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الحٌاة االقتصادٌة فً دولة الموحدٌن
مقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستغفره ونستهدٌه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌئات
أعمالنا ،إنه من ٌهده هللا فال مضل له ،ومن ٌضلل فال هادي له.
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد:
اهمت حركة المهدي بن تومرت فً قبٌلة هرغة المصمودٌة من تؤسٌس دولة الموحدٌن لتشمل
المغرب األقصى واألوسط وإفرٌقٌة واألندلس ،لكن بعد االنهزام فً معركة العقاب سنة 2121م
ضعف الموحدون وسقطت دولتهم على ٌد المرٌنٌٌن سنة 2121م.
قامت دولة الموحدٌن بعد سقوط دولة المرابطٌن ،وكان المإسس الفعلً لها هو محمد بن
تومرت ،وأول حكامها هو عبد المإمن بن علً الذي أقام دولة قوٌة فً بالد المغرب العربً
واألندلس ،ثم تولى الحكم من بعده ٌوسف بن عبد المإمن بن علً ،ولم ٌكن على شاكلة والده،
ثم تولى من بعده ابنه أبو ٌوسف ٌعقوب الملقب بالمنصور ،وٌعد عصره العصر الذهبً ،ثم
تولى من بعده ابنه الناصر لدٌن هللا الذي حدثت فً عصره هزٌمة المسلمٌن المنكرة فً موقعة
العقاب ،والتً كانت السبب فً سقوط األندلس ،ثم تولى من بعده ابنه المستنصر باهلل ،فكان
عهده عهد سقوط األندلس.
لقد اهتمت الدولة الموحدٌن بالنشاط الزراعً و الصناعً و التجاري  .ففً مجال الزراعة
كانت أرضا زراعٌة بطبٌعتها  ،لذلك اعتنى األهالً بترقٌة الزراعة و إتباع طرق علمٌة
معروفة فً عهدهم مثل :استخراج المٌاه الجوفٌة  ،إقامة السدود  ،حفر القنوات و الجداول
للري .كما اعتنوا بتنوٌع المنتوجات الزراعٌة واإلكثار من البساتٌن و الحدائق حول المدن و
وسطها ،حتى أصبحت المنتوجات الزراعٌة والتجارٌة و الصناعٌة و االسطول البحري ،
تفوق حاجة المواطنٌن  ،و .و إلى جانب الزراعة اعتنوا بتغذٌة الحٌوانات و النحل حتى غدت
من أهم موارد الدولة  ،و من أهم صادراتها للخارج.
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اقتصاد الدولة الموحدٌة
كان فً ازدهار وتقدم إذ كان لها حضورا اقتصادٌا قوٌا فً منطقة البحر المتوسط ،وكانت لها
مبادالت تجارٌة ومعاهدات كثٌرة مع الدول األوروبٌة ساهمت فً انتعاش اقتصاد أروبا خالل
القرن السادس الهجري وما بعده كما ذكرنا فً العدد السابق ،وفً هذا العدد سنحاول تسلٌط
الضوء على العالقات التجارٌة بٌن المغرب والمشرق اإلسالمً والتً شهدت ازدهارا واضحا
لم تشهده البالد منذ القدم ،حٌث كانت كل من مدٌنة اإلسكندرٌة وتونس من أهم المراكز التجارٌة
المغربٌة الشرقٌة ،كما كان من أثر تقدم المسلمٌن فً فن المالحة ذلك التبادل والتواصل بٌن
الشرق واألندلس فكانت "األساطٌل التجارٌة" التً ترسو فً موانئ إشبٌلٌة ومالقة ودانٌة
وألمٌرٌة تنقل إلى جمٌع موانئ البحر األبٌض المتوسط محاصٌل األندلس ومنتجات مصانع
المدن األندلسٌة والمغربٌة ،ونذكر على سبٌل المثال أغطٌة جنجالة وسجاجٌد بسطة ،وفراء
سرقسطة ،وأوانً مالقة الفخارٌة المذهبة ،وحلً قرطبة المنقوشة وجلودها ،وأسلحة طلٌطلة،
وورق مالقة السمٌك" ()1؛ هذا النص ٌظهر بدقة أهمٌة التبادل التجاري الذي كان قائما بٌن
الشرق والغرب اإلسالمً إبان الحقبة الموحدٌة ،كما أن "كتب الرحالت" المختلفة تبٌن أكثر
مدى ازدهار هذا التبادل الذي زخر به العصر الموحدي الزاهر.
اقتضت هذه العالقات التجارٌة بٌن الغرب من ناحٌة والغرب اإلسالمً من ناحٌة أخرى وبٌنهما
وبٌن المشرق بوجه عام تنظٌما لوجوه المعامالت المالٌة والتجارٌة ،فعرفت الثغور الموحدٌة
مثل الثغور المشرقٌة األسواق المسورة والوكاالت والفنادق التجارٌة ،كما عرفت شخصٌة
الوكٌل التجاري الذي كان ٌتولى أمر مراقبة التجار لمعرفة ما علٌهم من دٌون ،وكل ذلك فً
تخطٌط محكم وتسٌٌر منظم ٌنم عن مدى رُقً الدولة الموحدٌة فً تعاملها مع الجانب التجاري
كمجال ٌعتبر من المجاالت الحٌة فً تسٌٌرالمجتمع وتطوره وازدهار اقتصاده الذي ٌعتبر
العنصر الفعال فً تصنٌف الدولة بٌن الدول المتقدمة.
لإلشارة فإن الرحالت العلمٌة التً كان ٌقوم بها المغاربة واألندلسٌون إلى السودان والمشرق لم
تكن فقط بقصد طلب العلم وأداء فرٌضة الحج ( ،)2بل كان منهم من ٌسٌح للتجارة فً السودان
ونواحٌها مما ساهم فً ازدهار ونمو التجارة الخارجٌة بشكل ملفت للنظر ،عن طرٌق السٌاحة
البحرٌة التً نشطت نشاطا كبٌرا فً هذا العهد بفضل جهود الموحدٌن فً تطوٌر األسطول
البحري الذي كان أسطوال متمٌزا فً ذلك العصر.
______________
 )2ابن األثٌر ،الكامل فً التارٌخ ،ج ،1بٌروت ،2121 ،دار النفائس،ص.12
 )1المراكشً :عبد الواحد  ،المعجب فً تلخٌص أخبار المغرب ،ص.212
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التجارة عند الدولة الموحدٌن
وكان هإالء التجار العلماء ٌإلفون كتبا عن رحالتهم وما شاهدوا فٌها حٌث "نبغ عدد جم من
الرحالٌن الذٌن أثبتوا مشاهداتهم وتؤثراتهم فً تصانٌف قٌمة ،فاألندلسٌٌن والمغاربة كانوا
