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مواقف البحث

النظم اإلدارية في بالد المغرب خالل العصر
الفاطمي 226-692هـ909-972/م*
بوبة مجاني

**

م وضوع النظم اإلدارية يف بالد ادلغرب يف القرون األوىل للهجرة من
ادلواضيع اليت مل حتض باىتمام الدراسني لكون ىذه ادلنطقة ظلت أرض
والية تابعة لدار اخلالفة بادلشرق ،سواء دمشق أم بغداد ،ومن مث مل يوذلا
ادلؤرخون القدامى اىتماماهتم اليت انصرفت إىل تدوين أحداث دار اخلالفة.
وعلى الرغم من ظهور ع ّدة إمارات مستقلة إبتداء من أواخر النصف
األول من القرن الثاين اذلجري /الثامن ادليالدي ،إال أن ىذه اإلمارات
ّ
قضت معظم حياهتا يف حروب وصراعات مع بعضها البعض من أجل
البقاء وترسيخ األقدام .وذلذا إنصبّت إىتمامات من ّأرخ ذلا على اجلوانب
السياسية والعسكرية دون اجلوانب احلضارية و منها موضوع النظم.
ىذه ادلالحظات تنسحب على غرب ادلغرب األوسط واألقصى .أما
شرقو أو ما يعرف بادلغرب األدىن وإفريقية فإهنا ظلّت دار والية تابعة
للخالفة العبّاسية ببغداد ،حىت ظهور اخلالفة الفاطمية يف هناية القرن
الثالث اذلجري  /التاسع ادليالدي .فأصبحت دار خالفة يتبعها باقي أقسام
بالد ادلغرب كواليات.
* ملخص رسالة الدكتوراه
** مؤرخة ة ةةة متخصص ة ة ةةة يف العص ة ة ةةور الوسة ة ةةطى  -جامعة ة ةةة قسة ة ةةنطينة ،معهة ة ةةد العلة ة ةةوم اإلجتماعية ة ةةة
قسم التاريخ.
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ظل منصرفا إىل
وعلى الرغم من ىذا التّطور إالّ أن اىتمام ّ
ادلؤرخني ّ
األحداث السياسية والعسكرية دون اإللتفات إىل اجلوانب احلضارية و منها
النظم .ماعدا ما يأيت عرضا أثناء التاريخ حلادثة سياسية أو عسكرية ما
فندرت بذلك األخبار عن النظم شلّا جعل الدراسني يضربون صفحا عنها.
إىل جانب األسباب السابقة ادلمثلة يف وضعية ادلغرب اإلدارية ،حيث
أسست على أرضو اخلالفة
ظل طرفا و مل يتحول إىل مركز إال عندما ّ
الفاطمية ،إال أن ىذا ادلركز ظل ثانويا كذلك ،منافسا للمركز األصلي و
ىو بغداد .و على الرغم من اجملهودات اليت بذذلا الفاطميون من أجل
صرف أنظار ادلسلمني عن بغداد و حتويلها إىل ادلغرب ،ألن ادلذىب الذي
السنية بادلشرق وادلغرب سواء بسواء.
حكمت بو مذىب معارض لألغلبية ُّ
وبذلك فشلت يف السيطرة على قلب العامل اإلسالمي وأراضيو ادلقدسة
فظلّت خالفة طرف.
وكان ادلشروع السياسي الفاطمي يسعى إىل تأسيس خالفة يف الطرف
بعيدا عن ادلركز ،مث الزحف من ىذا الطرف على ادلركز و إسقاط اخلالفة
السنية لتصبح اخلالفة الفاطمية ىي اخلالفة الشرعية اليت حتكم كل
العباسية ُّ
العامل اإلسالمي من قبلو.
ومن األسباب اليت أدت بادلؤرخني القدامى إىل إمهال النظم ىو قصر
