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 (دراسة مرجعية) الصعوبات التي واجهت الدولة الفاطمية في بالد الغرب 

 

 عبد الجواد الصادق الشيباني 

 جامعة طرابلس قسم التاريخ واآلثار: كلية اآلداب 

 

 المستخلص

 

أن الدولة الفاطمية تعرضت لعدة عوامل كانت وراء انتقالها إلى مصر، وحالت بينها وبين استمرار بقائها في     

إفريقية والمغرب، أهمها الخالف المذهبي الذي سبب خالفاً كبيراً مع أهل المغرب الذين كان معظمهم يتبعون المذهب 

السني، وأن الخالف المذهبي كان من أحد الصعوبات الهامة التي واجهت الدولة وأشعلت ثورة أبي يزيد مخلد بن كداد 

النكاري، واستطاع على الرغم من اختالف المذاهب أن يضمن  الذي نادى بمذهب الخوارج(. صاحب الحمار األشهب)

 .مساندة أهل السنة المالكية لها، ولقد قُضي على هذه الثورة بصعوبة

ومن أهم العوامل أيضاً سوء المعاملة لرعايا الدولة الفاطمية، وفرض الضرائب الباهظة التي اتبعتها الدولة      

سة القتل والتنكيل، وخداع الناس ألن هذه األموال تجمع لصالح الجماعة، وابتكار الفاطمية مع أهل المغرب واتباع سيا

أساليب غير شرعية ألخذ األموال وقد كانت تلك العوامل، هي التي دفعت اإلمارة الزيرية التي ورثت عرش الدولة 

 وهي ثورة المعز بن باديس سنة الفاطمية بعد رحيلها إلى القيام بثورة كبيرة ضد الدولة الفاطمية ومذهبها الشيعي أال

 .م444/2401

 

 .بالد المغرب –الدولة الفاطمية : الكلمات الدالة

 

 مقدمةال

اولة تحليل واستنتاج محو الىعرض الصعوبات التى واجهت الدولة الفاطمية فى بالد المغربهذا البحث يهدف     

تتعرض حولها الكثير من الشبهات، ويثار لمسائل، كما في بعض ا مية فيه تهوينألن تاريخ الدولة الفاط تلك األحداث، 

ومن التاريخ اإلسالمي من ناحية، جزاء من أ اً جزءن الدولة الفاطمية تعد خاصة أ. بين الحين واآلخر لبعض اإلساءات

.الزهراءفاطمة  من ساللة(( آل البيت))نفسها إلى  تنسبوناحية أُخرى 
(i)

لعراقيل ولهذا فإن األسباب والصعوبات، وا.  

 كما سيتناول البحث هاالتي واجهت الدولة الفاطمية في إفريقية والمغرب متعددة، ومتنوعة، وسوف نحاول أن نوجز

فقد شهدت إفريقية وبالد . اإلشارة إلى الدويالت التي كانت قائمة قبيل قيام الدولة الفاطمية في إفريقية وبالد الغرب

التاسع الميالدي قيام دويالت مستقلة عن بعضها بعض، ففي المغرب األدنى المغرب في أوائل القرن الثالث الهجري 

وفي شرق (. 949-844( )192-284)بالقيروان ورقادة كانت دولة األغالبة السنية التي حكمت خالل الفترة الواقعة بين 

على يد أبي عبد هللا التي انتهت (. 949-778( )192-221)المغرب األوسط قامت دولة الرستميين الخوارج بين سنتي 

وفي المغرب األقصى بفاس قامت دولة األدارسة التي . الشيعي قبل أن يتم القضاء على إمارة بني األغلب بعدة شهور

وفي (. 927-595( )540-277)كانت تدعو إلى آل البيت من ذرية علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه بين سنتي 

ولكن دولة األغالبة تنفرد من بين هذه (. 949-707( )192-244)ن سنة سجلماسة قامت دولة بني مدرار الصفرية م