ٌشعرون بدافع شدٌد ٌنزع بهم إلى كتابة ذكرٌاتهم وتسجٌل ما ٌختلج بؤنفسهم عن رحلتهم إلى
المشرق بقصد طلب العلم وأداء فرٌضة الحج) 1("..؛ وال ٌخفى على أحد أهمٌة كتب الرحالت
التً تصور بدقة كل ما كان ٌروج فً المجتمع ،إذ الرحلة تعتبر وثٌقة هامة ٌدور فلكها حول
الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة فً ذلك العهد للبالد التً مر بها صاحبها وزارها.
الصناعة عند الدولة الموحدٌن
فً مجال الصناعة اعتنى الموحدون على الخصوص بصناعة المعادن واإلنتاج المٌكانٌكً
والفنً ،ولم ٌحصروا اهتمامهم بتحسٌن الحالة االقتصادٌة فً المغرب فحسب بل سعوا إلى
ازدهارها فً األندلس وإفرٌقٌة ،وفً هذا الصدد ٌذكر عبد الواحد المراكشً أن الخراج بلغ فً
عهد الموحدٌن مائة وخمسٌن بغال من إفرٌقٌة وحدها عدا بجاٌة وأعمالها ،وتلمسان وأعمالها،
وأن عبد المإمن بن علً وجه همه لتشجٌع الزراعة وإصالح الحالة االقتصادٌة ببالد
األندلس( ،)2وكان االزدهار االقتصادي الذي عرفه الغرب اإلسالمً فً عهد الدولة الموحدٌة
ٌعود إلى اتساع رقعتها واستتباب األمن بها ،وتشجٌع التجارة والصناعة التً كانت تتمثل فً
إنتاج األسلحة وفً البناء والتشٌٌد ونشر الثقافة وغٌره.
ومن أهم المدن المغربٌة التً كان لها شهرة واسعة بالصناعة مدٌنة فاس ومراكش وسال ،وسبتة
السلٌبة التً كان بها مصنعا للورق حٌث اشتهرت بورقها الذي ٌنسب إلٌها ،كما كان بفاس
مصنعا أخر لصناعة الورق ،وكان إلنتاج الورق فً عٌن المكان دورا فً تٌسٌر وسائل التؤلٌف
فً جمٌع أنواع العلوم ،وهو األمر الذي ساعد على تمٌٌز مدٌنتً سبتة وفاس من الناحٌة العلمٌة
التؤلٌفٌة ،ولقد بلغت صناعة الورق الذروة فً هذا العهد وكانت المعامل تنتج الورق الجٌد فً
الوقت الذي كانت أوروبا تفتقر إلى معمل واحد للورق()3؛ وتذكر المصادر المعتمدة أن مدٌنة
فاس وحدها عرفت باإلضافة إلى صناعة الورق صناعات أخرى فً زمن ٌعقوب المنصور
الموحدي منها على سبٌل المثال ال الحصر :اثنً عشر مصنعا للمعادن وثالثة أالف وأربعة
وتسعٌن نوال للنسٌج ،وسبعة وأربعٌن معمال للصابون ،وستة وثمانٌن مصنعا للدباغة ،وثمانمائة
وستة عشر مصنعا للصناعة ،وأحد عشر مصنعا للزجاج ،ومائة وخمسة وثالثٌن مصنعا
للجٌر..إلخ..
_______________
 )2المراكشً :عبد الواحد  ،المعجب فً تلخٌص أخبار المغرب ،ص.211
 )1القلقشندي ،صبح األعشى فً صنبعة اإلنشب ،الهٍئة الوصرٌة العبهة للكتبة ،هصر 5891 ،م ،ص.151
 )3اإلدرٌسً ،أبو عبد هللا محمد بن محمد ،نزهة المشتاق فً اختراق اآلفاق الجزء الخاص بالمغرب
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أما بالنسبة لألندلس الرطٌب فقد أقام بها الموحدون منشآت صناعٌة مهمة كإنشاء صناعة
الحرٌر فً مدٌنتً "ألمرٌة" و"جٌان" ،باإلضافة إلى أنواع النشاطات األخرى التً كانت
تمارسها وتبلغ ( 088مهنة) حسب ذكر بعض المصادر والمراجع التً أرخت لهذه الحقبة
التارٌخٌة ،وحرص الموحدون على إنشاء معامال لصناعة الورق فً كل من مدٌنتً "شاطبة"
و"سبتة السلٌبة" فً الوقت الذي عرفت أوروبا دخوله متؤخرا إلٌها كما سبقت اإلشارة إلى ذلك،
وفً ظل ازدهار الصناعة والتجارة كانت األندلس تمد المغرب بالخشب والزرع وباقً
المنتجات الصناعٌة المختلفة التً كانت تنتج وتصدر ،باإلضافة إلى الواردات الشرقٌة التً
كانت ترد علٌها ،فؤصبحت بذلك المدن المغربٌة مجاال حٌوٌا للصناعة األندلسٌة المتمٌزة التً
جمعت بٌن أصالة الشرق والغرب وخصوصا مدٌنة مراكش عاصمة الموحدٌن التً وصفها
"اللٌُِّون اإلفرٌقً" بكونها أعظم مدن العالم فً عصره.
ونحن نالمس بعض الجوانب االقتصادٌة للدولة الموحدٌة تجدر اإلشارة إلى شغوف الموحدٌن
األشاوس باالختراعات المٌكانٌكٌة والهندسة المٌكانٌكٌة بصفة عامة ،لذلك كان أهم شًء برع
فٌه أهل الصناعة فً ذلك العهد هو الصناعات المٌكانٌكٌة ،وتجلى ذلك فً اآلالت الحربٌة
المتنوعة التً كانوا ٌنتجونها مثل المجانٌق التً تدك األسوار والخنادق ،واألقواس البعٌدة التً
كانت تحمل على أحد عشر بغال والتً اخترعها أحد المهندسٌن البارعٌن فً عهد الخلٌفة
ٌوسف( ،)1ومن ثم ٌمكن الجزم بؤن عهد الموحدٌن كان عهد الصناعة التقنٌة والهندسٌة بكل
أنواعها المختلفة ،ومن بٌن الصناعات التً اعتنى بها الموحدون صناعة األسلحة بجمٌع أنواعها
إذ كانت فً غاٌات اإلتقان والتطور على عهدهم الزاهر حٌث أولوها من العناٌة ما جعلها
تزدهر وتتطور بسرعة فائقة ،ولقد استفادوا من الحروب العدٌدة التً كانوا ٌخوضونها دفاعا
عن حوزة الوطن الشاسع الذي كانوا ٌحكمونه ،فاشتهرت األندلس بصناعة آالت الحرب من
الرماح والتروس والدروع إلى غٌرها من األسلحة( )2كما اشتهر أهل المغرب بصناعة ال ُتروس
من الجلد على الطرٌقة اإلفرٌقٌة ،وسروج الخٌل التً كانوا ٌضعون لكل سرج ثالث طبقات من
الجلد كل طبقة تعلو األخرى والطبقة الوسطى أرقها ،وكانت هذه الطبقات تصنع بطرٌقة بدٌعة،
كما اشتهروا أٌضا بصناعة الزرابً الجلدٌة الصغٌرة والوسائد(.)3

