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 الثانية عشر محتوى المحاضرة 

 

 م(1270ــ1143هـ/668ــ541دولة الموحدين) -
 تها :نشأ
الموحدين إلى ابي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن تومرت . الذي أقام دعوته على اساس  يعود تأسيس دولة    

)األمر بالمعروف والنهي عن المنكر( فذكر إنه: "رحل إلى المشرق واخذ من علمائه مذهب الشيخ ابي الحسن 
, ثم عاد إلى المغرب  األشعري ومتأخري اصحابه من الجزم بعقيدة السلف مع تأويل المتشابه من الكتاب والُسنة

 ودعا الناس إلى سلوك هذه الطريقة وسمى اتباعه بالموحدين" .
ـ وتحولت حركته الدينية (ه514)لقد نشأت هذه الدولة بعد الثورة التي اعلنها ابن تومرت على المرابطين سنة

 اإلصالحية إلى حركة سياسية .
وقد مثلت حركة المهدي بن تومرت معركة قبلية داخلية قامت بين فريقين من القبائل البربرية وهما: قبيلة لمتونة  

 ويمثلها )المرابطون( وقبيلة هرغة من مصمودة ويمثلها )الموحدون( .
ق من لقد ارتكزت دعوة ابن تومرت على عامل ديني مهم وهو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واالنطال

 مبدأ الجهاد في سبيل هللا , واحياء السنة النبوية المطهرة , ومحاربة البدع والخرافات ,
لقد قاد ابن تومرت عدة معارك ضد المرابطين , األمر الذي اتاح للموحدين أن يبسطوا سيطرتهم على     

رًا ومعسكرًا وقاعدة لالنطالق , هـ سيطر ابن تومرت على مدينة تينمل التي اتخذها دا518منطقة السوس . وفي عام 
 )وأقام بها رباطًا للعبادة , وأعظم المعارك التي خاضها ابن تومرت ضد المرابطين هي التي وضع خططها سنة

 ـ والتي افضت إلى دخول مراكش والقضاء على المرابطين في عاصمتهم.(ه524
ة ألنهم كانوا قد استنفروا كل أمراء القبائل ويبدو ان ابن تومرت لم يستطع من وضع نهاية الدولة المرابطي    

المغربية الموالية لهم , إذ كثرت حشودهم العسكرية ودارت بين الطرفين اكبر معركة وقعت أمام بستان كبير وسميت 
بمعركة البحيرة, وقد ُهِزم فيها الموحدون بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة , وسقط الرؤساء والقادة معظمهم ومنهم 

العشرة لمحمد بن تومرت . وعلى إثر هزيمة الموحدين في هذه المعركة توفي ابن تومرت سنة  األصحاب
م , وخلفه عبد المؤمن بن علي الكومي على رئاسة الموحدين . وهو من قبيلة كوميه المقيمة بساحل 1130هـ/524

 تلمسان .
هم وبين دولة المرابطين , وبداية تحول وهنا بدأت مرحلة جديدة من حياة الدولة الموحدية , إذ الصراع بين    

في تاريخ الموحدين السياسي , إذ استطاع عبد المؤمن من أن يضع األساس القوي والمتين للدولة الموحدية , فنظم 
ـ معارك بينهم كان (ه543ــ526)شؤونها الداخلية وحشد قواتها واستنفرها ضد المرابطين , إذ جرت خالل السنوات
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حدين الذين تمكنوا من بسط سلطانهم على مدينتي وهران وتلمسانوعلى مدينة فاس سنة النصر حليف المو 
بعد ان فر واليها يحيى بن ابي بكر الصحراوي إلى طنجة , ثم إلى قرطبة ثم أخذت قوات  (م1146هـ/540)

جيليز الذي الموحدين تزحف نحو عاصمة المرابطين مراكش , إذ عبرت نهر تنسيفت  وهزموا المرابطين عند جبل 
, وقتلوا أمير المرابطين  (م1147هـ/541)يشرف على مراكش ثم تسلقوا أسوار مراكش واقتحموا المدينة ودخلوها سنة 

إسحق بن علي بن تاشفين وأعوانه . وفي مدينة مراكش بدأ الموحدون عهدًا جديدًا إذ أتخذوها عاصمة لهم , وادخلوا 
 دهم الجامع , وأتموا جلب المياه ووضعوا ُأسقيات لها بقرب دار الحجر .عليها إصالحات كثيرة , وبنوا فيها مسج

باستيالئهم على المهدية وقلعة بني  (م1151هـ/546 )وبسط الموحدون سيطرتهم على المغرب األوسط سنة    
له حماد وباقي مناطق نفوذهم ودخولهم مدينة الجزائر وبجاية مما اضطر يحيى وهو آخر بني حماد أن يفر بأه

ومتاعه قاصدًا قسنطينة , فطارده جيش الموحدين ثم اعتقلوه ودخل في طاعتهم واصطحبه عبد المؤمن معه إلى 
 مراكش , ونال احترامهم وتكريمهم له .

