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الدولة  /أثر املرجعية الفكرية يف بناء السلطة السياسية

 املوحدية أمنوذجا

 

   

 الملخص 

إف نجاح التجربة الموحدية في بناء حضارة متميزة، وفي االمتداد الزماني والمكاني 
الذؼ لـ تستطعو الدوؿ في الغرب اإلسالمي قبل دولة الموحديف، يطرح بقوة مسألة 

شكالية االفكار الداع مة لسمطتيا وعناصر الشرعية التي أسست ليا وتمّيزت بيا. إذ وا 
ف تأسست يصعب االحتفاظ بيا، وقد كاف  بالقوة وحدىا ال تؤسس السمط السياسية، وا 
الفكر السياسي ذو الصبغة الدينية ىو ما يمنح مشروعية الحكـ خالؿ العصر الوسيط ، 

شرائع، ويكوف ذلؾ  سبب وسّر فتبدو السمطة السياسية أماـ الرعية حافظة لمديف وال
وجودىا واستمرارىا، حيث تجتمع السمطتاف الدينية والسياسية في يد واحدة، وىو ما يطمح 
الّساسة ومؤسسو الدوؿ إلى تحقيقو منذ البداية كما حدث مع دولة الموحديف التي اعتمدت 

نية ترسانة ضخمة مف ىذه االفكار، أثيرت خالفات حوؿ أبعادىا السياسية والدي
 واالجتماعية.

 

 

 لبنى الورطيطيد.      

 وزارة الرتبية الوطنية /املغرب العربي   
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The impact of intellectual reference in building political 

power the Almohad state as a model 

  

 

 

Abstract 

The '' Mowahidi'' undeniablysucceeded  to build a powerful 

state thatlasted over decades and prevailedeast and 

westsurpassingmanyother states in the islamicwest. This factbrings 

to mindmany questions about the legitimacy of the mowidi state 

and the ideasthatsupporteditsauthority. Surely. Tyrannycannever 

lead to a successful state, hencereligiouspoliticswas the best way to 

gain legitimacy in the middle ages, itabides by religion and 

guaranteesloyalty of the people. In religiouspolitics, the leader has 

bothreligious and  politicalauthority. He, hence, canruleeasily. The 

latter factcanaccount for the success and power of the Mowahidi 

state. 
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 المقدمة
إف نجاح التجربة الموحدية في بناء حضارة متميزة، وفي االمتداد الزماني والمكاني الذؼ 
شكالية االفكار  لـ تستطعو الدوؿ في الغرب اإلسالمي قبل دولة الموحديف، يطرح بقوة مسألة وا 

ف الفكر، الداعمة لسمطتيا وعناصر الشرعية التي أسست لمدولة، فمنذ كانت السياسة انطمقت م
ف كاف ليس مف السيل دائما التعرؼ عمى أسبقية أؼ  ولـ تكف قط سياسة بعيدة عف الفكر. وا 
منيما، فإنو مف المؤكد أنيا ارتبطت بو تنظيرا وممارسة، فما مف حكـ حقق نوعا مف النجاح إال 

 .(1)دّؿ ذلؾ عمى استناده إلى تنظير قوؼ مف الحاكميف أو المفكريف
فكر والفكر السياسي عمى وجو الخصوص مركب صعب وطريق وعرة إف دراسة تاريخ ال

دراؾ األفكار والنوايا والعقائد  ممتوية، ألف الباحث يبحث مف جية عف فكرة أو نية أو عقيدة، وا 
يعّز حتى في حياة أصحابيا، فما بالؾ و قد تطاوؿ العيد و بعدت الشقة، ومف جية أخرػ، 

بي اإلسالمي بحث في مختمف المجاالت المتعمقة بسياسة يالحع عموما أف الفكر السياسي العر 
الدولة ونزرا ما بحث في مصدرىا واألفكار المؤسسة ليا، كما أف كتب التاريخ الموحدؼ ال تقدـ 

 في ىذا الجانب إال كممات معدودة  ومبيمة ومكررة. 
مف  ير يعتبرولّما كانت السياسة عبر التاريخ في تالـز دائـ مع الفكر، فقد ظّل ىذا األخ

، ويفسر ويبّرر قدرة الدولة عمى  العناصر األساسية في فيـ طبيعة العالقة بيف الحاكـ والمحكـو
االستمرار في السمطة، إذ بانيياره تبدأ السمطة في التالشي حتى تختفي. وقد كانت األفكار 

ف كانت تختمف ح سب الظروؼ الدينية خاصة في عالقة قديمة بالسياسة قدـ التجمع البشرؼ، وا 
واألوضاع العامة، فتكوف مرة صدامية، وأخرػ تبريرية، وثالثة تجتمع السمطتاف الدينية والسياسية 
في يد واحدة، وىو ما يطمح الّساسة ومؤسسو الدوؿ إلى تحقيقو منذ البداية كما حدث مع دولة 

 الموحديف . 
ف تأسست يصعب   االحتفاظ بيا، لذلؾ  ألنو بالقوة وحدىا ال تؤسس السمطة السياسية، وا 

الذؼ يمنح مشروعية الحكـ خالؿ العصر الوسيط ،  كاف الفكر السياسي ذو الصبغة الدينية ىو
فتبدو السمطة السياسية أماـ الرعية حافظة لمديف والشرائع، وذلؾ  سبب وسّر وجودىا 

 واستمرارىا.
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ذات الصبغة  وقد قامت دولة الموحديف عمى أساس ترسانة ضخمة مف األفكار السياسية
الدينية مف أجل شرعية وجودىا، ألف المفاىيـ الدينية تتميز بسيولة الفيـ واالستيعاب وليا 
جاذبية خاصة عند عمـو الرعية. فمنذ عاد دمحم بف تومرت مف رحمتو مف بالد المشرؽ وقّرر 

ما يبدو، كاف الثورة ضد الدولة المرابطية التي عاشت الرعية في ظميا آمنة في دينيا وعقيدتيا في
عميو أف يقدـ مشروعا دينيا بديال لزحزحة األساس المتيف الذؼ قامت عميو دولة المرابطيف، 

دينية ضد ىؤالء، نجد  -واستيواء الجماىير بقوة الفكر والفعل، فدخل في حرب فكرية سياسية 
يره في صداىا في كتابو "أعز ما يطمب" مف أجل إقناع الرعية بشرعية وجوده وأحقيتو دوف غ

 الحكـ.
وقد حاوؿ العديد مف الباحثيف تناوؿ جانب مف األفكار السياسية المؤسسة لدولة 
صدار أحكاـ  الموحديف، والتي  تميزت بكثرتيا وحربائيتيا، فاختمفوا في تصنيفيا وتفسيرىا وا 

. فما ىي أىـ األفكار السياسية المؤسسة لحكـ الموحديف؟ و ىل كاف ابف تومرت في (2)عمييا
اجة إلى ذلؾ الكـ اليائل مف األفكار إلثبات صالحية مشروعو وجذب عقوؿ وقموب الناس؟ ح

ىذه األفكار في بناء العالقة بيف الحكاـ الموحديف والرعية ؟ . وقد اعتمدت في ىذه  وما دور
المقالة عمى المنيج االستقرائي التحميمي، والنقدؼ أحيانا في تناوؿ عناصر المنظومة الفكرية 

 حديف وتنزيالتيا في الواقع السياسي .لممو 
 المبحث األول : إشكالية التوحيد في الفكر السياسي الموحدي

يعتبر "التوحيد" أىـ أساس ديني قامت عميو دولة الموحديف، فقد سّميت دولتيـ نسبة إليو، 
 واحد ال لكف الموحديف لـ يقصدوا بيذا المفيـو داللتو العقائدية البسيطة وىي االعتقاد بأف هللا

؟ وىل كاف ابف  شريؾ لو، بل منحوه أبعادا فمسفية مرتبطة بعمـ الكالـ. فما الغاية مف ذلؾ
 تومرت مبدعا أو مبتدعا في  ىذا الموضوع ؟. 