_____________
 )2القلقشندي ،صبح األعشى فً صنبعة اإلنشب ،الهٍئة الوصرٌة العبهة للكتبة ،هصر 5891 ،م ،ص.154
 )1أحمد  :المقري ،نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب وذكر وزٌرها لسان الدٌن بن الخطٌب ،تحقٌق
محًٌ الدٌن عبد الحمٌد،ج  ،2ط2191 ،2م،ص.11
 )3ابن سعد ،محمد  ،الطبقات الكبرى  ،بٌروت ،دار صادر ،ص.912
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ومن الصناعات التً بلغت شؤوا عظٌما فً عهد الدولة الموحدٌة صناعة السفن التً أنشؤت
معامل لها بكل من مدٌنة فاس وسال والرباط مما ساهم فً ازدهار األسطول المغربً وشهرته
عبر العالم ،حٌث اتفق المإرخون بؤنه كان أول أسطول عظٌم ٌصول وٌجول فً حوض البحر
األبٌض المتوسط دون اكتراث بخطر القراصنة الذٌن كانوا ٌهاجمون السفن فً كل وقت وحٌن،
ولقد اعتنى عبد المإمن وأبناإه اعتناء كبٌرا بالبحرٌة لما لمسوه من أهمٌتها ولم ٌقف بهم الحد
عند انضمام البحرٌة المرابطٌة إلٌهم بل طوروها تطوٌرا ٌساٌر العصر الذي عاصروه ،فكانت
سفنهم على نوعٌن :نوع ٌستعمل لنقل الجند والمإن إلى السواحل األندلسٌة كما كان الحال فً
عهد المرابطٌن ،ونوع ٌتؤلف من السفن البحرٌة الجاهزة.
تطور البحرٌة عند الموحدٌن
ما ٌذكره المإرخون بكون األسطول الموحدي بلغ أربعمائة سفٌنة ألقت مراسٌها على جمٌع
بالده ،منها مائة وعشرون سفٌنة بمٌناء "المهدٌة" ومائة سفٌنة بموانئ مدٌنة "سبتة السلٌبة"
و"طنجة" و"الرٌف" ،ومائة سفٌنة بسواحل إفرٌقٌة وثمانون سفٌنة بعدوة األندلس ،ومن أهم
وأشهر الموانئ فً ذلك العهد مٌناء مدٌنة "قادٌس" و"سبتة" و"بادٌس" و"وهران" و"طنجة"
و"المهدٌة"()1؛ ولقد تجلت عظمة األسطول الموحدي منذ عهد عبد المإمن بن علً وابنه ٌوسف
وظهرت قوته فً المعارك البحرٌة التً نشبت بٌن الموحدٌن والكطلونٌٌن على مقربة من مدٌنة
"طرطوشة" باألندلس بإقلٌم "كاطالونٌا" ،وفً موقعة "المهدٌة" التً كان ٌحتلها الروماندٌون
حٌث تغلب الموحدون األشاوس بقٌادة أمٌر البحر الشهٌر عبد هللا بن مٌمون على أسطول
النورماندٌٌن الذي كان مجهزا بمائتً سفٌنة والذي أظهر براعة فً القتال ،فؤغرقوا أكثر سفنهم
فً البحر؛ وٌعود هذا النجاح -كما سلف الذكر -إلى عناٌة عبد المإمن بالجٌش واألسطول
وإنشائه للمدارس الحربٌة من أجل تكوٌن وتخرٌج الجند البواسل والقواد األكفاء ،وكان عبد
المإمن ٌحرص على جمع الشبان الذٌن ٌنحدرون من قبائل مصمودة لكً ٌضمن والئهم للدولة
و ٌحافظ على الروح العسكرٌة فٌهم؛ وتذكر المصادر التارٌخٌة أن المناهج الدراسٌة التً كانت
تدرس بهذه المدارس تتضمن التدرٌب على استعمال األسلحة على اختالفها ،وركوب الخٌل
والسباحة وأسالٌب الحصار برا وبحرا ،وكؤسلوب تعلٌمً تطبٌقً أنشؤ الموحدون على مقربة
من مدٌنة مراكش ِبركة وضعت فٌها القوارب والسفن الحربٌة الصغٌرة المسماة سفن التدرٌب
كان الطلبة ٌتدربون على متنها على التجدٌف وقٌادة السفن وكل ما ٌتعلق بالفنون الحربٌة؛ وكان
التعلٌم بهذه المدارس على حساب الدولة الموحدٌة باإلضافة إلى ما كان ٌحصل علٌه الطالب
من الخٌل واألسلحة والخبرة العسكرٌة(.)2
_______________
 )2عبد الرحمن  :بن خلدون ،العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من
ذوي السلطان األكبر،ج ،2طبعة بٌروت2111-2112 ،م ،ص.912
 )1القلقشندي ،صبح األعشى فً صنبعة اإلنشب ،الهٍئة الوصرٌة العبهة للكتبة ،هصر 5891 ،م ،ص..159
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االسطول عند دولة الموحدٌن
ومما ٌثبت قوة وعظمة األسطول الموحدي ما تروٌه المصادر والمراجع عن استنجاد القائد
الباسل صالح الدٌن األٌوبً بٌعقوب المنصور الموحدي من أجل مساعدته على دفع خطر
الصلٌبٌن عن السواحل الشامٌة بواسطة أسطوله البحري الذي ذاع صٌته فً العالم ،والذي كان
الموحدون ٌعتنون بتطوٌره الجتٌاز البحر إلى عدوة األندلس فً كل لحظة وحٌن دفعا لخطر
النصارى الذي كان ٌحدق بهم وبؤراضٌهم وممتلكاتهم؛ ولقد دلل العالمة ابن خلدون هذا الفعل
بتفوق ملوك المغرب على ملوك الشرق فً إنشاء األساطٌل البحرٌة التً كانت تصول وتجول
()1
فً عرض البحر األبٌض المتوسط دون خوف ووجل.

