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نن حرفيیا ً أأوو مترجمة االسطحيیة من حيیث االطرحح االقائم على نقل االمتوأأساسيیتيین هھھھما  :   بسمتيینااإلنسانيیاتت االعربيیة االحديیثة  ااتسمت
االثقافيیة .االمؤاامرااتيیة من حيیث االحكم االتهھجمي على ااآلخر .ووباألخص ااتهھامم ااآلخر باالنتماء إإلى االغربب وومآالتهھ وو٬،   

 االفكريي ووااالعتمادد االشكلي على جمالل االمتمثل في غيیابب ااالبدااععأأسبابب موضوعيیة كاالجتراارر االثقافي  ووقد تكونن لهھذهه االسماتت
سيیاسيیة ددوونيیة ككونن االمنطقة االعربيیة مرتعا لمطامع  مناححعائدةة إإلى . ووقد تكونن ااألسبابب  االمضمونن االفكريي لتفاددييااللغة االعربيیة 

ديیمهھ ووحديیثهھ .ااالستعمارر االغربي ق  

 االمسؤووليیة تغيیيیبوومن االسبب ااألوولل نتج ااالنفعالل عبر االكلماتت ووااأللفاظظ على حسابب االمنطق وواالعقالنيیة ؛ وومن نتاجج االثاني 
)individual agency( فأصبح ااإلنسانن في هھھھذاا ااإلططارر ااألخيیر ُمَعرىًى من كيیانهھ االفردديي  .زعلى مستوىى ااألفراادد وواالجماعات

وواالحالة االثانيیة هھھھذهه تخلق جواا ً مفعما ً بعباررااتت االتخويین وواالتكفيیر  االتحكم على ووجوددهه في هھھھذاا االكونن .مجردداا من أأددنى مسؤووليیة 
وواالتجريیح .  

وواالكتابب االذيي نحن في صددد مرااجعتهھ يیمثل نموذذجا مثقال بهھذهه االتبعاتت ؛ فالكاتبة تتناوولل أأحد أأهھھھم االمنعطفاتت في تارريیخ االشرقق 
تارريیخا كانت أأوو  - وومع أأنن هھھھذهه االثوررةة مسلٌم بهھا في معظم االدررااساتت االعلميیة  .1964 ااالفريیقي االقديیم ووهھھھي ثوررةة ززنجبارر عامم

سوسولوجيیة  "بل في تأصيیل  هھاترتيیب مجريیاتببأنهھا ثوررةة ضد االجورر وواالتسلط تأبى االكاتبة إإال أأنن تتهھم ااالستعمارر ليیس فقط  -
هھا ااالفريیقي ضد االعربي لتصوررهه أأنهھ كانن سببا في . يیحتد فيیأأفكاررهه االخاصة بتقسيیم اافريیقيیا إإلى قسميین عربي شمالل االصحرااء 

.) 9مشكالتهھ ؛ ووأأنهھ هھھھو من ااسترقهھ ووتاجر بهھ" ( صص   

فالتقسيیماتت االجغراافيیة للقاررةة ااالفريیقيیة كانت موجوددةة قبل مجيیئ  ٬، االعاططفي خطأ في مبناهه وومعناهه غني عن االبيیانن أأنن هھھھذاا االنفثوو
فالمؤررخونن من ررحاالتت  .في االقرنن االساددسس عشر ااألووررووبيیة فاتت االجغراافيیةاالتاسع عشر٬، بل وو قبل ااالكتشا ااالستعمارر في االقرنن

فريیقيیا ددوونن االصحرااء ووما تحدثواا عن االتقسيیماتت االعربيیة إل ووغيیرهھھھم االعربب وواالمسلميین من االبكريي للمسعودديي وواابن بطوططهھ
هھم مكوناتت االمنطقة ااالفريیقيیة.ووال يیخفى على االقاررئئ االمدقق أأنن اابن خلدوونن في مقدمتهھ ااستخدمم االعرقق وواالديین كمدخل لف بعدهھھھا.  