نما متأثرا   يبدو أّف داعية الموحديف دمحم ابف تومرت لـ يكف مبدعا في ىذا المجاؿ، وا 
ففي مرحمة القرف  المي حيف رحمتو العممية إليو.باألجواء الفكرية التي سادت بالمشرؽ اإلس

السادس اليجرؼ كانت طبيعة تفكير عمماء اإلسالـ عقمية محضة، بسبب عكوفيـ عمى المنػػػػػطق 
 والفمسفة، 
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وتأثرت مجمل العقائد بيذا التوجػػػو. وكاف مف أىػػػـ مواضيع االختالؼ مسألػػػة الذات والصفات 
 .(3)ات و جعمت حقيقة التوحيد مشكمة التي أحدثت فييا عدة تعقيد

نتج عف إشكالية مفيـو التوحيد اختالفات في الفيـ واالعتقاد، وتحوؿ االختالؼ إلى 
وأصبح "التوحيد" موضوع القرف السادس اليجرؼ،  ،( 4)خالؼ بيف العمماء والفرؽ بمغ حد التكفير

وف مف أشير المفكريف ليس عند المسمميف فحسب بل عند غيرىـ كذلؾ، فيذا موسى بف ميم
الييود قد خصص فصوال مف كتابو "داللة الحائريف" لدراسة ىذا المفيـو ،وعقد مقارنات بيف 

 .(5)مذاىب الفرؽ اإلسالمية والمذاىب الييودية بخصوص داللًة التوحيد العقدية والفمسفية
مس اليجرؼ ونقف مع ابف الزيات في كتابو التشوؼ عمى رواية تعود إلى بداية القرف الخا

تؤكد شيوع الخالفات الكالمية بيف العمماء، وتسّربيا إلى العامة في القطر األندلسي، حتى 
أصبح مفيـو "التوحيد" يناقش في األسواؽ بيف التجار عف غير عمـ، وتحوؿ النقاش مّرة إلى 

نيـ كانوا يثقوف قتاؿ، لوال تدخل العالػـ الفاسػػػػػػي أبو عمراف موسى ابف عيسى بف أبي الحاج، إذ أ
 .(6)في فتاويو

بف تومرت بيذا، لـ يكف إال متأثرا بالواقع الفكرؼ في زمانو بخصوص مسألة فدمحم 
"التوحيد" وعمـ الكالـ عموما، إال أنو ضّخـ مدلولو وأبعاده وجعمو محور معارضتو السياسية 

ف كاف لمدولة المرابطية، التي كانت تحظر الخوض في عمـو الكالـ وخاّصة بالنس بة لمعاّمة، وا 
الموحدؼ كعمـ مف العمـو  ىذا العمـ الذؼ اشتير بعمـ التوحيد يدّرس في المغرب قبل العصر

، أما في العيد الموحدؼ فقد أصبح مف العمـو (7)الدقيقة التي يتفرغ ليا المتخصصيف مف العمماء
ما الذؼ ميز "التوحيد" الذؼ . ف(8)األساسية التي تدّرس مباشرة بعد تعمـ العمـو الشرعية الضرورية

 جاء بو دمحم بف تومرت وجعمو يخرج مف مجالس العمماء إلى قصور المموؾ؟ 
، والعقيدة التي وضعيا ابف تومرت وأمر (9)بدراسة ما جاء في كتاب "أعز ما يطمب"

)المرشدة(، يتبيف أنو سّمط الضوء عمى فكرتيف أساسيتيف : رفض ( 11)أتباعو بحفظيا واعتقادىا
لقوؿ بوجود صفات هلل تعالى، ورفض اعتباره جسما كباقي األجساـ. وتحديد "التوحيد" بيذا ا

المفيـو ال يختمف كثيرا عّما تصورتو بعض الفرؽ كالشيعة والخوارج والمرجئة، ولـ يتأثر ابف 
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، فقد اعتبر ابف كالمرابطيف(  11)تعالىتومرت في ىذا باألشاعرة الذيف يقّرروف وجود صفات هلل 
 تومرت اإلقرار بالصفات قوال بالتجسيـ. 

والتجسيـ في تعريف ابف تومرت كفر وجب عمى كل موّحد محاربة القائميف بو بكل الوسائل 
واألساليب، ويعني بذلؾ أساسا المرابطيف. ولما كاف "التوحيد" التومرتي ال يستوعبو إال جيابذة 

ىذا األخير تبسيط تعميمو  ع السياسي، قّررالمتكمميف، وابف تومرت يسعى إلى إنزالو لساحة الصرا 
ف انتقد عميو البعض إقحاـ  ألتباعو وأنصاره، فأظير في ذلؾ براعة في أساليب التربية والتمقيف. وا 
العاّمة في مفاىيـ كالمية تفوؽ قدراتيـ العقمية، لكف كفاءتو تجّمت في تمكنو مف كسب أنصار بيذا 

، ولعل ىذا ماتسعى وتدعو إليو أساليب (12)التػػيـ وطبائعيـ"العمـ التوحيدؼ" وصياغتو وفقا لميو 
 التربية الحديثة.

وعموما فما يظير أف ابف تومرت لـ يأت باجتياد جديد بالنسبة لعقيدة "التوحيد" ، 
والجديد فيما جاء بو ىو تمويف مدلوؿ "التوحيد" بصبغة سياسية إيديولوجية ستزداد حّدة مع 

منح  )ـ1146/ ىػ 541 (دالئل ذلؾ، أّنو عند فتح مراكش سنة"الخمفاء" مف بعده. ومف 
األماف لمنصارػ الذيف كانوا في خدمة المرابطيف، ولـ يمنحو لممسمميف الذيف ظّموا عمى 

، فيل كاف المرابطوف أشد كفرا مف النصارػ؟. ولما اضطر خمفو (13)خضوعيـ ليذه الدولة
المممكة، وأمر بكسر األراضي لتقدير "الخراج"، عبدالمومف لزيادة مداخيل دولتو التساع رقعة 

فرض ىذه الضريبة عمى كل أراضي المغرب، واستند في ذلؾ عمى تبريرات تعتبر أف سكاف 
. ويبدو أف كل (14)المغرب لـ يخضعوا طواعية لمموحديف فيـ "ليسوا موحديف حقيقييف"

وحيد الرعية. لكف الضرائب التي فرضت بعد ذلؾ ستكوف لمتبرير نفسو، أؼ عدـ صحة ت
المفارقة المثيرة تتجمى في أف االلتزاـ بأداء الضرائب سيعتبػر مؤشػػػػػػرا ودليال ومفتاحا لدخوؿ 

 باب "التوحيد".
لقد أصبح مدلوؿ التوحيد مرادفا لمعنى الخضوع لمدولة الموحدية واإلخالص ليا ودعميا 

ية التوسعية التي تنظميا. وقد جاء في بكل اإلمكانات والوسائل، والمساىمة في العمميات العسكر 
رسالة تقريع إلحدػ فرؽ الجيش الموحدؼ ىزمت في إحدػ المعارؾ، أف عدـ نصحيـ في 

 .(15)الجياد يعتبر ارتدادا عف ديف اإلسالـ
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لكف ىذه الشروط الدالػػػة عمى التوحيػػػد التومػرتي عمى قساوتيا وغرابتيا، تفقد مغزاىػػػػا 
ندما تصّر السمطة الموحدية عمى االستمرار في محاسبة الناس عف ماضييـ، وأىميتيا أحيانا ع

أؼ ىل كاف خضوعيـ لمموحديف طوعا أـ قيرا. ويبدو أيضا أف ىذا االلتصاؽ باألبعاد الفقيية 
 في التعامل مع الرعية قد اختمف حسب األىمية السياسية والحيثية االجتماعية لمخاضعيف.