الدول بأنها كانت ممثلة للدولة العباسية في بالد المغرب، وتسير على نهجها هذه الدولة وتتمسك بالسنة وتتبع مذهب 

ان لألغالبة فضل وك  .مالك، وقد أقامت المدن والقصور وشيدت المساجد والحصون، وشجعت اآلداب والعلوم والفنون

كبير في الفتوحات البحرية في حوض البحر المتوسط الغربي، غير أن هذه الدولة أصابها داء الهرم والشيخوخة ، فضالً 

 .عن داء الصراع والتنافس بين أبناء البيت األغلبي، فأخذت في االنهيار والسقوط

 

 :مراحل قيام الدولة الفاطمية 

فإن أرض كتامة قد :  ))بن حوشب أرسل أبا عبد هللا الشيعي إلى أرض كتامة وقال له يشير ابن األثير إلى أن ا    

.حرثها الحلواني وأبو سفيان وقد ماتا وليس لها غيرك، فبادر فإنها موطأ ممهدة لك
(

2
)
فخرج مرافقاً لحجاج قبيلة كتامة،  

وف والزهد والورع والتقوى ما بهر عيون ولقد اظهر هذا الداعي من عالمات التص. الذين اجتمع بهم في مكة المكرمة

.مرافقيه
(

3
)
حيث اجتمع حوله خلق كثير من الناس، لما . حتى وصل معهم إلى جبل ايكجان من ارض بني سلتان بكتامة 

على الرغم من المميزات التي كانت تتميز بها خاصةً و .اشتهر به من علم عن آل البيت، خاصةً عن علي بن أبي طالب

افي والخيرات الطبيعية، وقد كانت هذه القبيلة فيما يبدو تهمشها الدويالت التي كانت قائمة، ولهذا ربما الموقع الجغر

فكرت في أن تستفيد من هذا الداعي، وتعوض ما فاتها في مستقبل األيام، وبعدما انس أبو عبد هللا الشيعي في نفسه 

ن راجل وفارس، وهو جيش قوي على الرغم من أن هذا الرقم قد الكفاءة والمقدرة أعد جيشاً قدره المقريزي بمائة ألف بي
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حيث وصل الشيعي . يكون فيه شيء من المبالغة، وقد استطاع أن ينتصر على قوات الدولة األغلبية في احواز األربس

.المدينة عنوة وقُتَِل من أهلها خلق كثير
(

4
)
فكير في الهرب، حيث فلم يكن أمام زيادة هللا األغلبي بعد هذه الهزيمة إال الت 

.يشير إلى ذلك ابن عذاري بقوله
(

5
)
أخذ في شد االحمال بما خف من الجوهر والمال، فلما كان وقت صالة العتمة : ))  

ركب فرسه وتقلد سيفه على عيون أهله وحرمه وولده، وخرج من مدينة رقادة متوجهًا إلى مصر وبهذا انهارت الدولة 

 (.   949-192)قطت في يد أبي عبد هللا الشيعي الداعي الفاطمي سنة األغلبية بين عشية وضحاها، وس

وبعد هذا االنتصار توجه أبو عبد هللا الشيعي إلى مدينة سجلماسة التي كان عبيد هللا المهدي وابنه أبو القاسم     

، الذي أدرك نفسه أنه ال في أحد سجونها وفي طريقه إليها مر على تاهرت التي كانت تحت إمامة اليقظان بن أبي اليقظان

يستطيع أن يواجه أبا عبد هللا الشيعي، فأستطاع أن يدخل تاهرت باألمان، ولكنه قتل اليقظان ومن ظفر به من بني رستم، 

كما استطاع أبو عبد هللا الشيعي أن ينتصر على  .وفر كثير من سكانها إلى جبل أوراس وجبل نفوسة وجربة وغيرها

فابن عذاري يذكر أن أبا عبد هللا . سجلماسة إال أن المصادر والمراجع اختلفت في مصيرهاليسع بن مدرار صاحب 

