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اِغبِينَ "اْلفَْصُل التَّاِسُع ِمْن ، الشيخ موسى كمر ، َمَحبَِّة ُرَؤَساِء فََراْنَس ِلـيي فِ  :"أَْكثَِر الرَّ

الدراسات اإلفريقية، ، معهد الشكري أحـمد تقديم:أحـمد الشكري وخديم امباكي،  :تحقيق
 . ص 66م، 2016،  (13)سلسلة نصوص ووثائق ، جامعة محمد الخامس بالرباط

 راجعه: عثمان َجْو 

 
 ِ تحقيدددددددق لواحدددددددد مدددددددن بقددددددددر مدددددددا يشدددددددعر المدددددددرء بدددددددالفر  والسدددددددعاد  لدددددددد  صددددددددوِر أي 

 والخددددددو باللغددددددة العربيددددددةك ينتابددددددس كدددددد ل  شددددددعور بددددددالتوجس رَ مَ مخطوطددددددات الشدددددديخ موسددددددى كَ 
التحقيدددددق نفسددددددس. والحددددددال  اإزاء مسدددددتو  المعاملددددددة العلميدددددة المن ددددددبطة التدددددي يلقا ددددددا فدددددي  دددددد 

خصوصدددددا مدددددا ينددددددرا منهدددددا فدددددي  لدددددوم التددددداريخ وا جتمدددددا  ك ـددددديلْ گِـْندددددـگ أن مخطوطدددددات دَفدددددينِ 
 وتَ فُدددددددد ثقافددددددددة تاريخيدددددددة رصدددددددينة  دددددددن منطقدددددددة االعمدددددددل  ليهددددددد يتطلددددددد واألنثروبولوجيددددددداك 

ددددددددددددد رِ هْ نَـبدددددددددددددالوادي األوسدددددددددددددط لدددددددددددددورُ تُ   وبلغدددددددددددددةِ  أرً دددددددددددددا ومجتمعًدددددددددددددا وبيئدددددددددددددةً، كالِ غَنِ الس ِ
 قائقحسدددددن التعامدددددل مدددددع الددددددَّ  دددددلو   لدددددى  كاالتدددددي يتََحددددددَُّه بهدددددا أ لهددددد[ Pulaar]ـدددددوَ رْ پُالدددددـ

       التي تطرحها األبعاد المادية لمخطوطاتسك وما أكثر ا. الُكوِديُكولوِجيَّةِ 
ك يدددددةً رِ غْ ومُ  ةً إلدددددى اقتحدددددام مجدددددال تحقيدددددق مخطوطاتدددددس قويَّددددد الدافعدددددةُ  ومهمدددددا كاندددددت الجا بيدددددةُ 

 ءِ  ْ بِعددددد )فدددددي الفددددرد أو المجمو دددددة التددددي ت دددددطلعُ معقدددددول مددددن تلكدددددم الشددددروط  ر  دْ قَدددد رَ فددددون تدددددوف  
ملددددددد  قددددددددرا سدددددددليما، معدددددددافىك ي قِ حقَّددددددد دددددددو ال دددددددمان األول لخدددددددروا الدددددددنص المُ  كالتحقيدددددددق(
اِء  مدددددن أسدددددبا  البقددددداءك وجيهدددددا أن يمكدددددن أل دددددل ا ختصددددداص و مدددددوم البددددداحثين و امدددددة القُدددددرَّ
    .بسينتفعوا 
 

 خدددددديم امبددددداكيو  ددددد ا العمدددددل الددددد ي أخرجدددددس لندددددا األسدددددتا ان أحمدددددد الشدددددكري رُ بَ ـعتَددددد ددددد اك ويُ 
ددددددةً أو خاتمددددددةً  )أكثددددددر الددددددراغبين فددددددي  : ددددددووك م2003أصدددددددراه  ددددددام ، واهُ قَددددددحقَّ  لمخُطددددددوط  تَتِمَّ

الجهدددداد مدددددن يختددددار البهدددددور، وملددددد  الددددبلد، و  يبدددددالي فدددديمن  لددددد  فدددددي جهدددداده مدددددن العبددددداد(ك 
ين مددددا بينهددددا وبدددد دُ ْعددددا: بُ مددددتددددين: أو  مددددن الكتددددا  لعل ِ  آنَئِدددد     ا دددد ه الخاتمددددة التددددي اسددددتثنياأن إ  

 ائليددددددة( )ص:  - بق ددددددايا شخصددددددية) تتعلددددددق فصددددددول الكتددددددا  مددددددن صددددددلةك إ  تت ددددددمن أخبددددددارا
ًغا مو دددددو ياك يقت ددددديدَ ِجدددددالسدددددير  ال اتيدددددة للمؤلددددد ك ولدددددم يَ تددددددخلها فدددددي ُصدددددْلِ   (11 ِ  ا مسدددددو 

