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تمهيد
وأفريقيااإلمبريالية

الخامسالقرنكاناإلمبريالية، فإذاتاريخمنيتجزأالجزءالحديثأفريقياتاريخيعد
العصرألفريقيابالنسبةيمثل، فهوالحديثالعصربداية–ألوروبابالنسبة–يمثلعشر
المختلفةاألوروبيةللقوىنهبًااستقاللها، وأصبحتالسوداءالقارةبالدفيهفقدتالذى
القرنمنتصفحلولومع. واستقاللهاحريتهاسلبتهاخيراتها، كماتسلبهاأخذتالتى

خريطتهاوصطبغت، األوروبىلالستعمارخصبمرتعإلىأفريقياتحولتعشرالتاسع
والبرتغالىوالبلجيكىوالفرنسىاإلنجليزىالنفوذمناطقتحددالتىاأللوانبمختلف

المؤتمراتموائدعلىتقرراألفريقيةالشعوبمصائروأصبحتواإليطالىواأللمانى
.األوروبية

بأصولاإللمامدونالحديثالعصرفىأفريقياتاريخاستيعابيمكنالكلهلذلك
معخطرهاعشر، واستفحلالخامسالقرنفىجذورهانبتتسياسيةكظاهرةاإلمبريالية

تغييرطريقالمختلفة، عنالتغيرعواملمقاومةعلىفائقةقدرة، واكتسبتالزمنمرور
بوجودهاتحتفظأنبذلك، واستطاعتذلكإلىالعصرظروفدعتكلماأساليبهاوتبديل

.المعاصرعالمنافى–بأخرىأوبصورة–

اإلمبرياليةأصول
المدارسباختالفتختلفمعانىيتضمنسياسىمصطلحImperialismاإلمبريالية

بينإجماعثمةسنرى، ولكنمانحوعلىالمصطلحهذامنموقفهاحددتالتىالفكرية
التىالسياسةتلكإصطالحًا)، تعنى (اإلمبرياليةأنعلىالسياسيةبالعلومالمشتغلين

حدودها، وعلىخارجتقعالتىالبالدعلىسيطرتهافرضما، بهدفدولةتنتهجها
أواالقتصاديةأوالعسكريةالسيطرةذلكفىالسيطرة، وتستوىبتلكتقبلالشعوب
اقترنتلها، فقدضحيةتقعالتىالشعوبمنمبغوضةاإلمبرياليةكانتولما. الثقافية
اإلمبرياليةممارساتوتباينت. الشعوبضدوالعسفوالقهرالقوىباستخدامدائمًا

علىسيطرتهافرضإلىتميلألنهاصعبًاأمرًاطبيعتهاإدراكمنجعلتبصورة
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منإالعنهاتفترقتكاداألخرى، والالسياسيةبالممارساتالمستضعفة، تختلطالشعوب
ولما. ذاكأوالمسلكهذاسلوكلها، وزينتتلكأوالدولةهذهحركتالتىالدوافعحيث
القوىأمعنتالمستضعفة، فقدالشعوبجانبمنبالرفضتواجهاألساليبتلككانت

الثقافىالنشاطأواالقتصادأوبالسياسةتعبثالتىأيديهاإخفاءفىالمعاصرةاإلمبريالية
لهاتمهدأيديهافىأدواتأصبحواالذينالقوىتلكعمالءفىوطنية، تتمثلقفازاتداخل
األمثلةمنبالكثيرالثالثالعالملدولالمعاصرالتاريخويحفل. بالدهاعلىالسيطرةسبيل

.الدراسةهذهمجالعنيخرجما، وهوذلكعلىالصارخة

–ذلكواقترنعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىذروتهااإلمبرياليةبلغتوقد
الفترةفىاإلمبرياليةتاريخاقترنماالرأسمالية، بقدربتطور–سنرىمانحوعلى

أوروبا،فىالقوميةالدولوظهورالتجاريةالرأسماليةبنشوءالعصرذلكعلىالسابقة
،المواصالتوسائلفىتطورمنصاحبهالصناعية، بماالرأسماليةعصرإلىواإلنتقال

البحثأجلومن، بلفحسبوالمعرفةالعلمأجلمنالاآلفاقارتيادفىالرغبةوازدياد
.المصانعتلكمنتجاتأماماألسواقالحديثة، وفتحللمصانعالالزمةاألوليةالموادعن

والمبشرين، كالتجارومراميهمدوافعهمتنوعترجالآمالاإلمبرياليةحولإلتفتوهكذا
لتلكالمنسقدورالساسةالقومية، ولعبالنعراتوأصحابوالمغامرينوالعسكريين

.اإلمبرياليةللقوةالعامةالسياسةلخدمةواحدإطارفىيجمعهاالذى، واألهدافالدوافع

اإلمبرياليةالسياساتبينالتنافسفيها، أدىالحديثالعصرشهدهاثالثفتراتوثمة
،األولىبالدرجةاستعمارىطابعاألرجاء، ذاتمتسعةإمبراطورياتتكوينإلىللدول
إنجلترا،منكلعشر، قامتالثامنالقرنومنتصفعشرالخامسالقرنبينفيما

، والهنداألمريكتينفىضخمةإمبراطورياتببناء، وأسبانياوفرنسا، وهولندا، والبرتغال
قرننحواستمرتاإلمبرياليةمجالفىنسبىركودفترةذلكوتبع. الشرقيةالهندوجزر

بالتطورتتعلقولظروفالتيارذلكواجههاالتىالمقاومةحدةنتيجةالزمانمن
التى–الثالثةالفترةمنجعلتالتىالظروفنفساإلمبريالية، وهىللقوىالرأسمالى

التىالفترة–األولىالعالميةالحربنشوبحتىعشرالتاسعالقرنمنتصفمنمتدت
المصالحالمد، وتضاربذلكغمرهاالتىالبالدرقعةواتساعاإلمبريالىالمدعلوشهدت
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العالميةالحربخضمإلىجرها، ثمالتسلحسباقإلىدفعهاالذىاإلمبرياليةالقوىبين
الحصولعنعجزمابالقوةخصمهمنينتزعأنفيهافريقكلأرادمحاولةفىاألولى
اقتسامحولاتفاقإلىللوصولسعتالتىالعديدةالمؤتمراتموائدعلىعليه

.المستعمرات

إيطاليا،دخلت، فقداإلمبريالىالصراعمشكلةتحللماألولىالعالميةالحربولكن
اإلمبريالية، وأخذتالصراعذلكحلبةاألمريكية، واليابانالمتحدةوألمانيا، والواليات

أمرهاعلىالمغلوبةالشعوباقتصادياتعلىبالسيطرةأساليبها، وتكتفىمنتنوع
جديدةمرحلةبدأتوهكذا. االستقاللبمظاهرالشعوبلتلكاإلحتفاظخفية، معبوسائل

دورًاالنازيةوألمانياالفاشيةوإيطاليااليابانفيهالعبتاإلمبرياليةالقوىبينالصراعمن
بالمنافسيناإلصطدامإلىاإلمبرياليةمجالفىأقدامهارسختالتىالقوىدفعبارزًا
ماعالمفىصفوفهاتنظيماإلمبرياليةالثانية، وأعادتالعالميةبالحربعرففيماالجدد

العميلة، مماالمحليةالقوىوراءالتخفىفىأساليبها، وأمعنتمن، ونوعتالحرببعد
آلخر، ويتفاوتحينمنأصداؤهاتترددالشعوبجانبمنأفعالردودوقوعإلىأدى

.الوطنىالتحررإلىالتبعيةاستمرارمنحصادهاحجم

الحديثالفكرفىاإلمبريالية
صاحبتتاريخيةحركةباعتبارهاالمفكريناهتماممنكبيربجانباإلمبرياليةحظيت
منفعةحولاقتصادى، يدورطابعذاحولهاالجدلمداركانثمالرأسمالية، ومنتطور

مقدمةفىويأتى. السياسةتلكصاحبةالدولةرخاءأجلمنسياسىكسلوكاإلمبريالية
إلىاإلتجاههذاانتهىحتىاإلنجليزالتجاريونالزاويةهذهمنلإلمبرياليةتعرضوامن
أولئكويركزواليابانيينوالطلياناأللمانالفاشيينمنالمفكرينيدعلىإليهانتهىما

