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اظؼباؼل يف اظؽتابات اظػرغسقة ظؾؼرن "" حبقب اهلل عـصوري تظفر أػؿقة طتاب
الحظه سدد طؿا طؿا صفؿه و "اجملتؿع اظؼباؼؾي"يف طوغه ؼسؾط اظضوء سؾى  "م21

احلؼبة االدتعؿارؼة، حقث مت بداؼات خالل ني اظػرغسقني ؼاظعسؽرو عن اظؽتاب
تسؾقط اظضوء سؾى اظؼوى احلؼقؼقة ادلتحؽؿة يف ػذا اجملتؿع، اظدؼـقة عـفا 

اظؽتاب، عا  ػذا تطرق إظقفا يفوعن مجؾة ادلواضقع ادُل واالضتصادؼة باخلصوص.
أؼن زفر هلؤالء  ،"اجلوهر املسيحيو ألسلمة السطحيةا"عػفوم  خيص
رشم  ،اإلدالم يف اظؼباؼل طدؼن ظقس ظه جذور سؿقؼةأن  الحظني اجأجاغبادل

يف ػذا  ،ال ؼتعدى ،هلم عفؿة غشر اظرداظة اظؼرآغقة طان نحضور ادلرابطني اظذؼ
طؿا ال ؼوجد يف  ،قغة اظتؼؾقدؼة وادلعتادة ظؾتوحقداظصيف غظرػم  اإلدالم ،اجملال

تعصب ظإلدالم، وال ؼظفر ػذا اظتعصب إال يف حاظة عا  "لؼظؾؼبا"احلقاة اظقوعقة 
  عن رر  ضوة أجـبقة شري عسؾؿة. ريإذا ادتث

 "اظؼباؼل" و ضؿن ػذه اظؽتابات اظػرغسقة، ؼوجد عن ؼعترب أن اظؼرآن ظدى
حقث ؼورد  ،واجأدبؼقة ممـوحة إىل ساداتفم د وثقؼة ثاغوؼة يف إدارة ادلدؼـةجمر

 جاءواظيت  Devaux دوفوو  Daumasدوماسصاحب اظؽتاب ذفادة طل عن 
ل ظقس حمرعا حلؿه طؾقة، صفم ؼؽتػون ؼصقفا عا ؼؾي: "إن اخلـزؼر سـد اظؼبا

سن  "لؼاظؼبا"خيتؾف طؿا  ،ػو ادلؼصود باظتحرؼم" هغوؼعترببرعي جزء صغري عـه 
 عن ػذه نيادلرابط عع وضو ادلسؾؿني طوغفم عقاظني إىل حرعان ادلرأة عن حؼوضفا 

 اظتجاوزات عوضػا دؾبقا شري عباظي. 
فـاك عقل إىل حماوظة ص وحول أصل ادلعتؼدات وادلؿاردات اظدؼـقة يف اظؼباؼل،

، اظشيء اظذي ؼسفل ػذه اجملؿوسة اظبشرؼةإثبات أن ػـاك أصل عسقحي ظدى 
عن خالل  ظؾصؾقب "لؼاظؼبا"وضع  دوفوالحظ حقث  متسقحفم عن جدؼد،

وضد ادتـتج آخرون  ،يف ممارداتفم وععتؼداتفمطؿا وأن ػـاك أصل وثين  ،اظوذم
 حولأعا  ؽن أن ؼوظد إال اظتعصب اإلدالعيال مي "لؼاظؼبا"حماوظة متسقح بأن 

ؼعترب أن  نزفر سدد عن اظطروحات عـفا ع صؼدللمرابطني"،  األصل األجنيب"
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 إضاعة مت هلذا اظسببو ،تؾك ادلـطؼةػي أصل عرابطي  )ادلورؼسؽقني( إدباغقا
 أوكبيتانو دوفوسالضة بني ادلوردؽقني وادلرابطني وصق عا توصل إظقه طل عن 

غظرا  ،لؼدفوظة ادتؼرار ادلرابطني ادلوردؽقني يف عـطؼة اظؼبااظؾذان أزفرا و
ػـاك عن  وظؽن ظتحؽؿفم يف اظعؾوم وسؾوم اظدؼن )سؾوم دغقوؼة وسؾوم دغقوؼة(.