ظظاهھھھرةة ااجتماعيیة أأضف إإلى ذذلك أأنن االرقق ووااالسترقاقق لم يیكن تهھمة ااختلقهھا االغربب في ووسم عالقة اافريیقيیا بالعالم االعربي بل كانت 
ووليیبيیا ي بيین االمجموعتيین ؛ كما هھھھو االشأنن في تشادد االحديیث في أأماكن االتدااخل االعرقتطورر االمجتمع االمدني  شكلت. أأووااقتصادديیة 
جواانب كثيیرةة من االكتابب مما جرددتهھ  ززخرفتمثل هھھھذهه االتعميیماتت ذذااتت االصدىى االمؤاامرااتي  مورريیتانيیا.حتى وو وو االسوددااننوواالنيیجر

من االموضوعيیة االبحثيیة . وومثل ذذلك قولل االكاتبة :" ررغم  ما أأووتيیت ززنجبارر من قوةة إإال أأنهھا كانت عثِـرةة االحظ مثل بقيیة بلداانن 
.)12(صص  بليیت باالستعمارر"االقاررةة ااالفريیقيیة  االتي   

تكمن في أأنن ااالستعمارر كانن ظظاهھھھرةة عالميیة . فمعظم ددوولل االعالم  ليیست في االتقليیل من شأنن ااالستعمارر٬، بل ووااالشكاليیة االنقديیة هھھھنا
خاررجج االقاررةة ااألوورربيیة كانت في يیومم من اااليیامم مستعمرةة أأوو محتلة من قبل االقوىى االغربيیة . بما فيیهھا االصيین ووكورريیا االجنوبيیة 

.ووماليیزيیا .إإذذنن هھھھذاا االتخصيیص ال محل لهھ في االتحليیل االعلمي إإال إليیثارر االعاططفة ووتكراارر االمنقولل االالعلمي   

عبر توظظيیفهھ في تطوررااتت االسيیاسة ووجملة قولل االمؤلفة في االكتابب تتلخص في تجريید االحدثث االثورريي هھھھذاا من أأيیة دديیناميیكيیة ددااخليیة 
1918(في عهھد جمالل عبد االناصر ااالقليیميیة وواالعالميیة بما فيیهھا االسيیاسة االمصريیة ؛ أأوو بعباررةة أأخرىى قامت االكاتبة بتفريیغ  )1970-
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 ةنضوجج ووتطورر االقوىى االدااخليیة االزنجبارريیة من كل ووززنن أأوو معنى ً ووااالعتمادد االكلي على االقوىى االخاررجيیة باعتباررهھھھا االفاعل
مقر  سعيید بن سلطانن ياالعمان نقل االسلطانن أأننمنذ  ت بالجزيیرةةثوررةة ااألهھھھالي على ااالقطاعيیة ااالستبداادديیة االتي تشبثة لاالموجهھ
.1840االمديینة االقديیمة في ززنجبارر عامم  من مسقط االى  في عمانن حكمهھ  

ززنجبارر شبيیهھة بثوررااتت ااألهھھھالي ثوررةة أنن هھھھذهه االسطحيیة في االتحليیل تخالف كل االدررااساتت االموثقة في االموضوعع ؛ فوواالحقيیقة تقالل ب
ثوررااتت االتي مثلْت سلسلة من حركاتت فهھي جزء من اال . االجنوبيیة في االمنطقة وو غيیرهھھھاضد االجورر في جنوبب اافريیقيیا ووززمباووبي 

ااالستقاللل في اافريیقيیا.  

ووااجهھواا ااشكاليیة االعيیش  ن االمعرووفيین باالفريیقيیيیناالمحليیيین ووقمريیيین وومن عربب  ووهھھھنودد ووكيیسوااحليیيیاالعرقيیة فالمجموعاتت 
 Deborah  ااألستاذذةة جبوررةة أأمورريي ي هھھھذاا االمنحى ؛ فأعماللمقدررةة  فددررااساتت هھھھناكك تحت ااالقطاعيیة االعمانيیة االمالكة.  االمشتركك
Amory (1994)   ووهھھھناكك أأيیضا أأعمالل ااالستاذذ تعجيیل االثوررةةعلى ددوورر ااالنتماءااتت االجهھويیة في تأجيیج االصرااعع وورركزتت. 