إيجاد، وفىالخامالموادفىتتمثلماديةمواردمناإلمبرياليةتجلبهماعلىالمفكرون
أمامهاتضيقالتىاألموالرؤوسالستثمارالمجال، وإفساحاإلنتاجلتصريفأسواق

حاجةعنيزيدونالذينالسكانأمامالبابالوطنية، وفتحالسوقفىاالستثمارسبل
.المستعمراتالستيطانالعمرانيةالبالد
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الاإلمبرياليةأنإلىويذهباإلدعاءاتتلكيعارضالمفكرينبينقوىاتجاهثمةولكن
المصلحةصاحبةالتوسعية، تعدالسياسةصاحبةالدولةأبناءمنصغيرةمجموعةإالتفيد
تفيدالالسياسةتلكمثلانتهاجها، ولكنإلىتدفعضاغطةقوىالسياسة، وتشكلتلكفى

،سميثفرنسا، وآدمفىالطبيعيوناإلتجاههذاأصحابمقدمةفىويأتىكلها، األمة
الثرواتتوزيعسوءأنإلىإليهيذهبونفيماهؤالءويستند. وهوبسونريكاردو، ودافيد
جميعمتناولفىالسياسةتلكثماريجعلالالتوسعيةالسياسةصاحبالبلدداخل

هؤالءيدفعماكثيرًا، بلالثرواتأيديهمفىتتركزالذينأولئكبهايفوز، وإنماالمواطنين
لهمغنمهاويبقىاألمةأبناءعلىغرمهايقععسكريةمغامراتفىاالشتراكإلىببالدهم
كبيرًا،إهتمامًالإلمبرياليةاالقتصاديةالمظاهرأولواالماركسيينالمفكرين، ولكنوحدهم
االقتصاديبلغالرأسمالية، حيثمراحلأرقىاإلمبرياليةمعالجتها، فاعتبروافىوتوسعوا

اإلنتاجفائضلتصريفسبيلإليجادمدفوعًانفسهاإلحتكار، ويجدمرحلةالرأسمالى
األخرىالرأسماليةاالقتصاديةاألنظمةمعالتنافسإلىذلك، ويجرهالمالرأسوفائض

والرأسماليةاإلمبرياليةأنيرىالذىوبوخارينلينيناإلتجاههذا، ويتزعمالمجالهذافى
مقدارمنقلل" المستعمراتعبيد "استغاللأنإلىلينينيذهببل. واحدةلعملةوجهان
.الثورةطريقفىالعراقيلوضعإلىأدىثمومنأوروباعماللهتعرضالذىالظلم

أنإلىفيذهبونهلفردنجورودولف، كوتسكىكارلأمثالمنالمعتدلونالماركسيونأما
الرأسمالية، وقدلدولةسياسًاخطًاتكونفقد. بالرأسماليةبالضرورةتقترنالاإلمبريالية

.آسيافىالروسىللتوسعتفسيرإيجادعناإلتجاههذاأصحابويعجز. كذلكتكون

اإلمبرياليةعنصريًا، يرجعاتجاهًااإلمبريالية، فكانعالجالذىالثانىالفكرىاإلتجاهأما
،بيكونوفرانسيس، مكيافيللىاإلتجاههذاويضمالمختلفةللجماعاتالبشريةالطبيعةإلى

منالصراعمنجانبًاتمثلهؤالءعندفاإلمبريالية. وموسولينىوهتلرجمبلوفتزولودفج
الشعوبحقمنكانثم، ومنالبعضوبعضهمالناسبينميزتالطبيعةالبقاء، ألنأجل
تلكإلىتفتقرالتىالشعوبمنغيرهاعلىتسيطرأنخاصةبقدراتالطبيعةحبتهاالتى

الضعيفةالشعوبإخضاعطريقعنقدراتهاتثبتأنالقويةاألمم، وعلىالقدرات
القولإلىموسولينىويذهب) التوسعأى (النموبمرحلةالدولتمرأنلسلطانها، والبد
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السياسةعلماءويؤكد". حيويتهاإلظهارسبيًالاإلمبرياليةالروحفىترىالفاشية "بأن
.االجتماعوعلماألحياءعلملحقائقومجافاتهالعنصرىاإلتجاههذاصحةعدم

ويذهب. لإلمبرياليةواألمنيةاإلستراتيجيةاألهميةعلى، فيركزالثالثالفكرىاإلتجاهأما
علىالحصولأجلمنلألممضرورىاإلمبريالىالتوسعأنإلىاإلتجاههذاأصحاب

إلىوالوصولBuffer Statesالحاجزةالدولاإلستراتيجية، وإقامةالقواعد، والمواد
الدوللمنع، أوباألمنتتعلقألسبابالمواصالتطرقفىالطبيعية، والتحكمالحدود

دعاوىأناإلتجاههذاأصحابإلىيوجهنقدوأبرزعليهاالسيطرةمناألخرى
يبررماثمة، وليسالتوسعسياسةتبررإمبرياليةدوافعسوىليستواألمناإلستراتيجية

النقيضعلىبل. لنفسهااألمنتحقيقعنعجزتأطلقتهاالتىالدولألنالدعاوىتلك
إثارةإلىأخرىشعوبعلىالسيطرةوفرضالحدودوراءفيماالتوسعأدىذلكمن

األمنأحزمة، ألنالسياساتتلكصاحبةالدولعلىالمتاعب، وجراإلضطرابات
،البعضبعضهامعتتداخلاإلمبرياليةالنزعاتذاتبالدولالخاصةالنفوذومناطق
.الحربفىوالتورطالتسلحعلىوالتورطالتسلحعلىالتسابقإلىبينهاالتنافسويؤدى

متفوقشعببهايضطلعحضاريةرسالةاإلمبرياليةفىفيرىاألخيرالفكرىاإلتجاهأما
آفاقأمامها، ويفتحالطغيانمنحضاريًا، ويحررهاالمتخلفةالشعوببيدليأخذحضاريًا

الذىاألبيضالرجلعاتقعلىتقعرسالةثمةبأنالقولاإلتجاههذاعن، ويعبرالتمدن
مفكروها، ودعوىلهاروجالتىلفرنساالحضاريةاإلنجليز، والرسالةالمفكرونردده

فىبالرخاءالمتمتعالمجالبإقامة، والقولاألمريكانلهاروجالتىالمشتركالمصير
تزعمهاالتىالسالفيةالجامعةمقدسة، وفكرةرسالةالياباناعتبرتهالذىآسياشرق

اإلتجاهلهذاإنعكاساتكلهااأللمانتزعمهاالتىالجرمانيةالجامعة، وفكرةالروس
وعنفها،لإلمبرياليةالمقاومةضراوةإزدياداإلتجاههذاظهوروراءالدافعالفكرى، وكان

يسترجديدثوبفىأمرهاعلىالمغلوبةللشعوباإلمبرياليةلتقديمحاجةثمةجعلمما
المسئوليةمسحةإضفاءأنكما. الشعوبتلكجانبمنمتقلبةعوراتها، ويجعلها

تلكصاحبةالدولةشعبعندالقومىالشعوريخاطباإلمبرياليةالسياسةعلىالحضارية
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التوسعمنبالمزيدتطالبكانتماكثيرًاالتىالجماهير، بتأييدالسياسة، فتحظى
.السياسةتلكتبريرأسلوبخدعهاأن، بعداإلمبريالى

البحاروراءفيمااألوروبىالتوسع
السادسالقرنمنتصفإلىعشرالخامسالقرنمنتصفمنالممتدةالفترةشهدتوهكذا
باستثناء–األوروبيونكانفقد. العالمأنحاءوبقيةأوروبابينالعالقاتفىتحوًالعشر
منالواردةالبضائععلىتامًايكونأنكادإعتمادًايعتمدون–اإليطاليةالتجاريةالمدن
فىكبيرًارواجًاتلقىاألسيويةالبضائعكانتحينوعلى. الوسطىالعصورخاللآسيا

التىاألوروبيةالسلعتكن، ولمالعربيدفىتجارتهاتركزتأوروباأثرياءأوساط
الشرقيةبالسلعللمبادلةمجزيًاأساسًاتقدمواألخشابوالصوفوالفراءالجلودفىتمثلت