الفًتة الزمنية اليت قضاىا الفاطميون يف بالد ادلغرب .وىذا السبب مرتبط
بالسابق وىو ىذف ادلشروع السياسي الفاطمي الذي يسعى إىل العودة إىل
ادلشرق واختاد منطقة ادلغرب منطقة عبور فقط.
كما أن طابع ادلرحلة العسكري ،حيث صرفت يف معارك من أجل حتقيق
أىداف العودة بالسيطرة على بالد ادلغرب.
إىل جانب ذلك ىناك األسس ادلذىبية اليت كانت قامت عليها ىذه
اخلالفة ،كالتنظيم الدعوى الذي أحكمت تنظيماتو فاستهوت بذلك
فضول الباحثني فكتب معظمهم يف التاريخ السياسي و الدعوي و
العسكري دون التاريخ احلضاري .على الرغم من أن التنظيمات الدعوية
ىي اليت وضع على منواذلا ،و ارتبطت هبا ارتباطا عضويا .فال ّداعية الذي
شغل مرتبة يف مراتب ال ّدعوة أصبح موظّفا إداريّا بعد تأسيس ال ّدولة.
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ىنا تكمن أمهية موضوع النظم اإلدارية خالل العصر الفاطمي .فهذه
النظم ىي اليت نقلت ادلذىب اإلمساعيلي من رلالو الفكري النظري إىل
اجملال العلمي التطبيقي .وىذا النوع من الدراسات الدقيقة قادر على سرب
أغوار و فحص األحداث السياسية والعسكرية و الكشف عن أبعادىا
وأىدافها .ىذه األحداث اليت تصورىا ادلصادر على أهنا تاريخ سخائم بني
العصبيات القبلية ادلغربية البًتية والربنسية .غري أن الواقع مل يكن كذلك،
فدراسة النظم كشفت لنا عن مدى قدرة السلطة على التكيّف مع
اجملتمعات اليت حتكمها وتطويع ىذه السخائم و اإلحن خلدمة أىدافها
بالتقرب ِشل َّْن يظاىرىا العداء بالوظائف اإلدارية .و يف ذات
السياسية ّ
الوقت مكافأة رجال دعوهتا الذين حققوا ذلا حلم الوصول إىل السلطة
وتأسيس خالفة شيعيّة تواجو اخلالفة العبّاسيّة.
الرغم
ىذه ادلعطيات ىي اليت جعلتين أقدم على دراسة ىذا ادلوضوع على ّ
من العقبات الكثرية اليت تواجو كل من يتص ّدى لو بالدراسة وديكن حصر
إشكالية ادلوضوع وعقباتو يف التايل :
 -1نذرة ادلادة اخلربية ،و القليل ادلتوفّر مشتت يف مصادر سلتلفة ومتنوعة
ختتلف -أي ادلصادر -مذاىبها من شيعية و سنية و خارجية .كما تتنوع
موضوعاهتا ما بني التاريخ السياسي و العسكري ،العام واإلقليمي ،و
اجلغرافيا و الرحلة و كتب الطبقات و األدب والعقائد.
 -2بعض قضايا التاريخ الفاطمي ،ما تزال غامضة بسبب بقاء كثري من
مصادره سريّة ال يتداوذلا و ال يسمح باإلطالع عليها إالّ ادلهتمني من اتباع
ادلذىب ذاتو .و حىت بعض ادلصادر اليت مت الكشف عنها مل تفك الرموز
اليت كتبت هبا حفاظا على أسرار ادلذىب حسب ما يصرح بو ناشروىا.1
وال مراء يف أن كثري من ادلصادر اإلمساعيلية متّ نشرىا يف ادلدة األخرية،
إال أهنا مل تَ ِ
ف الكثري يف اجملال التارخيي ،فإن إفادهتا ختص اجلانب
ض ْ
العقائدي والفلسفي للمذىب.

