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 جامعة القاهرة /البوصاتي صابر والء

ةلكتييلب لفأرل  ييرل فيي ولريي لبيي  ةلم  بييل ف،لكمييللاهتملمييبلبايي ا لأسيينا  ،لليي لامبييل ل:السيي الالضل يي 
بشيك لمفضلي للأ ي ،لبيلل اأسنا  لأنلأتلاىلال ايالفليىل يالأسيتلللفيل لالمايل،لمبليب،ل اسيم للي لأنل

ل.،لبهتفلىلمللتض ل

 288فلمينل  تأللفلإلىلرل لتمه ا ل أ بنرلرل  أفارقة وعرب في ثورة زنجبار  اس،لكتلولف
.لاالسيييتنمل ل يييا ،بييي لته،ل  فال يييل تاسييي ملللالسيييكلنللالم  يييللال ف ارييي ت يييل  لالتمه يييال ل.ليييض ر

،ل اهييت،لبنيي خلاالاتالرييلللالتيي ل يي أللفلييىلفاإل هللييلللالبن يياةلللبيي  ةفالضليي لال  للبن يي انل ل
،ل المؤسسييلللفال ييلللالسييكلنلببن ييه،،ل التاسيي ملللاال تملف ييرلال ا يياةلالتيي لأاالهييللاالسييتنمل 

 لللأسيبلولالبي  ةلفليىلالمسيت ل،لب،لت ل  لالضل لالبل  لنم  ال مب رلالت لابتافهللالمستلالس لس ر
رلأب ييي لل ييي  له  يييالتييي للأ ييياا لالبييي  ةل التسيييلؤالل،ل الضلييي لالبللييي لالااال يييرل اإل ل م يييرل الا ل ييير

ل.لتمرت لهلالب  ة،لب،لالالللم ا فلالا ل رل اإل ل م رلالضل لال ابلل الا  ف خل،ل ل لالب  ةلرلف

للكتلب لر لفاالمنلال ال لس فلأ  ،لبلل الفلىلك لم هللبللتضل  ل  التض لللب اا

انعا أو كمعظعه لثررلمعاا لثعبم عة يار ا  عا ن هعه  لثثعورة ملمعبه ب عا مع  أ البياألل ايابلفلأ ال:لل
 .... موم وثوج ة بأن ا ثورة ضر لثجور ولثيمبط

فمنلغ  لال لئملفلمً للل هلل ال اله للبس  لل ميل لت ل  لالا يل للكمفسيلملل،لرميللرلئياةلالب ي ل ا 
م  بيل لهيي لبيي  ةل ييالت يل  لالميي  لكمفسييلملل.لبي،لميينل ييل لبيأنلالبيي  ةلريي لتيي،لالمي ه لالنلميي لإلال

 ميللل لإل يهللضيلفل نالإليىلشالي رل،ل  كض يبلال ري لر م علالشينوللي،لتاي،لبيللب  ةل؟ال  عل التسل 
للل.،مل  ه،لفاولالا ل،لبللا  لالم ك لإل ه
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 عا  بعف فعي يأبى لثكايبة إال أن يعي ه لالمعيعمار ثع ق فبعط بيري عب مجر اي: "لك لل  رً ل  ثان  ا:
فر بعي  ءيعر ف  عا لإ"يأص ف أفكار  لثااصة بيبم ه أفر ب ا إثى قمم ن عربعي معماف لثصعءرل . 