والعاجوالخزفالثمينةوالمعادنالقطنيةوالمنسوجاتوالحريرالتوابلفىالمتمثلة
.والصينوالهندالعرببالدمنأوروباتستوردهاكانتالتىالثمينةالسلعمنوغيرها

التبرينقلون، فكانواواألوروبييناألفارقةبينالتجاريةبالوساطةيقومونالعربكانكما
األوروبيينللتجاريباعحيثأفريقياشمالموانئإلىالكبرىالصحراءعبروالعاج

مبادلةنتيجةألفريقياالشرقىالساحلطولعلىالموانئمنعددالفترةنفسفىوازدهر
أنالمبالغةقبيلمنوليس. والصينوالهندالعرببالدمنالواردةبالسلعاألفريقيةالسلع
أىفىمنهاتقدمًاأكثرالعصرذلكفىكانتاألفريقيةالمدنفىالدوليةالتجارةأننذكر

.اإليطاليةالتجاريةالمدنباستثناءأوروبامنمكان

عنإالللعربالتجاريةللتبعيةعالقةعلىللقضاءسبيلمناألوروبيينأماميكنولم
تردالتىالسلععنباهتةفكرتهمكانتالجغرافيا، فقدبحقائقالجهلمنالتخلصطريق

التجارية، فقدالوساطةيحتكرونالعربكانتنتجها، ولماالتىالبالدوعنأسواقهمإلى
التجارةبمصادرمباشرةواإلتصالمنهمللتخلصذرعًا، وسعوااألوروبيونضاق

األوروبيينأمامفتحتالتىالصليبيةالحروبقيامأسبابأهممنذلكالشرقية، فكان
أوروبابينتربطالتىالتجاريةالمراكزمنمقربةعلىجعلتهمالتىالثغراتبعض
والمعرفةبالثروةالتزودفىلألوروبيينبالنسبةالصليبيةالحروبحصادوتمثل. وآسيا

، وبناةوالمالحينالصاعدةاألوروبيةالتجاريةالطبقةساعدتالتىوالفلكية، الجغرافية
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الوساطةميدانمنالعربإلزاحةالتمهيد، علىاألوروبيينمنالخرائطورسامى، السفن
أفريقياسواحلعلىالذهبمصادراألسيويةالتجارةبمصادرمباشرةواإلتصالالتجارية
.والشرقيةالغربية

بالتجارةإشتغاًالاألوروبيينمنغيرهممنأسبقفكانوااإليطاليةالمدنلتجاربالنسبةأما
أنفسهمالعربوأوروبا، ونافسواالعرببينالوسيطدور–أحيانًا–لعبواالدولية، فقد

الخامسالقرنفىواألسبانالبرتغالبهاقتدىالذىالمثلضربواأخرى، وبذلكأحيانًا
ولما. جديدةأراضىعلىلالستيالءسعيهممنأكثرالتجارةعلىللسيطرةفسعواعشر
اهتمتفقدأوروباإليهتسعىالذىاألسمىالهدفهىالتجارةعلىالسيطرةكانت

.اإلسالميةالقوىسيطرةعنبعيدًاللتجارةجديدةطرقعنبحثًاالجغرافيةبالكشوف
احتاللها،عنتتوانالتجارية، لمالمصالحلتأمينضروريةاألرضكانتحيثماولكن
التجارية، فاالستيالءالطرقلحراسةالحامياتإقامةعليها، أوالتجاريةالمحطاتإلقامة
.التجاريةالمصالحلحمايةوسيلةكانوإنماذاتهحدفىهدفًايكنلماألراضىعلى

،والجنويينالبنادقةالتجارحذوحذتالتىاألوروبيةالشعوبطليعةفىالبرتغاليونوكان
طولعلىاألطلنطىالمحيطفىالبحريةالكشفيةرحالتهمتتابعت1415عامفمنذ

، وبالمعارفوالجنويينللبنادقةالبحريةبالخبرةألفريقيا، متسلحينالغربىالساحل
والعاجالذهبمصادرإلى، وصوًالالعربمناكتسبوهاالتىوالفلكيةالجغرافية
أفريقياشمالموانئمنشرائهاعلىتعودواالتىالسلعوالعبيد، وهىوالفلفلواألبنوس
األفارقةالعبيدكانحتىعشرالخامسالقرنمنتصفيحلكادوما. اإلسالمية

التبرمصادرعلىأيديهمالبرتغاليونالبرتغالية، ووضعالمزارعفالحةفىيستخدمون
الطوافديازبرثلميواستطاععشرالخامسالقرننهايةتحلأنوقبل. غينياساحلعلى
داجامافاسكوبعدهالهندى، وجاءالمحيطأبوابوطرقالصالحالرجاءرأسحول

إلى، ويصلعربىبحاربمساعدةالهندىالمحيطويقطعاألفريقيةالقارةحولليطوف
.المالبارساحلعلىفاليقوطفىالهنديةالسوققلب

العالمأراضىفىاألطلنطىللمحيطالغربىالجانبعلىأقدامهميثبتوناألسبانوأخذ
أسبانيابينالمكتشفةاألراضىالبابا، وقسمالعالمحولماجالنالجديد، وطوف
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إلىالوسطىالعصورمننقلهاألوروبابالنسبةكبيرتغيرحدثكله، وبذلكوالبرتغال
وراءماعلىسيطرتهاالعالمية، ومدتالتجارةآفاقأمامها، وتفتحتالحديثالعصر
.البحار

عشر،الخامسالقرنطوالالحركةتلكفىالمشاركةعنبمعزلإنجلتراوظلت
البيوتبينالصراععكستالتى، الوردتينحروبثمعامالمائةبحربالنشغالها
البالطفىالتجارطبقةنفوذزيادةإلىاألمرنهايةفىأدتوالتىالكبرى، اإلقطاعية
الخامسالقرنمنالثانىالنصفخاللإنجلتراأوصالفىيدبالرخاءوبدأ. اإلنجليزى

النمو، وتطورفىآخذةالصناعةكانتاإلنهيار، بينمافىآخذَااإلقطاعكانإذعشر
فىبدورهميساهموناإلنجليزبدأثم. رأسماليةشبهأورأسماليةأسسعلىاإلنتاجتنظيم
األطلنطىعبرالهندطريقلكشف1497عامكابوتجونخرجعندماالكشوفحركة

واألسبانبالبرتغالييناإلحتكاكلتجنبمحاولةفىولبرادور، وذلكنيوفوندالندفاكتشف
عشرالسادسالقرنمنتصفقربإالأفريقياأبواباإلنجليزيطرق، ولموالهولنديين

ذلكبعدبدأتغينيا، ثمساحلإلىقادتهالتىالمشهورةبرحلتههوكنزوليمقامعندما
.أفريقيامعاإلنجليزيةالتجارة

عشرالخامسالقرنفىاألفريقيةالمجتمعات
عند) الكبرىالصحراءجنوب (أفريقياغربفىالممالككبرىسنغاىإمبراطوريةكانت
أنقاضعلىاإلمبراطوريةتلكقامتالبالد، وقدتلكفىاألوروبىالتوسعبداية

، وكانتالسياسىالوجودفىسنغاىإمبراطوريةسبقتااللتانوغانامالىإمبراطوريتى
منوغيرهالملحمعهمحاملينأفريقياشمالمنيفدونالذينالتجارملتقىالبالدتلك

حياةالغربيةاألفريقيةالممالكمعظمفىالحياةوكانت. غينيابذهبلمبادلتهاالسلع
بالزراعة،تشتغلكانتغالبيتهمأنرغمالمدنفىيعيشونالسكانكانحضارية، إذ

قضاءعلىالسكانودرج. الملكىبالقصرتحيطاألحياءمنعددًاتضمالمدينةوكانت
أومدنهمإلىعادوابالمغيبالشمسأذنتإذا، حتىالحقولفالحةفىالنهارسحابة
إلىباإلضافة–داخلهاتضمبأسوارمحاطةوالشمالالشرقفىالمدنوكانت. قراهم

