيسية يف اتريخ املشروع السياسي املوحدي ،فقد حاول عبد املؤمن أن يعيد بناء
املشروع السياسي برؤية جديدة وابسرتاتيجيات خمتلفة ،متنح املشروع السياسي ديناميكية قوية وانطالقة كربى ،مع االلتزام ابملنهج
العام الذي وضعه املؤسس األول ابن تومرت يف بداية الدعوة ،وقد يكون هذا االلتزام انبعا من قناعات عبد املؤمن من انحية ،أو
ما فرضته األوضاع السياسية والدينية يف تلك املنطقة ،فابن تومرت مازال حاضرا بقوة يف مشاعر أتباع املشروع املوحدي ،وقبيلته
املصامدة مازال هلا التأثري الكبري على املنطقة ،ومازالوا يعتقدون ابنبعاث جديد للمهدي ابن تومرت الذي أصبح ضرحيه مكاان
مقدسا يزوره االالف من الناس ،ويتربكون به (ابن خلدون ،1988 ،الصفحات  .)472-471لقد عمد عبد املؤمن بعد أن مت
اختياره خليفة البن تومرت وزعيما جديدا للمشروع املوحدي إىل وضع سياسات واسرتاتيجيات جديدة ،وحدد أولوايته يف هذه
املرحلة الصعبة اليت مير هبا املشروع املوحدي على املستوى الداخلي واخلارجي.
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 -3مرحلة التأسيس اجلديدة للمشروع السياسي املوحدي يف عهد املؤمن بن علي:

Metin Şerifoğlu

ب -سياسة عبد املؤمن اخلارجية وصراع النفوذ:
كان عبد املؤمن الزعيم السياسي اجلديد للمشروع املوحدي يدرك أمهية االستمرار يف دعوة ابن تومرت ،ونشر تعاليمه اليت
تعد أهم ورقة مؤثرة لسحب املشروعية الدينية للدولة املرابطية ،ومن مث سحب مشروعيتها السياسية .لذلك واصل عبد املؤمن يف
سياسته اخلارجية اليت تركز ابلدرجة األوىل على هدف التوسع والنفوذ يف العديد من املناطق اليت يسيطر عليها املرابطون وبعض
القبائل املوالية هلم .وقد انتهج عبد املؤمن سياسة خارجية قائمة على ثالثة مرتكزات أساسية :أوال إخضاع القبائل اليت مازالت مل
تلتحق ابلدعوة املوحدية إما ابلقوة أو من خالل الدعوة واالحتواء واالقناع بتعاليم املهدي ابن تومرت ،وكان يف كثري من األحيان
يلجأ إىل القوة وإىل خلق انقسامات داخل هذه القبائل ،والتحالف مع أقسام منها إلضعافها ،وتشتيت جهودها أمامه .وكان
اهلدف من ذلك إضعاف قوة املرابطني سواء على مستوى اإلمدادات العسكرية ،أو على مستوى نفوذهم يف هذه املناطق .ويعد
هذا األسلوب تكتيكا سياسيا واسرتاتيجيا ذكيا وفعاال ،رغم العديد من التجاوزات اليت مورست يف حق هذه القبائل من قتل وهنب
وسرقة وسياسة اإلكراه .أما املرتكز الثاين يف سياسة عبد الؤمن اخلارجية فتقوم على عزل السلطة املرابطية ،وسحب املشروعية
الدينية والسياسية منها ،حىت تصبح عاجزة على مواجهة الزحف املوحدي الذي يقوده عبد املؤمن على أنه املشروع اإلسالمي
البديل الذي سيوحد املنطقة وحيميها من أعداء اإلسالم ،وقد اعتمد هنا يف هذا املرتكز على الدعاية اإلعالمية اليت تكشف
احنرافية املرابطني عن الدين ،وأنه وجب اخلروج عنهمن وعدم موالهتم ونصرهتم ،وضرورة إسقاط سلطتهم .أما املرتكز الثالث فيتمثل
يف االستفادة من اخلالفات الداخلية يف الدولة املرابطية ،وحماولة شق وحدهتم من خالل التحالف مع بعض الشخصيات أو القبائل
املوالية هلم ،بقصد تشتيت قوة نفوذهم وإضعاف قوهتم الداخلية واخلارجية (الصنهاجي أ ،1975 ،.الصفحات .)47-45
وعموما ميكن القول إن هذه السياسة اليت انتهجها عبد املؤمن ،سواء الداخلية منها أو اخلارجية تعكس مستوى النضج السياسي
والعسكري الذي شهده املشروع السياسي املوحدي بعد وفاة املؤسس األول ابن تومرت .واحلقيقة يعود هذا األمر إىل أن املشروع
املوحدي بعد أن اتضحت رؤيته الفكرية والدينية أصبح تركيزه األساسي اآلن يف مرحلة عبد املؤمن هو إسقاط السلطة املرابطية،
وإنشاء دولة موحدية بديلة ،فقد وصل املوحدون إىل قناعة أبهنم أصبحوا من خالل االجنازات اليت حققوها قوة سياسية فاعلة يف
خريطة التوازانت احمللية واإلقليمية ،وابتت أحالمهم السياسية تتجاوز حدود منطقة املغرب األقصى حنو التوسع إىل مناطق مشال