 .ل(9ضععر لثعربععي ثيصععور  أنععب كععان مععبب ا فععي ممععكايبر وأنععب هععو مععن لمععيرقب ويععاجر بععب"   
ببعارة ثر فاثيبمع ماا لثجررلف عة ي مبنعا  ومعنعا فعاطعأ وغني عن لثب ان أن هعهل لثنثعا لثععاطثي 

 فععي لثبععرن لثيامعع  عمععرر بععف قبععف لالكيمععافاا قبععف مجععس لالمععيعمار لألفر ب ععة كانععا موجععورة
كعن أن لثعر  ولالمعيرقا  ثعه يأضع  إثعى هثع  ....في لثبرن لثمعارق عمر لألوروب ة لثجررلف ة

معن قعوة ر ......"رغه معا أوي عا زنجبعاأفر ب ا باثعاثه لثعربي قةعالثررب في ومه  لي م ا ي مة
ل.(12   "ب ا باالميعمارببرلن لثبارة لألفر ب ة لثيي ب مثف بب ةإال أن ا كانا عثرة لثءظ 

 ن يي لرهييلهلميينلالميي اللالال لييرلالتيي للل؟ مييللهيي ل  ييهلال اييالال ضيي لالنييل ض ؟اللأا  لت ا ييًاالأ يينل
 لال  ني الأ ً يللت يللاالسيتنمل يأ هلكلنلرله ةلفللم رل ل ًبللالمبي لبيأنلاللي نل ك   يللالمب  لب

 ا تبيل ل مي لل.ه ل تلجلل اعلالن ولمللالرل  يرلأنلالب  ةلل  هرل ر لمؤااهللر لسب  لإببلل
لإلببيللل  هيرلال ري لتليب.تاا ،لالكتيلولا نلالياا  للم تي للالضلي  ل ل, (9،12)لمنللض لل
رييي ل  يييللأر  ا يييللرييي لم تبيييرلا  يييللرييي لكيييلنلسيييبًبلللاالسيييتنمل  ييي لفليييىل سييي لنلأنلرييي لإلييي ا ل ا

لالفلاللي لالر  اي للف هيللباي  لفه  ي ففب الت ل،ل تفلر لفنلالاب لللالف ب رلالشؤ نلالنللم ر
لللل.  تم للإل سل  رفل    لببلم ا نرلهلهلالاب لل

اةلال ف ار رلللال ةلالر  ا رلكل يللم  ي لأنلالتاس ملللاللأاتلفلمللتض لت،لبهلمنل   ل مللللبل
  يييالأرييي الالكتيييلولرلييياًللكيييلماًلل)الضلييي لالتمه يييا (لت يييل  لر يييهلبللتضلييي  لل بييي لم يييعلاالسيييتنمل 

الت ك ييولالسييكل  للم تمييللم  بييل ل ليي  ةلفال ييلللالنيي ولبللرل  ييرل بيي ل ييا ،لاالسييتنمل ل ا ييلل
 اللييييرلفال ييييلللالنيييي وللنل(،لكمييييللفيييي خلتضليييي اًللللنال ييييلللبيييي نلالسييييك38:ل25اللييييض للل)

:ل،لالا اسيرلهي،ارت  يتهلتسيلؤل ن(لبف رلالمال  يرل اإل لبيرلفليىل57:ل38 ا لللض للل)بللرل  رل
ه لغ  لاالسيتنمل لري لالت ك يوله لكل للفال لللالن ولبللرل  رلتسل  رللالل لبللا ت ائ ؟ل

لالسكل  ل فال لللالسكلن؟للتك نلأ   رلتل  ا رلللبرللب ل لت ل الللالا اسر.ل

،لرلي،لمنل ل وللا لالتممللالا اسرلأفليىلا  يلللالم  ي ف رلري لت يل  لمسيألرلاالت يل لبيلل    
 ييللل   يي لكرت ييل ةلالالليي   لل ةلريي لإ ل هييل لتبيي  لسييل رلالنيي ولميينلالميي ،ل لك هييلل  يينللالليي
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،ل ت ل ةلال    لفبي لال لسي لإليىلأ   بيللا ي لشيلهال،لتل  لبهللالن ول ال   ب  نت ل ةلفللم ر
 لي،لتكينلهي لالسيبولالمبلشي لل. ل لل،لتره لاآللرلالبال  رلالستم للهلهلالت يل ةل تيىل  م يللهيلا

