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 موقف حبث

 تشّكل قبائل مرابطية و القبائل الرحلبالد يف  اليةَوانتشار اَل
الثالث عشر  القرنني/اهلجريني ما بني القرنني السابع والتادع

 ميالديني و اخلامس عشر

 *صاحل علواني

مم16موم15زفرتمسيماظعفدم"اظقدقطماٌؿأخر"معامبنيماظؼرغنيماظؿادعمواظعاذر/
م"عرابطقة" مبغربلممضؾائؾممسقـاػا ماظقاضعمبنيماظؿؾمواظصقراء موالئقة،مباظػضاء أو

ماألوديمم.إصرؼؼقة مغقاتفا موطاغت ماظدؼـقة، مواظدسقة ماظعصؾقة مبني مخؾقط عرجعقؿفا
اظقظلماظصاحلم)اظشقخماظصقسي(موػذامعامدساغامإديماظؿلاؤلمسـماآلظقاتماظذػـقةموراءم

ماظؼؾائؾماظرحؾ مأرؼافم"بالد ماظؿققالتماظيتمسرصؿفا "مخاللماظعفدمحدوثمػذه
مبإصرؼؼقة ماٌؿأخر" مسيمم."اظقدقط متأثري معـ مظف ممبا ماىؿعل ماٌكقال مؼؽقن ضد

موراءم ماجملؿقسةمعـماظعقاعؾماظؽاعـة ماظيتمتؿؼامسفا اظلؾقطقاتمواٌقاضػمواألصؽار
ماظؿققالت مػذه مو، مخاصة مسيمأن مػقؽؾقة مهقل مغؼطة معـؾت مضد ماٌدرودة اظػرتة

وضدمظعؾتماظزواؼاماظدورماألداسمسيمذظؽ.مأعاماغؿشارماظؿصقفماظشعيبمسيماألرؼافم
ماظـاظثمسيمتشؽؾمضؾائؾمعرابطقةم)والئقة(مصقفؿعمبنيمرعزؼؿنيم:مرعزؼةم اظعـصر

ماظـلب مورعزؼة ماظصاحل مدؾلؾةمم،اظقظل مإدي ماالغؿلاب مػـا ماٌدرودة ماياظة وسي
مماألذراف.
مسيمرباورمحبمنإ مظقؾقر مضدمواوزمذباالتماظؾقثماظؿؼؾقدؼة ثمعؤرخماظققم

مبؾعضم مبعضفا موترابط ماٌعرصقة مايؼقل موتـقع ماٌعرصة متشّعؾات مصرضؿفا جدؼدة
مذظؽ. مأعؽـ معؿك مايؼقؼة مسـ ماظؿػؿقش مسي مأنموتؽاعؾفا ماظزعينممطؿا اجملال

بؽؾممشعةمضدمتضلءمظـاماظلؾقؾمواىغراسيمهلذهماظدرادةمتػرضمسؾقـاماالدؿـفادم

                                                                                                              
* UMR 5648, Lyon2/ CNRS- 69000 Lyon. 
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اظيتمتزّؼـماظؿصـقػاتمتؾؽم،مأدبماٌـاضباظرواؼةماظشػفقةمووعـفا،موظعؾمأػؿفا،م
بفامبعضماظزواؼامرصقصفاموتؾؼقفامبعقدةمسـماألغظارمحؿكمترصعمعـمدرجةماظشغػم

بفامحبـامسـمعزؼدماالسؿؼادمسيماظقظلماٌؤدسمظؾزاوؼةمورؿعامسيمبرطؿف.
ماأل ماظؼؾائؾماظعربقة مو1غربماإلدالعلاظعؿقؼمسيمتارؼخماظمثرطانمهلفرة عـؾتم،

ػقؽؾقةمحدوثمهقالتماجؿؿاسقةمواضؿصادؼةموثؼاصقةمسيماألدؾابماظرئقلقةمأحدم
مايقاضر مومداخؾ ماظعقشماظرحؾلماغؿعاشأدتمإدي مممنط مجدؼد مدورموعـ تراجع

طانمعـماٌـؿظرممإديمإصرؼؼقةموععمضدومماٌقحدؼـمسيماٌـارؼماظداخؾقة.م2دنمواظؼرىاٌ
مأن مإال موعقحدة. مجدؼدة مضقؼة مدؾطة مهت ماظؼؾائؾ موخضقع ماألعـ مادؿؿؾاب
االضطراباتمتقاصؾتموازدادمغػقذمضؾائؾمسؾكمحلابمأخرىمحبلبماظؿقاظػاتم

اظـؿطماظرسقيمسؾكمغطاقموادعمأدىمإديمتأجقجمعاشماغؿإنمم.3ععماظلؾطةماظؼائؿة
ماألحالف موزفقر ماظؼؾؾقة متؽـمماظصراسات ممل ماظؿصقفمبلرسة ماغؿشار مسي وداػؿ

م.معؿقضعة

                                                                                                              
دؼـةمواظؾادؼةماٌ(،م1999.م)ربؿد م،حلـلأظةماظيتمالمتزالمربؾمدرسم:ماغظرمباًصقصمحقلمػذهماٌم1

م.مواغظرمطذظؽ:54-27،مجاععةمتقغسماألودي،متقغس،مص.سيماظعفدمايػصل
Marçais, G. (1991), La Berbèrie musumane et l'Orient au moyen âge, coll. Archives, 

Afrique-Orient; Idris, H.- R. (1962), La Berbèrie orientale sous les Zirides X-XIIe siècles, 

Paris, Talbi, M. (1977) « Effondrement démographique au Maghreb du XI au XVe 

siècles », in Cahiers de Tunisie, 97, p. 51-60 et du même auteur, article « Al-Qayrawân », 

dans E.I.2, p. 857-864; Berque, J. (1972), « Du nouveau sur les Banû Hilâl? », in Studia 

Islamica,36, p. 99-111; رغلقةمػطؿامسبقؾماظؼارىءمسؾكمأرروحؿـامباظؾغةماظ   

Alouani, S. (2004), Essor et diffusion de la walâya chez les tribus de l'intérieur de 

l'Ifriqiya entre le XIIe et le début du XVIIIe siècles, thèse de doctorat soutenue à 

l'Université de Toulouse le Mirail, (dir.), Picard, Chr. ; Alouani, S. (2010), Tribus et 

marabouts, A‘râb et walâya dans l’intérieur de l’Ifriqiya entre le VIe/XIIe et le XIIe/XVIIIe 

siècles, Academia Scientiarum Fennica, Finlande ; Alouani, S. (2012), Al-walâya dans 

l’intérieur de l’Ifriqiya entre le XIIe et le XVIIIe siècles, Essor et diffusion en milieu tribal 

nomade et semi-nomade, Editions Universitaires Européennes, Saarbrücken. 
 .331. اٌؽؿؾةماظعصرؼة،مص، بريوت،مرؾعةمجدؼدةمعـؼقة،معؼدعةمابـمخؾدونم،)2006(مابـمخؾدون 2
3

دراداتمسيممسيم،"اظعؿرانمواجملالماظزراسلمبـاحقةماألربسمزعـمايػصقني"م،(2001)ربؿدمم،اغظرمحلـ 
 .113-108 .صاٌعفدماظقرينمظؾرتاث،مم،تقغس،ماآلثارمواظـؼائشمواظؿارؼخ
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 الي املغرب العربي حتت ورأة تصوف ما بعد الغز 1.