وأخذ الموحدون يفكرون في تنفيذ المرحلة الثانية في مخططهم وهي السيطرة على جميع بالد المغرب      
ـ كي ال تصل إليها الحاجات األساسية عن (ه546 )ب األدنى حربًا اقتصادية منذ سنةالعربي , إذ شنوا على المغر 

توجه عبد المؤمن بنفسه إلى أفريقية في جيش عدده مائة ألف مقاتل ,  (هـ554)  طريق المغرب األوسط , وفي سنة
ثة اشهر , ثم فاستسلمت له تونس ثم صفاقس وفاس وجبال نفوسة وطرابلس وقفصة وحاصر مدينة المهدية ثال

وبهذا تم استيالء الموحدين على بالد المغرب كافة , واصبحت تحت راية الموحدين من  (,هـ555)استسلمت له سنة 
حدود المحيط األطلسي غربًا إلى برقة شرقًا ويبدو أن وحدة المغرب قد تحققت من جديد بعد أن شهدت احداثًا جعلت 

تها , فمنها من يتبع الخالفة العباسية اداريًا وسياسيًا أو سياسيًا فقط , ومنها منها دواًل متعددة مستقلة كل واحدة بذا
 من انفصل واستقل عن العباسيين .

 
 : عالقة الموحدين بالخالفة العباسية

لقد كان الموحدون يرون ان لهم األحقية الكاملة في خالفة المسلمين من غيرهم وذلك بحسب دعوتهم أنهم     
 األكثر أيمانًا واصلبهم دعوًة من سواهم من المسلمين .

وبدا لهم ذلك بعد أن امتد نفوذهم إلى طرابلس شرقًا وإلى المحيط األطلسي غربًا ومحاولتهم بسط سيطرتهم على 
 يليها من المشرق , وكأنهم بذلك يتحدون الخالفة العباسية . مصر وما

وعندما أمر محمد بن تومرت عبد المؤمن بن علي الكومي أميرًا على جيش الموحدين , قال ألتباعه: "أنتم 
  .المؤمنون وهذا أميركم"  ولقب الموحدون أميرهم بلقب ))أمير المؤمنين(( والعباسيون يتلقبون بهذا اللقب
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عبد المؤمن بن علي بسك نقود جديدة مربعة الجوانب ومنقوش عليها ))ال إله إال هللا وال حول وال قوة إال وأمر 
 باهلل(( وعلى الوجه اآلخر ))هللا موالنا ومحمد رسولنا والمهدي إمامنا(( . 

لنفوذ الروحي وإنما هذا يدل على االستقالل التام على اعتبار أنهم خلفاء على المسلمين في األرض , ولهم ا
 والمعنوي في العالم اإلسالمي بداًل عن الخلفاء العباسيين .

وهي السنة التي تولى فيها عبد  (م1128هـ/524 )هذا وإن الخطبة للعباسيين استمرت في المغرب "إلى سنة
 ؤمنين .المؤمن بن علي أمر الموحدين , فقطع الخطبة للخليفة المقتفي باهلل العباسي , وتلقب بلقب أمير الم

وهنا جاءت سياسة الموحدين على الضد من سياسة المرابطين الذين كانوا يدينون بالتبعية للخالفة العباسية . 
وعليه فلم يعترف الموحدون بالتقليد واالعالم والشارات التي كان يرسلها الخلفاء العباسيون إلى المرابطين سابقًا , 

 ليقطعوا كل صلة بالخالفة العباسية .
 

 : دولة الموحدين وانهيارها ضعف
على الرغم مما قام به أمراء الدولة الموحدية من أعمال في سبيل الحفاظ على دولتهم إال أن هناك عوامل     

 عدة عملت على إضعاف الدولة ونهايتها وتتمثل باآلتي:ــ
 : هـ 609هـ إلى 581المرحلة األولى من 

 دولة منها:ــشهدت هذه المرحلة أمورًا أدت إلى إضعاف ال
انية حكام الجزائر الشرقية )جزر البليار( وهي ميورقة ومنورقة ويابسة, وبين قراقوش غــ التحالف بين بني 1

, وكان هذا مقامًا أساسيًا ضد الموحدين , إذ تم  (هـ581)إذ تم التحالف عام  وزير القائد صالح الدين األيوبي ,
االتفاق على أن تقسم المنطقة إلى قسمين: قسم من حصة بني غانية ما يقع إلى غربي مدينة بونة وقسم من حصة 

 قراقوش , ما يقع شرقي مدينة بونة .
ها ومجدها . ويهدف قراقوش لقد كان بنو غانية يهدفون من وراء هذا التحالف إلى إعادة إمارة المرابطين وكيان

 إلى أن تكون لأليوبيين نقطة ارتكاز في بالد المغرب .
إذ تآمر عليه  هـ( ,595ــ580ــ تآمر بعض افراد البيت الموحدي في عهد يعقوب المنصور الموحدي )2

وامر المنصور  أعمامه الذين عارضوا مبايعة ابن أخيهم وأول المتآمرين العم أبو إسحاق إبراهيم بن عبد المؤمن ,
 الموحدي بقتله لعله يضع حدًا لتآمر األقرباء . 