هذه بعض الخطوط العرٌضة للحٌاة االقتصادٌة التً عرفتها منطقة الغرب اإلسالمً فً عهد
الدولة الموحدٌة والتً عرفت التجارة الواسعة واستغالل الثروات المعدنٌة ،واالستفادة من
األسالٌب الصناعٌة الجدٌدة ،وإنشاء الحواضر لتركٌز الحٌاة االقتصادٌة مما ساعد على انتشار
الرخاء والترف داخل المجتمع المغربً واألندلسً ،وحقق فعال المجتمع النموذجً للدولة
المتقدمة التً استطاعت بفضل كفاءة خلفائها وحسن تدبٌرهم وحنكتهم تحدي العقبات التً
()2
واجهتها منذ تؤسٌسها.
إن فً هذا العرض الموجز لما حققته هذه الدولة الموحدٌة العظٌمة فً كل شًء سواء من
الناحٌة السٌاسٌة أو االقتصادٌة أو االجتماعٌة لعبر ودروس ٌمكن لنا أن نستفٌد منها ونحاول من
خاللها مد الجسور مع تارٌخنا التلٌد ،وحضارتنا الخالدة المشرقة التً تركها لنا أجدادنا البواسل
رحمة هللا علٌم جمٌعا من أجل بناء حاضر مشرق ومشرف..