َحْيِن كتابددددددة الشدددددديخ موسددددددىك ُمدددددداسددددددتبعاد اوجود ددددددا  نددددددا ك فحكمددددددا  ب  ئددددددسإيا ددددددا بعددددددد انتها رج ِ
. بالكتددددددا  بعددددددد  لدددددد  قَ ِحددددددلْ ك وكونهددددددا  مددددددل مسددددددتقل أُ الثمانيددددددة مددددددن تددددددكلي  فصددددددول الكتددددددا 

إلددددددى اسددددددتثناء الخاتمددددددِة مددددددن الكتددددددا  أثندددددداء  والعلددددددة الثانيددددددة: سددددددبُق األسددددددتا   ددددددامر صددددددم 
       .م1976ترجمتس لـ)ـكَْكثَـِر الراغبين( إلى الفرنسية  ام 

التعليددددددل: فقددددددد  دددددد ا  صدددددديرور  قددددددويين جدددددددا يؤكدددددددان نِ يْ رَ َخددددددوالحددددددق أن  نددددددا  شددددددا دين آ 
تبشدددددددير  للسدددددددير  ال اتيدددددددة للمؤلددددددد   لدددددددى نسدددددددخة   1جنيددددددددي هللا بدددددددد الجليدددددددل األسدددددددتا  وقدددددد  

ك ألحددددددق بهددددددا  دددددد ه الخاتمددددددة: الكددددددريم المنددددددان هللاالخددددددائ  الحيددددددران وتدددددد كيره بسددددددعة رحمددددددة 
أن  تْ قَددددددَّرَ  (يَدددددد   َِكيَّدددددة  ) ددددد ه الفعلدددددة إلدددددى  ، ونسددددد َ 2 فدددددي محبدددددة رؤسددددداء فدددددرانس لدددددي(فصدددددل  )

                                                           
  :ورُ تُ  وتَ انبر مقالتس  ن ]الشيخ موسى َكَمَر وتكملتس في ممارسة السلطة في فُ  .1

- Abdellah Djenidi, «Un théoricien de l'anti-jihā d : le sénégalais Cheikh Musa Kamara (1863-1945)», Annales de la faculté des 

lettres et sciences humaines, Université de Dakar, n
o 

: 14, 1984, p. 237.  

اللغة العربية بكلية اآلدا  والعلوم اإلنسانية بجامعة  في سبعينيات القرن الما ي قسمَ  سَ ترأَّ مبرز في اللغة العربية، جزائريٌّ جنيدي:  هللا بد  .2

سُ أول باحه  كان دََكاْر، و  للشيخ موسى َكَمَر، ومؤلفاتِِس مو وَ  أطروحة  لنيل درجة دكتوراه الدولة من جامعة دكار. وقد سجل مشرو س  ام يَكر ِ
 يعول  ليس[ Monteil]. وكان ُموْنتِيْ  لجامعة الم كورمؤسس قسم اللغة العربية با [Viencent Monteil]ُموْنتِيْ وتحت إشرا  فِْنَساْن ، م1968
تحليلية  ن  ثلثة مقا تكثيرا للوقو   لى حقيقة أصالة إنتاا الشيخ موسى َكَمَرك خصوصا كتابس: ز ور البساتين. نشر  يالبحث ســمشرو و لى 
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سدددددداءل: أكثددددددر الددددددراغبين.... ولنددددددا أن نتأليددددددق بالفصددددددل مددددددن أولى وكتددددددا  تبشددددددير الخددددددائ ...
والشددددددددا د اآلخددددددددر أن مكتبددددددددة الشدددددددديخ  !اليددددددددد غيددددددددر يددددددددد الشدددددددديخ موسددددددددى  أيكددددددددون  دددددددد ه

وسددددديكون مدددددن  .م1933تحدددددتفب بنسدددددخة مدددددن الكتدددددا  مؤرخدددددة بعدددددام  3ـددددديلْ ِگـدددددــْندددددـَگــدددددـربدددددـمَ كَ 
األساسدددددـي  المعهددددداأل ميددددة بمكددددان لددددو قددددارن باحدددده بددددين  ددددد ه النسددددخة وتلدددد  المحفوبددددة فددددي 

الزائدددددد أو النددددداقص مدددددن  ددددد ه  الفدددددرول، والوقدددددو   لدددددى  سدددددتجلء إيفدددددان-إلفريقيدددددا السدددددوداء
 4:نِ يْ تَ ازَ إبددددددددرَ - لددددددددى األقددددددددل–والد لددددددددة المستخلصددددددددة مددددددددن الشددددددددا دين أن للكتددددددددا   أو تلدددددددد . 