مباٌغرب ماٌقحدؼـ مزفقر مسؾكمماألضصكمتزاعـ مظؾلقطرة ماظشرق مسبق وزحػفؿ
ماظّؿ اظذيمتأثرمسيمعؾادئفمم4صقفماظشعيبطاعؾماظشؿالماإلصرؼؼلمععماغؿشارمزاػرة

صةمعغاربةممتؽـقامعـمغشرمصقرةمجدؼدةمظؾؿصقفمتدعجمسيموأذؽالممماردؿفممبؿصّق
ماإلصرؼ ماظشؿال مظلؽان مايضاري ماظقاضع مو5ؼلترطقؾؿفا مسيدمضد. اغؿشارمماسد

مسقاعؾماىدؼدمعضؿقغفاظؿصقفمسيم مسدة مطاغتممباظصدصة"تقاجدتمموجقد مأو "
مدؾؼؿفا مواجؿؿاسقة مواضؿصادؼة مدقادقة مظعقاعؾ مبقـفاممإصرازا متػاسؾتمصقؿا ظؽـفا

طانمإذمم6زبقاالمذيعقامجدؼداومواضعامدقادقاموثؼاصقامواضؿصادؼامجدؼدامخؾؼتو
م مظؾففرة/اظؼرن مم13اظلابع ماظّؿم متارؼخ مسي مػاعا مذققخمم.7صقفعـعطػا مأصؾح طؿا

مميـؾقن ماٌػضؾوم8"ؾؿقساٌماٌؼدس"اظصقصقة مجعؾفؿم.اظقدقط متؼدؼرمممّما ربؾ
غمػذهماظدرجةمعـماٌفابةمواظؼربمعـماهللمجعؾمعـماظقظلمؾؾقصوتؾفقؾموعفابة.م

مم.9رصاحبماظؽراعةمواظربطةمعصدرمتأثريمإجيابلمسؾكمضقىماظّش
                                                                                                              

 soufismeبروزمػذاماظؿصقفماظشعيبماظذيمميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفمتعؾريسيمظؼدمأثرمأبقمحاعدماظغزاظلمطـريام 4

de sens commun ماظـػسماإلجؿؿاسلمخبصقص مسؾكماظؿعؾريماٌلؿعؿؾمعـمررفمسؾؿ  savoir deضقادا

sens commun  .:وضدمتعدتماظدراداتماظيتمتـاوظتمػذاماٌقضقع،مغؽؿػلمبذطرماظؾعضمعـفا.ماغظرمعـال  
Demeerseman, A. (1958), « Ce qu'Ibn Khaldûn pense d'al-Ghazâlî », in IBLA, 82, 2e trim., 

p. 161-193; Arkoun, M. (1970), « Révélation, vérité et histoire d'après l'œuvre de 

Ghazâlî », in Studia Islamica, 31, p. 53-69 ; Halima, F. (1993), Le Maghreb au XII et 

XIIIe siècles : les siècles de la foi, Maroc. 
م 5 ماٌصطؾحماٌلؿعؿؾمسيمسؾؿ دـلؿعؿؾمعصطؾقام savoir de sens commun االجؿؿاسلاظـػسمسؾكمشرار

ماظّؿ ماظشعيبموغلؿقفؼعربمسـمػذا حقلماٌصطؾحماألول،م. soufisme de sens commun صقفماظعاعلمأو
ماغظر:م

Jodelet, D. (dir.), (1993), Les représentations sociales, P.U.F., Paris. 
 :  اغظرم((les représentations sociales سلحقلمعػفقمماٌكقالماىؿعلمأوماىؿا 6

Guimelli, Ch. (dir.), (1994), Structures et transformations des représentations sociales, 

Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris., Jodelet, D. (dir.), (1993), Les représentations 

sociales, P.U.F., Paris. 
إلصرؼؼّقةمسيممواالجؿؿاسلاظقالؼةمواجملؿؿع،معلاػؿةمسيماظؿارؼخماظدؼينمم،(2001) .اظعاعريم،عةغؾؾلمدال 7

ماآلدابممبـقبة،اظعفدمايػصل مجعقطمتؼقلم ،معـشقراتمطؾقة مػشام ماظدطؿقر مظف ماظؽؿابماظذيمضدم سيمػذا
ظقفماظـاس،ممبامسيمذظؽمس.م:"موسيمسالضةماجملؿؿعمبأوظقائفمتقجدمطارؼزعاماظقظلماظذيماظؿفأمإم-.نم،اظعاعري

ماظعؾؿاء،مسيماألزعاتماظػردؼةمواىؿاسقةمواسؿؼدوامسيمناسةمتدخؾف".
   objectivation du sacré مبعـك 8
موايؾؿ،م(،1984)مزؼعقرم،سؾلم9 مواألدطقرة ماظصقصقة ماظذاتماظعربقة،ماظؽراعة ماظالواسلمسي اظطؾعةماظؼطاع

 .دارماألغدظس،مبريوت،ماظـاغقة
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  مدين ذعيب يأب ريتأث .1 .1
مضدمم مسـدعا ماإلصرؼؼل ماظشؿال مطاعؾ مسي ماظلائد ماٌذػب مػل ماٌاظؽقة طاغت

ماظقضعمملمؼدممرقؼال10اٌقحدونمإديمإصرؼؼقة ماغؿشرم،.مإالمأنمػذا م،إذمدرسانمعا
عـمم"ذؽؾم"جدؼدم،ةدقطرةماٌقحدؼـمسؾكمطاعؾممشالمإصرؼؼّقماعـمععزؿوبشؽؾمع

ماٌقازي مماظؿدؼـ مأطاغت معرتؽزاتف ماظلينػؿ ماظؿصقف ماظقشيمدقطرة محرطة الؼة.مأو
ماألرؼافمماغؿشرت مدؽان موظدى مايقاضر مسي ماظعاعة مظدى ماىدؼدة ماظظاػرة ػذه
صقفماظذيمغشرهماظغزاظلمسيمزبؿؾػموملمتؽـمدقىموظقدةممتـؾمجدؼدمظؾّؿم،سؿقعا

م موعـفا ماظدؼـطؿؾف مسؾقم موعـمبنيم.إحقاء مغذطرماألعـؾة ماظؿؿـؾماىدؼد سؾكمػذا
مطؿببعضم ماظّؿمعا مزاػرة مسؾكمبروز مداظة مسـاوؼـ معـ متؾؽماظػرتة مسي مظؾـيبؿفقد

ما موطأغف مأصؾح ماظذي ماظصاحل ماظقظل موطذظؽ ماظــائلمربؿد مضؿـ ماظـاغل ظعـصر
ماظـيباىدؼد م:مربؿد م/اظقظلماظصاحل. مسؾكمدؾقؾماٌـالمو تقثقؼمسرىم"عـمؼؼرأ

ماظرريان محؾقب متػضقؾ مسي ماٌاإلميان معـف مأخذت ماظذي ماٌغربق" محؾقؿةمؤرخة ة
ؿؾنيمػذهماظــائقةماظيتمتم،11"نرماٌصقنمسيمعامأطرممبفماٌكؾصقاظّلصرحاتمغصم"
م.جبالءمبدأتمتربز
ؼاعمصقتماظشقخمذػذهماظظاػرةمبعدامجدؼدامزادمعـماغؿشارػاموتـؾقؿفامأخذتم
أبقمعدؼـمظربوزمتصقفمدينممعّفدظؼدم".معدؼـمذعقبم"صاحبمجباؼةملاظصقسيمأب

عؼقالتممؾغقثظوملمبصؿؿفماظقاضقةمسيمترطقؾؿفموعظاػره.لمطانمظؾطابعماحملؾئوال
ضاهلامسيمذؽؾمأذعارمؼلفؾمحػظفاموتداوهلامظؾلارةمم،عشفقرةمذطرػامسـفمأتؾاسف
مسـدم مووضقحمععاغقفا ماٌؿصقصةظغؿفا م. مضدمتؽقنمػلمعؼقالتمو معـمساعة علؿؿدة

وعـماظقاضحمرب.مدماظػرودقةمواظشفاسةمواظّصاظقاضعماظؾدويموضقؿفماظلائدةماظيتممتّف
م متأثريه ماظذؼـمأن مباًصقص ماألرؼاف مدؽان معـ ماظعاعة مغػقس مسي معؾاذرا طان

مواظضرائبمواظّص ماالضطراباتموعداػؿاتماىققشماظغازؼة معـ راساتمبنيمؼعاغقن

                                                                                                              
10 Idris, H.-R. (1956), « Le crépuscule de l'école malikite kairouanaise », in Les Cahiers 

de Tunisie, t.4, 16, 4e trim., p. 494-508. 
11 Ferhat, H. (1995), « As-Sirr al-Masûn de Tâhir as-Sadafî : un itinéraire mystique au 

XIIe siècle », in Al-Qantara, vol. XVI, Madrid. 