لل.ل   علأ اا لالب  ة

رلرييي لت ييي  اللالس لسيييلفبييي لت ر ضهيييللال يييرالاال ييياا لمييينلا  لم ك تهيييلاللييي،ل  ييي الالكتيييلول:لثاثث عععا
ل م يييرلالااال يييرل اإل ل لكييينلالكتيييلولت يييل  لالبييي  ةلمييينلكلريييرلالبنيييلال.كميييلللكييي ت،لاإل ل م يييرل النللم ييير

لالسيبلولالااال يرلللبي  ة،لل يل  لر هي(ل123:100 ا لللض للل)لبللضل لالبل   أر الل النللم ر،
ا  للمبييي اال لالتييي لأليييلبللالسيييكلنلرييي لم  بيييل ،ل يييا،لر هيييللت لييي اًللمفضليييالللن امييي لالفل يييلنلاليييا
كميييللرليييللل،ل لال يييماعلميييللبييي نلالنييي ول الرل  يييرأركيييلالس لسيييرلالتنل م يييرلاالسيييتنمل  رلرييي لتألييي  ل

 ضي لالل اعلالااال لالل لاا لب نلأر االالم تملل ت  يرلالمميرلاال تليلا رلالتي ل لليللت يل ةلالا ل
 يييماولكميييلللييي،ل فضييي لا  لالل،المشيييلف لالن   يييرل التييي لفمايييلل مليييا لالييياا لال   يييالرييي لم  بيييل

ا نكسللفلىل  ائفلالشنولالم  بيل  ،ل بللتيلل للي،لتف ي ال ملل  للب  هللمنلل افلللالس لس رل
لل.الا اسرلال اا لمنلا  لم ك تهللالااال ر

لرييي لت ييي  اللالس لسيييرلال ل م يييرال ييياا لميييللأفبيييت،لفل يييهلمييينلت ر يييفلالا اسيييرلبالييي  للأميييلل
لليييرلفييينلالت ييي  اللالس لسييي رلإ ل م يييرلكل ييييلريييأ   لأنلم  بيييل لل سيييللبانيييرل لئ يييرلمنم لل النللم ييير
 أنلأ لت ل ي ل  يرللشيال لفللي  الالبي  ة،لكمللأنلالا اسيرلافتمياللفليىلشيهلااللللأ فللم ر

ل.لأل اا لبا نلالاا  للهلهلال  ا ولس فل لب لم ا ًلل

لً ار  ا ييلل م مبييلب لل ال  يي و،ل أف ييولكب يي  يي ولإتشييب هلبيي  ةلم  بييل لببيي  اللالهييلل لريي ل:لرلبع ععا
ببيييي  اللالهييييلل لريييي لال  يييي ولمييييأ    ن،لم تم ييييرللبأ يييياابهلا يييي للللم  بييييل لالتيييي للبتشييييب هلبيييي  ة

ا لبيي لكييلنلم تييم لأ غ ييلالم لييالأ لاإل لميير،لاإلر  ايي ،لرالئييالالبيي  ةل يي نلأ ك لليي لليي،ل كيينلم  بييل  
رلالتيي لتلاضييللالبيي  ةلبييللاال لميينلالالئييال،ل  شييهالفلييىلللييبلتاليي لالايي للاإلر  ا يي  واتلاييىلالتيي

  ا يللليض لللليل للم يالالبي  ةل سي  رل  ي اهل  نليرلري ل  يللالمهيل   نل تيىلتي،لتليض ته
  ييىلتنلملييللمييللكتييلولم تييم لمييأ   لمبيي ل يي نلم ييىلليي لأ كييلنلالف ييولأنلتتل.(196:190)

للي ض  نلاإل  ل يمل الافلأ هلكتولب اس رلأشلمارلر لالم   ع،ل الكتلولمن  للأ ك لل لك ب ار
لل.ل ض لشبهرلالتاب  للأل اا ل تسه لهل
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      أمكر ث  إياءة لثثرصة ثبرر.  ر لثثاضف أمباى ثو
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