إاحياء اذلكرى الـ  099لإقامة املدهد إابن تومرت ببجاية
سيمت امللتقى ادلويل يف مرحلتني:

ا ألوىل ببجاية (اجلزائر) من  82اإىل  82أأكتوبر  ،8911و الثانية ابملدهدية (تونس) أأبريل .8910
النشاط الرتفهيي :
يتضمن برانمج الاحتفال مرسحية من اإنتاج املرسح اجلدهو لبجاية (سيناريو :معر فطموش) ،حفل موس يق من
اإحياء مطريب مدينة سوس (املغرب) و مجعية أأحباب الش يخ الصادق البجاو  ،اضافة اإىل رحةل س ياحية اإىل مالةل
ماكن اللقاء بني ابن تومرت و عبد املومن.
جلنة التنظمي :العديد من املؤسسات و املنظامت احمللية و الوطنية بتنس يق اجلعية العلمية جهياميب جباية (صورية
أأجواد ) و املركز الوطين للبحوث يف عصور ما قبل التارخي عمل الإنسان و التارخي (  - CNRPAHاجلزائر) مجيل
عيساين.
احملاضون :سيمت اس تقبال اخصائيني يف اترخي املغرب الوس يط (اترخي ،عمل الآاثر ،ا ألنرثوبولوجيا ،العلوم ادلينية،)... ،
من بيهنم:
ابراهمي جاديل (جامعة منوبة  -تونس) ،عبد هللا فييل (اجلامعة اجلديدة) ،فريد خربوش (مدير - CNRPAH
اجلزائر) ،فوز حمفوظ (مدير املعدهد الوطين للآاثر ،تونس)  ،مجيل عيساين (مجعية جهياميب  -جباية و CNRPAH
– اجلزائر) ،عامرة عالوة (جامعة قس نطينة) ،محمد مواق (جامعة قابس) ،ماراي دا غراسا فينتورا (جامعة لش بونة)،
ماسنس رشيب (جامعة ابريس  IIابنثيون) ،غواط بس نويس (جامعة تلمسان) ،همد غويرڤات (جامعة بوردو)،
عامر بعاج (جامعة تورنتو)  ،صالح بعيق (جامعة تونس) ،محمد حسن (بيت احلمكة  -تونس) ،سعيد شيبان (جامعة
اجلزائر)... ،
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املرشدة نص عقيدة ابن تومرت اكنت تدرس يف املغرب.
رشهحا ابن نقاش

الجزائرCNRPAH

اذلكرى الـ  099لإقامة املدهد
ابن تومرت ببجاية
8911 - 1111
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«كان األمير الحمادي العزيز يحب إستدعاء العلماء

HCA

و التص نت إليهم في الجلسات حول المسائل العلمية».

إبن خلدون

الملتقى الدولي

ابن تومرت و الموحدون

إستعالمات:
الجمعية العلمية جيهيماب .فريق البحث "الموس" جامعة بجاية –
تارڤة اوزمور –  00000الجزائر.
الهاتف - )387( 070 08 73 00 :فاكس)387( 070 08 73 00 :

ا ألهداف:

التقدمي
مضت  099س نة من اس تقبال جباية لذل أأصب فامي بعد املدهد .
عند عودته من املرشق يف حوايل 219هـ1111- 1111/م أأقام ابن تومرت ابملدهدية (عامصة
ادلوةل الزيرية) مث ببجاية (عامصة ادلوةل امحلادية) ،حيث رشع بنرش مهنجه الاصاليح و اب ألخص
ابإلقاء خطبه ابللغة الامازيغية .قام ابإلقاء ادلروس يف مسجد الرحيانة لكن رسعان ما إاضطر اإىل
املغادرة رفقة أأنصاره و الإلتحاق مبصىل قرية مالةل اليت تقع عىل بعد بضعة كيلوميرتات من مدينة
جباية ،حيث اإلتقى خبليفته عبد املؤمن بن عيل الكويم و همد ل إالنتفاظة اليت اكنت مبثابة مرشوع لقيام
ادلوةل املوحدية اليت زعزعت العروش يف املغرب و ا ألندلس .و مما جتدر الإشارة اإليه أأن يف هذه
الفرتة (املوحدية) عرفت الفنون و العلوم تطورا و رواجا كبريا.
سقوط ادلوةل امحلادية يف  1128عىل أأيد املوحدين قد عزز وضعيهتا كقطب اإقتصاد ،
فكر و ديين رمغ فقداهنا لس تقالليهتا الس ياس ية ،و عقد معاهدة السالم مع بيا س نة  1112تضعدها
من بني املوائن الآمنة اليت تتي لدها التجارة مع املس يحيني.
لبن تومرت العديد من املؤلفات و مهنا املرشدة اليت مت نرشها من طرف جودلزهير
(فونتاان ،اجلزائر) .هذه الرساةل الوجية يف عمل التوحيد و أأصول ادلين ،أألفدها رمبا عند عودته من
املرشق ،و تعترب أأول اإصالحه العقائد  .ساعده عبد املؤمن يف نرش هذه العقيدة يف املدارس و
املساجد.

حوايل  1129قام املو ّحدين بتوحيد
املغرب و ا ألندلس

ابن تومرت و احلركة الوطنية – هذا املقال حملند
رشيف ساحيل 1028

من خالل هذه املواضع املسطرة ،يتعلق ا ألمر ابدلرجة ا ألوىل ابلتحديد و التعريف بنشاط
و اسدهامات خشصية ابن تومرت .حتديد و فدهرسة (جرد) اخملطوطات و املؤلفات املوجودة يف أأماكن
توفرها (املكتبات العمومية و اخلاصة سواءا يف اجلزائر أأو يف اخلارج ،و عند اخلواص).
كام ستمت الإشارة اإىل العالقات الوثيقية اليت اكنت قامئة بني جباية و املدهدية يف الوقت اذل
اكن فيه عامل الرايضيات الشدهري ابو الصلت أأمية يف جمالس أأمراء ادلوةل الزيرية:
 جباية و ضواحهيا أأثناء اإقامة ابن تومرت (الفرتة امحلادية و الفرتة املوحدية اليت تتبعدها). ابن تومرت يف جباية ومالةل (نشاطه  ،اتصالته) لقاء املدهد ابن تومرت بعبد املؤمن. تأأثري الإقامة يف جباية  -مالةل إاببن تومرت يف وضع أأسس ادلوةل املوحدية. مؤلفات ابن تومرت. املذهب املوحد و ادلوةل املوحدية. اللغة ا ألمازيغية و ادلوةل املوحدية. -أأماكن العبادة و الإتصال اليت لدها عالقة اببن تومرت (مسجد الرحيانة  ،حمراب مالةل)... ،

لقاء ابن تومرت بعبد املومن يف مسجد مالةل س نة 1111 - 1111
و هناك قدم هل مرشوع ت أأسيس ادلوةل املوحدية.