إفريقيا وكذلك منطقة األندلس .وهذا ماسنتحدث عنه يف املبحث الثالث يف مرحلة مابعد سقوط املرابطني وظهور الدولة املوحدية
على مسرح األحداث والدور الذي ستلعبه حمليا وإقليميا .من انحية أخرى كان عبد املؤمن يتمتع مبيزة التحكم يف سلوكه
السياسي ،والقدرة على ضبط نفسه ،كما كان ميتلك عقال ابدرا وصربا كبريا يف مواجهة اخلصوم ،والقدرة على معرفة نقاط ضعف
العدو والعمل على استغالهلا يف معاركه السياسية والعسكرية على حد سواء (مرياندا ،2004 ،الصفحات .)143-138
 -4مالمح االسرتاتيجية العسكرية لعبد املؤمن بن علي ونتائجها:
أ -مرتكزات االسرتاتيجية العسكرية:
عند احلديث عن االسرتاتيجية العسكرية اليت انتهجها عبد املؤمن ضد املرابطني فإننا نلمح أربعة مرتكزات أساسية :تتمثل
األوىل يف استيعاب عبد املؤمن وأتباعه لطبيعة اخلارطة اجليواسرتاتيجية اليت يتواجد فيها ،وما تتمتع به هذه املناطق من مواقع
اسرتاتيجية ذات أمهية ابلغة يف املواجهة مع املرابطني ،خصوصا تلك املنافذ اجلغرافية اليت تتحكم يف الطرق املؤدية إىل عاصمة
املرابطني مراكش .أما املرتكز الثاين هلذه االسرتاتيجية فيتمثل يف شكل املواجهات العسكرية اليت سيخوضها عبد املؤمن يف معاركه
ضد املرابطني ،فقد انتهج اسرتاتيجية حرب العصاابت وأسلوب اخلديعة و مباغتة اجليوش املرابطية وإحلاق أكرب خسائر ممكنة
فيهم .أما املرتكز االسرتاتيجي الثالث فقد انتهج عبد املؤمن اسرتاتيجية فتح جبهات متعددة ضد املرابطني ومن جهات خمتلفة،
لتشتيت جهودهم واستنزاف قدراهتم العسكرية ،وتكبيدهم خسائر حربية كبرية ،واستنزاف قوة اجليوش املرابطية .أما املرتكز الرابع يف
هذه املعادلة االسرتاتيجية فيتمثل يف إدارك عبد املؤمن ألمهية اجلانب االقتصادي ،ولذلك سعى إىل حماصرة املرابطني يف مواقع
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ب -تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية وتطوراهتا:
ذكران سابقا أن املواجهات ضد املرابطني بعد وفاة ابن تومرت مباشرة مل أتخذ نسقا سريعا ومتواترا ،فقد اقتصرت على
غارات متفرقة هنا وهناك ،وكانت تفتقد إىل خطط اسرتاتيجية مدروسة وأولوايت حمددة ،ويعود ذلك إىل انشغال القيادة اجلديدة
للمشروع املوحدي برتتيب اجلبهة الداخلية والقضاء على عوامل الفتنة اليت حتدق هبا .وابلرغم من االنشغال متكن عبد املؤمن الزعيم
املوحدي اجلديد من إحلاق ضرابت شديدة ،سواء يف القبائل املوالية للمرابطني ،أو للجيش املرابطي نفسه .ويظهر ذلك يف من
خالل اهلجمات اليت شنها املوحدون سنة  528ه على منطقة السوس اليت أصبحت خاضعة إىل النفوذ املوحدي ،كما متكن عبد
املؤمن سنة  532ه من إحلاق أضرار كبرية يف صفوف اجليش املرابطي يف معركة حمالت عسكر املغرب .كل هذه العمليات رغم
افتقادها السرتاتيجية عسكرية واضحة ،إال أهنا يف املرحلة الالحقة كانت متثل رصيدا من التجربة املهمة اليت استفاد منها عبد
املؤمن يف تنفيذ اسرتاتيجة املواجهة يف مرحلة ما بعد السنوات السبع ،حيث استفاد من األخطاء اليت وقع فيها ،وكذلك عرف أهم
املواقع االسرتاتيجية املؤثرة يف املواجهة ،وكذلك فهم نقاط القوة ونقاط الضعف لدى اجليش املرابطي (ابن القطان ،د.ت ،صفحة
.)232
لذلك ومنذ سنة 533ه أصبحت األولوية الكربى لعبد املؤمن وللمشروع املوحدي هو حماصرة املرابطني وعاصمتهم
مراكش من كل اجلهات ،وفتح جبهات متعددة ضدهم .وفعال فقد استغل عبد املؤمن جرائم القتل اليت قام هبا املرابطون ضد قبيلة
منانة ،ليجلب هذه القبيلة ويتحالف معها ضد املرابطني ،وبذلك متكن عبد املؤمن بتحالفه مع هذه القبيلة من تقوية قواته
العسكرية عدداي ،وكذلك من بسط نفوذه يف هذه املنطقة .كما انتهز عبد املؤمن الفرصة يف األخطاء اليت ارتكبها املراطبون يف
بعض القبائل األخرى من قتل وسلب وهنب ،ومثلما وقع مع قبيليت بين وجدزران وبين سوار ،حيث وجد عبد الؤمن الفرصة