.الشيعي طلبه فلم يقدر عليه
 (

6
)
بينما يشير إبن أبي دينار إلى أن أبا عبد هللا الشيعي قبض على اليسع وقتله بعد أن طيف  

.به في العسكر وضربه بالسياط
(

7
)
ليسع سيق إلى المهدي حيث عذب وشهر به في أما محمود إسماعيل فقد ذكر أن ا 

.سجلماسة هو ومن معه ثم أمر المهدي بقتلهم جميعاً فقتلوا
 (

8
)
ومهما يكن األمر فإن الدولة المدرارية أيضاً سقطت في يد  

دها توجهوا الداعي الفاطمي، وبقي عبيد هللا المهدي وابنه وقائده أبو عبد هللا الشيعي حوالي أربعين يوماً في سجلماسة، بع

جميعاً إلى القيروان، بعد أن ولى الشيعي على سجلماسة إبراهيم بن غالب المزاني، واستمروا حتى وصلوا إلى رقادة 

واستقام له األمر، وضرب السكة باسمه وأسند . حيث بويع عبيد المهدي البيعة العامة وتلقب بالمهدي أمير المؤمنين

 .المناصب إلى رجال يثق بهم

وما إن استقامت األمور لعبيد هللا المهدي حتى أخذ . قامت الدولة الفاطمية على أنقاض تلك الدويالتوهكذا    

على عاتقه تدعيم مركزه وجمع كل السلطات في يده، ليس ذلك فحسب بل أمر بطمس أثار ومخلفات من سبقه من 

كما آثار حفيظة السكان . والقصور والقناطراألمراء  وإزالة أسماء من بنوها، ووضع اسمه عليها، من المساجد والمآجل 

بأقواله تجاه بعض الصحابة رضوان هللا عليهم، كما أقر مديح بعض الشعراء بما فيه من غلو وخروج عن الدين ولم 

.ينكره
(

9
)

وعندما وصل إلى القيروان جمع عبد هللا المهدي الفقهاء وأئمة المساجد وأمرهم أن يدعوا في الُجمع واألعياد    

وعلى أمير المؤمنين علي رضي هللا عنه وفاطمة الزهراء والحسن والحسين، وعلى األئمة  بعد الصالة على النبي و

.كافة من أوالدهم
(

10
)
. بنى عاصمته الجديدة التي أسماها المهدية على الساحل الشرقي وانتقل إليها 914-548وفي سنة   

الخالفة العباسية في . يوم، وصار في العالم اإلسالمي ثالث دول متعادية وهكذا أصبحت هذه الدولة الناشئة تنمو يوماً بعد

.بغداد والخالفة الفاطمية في القيروان والمهدية في بالد الغرب، والخالفة األموية في قرطبة في األندلس
(

11
)
ولم يقف  

بن حبوس كبير مكناسة محاربة  طموح عبيد هللا المهدي عند هذا الحد، بل تطلع إلى المغرب األقصى فكلف قائده مصالة

فخرج إليه يحيى بن إدريس بن عمر في . 928-540األدارسة فسار يجر جموع كتامة وأعداداً ضخمة من مكناسة سنة 

جموع أوربة وغيرهم، غير أنه انهزم أمام قوات مصالة بن حبوس، فما كان منه إال أن دخل في طاعة العبيدين وخطب 

ياً لهم على فاس، إلى أن قام موسى بن أبي العافية بخلع يحيى بن إدريس بن عمر، وانفرد لهم على منابره، وأصبح وال

.ببالد األدارسة كلها يحكمها باسم الفاطميين
(

12
)

     

 

 :الصعوبات السياسية 

واجهت الدولة الفاطمية عدة صعوبات سياسية في بالد المغرب، أقلقت أمنها واستقرارها، على الرغم أن عبيد    

ولكن هذا العمل ينتقده بعض الباحثين . وأنه جمع جميع السلطات في يده.  المهدي نصب نفسه خليفة وأميراً للمؤمنينهللا

الذين يرون سلوك عبيد هللا المهدي هذا يعد سبباً في تعريض سلطان الفاطميين إلى خطر عظيم، عالوة على انه كان 

.يدير شئون دولته بال شفقة ورحمة
(

13
)
سياسة الحزم والحسم في قيامه بالقضاء على من كانوا يزاحمونه في  وتتضح . 