 …وتشّكل قبائل مرابطية ما بني  انتشار اَلوالية يف بالد القبائل الرحل

115 

م12واجملاساتماظؼؾائؾ م. مطان مسيمو ماألعؾ مصقفؿ مؼؾعث معـ مإدي محاجة مسي ػؤالء
م.13اٌلؿؼؾؾمحؿكمالمؼقأدقاموالمؼؼـطقا

م14بدرادةمعؼقالتمأبلمعدؼـمذعقبمودريتفمعـماٌؤرخنيقامعـماػؿؿمأذيعمطؾ
م مأبسؾك مزفقر ماظشؿالمملأن مطاصة مسي ماظؾاظغ ماألثر مظف مطان مأصؽاره مواغؿشار عدؼـ
عـموػقمم،داوودمعزاػؿم)عزاحؿ(مبا"مؼذطرمأاٌؼصداظؾادؼللمسيمطؿابفم"وم.اإلصرؼؼل

ماظرؼػماٌغربقة معـطؼة معدةم،دؽان مبعد مورـف مإدي مباظؼربمعـمماظذيمساد ضضاػا
ارهموعرؼدؼفماظذؼـمظقؤدسمرابطةمؼؿعؾدمصقفاموؼلؿؼؾؾمصقفامزّوم،عدؼـملاظشقخمأب

موالمشرابةمأنمؼؽقنمعامضاممبفبدأمسددػؿممؼؿؽاثرمععماغؿشارمخربموجقدهمباٌـطؼة.م
م،اظيتمتـؼؾقامإظقفامرهمبعضمعـمأتؾاسفمداخؾماظؾقاديمواألرؼافطّرضدمأبقمداوودم

تـؿشرمذقؽامصشقؽامععمتزاؼدماياجةمإظقفامسيمعلارمم15اظزواؼام؟(صؾدأتماظرابطاتم)
مقادقةمواالجؿؿاسقة.روفماظّلعرتؾطمبؿطقرماظّظ

مانتشار "التدين الشعييب" يف األرياف .2 .1
م مإن مسي ماظؾادؼلل مذطره معـاٌؼصد"عا معـاال ماسؿؾاره مميؽـ مال مضؾةم" مرشؿ ػردا

عقالديمندمأنماظزواؼامضدممابعمسشرصإذامغظرغامإديماظؼرنماظرم،اٌصادرمواٌعؾقعات
األعرماظذيمؼؤطدمم،16ضتماغؿشارامعؾققزامداخؾماألرؼافموباظقدطماظؼؾؾلمسؿقعاال

مأب موربة مأخذتف ماظذي ممداوود.ملاٌلار مو مؼـؿشر معا موجقددرسان ذققخممخرب
م مواظّؿم،باألرؼافاظصقصقة مباالحرتام مهظك مممقزة مذرحية مػؤالء مميـؾ ؼدؼرمإذ
م مواٌفابة محد مإدي مأحقاغا. مواظغؾق ماٌؾاظغة مسؾكعّطػؿ موؼؼرؤونممؾعقن ماظدؼـ أصقل

موؼعؾؿقغف مم،اظؼرآن مأغطؿا مميـؾقن مفؿ مغظر ماظـّسي ماظدساء،ماس معلؿفابة اظشرحية
وارمعـماألرؼافماجملاورةموحؿكمؾؾةمواٌرؼدؼـمواظزُّاهلل.موععمتقاصدماظّطمإدياألضربم
مإديمعؽانمؼأويماظقاصدؼم،اظؾعقدة معؾقة موؼؤعـمظؾؾعضمتصؾحماياجة ـموؼطعؿفؿ

                                                                                                              
ماٌغربم 12 ماظيتمضربتمبالد ماظؽقارثماظطؾقعقة مربؿدم 99/1492-898 و 537/1142 بنيماعحقل اغظر،

 .618-614 .،مصعرجعمدابؼحلـ،م
اغظرمأؼضامعاموردمذطرمسـمابـمضـػذ،مم.م.مضدمأرـبمسيمذطرماظؽراعاتموعامهلامعـمتأثريمسيمغػقسماظـاس.م 13

معـاضبماظلقدةمعـقبقةمأومعـاضبماظؼشاشمسي:
Bachrouch, T. (1989), Le saint et le prince, Université de Tunis, p. 90-95 et 107-121. 
14 Bel, A. (1923), « Sidi Bou Medyan et son maître ad-Daqqâq à Fes », in Mélanges R., I, 

R. Basset, I. Brunschvig, Hafsides, II, p. 317-320. 
 164-97. .مصعرجعمدابؼن.س.مساعري،ممسـماظرابطةمواظزاوؼة،ماغظرمباًصقص 15
 .اظدارماظؿقغلقةمظؾـشر،متقغسمرحؾة،،م(1981)م،اظؿقفاغل 16
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ماٌلام،حقاتفؿ مصقف مؼلرتؼح مظؾقؿاؼةعؽان مرؾؾا ماهلارب مبف موؼؾقذ موضتممصر سي
األعرماظذيمم.وداخؾمصروعماظؼؾقؾةماظقاحدةأسؿالماظعـػمبنيماظؼؾائؾممتمصقفتصاسد

بعدػامسـممبلؾبمصلحماجملالمظؾقظلمظققدعمغػقذهمسيمشقابماظلؾطةماظلقادقةمأو
ماظّص مسمراع.عقاضع مإصرؼؼقةرصوػؽذا متارؼخ معـ ماٌرحؾة مػذه مزواؼاممت مأودي غشأة

موعرؼدؼف مورؾؾؿف ماظشقخ مزوار مظؿلؿؼؾؾ ماٌغرب مبؾالد ماظداخؾقة وتؼدممماألرؼاف
م–"ماظربطةموتـشرم"غعؿةاظػؿقحمتؿؼؾؾمأصؾقتموم.مخدعاتمأخرىمظؾقاصدؼـمسؾقفا

عـفممربفمتقزمبؼـمقخمخيؾػفمأحدمأبـائفممّمامميقتماظّشسـدعومبرطةماظشقخماظصقسي.
وتأخذمم.سـفموؼالضلمضؾقالمسـدماظـاسماظرضاذدؼدماظقاظدماألخذمسـفموطانمموأجاد

ماظّش مهاكمذطرى مواألخؾار ماألدارري موتؾدأ ماظعاعة مزبقال مسي مممقزة معؽاغة ممممممقخ
ماظّش متؿداولمحقل محؿكمأنمأو موصاتف مبعد مأخؾاره متـؿشر معا مودرسان موطراعاتف قخ
وػؽذامترتددمم.تفتؿقاصؾمبعدموصامبرطؿفمجيعؾ،موبعضماظصقصقة،ماٌكقالماظشعيب