لتحريض هذه القبائل ضد السلطة املرابطية وضمها إىل الصف املوحدي ،واستخدامها يف هجماته ضد القالع املرابطية وضد
املناطق اليت يتمركزون عليها .وميكن القول إن هذه االسرتاتيجية اليت انتهجها عبد املؤمن بدأت تؤيت مثارها ،وتظهر تقدما ابرزا حنو
اهلدف الرئيسي وهو االستيالء على مراكش ،وإهناء دولة املرابطني ،رغم بعض اخلسائر اليت تعرض هلا املشروع املوحدي وسياسة
احلصار الذي ضربه املرابطون ضدهم يف عدة مواطن ،مثلما وقع يف موقع تيزعور ،حيث أتثر املوحدون واضطروا إىل أكل حيواانهتم
من شدة احلصار الذي فرض عليهم ملدة شهرين (الصاليب ،1998 ،الصفحات .)107-105
كان عبد املؤمن يدرك أن معركته مع املرابطني معركة طويلة ،وحتتاج إىل الصرب وضبط النفس والرهان على عامل الزمن
الذي تتغري فيه املعطيات ،وتظهر فيه مستجدات يف الصف املرابطي الذي بدأ يفقد يف معاركه بعض القيادات الفاعلة وانسحاب
العديد من القبائل اليت كانت موالية هلم والتحاقها ابملعسكر املرابطي .لذلك فقد استمر عبد املؤمن يف مواجهة املرابطني ،بل وكثف
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شكلت كل هذه املرتكزات آليات وتكتيتكات عسكرية حنو حتقيق اهلدف األساسي وهو السيطرة على مراكش عاصمة
املرابطني .وقد مت تنفيذ هذه االسرتاتيجية بعد وفاة ابن تومرت مبدة تقرب من السبع سنوات ،ذلك أن املرحلة اليت تلت وفاة ابن
تومرت مباشرة انشغل فيها عبد املؤمن ومن معه برتتيب البيت املوحدي من الداخل ،وحتصني اجلبهة الداخلية ،وبعد أن متكن من
ترسيخ نفوذه يف اهليمنة على قيادة املشروع املوحدي ،انطلق يف تنفيذ هذه املواجهة العسكرية ضد املرابطني ،واليت مساها معركة
السنوات السبع.
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اسرتاجتية ،حتمل أمهية اقتصادية وتعترب جماال حيواي يف لالقتصاد املرابطي ،كما عول على حرب استنزاف اقتصادي ،خصوصا وأن
اجليش املرابطي يعترب جيشا شبه نظامي ،وتكاليفه كبرية جدا ،لذلك راهن عبد املؤمن على عامل الزمن وعلى إحلاق خسائر
فادحة يف اجليش املرابطي ،مما يستنزفهم اقتصاداي ،فيسهل حماصرهتم ،وبذلك يتم االنقضاض على مراكش العاصمة وإهناء الوجود
املرابطي (مرياندا ،2004 ،الصفحات .)146-143
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من هجماته ضدهم على عدة جبهات وفق اخلطة واالسرتاتيجية اليت وضعها .فقد متكن من السيطرة على قسم كبري من منطقة
السوس واالستيالء على العديد من احلصون ،وكذلك سنة  536ه من السيطرة على مدينة آزرو وبقية املناطق اجلنوبية التابعة هلا،
وكذلك على سجلماسة.
واحلقيقة انعكس هذا التقدم والنجاح يف التوسع وبسط النفوذ بشكل مباشر على طبيعة خريطة التوازانت والتحالفات اليت
كانت قائمة آنذاك ،فقد أصبح املوحدون بقيادة عبد املؤمن الرقم الصعب اجلديد يف معادلة الصراع ،وتشكلت خريطة حتالفات
جديدة ،وانقسمت املنطقة إىل حمورين أساسيني :احملور املرابطي مع بعض القبائل املتحالفة معه ،وجيد دعما من األندلس ،واحلقيقة
إن هذا احملور يعيش تراجعا كبريا وتقهقرا جراء انسحاب العديد من القبائل املتحالفة معه ،مما جعله يفقد العديد من املناطق
الواسعة حىت كاد يسيطر على مدينة مراكش وبعض املناطق اجملاورة هلا .أما احملور اآلخر فهو احملور املرابطي مع حلفائه من القبائل
املتحالفة معه سابقا والحقا ،ويشهد هذا احملور حالة من االنسجام والتناغم وامتالك زمام املبادرة للتأثري على خريطة الصراع
واملواجهة ،وقد متكن احملور املوحدي من بسط نفوذه على مناطق شاسعة وعلى مواقع اسرتاتيجية مهمة (الصاليب،1998 ،
صفحة .)108
استمر احملور املوحدي يف حتقيق اسرتاتيجيته التوسعية واالستيالء على عدة مناطق ،إىل حدود سنة  537ه ،وهي السنة
اليت قتل فيها زعيم احملور املرابطي علي بن يوسف متأثرا جبراحه يف معركة ضد املوحدين ،وقد أثر موت علي بن يوسف بشكل