 "، وما ىي الظروؼ التي صاحبت تحوالتو المفاىيمية؟ فكيف تطور مفيـو "التوحيد
لقد كاف "التوحيد" في البدايات األولى لمدعوة الموحدية يعني االعتقاد الطوعي الصحيح 
وأيضا الفورؼ في كل ما جاء بو ابف تومرت، ومف خضع قيرا بعد طوؿ ممانعة يكوف مصيره 

ادة الدعوة الموحدية قبل فتح مراكش سنة القتل، كقبيمة دكالة التي بعثت بتوحيدىا األوؿ لق
ـ( مع إحدػ القبائل المجاورة ليا رىبة واحترازا، لكف لما وصل إلييا "أبو  1146ىػ /  541)

،ألنيـ فيما يبدو لـ (16)"ليقتميـ رجل ألف دكالة مف كتف" الموحديف القادة أحد" ڭاڭالحسف بف و
سراعا في التمبية واالستجابة  لمدعوة الموحدية. واألمر نفسو حدث مع قبيمة يظيروا إخالصا وا 

صنياجة، فبعد حديثو عف إخضاع القبائل الثائرة، يصرح البيدؽ لّما لـ يجد مبررا لقتل 
 .(17)الصنياجييف ودوف أدنى انسجاـ منطقي في كالمو "ووّحد صنياجة، وقتل صنياجة"

لنوايا خاصة مع لكف السمطة الموحدية اضطرت بعد ذلؾ لمعدوؿ عف سياسة محاسبة ا
تزايد الثورات والفتف، وبدأت تركز محاربتيا عمى الثوار، وأصبح كل ثائر كافر "قد خمع ربقة 

،فظير مفيـو "التوحيد السياسي" الذؼ ال يعني أكثر مف قبوؿ سياسة ( 18)اإلسالـ عف عنقو"
ف كاف ىذا االمتياز قد استفاد الدولة الموحدية والعمل عمى حماية مصالحيا، منو خاصة  وا 

الوجياء مف القواد كابف ىمشؾ، واألمراء كابف الرند، والعرب، وغيرىـ ممف تحتاجيـ الدولة 
 الموحدية في حفع استقرارىا وأوضاعيا االمنية.

لقد بعث ابف ىمشؾ القائد العسكرؼ البف مردنيش بتوحيده لمشيخ أبي حفص الينتاتي 
يره دمحم ابف مردنيش حاكـ شرؽ األندلس، وكاف بعدما ساءت العالقة تماما بينو وبيف أميره وص

ألنو سيسّيل  (19)توحيده اضطرارؼ وليس اختيارؼ، فقبمو الموحدوف واحتفوا بو أّيما احتفاء
 الفتوحات األندلسية لمعرفتو وخبرتو بالمنطقة.
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كما أسرعت السمطة الموحدية لقبوؿ عودة الثائر ابف الرند إلى حظيرة "التوحيد" بعد عجزه 
     مقاومة الحصار الموحدؼ عمى مدينة قفصة وعفت عف أتباعو، ذلؾ أف ثورة ابف الرند عف
فريقية، كما أف مدينة قفصة  1176ىػ /  572)  ـ( قد تزامنت مع ثورات عديدة باألندلس وا 

تتواجد في مكاف وعر وحصيف، مما كاف يستدعي ضرورة إغالؽ جبيتيا بأيسر السبل حسبما 
تيف المتيف بعثا بيما الخميفة يوسف بف عبد المومػػػف إلى إشبيميػػػػػة، وتبريره نستنتجو مف الرسال

ف كانت سوابق ذنوبيـ وسوالف جرميـ تقتضي رّد  سرعة العفو عف أىل قفصة وقبوؿ توبتيـ "وا 
، لكف و بدافع المصمحة العميا لمبالد " أخذناىـ بما ظير، إذ كاف هللا سبحانو توّلى (21)رغباتيـ"
 .(21)ـ"حسابي

ف تجاوزت مرحمة "  أما عمى المستوػ الداخمي ومع عمـو الناس، فإف السمطة الموحدية وا 
محاسبة النوايا " بالقتل، فإنيا ابتدعت أساليب أخرػ لمعقاب، أىميا مصادرة أمواؿ مف خضع 

وقد ظل أسموب الترىيب في  .(22)لسمطتيا رىبة واضطرارا، وكذلؾ اعتبار أراضييـ ممكا ليا
"التوحيد" مستمرا مع استمرار الفتوحات الموحدية، واستمرت المصادرات، ترىيب يفّسر ما  فرض

يتردد أحيانا في المصادر الموحدية أنو بعد إخضاع مدينة أوقبيمة معينة تأتي القبائل المجاورة 
، ولعل ىذا األسموب الذؼ لـ يحقق الوالء  (23)معمنة توبتيا وخضوعيا الطوعي لمموحديف

 قي  لمسمطة الموحدية، قد منحيا التبريرات الفقيية البتزاز الرعية ومصادرة ممتمكاتيـ.الحقي
وبعد ىزيمة "العقاب" التي شكمت حدثا مفصميا في تاريخ دولة الموحديف، تغير الخطاب 
السياسي الموحدؼ وخفت الحديث عف الفئة المنصورة الناجية المؤيدة وتكفير مف سواىا، وأصبح 

، (24)رد فئة مف الفئات االجتماعية تحتل رأس اليـر االجتماعي الرتباطيا بالسمطةالموحدوف مج
جاء في رسالة لمشيخ عبد الواحد  فقد( 25)األخرػ وتشارؾ في المعارؾ كفرقة مستقمة عف الفرؽ 

ـ( عمى ابف غانية 1217ىػ /  614الحفصي بمناسبة انتصاره في "شبرو" بنواحي تبّسة سنة ) 
ذه المسرة ... لتحمدوا هللا ... وتذيعوا بالءه الجميل لكـ ولكافة المسمميف عمى "وطالعناكـ بي

. كما يالحع حرص يحيى المعتصـ في رسالتو إلى الرعية ( 26)أيدؼ أوليائيـ الموحديف وتنشروه"
ـ( مدافعا عف أحقيتو بالخالفة دوف إدريس المأموف عمى توجيو خطابو 1227ىػ/ 625سنة )

. وتجّنب الحديث عف مصطمح الموحديف، (27)بحفع مصالحيـ وتأميف روعيـ لممسمميف ويعدىـ
ويبدو أف عدد ىؤالء قد قّل في ىذه المرحمة وانحصر معظـ وجودىـ في مراكش. وىو ما شّجع 
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  (28)ـ( عمى إلغاء رسـو الميدية1228ىػ/ 626فيما يبدو ادريس الماموف في السنة الموالية )
 ؿ االجتماعي والسياسي لمتوحيد.محاوال القضاء عمى المدلو 

ويبقى السؤاؿ مطروحا عف األسباب التي جعمت الحكاـ الموحديف يتنازلوف تدريجيا عف 
أىـ قاعدة فكرية لقياـ دولتيـ. ىل عدـ قدرتيـ عمى االستمرار في فرض مذىبيـ بالقوة العسكرية 

ػػثرة الػػػثورات واتساع مجاليا خاصة أنو لـ يستيو المغاربػػة المرتبطوف بمذىػػب مالؾ، أـ ىي كػ
 وتزامنيا مع الصراعات حوؿ السمطة بيف الخمفاء الضعاؼ؟ 

"التوحيد" لـ يكف يتزامف مع تطور المستوػ  ما يثير االىتماـ كذلؾ أف تطور مدلوؿ
المادؼ لمموحديف، فقد ارتفعت مرتبات الجنود األغزاز في عيد أبي يوسف يعقوب عف مرتبات 

، وكانت مرتبات العرب خاصة بعد عيد دمحم الناصر تفوؽ مرتبات ىؤالء بما الموحديف بكثير
فييـ األشياخ، إذ حّدد لشيوخ الموحديف مائة دينار ووصل مرتب شيوخ العرب إلى مائتي 

. ولذلؾ عمى األرجح حاوؿ ىؤالء استثمار مكانتيـ األدبية لالستغناء وتجميع الثروة في (29)دينار
، وأصبحوا يتدخموف في شؤوف الحكـ ويتصارعوا فيما بينيـ. فسارع عيود الخمفاء الضعاؼ

المأموف مف أجل إرضاء الرعية مف جية، والتخمص مف مفيـو أصبح عبؤه أكثر مف فائدتو مف 
جية أخرػ، إلى إلغاء األسس التي بنيت عمييا مكانة األشياخ داخل الدولة والمجتمع الموحديف 