وذػاسؿفمحؿكمؼـزلماٌطرمبػضؾمبرطؿفماظيتممسؾكمؼدؼفمٌرضكااألضقالمحقلمذػاءم
مؽانماظـصػماظـاغلمعـماظؼرنص،مسمساصؿةماظدوظةمايػصقةتقغأعامسيممالمتـؼطع.
م13اظلابع/ مم معطؾقسا م)أؼضا ماظشاذظل مايلـ مأبق ماظصقسي ماظشقخ -593بؾصؿات

ابـمالضكمضؾقالمعـمررفماظعاعةمخالصامٌامالضاهماظعاٌنيماظذيمم17(1197/656-1258
م ماظلابع. ماظؼرن معـؿصػ مدؾعنيمسي مابـ ماظلادسمأو ماظؼرن مغفاؼة مسي وعـمسربل

ماظؿصقفماظشاذظلمإضاصات مروح معـ مأطـر ماظطؼقدقة ماٌؿاردة مسؾك :ممترطقزه
رتاثمأبلمايلـمظؿػقصمواٌم.اظؽراعاتمواألورادمواظشطقاتماظصقصقةماىؿاسقة

م.18قاػدمسؾكمذظؽّشاظشاذظلمعـمأورادمباًصقصمجيدمسدؼدماظ
اظلينمإديمطقغفمؼلؿفقبمسيمعؽقغاتفمم-ؼعزىماإلضؾالمسؾكماظؿصقفماظقالئلوم

وػلمذاتماٌظاػرمم19ظدىماظعاعةمحؼقؼقةوسيماٌظاػرماظيتمؼرطزمسؾقفامإديمحاجقاتم
غشطتموػؽذا،مماظشاذظل.معدؼـموبعدهملواحملؿقؼاتماظيتمرطزمسؾقفامطؾمعـمأب

                                                                                                              
،مأبقمايلـمم.م،بقذؼـةمرؾعةمأودي،معطؾعةماظدوظةماظؿقغلقة؛مطؿابمظطائػماٌــ،، )1989(بـمسطاءماهللما 17

مدارماظرتطلمظؾـشر،متقغس. (،1989( اظشاذظل
 .باٌؽؿؾةماظقرـقةمبؿقغس 17964 اغظرمعـالماٌكطقطمسدد 18
ماىؿعل( 19 م)اٌكقال ماإلجؿؿاسقة ماظؿؿـالت مغظرؼة متلؿقف معا معع مؼؿقاصؼ معا  la théorie des)وػق

représentations sociales) عرحؾةماٌقضعة (phase d'objectivation) اظيتمتلؾؼمعرحؾةماظؿفذر (phase 

d'ancrage) .:محقلمػذهماٌلأظةماغظرم
Willem Doise, « Attitudes et représentations sociales », in Denise Jodelet, op.cit., p. 220-

238. 
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وايرطاتمم20أبلمؼقدػماظدػؿاغلمطؾمعـمحرطةمادؿؿابةماألسرابماظيتمبدأتمعع
معـٌـارؼماظـائقةموشريػؿامسيمام21ضادؿمابـمعرامودعادةبعدهماإلصالحقةماظيتمضادػام
طانمألبلمؼقدػموم.خاللماظؼرغنيماظلابعمواظـاعـمظؾففرةمأرؼافمداخؾمإصرؼؼقة
.موطانمدالحفمسيمذظؽمحرطؿفمػذهسيمحرطةمادؿؿابةماألسرابمماظدػؿاغلمدورامبارزا

مؼعؼدم معرة مطؾ مسي موطان موداحؾف. ماظؼرىمواألرؼافمبنيماظؼريوان مداخؾ اظـشقطة
مأعام مواظؾقادي. ماظؼرؼة مأػؾ معـ ماظؽـري محقظف مؼؿفؿع متـؼالتف مأثـاء ممساع حؾؼة

عـممتـالتممالحماألضقىماظذيمعفدمظلرسةماغؿشارمأصؽارهمصؽانمعامحيؿؾفماظـاساظّل
مظؾشقخم متعطل مإجيابقة موضقاظبمجاػزة مصقرا موطاغتمطؾفا ماظصقسي. ماظشقخ حقل

ماظصقسيمضدراتمػائؾةمالمؼؿؿؿعمبفامشريهمعـماظؾشرماظعادؼني.

 القبيلة املرابطية كنتاج النتشار التصوف الوالئي. 2

م مودعادة مضادؿ معـ مطؾ موجد مظؼد ماظؼرن م14/م8خالل ماظلقادقةم، األرضقة
مواال مأصؽارػؿجؿؿاسقة مظـشر ماٌالئؿة متعؾؿماواظـػلقة مذققخفؿاوعا معـ مودطمماه سي

معام موػق ماظقاحدة ماظؼؾقؾة مصروع موداخؾ ماظؼؾائؾ مبني ماظصراسات مصقف مطـرت ضؾؾل
لماظذيمحاوظتمحرطاتماإلصالحماظصقسيماظلينماتأحدثمغقسامعـماظػراغماظؽارؼزع

ماظيتمذيعتمبنيماظد مايرطة مػذه مذدؼد. مسـاء مدون مواظعصؾقةماظقالئلمعأله سقة
حقلمماٌؿأّدلةالضتماغؿشارامسيماألرؼافمخصقصامععمغشأةمزاػرةماظؼؾائؾماٌرابطقةم

رف.موظـامسيمتضػلمسؾكمذرسقؿفامسيمغصرةماظدسقةمذرسقةماظّشاظيتممسائؾةماظقظلمو
مو مسؾقد مدقدي مأوالد مضؾقؾيت ماظّؿأوالد مػذه مسؾك مأعـؾة متؾقؾ ققالتمدقدي

ممواظدؼـقةماالجؿؿاسقة مغشأت مضؾقؾيتماظيت مداخؾ ماظقالئل ماظؿصقف ماغؿشار عع

                                                                                                              
ماظدباغ 20 م (647/1249) طؿبمابـ م: مسيماٌـاضبماظدػؿاغقةعـاضبماظدػؿاغلمومساػا ماىؾقة ماألدرار وػلم،

عـفممذبؿقسةمأحداثموضصصموطراعاتموضعتمجؾفامسيمسفدمواظدهموالمغلؿغربمأنمؼؽقنمضدممسعفامعؾاذرة
مظقاضعماظؿدؼـمظدىم مدّضةم"موصػفا مو" ماٌكقالماظشعيبمسيمسفده مظرتطقؾة مصدضّقةمسؽلفا ماظذيمؼعطقفا األعر

 اظعاعةمخاللماظؼرغنيماظلادسمواظلابع.
ضادؿمبـمعرامرجؾمعـماظؽعقبمعـمأوالدمأريدمبـمطعب.مطانمعقاالمظؾـلؽمواظعؾادةمعـذمصغرمدـف.ماغؿؼؾم 21

فاموؼؿكؾصمممامطانمصقفمعـمحقاةماظؾداوةموضقؿفا.م"ظؼلمباظؼريوانمذقخماظّصؾقاءمإديماظؼريوانمظقـفؾمعـمسؾقع
ابـمحزم،ماظطؾعةممدار،مالثانيماجملؾدم،(2003)ربمطؿابماظع)م.بعصرهمأبامؼقدػماظدػؿاغل.موأخذمسـفموظزعف"