 1أنظة ة ةةر علة ة ةةى سة ة ةةبيل ادلثة ة ةةال :يعقة ة ةةوب ب ة ةةن كل ة ةةس -.الرس ة ةةالة ادلذىب ة ةةة ،حتقي ة ةةق ع ة ةةارف ت ة ةةامر-.
بريوت ،دار ادلسرية ،الطبعة االوىل1448 ،ىة1988/م.
103

إنسانيات عدد

 ،4جانفي-افريل1998

ِ
ت لإلنتباه كذلك أنو على الرغم من التبحر الذي عرفتو
 -3ادللف ُ
ظل
الدراسات اإلمساعيلية يف السنوات األخرية إال أن اىتمام الدارسني ّ
زلصورا يف ادلشرق ،ومل حيظ بعد ادلغرب هبذا اإلىتمام ماعدا بعض
الدراسات اليت قام هبا باحثون مغاربة مثل الدكتور موسى لقبال ،2من
جامعة اجلزائر والدكتور فرحات الدشراوي ،3من جامعة تونس.
 -4صعوبة اإلستفادة من كتب النظم اخلاصة بالتجربة العبّاسيّة نظرا
للتمايز واإلختالف بني التجربيتني على الرغم من أن كلتامها قامتا على
أساس تنظيم دعوي سري .غري أن اخلالفة العبّاسيّة استغنت عن تنظيمها
الدعوي بعد قيامها .بينما اخلالفة الفاطمية ظل التنظيم الدعوي ىو الذي
يوجهها .ومرد ذلك إن الدعوة الفاطمية مل تتمكن
يتح ّكم يف سياستها و ّ
من حتقيق أىدافها بعدم وصوذلا إىل احلكم اإلسالمي من بغداد.
وذلذا أرى أنو يتعذر على أي باحث أن يدرس النظم اإلدارية الفاطمية
بعيدا عن التنظيمات الدعوية سواء من ناحية بناء اجلهاز اإلداري أو من
جانب رجال اإلدارة ألن جهاز الدعوة و كما سبق احلديث ىو نفسو
جهاز اإلدارة.
ك ما أنو يصعب على الدارس كذلك ان يدرس التجربة الفاطمية يف بالد
ادلغرب من خالل التجربة العباسية يف بغداد ألن خصوصية ادلذىب
والظرف وادلكان حتول دون ذلك.
 -5أما ما كتب عن نظم الفاطميني يف ادلرحلة ادلصرية ،ىو تدوين ذلذه
التجربة بعد أن بلغت مداىا يف التطور ،فهي ختتلف عن مرحلة التأسيس
يف بالد ادلغرب .و مع ذلك تبقى رلاالت اإلستفادة من جتربة تلك ادلرحلة
شلكنة ،ألنو ما مت يف ادلرحلة ادلصرية يعترب تطورا دلا كان معموال بو يف ادلرحلة
ادلغربية.
وادللفت لنظر الدارس يف ادلرحلة ادلغربية ،ىو اإلفتقار التام ذلذا النوع من
الك تابات سواء ما تعلق منها بتاريخ اخلالفة الفاطمية أوغريىا من الدول
 2دور كتامة يف تاريخ اخلالفة الفاطمية منذ تأسيسها إىل منتصف القرن اخلامس اذلجري11/م-.
اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع.1979 ،