مباشر على وحدة املراطبني ،أدرك حينها عبد املؤمن زعيم املوحدين أن الكفة اآلن بدأت ترجح لصاحله ولصاحل حركته ،وأن عمر
الدولة املرابطية قربت هنايته ،ومل يبق أمامه سوى القليل لبلوغ هدفه.ف ي هذه األثناء بدأت جبهة التحالفات داخل املرابطني
تتصدع وتتفكك ،حيث انسحبت قبيلة مسوفة من احللف بعد خالفها مع ملتونة ،والتحقت ابحملور املوحدي .ويعد هذا احلدث
حتوال مهما يف ميزان القوى من انحية ،ويف تكيتيكات النفوذ العسكري من انحية أخرى (مرياندا ،2004 ،الصفحات -123
.)125
لكن العامل األساس الذي سيفتح الباب مباشرة حنو االستيالء على مراكش عاصمة املرابطني متثل يف قتل زعيم املرابطني
اتشفني بن علي سنة 539ه ،بعد أن قتل قائد جيشه الربرتريي يف معركة تلمسان اليت انتصر فيها املوحدون ،وسيطروا عليها
وعلى عدة مناطق اسرتتيجية مهمة ،منها وهران وفاس وغريها .وعلى إثر هذه التطورات عرفت الدولة املرابطية بعد موت زعيمها
اتشفني اهنيارا على املستوى السياسي وتفكك الدولة ،ليصبح الطريق مفتوحا أما املشروع املوحدي بقيادة زعيمه عبد املؤمن الذي
استطاع سنة  540ه من االستيالء على مدينة مراكش عاصمة املرابطني ،ولتكون هناية الدولة املرابطية ،وتولد من رمحها دولة
املوحدين اليت ستنتقل يف تفكريها السياسي من مفهوم اجلماعة واإلمارة إىل مفهوم الدولة ،وتتغري اسرتاتيجتها ،وتصبح العبا مها
يف خريطة التوازانت ،ليس فقط يف منطقة املغرب األقصى ،بل يف كل مشال إفريقيا ومنطقة األندلس (زمامة ،1979 ،الصفحات
.)13-11
ج -نتائج هذه االسرتاتيجية العسكرية:
إن من أهم النتائج اليت حققها عبد املؤمن بن علي من خالل هذه االسرتاتيجية مايلي:
 أنه استطاع أن يغري من خريطة التوازانت والتحالفات يف املنطقة ،وأصبح فيها الرقم الصعب يف معادلتها ،والتحكم يف مساراهتا. متكن عبد املؤمن من تطوير وسائله احلربية وتكتيكاته العسكرية بشكل يقتضيه الواقع ،وأصبح لديه جنود متمرسون وقادرونعلى خوض معارك بكل حرفية وشجاعة
 متكن من بسط نفوذه على العديد من املناطق اجلغرافية االسرتاتيجية ،وأسس فيها قواعد عسكرية ستمكنه من االستفادة منهايف املراحل الالحقة
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 استطاع أن يبين منظومة حتالفات مع القبائل ويضمها إىل حموره ،وتعزز قوته العسكرية يف املنطقة ،وعزل السلطة املرابطية عزلةهنائية.
 أدرك عبد املؤمن أمهية حرب العصاابت يف مواجهة األعداء ،وهذا األسلوب سيتم توظيفه الحقا ضد كل املعارضني لسلطته يفاملرحلة الالحقة سواء من الداخل أو من اخلارج.
 أصبح عبد املؤمن الزعيم األقوى يف املنطقة ،ويف ميزان القوى ليس يف املغرب فحسب ،بل أيضا يف منطقة مشال إفريقياواألندلس.
 متكن عبد املؤمن من إسقاط الدولة املرابطية بعد االستيالء على عاصمتهم مراكش ،والقضاء على وجودهم هنائيا ،واإلعالن عنأتسيس الدولة املوحدية بقيادة الزعيم عبد املؤمن.
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املبحث الثالث :هناية املرابطني ومرحلة التأسيس الثالثة للمشروع املوحدي يف عهد املؤمن:
أ -انتقال املشروع املوحدي من مفهوم اجلماعة إىل مفهوم الدولة:
ذكران سابقا أن فكرة أتسيس دولة لدى املوحدين كانت ختامر خلد مؤسس اجلماعة األول ابن تومرت ،الذي استطاع أن
يؤسس حركة إصالحية وسياسية يف نفس الوقت ،متتلك رؤية فكرية وسياسية غري تقليدية مقارنة ابلدولة املرابطية اليت مل تعمل على
تطوير أفكارها السياسية ،وظلت متارس الدولة أبساليب تقليدية ،مل تعد تتماشى واملتغريات اجلديدة اليت تشهدها املنطقة .غري أن
ابن تومرت مل يكن شخصية متعجلة ،فقد كان يدرك أن هذه الدولة حتتاج إىل فكرة ودعوة تنطلق منها لتكون هلا أنصارا ،وتنتشر
يف تلك الربوع اليت يسيطر عليها اجلهل ابلدين ،لذلك وجد ابن تومرت الفرصة ساحنة له لكي ينشر أفكاره ،ويتحول إىل أهم زعيم
مصلح يف تلك املنطقة.