أعفمماح.مطاغتلؾؿمذعقبمرؼ(.مأعامدعادةمصقـؿؿلمإديمرريانموػلمسائؾةمعـمع2379ص.مماألودي،مبريوت،
م" م)حضقؾة مواظزػد" مظؾعؾادة معـؿقال موػق موغشأ مواظقرع ماظعؾادة معؼاعات مأسؾك ماظعربسي مطؿاب مص2م.، .م،

2344.). 
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مواظػراذقش ماظـؿاعشة مايدودم، مررسي مسؾك موتـؿشران معؿفاورتان مضؾقؾؿان وػؿا
مواىزائر متقغس مبني محاظقا ماظػاصؾة ماظ22اظلقادقة مػذه ماالجؿؿاسقةم. ؿققالت

مواظـؼاصقةم مترطقؾاتماجؿؿاسقةمجدؼدة ماظؿالضحمأدىمإديمبروز مموػذا اظؼؾائؾمأػؿفا
مغػسماظؼرنمصم.اٌرابطقة مسي مزفرتا مدقديمتؾقؾ موأوالد مدقديمسؾقد ؼؾقؾيتمأوالد

م مؼزال موال ماظؿقغلقة ماظعؾقا مبنيمعرتػعاتماألوراسمواظلؾادب معا مأحػادػؿتؼرؼؾا
محيؿؾقنمظؼبمسؾقديموتؾقؾلمإديماظققم.

إالمأنمم،إالماظـادرمجداممنؾؽمعـماظقثائؼماٌؽؿقبةمحقلمتارؼخمػذؼـماظؼؾقؾؿنيمال
ما مسي مضاظؿفاٌؿأعؾ معـ مبعضا مجيد مضد ماظشػقؼة مبأدواتممظرواؼة مذظؽ مسي علؿعقـا

ماظ معـمرجؾمسرفمبصالحفموورسفموسؾؿفممتلؿؿدمضؾقؾةصؽؾم.معؾؿقةاظؼراءة امسفا
إديمأنمسؾقدمم23ذفرةماألغلابتشريموم.موباغؿؿائفمإديمدالظةمذرؼػةموتعددمطراعاتف

مس مبـ مسـؿان مإدي مأصؾف مصقعقد متؾقؾ مأعا مػامشل مأصؾ مذرؼػمعـ ماألعقيمػق ػان
بـمسؾدماظعزؼزمبـمدؾقؿانمبـممبـمخذؼرسؾقدمعؾقدمػقمصثاظثماًؾػاءماظراذدؼـ.م

مسؾدم معقدكمبـ مسقلكمبـ مبـ ماظؽرؼؿ مسؾد مبـ مايؾقؿ مسؾد مبـ مإبراػقؿ مبـ دامل
معقاليم مبـ ماهلل مسؾد مبـ مأريد مبـ مربؿد مبـ ماىؾار مسؾد مبـ مربؿد مبـ اظلالم

دماهللماظؽاعؾمبـمايلـماٌــكمبـمإدرؼسماألصغرمبـمإدرؼسماألطربمبـمعقاليمسؾ
ماًطاب مبـ مسؾل مبـ ماظلؾط مربؿدمايلـ ماظردقل مبـت ماظزػراء .م24وصارؿة

م معؾاركمبـمتؾقؾموخبصقصمتؾقؾمصفق ماهللمبـ مبـمسؾد ماظرحقؿ مبـمسؾد بـمغصر
اظؼادؿمبـمغصرمبـمسؾلمبـمأريدمبـمسؾدماظعزؼزمبـمربؿدمبـمسؿرمبـمإبراػقؿمبـم

بـمسـؿانمومبـمسؾدماظغػارمبـمأبلمبؽرمبـمزؼدمبـمسشيؿرمصاحلمبـمذؾاظةمبـمايؿري
م.25بـمسػان

                                                                                                              
م:واظقاصدؼـمعـمسربمػاللمودؾقؿ،ماغظرم-اظلؽانماألصؾقني–حقلمعلأظةماالغدعاجمبنيماظؼؾائؾماألعازؼغقةم 22

 .2431،مم.م.مص.طؿابماظعرب
مسيماظؾقث،مإذرافماألدؿاذماظؿؾقؾل،محقاتفموآثارهم،ماظشقخمأريداغظرمربلـماظؿؾقؾل 23 ماظؽػاءة ،مذفادة

حػادماظشقخمتؾقؾمأغفامتعقدمإديمأطؿامتقجدموثقؼةمؼؼقلم.  1988،دعدمشراب،مجاععةمتقغس،مطؾقةماآلداب
،مقؾلمباظدرسموتـاوظـاػامباظـؼدمسياظعفدمايػصلمتقردمغلبماظشقخموػذهماظقثقؼةمػلماظيتمتـاوهلامربلـماظؿؾ

،م18/ 12 ومبداؼةماظؼرنم12/ 6 ،متطقرموماغؿشارماظقالؼةمسيمضؾائؾمداخؾمإصرؼؼقةمعامبنيماظؼرنماظعؾقاغلصاحل
 . 2004 اظلربقن،مغقضشتمجباععةمتقظقزمسيمأطؿقبرم–إذرافماألدؿاذمك.مبقؽارمعـمجاععةمبارؼسماألوديم

24
دارماهلدى،مسنيمعؾقؾة،م،معطؾعةمباظشقخمدقديمسؾقدماظشرؼػمطؿابماظؿعرؼػ،م(1997)ماهلاديمبشقات 

 .7 .ص ،اىزائر
25Alouani, S. (2012), « Les Awlâd Sidi ‘Abîd : histoire d’une tribu maraboutique de 

l’intérieur de l’Ifrîqiya médiévale », in Meouak, M., Biografias Magrebies. Identidades Y 
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ماٌؤرخمفؾمتؼدؼؿمتقارؼخمعضؾقرةظقسمعـماظّل تقاجدممصرتةحقلممؼطؿؽـمإظقفا
موتؾقؾ ماظؼؾائؾماظرحؾماظشقكنيمسؾقد ماظشقخمأريدمم.بؾالد مخؾػف معا إالمأنمضراءة

مؼؿقدثمسـمأجداده موػق ماألريدؼة م،صقصمتؾقؾوباً،ماظؿؾقؾلمعؤدسماظزاوؼة
اظغؿقض.مؾمطشػمبعضمتلّفضدممكمهدؼدمربطاتمزعـقةموظقمتؼرؼؾقةؼلاسدغامسؾ

محػقد مؼػقدغا متؾقؾ مدقدي مأوالد مظدى ماظشعؾقة ماظذاطرة مهؿؾف معا مإدي مهصؾاإلضاصة
مرصاتم(1176/1763-1121/1709)مأريد مسؾقدمجدمبأن مذقكف معؼربة معـ مغؼؾ ه

م مدـة متقغس مبؾالد مصرؼاغة مإدي مالزمم1145/1732باىزائر متؾقؾ مأن مذظؽ مععـك .
ماظرجالن موطقػماظؿؼك معؿك مجبقاره. مودصـف موصاتف محؿك مسؾقد مالمم؟ذقكف دؤال

ظيتمؼؿـاضؾفاماألحػادمجقالمبعدمجقؾمإديمؼقعـاماوقبمسـفمإالماظرواؼاتماظشػقؼةم
ماظزاب.م مسيمإضؾقؿ ماظؿؼقا مصعؾقدموتؾقؾمضدمؼؽقغا ماظؿؾقؾلموػذا. مبفمأريد مأخربغا عا

م ماظرواؼة متؤؼده ماظيت محّقاظشػقؼة متزال مسـدال مأنممة موعػادػا مسؾقد مدقدي أوالد
متربط ممفؿااظرجؾنيمطاغت مبشقكف ماٌرؼد مسالضة مإدي مظؾقظلمإضاصة مطؾقفؿا عصاػرة
مؼعؼقبماىـقاغل.
رريانماسمأريدمبـمابراػقؿمبـمسؾاسمبـمسؾدماظؾطقػمبـمسؾدماظوظدمأبقماظعّؾ