 مف أجل القضاء عمييـ .
مدلوؿ "التوحيد" حتى أصبح ابف أخت الفنش الذؼ جاء إلى المغرب في ثـ بيت 

العشرينات مف القرف السابع اليجرؼ ولقب بأبي زكريا مظيرا لديف اإلسالـ، أصبح مف 
. وأصبح لمنصارػ فضل عمى شيوخ الموحديف عندما (31)"الموحديف فاعال لمخير محبا في أىمو"

شو" في عودتيـ إلى مراكش في عيد عبد الواحد بف المأموف توّسط قائد المرتزقة المسيحييف "سان
، لكنو لـ يكف يعني أكثر مف (31)الممقب بالرشيد وأعيد العمل بالنظاـ القائـ عمى عقيدة التوحيد

إعادة االعتبار لمشيوخ الموحديف عمى المستوػ االجتماعي طيمة عيد الرشيد، ليعودوا مرة أخرػ 
 خمفاء الثالثة األواخر.لممعاناة والصراع في عيد ال

وىكذا فقد ظير "التوحيد" مع ابف تومرت في بداية الدولة الموحدية واعتبر العقل أساسا 
، لكنو خرج منذ عيد الخميفة األوؿ عبد المومف بف عمي عما يقبمو العقل (32)لمعرفة ىذه العقيدة
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ديف ب " الموحديف" إلى ما تقتضيو السياسة. ويبدو أف رفض ابف الخطيب تسمية حكاـ الموح
كاف بسبب االستعماؿ السياسي لمكممة، ثـ تقّزـ التوحيد في مدلوؿ  (33)وتسميتيـ بآؿ عبد المومف

اجتماعي، ثـ فقد كل دالالتو مع الخمفاء الثالثة األواخر. ومف نافمة القوؿ الحديث عف اقتراف 
 ياىـ. تطور مفيـو التوحيد مع تطورات العالقة بيف الحكاـ الموحديف ورعا

لذلؾ يجمل بنا أف نتساءؿ عف موقف العاّمة والعمماء المغاربة مف "التوحيد السياسي" 
 لدولة الموحديف؟ 

مف الواضح أف كثيرا مف الناس عاّمة وخاّصة رفضوا المنظومة الفكرية لمموحديػػف برمتػػػيا وقاموا 
ف بيعتو باستثناء فاس بثورات عديدة منذ بيعة عبد المومف بف عمي حتى خرجت كل المناطق ع

. لكف اآللة العسكريػػػة لمموحديف مف جيػػة وحاجػػػة الناس لألمػػػف واالستقرار والبعد (34)ومراكش
 عف الفتف التي تزىق األرواح وتنقص األرزاؽ مف جية ثانية، كانت تسّكف األوضاع إلى حيف.

الرغـ مف معارضة  وقد أسيـ فقياء المالكية في تيدئة األوضاع وتسكيف العامة عمى
، ويرجع تفسير ذلؾ فيما يبدو إلى طبيعة االتجاه السني (35)كثير منيـ لمفكر السياسي الموحدؼ

الذؼ يعتبر الخضوع لمحاكـ المسمـ ميما كاف االختالؼ حوؿ فكره وسياستو أوجب مف الثورة 
 ضده.

وحدانية الخالق بل إف بعضيـ ذىب إلى أكثر مف ذلؾ إذ اعتبر أف وجود الحاكـ دليل عمى 
 . مع ما فيو ىذا الكالـ مف مبالغة....(36)ومف حاربو فيو محارب لسنة هللا في خمقو

 المبحث الثاني : اإلمامة والعصمة أو التنظير للحكم المطلق
لقد ظل اإليماف بالتوحيد بالنسبة البف تومرت يعني التسميـ بإمامتو، فمف أنكر اإلمامة 

لو لمموحديف. فما حقيقة اإلمامة وما مدلوليا ؟ وماعالقتيا بالمفاىيـ فيو غير موحد يحّل دمو وما
 السياسية األخرػ عند الموحديف ؟

اإلمامة لغة: مف األـّ وتفيد القصد والتقدـ كما ذكر ابف منظور
، واصطالحا كثيرا ( 37)

ل مسؤولية ما تستعمل مرادفة لكممة خالفة الرتباطيما في المعنى والمدلوؿ، إذ كالىما يفيد تحم
التسيير. ويذكر ابف خمدوف في ىذا السياؽ أف اإلمامة والخالفة ىي نيابة عف صاحب الشريعة 

الذؼ  واإلماـ حسب معظـ التوجيات اإلسالمية الّسنية ىو (38)في حفع الديف وسياسة الدنيا بو
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وىي حسب  ،(39)يسير عمى أمور رعيتو الدينية والدنيوية ويعمل عمى تطبيق األحكاـ اإلسالمية
تمؾ التوجيات فرع مف فروع الديف. أما الفرؽ الشيعية فاعتبروىا مف األصوؿ، وىذا يعني أف 

 .(41)، ولـ يثبت عند غيرىـ وجوب اإلمامة(41)عدـ اإليماف بيا كفر
والظاىر أف ابف تومرت قد تبنى موقف الشيعة األخير، حيث قاؿ في كتابو "أعز ما  

ركاف الديف، وعمدة مف عمد الشريعة، وال يصح قياـ الحق في يطمب" أف اإلمامة "ركف مف أ
. وقد اختمف الباحثوف رغـ ىذا التصريح التومرتي حوؿ (42)الدنيا إال بوجوب اعتقاد اإلمامة "

، واعتقد البعض (43)مدلوؿ اإلمامة عند الموحديف، فاعتبرىا البعض دليال عمى شيعية مذىبو
. إال أنني أرجح الرأؼ األوؿ مع بعض التحفع؛ ألف ابف (44)ةاآلخر بالبعد السني لكممة اإلمام

تومرت قد حصر تركيزه عمى االستعماؿ السياسي لإلمامة ولـ يقـ بالتنظػػير لمكمػػػمة والكشف عف 
أصوليػػػا العقديػػػة والشرعية عمى الرغـ مف أنو اعتبرىا أساس الديف، بل جعميا متكأ إلثبات 

 بتسميط األضواء عمى األدوار السياسية لإلماـ ومف ذلؾ: أحقيتو في الحكـ المطمق 
 "(45)االعتقاد أف الحق ال يخرج إال مف عند اإلماـ "فيو جوىر مف نور النبوة. 
  االعتقاد أف األرض ممؾ لإلماـ، وقد تـ تبرير ذلؾ بأف معظـ الرعية دخمت في التوحيد

 .(46)عنوة
 (47)اإلماـ ال يكوف إال أفضل الناس. 
 مامة بالميدوية.ربط اإل 
 (48)قدرة اإلماـ عمى معرفة الغيب و كشف المنافقيف. 
 (49)اقناع ابف تومرت أتباعو أف مف لـ يعترؼ بإماـ زمانو مات موتة جاىمية. 
  تبني الموحدوف لمفكر الباطني الذؼ يجعل مف الشريعة ظاىرا وباطنا، ويمنح اإلماـ

ومف ذلؾ تفسيره لقولو تعالى : "يا أييا  الحق في التفسير الباطني لتأويل آيات القرآف،
باعتبار أولي األمر ىـ ( 51)الذيف آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسوؿ وأولي األمر منكـ"

 .(51)األئمة، يقوؿ "وال يصح االتفاؽ إال بإسناد األمور إلى أولي األمر وىو اإلماـ"
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 ية القرآنية الكريمة "إني الربط بيف مفيـو اإلمامة والعصمة، حيث جاء ابف تومرت باآل
ليؤكد أف ( 52)جاعمؾ لمناس إماما، قاؿ ومف ذريتي، قاؿ ال يناؿ عيدؼ الظالميف"

 اإلمامة ال تكوف إال لممعصـو .
وىكذا وضعت اإلمامة األساس الشرعي لحكـ مطمق في عيد الموحديف دوف أف يكوف 

يالحع أف ابف تومرت في  ألحد الحق في معارضتيـ أو مراجعتيـ في القوؿ أوالفعل. وما
تفصيمو لمغزػ اإلمامة في كتابو " أعز ما يطمب "، تحدث كثيرا عف حقوؽ اإلماـ دوف أف يشير 

