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باحث ددكتوررااهه٬، معهھد االبحوثث وواالدررااساتت   /محمد حجاججمرااجعة وو عرضض: 
ااألفريیقيیة  جامعة االقاهھھھرةة. –  

 

تشغل قضيیة االثقافة ااألفريیقيیة حيیزااً كبيیرااً من نقاشاتت االنخبة االمصريیة فى االسنوااتت 
ااألخيیرةة٬، ووبداا بشكل ووااضح٬، أأنن االتقديیم وواالتأصيیل للثقافة ااألفريیقيیة لمجتمع االقرااءةة باللغة 
االعربيیة مهھمة عاجلة٬، من هھھھنا٬، جاء كتابب االبرووفيیسورر حلمى شعرااووىى ليیقدمم جولة ثقافيیة 

االثقافاتت ااألفريیقيیة٬، ووقد ااستهھل االكاتب أأبواابب االكتابب االخمسة بمدخل ووفكريیة فى عواالم 
عن كيیفيیة قرااءةة االثقافاتت ااألفريیقيیة٬، حيیث يیرىى أأنن أأوولل مشكالتت ااقتراابب االثقافة االعربيیة 
االحديیثة من ووااقع االثقافاتت ااألفريیقيیة هھھھو " االمفهھومم االمطلق أأوو االمثالى للثقافة كمنتج موحد 

ااألفريیقيیة ".بيین االشعوبب االعربيیة أأوو   

ووتحت عنواانن " تفاعل االثقافاتت ااألفريیقيیة " جاء االبابب ااألوولل من االكتابب ليیناقش أأثر كل 
من ااالستعمارر وواالعولمة على جواانب االتفاعل فى مجالل االثقافاتت ااألفريیقيیة٬، بما يیعنيیهھ ذذلك 

أأنحائهھا  االقاررةة ااألفريیقيیة من شمالهھا االعربى إإلى من االحديیث عن عواالم متنوعة فى
فة. ووقد شغلت االكاتب فى هھھھذهه  االمرحلة االحالة ااالستعمارريیة االتى تعيیشهھا االمجتمعاتت االمختل

-ووقوااهھھھا ااالجتماعيیة٬، حيیث كشف االفكر ااألفريیقى ووهھھھم " االمتخيیل االضرووررىى "  على حد  
–تسميیة االكاتب  ووهھھھو ما عن ااالستقالليیة٬، ووااالنخرااطط فى مقوالتت االعولمة وومابعد االحدااثة٬،  

ً من االنمط ااالقتصاددىى ووااالجتماعى٬، يیدفع بالخطابب االثقافى ل ووهھھھو خط االموااجهھة هھھھرووبا
ً فى ررؤؤيیة االكاتب لمعظم االدساتيیر ااألفريیقيیة على سبيیل االمثالل٬، وواالتى  مايینعكس أأيیضا
تكشف عن مدىى االمعرفة بالثقافة االعالميیة االحديیثة االمتمثلة فى مواادد ذذااتت صلة بحقوقق 

بيینما تبذلل ددساتيیر أأخرىى جهھوددااً فى ااالنسانن االمدنيیة ووااالجتماعيیة ووعن االتنوعع االثقافى٬، 
االبحث عن جذوورر االهھويیة فى االماضى االسحيیق.   
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بما يیحملهھ من ثقافاتت أأنن االترااثث ااألفريیقى  االكاتبأأما االبابب االثانى من االكتابب٬، فقد ررأأىى 
ووأأنن االثقافة االشعبيیة قد نجحت فيیما لم  يیمكن أأنن يیشكل ساحة ووفاقق عربى أأفريیقى٬،شعبيیة 

تنجح فيیهھ االثقافة االرسميیة٬، فالترااثث االثقافى االمشتركك بيین االعربب ووااألفاررقة٬، متمثالً فى 
ً لذلك  االلغاتت ااألفريیقيیة غيیر االعربيیة االمكتوبة بالحرفف االعربى (االعجمى) يیعد نموذذجا

ة ااألووررووبيیة ووتأثر بهھ أأثرتت فيیهھ االمنهھجيیاالمشتركك٬، ررغم ووااقع االمعرفة بذلك االترااثث االتى 
ن االعربب ووااألفاررقة على حد سوااء.يیاالباحث  

 ً ة فى االقاررةة سمن حديیث االثقافة وواالسيیا ووألنن ااإلسالمم االسيیاسى باتت يیشكل محوررااً ررئيیسيیا
ااألفريیقيیة٬، فقد ااستعرضض االكتابب فى االبابب االثالث أأثر ما أأسماهه االكاتب " إإسالمم أأفريیقيیا " 

ااالجتهھادد االخاصة فى االقاررةة٬، بيین مجاهھھھديین ووحتى  ووذذلك اانطالقاً من نظرتهھ إإلى " مظاهھھھر
جهھادديیيین٬، وواالتى أأررااهھھھا منذ فترةة مختلفة عما يیجرىى فى (االعالم ااإلسالمى) االتقليیدىى 

–بالمشرقق  –قلب هھھھذاا االعالم ااإلسالمى   مختلفة فى ميیلهھا للبساططة وواالتوحيید على أأووسع  
ً بيین مسلميین كمسلميین ووإإنن ثارر االصرااعع أل هھھھذهه سبابب أأخرىى". نطاقق٬، وولم تثر صرااعا
ةة ااإلسالميیة ترتبط أأكثر واالنظرةة هھھھى ما جعلت االقضايیا االمتعلقة بالجهھادد فى أأفريیقيیا وواالصح

فى ررأأىى االكاتب باالنغالقق االذهھھھنى ووااالنفتاحح االقتالى.   