ةمأجقالمتػصؾفمسـمجدهموبذظؽمتؽقنمزيلم1121/1709بـمضادؿمبـمتؾقؾمدـةم
تؽقنمصرتةمتقاجدمم26إذاماصرتضـامأربعنيمدـةمتػصؾماىقؾمسـماظذيمؼؾقفمصتؾقؾ.م

صػماألولمواظـّمعقالديماظشقخمتؾقؾمعامبنيماظـصػماظـاغلمعـماظؼرنماًاعسمسشر
متقاجدمسؾقدماظذيمؼؽربهمدـامخاللم متؽقنمصرتة عـماظؼرنماظلادسمسشرموسـدػا

ماظؼرنماًاعسمسشر.
م مإضؾقؿمسؾقد مسي ماظلـقة ماظيتمغشأتمععمحرطة مطؿؾؽ معرابطة مأدرة مإدي ؼـؿؿل
همخذؼرموجدهمداملماغؿؿقامإديمحرطةماظؿصقفماظقالئلماظذيماغؿشرمقاظد.مص27اظزاب

مسفد مسي مجباؼة مذعقبملأبمسي معـمم.عدؼـ موادؿػاد ماظؿصقف مررؼؼ مسؾقد اتؾع
م ماظؿؾفقؾ مٌاظؽف مجيؾب م" مثؼاسي مامواالحرتام"رأمسال مسي مواظؿؼدؼر ماظؾدوي:ظقدط

ؼـؿؿلمداملممدهجمأنترتقؾفموطؿابؿف.مصاٌؿؿؾعمظؾرواؼةماظشػقؼةمجيدموحػظماظؼرآنم
                                                                                                              
grupos religiosos, sociales y politicos en el Maghreb medieval, Consejo Superior de 

Investigaciones cientificas, Madrid, p. 325-388. 
إالمأغـاماصرتضـاػامحؿكمغؼرتبمأطـرمممامميؽـمعـماظؿارؼخماٌؿداولممغعؿؼدمأغـامباظغـامسيمػذهماظػرتةماظزعـقة، 26

. 849/1445 ظشرقماىزائريموػقمسامبنيمأوالدمدقديمتؾقؾمحقلمضدوممجدػؿمعـماظلاضقةمايؿراءمإديمبالدما

 .65 ..مصعرجعمدابؼاغظرمغلكةمعـماظقثقؼةمسيم،مربلـماظؿؾقؾل،م
 .2344. ،ماجملؾدماظـاغل،مصطؿابماظعرب 27
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مسشرممباأػؾماظصالحمواظزػدمممـمساذقامصرتةماظـصػماظـاغلمعـماظؼرنماظـاظثمإديم
سة،مدرصقفامعـمحرطقةمدؼـقةموتـؼالتمبنيمأػؿمععاضؾماظؿصقفماظشعيبم:مواديم

28أؼـمدصـمأبقمعدؼـمذعقباظلاضقةمايؿراءمومتؾؿلانم
م.
مواديم مإديمزاوؼة مايؿراء مداملماظلاضقة متؾؿلاندشادر ماغؿؼؾمإدي موعـفا م،رسة

خؾػمابـفمدؾقؿانماثـامسشرموظدا،مملمؼؾؼمظؽـماظرواؼةمالمتلعػـامبأطـرمعـمذظؽ.م
مبؿؾؿلانمإالمثالثة ماوفم.عـفؿ مسيمطاعؾمأرضماٌغرب. مصؿػرضقا ماظؾؼقة حيلممأعا

مايؼم مبـمم،ارتػعاتمػّؼإديمعروسؾد ماظعزؼز مبـمسؾد مخبذؼر ماٌؼام سيمحنيمادؿؼر
ماىرؼد مبؾالد متقزر مسي مدامل مبـ متقزرم.دؾقؿان ماٌـارؼمم،وطاغت محقاضر طؽؾ

اظصقصقةموبدأتماظزواؼامتؿأدسمبفا.معـمػـاكممضدماغؿشرتمصقفاماألصؽارم،اظداخؾقة
اغؿؼؾموعـمعؽةمصؼررمايجمإديمبقتماهللمايرام.مم،اذؿاضتمغػلفمإديمضربماظردقل

مظقؼػم ماىقالغلسإديمبغداد ماظؼادر مسؾد مبؾغداد وسـدعامم.29ؾكمضربمذقخماظصقصقة
زسقؿمضؾقؾةممارهّوزوطانمعـمبنيممخربهمسيمبالدماىرؼدماغؿشرسادمخذؼرمعـمايجم

ماظّؿاظذيماهلؿاعةمسؾدماظعزؼزمبـمػؿامم معرضمشػلمابـؿفمعـقدؾمإديماهللمظقرجاه
بربطةمذػقتماظؾـتمم،واؼةتؼقلماظّر،مطؿام.موباظػعؾرالموسفزماألرؾاءمسـمسالجف

م موبـؿمعـفوأنؾتممقفوزصتمإظاظشقخمخذؼر موأخؿفؿمماوظدؼـ موأريد مسؾقد م: ػؿ
سيمػذهماظػرتةمعـمأواخرموشزاظة.مزفرتمطراعاتماظشقخموازدادمتعؾؼماظعاعةمبف.م

ماظؼرنوم14/اظـاعـماظؼرن ماظؾم15اظؿادع/مبداؼة مإدي ماالرهالمذبددا مخذؼر ؼاعمضرر
م موصاتف. مخرب موساد مخذؼر مشيؼعد ممل مظف. مرحؾة مآخر موطاغت ماٌؼددة ضررتمسـدػا

مزوجؿفمػـقةماالغؿؼالمإديمجؾؾمصّقةمأؼـمؼؼقؿمبعضمعـمأػؾفا.
اوفمسؾقدمسبقمقةمسؾكمظلانمأوالدمدقديمسؾقدم:م"ػـامؼقردمصريوماظرواؼةماظؿاظ

ريامعـمايفرمالمظـػلفمبقؿامصغمأضاماظشؿالمواخؿارمعؼرماغؼطاسفمضؿةمجؾؾمصقة.م
تزالمآثارهمضائؿةمإديماظققمموضضكمبفمأربعنيمدـةمسيماظؿففدمواظؿعؾدمواالغؼطاعماظؿامم
بعقدامسـماظدغقاموعؿاسفا...صققاةماظزػدمواالغؼطاعمواظؿصقف،مطؿاماظؽراعاتماظيتم

                                                                                                              
 .594/1198 دـة)تؾؿلان(ممدصـمأبقمعدؼـمذعقبمسيمضرؼةماظعؾاد 28
 :عـالمحقلمأذفرماظصقصقةمسيمسفدمعامبعدماظغزاظلماغظر 29

Chabbi, J. (1973), « Abd al-Qâdir al-Djilânî personnage historique », in Studia Islamica, 

38, p. 75-106. 
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"مجعؾتمارموأضػتمسؾقفمػاظةمعـم"اظؼدادةزفرتمسؾقفمجؾؾتمظفماظعدؼدمعـماظزو
م.م30"معؼددام"مؼفابفماظـاسمإديمؼقعـامػذا"معـمجؾؾمصقةمعؽاغا

م ماظؼرنمإن معـ ماألخري ماظربع مإدي متعقد مواظيت مصريو مؼقردػا ماظيت ماظرواؼة ػذه
مدقديم ماظشعيبمألوالد مسيماٌكقال ماظقظلمسؾقد متصػمصقرة مظؾؿقالد اظؿادعمسشر
موخصقصام ماألخرى ماظؼؾائؾ معـ ماظشقخ مطراعات مسي مععفؿ ماسؿؼد معـ موطؾ سؾقد