حيث يشاهده يخطط لتطبيق هذه السياسة . السلطة، ولو كانوا أخلص الناس إليه، وإلى دعوته الشيعية التي كان ينادي بها

اكي، ولكي يقضى عليهم القاسية على قائده ومؤسس دولته أبي عبد هللا الشيعي وأخيه أبي العباس المخطوم وعلى أبي ز

فأرسل أبا زاكي على رأس حملة عسكرية إلى قبائل هوارة في منطقة طرابلس، . جميعاً دبر مؤامرة لقتلهم في وقت واحد

التي كانت واليتها لعمه أبي يوسف ماكنون بن ضبارة، ويذكر سعد زغلول عبد الحميد أن عبيد هللا المهدي لكي يتخلص 

وقبيلته أسند هذه المهمة إلى عمه الذي نفذ هذه الجريمة الثقيلة من غير أي اعتذار أو رفض من تبعات مقتل أبى زاكي 

.يا عم أنفذ ما أمرت به، فنفذ العم األمر من غير شفقة ورحمة: فقد قال أبو زاكي لعمه يوسف 
(

14
)
وبعث برأسه إلى  

.المهدي
(

15
 )

        

المهدي يخبره بقتله ألبي زاكي على جناح السرعة بواسطة  ويذكر ابن عذاري أن يوسف كتب إلى عبيد هللا    

الحمام الزاجل
(*.)

ألن عبد هللا المهدي يريد قتل أبي عبد هللا . وهذا يعني أن األمر كان في غاية األهمية والخطورة 

كالً من أبي عبد وعلى أثر ذلك استدعى عبيد هللا المهدي . الشيعي وأخيه أبي العباس المخطوم قبل أن يصل الخبر إليهما

هللا الشيعي وأخيه لوليمة في قصره وأعد لهما كميناً في الطريق كلفه كالً من عروبة بن يوسف الملوسي، وجبرين 



641 
 (دراسة مرجعية) الصعوبات التي واجهت الدولة الفاطمية في بالد الغرب

 
 

أمرني بقتلك ))ال تفعل يا ولدي فقال له عروبة : فماسب الميلي وعندما أجهز عروبة على أبي عبد الشيعي ليقتله قال له 

وطعن اآلخر صاحبه، وهكذا تخلص عبيد هللا المهدي من (( عت له عن الملك بعد توطئهمن أمرت الناس بطاعته، وانخل

.أكبر ثالثة كان يخشى بأسهم وسلطانهم عليه
(

16
)
 
 
  

هذه التصرفات غير المسبوقة كان لها نتائج خطيرة على الدولة الناشئة وعلى شخص الخليفة الذي يدعو إليه     

عذاري أن عبيد هللا المهدي كتب إلى الشيعة بالمشرق كتاباً بين فيه المسوغ الذي  الناس ويؤمر بطاعته، وقد ذكر ابن

.دفعه إلى قتل أبي عبد هللا وأخيه، وكذلك احتجب عن كتامة
(

17
)
أياماً وفي الوسط االجتماعي أثار قتل أبي عبد هللا  

من كتامة أظهروا الخالف على عبيد هللا  الشيعي فتنة كبيرة قام بها أتباعه وذكر بعض المؤرخين أنه من كان حول رقادة

وعظمت هذه الفتنة حتى سير عبيد هللا المهدي حملة قوية بقيادة ابنه أبي القاسم إلى بالد كتامة لمحاربة الثائرين . المهدي