كما كان ابن تومرت يدرك أن هناك مراحل طويلة جيب حتقيقها من أجل أتسيس الدولة املوحدية املنشودة .لذلك ومنذ
أن اشتد عود دعوته ،وأصبح هلا أتياع كثر يف تلك املنطقة ،انتقل بعدها إىل مرحلة مواجهة الدولة املرابطية ،لكن هذه املرحلة مرت
بعدة صعوابت وحتدايت كبرية ،حيث أدرك ابن تومرت أنه ال بد من البحث عن أسلوب جديد لسحب املشروعية الدينية
والسياسية من الدولة املرابطية اليت حتكمها مناطق واسعة منها األندلس .لذلك كان قد أعلن أنه املهدي املنتظر الذي سيصلح ما
أفسده املفسدونن وسينشر العدل ،ويزيل الظلم وغري ذلك .واحلقيقة إن فكرة املهداوية بغض عن صدقيتها من عدم صدقيتها
كانت طريقة ذكية جنح هبا ابن تومرت يف أن يضرب املشروعية الدينية والسياسية للمرابطني يف نفس الوقت ،كما أن املهداوية
سامهت يف تزايد مناصريه ،مستغال يف ذلك حالة ضعف الوعي الديين للناس .من جهة أخرى كان االعالن عن املهداوية هو أيضا
انتقال يف الوعي السياسي املوحدي من مرحلة اجلماعة إىل مرحلة التأسيس لدويلة صغرية تكون منطلقا حنو أتسيس مشروع الدولة
املوحدية الكربى بعد القضاء على الدولة املرابطية (مرياندا ،2004 ،صفحة .)140
لقد انطلق املشروع السياسي املوحدي يف عهد ابن تومرت من مجاعة دينية تصحح مفاهيم اإلسالم ،وتدافع عنه وتنشر
تعاليمه ،إىل مجاعة متلك مشروعا سياسيا ،وتطمح أن تؤسس دولة دينية على أنقاض الدولة املرابطية .لقد كان بروز املهداوية هو
حتول جديد يف العقل السياسي املوحدي ،وبداية منعطف جديد يف املشروع السياسي املوحدي .ورغم أن املهدي ابن تومرت مل
تتحقق مزاعمه كمهدي إال أن دعوته وتعاليمه استمر هبا عبد املؤمن وصناع القرار يف اجلماعة املوحدية ،فقد كان عبد املؤمن يدرك
جيدا أن التخلي عن تعاليم ابن تومرت وعن مهداويته سيضعف املشروع املوحدي ،خصوصا أمام املرابطني.
لذلك واصل عبد املؤمن يف التمسك بقوة بتعاليم املهدي ،لكي يسحب املشروعية السياسية والدينية من السلطة املرابطية.
ورغم انكشاف املهداوية املزعومة وانكشاف مسألة إخفاء موت ابن تومرت املهدي ملدة ثالث سنوات ،إال أن عبد املؤمن كان
يتمتع بذكاء كبري ،وحنكة وفهم عميق ألمهية استخدام ورقة املهداوية وتعاليم املهدي ،مستغال يف ذلك حالة اجلهل ابلدين يف تلك
املناطق .وقد جنح عبد املؤمن بواسطة هذه الورقة يف حتقيق جناحات كبرية ،ويف تكوين حتالفات مع قبائل انسحبت من املرابطني
لتلتحق مبحور املرابطني ،وهو ما نتج عنه إضعاف حمور املرابطني وإسقاط دولتهمن ووالدة الدولة املوحدية بزعامة عبد املؤمن الذي
سينقل املشروع السياسي املوحدي نظراي وعمليا من مرحلة اجلماعة أو اإلمارة إىل مرحلة الدولة ،وما يقتضيه هذا االنتقال من تغيري
يف الوسائل ويف املمارسة .لقد انتقل املشروع السياسي املوحدي فعليا من مفهوم اجلماعة إىل مفهوم الدولة مع عبد املؤمن الذي
يعد املؤسس الفعلي الثاين للمشروع ،فقد جنح هذا الرجل يف االنتقال ابملشروع من مرحلة الدعوة إىل مرحلة التأسيس للدولة ،من
خالل رسم أولوايت للمشروع ،ووضع له اسرتاتيجيات لتحقيق اهلدف األكرب ،وهو إهناء الدولة املرابطية ،وأتسيس الدولة
املوحدية ،وقد جنح يف ذلك ،واستوىل على مراكش ،ليدخل املشروع السياسي املوحدي إىل مرحلة جديدة (الصاليب،1998 ،
صفحة .)133
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كان عبد املؤمن يعي أنه رغم انتصاره على املرابطني وإهناء دولتهم ،فإن هناك جهات ال زالت موالية هلم ،وتتحرك يف عدة
جيوب حنو وأد مشروع دولته اجلديدة ،كما كان عبد املؤمن يدرك أمهية اجلبهة األندلسية املعقدة ،واليت متثل حتداي كبريا للمشروع
املوحدي من الشمال ،خصوصا وأن هناك قوى إسالمية معارضة له ،وكذلك وجود القوى الصليبية املسيحية اليت سيطرت على
مناطق واسعة من األندلس ،خالل الصراع املرابطي املوحدي ،ودخول املنطقة يف صراعات وفنت كبرية ،أعطت الفرصة هلؤالء
الصليبيني من التوسع على حساب املسلمني .من انحية أخرى كانت هناك جبهة أخرى حتتاج من عبد املؤمن أن خيضعها
لسيطرته  ،وتتمثل يف بقية أجزاء اجلزائر وتونس وليبيا ،وإنقاذ هذه املناطق من الغزو الصلييب النورماندي الذي ينشط يف منطقة
البحر املتوسط بفاعلية كبرية ،وهو ما يشكل هتديدا للموحدين من اجلهة الشرقية.
ج -أولوايت عبد املؤمن يف مرحلة أتسيس الدولة واسرتاتيجياته:
أمام تعقد هذه الظروف وتشابك جبهاهتا وجد عبد املؤمن نفسه يف وضع ال حيسد عليه ،وجيب عليه أن حيدد أولوايته،
ويضع اسرتاتيجياته للتعامل مع مثل هذه امللفات الصعبة واخلطرية .وكان على عبد املؤمن أن يوطد أركان دولته اجلديدة سواء على
املستوى الداخلي ،أو على مستوى منطقة املغرب اإلسالمي مبا فيها األندلس .ولذلك حدد عبد املؤمن أولوايته واسرتاتيجياته.