معيبمظقسمذبردمصقروإذاماسؿربغامأنماٌكقالماظشماظـؿاعشةماٌـؿشرؼـمحقلماىؾؾ.
ماظقاضعمهؿقيمسؾكمععؿؼداتموعقاضػموععارفمجرىم معـ مترطقؾة مبؾمػق سابرة

مبـكمذػـق مبشؽؾمزبؿزلمضؿـ مدبزؼـفا مأو موصعؾةمهرؼػفا ماألجزاء معؿؿادؽة ة
ندمسالضةمسؾقدموأجدادهمجبؾؾمصّقةم،موإذامضرأغاماظرواؼةمعـمػذهماظزاوؼةم،اظؿغقري

ماظ مإديمحدود مبف ماحملقطة ماٌؤرخمععماٌكقالمواٌـطؼة موظذظؽمؼؿعاعؾ زابمعؿقـة.
اىؿعلمبؽقغفمعصدرمععؾقعةمعؿكمضرئمبأدواتمغاجعةمسؾكمضقءمغظرؼةماظؿؿـالتم

صماظشػقيماٌـؼيب.ماظؾعدماظـاغلموظعؾفمايؼقؼلمعـماظـّمظفرامؼ.مسـدػ31االجؿؿاسقة
ألثرموػقمام.سؾقدمأثـاءمدقاحؿفمواغؼطاسفصعالمصفؾؾمصّقةمػقماٌؽانماظذيماحؿضـم

مدؾؼ.م مٌا مطاعؿداد مظظفقره ماظيتمعفدت ماظرواؼة مػذه مسي مواضعقة مواألطـر اٌؾؿقس
مو مسؾقد مدقدي مأوالد مذاطرة مبفا ماظيتمهؿػظ ماظرواؼات محقلممتـالمصفؿقع تفؿ

مباظؿفا متؼقل مسؾقد مأعاممفئجدػؿ موتأعالتف. مالغؼطاسف معؾفأ موادباذه إديمجؾؾمصقة
مبؿؾؿلان مادؿؼر مأغف ماظرواؼة متؼقل ماظذي مععنيماظؿصقفممدامل معـ مؼـفؾ مأن ضؾؾ

صالمشرابةمأنمؼؽقنمممـمساذقامخاللماظؼرنماظرابعمباظلاضقةمايؿراءموواديمدرسةم
سيمأضؾقؿماظزابموتأثروامحبرطةماظلـقةماظيتمضادػامدعادةماظرؼاحل.مبؾمظعؾفممسشر

أدسمزاوؼةمبؾالدماظـؿاعشةمذرضلمبلؽرةمسؾكماظطرؼؼماظرابطةمبنيمضلطقؾقةم)بالدم
م-وإضؾقؿماظزابمعرورامبـؼرؼـموخـؼةمدقديمغاجلمورقظؼة.مػذهماظزاوؼةمماىرؼد(

موجقدػا مصح ماظصقصقةمم-إن مظؾقرطة ماغؿؿاءػؿ مدامل مأبـاء مبني ماظيتمغشرت ػل
موتؿػرعمإديمضؾقؾةم مإديمسائؾةمعرابطةمدؿؽؿؿؾمعالربفا مظؾلقاحةمواغؿؿائفؿ وحؾفؿ

عامهؿؾفماظرواؼةماٌـؼؾقةممععاألعرماظذيمضدمؼؿؼارعماظقظلمسؾقد.موصاةمعرابطقةمبعدم

                                                                                                              
30 Féraud, L.-Ch., (1874), « Notes sur Tebessa », Revue Africaine, 18, p. 466;  

رمدـةمسشم16اظذيمحيددماٌدةماظيتمضضاػامسؾقدمسيماظؿعؾدمجبؾؾمصّقةمبمم،م. م. الهادي بشوات،ماغظرمطذظؽ
مطؿامؼذطرمصريومسؾكمظلانماظرواة.م40وظقسم

31 Voir sur cette question, Guimelli, Ch. (dir.), op.cit., Jodelet, D. (dir.), op.cit. 
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م ماظيت ماغؿشار ماذطرت مدامل مسيأبـاء ماٌغربممإلثينمسشر مبالد معـ معؿػرضة أسباء
مم.32األودطمواظشرضل

ملمؼؾؼمسؾقدمعـؼطعامسيمخؾقتفمسؾكمضؿةمجؾؾمصقةمبؾماألرجحمأغفمطانمؼؿـؼؾم
رؼغمودقف.موعـمدقفمؼـؿؼؾمسؾقدمإديمبالدماىرؼدمحؿكمأنمأبنيمرؼاحمواديم

ظرجؾماظصاحلماظعاملمطـريماظؽراعاتمطاغتمتلؾؼفمأؼـؿامحؾمسيمػذاماظػضاءمصقرةما
ماظؿصقف محبرطات مماظقالئلماٌؿأثر مجيقب مسؾقد مطان مواإلصالح. اغؿظاراتمسؾك

اسمباظؽراعاتماظيتمتؿفاوبموحاجقاتفؿ.مصادؿفابةماهللمظدسائفمجعؾؿفمؼداويماظـّ
ظؽـفمشينمم،مؼلؾؼمظفمعـقؾاٌرضكموترزقمسؾكمؼدؼفماظعقاضرمباألوالد.موسيمدورممل

ندماٌكقالماظشعيبماظؼؾؾلمؼزجمباظشقخماظصقسيمواظقظلمساملماظؾارـم،مباظدالالت
مواهلؿاعةم مزؼد مبين مضؾقؾيت مظقجف موجفا موضع مضؾؾل مصراع مسي مسؾقد واظظاػر
م:مسؾقدمظؾفؿاعةم ماظذيمغادتفمظـصرتفا موظقفا موطانمظؽؾمضؾقؾةمعـفؿا اظؿقغلقؿني.

مظؾينمزؼد.مععم بداؼةماٌعرطة،متؼقلماظرواؼة،ماغطؾؼماظؾارودمعـمجؾؾمصقةموضـاوة
م.33باىزائرمظققطؿمزاوؼةماظقظلمضـاوةمسؾكمعرأىموعلؿعمعـماظؼؾقؾؿنيم

ماظؾعدماألولذؽممال األدطقريمٌـاضبماظشقخماظيتممأنماٌؤرخمجيدمغػلفمأعام
ماظشعيب ماٌكقال مؼؽؿشػمم،حيؿؾفا موظؽـف ماظـاغل ماظؾعد ماظّؿدرؼعا مققالتحؼقؼة

ماظؼؾقؾةم مصردان مصؽأن ماظؼؾؾل. ماظقدط مسي ماظقالئل ماظؿصقف ماغؿشار مبػعؾ اظػؽرؼة
اظقظلمسؾقد.موعامؼؼرأهماٌؤرخمم،ػامسفزوامأعاممعامؼؼدرمسؾقفماظشقخماظصقسيءوزسؿا

أؼضامسيمػذاماٌكقالماظشعيبمؼظفرمسؾقدماظزاػدماٌؿعؾدمسيمتقاصؾمععمربقطفمؼؤثرم
دمأحاطمبفمعرؼدوهماظذؼـمأخذوامسـفماألورادمصقفممبامؼؿؿؿعمبفمعـمضؾقلموػقؾةموض

اظذؼـمترطقامأثرػؿمإديماظققممتؾقؾمبـمغصرمسؾقدمعرؼديماظشقخمبنيموعـم.مواإلجازة
طاغتموراءماظيتمم"اظؾذرةماظصاية"م-مطؿامػقماظشأنمباظـلؾةمظعؾقدم-اظذيمطانم
مبؾعضفؿاممزفقر مسالضؿفؿا موعا مبعؾقد متؾقؾ مطقػماظؿؼك مظؽـ متؾقؾ. مدقدي أوالد

حؿكمؼؾؼكمتؾقؾمسيمخدعةمذقكفمواألخذمسـفمحؿكماٌؿاتموطقػمبدأتماظؾذرةم
متـؿقمظؿؿؽقنماظعائؾةمثؿماظؼؾقؾةماٌرابطقة؟م

                                                                                                              
  حقلمضؾقؾةمأوالدمدقديمسؾقدماغظرم: 32

Alouani, S. (2012), « Les Awlâd Sîdî Abîd histoire d’une tribu maraboutique de 

l’intérieur de l’Ifriqiya médiévale », op.cit. 
33 Feraud, L.-Ch., op. cit. 