3

Le Califat fatimide au Maghreb (296-362 H / 909-973 J.C) Histoire, politique et
institutions.- Tunis, STD, 1981.
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اليت قامت على أرض ادلغرب وسبقت اخلالفة أوحلقت تاريخ ظهورىا .شلا
جعل أحد كبار ادلتخصصني يف تاريخ ادلغرب يقرر بأن الدواوين مل يكن ذلا
وجودا ،يف بالد ادلغرب إال يف عصر ادلوحدين.4
كل ذلك يضع ادلتصدي ذلذا ادلوضوع أمام خيار واحد فقط وىو اجلري
وراء مبعثرات مادتو يف ادلصادر ادلختلفة ،زلاوال استقراءىا ودتحيصها ،مع
اللجوء إىل ادلقارنة واإلفًتاض حسب ما تسمح بو طبيعة الفًتة الزمنية.
وىذا يف غياب األدلّة القاطعة و اخلرب الصحيح.
وىذا ادلسلك يف نظري ىو الذي ديكن الدارس من بناء ىيكل لإلدارة
الفاطمية اليت مارست بو حكمها لبالد ادلغرب.
وىناك مصادر صورت تطلّع أصحاب ادلذىب إىل منوذج مثايل للهيكل
اإلداري أي الصورة اليت تأمل أن تكون عليو إدارهتا و ىو ما دتثلو بعض
كتابات فقيو الدولة وقاضي قضاهتا القاضي النعمان.5
و لكي ال تكون ىذه الدراسة جامدة ال هتتم إال باذلياكل اإلدارية مت
الكشف عن دور اإلدارة وحركايتها وتأثريىا يف األحداث السياسية و
العسكرية واإلقتصادية و اإلجتماعية .أل ّن اإلدارة ونظمها ىي تطبيق
للفكرة السياسة و ادلذىبية اليت حتكم اجملتمع ،باستخدام أدوات ووسائل
ىي ادلؤسسات و جهاز ادلوظفني ورلموعة القواعد اليت تنظم العالقة و
تنسقها بني فئات ىذا اجملتمع من ناحية ،و بني فئات اجملتمع والسلطة من
ناحية أخرى.
و لتحقيق كل ذلك مت مل شتات ىذا ادلوضوع ومبعثراتو ،والربط بينها مث
تقسيمو إىل مقدمة و مخسة أبواب و خادتة.
مقدمتو تةم التعريف فيها بادلوضوع وإبراز أمهيتو ،مث عرض اشكاليتو مع
تبيان ادلنهج الذي عوجل بو .وأرفقت بعرض حتليلي ونقدي ألىم مصادر
البحث ومراجعو ،مع إبراز مدى إسهاماهتا يف سائر مباحثو.
GOLVIN, G. S. ; E I. Art diwan.- Nouvelle Edition 1977, Tom 3.- p. 314.