 استبدال اهليكل التنظيمي للجماعة هبيكل إداري جديد للدولة:كان عبد املؤمن يدرك أنه جيب أن يؤسس دولته من الناحية التنظيمية واإلدارية مبفهوم الدولة وليس مبفهوم اجلماعة اليت
أتسست على نظم وهياكل تنظيمية تنسجم مع روح اجلماعة خاصة ،وليس كدولة جامعة لكل التناقضات املوجودة يف اجملتمع
املوحدي اجلديد .ويببدو أن عبد املؤمن أدرك ضرورة تغيري اهليكل التنظيمي ،خصوصا بعد أن تويف أغلب أعضاء جملس العشرة
الذين كانوا يتولون إدارة اجلماعة مع عبد املؤمن ،كما أن جملس شورى املوسع املسمى جملس اخلمسني وكذلك جملس السبعني قد
تناقصت أعدادهم ،حيث أصبحت هذه اجملالس غري قادرة على إدارة اجلماعة ،فماابلك إبدارة الدولة .لذلك وجد عبد املؤمن
الفرصة لكي يتخلص من سلطة اجلماعة ،فقام حبل مثل هذه اجملالس ليعوضها بتنظيم وجمالس إدارية تتناسب ومرحلة الدولة
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بعد أن متكن املوحدون من االستيالء على مراكش وإهناء الدولة املرابطية ،انتقل زعيم املوحدين عبد املؤمن بن علي إىل
أتسيس الدولة املوحدية ،والدخول يف مسارات ومعادالت وحتدايت جديدة ،سيواجهها املشروع السياسي املوحدي يف الفرتات
الالحقة ،خصوصا على مستوى التحدايت الداخلية واإلقليمية واخلارجية .و ميكن القول إن هذه املرحلة تعترب مرحلة أتسيس اثلثة
للمشروع السياسي املوحدي ،فهي أصعب مرحلة ألنه سيتم فيها أتسيس دولة جديدة ،مما يتطلب من صناع القرار املوحدين تبين
ثقافة الدولة والتخلي عن ثقافة اجلماعة .فاملشروع املوحدي أصبح اآلن يتحكم يف منطقة جغرافية تضم العديد من الشعوب
والقبائل ،سواء كانت املناصرة منها أو تلك املعارضة للموحدين ،مما يتطلب من العقل السياسي املوحدي التعامل بعقل الدولة اليت
تضم اجلميع ،وتتفاعل مع كل القوى املوجودة يف هذه املساحة اجلغرافية الشاسعة .كما أن الدولة املوحدية اجلديدة تنتظر حتدايت
إقليمية أخرى صعبة ،خصوصا يف منطقة مشال إفريقيا ،أو يف منطقة األندلس ،مما يتوجب على عبد املؤمن ومن معه على رسم
سياسة خارجية ،وبناء عالقات ديبلوماسية مع عدة جهات خمتلفة .لقد كانت هناك عدة ملفات حساسة وشائكة مطروحة أمام
الدولة املوحدية اجلديدة ،ويتوجب على صناع القرار فيها التعامل مع هذه امللفات بشيء من الذكاء واحلنكة ،وإدارهتا بطريقة
احرتافية .ويبدو أن مثل هذه امللفات كان الزعيم املوحدي عبد املؤمن يدركها ،ويعرف كيف سيتعامل معها بواقعية وعقالنية،
خصوصا وقد بىن شبكة حتالفات مع خمتلف القبائل ليوطد هبا أسس دولته اجلديدة ،وبناء مؤسساهتا اإلدارية والسياسية
واالقتصادية ،والدينية ،ورسم خارطة طريق جديدة للتعامل مع بقية القوى والتوازانت املوجودة يف املنطقة (الصاليب،1998 ،
صفحة .)130
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ب -أهم التحدايت اليت تواجه املوحدين يف املرحلة اجلديدة:

Metin Şerifoğlu

اجلديدة .وقد وضع عبد املؤن لنفسه صالحيات واسعة ،لكي يتخلص من تدخل أي جهة أخرى يف شؤون إدارة الدولة .وبذلك
يكون عبد املؤمن قد نقل مشروعه السياسي من مفهوم اجلماعة إىل مفهوم الدولة ،وأصبح الزعيم الفعلي الذي ال ينافسه أحد يف
ذلك ،مما يسمح له االستحواذ على الدولة ،وحيصرها يف عائلته هو بعد أن ختلص من األشخاص الذين قد يشكلون قوة معارضة
له يف الدولة اجلديدة (الصاليب ،1998 ،الصفحات .)126-122
هكذا يكون عبد املؤمن بن علي قد قام بعملية أتسيس جديدة للمشروع السياسي املوحدي مبفهوم الدولة وتنظيمها
اهليكلي ،وليس مبفهوم اجلماعة واإلمارة اليت أدرك أهنا مل تعد صاحلة يف مرحلة الدولة .واحلقيقة ورغم أن عبد املؤمن قد صاغ
تنظيما إداراي استحوذ فيه هو على أغلب السلطات والصالحيات ،إال أنه كان واقعيا ومدركا لتحدايت املرحلة اجلديدة ،وميلك
عمق نظر جملرايت األمور ولطبيعة التوازانت سواء كانت حملية أو إقليمية .لقد تطور فكره السياسي ،ونضج من خالل املراحل