 …وتشّكل قبائل مرابطية ما بني  انتشار اَلوالية يف بالد القبائل الرحل

123 

مأؼضا متؾقؾ،مػـا موعرؼده ماظشقخمسؾقد معـمربطاتمحقاة مسيماظعدؼد موطؿا مال،
ميؾؽماٌؤرخمدقىموضعماحؿؿاالتمضدمالمؼؿؿؽـمعـماظؿقؼؼمعـمصقؿفامطؿامعـم

مظؽ مأبدا. ممنقؾخطؽفا مجيعؾـا ماظعام ماٌشفد مإديمـ ممأطـر محلابصرضقات مسؾك
أخرى.مصعؾقدمملمؼؽـمذظؽماظزاػدماٌؿعؾدماٌـؼطعمسـماظـاسموإنمعرمبفذهماٌراحؾم
حؿؿا.مصاٌكقالماظشعيبمؼظفرهمسيمعظفرماظػارسماظشفاعماظذيمضطعماظطرقموأشارم

.مإالمأنماغؼطاسفمسؾكماظؼقاصؾمضؾؾمأنمؼلؾؽمررؼؼماظؿقبةموؼـؼطعمٌدةمسيمجؾؾمصقة
إذمدرسانمعامريؾمراؼةماإلصالحمطؿامصعؾمعـمضؾؾفمدعادةموضادؿمم،ملمؼدممرقؼال

معـماظؼؾائؾم موؼؿـؼؾمبنيماظـؿاعشةموشريػؿ مظقـزلمعـمعرتػعاتمجؾؾمصقة ابـمعرا
حؾمبنيماظصقراءمواظؿؾماألسؾكموجيؾبمإظقفماظعدؼدمعـماٌرؼدؼـمعـمبقـفؿمتؾقؾماظرُّ

ماظذيم موأن مبّد موملمؼػارضفمحؿكمأدسمأبفرال موورسف مبذطائف مه سؾكممؿفزاوؼسؾقد
م متؾقؾ مواديمضـؿقسموأصؾح معؤضػة ماػال مبـشرمم.إلجازةظـقؾ مؼأعره مذقكف صؽان

ايـاغشةموشريػؿمماظدسقةمإديماتؾاعماظلـةمواجؿـابماظؽؾائرمبنيمضؾائؾماظـؿاعشةمو
معـمضؾائؾمرؼاحماٌؿـؼؾةمبنيماظصقراءمذؿاءمواظؿؾماألسؾكمصقػا.

وصاةمسؾقدمتؼدممابـمأخقفمسؾدماٌؾؽمبـمأريدمسؾكمرأسماظزاوؼةمظققاصؾمبعدم
تلعةمسشرموظدا.مم،طؿامتؼقلماظرواؼةم،وذقكف.مأنبمسؾدماٌؾؽمفغشرمررؼؼمسؿ

وععمعرورماظزعـمتؿشؽؾماظؼؾقؾةماٌرابطقة.مأعامم.وبدأتمسائؾةماٌرابطمسؾقدمتؿشؽؾ
ابـةمعـموراسموأنبمعـمزواجفمتؾقؾمصؾؿمؼغادرمعـطؼةمضؾائؾماظـؿاعشةموإضؾقؿماأل

بادؿــاءمم،وػؤالءمذيقعام.34اٌرابطماىـقاغلمسؾلموضادؿموسؾدماظرحقؿموسؾدماهلل
ماظذيم ماظرحقؿ مدقديمسؾقدسؾد ممبؼربة مظم،المؼزالمعدصقغا ماٌـطؼة قـؿشروامشادروا

م) ماظؼرآنمباظزابماظشرضلمواىرؼد مظقعؾؿقا موصرؼاغة موضػصة متقزر( مو عقداسموغػطة
مرؼؼةمأبقفؿموػلماظطرؼؼةماظيتمتدسقمإديمإضاعةماظلـةمواظؿصقف.وؼـشروامر

 خامتة

م وذؾفمماظرحؾمؼؾائؾاظؿذطريمبأنمبالدماظماظؾقثظعؾفمعـماٌػقدمسيمخامتةمػذا
مجـقباماظرحؾ مواظصقراء مبنيماظؿؾماألسؾكممشاالم مػؤالءمم،اظقاضعة واظيتماسؿربػا

مراحـةمععمطؾمعـمحاولم محروبا اظؿضققؼمسـفؿمسيمذباهلؿمايققيمبؾمخاضقا
ترطقؾةمموعامبعدهمغشأتمبنيمزفراغقفامخاللماظؼرنماظرابعمسشرم،حؾفؿموترحاهلؿ
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مضؾؾم-اجؿؿاسقة معـ متعرف ممل مم،دؼـقة مواضعقا مولقدا ماظعصؾقةمعـؾت ظــائل
ماٌرطزؼةمذقخمصقسي مطانمغقاتفا مواظدسقة معـؿلبمإديماظشرف،موأذرؼػمماظؼؾؾقة

محقظف موذيع ماظؾدوؼة ماظؿؼاظقد معع ممضطع مال مإظقف مدسا ممبا مآعـقا ؿعفؿموعرؼدؼـ
مبؼدا ممرظعصؾقة ماظروحل ماالغؿؿاء مجيؿعفؿ مسيعا ماٌرابطمممـال ماظشقخ موضدمررؼؼ .

سـاصرمخارجقةمتلؿػقدمعـماظؼدادةماظرعزؼةمػذهماظؾطقنماظصقصقةمباغضؿامممتتقدع
نم.مػذهماظرتطقؾةماالجؿؿاسقةماىدؼدةمعامطانمهلامأظؾقظلماياعلموٌؿـؾقفماألحقاء

تظفرموتؿػرعمظؿؽقنمضؾقؾةمعرابطقةمظقالماظؿػؽؽماظذيمسرصؿفماظؼؾائؾماألصؾقةمبػعؾم
مسرصتم معـذ ماٌؿقاظػة موبنيماظؼؾائؾ ماظقاحدة ماظؼؾقؾة اظصراساتمواظـزاساتمداخؾ

م ماألسراب مسـصر مدخقل ماٌـطؼة مػذه مودؾقؿ مػالل معـ مبؽـاصة ماعع لادسمظاظؼرن
اظشلءماظذيمأضعػماظزسؿاءمم،عقالديسشرماظـاظثممومظـاغلمسشراواظلابعمظؾففرة/

اظؿؼؾقدؼنيموأسطكمظؾشقخماظصقسيموسائؾؿفموأتؾاسفمدورماظقدقطموايؽقؿماظذيمتفابفم
مسؾكمزباظػةمرأؼف.ممممياظـاسموالمتؼق