والثانيددددددةك  ددددددي  األولددددددى للكتددددددا .  ُ دَ ولعلهددددددا  ددددددي المسددددددوَّ ، م1933مؤرخددددددة بعددددددام  :أو  مددددددا
 خاتمدددددةً أو فدددددي محبدددددة رؤسددددداء فدددددرانس لددددديفصدددددل هدددددا ب ، وأُْلِحدددددقَ (إيفدددددان)إلدددددى  التدددددي وصدددددلتْ 

ولمثددددددل  دددددد ا  تعبيددددددر الشدددددديخ موسددددددىك و ددددددي النسددددددخة اللحقددددددة. ك  لددددددى حددددددد ِ 5سُ اتمددددددة لَددددددَكالخَ 
المؤلددددد ، وأنهدددددا   ُ دَ  دددددي مسدددددوَّ  ا  تبدددددار ندددددر   ددددددم التسدددددر  فدددددي القطدددددع بكدددددون نسدددددخة إيفدددددان

 فدددددددي تددددددداريخ محددددددددد    مسدددددددكلة إبدددددددرازَ  :  تعددددددددو أن تكدددددددون بخدددددددط يدددددددده شخصددددددديا، فالمسدددددددكلة
لتحديدددددد  ، وإبدددددراز  أخدددددر  فدددددي تددددداريخ غيدددددر محددددددد يمكدددددن ا  تمددددداد  لدددددى قدددددرائنَ (م1933)

  لدددددى الشدددديخ موسددددى مِ محققدددددان حددددين توصددددل إلددددى قريندددددة تددددرح  كمددددا فعددددل ال كرتس المحتملددددةـفتدددد
، فددددددي آخددددددر مو ددددددع ورد فيددددددس م1939المتددددددوفى  ددددددام  [Henri Gaden] نْ ادِ ي َغددددددرِ ْندددددد َ 

إلدددددى مرحلدددددة تدددددكخر تدددددكلي   ددددد ه الخاتمدددددة  جعل دددددا دلددددديل يدددددرج ِ ُ ف، الفصدددددل التاسدددددعاسدددددمس فدددددي 
األخيددددددر  مددددددن حيددددددا  الشدددددديخ موسددددددى السددددددنين الخمددددددس فددددددي  [Gaden]  حقددددددة لوفددددددا  غددددددادن

أن الشدددددديخ  تحفبددددددين إزاء  دددددد ا التسددددددر ك  دددددديوالحقيقددددددة التددددددي تجعلنددددددا مُ  .[1945كمددددددر ]ت: 
ي دددددطلعون ك ـددددديلْ ِگـدددددــْندددددـَگــدددددـفدددددي مدرسدددددتس بدددددـ ينَ اخِ سَّدددددكدددددان يسدددددتخدم فريقدددددا مدددددن النَّ  موسدددددى

 لدددددد  ألجددددددل ود ددددددت الحاجددددددة. كلمددددددا ا هَ يِ دددددديِ بْ ا أو تَ هَ خِ َسددددددمؤلفاتددددددس أو تعديددددددد نُ  بك بدددددداء نسددددددخِ 
 اقددددداطع بكونهدددددمندددددسك دون جدددددزم  اإليدددددس، وصددددددور  ة    مخطوطدددددندددددر  إمكدددددان القطدددددع بانتسدددددا

 . 6بخط يده
 

                                                           
. ك غير أنس لم يناقش أطروحتسك لسب    نزال نجهلس(ستجد ا في ببليوغرافيا المراجعة)ونتاجس الفكري، ورابعة متعلقة بس جزئياك  الشيخ موسى

  انبر: 
-Vincent Monteil, «Les manuscrits historique arabo -africains», Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, tome, 

XXXVII, Série B, n
os

 : 3-4, 1965, p. 540.      

 وانبر: 
-Chronique du monde arabisant in : Arabica, Tome XVI, Juin 1969, Fascicule 2, p. 221.  

ل اإليسسكومشرو ا لفهرسة مكتبة الشيخ موسى كمر بـ.     3 وتعاون ، [Demba Towe]ا  الكوديكولوجي الخبير د. دمبا تَوْ بوشرـيلْ ِگـــْنـَگـَموَّ

ها حوالـي ك من بينهاومطبو ات المكتبة مجلد من مخطوطات. وتوصلوا إلى فهرسة حوالـي أربعمئة ِرْن بَِشير َكَمرَ خليفة أسر  الشيخ موسى كمر تشِ 
 خـمسين  نوانا من مؤلفات الشيخ موسى. 