حالةفىاألهالىإلعاشةتكفىالزراعيةاألراضىمنمساحات–األهالىمساكن
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إلىالواقعةالمدنغالبيةوكانت. األعداءدونأسوارهاإغالقإلىالمدينةإضطرار
تجاريرتادهاكانالتىالتجاريةالطرقمنبشبكةالبعضببعضهاترتبطالغربىالشمال
السلعمعهم، حاملينالغربفىوالماند، الشرقىالجنوبفىواليوربا، الشرقفىالهوسا
تلكقيمةإلرتفاعنظرًاوحدهماألثرياءحاجةتسدكانتالتى، اإلقليمخارجمنالواردة
تلكفىالنقلتكاليفأفريقيا، والرتفاعغربوبالدمصادرهابينالشقةبعدنتيجةالسلع

الذينللملوككوكالءنشاطهميمارسونكانوا، بلالملوكبحمايةالتجاروتمتعاألصقاع
، والمنتجات، والخرز، والحلىوالخيلاألبقار، وجاءتبالدهمفىالتجارةعلىسيطروا

فىفتمثلتاإلقليمصادرات، أمااإلقليموارداتمقدمةفى، والقماشالمعدنية، والنحاس
منجانبًاشكلواوالذينالمنازلفىيستخدمون، والكوال، والعبيد، الذينالتبر، والعاج

األسواقتعقدوكانت. عشرالثانىالقرنمنإعتبارًاأفريقياشمالإلىاإلقليمصادرات
المنسوجاتوخاصةالصناعيةبالمنتجاتالغذائيةالسلعلمبادلةدورىبشكلالمدنفى

إلىالسكانغالبيةأفريقيا، وانصرفتغربىمدنبعضفىالرقىدرجةبلغتالتى
.والنحتالمعدنيةوالسلعالفخارصناعةبعضهماحترفحينعلىبالزراعةاإلشتغال

، ورجالالملوكرأسها، وعلىالحكامطبقةإحداهما: طبقتينإلىاجتماعيًاالسكانوانقسم
يدفعواأنعليهمكانالذينالفقراءالكادحينطبقة، واألخرىالبالط، والعسكريين

علىعالةاألولىالطبقةكانتثمالكوال، ومنثمارأوتبرصورةفىعينيةضرائب
السكانعاشالمعزولةالمناطقفىالوجودعنالدولةغابتحيثماولكن. الثانيةالطبقة

بينوانتشرت. الدمرابطةعلىالقائمالتقليدىالقبلىالتنظيمظلفىمنعزلةمجتمعاتفى
.السحرفىاإلعتقادإلىالوثنيةإلىالمسيحيةإلىاإلسالممنمختلفةدياناتالسكان

فيهاألفريقيةالسياسيةالكياناتكانتفقدعشرالخامسالقرنفىأفريقياشرقىعنأما
الموانئفىالدويالتمنسلسلةقامتإذالقارةغربىفىعنهااإلختالفبعضتختلف
الكياناتتلك، وانتعشتالزنجدولةبإسمعرفتاألوصالمفككةدولةفىأحيانًاتجمعت

والذهبالعاجتدفق، حيثالعربالتجاربأيدىمعظمهاكانالتىبالتجارةاإلشتغالنتيجة
أوعربيةسفنعلىوالصينوالهندالعرببالدإلىليصدرالشرقيةالموانئإلىوالعبيد

وحدهماألفارقةبهاضطلعفقدأفريقياشرقأراضىفىوتداولهاالسلعإنتاجصينية، أما
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،الساحلعلىالتجاريةالمراكزإلىونقلهاالقارةداخلمنالسلعبتجميعقامواالذين
، بخطوط، والهند، والصين، وفارسالعرببالدمنبكلألفريقياالشرقىالساحلوارتبط
الماليوتجارولعب. كبيرتجارىلنشاطمحورًاكانالذىالهندىالمحيطعبرمالحية

يرجعمدغشقر، وإليهمفىبهمخاصةمستوطنةلهمالتجارة، فكانتتلكفىهامًادورًا
منهاانتشرتأفريقيا، ثمشرقىسواحلإلىالجذريةالمحاصيلزراعةإدخالفىالفضل

.القارةوسطإلى

فىوالشرقيةالغربيةأفريقياسواحلزارواالذيناألوروبيينالرحالةكتاباتوتلقى
ذلكفىاألفريقيةالمجتمعاتفىالحياةعلىالضوءعشروالسادسعشرالخامسالقرنين

ذلكفىبماغينيافىالرقىمندرجةعلىيدويةصناعاتوجودعنالعصر، فنسمع
اقتيدواالذينالعبيدأنكما. الزراعيةاألدواتخاصةوبصفةالحديديةاألدواتصناعة

بالزراعة،المعرفةمنبهابأسالدرجةعلىكانواالجديدالعالمإلىأفريقياغربىمن
قدالنقدىاالقتصادكان، وإنالمجتمعاتتلكفىالتجارىالتعاملأساسالمقايضةوكانت
يصدرونكانواحيثنسبيًاالكبيرةاألسواقفىتجرىكانتالتىالمعامالتعلىغلب

إلىومنهاالكبرىالصحراءواحاتإلى، والضأن، والفلفل، والقطن، والعاجالذهب
.وآسيافأوروباالشماليةأفريقياسواحل

صورة–عشرالسابعالقرنمطلعفى–بينينلمدينةالرحالةأحدوصفلناويقدم
بوابة، ذاتالطينمنشيدضخمبسورمحاطةالمدينةكانتفقدمتطورحضرىلمجتمع

منمجموعةتقعالخندقالمدينة، ووراءلحمايةكبيرخندقشقالسوركبيرة، وحول
أوسعمستقيمرئيسىبشارعمرالزائردخلهاإذاالمدينة، حتىضواحىتشكلالتىالقرى

شوارعمنهتتفرعمراتثمانأوسبعبنحو) الوقتذلكفى (أمستردامشوارعمن
بينتفصلالطرقجوانبعلىالبيوت، وتقومالشمالوذاتاليمينذاتمتسعةمستقيمة
،مكشوفبفناءتحيطغرفعدةمنالبيت، ويتكوناألرضمنمساحاتالبعضبعضها
أوالفناءفىيتمالطهىكان، بينماالطعاموتناولللنومالغرفاتخاذعلىالسكانودرج

العقودذاتاألفنيةمنعددًايضمعظيمًاالملكقصروكان. البيتأركانأحدفى
.ضخمةبواباتالبعضبعضهابينيفصلواألعمدة
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ثمةإن: "فقالعشرالسادسالقرنمطلعفىتمبكتومدينةيصفاألفريقىليووكتب
، ويصلوالقطنالكتاننسيجبصناعالخاصةتلكوخاصةوالتجارللحرفيينحوانيت
إلىالنسوةالمغاربة، ويخرجالتجارطريقعنأوروباإلىالمنسوجاتمنإنتاجهم
يشتغلونالذينالمدينةسكانعلىالثراءويغلب. ويشترينليبعنمحجباتاألسواق
العذبةالشربمياهآباروكانت. التجارمنإلثنينإبنتيهزوجالملكأنحتىبالتجارة

منشبكةالبعضببعضهاالنيجر، وتربطهانهرمنمياههاوتستمدالمدينةفىتنتشر
، ولكناأللبانومنتجاتوالماشيةالقمحبإنتاجغنى، واإلقليمخاصنظامذاتالقنوات
.الثمنغالىفهوثم، ومنبالمغربتازهمنالبالدإلى، ويردفيهالوجودنادرالملح

يمسكبعيرًاركبالملكإرتحلذهبية، وحيثماوأوانىصحائففىطعامهالملكويتناول
يجثوأنعليهكانأمامهأحدمثل، فإذاالفرسانمنكوكبةبهوتحيطالنبالءبعضبمقوده
فارسآالفثالثةدائمًابالملكويحيط. الترابمنبحفنةوكتفيهرأسهويعفرركبتيهعلى
األطباءمنعددوبالمدينة. مسمومةسهامًايستخدمونالذينالمهرةالقناصةمنوعدد

والتىالمغاربةيجلبهاالتىالمخطوطاتشراءعلىالسكانويقبلالدينورجالوالقضاة
الذهبمنمصنوعةالمتداولةوالعملة. عندئذاألسعاربمستوىمقارنةالثمنغاليةكانت