قولتو رغـ طوليا لداللتيا في الموضوع "ال بد مف  -ىاىنا-ولو إشارة واحدة إلى واجباتو، ونورد
ا وىو اإلماـ، متى زاؿ العمود الذؼ قامت بو السماوات واألرض في سائر األزماف في الدني

العمود خر السقػػػف مف فوؽ، ومتػػى اتبع الحػػػق أىواء الناس فسػػػدت السمػػػاوات واألرض، ومتى 
ضيع أمر اإلماـ أو عصي أو نػػوزع أو خولف أو أىمل أو عطل، ولـ يرجع إليو أو استبد دونو 

أو نيي أو استغني عنو في  بقوؿ أو فعل، أو رأؼ أو نظػر أو تدبير أو أخذ أو عطاء أوامر،
دقيقة أو أعرض عنو في خردلة أو خولف سبيمو أو طريقو ... فمتى لـ يوافق فيما دعا إليو، 
وخولف في أدنى األشياء، اختمت أموره مف أعالىا إلى أدناىا، و متى لـ يرجع إلى عممو في 

ال إليو مف غير حرج وال الدقيقة والجميمة وأسند إليو األمر عمى وجيو، وتبرأ الكل مف األمر إ
ضيق وال تيمة وال سوء ظف، فمتى كاف شيء مف ذلؾ عطل أمره، وزاؿ العمود، وسقط السقف 

 .(53)عمى األرض" 
، إال أف المدلوؿ السياسي لكممة اإلماـ قد -الذؼ ادعى الميدوية–وقد توفي ابف تومرت 

ى ذلؾ، حظر الخميفة "أبو استمر مع الخمفاء الموحديف مف بعده. ومف الدالئل الواضحة عم
يعقوب يوسف" البث في قضايا الدماء مف قبل العماؿ دوف الرجوع إليو حتى لو اعتػرؼ المتيـ 

. كما كاف يعقوب المنصور يستثقل في (54)بجػريمتو أو قاـ دليػل أو شيادة مقبولة عمى ذلؾ
رفو، ألف اإلماـ ال مجالسو المفكريف الذيف بدا نبوغيـ بشكل كبير وأظيروا معارؼ تفوؽ معا

. ورغـ إنكار ادريس الماموف لإلمامة فقد استمرت المفاىيـ السياسية (55)يكوف إال أعمـ الناس
 .(56)المرتبطة بيا، واعتبرت معصيتو ناسفة لكل الطاعات والقربات
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وبذلؾ يتجمى النفس اإليديولوجي والتوظيف السياسي لمفيـو اإلمامة بالتركيز عمى بعدىا 
ربطيا بالخارج أؼ باألتباع والجماىير، دوف اإلشارة إلى بعدىا العمودؼ مف خالؿ األفقي و 

 صفاتيا الداخمية وشروط وجودىا، مما يجعل التصنيف المذىبي لمموحديف أمر مشكل .
وقد ارتبطت كممة العصمة باإلمامة ارتباطا عضويا دائما في الرسائل الموحدية، مما 

 التيا المختمفة في ىذا العيد  وقبمو.يجعمنا نتساءؿ عف مفيوميا ودال
يذكر أف ىشاـ ابف الحكـ ىو أوؿ مف ابتدع القوؿ بالعصمة لألئمة، ثـ أخذ عنو الحداد                      

. وابف الحكـ مف الشيعة قاؿ فيو اإلماـ الصادؽ " ال تزاؿ مؤيدا بروح (57)والوراؽ وابف الراوندؼ
 "، ومفيـو العصمة عند الشيعة يعني عدـ صدور الكبائر(58)ؾالقدس يا ىشاـ ما نصرتنا بمسان

والصغائر عف األئمة عمدا أو سيوا، وذلؾ بسبب القوة الخّيرة فييـ التي تجعميـ يسيطروف عمى 
. فيل كاف الموحدوف يتبنوف ىذا المفيـو الشيعي (59)شيوات النفس وأىوائيا مع كونيا مقدورة ليـ

 .(61)سني كما ذىب إلى ذلؾ أحد الباحثيفلمعصمة، أـ أف لعصمتيـ بعد 
تبدو تعريفات ابف تومرت لمعصمة في كتابو "أعز ما يطمب" أقرب إلى المدلوؿ الشيعي، 
و لكنو يستعمميا كاإلمامة ألغراض سياسية واضحة  إذ  يقوؿ إف اإلماـ "ال يكوف ... إال 

كذب ... و ال يصح معصوما مف الباطل ... معصوما مف الفتف ... مف الجور... مف ال
 .(61)االتفاؽ إال باسناد األمور إلى أولي األمر وىو اإلماـ المعصـو مف الباطل والظمـ"

ولـ يخرج مؤرخو الدولة الموحدية وخاصة البيدؽ وابف القطاف عف ىذا االستثمار 
السياسي لمفيـو العصمة، فاألوؿ أخذ عمى عاتقو مسؤولية الدعاية ألقواؿ وأفعاؿ اإلماـ 

معصـو ورفعيا إلى مستوػ المعجزات، والثاني اعتبر العصمة كرامة مف كرامات ابف تومرت ال
تمكف بفضميا مف النجاة مف الحكاـ الذيف مّر ببمدانيـ وىو يثير العاّمة ضدىـ في رحمة عودتو 
إلى المغرب خالؿ العصر المرابطي، ويجعل ذلؾ برىانا ودليال حّيا عمى صدقو وبالتالي ضرورة 

 .(62)اعو  والثورة ضد المرابطيف المجسميفاّتب
ويبدو أف ابف تومرت قد تمكف مف تحقيق إنجازات عظيمة بواسطة العصمة السياسية لّما 
سّمـ أتباعو أف أفعالو ال يطاليا الخطأ أو الزيف. ولعل سرعة قبوؿ القبائل بتصنيف جديد 

ف كانت تتماشى في بعض لمموحديف في طبقات تختمف عف المجموعات القبمية التقميدية  وا 
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. (63)جوانبيا مع األنماط البربرية ، يفسر باعتقادىـ غير المشروط في صحة قرارات المعصـو
وأكثر مف ذلؾ أف يعمل األب عمى قتل ابنو طواعية واختيارا ألف اإلماـ المعصـو القادر عمى 

اعو لدعوة التوحيد في كشف المنافقيف اطمع عمى خفايا النفوس فوجده منافقا وغير صادؽ في اتب
 .(64)عممية اشتيرت باسـ "التمييز" 

وتشير المصادر إلى أكثر مف عممية إبادة لمسكاف في عيد الموحديف مع ذكر أسباب 
مختمفة ليػػا أو دوف ذكر السبب. وقد اشتيػػػرت مف ىذه العمميػػػات "التػػػميػػيػػػز" و"االعتراؼ"، وذكر 

.  باإلضافة إلى العمميات المحمية (65)نا" لـ يستدع ليا عامة الناسابف القطاف عممية ثالثة "بيو 
دوف الحديث مباشرة عف االعتقاد في قدرة  (66)في القبائل كما حدث مع سكاف قبيمة تينممل

السياسية عمى معرفة وكشف المعارضيف لدعوتو،  –الميدؼ ابف تومرت ووارث أسراره الدينية 
، ومف مميزات الميدوية (67)اإلماـ الميدؼ "جوىر مف نور النبوة"لكف األدبيات الموحدية تعتبر 

عند ابف تومرت كشف المنافقيف حتى يعمـ ىؤالء أف "النبوة ليست دولة –بما ىي امتداد لمنبوة  -
 . (68)مؤقتة... فيي مستمرة دائمة تالحقيـ و تكشف أسرارىـ و تفضح نواياىـ"

ف كاف ابف تومرت لـ يعمف ألتباعو ميو  التو المذىبية أو األفكار الفرعية التي تنبثق عف وا 
القوؿ باإلمامة فإنو مارسيا عمميا. ولذلؾ فيما يبدو اعتبر عبد هللا العروؼ أف تاريخ المغرب قد 