إشكا تها ، وتعالج  ند المؤل ها خاصيةً ب مستقلةك تقر تستحق مسكلة تكرر اإلبرازات في مخطوطات الشيخ موسى كمردراسة كوديكولوجية.     4

 [Jean Schmitz]. ولعل الفريق البحثي المتعدد ا ختصاصات والكفايات التي أشر   ليس األنثروبولوجي الفرنسي جان سميتزالد  العمل  ليه
. الشيخ موسى أثناء إ داد الجزء األول من ترجمة ز ور البساتين لعل   ا الفريق قد حقق في   ا المجال ما لم يبلغس بعد أي تحقيق  ربي لمؤلفات

 : ترجـمةً تستوفي شـروط التحقيق العلمي في أدل صوره.  انبر دَ جِ ـن الطري  حقا أن تَ وإنس لم
-Shaykh Muusa Kamara, Florilège au jardin de l'histoire des Noirs : « Zuhūr al-basātīn », Tome I. Volume I : L’aristocratie 

peule et la révolution des clercs musulmans (vallée du Sénégal). (Sous la direction et avec une introduction de) Jean Schmitz, 

avec la collaboration de Charles Becker, Abdoulaye Bara Diop, Constant Hamès, Oumar Kane, Olivier Kyburz, Olivier 

Leservoisier, David Robinson, Ibrahima Sall et Jean-Louis Triaud. (Traduction de) Saïd Bousbina, Paris, Institut de Recherche 

et d'Histoire et des Textes (IRHT), collection : «Documents, études et répertoires », CNRS Editions, 460 p.  

اِغبِيَن فِي اْلِجَهاِد بَْعدَ النَّبِيئِيَن َمْن يَْختَاُر الب ُهوَر، َوُمْلَ  )ثم ف ل كالخامة في محبة رؤساء فرانسي لي(. انبر: .  5 الشيخ موسى كمرا، أَْكثَُر الرَّ

سلسلة نصوص ي، وأحمد الشكري، منشورات معهد الدراسات اإلفريقية، اْلبَِلِد، َوَ  يُبَاِلي بَِمْن َ لََ  فِي ِجَهاِدِه ِمَن اْلِعبَاِد، تحقيق وتقديم: خديم امباك
  . 26ص:  ،م2003السويسي، الرباط، -جامعة محمد الخامس (،11ووثائق )

، وي كر منهم م(1991( في دراستس  ن إنتاا الشيخ موسى َكَمَر )ابن الشيخ موسىأحمد الحبي  نقل  ن )ك يورِ ا تُ بَ و كَ بُ يؤكد   ه الحقيقة أَ  . 6

ك فقال بصري  العبار  في كتابس المصدر في سير  الشيخ موسى كمرك أن الشيخ موسى أبو بكر خالد باهخطاطا متميزا يحمل اللق  العائلي ُجوْ . أما 
ْرُن بوبكر مسي، دُوِليْلبموريتانيا، وتشِ رُن أحمد لمين كْنفي قرية )كان يؤجر خطاطين لنسخ كتبس، وتعديد] ا[، وتكثير ا(، و كر من  ؤ ء: )تشِ 

 : ومريده وصهره محمد دبا ليمن مدينة ُجُوْ لموريتانية
-Abu El Kaba Touré, l'œuvre de Cheikh Moussa Kamara, texte inédit, 1991, p. 3.   

 وانبر: 
، بحه مرقون محفوب >المؤرخ للشعو  اإلفريقية الغربية اإلسلميةأبوبكر خالد  مر  مر باه، من أ لم الثقافة: الشيخ موسى كمر: العالم -

    .34، )نسخة مصور  شخصية(، ص: م1982. >ـلگـنـگفي مكتبة الشيخ موسى كمر بــ
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خددددددواتم لمؤلفاتددددددسك تبدددددددو  وباسددددددتقراء  دددددد ه البددددددا ر ك أي: بددددددا ر  و ددددددع الشدددددديخ موسددددددى
ك للو لدددددة األولددددددىك أو غيددددددر مسدددددوغة غيدددددر قويدددددةتها بمو دددددو  الكتدددددا  األصددددددلي وا يدددددة صدددددل
حبدددد   نددددده مُ السددددلو  األ، وأنهددددا أقددددر  إلددددى  لددددسرت فددددي  ددددد  مصددددنفات  كددددرَّ لنددددا أنهددددا تَ   َ تكشَّدددد
-فدددددي ز دددددور البسددددداتين فدددددي تددددداريخ السدددددوادينف .الوحدددددس األالتدددددكلي ك ينتهجدددددس متدددددى اقت دددددتفدددددي 

أكثدددددر  محتدددددو مو دددددو ا قريبدددددا جددددددا مدددددن  جعدددددل خاتمدددددة الكتدددددا -مدونتدددددس التاريخيدددددة الكبدددددر 
لن قدددددول التدددددي يستشدددددهد بهددددداك سدددددما ا: )خاتمدددددة فدددددي اكثيدددددر مدددددن الدددددراغبينك ومتوافقدددددا معدددددس فدددددي 