ثم تآمر العم الثاني أبو الربيع سليمان بن عبد المؤمن الذي كان ُيمني نفسه بالخالفة منذ وفاة أخيه يوسف بن 
ليه ابو زكريا عبد المؤمن , ولم يبايع ابن أخيه إال مكرهًا , وحاول كسب االتباع واالعوان , إال أنه فشل فقبَض ع
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هـ. واستمر التآمر حتى امتد إلى أخوة األمير نفسه 584يحيى بن عمر بن عبد المؤمن وسجن حتى تم قتله في عام 
. 

ــ قيام بعض حركات التمرد ضد الموحدين , مثل حركة عبد هللا بن عبد هللا الجزيري وهو أندلسي من الجزيرة 3
من منهج المهدي بن تومرت مبدًأ في دعوته إلى اإلصالح والعمل الخضراء . وكان قد مال إلى التصوف واتخذ 

وبدأ  (هـ586 )بمبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد مال إليه الناس بعد ظهوره في مدينة مراكش عام
 بنشر آرائه , فكثر حوله االتباع , فخافه الموحدون وأبعدوه عن مراكش .

الزاب جنوب افريقية تزعمها األشل وكانت دعوته القضاء على الظلم  في بالد (هـ589 )ووقعت فتنة سنة
والعمل على توفير الخير للرعية والسير على هدي الُسنة النبوية المطهرة , والتفت حوله جموع الناس وخاصًة قبائل 

بتتبع اخباره  بني هالل وُسليم , فاهتم بأمره المنصور الموحدي , إذ أصدر تعاليمه إلى والي بجاية ابي زكريا
 ومطاردته والقيض عليه .

ثم امتدت التمردات إلى الجيش إذ تمرد محمد بن عبد الكريم القائد الموحدي وهو من كبار قادة الجيش الذي 
تصدى لقبائل بني هالل وُسليم وغيرها من قبائل العرب في افريقية . وتزامنت حركة محمد بن عبد الكريم هذا مع 

لمغرب العربي الذي احرج الدولة الموحدية واستنفذ طاقتها من اجل التصدي لهذه الحركات , حركة بني غانية في ا
زيادة إلى إنها بادرة خطيرة في دولة الموحدين , إذ ان تمرد القائد محمد يعتبر اول تمرد لقائد في الجيش الموحدي 

 ضد الدولة .
 ــ الفساد االداري 4
في جسد دولة الموحدين , إذ ُوِجَد منذ قيامها وزراَء وُعمال قد فسدت  الفساد االداري كان عاماًل مؤثراً     

ذممهم على الرغم من ان العقاب الصارم الذي نال أمثال هؤالء . إال ان الظاهرة أخذت تستشري في تلك المرحلة . 
ء , فكان هذا االمر وقد ازداد الفساد االداري عندما مرت دولة الموحدين بفترة من الضعف ، حكم فيها أمراء ضعفا

 مع مجموعة عوامل أخرى قد عجلت بسقوط الدولة وانهيارها .
 
 (م1212هـ/609 )ــ موقعة العقاب سنة5

لقد كان لهذه الموقعة االثر السيء على الدولة الموحدية في كل من األندلس والمغرب . وكانت بداية النهاية    
دولة الموحدين بقيادة الناصر الموحدي وجيش ملك قشتالة ومعه لهذه الدولة , وقد حدثت تلك الموقعة بين جيوش 

في سهل يقع جنوب  (م1212هـ/609 )جيوش اوربا من طليطلة باتجاه الجنوب وصوب قلعة رباح , وذلك سنة
 غربي حصن العقاب , وعرفت المعركة باسم )وقعة العقاب( ولحقت الهزيمة بالموحدين وقتل منهم خلق كثير .
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وقعة بليغة األثر بالمسلمين في األندلس حتى قيل ان نتائج هذه المعركة كانت بداية لضياع قواعد كانت تلك الم
 أندلسية مهمة , وقيل انها كانت السبب في هالك األندلس .