_______________
 )2عبد الرحمن  :بن خلدون ،العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من
ذوي السلطان األكبر،ج ،2طبعة بٌروت2111-2112 ،م ،ص.918
 )1اإلدرٌسً ،أبو عبد هللا محمد بن محمد ،نزهة المشتاق فً اختراق اآلفاق الجزء الخاص بالمغرب
واألندلس،ص.11
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انتشار الدولة الموحدٌن
بلغت الدولة أوجها فً عهد أبو ٌعقوب ٌوسف ابن عبد المإمن بن علً الكومً (- 2223
 2209م) ثم أبو ٌوسف ٌعقوب المنصور (2209م 2211 -م) والذي تلقب بالمنصور وعمل
)2(.
على النهوض بالدولة الموحدٌة واألندلس علمٌا وثقافٌا
وكان قائدا ماهرا وسٌاسٌا قدٌرا استطاع عقد الصلح مع مملكة قشتالة .ولكن نقضهم للصلح
اضطرته لقتالهم فً معركة األرك ،مع بناء العدٌد من المدن الجدٌدة وتشجٌع الثقافة والحٌاة
الفكرٌة (ابن رشد ،ابن طفٌل) .وقعت بعد ذلك معركة األرك عام 2211م والتً انتصر فٌها
الموحدون على الملوك النصرانٌٌن  .فً عهد الناصر (2211م 2123 -م) تم القضاء على
العدٌد من الثورات فً إفرٌقٌة  .وبعد موقعة األرك عقدت هدنة بٌن ملك قشتالة الفونسو الثامن
والمسلمٌن  .ولكن الفونسو استغل الهدنة فً تقوٌة بالده ومحالفة أمراء النصارى  .وحٌن وجد
نفسه مستعدا أغار على بالد جٌان وبٌاسة وأجزاء من مرسٌة  .فاضطر الملك الناصر "محمد
بن ٌعقوب" الذي خلف والده المنصور فً إفرٌقٌا إلى الذهاب إلى األندلس لغزو قشتالة .فعبر
()1
البحر بجٌشه وذهب إلى اشبلٌة لتنظٌم الجٌش .
ومنها اتجه إلى قلعة "شلطبرة" إحدى قالع مملكة قشتالة واستولى علٌها بعد حصار دتم 0
شهور .ولكن الملك الفونسو الثامن دعا البابا أنوسنت الثالث بروما إلى اعالن الحرب الصلٌبٌة
ضد األندلس  .وكان من نتاج ذلك ان اجتمع لإلسبان  219.113مقاتل انطلقوا لٌستولوا على
حصن رباح واألرك وغٌرها .وقام المسلمون بجمع جٌش مماثل والتقى الجٌشان عند حصن
العقاب إال أن الموحدٌن تلقوا هزٌمة قاسٌة على ٌد النصرانٌٌن فً معركة حصن العقاب سنة
2121م ولم تقم للمسلمٌن باألندلس بعد هذه المعركة قائمة .وبعد سنة 2123م بدأت الدولة
تتهاوى بسرعة مع سقوط األندلس فً أٌدي النصرانٌٌن بعد عام 2110م  ،وفً إفرٌقٌة سقوط
(تونس) فً أٌدي الحفصٌٌن  ،والمغرب األوسط (الجزائر) فً أٌدي بنً عبد الواد  -الزٌانٌون
 (2111م 2132 -م) .حكم بٌن السنوات 2119م إلى 2132م فرعٌن أحدهما فً المغرباألقصى (المغرب) والثانً فً األندلس .ومنذ 2199م تعرضوا لحمالت المرٌنٌٌن  ،ثم فقدوا
السٌطرة على المغرب األقصى وانتهى أمرهم سنة 2121م بعد أن قضى علٌهم المرٌنٌون
()3
نهائٌا.
____________
 ) 2ابن الفراء ،رسل الملوك ومن ٌصلح للسفارة ،تحقٌق صالح الدٌن المنجد ،القاهرة ،ط ،2191 ،1دار
النفبئس  ،ص.654
 )1ابن أبً زرع أبى الحسن علً  ،األنٍس الوطرة بروض القرطبس فً أخببر هلىك الوغرة وتبرٌخ هدٌنة
فبس،ص.18
 )3ابن القطان ،أبو الحسن علً بن محمد ،نظم الجمان فً أخبار الزمان ،ص.21
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ٌتبٌن لنا من خالل النصوص التارٌخٌة االنفة الذكر مدى اهتمام الموحدٌن بالحٌاة االجتماعٌة اذ
انهم استطاعوا خلق مجتمع موحد متماسك ٌسوده العدل والرخاء قادر على االبداع واالبتكار فً
مختلف جوانب الحٌاة.
فاذن كان الجو العام الذي فتح علٌه جمٌع شعراء وأدباء دولة الموحدٌن عٌونهم – وكما رأٌنا
فً النقطة قبل هذه – جوا مشحونا بالحروب ،أما مباشرة وعملٌا ،أو أهبة واستعدادا ،حروب
الغزو والفتح ،أو التؤدٌب والتهدئة ،عن جانب الدولة ،وحروب التشوٌش وبعثرة الجهود وأحداث
الشغب واالنشقاق من جانب الغز المصرٌٌن ،وعرب بنً هالل بقٌادة (شرف الدٌن الشرقٌة ،أي
لٌبٌا ،وذلك تنغٌصا على المسإولٌن الموحدٌن راحتهم حتى ال ٌستمرئوا لذة النصر واالستقرار،
وتنقٌصا لنفوذهم حتى ال ٌشرئبوا لتحقٌق ما كان ٌتطلع إلٌه ملكهم أبو ٌوسف من الرحلة إلى
المشرق وغزو مصر لتطهٌرها من المناكر والبدع ،كما كان ٌقول :وقد ذكر المراكشً صاحب
المعجم عند قوله ( :أنا أن شاء هللا مطهروها ).....قال :ولم ٌزل هذا عزمه إلى أن مات سنة
()1
 101هـ.
ثم كانت هناك حروب االنتقاضات والثورات من طرف بنً عبٌد فً تونس أبناء ابن غانٌة
المٌورقٌٌن فً الجزائر ،وحروب بعض المتنطعٌن الضالٌن من البٌت المالك الذٌن انتقضوا أو
أثاروا فً نقاط مختلفة من بالد المغرب واألندلس رغبة فً االستئثار بالحكم ،واالصطٌاد فً
()2
الماء العكر.
ولكن كان هذا الجو نفسه ،وفً ذات الوقت من الجانبٌن االقتصادي واالجتماعً مزدهرا
رخٌا نشٌطا ،تواصلت نعماإه ،وبشرت بالثراء الدائم أنواءه وتواصلت بالعطاء الثر انداإه،
لسعة رقعة اإلمبراطورٌة الموحدٌة التً كانت تمتد مملكتها من طرابلس إلى المغرب إلى
السوس األقصى من بالد المصامدة وأكثر جزٌرة األندلس ،وكل هذه األصقاع ال ٌنازعهم أحد،
وال ٌمتنع علٌهم منها درهم ثم لسعة الخراج ،وكثرة الوجوه التً تتحصل منها األموال ،فقد كان
خراج افرٌقٌا أي تونس وحدها فً كل سنة ،وقر مائة وخمسٌن بغال ،خال بجاٌة وأعمالها،
()3
وتلمسان وأعمالها ،وخال المغرب واألندلس.
قال صاحب المعجب ( :وقد بلغنً من جهة رجل من أصحابنا كان ٌتولى بٌوت األموال أنه
وجدت خرائط كثٌرة مما كان ٌرفع إلى أمٌر المإمنٌن ابن ٌعقوب لختمها ،قال :ولم تزل أٌام أبً
ٌعقوب هذا أعٌادا أعراسا ومواسٌم ،كثرة خطب ،وانتشار أمن ،وذرور رزق ،واتساع معاٌش).
________________
 )2ابن األثٌر ،الكامل فً التارٌخ ،ج ،1بٌروت ،2121 ،دار النفبئس،ص.89
 )1ابن الفراء ،رسل الملوك ومن ٌصلح للسفارة ،تحقٌق صالح الدٌن المنجد ،القاهرة ،ط ،2191 ،1دار
النفبئس  ،ص.669
 )3البكري  :أبو عبٌد هللا  ،توفً سنة 901هـ ،المغرب فً ذكر بالد إفرٌقٌة واألندلس والمغرب ،ص.11
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عاش المجتمع الموحدي حٌاة كرٌمة ٌسودها العدل والطمانٌنة التً عمت ربوع بالدي المغرب
واالندلس جمٌعها وهً حصٌلة الجهود الكبٌرة التً بذلها حكام الدولة الموحدٌة والمتمثلة
بحرصهم الشدٌد على ان تعٌش رعٌتهم بؤمن واطمئنان ورفاهٌة و السفارات  ،مما ٌإكد ذلك
التوجٌهات السدٌدة التً كانوا ٌبدونها الى عمالهم ووالتهم جمٌعهم ٌ ،حثونهم فٌها على مراعاة
العدل والحكم بالحق بٌن الناس ومطاردة الظلم والوالة الظلمة والسماح لسكان بالد االندلس
بعبور البحر وتقدٌم شكواهم الى االمٌر الموحدي بصورة مباشرة وكان الحكام الموحدون
()1
ٌجلسون للناس عامة فٌسمعون منهم ال ٌحجبون عنهم صغٌرا وال كبٌرا.