نهدددددددي اإلخدددددددوان  دددددددن التصددددددددي للجهددددددداد، و دددددددن اد ددددددداء المهدويدددددددة المو دددددددود  فدددددددي آخدددددددر 
أو سددددددلمة المسددددددلم منوطددددددة بتددددددر   . وفددددددي تنقيددددددة األفهددددددام مددددددن شددددددبهات األو ددددددام7الزمددددددان(

الكدددددد   والكبددددددر وقطيعددددددة الددددددرحمك جعددددددل الخاتمددددددة أو )خاتمددددددة الخاتمددددددة( )فددددددي سددددددبقية تملدددددد  
السدددددودان للفدددددلن، واحتقدددددار السدددددودان للفدددددلن، و كددددد ا احتقدددددار كدددددل مدددددن سدددددا ده الدددددد ر لغيدددددره 

وأطيددددد  الخبدددددـر فدددددي سدددددير  الحددددداا  مدددددرك أنهدددددى الكتدددددا   . وفدددددي أشدددددهى العلدددددوم8مدددددن األمدددددم(
غوثدددددا وغياثدددددا  كوندددددس ينك سدددددما ا: )ومدددددن ف دددددائلسي ِ وتِ  مر لدددددى الفُددددد الحددددداابخاتمدددددة  دددددن ف دددددل 
 .  9ثكر م، وانتقم لهم من أ دائهم َمَسَل(نس أخ  لهم أل ل فوت تورك حيه إ

 
، وقفندددددا  لدددددى مقولدددددة غريبدددددة وبنيدددددة الكتدددددا  وفدددددي سددددديال الحدددددديه  دددددن  يكلدددددة الفصدددددول

المنفددددددرد بكتابددددددة تقددددددديم الكتددددددا  دون -ك و ددددددو األسددددددتا  أحمددددددد الشددددددكرينِ قدددددديْ جدددددددا ألحددددددد المحق ِ 
 : أن -العبار بصري  –تفيد ،  -ياك ِ يم امبَ دِ األستا  خَ زميلس 

التدددددكلي  أو تقسددددديمس إلدددددى فصدددددول مدددددع تسدددددميتهاك لدددددم تكدددددن ) مليدددددة تبويددددد  
مددددددن العددددددادات الجاريددددددة فددددددي التددددددكلي  لددددددد  السددددددودان إلددددددى حدددددددود ملتقددددددى 

 أن -مثدددددددددل غيدددددددددره مدددددددددن البددددددددداحثين–)وأندددددددددس يعتقدددددددددد ، (م20و 19القدددددددددرنين 

و ملددددددددس  لددددددددى اسددددددددتعرال  ندددددددداوين األبددددددددوا  أو الفصددددددددول رَ مَ اجتهدددددددداد كَ 
مدددددن  التدددددي سيشدددددملها مؤلفدددددس أثنددددداء كدددددل تقدددددديمك إنمدددددا  دددددو  مدددددل جددددداء بتدددددكثير  

 بهم(.  ن ال ين صادقهم مؤلفنا واحت َّ يبعل المستعربين الفرنسي
و دددددو ابدددددن الثقافدددددة العربيدددددة -المحقدددددق أحمدددددد الشدددددكري المدددددؤرخ أ  مدددددا كدددددان أجددددددر بكسدددددتا نا

دفيددددددددددد  تبنددددددددددي رأي المددددددددددؤرخ األمريكددددددددددي ال ددددددددددليع  ددددددددددن ينددددددددددك  بنفسددددددددددس أن-اإلسددددددددددلمية
َلً ددددددا  لددددددى   لدددددد  أنددددددسفددددددي  دددددد ه المسددددددكلة.  [David Robinson]روبنسددددددون األوسددددددع اط ِ

باشددددددتمال  كدددددد ل  أدر منددددددس، و سددددددمات التدددددددوين وخصائصددددددس فددددددي الثقافددددددة العربيددددددة اإلسددددددلمية
العربيدددددددددة  لدددددددددى قددددددددددر وا  مددددددددن )التبويددددددددد  والتْنبددددددددديم والتنسددددددددديق، وتسدددددددددمية  نفاتالمصدددددددد

. م دددددتاإلسدددددلمية مدددددن  دددددد  قدددددرون العربيدددددة األبدددددوا ( منددددد  اسدددددتقرار التَّدددددْدِويِن فدددددي الثقافدددددة 
حتدددددددى  بجهدددددددل  دددددد ه األبجدددددددديات فدددددددي التدددددددكلي  ينَ الغدددددددربي ِ  ينَ ي ِ انِ ودَ وتخصيصددددددس المدددددددؤلفين الس ددددددد

القدددددرن العشدددددرينك إقدددددرار مندددددس  دددددمنيا بعددددددم وصدددددول التدددددراه اإلسدددددلمي إلدددددى مراكدددددز بدددددلد 
ك بددددددل جهددددددل أو تجا ددددددل (بخلفددددددس التدددددداريخ والواقددددددع الددددددرا ن)و ددددددو افتددددددرال يقددددددول  السددددددودان