. وقد حافع (69)كتب عمى الورؽ أياـ بني مريف لكنو كتب عمى أرض الواقع أياـ بني عبد المؤمف
مى توريث "العصمة السياسية" التي تمنحيـ القدرة عمى صنع الخمفاء الموحديف بعد ابف تومرت ع

التوازنات في بالد شاسعة كثيرة األعراؽ ومختمفة التوجيات، ومما يشير إلى ذلؾ ما جاء في  
رسالة ليعقوب المنصور بعد نكبة ابف رشد إلى الواليات يأمر فييا الناس بترؾ عمـو الفمسفة 

"ويؤكد فييا أنو "حاكـ يفصل بيف ال رغـ أف المراكشي أورد روايات بشاف ( 71)مشكوؾ فيو والمعمـو
 .(71)تنكره لعصمة ابف تومرت

ومف التناقضات المثيرة في الفكر السياسي الموحدؼ الحديث عف مبدأ الشورػ مع وجود 
، إذ تذكر المصادر أف ابف تومرت جعل أىل خمسيف لالستشارة وأخذ الرأؼ ، وأف (72)المعصـو

عمي كاف يشاور قادة الجيش في مؤتمر حربي يعقده قبيل المعارؾ لالنتفاع  عبد المومف بف
. لكف الواضح أف الشورػ التي مارسيا الحكاـ الموحدوف لـ تكف (73)بتجاربيـ في وضع خططو



                                                                      

 929 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

  أثر المرجعية الفكرية في بناء السلطة السياسية 

تمّس سمطتيـ وقوليـ الفصل في القرارات النيائية، وأنيـ تصرفوا حياؿ المبادغ السياسية بشكل 
 ا  إلثبات شرعيتيـ وحنكتيـ السياسية .نفعي وانتقائي أحيان

وقد وجد منذ عيد ابف تومرت مف عارض مفيـو العصمة السياسية مف داخل الفئة 
الحاكمة ومف خارجيا. فمف أىل الجماعة الفقيو اإلفريقي الذؼ عارض غدر سكاف تينممل الذيف 

ت لذلؾ وقاؿ ألصحابو آووا الدعوة الموحدية في بدايتيا مف غير سبب معقوؿ، فانزعج ابف تومر 
 .(74)"ىذا شؾ في عصمتي فاقتموه فقتل"

ـ( لفكرة 1161ىػ /  543كما تظير معارضة "أبو بكر ابف العربي" الذؼ توفي سنة )
اصـ مف القواصـ" دوف أف في كتابو "العو  (75) العصمة واستنكاره القوؿ بيا ألحد غير الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص

يصرح مباشرة بأسماء الحكاـ الموحديف. وقد عارض غيره مف المفكريف المعاصريف الفكر 
التومرتي برّمتو، لكف محاسبة المعارضيف ستبدأ في مرحمة الحقة بعد استقرار شؤوف الدولة 

 الموحدية.
 المبحث الثالث: المهدوية وخلفياتها السياسية

ية استندت إلى فكرة الميدية ىي الكيسانية، وىي فرقة شيعية تتكوف لعل أقدـ فرقة إسالم
. وىناؾ مف يرجع بأصل فكرة الميدية إلى أقدـ مف ىذا التاريخ (76)مف أنصار دمحم بف الحنفية

 ـ(.652ىػ / 32فيعزوىا إلى كعب األحبار المتوفى سنة )
وا إلى ىذه الفكرة لمدعوة لكف فكرة الميدية وجدت عند السنة أيضا، فالعباسيوف مثال لجأ

إلى أحقيتيـ في الخالفة حيث لقب الخميفة العباسي األوؿ الذؼ اشتير بالسفاح في بداية حكمو 
بالميدؼ. واستند قبمو األمويوف إلى فكرة أخرػ تشبييا في المدلوؿ معاندة لمشيعة وذلؾ أنو " لما 

نبت لدػ األموييف قوؿ يشبيو  فشا القوؿ بالميدؼ المنتظر وروجو الشيعة كجزء مف عقيدتيـ
، والسفياني نسبة إلى أبي سفياف جد األموييف، فأشاعوا أنو (77)عرؼ ' بالقوؿ السفياني' "

 سيظير في آخر الزماف سفياني يحكـ الحكـ الحقيقي ويرفع الظمـ عف األمة.
              وىذا مما يدؿ عمى انتشار فكرة الميدؼ وتأثيرىا في الناس عبر التاريخ اإلسالمي  
وترسبيا في ذاكرة الشعوب، بحيث تصمح إلثارة عواطفيـ ضد نظاـ حكـ والدعوة إلى حكـ 
جديد. وفي ىذا يقوؿ المستشرؽ جولد زيير" وخالؿ تاريخ اإلسالـ استطاعت ىذه العقيدة )عقيدة 
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إلى قمب  الميدؼ( أف تستخدـ لتبرير ما قاـ بو بعض المتمرديف السياسييف الدينييف الذؼ طمحوا
 .(78)النظاـ القائـ، ولكي يكسبوا ألنفسيـ شعبية بوصفيـ ممثميف لفكرة الميدؼ

ولعل ابف تومرت أبرز مف استغل فكرة الميدية لتحقيق أغراضو عف طريق كسب شعبية 
المتطمعيف لمنقذ مخمص ليوظفيا كقوة ناسفة لمدولة المرابطية ولػتأسيس دولة جديدة عمى 

عمى ذلؾ تقبل العقمية المغربية لفكرة الميدية، وقد اعتبر جورج  مارسيو  أنقاضيا، ومما ساعده
، ليس في القرف (79)أف بالد المغرب كانت األكثر تأثرا بفكرة الميدوية في جميع البالد اإلسالمية

السادس فحسب بل منذ الربع األوؿ مف القرف الثاني اليجرؼ حينما اّدعى صالح ابف طريف أحد 
رغواطة النبوة وقاؿ إنو "الميدؼ األكبر" الذؼ سيخرج في آخر الزماف لقتاؿ أبرز زعماء ب

ويبدو أيضا أف الدولة العبيدية الشيعية قد  (81)الدجاؿ، وليمأل األرض عدال كما ممئت جورا
تركت أثرا معينا في عقائد الناس أثناء حكميا لممغرب خالؿ القرف الرابع اليجرؼ / العاشر 

 الميالدؼ.
لكف  قل ابف تومرت إلى بالد المشرؽ واستفاد مف التجارب السياسية المختمفة،لقد انت

يظير أف وقوفو عمى دار الخالفة الفاطمية العبيدية في القاىرة ومالحظتو دور العقيدة في بناء 
اإليديولوجية الثورية، قد جّدد لديو الياجس الميدوؼ خاصة وأف اآلماؿ قد تزايدت خالؿ القرف 

ف اختمف الباحثوف (81)جرؼ بظيور الميدؼ في منطقة سوس ألسباب غامضةالسادس الي . وا 
، ىل أثناء مقامو في المشرؽ أـ (82)حوؿ الفترة التي توّلدت فييا فكرة الميدية عند ابف تومرت 

 خػػػالؿ أـ بعد عودتو إلػػػى بالد المغػػػرب ومعاينػػػتو لمفواحػػػػػش والمنكرات.
رجح لدينا أف الميدوية التومرتية تندرج ضمف مشروع متكامل إف مالحظتنا لألحداث ي

لقمب نظاـ حكـ قائـ ، فيي عمل منظـ كاف مجرد فكرة عندما قّرر ابف تومرت الرحمة إلى بالد 
( ، وقد ذكر ابف القطاف في ىذا السياؽ 1117أو  1116ىػ /  511أو  511المشرؽ سنة )

ـ( "عاىده 1117ىػ/ 511ائل الميدؼ" أنو في عاـ )رواية عف أبي القاسـ المؤمف في كتابو "فض
ف ىذا عف حديث أو أثر  -رضي هللا تعالى عنو –أىل التحقيق العارفيف بو  وبايعوه بيعة سر، وا 
 .(83)فيو ووعد نبوؼ كريـ بو"
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ويذكر صاحب "المقتبس مف األنساب" أف أصحابو ىؤالء كانوا في البالد المصرية،               
وخمسيف رجال، بايعو خمسة وأربعيف منيـ . وعندما قرر العودة إلى بالد المغرب  وأنيـ إحدػ