بالطبيعةتمبكتوسكانويتميزاألصدافمننوعمنفمصنوعةالصغيرةالعملةأما
".المدينةشوارعفىوالرقصالغناءفىالليلمنجانبًافيقضونالمرحة

فكانتأفريقياغربىفىالكبرىاإلسالميةالمراكزمنكونهاإلىتمبكتوعظمةوترجع
وكثيرًاهامًاتجاريًامركزًاكونهاعنفضًالاألصقاعتلكفىاإلسالميةللثقافةقلعةتعد
يقال، حتىبالذهبمثقلةضخمةقوافلفىمكةإلىيحجونأفريقياغربملوككانما
ألداءالحجازإلىطريقهفىمالىملكبهامرعندماهبطتقدبالقاهرةالذهبأسعارأن

.النفيسالمعدنهذامنمعهحملماكثرةمنالحجفريضة

التجاريةالطرقبهتمتعتالذىواألمنأفريقياغربفىالتجارىالنشاطاتساعويقدم
دخلهافىالدولةواعتمدت. اإلقليمذلكفىومركزيتهاالسياسيةالسلطةقوةعلىالدليل
التجارةطرقبتحولالسياسيةالكياناتالتجار، وتأثرتيدفعهاكانالتىالضرائبعلى
كانتذلكورغم. لسنغاىمكانهاتركتماسرعانغانا، ثممالىفخلفتالشرقنحو
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فىكلهاالسلطةيجمعالملك، وكانالسياسىاالستقرارنتيجةتامأمانفىتنقلالمتاجر
بالنيابةتمتعواالعشائر، الذينرؤساءيضممجلسخاللمنيحكمكان، ولكنهيده

أوبينهممنالملكيختارونالمجلسهذاأعضاءكانما، وكثيرًااألهالىعنالطبيعية
كانواالملوكأحيانًا، ولكنالسلطةعلىصراعقام، لذلكعرشهعنالملوكأحديخلعون
أقاربهمتنصيبعلىالمختلفة، ويحرصونالعشائريةالقياداتبيندائمًايوازنون

منلهمتوفرتالتىالثروات، ويستخدمونلهمالتابعةاألقاليمعلىحكامًاوصنائعهم
.سلطتهمتدعيمفىالضرائب

حياتهااألفريقىالشعبغالبيةللتجارة، عاشتمراكزبمثابةكانتالتىالمدنعداوفيما
إلتزامهايسدحاجتها، وماعنيزيدماتنتجتكادوالاألرضبفالحة، تشتغلالريففى

.الحرفيونينتجهاالتىالزراعيةاألدواتإلىالعشائر، وحاجتهالرؤساءالضرائببدفع
سنواتبضعةاألرضيفلحونكانوا، إذمعينبموقعيرتبطونالقرىسكانيكنولم

كانوامالفالحتها، وغالبًاجديدةأرضإلىوانتقلواتركوهاخصوبتهافقدتإذاحتى
.األرضتسميدفىالدوابروثيستخدمون

يعيشونالمنعزلةالغاباتيقطنونالذينأفريقياغربسكانمنالكثيرونكانكذلك
العشائر،زعماءيحكمهاذاتيًامستقلةوحداتإلىقراهمالدولة، فتحولتسلطةعنبمنأى
ثم، ومنالدمرابطةبينهاتجمعالتىالمختلفةالعشائربينالتوازنعلىفيهاالحياةوتقوم
أبناءعلىاإلنتاجعائدتوزيعالعشائرآباءجماعية، وتولىاألرضملكيةكانت

غربإمبراطوريةحدودضمنتدخلذاتيًاالمستقلةالقرىتلكبعضوكانت. عشائرهم
بتبعيةتحتفظالمركزية، وظلتالسلطةعنبعيدًاأطرافهاعلىتقعكانتأنهاأفريقيا، غير

وحكمتهاطويًالعمرتوهوساموسىمثلصغيرةممالكهناكقامتكما. للدولةإسمية
.طويلةلفتراتبعينهاعائالت

مانحوعلىأفريقياووسطشرقىفىاالقتصاديةالحياةفىجوهريًاعامًالالتجارةوكانت
الشرقيةالسواحلعلىالتجارىالنشاطوأضفى. القارةغربىفىالحالعليهكانت

حيثموزمبيقسكانعنجامافاسكوداانطباعاتتعكسهالثراءمنقدرًاألفريقيا
القطنيةالمنسوجاتأحسنمنصنعتمالبسيرتدونكانواأنهمويؤكدبالنضارةيصفهم
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اشتغالهمإلىالثراءهذاداجاماويرجع. ذهبيةبخيوطالموشاةوالحريريةوالكتانية
داجاماأنواللؤلؤ، حتىالكريمةواألحجاروالتوابلوالفضةالذهبفىالهندمعبالتجارة

أنيستطيعالمرءأنحتىالوفرةمنكانتالنفيسةوالمعادنالكريمةاألحجارأنيزعم
داجاماوصفشك)، كماذلكفىمامبالغةوهى (شيئًايدفعأندونكاملةسلةمنهايمأل
مالحيهاووصفبالضخامةموزمبيقعلىتردالتىوالصينيينالعربالتجارسفن

.والدقةبالمهارة

الهندفىعملواالذينالبرتغاليينمنغيره، وصفموزمبيقثراءداجاماوصفومثلما
وبالدوالصينالهندمعللتجارةمزدهرةمراكزكانتالتىأفريقياشرقىوجزرموانئ

.وغيرهاوسفاليه) اإلسالميةالزنجدولةحاضرة (وكلوةومنبسهمالندى، مثلالعرب
الحرفالبالد، ودقةتلكفىالتجارىالنشاطوصفعلىالبرتغاليونأولئكويركز
المحيطبعالمالتجاريةوصالتهااالقتصادىفيها، وعمراتها، وعمارتها، ورخائهااليدوية
بروديسيا)، ثماليوميعرففيما (الوسطىأفريقيامناجممنيستخرجالذهبوكان. الهندى

المنسوجاتمقابلفىالهندى، وذلكالمحيطعبرليصدرالقارةشرقىموانئإلىينقل
.آسيامنالواردةالكريمة، واألحجارالمختلفة، والتوابلبأنواعها

حضاريةمراكزعلىتشتمل) البرتغاليين (األوروبيينقدومعندأفريقياكانتوهكذا
بالبضائععامرةأسواقها، كانتالوسطىالعصورفىاألوروبيةالمدنتفوقمزدهرة
المدناألفريقيةالمدنتلكمعظمذاتها، وفاقتاألوروبيةالمدنتشهدهالمبصورة

أعقبتكبرىممالكفىاألفريقيةالمجتمعاتانتظمتوتنظيمًا، كماعمرانًااألوروبية
القارة،شرقىفىالزنجودولةوسنغاىومالىغانامثلالقارةغربىفىبعضًابعضها

إلىاألوروبيينوصولقبلالكونغووفىالقارةوسطفىأخرىأفريقيةممالكقامتكما
بأسساألفريقيةالكياناتالوسطىالعصورفىأفريقيافىالحديدعصروزود. البالدتلك

تمبكتوفاقتالعصر، بلذلكفىألوروباكانتالتىتلكعنتقلالواقتصاديةاجتماعية
السودانفىاإلسالميةالثقافةقلعةكانتحيثومعرفةعلمًااألوروبيةالمدنمنالكثير

،بها، كالحرير، والخزفيحلموناألوروبيونكانسلعًااألفارقة، وتداولالغربى
التجارةبينمتوازنًااألفريقىاالقتصادوكان. الكريمة، والفضة، واألحجاروالذهب
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تقلتكنلمالتىوالمنسوجاتالمعدنيةالصناعاتاليدوية، فشملتوالصناعةوالزراعة
اقتصاديًااألوروبيينمنحاًالأحسناألفارقةكان، بلآنذاكالعالمىالمستوىعنجودة
.الحديثةالعصورمطلعفىأوروباعانتهالذىالتضخممنيعانوالمألنهم

اإلمبرياليةعواصفأمامالصمودعنالسوداءالقارة، عجزتاألفريقىالتفوقذلكورغم
المجتمعدعائمقوضتعشر، حتىالخامسالقرنمطلعمنذعليهاتهبأخذتالتى