وبسبب استحالة استمرار هإالء الحكام بالنظر فً القضاٌا كلها بانفسهم النشغالهم بادارة الدولة
المترامٌة االطراف فانهم فً الوقت نفسه كانوا حرٌصٌن على متابعة اعمال والتهم وسٌر
قضاتهم .

ٌذكر عبد الواحد المراكشً ان االمٌر ٌعقوب المنصور كان اذا وفد علٌه اهل بلد فاول ما
ٌسالهم عن عمالهم وقضاتهم ووالتهم فاذا اثنوا خٌرا قال اعلموا انكم مسإولون عن هذه الشهادة
()2
ٌوم القٌامة فال ٌقولن امرإ منكم اال حقا .

وقد حرص والة االمر فً الدولة الموحدٌة على تقلٌل الفوارق الطبقٌة بٌن جمٌع طبقات
المجتمع من خالل االوامر التً كانوا ٌصدرونها للناس بتجنب ارتداء الثٌاب الحرٌرٌة الغالٌة
الثمن وحثهم على لبس البسٌط منها وزٌادة على ذلك امروا الشرطة بالقبض على المغنٌٌن الذٌن
ٌتداولون اللهو وبذلك خلت البالد منهم وكان هدف الموحدٌن من وراء هذه االجراءات هو
اشاعة التمسك بالقٌم الدٌنٌة والتقرب الى هللا واالبتعاد عن كل ما ٌسًء الى قٌم السماء وشرٌعته
()3
السمحاء ومن ثم تامٌن الحٌاة السعٌدة الكرٌمة لمختلف طبقات المجتمع.
______________
 )2ابن األثٌر ،الكامل فً التارٌخ ،ج ،1بٌروت ،2121 ،دار النفبئس،ص.85
 )1البٌدق ،أبو بكر بن علً الصنهاجً ،كتاب أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدٌن ،ص.11
 )3أحمد  :المقري ،نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب وذكر وزٌرها لسان الدٌن بن الخطٌب ،تحقٌق
محًٌ الدٌن عبد الحمٌد،ج  ،2ط2191 ،2م،ص.12
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وال شك أن هذا الرخاء العظٌم كان ٌعم سائر طبقات األمة ،وٌشمل كافة أفرادها ،ولتحقٌق
هذا التعمٌم ،وإبراز هذه الشمولٌة ،كان ملوك دولة الموحدٌنٌ ،لتزمون – كلما تعمدوا بالخروج
إلى غزوة – توزٌع مبالغ مالٌة ضخمة ال ٌقل مقدارها – فٌما تتحدث عنه كتب التارٌخ -عن
()2
أربعٌن ألف دٌنار ،كانوا ٌوزعونها على مختلف الطبقات الشعبٌة.
وقد دفعتهم الرغبة فً إشاعة الرخاء وتعمٌم النعماء أن قسموا مدٌنة مراكش عاصمتهم
أرباعا ،وجعلوا فً كل ربع أمناء ،معهم أموال ٌتجرون بها المساتٌر وأرباب البٌوتات.
وكانوا كلما دخلت السنة ٌؤمرون أن ٌكتسب األٌتام المنقطعون فٌجمعون إلى موضع قرٌب
من القصر فٌختنون وٌعطى كل صبً مثقاال ونوبا ،ورغٌفا ورمنة ،وربما زٌد على المثقال
درهمٌن جدٌدٌن.
وفً هذا المناخ الرخاء ،وهذه السعة فً األرزاق ،والكرم العام الشامل ،ال غرابة أن تختفً
الدولة رجاالت الثقافة والفكر واألدب والشعر ،وأن تقام لمرتادي هذه المٌادٌن اإلنسانٌة،
()1
الموازٌن ،وأن ٌعار أصحابها المزٌد من العناٌة واالهتمام.
وكانت الضمانة الوحٌدة لتوفٌر ذلك الرخاء وتعمٌم ذلك االزدهار الجهود الجبارة المبذولة
لحماٌة الثغور ،واتخاذ المواقف الحاسمة ضد أعداء الدٌن.
وكان االحتفاظ على مستوى الحٌاة الالئق الكرٌم ٌعتمد أساسا على عنصرٌن اثنٌن:
األول :المغانم واالسالب التً كانت تدرهما غزوات المسلمٌن فً أراضً العدو
وبجزٌرة األندلس ،ومطاردة قراصنة البحر األوروبٌٌن.
الثانً :االستقرار الداخلً ،الذي وحده ٌستطٌع أن ٌمد الحٌاة االقتصادٌة المة ما بعناصر
االنتاج ،وروافد االنماء ،وكانت دولة الموحدٌن – فً كل حركاتها وأهدافها – ال تسٌر اال فً
سبٌل ما ٌضمن وٌحقق ذٌنك العنصرٌن معا.
فمن االنهزامٌة إذن ،ومن التخلً عن الشكر ،ومن الرفض الشنٌع للواجب أن ٌفكر
الشعراء واألدباء فً تناول غٌر هذه المجاالت األدبٌة والحاسمة التً تسهر الدولة على توفٌر
()3
أسبابها واستمرار عطائها.
___________
 )2القلقشندي ،صبح األعشى فً صنبعة اإلنشب ،الهٍئة الوصرٌة العبهة للكتبة ،هصر 5891 ،م ،ص.154
 )1ابن الجىزي عبد الرحون بن علً بن هحود الجىزي القرشً البغدادي أبى الفرج  185هـ  ،الونتظن فً تبرٌخ
الولىك واألهن ،ج ،1دار الفكر ،ص.518
 )3عبد الملك  :ابن صاحب الصالة ،المن باإلمامة ،تحقٌق عبد الهادي التازي ،ط:دار الغرب اإلسالمً،
28
ص.01-09