 ليكونوا دعاة لمميدوية بتمؾ الديار. (84)"اختار ليـ اإلقامة ىنالؾ"
ىذه الرواية التي ذكرىا كل مف البيدؽ وابف القطاف تفرض احتماليف: األوؿ ىو ما ذىب 

الفرنسية لكتاب األنساب حيث اعتبر تمؾ األسماء التي  إليو ليڤيبروڤنساؿ في تعميقو عف الترجمة
. وتخمينو لـ يقـ (85)ذكرىا أبو القاسـ المؤمف مختمقة، ليروج لشيرة الميدؼ في المشرؽ والمغرب

عمى دليل واضح . واالحتماؿ الثاني وىو األرجح أف تمؾ األسماء حقيقية، وىذا يفرض سؤاليف: 
عمف ميدويتو بعد سنة ونيف مف مقامو ىناؾ ولـ يعمنيا في لماذا يذىب ابف تومرت إلى مصر لي

بمده وقبيمتو. وكيف تمكف وىو وافد غريب مف إقناع واحد وخمسيف رجال بميدويتو في المشرؽ 
 اإلسالمي الذؼ كاف يعج بالصراعات المذىبية والفكرية.  

ومرت قد نظـ إف ذلؾ يرجح لدينا احتماؿ آخر لإلجابة عمى السؤاليف وىو أف دمحم ابف ت
عممو الدعوؼ في المغرب في نواة صغيرة مف الرجاؿ الصادقيف في اتباعو ونشر دعوتو سرا، 
وأف صيتو وصل إلى البالد المصرية باعتبارىا ممرا لمحجاج المغاربة ومحطة ميمة لطالبي 
العمـ ، فمـ يجد ابف تومرت عند ذىابو إلى ىذه البالد صعوبة في لـ شعث المؤمنيف بو في 

 محضف دعوؼ اجتمع فيو معيـ.
ففي الرسالة المنظمة التي بعثيا لممؤمنيف بدعوتو مف القبائل المصمودية والذيف كانوا 

، يبدو أف ابف تومرت (86)يعانوف السجف والتعذيب والمالحقة بسبب ما يروجونو مف أفكار جديدة 
ال لكاف أ  وؿ المالحقيف أو المسجونيف.لـ يكف بيف أظيرىـ، وأنو ما يزاؿ في رحمتو المشرقية، وا 

وفي رحمتو المشرقية لـ يقتصر ابف تومرت عمى أخذ المعارؼ العممية، بل إف ىذه الرحمة 
أكسبتو نضجا سياسيا وأكدت لديو أف الوقت مناسب إلنجاز ما ييدؼ إليو . فقد جاؿ في أنحاء 

اش في أحضاف الخالفة الخالفة الفاطمية التي كاد يمزقيا الخالؼ بيف السنييف والشيعييف، وع
العباسية وىي تقترب مف نيايتيا، فممس بنفسو ما عميو العالـ اإلسالمي مف ضعف ووىف ، 
وامتأل حسرة وألما لسوء الحاؿ الذؼ آؿ إليو المسمموف. ثـ نظر إلى المغرب فرأػ تخمف 
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ـ الفروع( ، المرابطيف في ميداف التطور الفكرؼ وجمودىـ في إطار القضايا الفقيية الجزئية )عم
 وا غفاليـ لعمـ األصوؿ )أصوؿ الديف(.

وعمى ذلؾ فالشرؽ والغرب جميعا في مأساة في رأؼ ابف تومرت ، الشرؽ متقدـ عمميا 
ضعيف سياسيا واجتماعيا، والمغرب قوؼ عسكريا ضعيف عمميا وفاسد عقائديا. فترسخ لدػ ابف 

بمشروع أو فكرة تتضمف القوة العممية تومرت أف إمكانية اإلصالح في ىذا الواقع لف تتحقق إال 
والعقائدية، وكذا القوة السياسية والعسكرية، وليس غير فكرة "الميدؼ المنتظر" قادرة عمى تحقيق 

 آماؿ ابف تومرت.
لـ ينتظر ابف تومرت بعدما امتألت جوارحو حماسا لتنفيذ ما عـز عميو الوصوؿ إلى بالد 

مر بالمعروؼ وينيى عف المنكر في كل بمد وفي كل المغرب، وشرع أثناء رحمتو الطويمة يأ
مدينة، بل وحتى داخل السفينة وىي تمخر عباب البحر غير حافل بما يتعرض لو مف اضطياد 

 ومطاردة.
والظاىر أف ابف تومرت لـ يكف أثناء مقامو بالمشرؽ في انقطاع عما يجرؼ ببالد 

.وتدؿ (87)و ظّل يستعممو بإتقاف المغرب ، إذ يذكر جل المؤرخوف أنو لـ ينس لساف قومو
دراؾ الوضع السائد في  نشاطاتو الحركية في المرحمة األولى أنو لـ يواجو صعوبة في معرفة وا 

 .(88)قبائل جباؿ األطمس األعمى مع أنو لـ يسبق لو أف عاش ىناؾ
وبعد وصولو إلى المغرب األقصى نجده محاطا باألنصار مف العاّمة والخاّصة بشكل 

و متحفع ، وكاف في كل محطة ينزليا يستقبمو األنصار في بيوتيـ . والبيدؽ يذكر بعض عمني أ
 .(89)نصار في تتبعو لتحركات ابف تومرتأسماء ىؤالء األ

كما أف تدخل رجميف مف حاشية السمطاف المرابطي لصالح ابف تومرت حتى ال يسجف 
. إذ اقترح أحدىما وىو يينتاف بف (91)حدث يتناقمو المؤرخوف دوف أف يتعرض واحد منيـ لتفسيره

عمر عمى السمطاف المرابطي االحتفاظ بابف تومرت في بالطػػػو لمتدريس أو يمنحو حريتػػػػػو 
. فكيف يحتفع بعدو الدولة بالبالط الممكي ليدرس (91)ويسمح لو بأف يجوب البالد دوف قيود

. أـ كيف يسمح لو بنشر (92)ياأفكارا معادية ليا كانت معمومة لدػ الدولة مف خالؿ جواسيس
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دعوتو في البالد بإذف مف السمطة المرابطية . والمثير أكثر ىو كيف تمكف يينتاف مف إقناع 
 عمي بف يوسف باقتراحاتو؟

وباإلضافة إلى تيييء القاعدة المناصرة لمدعوة الموحدية، مف الراجح أف الموحديف كانوا 
العسكرؼ، ويذكر ىويتي ميراندا في ىذا الصدد أف يستعدوف لمواجية المرابطيف عمى المستوػ 

الموحديف في بداية عيد الدولة كانوا قادريف عمى تصنيع سالح حربي أكثر تطورا مف سالح 
. فيل جمب ابف تومرت مف المشرؽ خبرة عسكرية باإلضافة إلى الخبرة (93)الجيش المرابطي

 السياسية والعممية؟ 
لتي أعمف بيا ابف تومرت ميديتو، وما إذا كاف ىو مف إف الحديث بعد ذلؾ عف الطريقة ا

أخبر بذلؾ أـ أف أصحابو بعدما عاينوا صفات الميدؼ المنتظر تتجسد في صاحبيـ قاموا 
 لمبايعتو تبقى تحصيل حاصل وأساليب "تكتيكية" لفرض األمر الواقع.

ي المقومات ويبقى السؤاؿ المطروح ىو: ماذا حققت الميدية لممشروع الموحدؼ، أؼ ما ى
 واألبعاد السياسية لمميدوية .