      لوتورنو اجأغدظسي ظؾؿرابطني( عن أعثالرصض ػذا اظطرح )اجأصل 
Letourneux A.  نيتوأ و A. Hanoteau  منط اخنراط املرابطني يف " وحول

عن أدباب اغدعاج ادلرابطني يف  أن داد اظرأي اظؼائل صؼد"، اجملتمع القباولي
ػو حتؽؿفم يف سؾوم زعاغفم، واظدؼن مل ؼؽن إال ساعال ثاغوؼا يف  "اظؼباؼل"

، "لؼاظؼبا"أدرك ادلرابطون عدى حتؽم متؾك اجأرض سؾى واغدعاجفم االجتؿاسي. 
 صتبـوا عوضػا العباظقا عـفا، وػذا ادلوضف عؽـفم عن أن ؼصريوا حؽؿا عوثوضا صقه.

حملاصظة سؾى عؽاغتفم وعن أجل ا .اظوضت صار ادلرابطون عالطا ظألراضي ععو
اظطابع اظدؼين ظؾؿرابطني ظقس إن  اظتحؽقؿقة أصبغوا تؾك ادلؾؽقة بصبغة دؼـقة.
طان  صؼد، دوماسباظـسبة ظــ و إال دطحقا، بغرض اظتؿقز سن اجلؿاػري.
اظطابع احلقادي ظؾؿرابطني طؿا أن  ظؾؿرابطني دؾطة أطرب عن دؾطة اجأعـاء.
ػـاك أن  دوفووؼرى  ."ؾقةؼاظعشائر اظؼبا"جعؾفم مبـأى سن احلروب اظدائرة بني 

دؾطة  ، سؾؿا أناظسقادقة "اظتامجاست"دؾطة ادلرابطني اظدؼـقة ودؾطة  :دؾطتان
دؾطة أطرب عن  ال ميؾؽون نيادلرابط أن Carete كارات وؼرى  اجأوائل أطرب وأضوى.

املسجد وسن وضعقة "دؾطة ادلال أضوى عن دؾطة اظدؼن.  ، جأن"اظتامجاست"
حماؼد واظذي سـده تـتفي مجقع  اعؽاغادلسجد قبؼى صادلـطؼة، يف  "والزاووة
أن إغشاء ادلساجد يف عـطؼة   H. Aucapitaine أوكابيتانوؼعترب  ادلـازسات.

ـ باظـسبة ظ أعا  ػو جأشراض دقادقة أطثر عن طوغه جأشراض دؼـقة. ،لؼاظؼبا
ال تعر  يف تؾك اظػرتة اغتشار اجلوع  "لؼاظؼبا"إذا طاغت عـطؼة ص، دوماس

إال أن  اظزاوؼة ػي رعز اظؽرم واالدتضاصة.، صواظتسول، صذظك راجع إىل دور اظزواؼا
حاوال أن جيردا اظزواؼا عن خاصقة اظؽرم واجلود، صػي  ،نورلوتوو أونوتو
اظزواؼا اظؽرم واالدتضاصة طودقؾة عن أجل جؾب وإدخال عزؼدا  تستعؿل غظرػؿا،

 عن ادلـػعة وادلداخقل ادلادؼة.
إن عالحظات ورروحات اظعسؽرؼني واظؽتاب اجأجاغب عفؿة باظـسبة 

واختال   .اظقوم واالجتؿاسقة وحتى اظتارخيقة ظؾدرادات اجأغثروبوظوجقة
ؼدل سؾى أن ادلالحظة واظوصف  اظطروحات وتـاضضفا يف طثري عن اجأحقان
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، بل أن طل عن اظتأوؼل /اظطروحاتاإلثـوشرايف مل ؼؽوغا أداس تؾك اظـتائج
واإلدؼوظوجقا طان هلؿا دور يف صقاشة ػذا ادلوضف أو ذاك عن مجاسة/جمتؿع 

 . وال ميؽن أن غـػي اخنراط تؾك اظطروحات يف ادلشروع االدتعؿاري"اظؼباؼل"
 اظوادع.

 اد حريش بغدحممد 





 

 

 