 ددددد ه الخصدددددائص التكليفيدددددة. ويكفدددددي الوقدددددو    لدددددى مندددددس بعددددددد كبيدددددر مدددددن مؤلفددددداتهم المشدددددتملة
 و، )الشدددددددديخ  ثمددددددددان دانيُددددددددودِ فُ  ناآل  ثمددددددددان دَ  لددددددددى مؤلفددددددددات الشدددددددديخ  مددددددددر الفوتددددددددـي، و

                                                           
: مدونة شعو  غر  إفريقيا في التاريخ واألنسا  >، ُزُ وُر اْلبََساتِيِن فِي تَاِريخِ السََّواِدينِ ه ]=َكَمَر[رَ الحاا موسى أحمد كامَ انبر:  . 7

شعري، واألنثروبولوجيا، تقديم وتحقيق وتعليق: ناصـر الدين سعيدوني )د.(، ومعاوية سعيدوني )د.(، ، مؤسسة سعود الفيصل البابطين لإلبدا  ال
 . 761-747صص: ، م2010الكويت، 

ِحمك أو تَاِريُخ الشيخ موسى كمر، تَْنِقيَةُ اأْلَْفَهاِم ِمْن ُشبَُهاِت اأْلَْوَ اِم، أو َسَلَمةُ اْلُمْسِلِم َمنُوَطة  بِتَْرِ  اْلِكْبِر وَ انبر: .  8 اْلَكِ ِ  َوقَِطيعَِة الرَّ

ورقة، و و نفس المخطوطك  50، 7ى كمر، رقم: إيفان، خزانة الشيخ موس-، )مخطوط محفوب في المعهد األساسي إلفريقيا السوداء>..."يَالَْل ِ "
 ورقة(.  52، 10 حامل الرقم المرجعي:

ِ ُ َمرِ الشيخ موسى كمر، انبر: .  9 >، تحقيق وتقديم وتعليق: خديم محمد سعيد امباكي، وأحـمد أَْشَهى اْلعُلُوِم َوأَْطيَُ  اْلَخبَِر فِي ِسيـَر ِ اْلَحاا 

صص: م، 2001السويسـي، الرباط، ، -( >، جامعة محمد الخامس9الشكري، منشورات معهد الدراسات اإلفريقية، سلسلة نصوص ووثائق )
161-172 . 
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 فدددددي القدددددرن التاسدددددع  شدددددر نفسدددددس وغيدددددر م ،(فوديدددددو هللاوأخدددددوه  بدددددد  ،وابندددددس محمدددددد بلدددددوفُوِديُو
        . ا الز مدليل  لى بطلن   

 
مدددددددس وفهمدددددددس المحقدددددددق أحمدددددددد ندددددددر  كيددددددد  قدَّ ك لفلنعدددددددد إلدددددددى محتدددددددو  الفصدددددددل التاسدددددددع

 الشكري  
و شددددددرين  الدددددد ي يشددددددتمل  لددددددى أربددددددعفحددددددو  الكتددددددا   يلخددددددص األسددددددتا  أحمددددددد الشددددددكري

فدددددي ثدددددله نقددددداطك ورقدددددةك  دددددي قدددددوام الكتدددددا  كلدددددس(  48ورقدددددة مدددددن أصدددددل  12صدددددفحة )أي: 
تقدددددددير المتبددددددادلين بينددددددس وبددددددين الوتوثيقددددددس لمشددددددا ر الحدددددد  و تعبيددددددر الشدددددديخ موسددددددى أولهددددددا:

ا سدددددددتعمارية الفرنسدددددددية فدددددددي السدددددددنغال، وا تنددددددداء م بدددددددس، وتكدددددددريمهم إيددددددداه، رؤسددددددداء اإلدار  
 دددددن بدددددلد السدددددودان الغربددددديك ممدددددا يعكدددددس  ندددددوان  يالتددددداريخ وتلبيتدددددس لمطلدددددبهم فدددددي التصدددددني 

تعر ددددددس بالدددددد كر المتكددددددرر  نيهددددددا:وثارؤسدددددداء فددددددرانس لددددددي(. فددددددي محبددددددة الفصددددددل تمامددددددا: )
َمَمددددددُ  ابدددددن أخدددددي زوجتدددددس-( بندددددت محمدددددود َكدددددنْ  مدددددن )أفدددددراد  ائلدددددة زوجتدددددس حفصدددددة لـدددددـحاسد

: حدددداكم إقلدددديم بددددن محمددددد المقددددامي بددددن محمددددود كددددنْ  بددددد السددددلم  أي: َماُمدددددُأو محمددددد المقدددداميك 
 اموسدددددى وابندددددس محمدددددددً  يعمدددددل )مدددددع اإلدار  ا سددددددتعمارية الفرنسدددددية(ك يناصددددد  الشدددددديخَ  ك-اغَددددددمْ 