وهكذا فنحن حٌن سنتناول بالتحلٌل – إن شاء هللا – آثار من اعتبروا شعراء هذه الدولة
الرسمٌٌن – أي ابن حبوس – الجراوي -وأبا حفص عمر ،ومحمد العابد الفاسً مع تجاوز،
سنلمس هذا التجاوب العجٌب الفرٌد الذي كان قائما – حسب االشعار – وموجودا بٌن هإالء
الشعراء وبٌن المناخ العام الذي كانت تسهر دولة الموحدٌن على توفٌره لجمٌع رعاٌاها
()2
ومواطنً امبراطورٌتها الشاسعة االطراف.
فقعقعة األلفاظ ،واإلغراق ،والغلو ،فً لوصاف أعمال الدولة الحربٌة واإلعجاز اللذان
نجدهما فً آثار أولئك الشعراء إنما هما تعبٌر حً ٌجسم حب الدولة للقوة ،وتعلقها بؤبهة الملك
والسلطان ،وإشادة أولئك الشعراء باالنتصارات الحربٌة التً كانت تحققها الدولة ضد النصارى،
وضد الثوار ،وضد المتربصٌن بها الدوائر ،وانما هً شواهد ناطقة برغبة رعاٌاها فً مواصلة
النضال من أجل العزة والكرامة ،والتفوق ،وتلك النفحات الروحٌة والقلبٌة ،والخلجات النفسٌة
التً تعتز علٌها بٌن الحٌن واآلخر فً ثناٌا آثار أولئك الشعراء ،وعندما ٌنكفئون على أنفسهم
ٌناجونها ،وعلى أفكارهم الخاصة ٌداعبونها ،هل هً اال صدى شهً ورجع حبٌب لما ٌحسونه
من زهو بازدهار أمنهم اقتصادٌا ،ورفع مستوى حٌاتها اجتماعٌا ؟.
ثم الٌس هو فً نفس الوقت تسجٌال لما ٌحسونه من طمؤنٌنة على هذه الحٌاة وعلى المستقبل
المؤمول ؟ وتعبٌرا عما ٌجدونه من نعمة الرعاٌة واالهتمام.
ذلك الن الشعراء – كما نقرر دائما لو هكذا ٌنبغً أن ٌكونوا – إنما هم فً الحقٌقة والواقع
الصدى لما ٌحسه مجتمعهم خٌرا أو شرا ،ازدهار أو كسادا ،شهرة أو خموال ،وهم بالتالً مراٌا
تعكس صور ذلك المجتمع بكل اخالصه الفاضلة ومباذل الردٌئة ،وبكل معتقداته وأوهامه.
وحٌن ٌحسن الشاعر التعبٌر عن هذا المجتمع وبؤسلوبه الخاصٌ ...كون هذا الشاعر قد
أدى مهمته خٌر أداء وقام برسالته أفضل قٌام ،ولن ٌكون من حق أحد حٌنئذ أن ٌطالب الشعراء
بؤن ٌسلكوا هذا النهج دون ذلك لو أن ٌعالجوا هذه القضاٌا دون تلك ،الن الزواٌا التً ٌحتلها
الواحد منهم هً قطعا غٌر تلك التً ٌحتلها اآلخر ،والن المإثرات والرسوبات التً عملت أو
أسهمت فً تكٌٌف نظرة لك الواحد إلى الحٌاة والناس والمجتمع الذي ٌكونانه هً بدون رٌب
غٌر تلك التً قولبت هذا اآلخر ،ومن ثم فان المجاهر التً ٌنظران بها إلى األحداث ال ٌمكن أن
ٌكون عدساتها من حجم واحد حتى من حٌث الصفاء والدقة ،وصدق هللا العظٌم " ولو شاء ربك
لجعل الناس أمة واحدة" وما ٌزالون مختلفٌن....سنة هللا ولن تجد لسنة هللا تبدٌال ولن تجد لسنة
()1
هللا تحوٌال".
___________
 )2ابن سعد ،محمد  ،الطبقات الكبرى  ،بيروت ،دار صادر ،ص.912
 )1ابن الجوزي عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي القرشً البغدادي أبو الفرج  111هـ  ،المنتظم فً
تارٌخ الملوك واألمم ،ج ،1دار الفكر ،ص.211
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الخاتمة
و أخٌرا ٌمكننا القول أن الحالة االقتصادٌة و التجارة و الصناعة  ،و البحرٌة  ،للدولة
الموحدٌن فً أغلب فتراتها تمٌزت الحروب و المعارك .