 هـ674هــ إلى 609المرحلة الثانية وتمتد من 
بعد الخسارة الكبيرة التي لحقت بالموحدين في موقعة العقاب , بدأت تتبلور مظاهر الضعف التي عملت     

 على انهيار دولة الموحدين وسقوطها .
  بـ :وتمثلت مظاهر تلك المرحلة 

ى قد عملت الحروب التي حدثت بين بني غانية والموحدين سواء أكانت في بداياتها األولى أم الثانية عللــ 1
 بعثرة جهود الموحدين واستنزاف قدراتهم , مما ادى إلى استهالكها .

 ــ سوء األوضاع في األندلس , واثرها في الموحدين .2
ا من شك فيه أن االضطرابات التي حدثت في األندلس نتيجًة للتمردات على دولة الموحدين, كتمرد محمد م   
هـ( 643ــ629هـ( وتمرد محمد بن يوسف بن االحمر )637ــ626هـ( وتمرد ابي جهل زيان )635ــ614بن هود)

اضعف جانبًا مهمًا في قوة دولة الموحدين , وسيطرنهم على مدن األندلس بعامة , مما أدى بالنتيجة إلى ان 
اصبحت المدن األندلسية سهلة المنال بيد القوات اإلسبانية واالوربية , وهذا كان له انعكاس كبير في الجانب 

 والنفسي والعسكري على الموحدين , مما اضعف سلطتهم ومكانتهم في العدوة المغربية . المعنوي 
 ــ مشكالت البيت الموحدي واالطماع السياسية3

لقد ظهر الصراع والتناحر السياسي بين افراد البيت الموحدي على كرسي الحكم بعد موت الناصر سنة    
مئة للهجرة , وهو ابن ست عشرة سنة ولقب المستنصر باهلل , فوقع فبويع ابنه يوسف سنة إحدى عشرة وست (هـ610)

 تحت سيطرة كبار البيت الموحدي وكبار رجال الدولة وشيوخ الموحدين .
ولما هلك المستنصر في عيد االضحى من سنة عشرين وستمئة بدأ عهد التفكك واالنقسامات بين افراد األسرة 

 الموحدية .
حكم فيها حكام ضعفاء مثل المرتضى ابو حفص عمر بن إبراهيم إسحق  (هـ674ــ646 )وخالل الفترة من سنة

, وابو دبوس )ابن عم المرتضى( وإسحق بن ابي إبراهيم . وخالل هذه الفترة كانت األمور تسير في صالح بني 
 مرين الذين استطاعوا اسقاط دولة الموحدين بسهولة .

 اف الدولة وسقوطهادور القبائل العربية والمغربية في اضع
لما كانت دولة الموحدين في سنواتها االولى , اي في عصر قوتها , استطاعت ان تبسط قوتها على     

معظم القبائل العربية والقبائل المغربية ووظفتها لخدمة الدولة , وتحقيق المكاسب العسكرية في معاركها الجهادية 
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ولكن لما بدأت بوادر الضعف واالنحالل في جسد الدولة , بدأت هذه  جميعها التي خاضتها , وبالذات في األندلس ,
 : ومن ابرز هذه القبائل ,القبائل تخلق المتاعب للدولة اسهم بعضها في إضعاف هذه الدولة وسقوطها

 ــ بنو مرين: الذين اسسوا دولة لهم في المغرب األقصى التي عرفت باسم الدولة الوطاسية. علمًا ان المرينيين1
أول االمر كانوا قد اسهموا في معارك الموحدين الجهادية في األندلس ضد الممالك اإلسبانية , لكن نتيجة للضعف 
الذي دب بالدولة الموحدية استغله المرينيون في دعوة قبائل المغرب إلى الدخول في طاعتهم , فدخلت قبائل هوارة 

 ن عبد الحق الذي كان أميرًا للمرينيين .ومكناسة ومديونة وزكارة وغيرها, إذ بايعوا عثمان ب
 : ــ الحفصيون 2
ينحدر الحفصيون من نسل الشيخ ابي حفص عمر بن يحيى , الذي يعود نسبه إلى الخليفة عمر بن     

الخطاب ))رضي هللا عنه(( وكان هذا من رجاالت الدولة الموحدية وضمن الطبقة االولى في نظام المهدي بن 
ة"  لقد شجعت الظروف التي مرت بها الدولة الموحدية بعض األمراء الحفصيين على تومرت "طبقة الجماع

 الحاكم . االستقالل مثل , ابو زكريا الحفصي , ومن تلك الظروف المشكالت واالنشقاقات بين افراد البيت 
ل حكم العباسيين بعد بعد ان قدمت القبائل المغربية والئها البي زكريا من جهة , وأفو  الحفصيينوازداد نفوذ     

, حتى صار ابو زكريا ُيلقب نفسه بأمير المؤمنين , وخضعت له  (م1258هـ/656)سيطرة المغول على بغداد سنة 
 .البالد المغربية , وذاع صيته في بالد السودان المغربي

 
 
 
 

 