ع من ووقد حرصص االكاتب على أأنن يیكونن حديیث ااألددبب وواالفن عنوااناً ووموضوعاً للبابب االرااب
إإلى تناوولل االنقد ااألفريیقى للروواائى االمصرىى نجيیب االكتابب٬، وواالذىى تطرقق فيیهھ بداايیة 

محفوظظ٬، ووذذلك بالتركيیز على مقوالتت االفضاء االعامم وواالخاصص فى االمجتمع ااألفريیقى٬، كما 
ريیة للفضاء ااألفريیقى ووكيیف حاوولت تلك يیستعرضض تناوولل ااألعمالل ااإلبدااعيیة االمص

رريیة فى االعالقة بيین ااألعمالل ااالبتعادد عن االتصوررااتت االتقليیديیة االتى بنتهھا االقوىى ااالستعما
مصر وواالسودداانن على سبيیل االمثالل٬، وو كانت االسيینما وواالموسيیقى وواالنحت ااألفريیقى تيیماتت 

معبرةة فى ررأأىى االكاتب عن أأبعادد االتوجهھ االثقافى وواالشعبى نحو االفنونن ووااآلدداابب.  

ساهھھھمواا فى االحرااكك يیورردد االكاتب فى نهھايیة االمطافف٬، نماذذجج ألفكارر وومفكريین يیرىى أأنهھم 
شهھدتهھ أأووساطط االمثقفيین فى أأفريیقيیا فى االنصف االثانى من االقرنن االعشريین٬، االكبيیر االذىى 

فمن سميیر أأميین ووعلى مزررووعى وومحمد مندوورر إإلى يیاشش تاندوونن ووتانديیكا مكاندااوويیرىى 
يیعبر لنا االكاتب عن مجموعة عريیضة من ااألفكارر وواالقضايیا االتى شغلت عصرهه وومسيیرتهھ 

فف أأفريیقيیة ووعربيیة٬، اانتقاالً منذ شبابهھ االطويیلة٬، فحلمى شعرااووىى يیلقى بنا فى خضم معارر
حتى شيیخوختهھ بيین مكاتب حركاتت االتحريیر ااألفريیقيیة٬، ووبيین موااقع قيیادديیة فى جمعيیاتت 
االعلومم االسيیاسيیة٬، أأفريیقيیة ووعربيیة٬، ووبيین مجالس للعلومم ااالجتماعيیة٬، هھھھذاا االثرااء االمعرفى 

االمتنوعة االتى يینقلهھا وواالحيیاتى يیخلق فى االحقيیقة٬، ددهھھھشة لدىى االقاررىىء من ااآلفاقق االوااسعة وو
لهھ االكاتب بيین صفحاتت هھھھذاا االكتابب.  

٬، يیرسم فريیقيیة بكتابب االثقافة وواالمثقفوننوولعل ااستهھاللل إإصدااررااتت سلسلة االدررااساتت ااأل
بصوررةة ووااضحة االخطوطط االعريیضة االتى يیمكن لهھذهه االسلسة أأنن تتبناهھھھا٬، فهھى إإذذاا كانت 

ً للمصريی ناحيیة أأخرىى تريید أأنن  نن كأفاررقة٬، فهھى منوتسعى من ناحيیة ألنن تكونن صوتا
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ً لكل ااألفاررقة٬، فهھى مساحة للتفاعل بكافة االمجاالتت االسيیاسيیة وواالثقافيیة  تكونن صوتا
ووااالجتماعيیة ووااإلبدااعيیة٬، فقضايیا هھھھذاا االكتابب ووموضوعاتهھ٬، االقديیمة منهھا وواالحديیث٬، تنسج 
ً ررؤؤيیة ثاقبة لما يیمكن أأنن تمثلهھ ووحدةة االثقافة من قوةة لموااجهھة تحديیاتت االعولمة  معا

ً مساحة للتنوعع االهھائل االذىى يیغنى هھھھذهه االوحدةة باألساسس ليیتشكل ووإإ شكاليیاتهھا٬، ووتخلق أأيیضا
ً بأنن تنشر االمعر ً أأساسيیا فة بيین ااألفاررقة ووفقا لمعطيیاتت االوااقع ووتطوررااتهھ٬، وولتحقق هھھھدفا

بأقالمم أأفريیقيیة.  
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