كيفترى. التاريخعرفهاالتىالنهبعملياتألبشعوعرضتهاألمرنهايةفىاألفريقى
إزدهارمنالقارةعليهكانتمارغمأفريقياعلىالنصرهذاتحققأنأوروبااستطاعت
أراضيها ؟.علىاإلمبرياليةغاراتصدعنأفريقياعجزت؟ ولماذا

مختلفةكانتالقارتينفىالعصرطبيعةأنحقيقةإلىالتساؤالتهذهعلىاإلجابةتجرنا
القرنمنذأوروبابدأتالحضارية، فقدالناحيةمنالظاهريةالمساواةرغماإلختالفتمام

فىشأنها–أفريقياكانتحينعلىوثقافيًاوسياسيًاواجتماعيًااقتصاديًاتتغيرعشرالثالث
يغيرلمحضارىركودبمرحلةتمر–إليهاتنتمىكانتالتىالشرقيةالحضارةشأنذلك
علىالتجاريةمراكزهاشهدتهالقارة، أوشهدتهالذىاالقتصادىالرخاءذلكحقيقتهمن

.التحديدوجه

الطبقةشأنأوروبا، وعالفىالتجاريةالرأسماليةأقدامرسختعشرالثالثالقرنفمنذ
واقعةحقيقةإلىيتحولالقوميةبالفكرةالتبشيروبدأ) البورجوازية (تمثلهاكانتالتى

دورًاالبورجوازية، ولعبتقومىأساسعلىتكونتالتىالحديثةالدولظهورفىتمثلت
النهضة،عصرخاللالعربعنأوروبانقلتهاالتىالعلومتطورتبنائها، كمافىهامًا

الوسطىالعصورقيودمنالتحررإلىالدعوىاإلنسانية، وبدأتالدراساتوتدعمت
كلفىالبعضبعضهامعالجديدةالقوميةالكياناتوتنافستالدينيةالثورةفكانت

التجارية،مصالحهاتبنىإلىالملوكدفعفىهامًادورًاالبورجوازية، ولعبتالميادين
الشرقيةالتجارةبمصادرمباشرةأوروباتصلجديدةطرقعنالبحثمشروعاتفكانت

البرتغالوساعدتالجغرافيةالكشوفحركةإلىأدتالتىالعربلوساطةالحاجةدون
فيمااألوروبىالتوسعأمامالطريق، وفتحتالشرقفىالتجاريةإمبراطوريتهابناءعلى

.البحاروراء
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فى–األوروبيونكانفقد: أسبابلعدةالجارفالتيارهذامقاومةعناألفارقةوعجز
محطاتبإقامةإكتفاءالداخلفىوالتوسعاألراضىبإحتالليهتمونال–المرحلةتلك

إحساسكانالجديد، وبذلكالبحرىالطريقعنللدفاع، وحامياتالسواحلعلىتجارية
بأسًااألفارقةيجدلماإلمبريالية، بلتاريخمنالمرحلةتلكفىمحدودًابالخطراألفارقة

استعانةمنذلكعلىأدل، والمعهمالسلعوتبادلالجددالوافدينمعالتعاملمن
التفككالهند، وساعدإلىالهندىالمحيطعبورعلىساعدهمعربىببحارالبرتغاليين

يتوسعونبدأواماسرعان، الذيناألوروبيينالغزاةغاياتتحقيقعلىألفريقياالسياسى
لسلطانهماألفريقيةالمجتمعاتعشر، ويخضعونالتاسعالقرنحلولمعالداخلفى

حضاريًا،أوروباتفوقعصرالعصركانخيراتها، حينوينهبونبأخرىأوبصورة
حضارةبينهاومنالوسطىالعصورفىازدهرتالتىالحضاراتنجمأفولوعصر
.أفريقيا
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األولالفصل
الرقيقتجارة

بنارهاألفريقيا، واكتوتاإلمبريالىالنهبمظاهرأبرزمنالرقيقتجارةكانت
علىمدمرةآثارًاشرقها، فتركتأوالقارةغربىفىسواءاألفريقيةالمجتمعات
هدفًاالتجارةتلكتكنإنسانية، ولمتاريخيةمأساةاألفريقية، وشكلتالبشريةالمجتمعات

أبواباألوروبيةالقوىطرقتعندماأفريقياعلىاإلمبرياليةللسيطرة–ذاتهاحدفى–
النصفمنذاالستعمارىالنهبدعامةأصبحتعشر، ولكنهاالخامسالقرنفىالقارة
عنداألوروبييناهتمامجلكانفقد. سنرىمانحوعشر، علىالسادسالقرنمنالثانى
أن، كماوالفلفلوالعاجالذهبتجارةإلىمنصرفًااألفريقيةالقارةعلىزحفهمبداية

فىالحالكانتكمااالستقرارفرصة–المرحلةتلكفى–لألوروبيينتتحلمأفريقيا
، وانتشارالمواصالت، وصعوبةالمناخظروفبسببالكاريبىالبحرجزرأوأمريكا

باألفارقةاألوروبيينعالقةفكانت. قبلمناألبيضالرجليعرفهالمالتىاألمراض
بعضمقابلوالفلفلوالعاجالذهبعلىاألوروبيونفيهايحصلتجارىتبادلعالقة
السلعضمنذلكبعدالروحيةالمشروباتدخلتثمواألقمشةالبسيطةالمعدنيةالسلع

.الناريةاألسللحةأفريقيا، وكذلكإلىتصدرالتىاألوروبية

فيمااألفريقية، وذلكالسلعطليعةفىفيهالرقيقأصبحاألفريقيةالتجارةفىتحولوحدث
هذاإلىالدافععشر، وكانالسابعالقرنومنتصفعشرالسادسالقرنمنتصفبين

الرقيقتجارةتكنولم. األمريكيةالمزارعفىللعملالعبيدعلىالطلبزيادةالتغيير
غربحكامعادةجرت، فقدقبلمناألفريقيةالتجارةعرفتهاإذمستحدثةأوروبيةبدعة

الرقيقتجارةكانتثم، ومنالعربىالمغربإلىالعبيدبعضتصديرعلىأفريقيا
الذهبتجارشجعمعينةسلعةعلىالطلبفىتوسعبمثابةالمرحلةتلكفى–األوروبية
–األمربدايةفى–التجارةتلكمصدر، وكانالرقيقتجارةإلىالتحولعلىاألفارقة

بينمن، أوالبعضوبعضهاالقبائلبينتنشبكانتالتىالحروبأسرىبينمنيأتى
.الدينربقةفىالوقوعنتيجةحريتهميفقدونالذينأولئك
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اآلمنةاألفريقيةالمجتمعاتإلىوالدمارالحربالرقيقتجارةإلىالتحولوجلب
للحصولالشرقىوالشمالالشمالفىمحليةحروبنيرانالرقيقتجارالمطمئنة، فغذى

التجارىالمركزلذلكتبعًاالنارية، وتحولاألسلحةمستخدمينالرقيقمنالمزيدعلى
القارة، حيثغربىجنوبسواحلإلىأفريقياوشمالالسافانامنطقةمنأفريقيالغرب
القوىمنأرضها، استأجرواالساحلعلىمستوطناتفىاألوروبيونالتجاراستقر

.األوروبيينمنافسيهمغاراتمنتحميهمحصونًاعليهااألفريقية، وأقامواالمحلية
فيها، استقرتالغربىالجنوبىالساحلطولعلىأوروبيةجيوبإلىالقالعتلكوتحولت
أقامهالذىذلكهوالمنطقةفىبنيتالتىالحصونأولقوية، وكانعسكريةحاميات

–يعرفأصبحمينا، ثمدىساوجورجبإسميعرفوكانالذهبساحلعلىالبرتغاليون
علىالحامياتتلكوبانتشار. 1482عامفىبناءه، وتمELMINAبالمينا–بعدفيما

علىآثارهااألفريقية، وانعكست–األوروبيةالتجارةحجمإزدادالغربىالجنوبىالساحل
.ذاتهاألفريقىالمجتمع

قوةكلبينتحالفاتقيامإلىالبعضوبعضهااألوروبيةالقوىبينالتنافسأدىفقد
علىوانعكستالصراعإشتدالمنافسةاحتدامومعاألفريقيةالجماعاتوإحدىأوروبية