فددددددي إ ايتهمددددددا، ونيلهمددددددا بسددددددوء، واسددددددتنجاد الشدددددديخ   ِ رَ ر ِ َكددددددتَ تددددددس المُ ) ددددددداء وحقدددددددا(، ومحاو 
تنفيدددددد   دددددد ا بمعارفددددددس وأصدددددددقائس المتنفدددددد ين داخددددددل  دددددد ه اإلدار  نفسددددددها للحيلولددددددة دون  موسددددددى
ك حيدددددده كددددددان مْ اتَ من بُوْسددددددَطِة َمددددددَكَمددددددرَ  الراميددددددة إلددددددى اسددددددتبعاد ابنددددددس محمددددددد خططددددددس الحاسددددددد
(، ومددددا شددددهده  ددددد ا ورِ تُدددد وتَ وقددددائع تاريخيددددة تتعلدددددق )بكصددددل أنسددددا  قبائددددل فُددددد وثالثهددددا:يعمددددل. 

اإلقلددددديم مدددددن تطدددددور سياسدددددي )خدددددلل الربدددددع األخيدددددر مدددددن القدددددرن التاسدددددع  شدددددر(ك خصوصدددددا 
 . (10)أيام الز يم َ ْبدُْل بُوَكْر كنْ 

 ولنبدأ بمسكلة  نوان الفصل، قبل العروا  لى محتواهك حس  فهم المحقق. 
 افددددددي مطلددددددع الصددددددفحة األولددددددى مددددددن الفصددددددلك مددددددن المخطوطددددددة نفسددددددها التددددددي اسددددددتخدمه

ك )ُربََّمددددددا(  ددددددن الحدددددد   كنايددددددةً تبددددددْت ثددددددم أحيطددددددت بخددددددط شددددددبس دائددددددري، نك  بددددددار  كُ االمحققدددددد
 (. 33تقول: )وسميتس: الحسد والتكبـر من أسبا  البلم والتهور( )ص: 

 

 
 

العنددددددوان الكاشدددددد  المتَِّسددددددق مددددددع محتددددددو  مددددددا  كيدددددد  فددددددات المحققددددددان  دددددد ا ولسددددددُت أدر 
إمددددا أنددددس أثبددددت  دددد ا  أمددددرين:أحددددد أراد مؤلدددد  يزيددددد  لددددى نصدددد   دددد ا الفصددددل. والبددددا ر أن ال

إلددددددى العندددددوان اآلخدددددر. وإمددددددا أندددددس أراد إثباتدددددس مددددددع ، ثدددددم  ددددددل  نددددددس بعدددددد  لددددد   ً وَّ العندددددوان أَ 
يحبددددد  ا دائمددددداك ثدددددم اكتفدددددى  كدددددان العندددددوان اآلخدددددرك تحقيقدددددا ألسدددددلو  ازدواجيدددددة العنددددداوين التدددددي

 حقددددا بددددالعنوان اآلخددددر. أيددددا كددددان األمددددرك فددددون العنددددوان يكشدددد   ددددن محددددور أصدددديل جدددددا فددددي 
م بدددددن الشددددديخ محمدددددد لتدددددي أ اقهدددددا  بدددددد السدددددل المتهدددددور ا اتوا  تدددددداء الفصدددددل، و دددددو المبدددددالم

و ائلتددددددسك بددددددل  ددددددو المحددددددور الثانددددددـيك و  محددددددور ثالدددددده للفصددددددل  لشيخ موسددددددىـددددددـل المقددددددامي
ا ً دددددر  عَ وتَ  ،ورُ تُددددد وتَ حدددددديثا  دددددن أصدددددل قبدددددائلفُ  أصدددددل. فمدددددا يعتبدددددره المحقدددددق أحمدددددد الشدددددكري

لدددديس إ   كللوقددددائع التاريخيددددة التددددي شددددهد ا  دددد ا اإلقلدددديم فددددي الربددددع األخيددددر مددددن القددددرن التاسددددع

                                                           
 امِ مَ لْ أَ =المحققان يخلطان بينس وبين اإلمام  بد القادر كْن)ك بعد أن كان >أن من مميزات   ه النشر  تعرفها  لى شخصية  بدل بوكر كنْ  أ تقد10. 