إضافة إلى ذلك الفتن الداخلٌة التً ال تكاد تنطفئ حتى تشتعل مرة أخرى ألسبـاب كثٌرة
منها التنافس على العرش الذي كان قائما على أشده بٌن أفراد األسـرة الحـاكمـة .

و لكن بالرغم من ذلك كانت الحالة العلمٌة و الفكرٌة قد أخذت منحا آخر  ،إذ كانت نشطة
جدا  ،و قد ظهر فً عهد الدولة الزٌانٌة نخبة من العلماء الذٌن تركوا تراثا علمٌا توارثته
الجـزائر و
األجٌال  ،و بقً تؤثٌره على الحركة العلمٌة فً
خارجهـا طٌلـة قـرون .

و باختصار فالدولة الموحدٌن حافظت على كٌانها ما ٌقارب ثالث قرون فكـانت بـذلك
ثـالث دولـة إسالمٌـة عظمـى فـً الجـزائر .

الموحدٌن فً تطوٌر الدولة المغربٌة سٌاسٌا وفكرٌا ،لكن بعد انهٌار الموحدٌن ضعف الغرب
اإلسالمً وسقطت بالد األندلس.

تم بحمد هللا

12

قائمة المصادر
ابن األثٌر  ،علً بن ابً كرم الشٌبانً (ت 636هـ 1288 /م )
 -1الكامل فً التارٌخ  ،ج ، 1تحقٌق  :عمر عبد السالم تدمري  (،بٌروت  ،دار
النفائس 1411 ،هـ 1991/م )
ابن أبً زرع أبو الحسن علً 126( ،هـ  1326 /م )
 -2األنٌس المطرب بروض القرطاس فً أخبار ملوك المغرب وتارٌخ مدٌنة فاس ،
ج ، 1دار الفكر 1462 ،هـ 1982/م )
ابن الجوزي عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي القرشً البغدادي أبو الفرج (ت
 568هـ 1116 /م )
 -3المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم  ،طبعة بٌروت 1959-1956 ،م)
ابن سعد  ،محمد بن سعد بن َمنٌِع البغدادي (236هـ 845 /م)
 -4الطبقات الكبرى  ،تحقٌق  :سامً محمد سعدي  ،( ،بٌروت ،دار صادر 1411هـ
1991 /م)
ابن عذاري المراكشً  ،عبد الواحد ( ،ت641هـ 1256/م )
 -5البٌان المغرب فً أخبار األندلس والمغرب  ،تحقٌق  :عبد الرحمن الرمالوي  ،دار
العلوم 1996م)
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ابن القطان ،أبو الحسن علً بن محمد( ،ت 953هـ 1455/م )
 -6أبو الحسن علً بن محمد ،نظم الجمان فً أخبار الزمان  ،دار الفكر .1995
ابن الفراء،

محمد بن الحسٌن بن محمد بن خلف بن أحمد (ت451هـ 865 /م)

 -1رسل الملوك ومن ٌصلح للسفارة  ،ط ، 2دار الصفاء )1988 ،
المقري  ،أبو العباس أحمد  ( ،ت 1641 -86هـ1631 -1518 /م )
 -8نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب وذكر وزٌرها لسان الدٌن بن الخطٌب،
تحقٌق محًٌ الدٌن عبد الحمٌد،ج  ،2ط2191 ،2م )
اإلدرٌسً ،أبو عبد هللا محمد بن محمد( ،ت 111هـ 2222م).
 -9نزهة المشتاق فً اختراق اآلفاق الجزء الخاص بالمغرب واألندلس ،ج ،2دار الفكر
)1985

البكري أبو عبٌد هللا ( ،ت 901 / 1694هـ )
-16

المغرب فً ذكر بالد إفرٌقٌة واألندلس والمغرب  ،ط ، 2دار السالم للنشر و

التوزٌع )1992 ،
البٌدق ،أبو بكر بن علً الصنهاجً (ت 416هـ 965/م)
-11

كتاب أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدٌن  ،ط ،2دار الصفا للنشر

و التوزٌع )2192 ،
14

عبد الملك ابن صاحب الصالة ( ،ت 563هـ 1168-م)
-12

المن باإلمامة ،تحقٌق عبد الهادي التازي ،ط ، 1دار الغرب

اإلسالمً)1919،
القلقشندي  ،أبو العباس القلقشندي ( 156هـ 1355 /م  821 -هـ 1418/م)
-13

صبح األعشى فً صناعة اإلنشا ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر،

 1985م)
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