.غير أن أبا القاسم تمكن من هزيمة كتامة. بها
(

18
)
ر وكذلك ظهرت له نتائج في طرابلس وما جاورها ألن بعض المصاد 

تشير إلى خروج حملة عسكرية من طرابلس قادها أبن دوقان ورجاء بن أبي قنة الكتاميان ضد مضارب لواتة، حيث 

ونتيجة لذلك استغل كتامة عامل طرابلس كتامة أسوأ استغالل، فقد أطلقت أيدي العصابات الكتامية، . ظفروا بغنائم

ولكن هذا األمر لم يقف عند حده إال بتفجر حركة ثورية . يتصرفون كيفما شاءوا ضد أموال الناس، ومعتقداتهم أيضاً 

(.925-544/922)وتحرك شعبي كبير ضد كتامة وأنصارها وذلك سنة 
(

19
 )

وعلى ضوء ذلك قادت الدولة الفاطمية ضد 

 . ثوار طرابلس حملة بحرية وأخرى برية تمكنت هذه المرة من إعادة الهدوء إلى نصابه

 

 : الثورة في بالد كتامة 

لقد كان غياب الداعي له نتائج سلبية على مجريات األمور في بالد المغرب بصفة عامة وعلى الدولة الفاطمية بصفة     

وقد حاول عبيد هللا المهدي أن يمتص غضب الكتاميين، وأن يتقرب إليهم بالمناصب في الدولة وجزيل العطايا، . خاصة

فقد ظهرت في كل من القيروان وطرابلس انتفاضات شعبية كبيرة . حين ولكن ذلك لم يجد نفعه، ولم يؤت ثماره إال بعد

هزت كيان الدولة، والذي زاد الطين بلة، أن عبيد هللا المهدي شمل في حملته التي تخلص فيها من بعض القيادات الكبرى 

.غيرهمفي الجهاز اإلداري المتعاطفين مع الداعي عبد هللا الشيعي مثل صاحب السوق، وعامل الخراج و
(

20
)

               

هذه السلوك الذي قام به عبيد هللا المهدي دفع األهالي أن يقوموا بحركة تمرد وعصيان كبيرة ضد الكتاميين سقط أعداد    

 .منهم ضحايا

ويبدو كذلك أن الخليفة الفاطمي عبيد هللا المهدي لم ينصف جند كتامة األمر الذي دفعهم إلى إن يقوموا بثورة 

د كتامة ضد الدولة الفاطمية، ولقد بل  األمر بهم حداً جعلهم يعلنون إمامة أحدهم واسمه قادوين ودعوا له، ونصبوا في بال

له الدعاة محاولين االستفادة من طريقة القائد المغدور أبي عبد هللا الشيعي منهاجاً، ولقد حققت هذه الثورة نجاحاً كبيراً في 

.الصغرىبالد كتامة وفي منطقة القبائل 
(

20
)

دفعت هذه األحداث أن يعد عبيد هللا المهدي حملة بقيادة ولي العهد ابنه أبي   

القاسم، الذي تمكن من إخماد هذه الثورة والقبض على اإلمام الذي نصبته كتامة، وأخذه أسيراً ومعه أمه وجماعة ممن 

.أقام الفتنه فأتى به للمهدي فقتله
(

21
 )

.وسعد زغلول يذكر خالف ذلك ويرى أن أبا القاسم قبض عليه وقتله بنفسه
(

22
)
 

في الوقت الذي كانت الدولة الفاطمية تعاني  العديد من الضربات الموجعة التي وجهها إليها  الصراع الفاطمي األموي

و أبو يزيد مخلد بن وكان قائدها ه. قامت عليها ثورة كبيرة كادت أن تدمر أساس  كيانها. السكان األصليون

ولكن خطورتها صارت أكبر وأعم عندما حالفها .  ، وال تكمن خطورة هذه الثورة فيها وحدها(صاحب الحمار)كيداد

ولقد أعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة، . األمير األموي في األندلس عبد الرحمن الثالث والذي أمدها بالمال والسالح