اِغبِيَن فِي اْلِجَهاِد بَْعدَ النَّبِيئِيَن َمْن يَْختَاُر الب ُهوَر، َوُمْلَ  اْلبَِلِد، وَ  . انبر:>...ينَ بِ اغِ الرَّ  رِ ثَ كْ أَ  أثناء تحقيق( لْ دُ بْ  َ  َ  يُبَاِلي الشيخ موسى كمرا، أَْكثَُر الرَّ
( 11سلسلة نصوص ووثائق )ية، ، تحقيق وتقديم: خديم امباكي، وأحمد الشكري، منشورات معهد الدراسات اإلفريق>بَِمْن َ لََ  فِي ِجَهاِدِه ِمَن اْلِعبَادِ 

   . 28ص: ، م2003السويسي، الرباط، -جامعة محمد الخامس >،
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منددددددد   هدددددددد اإلمدددددددام  بدددددددد القدددددددادر  أسدددددددلفس دددددددن أصدددددددول  بدددددددد السدددددددلم كدددددددْن، و اادً رَ اسدددددددتطْ 
متواصددددددل غيددددددر  دُ رْ ك فندددددداز  إلددددددى جيلددددددس وجيددددددل أبندددددداء أ مامددددددس.  فالسَّدددددد)=أَْلَمدددددداِم َ ْبدددددددُْل(كنْ 

ك بعدددددد أن ورُ تُددددد وتَ كفدددددي  ددددد ه المسددددداحة الصدددددغير  جددددددا لددددد كر أصدددددول قبائدددددل فُددددد  تو منقطدددددعك
 ةِ ي ِدددددديخِ ارِ التَّ  مدونتددددددسأفددددددرل المؤلدددددد   صددددددار  أبحاثددددددس وتحقيقاتددددددس فددددددي  دددددد ا المو ددددددو  فددددددي 

 وتَ فُددددد لِ ائِدددددبَ قَ  رِ ْكدددددفدددددي  ِ  ورِ تُدددددوْ المَ  ارِ َصدددددتِ أو انْ  ينِ ادِ وَ السَّددددد يخِ ارِ ي تَدددددفِددددد ينِ اتِ َسدددددبَ الْ  ورِ ُ دددددزُ   ِ يدددددرِ بِ الكَ 
 . م1924و  ام 1920 بين  امورُ تُ 

مددددددن قيمددددددة المجهددددددود الدددددد ي ب لددددددس المحققددددددان  ملحبددددددات   تنددددددتقصة ع ددددددوبعددددددد: فهدددددد ه ب
أو لألسددددددماء اإلداريددددددة، وأسددددددماء األلقددددددا     فددددددي التعددددددر   لددددددى الرسددددددم الفرنسددددددي الصددددددحي 

 تْ فَددددددددأو  ر ِ  بطتْ ، أو اإلنسددددددددية، أو الجغرافيددددددددة التددددددددي ُ ددددددددأو المدنيددددددددة العسددددددددكريةالمناصدددددددد  
باسدددددتثناء ) -لشددددديخ موسدددددى َكَمدددددرَ أثنددددداء  ددددد ا التحقيدددددق. غيدددددر أن التحقيقدددددات العربيدددددة لمؤلفدددددات ا

للجدددددزء األول مدددددن المجمدددددو  النفددددديس سدددددرا و لنيدددددة  ينالحسددددد ولدددددد يالناندددددـ تحقيدددددق األسدددددتا  
 يدددددوازي أو يبلددددد لدددددم ترتدددددق بعدددددد إلدددددى مسدددددتو  11-(ةِ يَّدددددنِ لَّ والفُ  ةِ يَّانِ يَ دددددبِ فدددددي  كدددددر السدددددادات الْ 

 Jean] مسددددددددتو  الترجمددددددددات الفرنسدددددددديةك خصوصددددددددا  مددددددددل فريددددددددق جددددددددان سددددددددميتز
Schmitz] ترجمددددددةً  رغددددددم كددددددون العمددددددل التحقيددددددق العلمددددددي الرصددددددينكشددددددروط  ىبَّددددددلَ  الدددددد ي 

ترجمدددددة هدددددا متيندددددة الصدددددلة بتعلجك ةـرائعدددددة ـموسدددددو ية معرفيددددد أبددددددتْ مدددددن المخطدددددوط مباشدددددر ك 
التددددي كددددان العلمددددة  خلدددددونمقدمة ابددددن ـددددـل [Le Baron de Slan] البددددارون دي سددددلن

ِ دِ ْقدددددلتحقيدددددق النَّ لتدددددوفر آليدددددات ا كلدددددنص العربدددددي نفسدددددسايف دددددلها  لدددددى  ن بددددددويا بدددددد الرحمددددد  ي 
لديدددددس، واطل دددددس الواسدددددع  لدددددى مدددددا نشدددددر قبلدددددس مدددددن أبحددددداه ونصدددددوص وترجمدددددات للكتدددددا ، 

جهددددددازا للتعليقددددددات  -أثندددددداء الترجمددددددة-وقوفددددددس  لددددددى  ددددددد  نسددددددخ مخطوطددددددة لددددددس، وإنشدددددداءه و
     .12القيمةك يجعل الترجمة الفرنسية )أيسَر في الفهم كثيرا من النص العربي نفسس(
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