السابقة ،وأصبح الشخصية األقوى يف إدارة املشروع السياسي املوحدي ،وقد جنح من خالل أتسيس اهلياكل التنظيمية اجلديدة
للدولة يف إبعاد أي شخصية قد تقف ضده أو تعارضه ممن كان هلم نفوذ وموقع يف إدارة اجلماعة .بل إن حضور الدولة يف ذهن
عبد املؤمن جعل فكرة املهدي وهيمنة شخصية ابن تومرت ترتاجع وختفت يف وعي الناس .وكان عبد املؤمن براغماتيا يف استخدام
شخصية ابن تومرت املهدي يف الوقت الذي جيب أن يستخدمه لتحقيق أهدافه السياسية (الصاليب ،1998 ،الصفحات
.)126-122
 سياسة عبد املؤمن التوسعية يف املغرب األوسط واألدىن واألندلس:ما إن استقرت األوضاع لعبد املؤمن يف أتسيس هياكل الدولة املوحدية اجلديدة ،وتقوية نفوذه داخليا ،انتقل إىل وضع
اسرتاتيجية توسعية إقليمية وخارجية ،وذلك ألنه كان يدرك أن بقاء الدولة املوحدية منحصرة فقط يف جغرافية املغرب األقصى
سيضعفها ،وجيعلها معرضة إىل هتديدات من دول اجلوار.كما كان عبد املؤمن واعيا مبدى حاجة دولته إىل تطوير نفوذها
اجلغراس ياسي من أجل تطوير قوهتا االقتصادية والعسكرية ،والتمدد حنو الضفة الشرقية يف اجتاه تونس وليبيا وحوض البحر املتوسط
الذي يسيطر عليه النورمانديون .منذ ذلك احلني وضع عبد املؤمن خطته التوسيعية ،وقد اتركزت على األولوايت التالية:
أ -التوسع يف املغرب األوسط :تعد هذه املنطقة ابلغة األمهية ابلنسبة إىل الدولة املوحدية اجلديدة ،فهي منطقة جوار مباشر قد
تشكل هتديدا هلا ،خصوصا وأهنا كانت نفوذ إمارة بين محاد اليت تعد أحد أهم املنافسني له ،ولذلك استطاع أن يدخل يف حتالفات
مع القبائل املوالية لبين محاد ،وأضعف هذه اإلمارة وأصبحت حتت سيطرته ونفوذه ،كما استطاع عبد املؤمن أن يكسب بفضل
دهائه السياسي بعض القبائل اليت مازالت مناوئة له ،وكون حلفا قبائليا ،قد يقف ضد قبيلة املصامدة اليت ترى يف عبد املؤمن أنه
سحب منهم سلطة النفوذ ،وأنه تنكر إىل دعوة ابن تومرت .هذه النجاحات اليت حققها عبد املؤمن يف منطقة املغرب األقصى
ساعدته على التوسع يف اجتاه الشرق ،مما سيعزز وجوده العسكري من انحية ،وكذلك تقوية وارداته االقتصادية من تلك املناطق من
انحية اخرى .فعبد املؤمن مل يكن شخصا ساذجا بسيطا ،بل كان يدرك حبنكته ودهائه السياسي أمهية التوسع اجلغرايف يف تطوير
الدولة اقتصاداي وعسكراي( .الغناكي ،1988 ،الصفحات .)61-56

ب -التوسع يف منطقة املغرب األدىن :بعد االنتصارات اليت حققها عبد املؤمن يف منطقة املغرب األوسط أصبح الطريق مفتوحا
له حنو تونس وليبيا ،أو ما يسمى مينطقة املغرب األدىن ،وقد جنح يف السيطر عليها ،مستخدما أسلوب التحالفات القبلية،
خصوصا قبائل بين هالل اليت حتالف معها ،وخضعت هذه املناطق له .لقد كان عبد املؤمن يدرك أمهية العصبية القبلية يف تلك
املناطق ،لذلك عرف كيف يساير هذه القبائل و يكسب ودهم ،وأن يضمهم إىل سلطته .وبسيطرته على املغرب األدىن يكون عبد
املؤمن قد سيطر على كامل اجلغرافية املغاربية ،وأصبح مطال على حوض البحر املتوسط من الناحية الشرقية ،فانطلق بعد ذلك يف
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املنتشرة فيها انتقل عبد املؤمن بن علي يف هذه املرحلة إىل التوسع حنو الشمال ،حيث األندلس اليت كان عبد املؤمن يدرك أمهيتها
االسرتاتيجية ،ويدرك التهديدات اليت ترتبص هبا من قبل اإلسبان الصليبيني ،لذلك قرر سنة  557ه أن يعد العدة ،ويشكل
أسطوال حبراي وجيشا كبريا لينطلق به حنو األندلس ليخضعها .وقد وضع عبد املؤمن كل اخلطط واالسرتاتيجيات املمكنة ملواجهة
الصليبيني وكل املناوئني للدولة املوحدية اليت ابت فاعال أساسيا يف معادالت الصراع يف اخلارطة اجليوسرتاتيجية املغاربية واألندلسية
واملتوسطية .ورغم هذه االستعدادات الكبرية واحلرص الذي أبداه عبد املؤمن يف السيطر على األندلس ،وبسط نفوذه عليها ،إال أن
هذه العملية مل تتم ،وذلك بسبب مرض عبد املؤمن مرضته األخرية واليت أودت حبياته سنة 558ه (الغناكي ،1988 ،صفحة
.)78