.، وعلى أُسس مذهبية مختلفة وهو ما كان من شأنه أن يحدث صراعاً مسلحاً بينهماوهكذا قام خالفتان مجاورتان
(

23
)
  

وقد يبدو هذا الصراع في ظاهره صراعاً بين األمويين والفاطميين، ولكنه كان في حقيقة أمره صراعاً بين     

وذلك لما .  أن ذلك كان محدوداً وقد نحجت الدعاية الفاطمية في اجتذاب أنصار  لها في األندلس، إال. السنة والشيعة

وإن كان ال يمنع القول إن الفاطميين أفلحوا في ضم بعض . للمذهب السني هناك من قوة متآصلة في  نفوس األندلسيين

األشخاص األندلسيين إلى صفهم، كالثائر األندلسي عمر بن حفصون الذي ثار بجنوب األندلس ضد الحكم األموي وأعلن 

.لة الفاطمية في بالد المغربانضمامه إلى الدو
(

22
)
وفي الوقت نفسه دعم عبد الرحمن الثالث حركات مغراوة وبني  

يفرن ضد الفاطميين، ولم يخف األمويون تأييدهم لحركات الثورة والعصيان ضد النفوذ الفاطمي مطلقاً في نكور كانت أم 

كداد، حتى إن الخليفة األموي عبد الرحمن  كما أبدوا مناصرتهم لحركة أبي يزيد مخلد بن .في تاهرت، وسجلماسة

الناصر إستقبل وفداً من أبي يزيد مخلد بن كداد ليخبره بتغلبه على القيروان ورقادة وهزيمته لجند أبي القاسم بأمر هللا 

.الفاطمي
(

23
)

       

أبا الخير، كذلك قامت حركة إسماعيلية ضد الحكم األموي تزعمها هذه المرة رجل من سكان قرطبة يدعى    

وتعد حركة أبي الخير من أخطر الحركات التي واجهها نظام بني أُمية في األندلس بعد وفاة عبد الرحمن الناصر وقبل 

ولقد امتد الصراع األموي الفاطمي ليشمل محاولة كل منهما السيطرة على طرق . انتقال معز الدين الفاطمي إلى مصر

ان الغربي، ولهذا نجد التنافس بينهما لكسب ود سجلماسة نظراً لموقعها الجغرافي التجارة وخاصةً تجارة الذهب مع السود

والمهم في تجارة الذهب، ولم يبق الصراع بينهما في البر فقط، بل نجده يمتد إلى البحر حيث أخذ كل منهما يحاول أن 
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اع أيام خالفة المعز الدين يسيطر على الموانيء والطرق التجارية في عرض البحر المتوسط ولقد اشتد هذا الصر

.الفاطمي بصفة خاصة
(

21
)
  

 

 :الصعوبات المذهبية 

فقد واجه الخليفة . لقد وجد الفاطميون صعوبات كبيرة في بسط نفوذهم المذهبي على المجتمع اإلفريقي السني     

ها المالكية، فقد ثبتت المالكية عبيد هللا المهدي مقاطعة سلبية وانعكاساً صامتاً جابهه به أهل إفريقية والمغرب وعلماؤ

وجاهرت علماء المذهب بانكسار مذهبه، كما وقفت إفريقية كلها . السنية أقدامها في القيروان وغيرها من المدن اإلفريقية

خاصةً أن الدولة الفاطمية قامت على أُسس مذهبية تتلخص في أن آل . من كيان الدولة الناشئة موقف المعارضة السلبية

.من علي وفاطمة الزهراء هم أحق الناس بزعامة المسلمين ل هللا بيت رسو
(

17
)
وبهذا عرف الفاطميون هذا التباعد  

الروحي بينهم وبين الشعب منذ بداية دولتهم، وأحسوا بعدم االطمئنان في مستقرهم الجديد، فاتخذوا اإلجراءات المناسبة 

س وأن يتقربوا منهم ولكن عبيد هللا المهدي زاد األمر سوءاً، لمواجهة الموقف وكان عليهم أن يحاولوا استقطاب النا