أأساسي لهھذهه كداافع وو فقداانن االعداالة ااالجتماعيیة االتي رركزتت على عامل عدمم االمساووااةة  George Triplett (1971) جوررجج كليیت
بالتدقيیق في تطورر ثقافة ززنجبارر من قبل االثوررةة وومن بعدهھھھا محللة ددوورر ) Laura  Fair  )2001 قامت لورراا فيیر ووقد االثوررةة .

ببناء هھھھرمم ٍ من االمرااجع  )Frederick Cooper )1987قامم برووفسورر  ٬، ووكذلكاالثقافة ااالقتصادديیة وواالتهھميیش في نجاحح االثوررةة 
معاررضي االرقق ووااالسترقاقق في نجاحح االثوررةة ووااالنقالبب ضد االطبقة االبرجوااززيیة االمتسلطة .االتارريیخيیة االتي تؤكد ددوورر   

ووحتى إإحدىى االمرااجع ااألساسيیة ٬،  وومع سوء االحظ لم تتعرضض االباحثة أليیة من هھھھذهه االمصاددرر االشامخة في ددررااستهھا لهھذهه االثوررةة
قرااءةة ب تتعرضض لهھا االكاتبةلم ) Revolution in Zanjibar  )1967رراائد االثوررةة٬، وو االمعرووفة بب ٬، جونن أأووكيیلو ووهھھھي سيیرةة
ااجع االقيیمة االتي ذذكرتهھا االكاتبة كمرجع ضمن االمر ٬، بل مع سوء االحظ ٬، االتارريیخة هھھھذهه االوثيیقة ااألووليیة مقامم متأنيیة تستحقهھا تحليیليیة

.االبحثتوجيیهھ في  ددوونن توظظيیفهھا االكتابب مرااجعتقبع في قائمة   

بقدرر ما نعافف منهھجهھااالبحثي ووتساهھھھلهھا في تحليیل االحوااددثث وو ف ااهھھھتمامهھا بالموضوعع. وو ددهھھھاووختاما يیجدرر بنا أأنن نشكر للكاتبة جهھو
هھھھذهه االدررااسة تفتح باباً كانن موصداا ً لحقب ما في االدررااساتت  فعلّ  ٬، نقدرر ااختيیاررهھھھا لهھذاا االموضوعع االعويیص.توظظيیف االنصوصص

فأماكن االتالقح  كنموذذجج لهھا في ددررااسة عالقة االعربب بإفريیقيیا.وو أأخوااتهھا ااالجتماعيیة االعربيیة  االتي في معظمهھا ال تتعدىى االسودداانن 
االثقافي في شرقق اافريیقيیا ووووسطهھا ووغربهھا تجودد بمواادد علميیة حيیة يیمكن تسخيیرهھھھا لفهھم مشاكل االمجاووررةة وواالموااططنة االتي أأررهھھھقت 

في مالي وواالنيیجر وواالسودداانن .االمعاصرةة عاهھھھل االدوولة االوططنيیة    

لطابع االعالمي. فقد ذذااتت ااووغنٌي عن االتعبيیر أأنن مثل هھھھذهه االدررااساتت ال تؤتي ثماررهھھھا إإال إإذذاا ووضعت في إإططارر االدررااساتت االمقاررنة 
ووليیس  .ولل االى نتائج نافعة في حل مشاكل االقاررةة االمعاشةي يیتعطى معهھ االوصملمي علعدررسس أأفريیقيیا بمنظارر حانن ااألوواانن ليی

برووفسورر حلمي شعرااوويي  على ررأأسهھووكتابب بمركز االبحوثث االعربيیة ووااالفريیقيیة بالقاهھھھرةة عنديي شك في أأنن عبقريیة ناشريي هھھھذاا اال
.ااالشكاليیاتت االمنهھجيیةعلى ددرراايیة  بهھذهه ل  
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