األفريقيةالدماءفيهاأريقتصراعاتإلىالتحالفاتذاتها، فجرتاألفريقيةالمجتمعات
كياناتقيامعدمعلىالساحلعلىالمتناثرةاألوروبيةالتجاريةالمراكزحرصتحيث

بحلفائهمزجواثم، ومنالساحلعلىالرقيقتدفقيتأثرالحتىالداخلفىقويةأفريقية
التمزقعلىأولهما، اإلبقاء: هدفينحققتالداخلفىإخوانهمضدمعاركفىاألفارقة

.الحربأسرىبينمنالرقيقمنالمزيدعلىالحصول، وثانيهماالداخلفىالسياسى

اإلنجليزثمالفرنسيونزاحمهمفقدأفريقياغربلتجارةالبرتغالييناحتكاريدملموهكذا
لمواقعهاالبرتغالفقدانإلى1580عاموالبرتغالأسبانيااتحاد، وأدىفالهولنديين

الميناحصنبفقدقاضيةضربةالبرتغاليةالمصالح، ولقيتالذهبساحلعلىالحصينة
الهندجزرفىالسكرقصبزراعةإدخالمنعامينبعدأى، 1642واكسيم1637

ذلكبعدإالالغربىالعبيدساحلعلىلهممركزإقامةالبرتغاليونيستطعالغربية، ولم
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التىالبرازيلبجهودقامولكنهلشبونةبجهوديقملمالمركزذلكعامًا، وحتىبثمانين
.برتغاليةمستعمرةكانت

األوروبيةالمصالححليفالنجاحيكنالهولندية، لمالشرقيةالهندشركةوباستثناء
السابعالقرنمنالثانىالنصففىالعبيدساحلعلىنشاطهامارستالتىاإلحتكارية

المغامرينالتجارشركةمغانمعلىالمنخفضةاألراضىحروبقضتفقد. عشر
فيها، ولمللعامليننهبًاكانتالتىالملكيةاألفريقيةالشركةفىالفساددباإلنجليزية، كما

منوغيرهاوالعاجالتبربتجارةمقارنةبالذاعائدًاالشركةلهذهالرقيقتجارةتجلب
تحمىأنحاولتوعبثًاالديونفىالملكيةاألفريقيةالشركةغرقتوهكذا. اإلقليمسلع

شركةإلىإمتيازاتهاوانتقلتتصفيتهااألجنبية، فتمتالمنافسةمواجهةفىمصالحها
.المغامرينالتجار

1684و1664عامبينعمرًا، ففيماأقصرالعبيدبتجارةالمشتغلةالفرنسيةالشركاتكانت

دوناألخرىتلوالواحدةالفرنسيةالغربيةالهندشركةإمتيازالشركاتمنثالثورثت
من) فرنسيةشركةوهى (غينياشركةيدفىاإلمتيازاستقرطويًال، حتىإحداهاتعمرأن

إلىسنويًاعبد4800بتوريدبإلتزامهاالوفاءعنعجزتالتى، 1713حتى1685
إقامةفىإالتنجحالفرنسية، ولماألنتيلجزرإلىعبد3000واألسبانية، المستعمرات

،1720عامفىالفرنسيةالهندشركةإلىملكيتهانتقلتالذى) 1704 (لويسسانحصن
.السبعالسنواتحربنتيجةتجارتهاسقطتحتىبيدهاوظل

الرقيقتجارةمراكزأنشطمنكانتهويدامدينةأناألوائلالرقيقتجارمصادروتشير
للمراكزقدمتهويداأنتذكر، إذأبوسىمملكةضمنتدخلأنقبلالقرننصفطوال

القرنمنالثمانيناتفىسنويًاالعبيدمنألفَا15–14بينتراوحمااإلنجليزيةالتجارية
2300بلغشهورستةفىبيعواالذينالعبيدعددأنالفرنسيينأحدوذكر. عشرالسابع

يعيبكانعبد، ولكنمائتىعنيقلالشهركلفىالعبيدمنللبيعيطرحماعبدًا، وأن
بيناألعاصيرضراوةبسببأحيانًاإليهالوصولصعوبةالعبيدلتجارةالهامالمركزهذا

التجارشجعتالرقيقتجارةوراءمنتعودكانتالتىالمغانمأنويوليو، غيرأبريل
.األخطارركوبعلى
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أدتاألخرى، فقدالمحليةالكياناتدونالرقيقبتجارةوحدهاتنفردلمهويداأنغير
القوىتنافسعليها، إلىالطلبلها، وزيادةاألوروبيينوتشجيعالتجارةتلكأرباح

وهكذا. التجارةتلكفىاألسدبنصيبالفوزأجلمنالبعضبعضهامعالمحليةاألفريقية
ظلواالعبيدأنغيرSAVIوسافىADGAأدجاجانبمنللمنافسةهويداتعرضت
تجارةوبلغت. القارةداخلميلمائتىنحوتبعدمسافاتمنهويداسوقعلىيتدفقون
مايصدرونوحدهمالفرنسيونكانحيث1716عامبحلولذروتهاهويدافىالرقيق
مايصدرونمعًاوالبرتغاليوناإلنجليزكانحينسنويًا، علىعبدآالفستةمنيقرب
أسعاروكانت. عبدًا1500نحوالهولنديونالعبيد، وصدرمنرأسآالفسبعةمنيقرب

معينًاقدرًاالعبيدمنمجموعةأوعبدكلفيساوىالمقايضةأساسعلىتحددالعبيدبيع
والتبغالكحليةوالمشروباتوالبارودوالبنادقوالخرزكاألقمشةاألوروبيةالسلعمن

عشرالسابعالقرنمنوالستيناتالخمسيناتفىالعبدثمنبلغوقد. الحديديةوالقضبان
،جنيهاتثمانيةفبلغ1669عامفىالعبدثمنارتفعإسترلينية، ثمجنيهاتثالثةيعادلما

بهايبادلالتىالسلعضمنيدخلكانالذىالبارودأسعارزيادةإلىذلكويرجع
.الشراءعلىاألوروبيينالتجارتنافسإلىيرجعماالعبيد، بقدراألوروبيون

جانبمنالغزوإلىعشرالثامنالقرنمنالعشريناتمنتصففىهويداوتعرضت
بينالصراعواستمر. الكبيرةالسوقتلكعلىالسيطرةبهدفاألفريقياتجاراتها
الرقيقسوقعلىالسيطرةخاللهاإنتقلتعامًاأربعينعنيزيدلمااألفريقيةالكيانات

.عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصفخاللأخرىإلىيدمناألفريقية

الرقيقوتجارةبريطانيا
القرنمناألولالنصففىاإلمبرياليةسياستهاأساليبتطورالغربيةأوروبادولأخذت
منالتجارةتوسيععلىجهودهاالدولتلكالتجارى، فركزتالمجالفىعشرالسابع
دولةكلشرعت، فقدالحجممحددةالدوليةالتجارةكانتولما. االقتصادىرخائهاأجل
اإلنجليزسعىثمومن. لهاالمنافسةالدولحسابعلىالتجارةتلكمننصيبهامنتزيد

الفرنسيونأوالهولنديونعليهايسيطركانالتىاألسواقفىالتحكمإلىالقرنذلكخالل
فىالتوسعفىأخذواقداإلنجليزكانولما. البحاروراءفيماالبرتغاليونأواألسبانأو
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الحاجةأمسفىكانواالغربية)، فقدالهندجزر (الكاريبىالبحروجزرأمريكااستعمار
تثبيتإلىذلك، ودفعهمللهولنديينحكرًاالرقيقتجارةفيهكانتوقتفىالعبيدعملإلى

محاربةإلىدفعتهم، كماوبينينالذهبساحلبينفيماالعبيدساحلعلىأقدامهم
.آلخرحينمنالهولنديين

والكمنولثستيوارتعصرفىالبريطانيةللسياسةثابتًاخطًايمثلذلكواستمر
كانت–الحينذلكفى–بريطانيافىالسياسىالنفوذصاحبةالطبقةكرومويل)، ألن(