أنه اإلمام والخليفة الشرعي، وأنه يريد أن يحكم المسلمين، وأنه يستمد حقه في الحكم من هللا . 197/924عندما أعلن سنة 

18.تعالى فال ينازعه منازع
)
 
 

فنجد مذهب . فيما يبدو ضد هذا المذهب الجديدولكن كثرة المذاهب في إفريقية وبالد المغرب وحدت صفوفها     

المعتزلة الذي حمله عبد هللا بن حارث الذي أرسله واصل من عطاء إلى إفريقية، كما انتشر المذهب الحنفي الذي ينسب 

به والثابت أن عبيد هللا المهدي عمد إلى نشر مذه. إلى أبى حنيفة النعمان، كذلك وجد مذهب الخوارج اإلباضية والصفرية

.كما غير من النظم واألحكام بما يتماشى وتعاليم المذهب اإلسماعيلي. بحد السيف على الرغم من هذه المذاهب المتعددة
)(
 

فقد أظهر عدة بدع دينية لم . ويمكن القول إن عبيد هللا المهدي أحدث انقالباً خطيراً في إفريقية وبالد المغرب    

اإلمام وتقديسه، وتناول بعض الشعائر والطقوس الدينية المتعارف عليها  تكن مألوفة في المجتمع فمن ذلك عصمة

بالحذف والتغيير، وتجريح بعض الصحابة وأئمة اإلسالم وهو ما ال يمكن أن يقبله شعب نشأ أغلبه على السنة وتعصب 

.لمذهب ذلك منذ أجيال
(

22
)
حي على "ن يزاد في األذان بعد فأمر عبيد هللا المهدي ومن قبله الداعية أبو عبد هللا الشيعي أ 

، وأمر بالصالة على علي بن أبي طالب "الصالة خير من النوم"وأسقط من أذان الفجر " حي على خير العمل" "الصالة

كما أظهر التشيع لعلي ومعاداة من قُدم عليه من . وعلى فاطمة، والحسن، والحسين في الخطب أثر الصالة على النبي 

ر بإسقاط صالة اإلشفاع في شهر رمضان، واحتج في ذلك على الفقهاء، وأنكر عليهم االقتداء بفعل وأم. أصحاب النبي 

ويذكر ابن عذاري أن عبيد هللا المهدي أظهر التشيع القبيح ومدحه . عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في صالة القيام

 :الشعراء بالكفر فأجازه فمن ذلك قول بعض الشعراء فيه 

 حل بها آدم ونوح.. مسيح  حل برقادة ال

 حل بها الكبش والذبيح.. حل بها أحمد المصطفى 

 وكل شيء سواه ريح... حل بها هللا ذو المعالي 

".وحق عالم الغيب والشهادة موالنا المهدي الذي برقادة"كما كانت أيمان أهل كتامة أول دخولهم إفريقية     
(ii)

  

بين أيدينا رأينا العجب العجاب في الجرائم واألعمال المشينة التي ارتكبتها وإذا أخذنا ببعض أراء المصادر التي     

 .الدولة الفاطمية ضد مخالفيها في المذهب الشيعي في إفريقية وبالد المغرب

 

 :الصعوبات المالية 

وش تعرضت الدولة الفاطمية كذلك إلى صعوبات مالية لغرض اإلنفاق على المشروعات التوسعية وعلى الجي     

وفي الوقت  الذي كان على الدولة الفاطمية أن . القتالية، وبنية تخزين تلك األموال والرحيل بها عندما يحين الوقت بذلك

تعالج المشكلة المالية بطرق سليمة من غير اعتداء أو تسلط على رقاب الناس، نجدها تقوم بفرض ضرائب باهظة على 

ل الحصول على األموال بشتى الطرق والوسائل سواء أكانت شرعية أم كانت كما أنها ال تعارض في سبي. كواهل الرعية

غير شرعية ويتضح لنا جشع الخليفة الفاطمي عبيد هللا المهدي وطمعه في أموال الناس عندما دخل القيروان ولقيه 