 5دع ةةائم اإلس ةةالم و ذك ةةر احل ةةالل و احلة ةرام و القض ةةايا و األحك ةةام ع ةةن اى ةةل بي ةةت رس ةةول اه
علي ةةو وعل ةةيهم افض ةةل الس ةةالم ،حتقي ةةق أص ةةف ب ةةن عل ةةي أص ةةغر فيض ةةي -.الق ةةاىرة ،دار ادلع ةةارف،
الطبعة الثانية 1969 ،واجلزء الثاين  -القاىرة ،طبع بدار ادلعارف ،بدون تاريخ.
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و يف الباب األول عرضت العوامل ادلؤثرة يف اإلدراة الفاطمية ومنطلقاهتا
الفكرية الفلسفية و ادلذىبية .مبينة يف ذات الوقت سياسة الدولة يف بالد
ادلغرب و أىدافها .ىذه السياسة اليت ترمجت فكر الدولة السياسي يف
الواقع مع زلاولة التّأقلم مع اجملتمع الذي حتكمو فاصطدمت مبعارضة قوية
بسبب اإلختالف يف ادلذىب .شلا جعلها تغري من وسائلها لتحقيق
أىدافها .ىذا ادلبحث يؤدي حتما بالباحث إىل دراسة ادلصاعب اليت
واجهت الدولة سواء من طرف بعض كبار رجاذلا مثل أيب عبد اه الداعي
و أخيو أيب العباس ادلخطوم وبعض رجاالت العصبية اليت أقامت الدولة.
كما كانت للخالفة الفاطمية مواجهة مع ادلخالفني ذلا يف ادلذىب ،سواء
أكانوا سنة مالكية ،أم خوارج إباضية .وىذا بةهدف إجالء حقيقة الدور
الذي لعبتو ادلمارسة اإلدارية يف ظهور ىذه ادلصاعب.
يف مبحث آخر عوجلت اجملاهبة مع من كان ينافسها على حكم بالد
ادلغرب وىو أمويو األندلس الذين ارتكزوا يف صراعهم مع الفاطمني على
قبائل مغربية و متخدين من بالد ادلغرب مسرحا ذلذه ادلواجهة .و ىذا
يتطلب إبراز الكيفية اليت تعامل هبا الفاطميون إدارة مع اجلبهة اخلارجية
اليت اعتمدت على عناصر داخلية.
أما الباب الثاين الذي خصصتو لإلدارة ادلركزية ،عاجلت فيو احملور الذي
دار عليو الفكر السياسي الفاطمي ،أال و ىو موضوع اإلمامة ،اليت ىي
حجر األساس يف البناء اإلداري فبينت كيف حاول فقهاء ادلذاىب و
فالسفتو كل قدراهتم العقلية خلدمة الفكرة .فجمعوا السلطة ومركزوىا يف يد
اإلمام ،مسوغني ىذه ادلركزية بتأويالت لبعض آيات القرآن الكرًن.
و يف ىذا الباب دتت دراسة موضوع والية العهد اليت يرتبط ارتباطا كليا
مبوضوع اإلمامة ،فكالمها ديثل قمة اذلرم اإلداري.
ويلحق بوظيفة اإلمام وظائف أخرى إدارية مركزية ،وضعت يف خدمتو -
أي اإلمام -وىي الوزارة و الكتابة واحلجابة.
أما الدواوين ادلركزية فبحتث يف الباب الثالث من ىذه الدراسة وكان
منطلقها األسس اليت بنيت عليها الدواوين يف مرحلة الدعوة ببالد كتامة .و
ىذه الدواوين كانت وسيلة من وسائل تطبيق السياسة الفاطمية عن طريق
العمل ادلسلح.
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كما أن الباحث يف الدواوين يتطلب منو إبراز بنية اجلهاز اإلداري لكل
ديوان من الدواوين الدائمة منها و الظرفية ،مثل ديوان الفارين مع زيادة اه
بن األغلب ،و الذي مل نعد نسمع عنو شيئا بعد إنتهاء مرحلة التأسيس.
و يف الباب الرابع درست اإلدارة اإلقليمة اليت بدأ العمل هبا منذ فًتة
الدعوة ببالد كتامة .فتمت معاجلة قضية التقسيم اإلداري لبالد ادلغرب و
األسس اليت أقام عليها ،مع تبيان أمهية بعض األقاليم ذات ادلكانة
اإلسًتاتيجية مثل إقليم برقة و بالد الزاب وتاىرت.
كما عوجل موضوع الوظائف اإلقليمية و العالقة بني اجلهازين اإلداريني
ادلركزي و اإلقليمي.
أما الباب اخلامس واألخري فلقد خصص لدراسة فلسفة الفاطميني
اإلدارية يف حكم بالد ادلغرب ،وإبراز الثابت يف السياسة الفاطمية وادلتغري
يف إدارهتا .غريت عناصر اجلهاز اإلداري باستخدامها قبيلة كتامة يف مرحلة
الدعوة والتأسيس .مث أبعدت كتامة من ادلراكز احلساسة واستبدلتها
بالصقالبة ورفعت من مكانتهم بل جعلتهم يف نفس مكانة األحرار و
بذلك تقدموا إىل الصفوف األمامية يف اجملتمع.
إىل جانب الصقالبة استخدمت عنصرا بربريا آخر ىو قبيلة صنهاجة كل
ذلك من أجل منع كتامة صاحبة الفضل يف إقامة الدولة من التسلط .و
يف ذات الوقت استخدام عصبية بربرية رلاورة لقبيلة زناتة ادلعارضة للخالفة
الفاطمية ومذىبها وحكمها و ادلعادية لقبيلة صنهاجة كذلك ،وادلدعومة
باخلوارج وأمويي األندلس فسهل عليها جلمها.
وتأسيسا على ما سبق أوضحت يف ىذا الباب أنو رغم السخائم اليت
وعدوىا اللّدود قبيلة زناتة ،إال أهنا مل
حكمت العالقة بني الفاطميني ّ
تبعدىا هنائيا عن حساباهتا السياسية .فلقد استخدمت يف جهازىا اإلداري
من سادلها منها مثل قبيلة مكناسة لضرب من ظل يظاىرىا العداء من ىذه
القبيلة -أي زناتة -حىت يسهل عليها السيطرة على معابر التجارة السوداء
اليت دتدىا مبا يلزمها من أموال لتحقيق مشروعها السياسي.
وجاءت خادتة ىذا البحث لتعرض أىم النتائج ادلتوصل إليها والتنبيو
علي الوصول إىل حقائقها وفك ألغازىا لتكون
للقضايا اليت استعصى ّ
مواضيع للبحث يف ادلستقبل.
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