تعتبر الميدوية نفسيا في حّل مف اإلتباع  أو التقميد ألؼ رأؼ أو مذىب فقيي فيي 
، وىي بالنسبة لممذاىب كاإلسالـ بالنسبة لألدياف األخرػ. (94)ناسخة لممذاىب ومصححة ليا

طمقا يده في كل فعل، وبمزجو ىذيف المبدأيف فتحا أماـ ابف تومرت باب االجتيادات واسعا وأ
بيف الميدوية والعصمة واإلمامة فقد أسس ابف تومرت لقواعد تجعل معارضة الفكر الميدوؼ كفرا 

 .(95)بواحا ويصبح دـ وماؿ وعرض المخالفيف مباحا باسـ الشرع
مف جية أخرػ تعد الميدوية أنصارىا بتحقيق العدؿ، وىو الوعد البراؽ الذؼ لـ يخل منو 

سياسي منذ بدء التاريخ لكونو مغرؼ لمشرائح العريضة مف البؤساء والمحروميف في مشروع 
المجتمع ، وماذا يرغب الناس في تحقيقو مف مصمح غير إصالح األوضاع القاسية وتطبيق 
العدؿ كي يعيش الجميع في رغد مف العيش. ويرتبط بالميدوية كذلؾ مطمح شعبي آخر ىو 

ر والنماء، فمف صفات الميدؼ أف "الدرىـ و الدينار ىينيف عنده، كثرة األرزاؽ وتحقيق االزدىا
 .(96)وكذلؾ سائر أعراض الدنيا"
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أما في إطار الصراع السياسي والنفسي مع المعارضيف، فإف الفكر الميدوؼ يحاصر 
 ، وأف ىذا األخير سينتصر(97)الطامعيف في السمطة إذ يرّوج أف زمف الميدؼ ىو آخر األزماف

مخالفيػػػف وتنتشر دعوتو في المعمور. وىذه" المبشرات " يستند فييا إلى أحاديث نبوية عمى كل ال
لى عمـ الميدؼ الواسع، فمف خصوصيات ىذا األخير العمـ باألمور المستقبمية  .(98)وا 

وعمى ىذا البعد الخارجي السياسي لمميدوية يؤكد ابف تومرت في كتابو "أعز ما يطمب"، 
بعض ما قالو ألىميتو الداللية في الموضوع "فيذا ما وعد هللا لمميدؼ وعد  ونورد في ىذا السياؽ

الحق الذؼ ال يخمفو ... فالعمـ بو واجب، والسمع والطاعة لو واجب ... واالنقياد لكل ما قضى 
واجػػب، والرجوع إلى عممػػو واجب، واتباع سبيػمو واجب، واالستمسػػاؾ ألمره حتػـ، ورفع األمور 

"إليو بالك . ىكذا قطع ابف تومرت الفكر المعارض مف جذوره، ولـ يخط خطوات (99)مية الـز
اعتبر أف طاعتو طاعة هلل  لما( 111)بمشاريعيـالمصمحيف في بذؿ الجيد مف أجل اإلقناع 

 ورسولو، وأف االعتقاد في مشروعو تديف وتقرب مف رضا الخالق.
ادة الديف والدنيا، فكانت تجربة لقد سمحت الميدوية ببعدىا السياسي البف تومرت بقي

ميدوية ناجحة  عمى المستوػ العممي، اقتبسيا خمفاؤه مف بعده وحاولوا الحفاظ عمى شعمتػيػا 
 .(111)ووىجيا، فقد كاف آؿ عبد المومف يعتبروف كل مف لـ يؤمف بالمػػيدؼ وعصمتو عػػبد ورؽ 

بف تومرت، حيث استمر الحديث  وظّمت الوظائف السياسية لمميدوية سارية المفعوؿ بعد دمحم 
وظل وارثو الميدؼ مف  (112)عف عالمية الدعوة الموحدية إلى عيد الخميفة أبي يعقوب يوسف

 .(113)الخمفاء الضعاؼ يعتقدوف ببركة دعائيـ وقدسيتيـ عند هللا
ولنجاح التجربة الميدوية وا غرائيا ظير ميدويوف كثر خالؿ القرف السادس والسابع 

والجزيرؼ  قسػػػي، وابف الفػػػرس، وابف الميالدؼ كابػػػف ىود، والثالث عشر ني عشراليجرؼ/الثا
وغيرىـ . لكف التساؤؿ المشروع ىو: كيف تكاثرت دعاوػ الميدوية وكتب الحدثاف تؤكد أف 
 الميدؼ معمـو بنسبو وحسبو واسمو ومكانو ، مما يطرح ضرورة مسألة الوضع في األحاديث أو

 لتناسب أىداؼ الطامحيف لمسمطة.  تحريفيا وتحويرىا
في ىذا السياؽ حاوؿ ابف طاىر أف يقنع بميدوية دمحم ابف تومرت بتأليفو لمقالة عمى 
شكل مونولوج بيف النفس المطمئنة والنفس األمارة، ولما كاف ابف طاىر عمى عمـ بأوصاؼ 
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ما ما قاؿ بو ابف الميدؼ المنتظر المعروفة لدػ الناس وفي المؤلفات ، وأشيرىا يخالف تما
تومرت، ومف ذلؾ أف الميدؼ المنتظر سيظير في مكة بيف الركف والمقاـ، فإف ابف طاىر ليدعـ 
فكر ابف تومرت اعتمد عمى اجتياده الخاص قائال " و أنا قد بحثت واستقصيت، و مف زعـ أف 

مف قاؿ الميدؼ ينزؿ بيت المقدس فقد زاد في الحديث ما لـ يذكر في مصنف صحيح، و كذلؾ 
 .(114)إنو يخرج مف مكة لـ يقع في مصنف صحيح"

ينتظروف عودة   التينميميوف المريني، وظل  وقد استمر الفكر الميدوؼ إلى نياية العصر
دمحم ابف تومرت ميدؼ الزماف، ولـ يتزحزح اعتقادىـ في صدقو رغـ أنو توفي دوف تحقيق ما 

 وعد بو مف آماؿ عراض.
لميدوؼ ذؼ أىمية خاصة نظرا إلى حضوره الدائـ والمستمر ويبقى الحديث عف الفكر ا 

اليجرؼ /التاسع عشر  في الفكر والتاريخ اإلسالمي إلى وقتنا الحاضر، ففي القرف الرابع عشر
الميالدؼ ظيرت ثورة دمحم أحمد الذؼ ادعى الميدوية بالسوداف واستمرت ثورتو ستة عشر عاما 

 1979نونبر  21ىػ/  1411فاتح محـر  ـ( ، وفي1899-1883ىػ( / ) 1311/1316)
اعتصـ دمحم بف عبد هللا التركي القحطاني في الحـر مع زمرة مف المسمحيف معمنا أنو الميدؼ 

 .(115)المنتظر. وتبقى الئحة الميدويوف طويمة وغنية وغريبة
وبالعودة إلى دمحم ابف تومرت وما حققو مف إنجازات يبقى معنا تساؤؿ يطرح نفسو 

وىو: ىل كاف ابف تومػػػرت يعتقػػػد حقيقة في ميديتو أـ كاف ييدؼ إلى تحقيق أغػػػراض بإلحاح 
 ومآرب شخصية. 

إف القوؿ في اعتقاد دمحم ابف تومرت في ميديتو ال يستقيـ مع التخطيط والتدبير المحكـ 
ذاتية الذؼ ىيأ بو مشروعو، ورغـ ذلؾ فإنني أعتقد أف ما قاـ بو لـ يكف مف أجل تحقيق مصالح 

أو مطامح شخصية، و خير شاىد عمى ذلؾ سيرتو الذاتية، فقد أوقف حياتو مف أجل الدعوة 
الموحدية وكاف حصورا لـ يتزوج قط ، وعاش حياة الزىد والتقمل، ولـ يؤثر عنو وىو في فراش 

 الموت أنو أوصى ألحد مف قرابتو.
في إصالح ما كاف  إف سيرة ابف تومرت تدّؿ أنو كاف صادقا في نواياه وفي رغبتو

يعتبره فاسدا، لكنو لـ يجد مف وسيمة ناجعة إلى ذلؾ غير ادعاء الميدوية التي حققت لو ما لـ 
تحققو أية فكرة سياسية أخرػ، حيث تمكف مف إسقاط دولة قامت عمى أسس دينية كذلؾ، 

. وجمعت حولو االنصار واالتباع ، وبفضميا تأسست أعظـ دولة في تاريخ المغرب الوسيط
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