أنتم آمنون : ان لهم فقال لهم الفقهاء والعلماء، ورجوا أن يكون أعدل سياسة مالية من األغالبة األواخر، فسألوا تجديد األم

فأعرض عنهم، فخافه أهل الحل . في أنفسكم وذرياتكم ولم يذكر األموال، فعاود بعضهم وسألوه التأمين لهم في األموال

.والعقد من ذلك الوقت
(

23
)
  

. موال وابتزازهاكما يتسم النظام المالي الفاطمي بسمة بارزة تتمثل في خلق الذرائع واألسباب الواهية لمصادرة األ    

كما أخذ الفاطميون يدبرون االغتياالت والقتل لغرض السيطرة على األموال، من ذلك ما يذكره ابن ناجي من أن عبيد هللا 

المهدي دبر مكيدة لقتل أبرز التجار األندلسيين بالقيروان وهو أبو جعفر محمد بن محمد األندلسي فقد ضرب ألف صوت 

وهللا لو أن تحت قدمي جباً مملوءاً بمال الدنيا كلها ما أخرجت : "فقال " األموال التي جمعت هات"وعذب وقال له معذبه 

".فاضرب ما شئت وعذب كيف شئت.... لكما منه درهماً 
(

22
)
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تلك هي سياسة الفاطميين المالية في إفريقية وبالد المغرب، استغالل مالي للناس بال حدود، وسلب ما بأيديهم      

. طريق، ولو كان ذلك الطريق هو العبث بعواطف الناس دينياً وابتزاز األموال منهم تحت ستار معونة األئمةعن أي 

كما ابتكروا أساليب . كذلك فرض الفاطميون الضرائب الثقيلة على الفالحين ومالك األرض، وأصحاب الضياع الصغيرة

.بعيدة كل البعد عن الشريعة اإلسالمية
(

21
)
  

رد المالية لخزائن الدولة الفاطمية في بالد المغرب حسب أصول المذهب اإلسماعيلى  هو االمتحان ومن الموا    

ثم جعل عز وجل لألئمة صلوات هللا عليهم عند : "في األموال وهو يمثل طريقة لجمع األموال يقول القاضي النعمان 

".هم ما رأوه من ذلكإستنفازهم أولياءهم في أموالهم، وفيما حيوه وما رأوا أن يمتحنوه ب
(

20
)
كما يقال مورد آخر من  

. المال يدخل لخزينة الدولة الفاطمية عن طريق التطوع باإلنفاق من أموالهم في سبيل هللا ورفع أعمالهم فيها إلى أوليائهم

وفي هذا الصدد يلح القاضي النعمان على هذا الجانب حتى يكاد يجعله فرضاً 
(

12
)

فمن "الى ، ويستدل على ذلك بقوله تع

".تطوع خيراً فهو خيراً له
(*)

  

كما عجل عبيد هللا المهدي بتنظيم الهياكل المالية فدون الدواوين وكان ديوان الخراج قد حرق لما هرب زيادة     

هللا، فأمر به فأُحيي من جديد، ونصب ديوان للكشف، وديوان للضياع، وديوان ألموال الهاربين مع زيادة هللا واستصفى 

.لهمأموا
(

15
)
     

 اً ه وبالد المغرب والتي لم تجد مناصيفريقالتي واجهت الدولة الفاطمية في إ هذا باختصار مجمل الصعوبات    

الدولة الفاطمية بتلك الرحلة التاريخية ولقد قامت  منها غير الرحيل إلى المشرق فكانت مصر هي وجهتها هذه المرة

جداد في واأل اآلباءبل حتى رفات  ما خف وزنه وغال ثمنهلمشرق وحملت معها الفريدة من نوعها من بالد المغرب إلى ا

 .الكبير وبالد المغرب إفريقيةضرر القتصاد رحلة جماعية ال عودة بعدها وكان لهذا االنتقال 
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