 موت عبد املؤمن وبداية مرحلة جديدة للمشروع املوحدي :يعد عبد املؤمن الشخصية األبرز الذي لعب دورا ابرزا ومهما يفتطوير الوعي السياسي املوحدي ،فهو الذي استطاع أن ينقل املشروع املوحدي من حيز مفهوم اجلماعة الضيق ،لينطلق به حنو
مفهوم أوسع هو مفهوم الدولة .وقد كان عبد املؤمن بعمق تفكريه ودهائه وحنكته قد استطاع أن حيقق جناحات كبرية ،ويؤسس
مشروع دولة لعبت دورا مهما يف خريطة التوازانت يف تلك املنطقة .وقد تويف عبد املؤمن سنة  558ه (الغناكي،1988 ،
صفحة  ،)78بعد أن حول حكمه إىل حكم وراثي يف أبنائه الذين دخلوا بعده يف صراع على عرش السلطة ،مث لينتهي هذا
الصراع ،ويؤول احلكم إىل أحد أهم أبناء عبد املؤمن وهو يعقوب بن يوسف الذي سيكون له شأن كبري ودور ابرز يف مواجهة
الصليبني يف منطقة مشال إفريقيا ويف املنطقة املتوسطية ،بل سيكون له الدور البارز يف مساعدة صالح الدين األيويب يف حربه
لتحرير القدس الشريف من أيدي الصليبيني .تويف عبد املؤمن بعد مسرية طويلة بدأت مع مؤسس الدعوة املوحدية ابن تومرت،
وليأخذ هو بعد ذلك زمام قيادة املشروع املوحدي ،ويطوره ويوسع يف آفاقه السياسية ،وحيوله إىل أحد أهم الدول يف العصر
الوسيط ،حيث لعبت دورا ابرزا يف خريطة التوازانت على املستوى املغاريب وعلى مستوى الضفة الغربية ملنطقة البحر األبيض
املتوسط ،كما كانت جتربة املوحدين أحد اهم التجارب السياسية املتميز يف التاريخ السياسي اإلسالمي.
اخلامتة:
مثل املشروع السياسي املوحدي جتربة سياسية خمتلفة عن بقية التجارب السياسية األخرى يف العصر الوسيط ،فقد متكن
ابن تومرت من أن يؤسس لبنات ملشروع سياسي عقائدي ،لعب دورا مهما يف خريطة التوازانت يف منطقة املغرب اإلسالمي،
وأحدث ديناميكية فكرية وثقافية وسياسية جديدة ،سامهت بشكل كبري يف الوقوف ضد التحدايت الكربى اليت كانت تواجه
املنطقة ،خصوصا حالة التشرذم السياسي واجملتمعي ،وكذلك التهديدات اخلارجية املرتبصة هبا ،للسيطرة عليها ويف مقدمتها اخلطر
الصلييب .وبعيدا عن الدخول يف نقاش حول مدى صدق أو كذب ابن تومرت يف مهداويته ويف مزاعمه وأفكاره الدينية اليت بشر
هبا ،إال أنه ميكن القول إن جتربة ابن تومرت مل تولد من فراغ ،بل أتثرت بتجارب إسالمية مشاهبة ،لعل أمهها جتربة السالجقة
الذين أسسوا دولة سنية ،لعبت دورا ابرزا يف الشرق العريب واإلسالمي ،وقاومت املشروع الصلييب ،وواجهته يف عدة مناطق خمتلفة
من اجلغرافية اإلسالمية ،وأوقفت تقدمه .وقد عاين ابن تومرت خالل رحلته إىل بغداد هذه التجربة وأتثر هبا ،وعاد إىل مسقط
رأسه ليؤسس منوذجا مشاهبا للنموذج السلجوقي السين.
من جهة أخرى قاد ابن تومرت حركة إصالح ديين يف املنطقة ،وكانت حركة جديدة يف أطروحاهتا وتصوراهتا،نقلت العقل
الديين من سيطرة املنهج النقلي إىل هيمنة املنهج العقلي التأويلي .حيث كان ابن تومرت يعتقد أنه ال ميكن أتسيس مشروع
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صراع مع النورمنديني ،واستطاع أن يسيطر على جزيرة صقلية ذات األمهية االسرتاتيجية الكبرية يف البحر املتوسط (الصاليب،
 ،1998الصفحات .)136-135

Metin Şerifoğlu

سياسي فاعل يف مناخ اجتماعي يغلب عليه اجلهل ابلدين ،وتنتشر فيه اخلرافات واالحنرافات ،كما كان يعتقد أن تغيري العقول هو
أساس بناء الدول القوية .ولذلك عمل منذ البداية على أتسيس حركة دينية إصالحية ،سرعان ما انتقلت إىل حركة سياسية،
جنحت يف ما بعد يف إسقاط دولة املرابطني ،وأتسيس دولة قوية على يد خليفته عبد املؤمن بن علي الذي لعب دورا فعاال يف
إنقاذ حركة ابن تومرت اإلصالحية ،ونقل املشروع املوحدي من حيز مفهوم اجلماعة إىل حيز مفهوم الدولة .وقد جنح عبد املؤمن
بذكائه وحنكته يف االستفادة من جتربة مواجهة املرابطني ،ومن التحالفات القبلية يف املنطقة ،وعرف كيف حيول املشروع السياسي
املوحدي إىل أحد أهم القوى املؤثرة يف خارطة التوازانت يف منطقة املغرب اإلسالمي.
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