بالتجارةيتعلقفيمامصالحها، وخاصةخدمةإلىالدولةسياسةوجهتالتىالتجار، طبقة
عدمإلىترجعكانتاألولجيمسواجهتالتىالصعابمعظمأنريبوال. الخارجية
،كرومويلعهدفىصدرتالتىالمالحةقوانينأنالتجار، كمالقضاياوتبنيهتحمسه
فىالدخولإلىأدتاإلنجليزيةالسفنعلىقاصرًابريطانياإلىالوراداتنقلوجعلت
منأكثرأسبانياجانبيخشيانكاناوإليزابيثكرومويلأن، كماالهولنديينمعحرب

.الفرنسيينأوالهولنديينجانبخشيتهم

البحار،وراءفيمابريطانيامنافسىطليعةفىأصبحواالفرنسيينثمالهولنديينأنغير
مناالستفادةمتمرسة، تحكمتجارطبقةإلىيفتقرونكانواوالبرتغالييناألسبانألن

التجارطبقةنضجاكتمالبمجردخطرهماتالشىأساطيلها، ولذلكبلغتهاالتىاألسواق
.وفرنساوانجلتراهولندافى

هىالسنةتلكاإلنجليزية، فإنالرقيقتجارةبهاتبدأبعينهاسنةتحديدمنالبدكانفإذا
)الكاريبىالبحرجزرإحدى (بريادوسفىاإلنجليزالمستعمرونبدأ، حيث1640عام
فىالعبيدعلىالطلبأماممصراعيهعلىالبابفتحتالتىالسكرقصبزراعةفى

التجارعلىاإلنجليزالقصبزراعاعتمدوقد. األطلنطىعبراإلنجليزيةالممتلكات
تجارةتوسعتعندما، ولكنالرقيقإلىحاجتهملسد–األمربدايةفى–الهولنديين

، وجدالكاريبىالبحرجزرمنوغيرهابربادوسجزيرةتنتجهكانتالذىالسكر
منحاجتهمسدفىالهولنديينعلىاإلعتمادمنالتخلصلهماألفضلمنأنهاإلنجليز
الهولنديينيدفىبقائهاالتجارة، ألنبهذهاإلشتغالعاتقهمعلىيأخذواأن، ورأواالرقيق
تجارةوراءمنتحقيقهايمكنالتىاألرباحمنلجانباإلنجليزيةالتجارةفقدانيعنى
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اإلنجليزالتجارمنلمجموعةالثانىشارل، فمنحالهولنديينخصومهملصالحالسكر
المغامرينشركة "بإسمعرفتالغرضلهذاشركةوتكوينأفريقيامعاإلتجارإمتياز

"الملكيةاألفريقيةالشركة "إلى1672فىالشركةهذهإسمتغيرألفريقيا"، ثمالملكيين
البريطانيةالمستعمراتمدالشركةبهذهوأنيط. أسهمهاحملةبينمننفسهالملكوكان
السكرمنواحدطنلثمنمعادًالالواحدالعبدثمنيكونأنعلىسنويًاعبدآالفبثالث

).إسترلينيًاجنيهًا17أى(

وحدها،البريطانيةالمستعمراتعلىتجارتهاباقتصارذرعًاضاقتالشركةأنغير
السكرقصبزراعاحتجاجأثارمماوالفرنسيةاألسبانيةللمستعمراتالعبيدتبيعفأخذت

أدراجذهبتاحتجاجاتهمالعبيد، ولكنأسعارإرتفاعإلىذلكيؤدىالحتىاإلنجليز
مجاًالأصبحتالتى، الرقيقتجارةتدرهكانتالذىالمجزىالعائدبسببالرياح

السكر،قصبمزارعفىالعبيدعلىبالطلبترتبطكانتأنبعدبذاتهقائمًااستثماريًا
أنهتالتى1713أوترختمعاهدةفىضخمًاإنتصارًاالبريطانيةالرقيقتجارةوحققت
مدحقعلىبريطانياحصلت)، حين1713–1701 (األسبانيةالوراثةحرب

.الرقيقمنبحاجتهااألسبانيةالمستعمرات

الصادراتحجملبريطانيا، وزاداالقتصادىالرخاءذروةعشرالثامنالقرنسجلوهكذا
البنفشملت) مرةألول (الواسعةالجماهيرحاجةلتسدوارداتهاالبريطانية، وتنوعت

القطنفكان. القرنمدىعلىبريطانيافىاستهالكهازادالتىوالتبغوالسكروالشاى
.قطنيةمنسوجاتشكلفىتصديرهيعادثمالنكشيرفىليصنعالمستعمراتمنيرد

منحمولتهاأفريقيا، فتفرغإلىالقطنيةالمنسوجاتحاملةليفربولتغادرالسفنوكانت
حملوتهاتفرغحيثالغربيةالهندجزرأوأمريكاإلىمتجهةالعبيدتحمل، ثمهناكالقطن
.التبغأوالسكرأوالقطنمنبشحناتبريطانياإلىالعبيد، وتعودمن

، قضوااألطلنطىتجارةفىالهولنديةثمالبرتغاليةالمنافسةمناإلنجليزتخلصأنوبعد
األطلنطىتجارةأصبحتالفرنسية، حتىللمنافسةالتصدىفىعشرالثامنالقرنمعظم
قاصدةانجلتراموانىغادرتالتىاإلنجليزيةالسفنعددبلغ1771عامففى، عليهموقفًا

حققتهاالتىاألرباحوكانت. أمريكاإلىالعبيدمنألفًاخمسونحملتسفينة188أفريقيا
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الذىاالقتصادىالرخاءفىالزاويةبها، حجرالمرتبطالتجارى، والنشاطالرقيقتجارة
ترتبوماالصناعيةالثورةأمامالطريقمهدوالذى، القرنذلكفىبريطانيابهتمتعت
وبوقوع. الصناعيةالرأسماليةأقدامرسختللثراء، حينواسعةمجاالتفتحمنعليها
الهندوجزرألمريكااإلمبريالىالنهبدعامةكانالذىالمزارعاقتصادالتطور، فقدهذا

الرقيقتجارةبالتالىالصناعية، وفقدتاالستثماراتتدرهكانتبمامقارنةأهميةالغربية
التجارةتلكبإلغاءالمطالبينإلىاالستماعباإلمكاناالستثمارية، وأصبحأهميتها

.الالإنسانية

الرقبإلغاءالمطالبةحركة
أصداء، وترددتالرقيقتجارةوإيقافالرقإلغاءإلىتدعوحركةبريطانيافىقامتفقد
ماورغم. 1888و1783بينفيماالغربيةوأوروباالمتحدةالوالياتفىالحركةتلك

القرنحلولحتىأحداعتراضتثرلمأنهاالالإنسانية، إالمنالرقيقتجارةبهاتسمت
لمنافاتهاالتجارةتلكإلىاإلنتقاداتتوجيهفىالمستنيرونالمفكرونفبدأعشرالثامن
تقبلهالنشاطًاباعتبارهاالرقيقتجارةأدانتالدينيةالجماعاتأن، كمااإلنسانلحقوق

الرقيقلمشاكلاجتماعيةحلولإيجادفىيفكرونالرقبإلغاءالمنادونوبدأ. المسيحية
هذافىقدمًاأرسخالفرنسيونالمفكرون، وكانالرقإلغاءبعدكريمةحياةلهمتضمن

.المجال

حولها، والتفالرقبإلغاءالمطالبةحركةنطاقإتسععشرالثامنالقرنأواخروفى
حكماستصدارفىشاربجرانفيلنجحانجلتراففى. النجاحمنقدرًااألنصار، وحققت

كما. اإلنجليزىللقانونذلكلمنافاةإنجلترافىالعبيدامتالكبحظرقضى) 1772عام(
بإلغاءماريالندمنالشمالإلىالواقعةالواليات، وقامتالرقاألمريكيةالثورةقادةأدان
الوالياتفىقام، بينما1804و1777عامبينفيماوذلكواحدةدفعةأوتدريجيًاالرق

القدرذلكولكن–رقابهمفكعلى - العبيدمالكلتشجيعالجمعياتمنالعديدالجنوبية
لمعشرالتاسعالقرنومطلععشرالثامنالقرنأواخرفىالحركةحققتهالذىالنجاحمن

المتحدةالوالياتجنوبفىالكبرىالمزارعفىالرقلمراكزبالنسبةبالذايكن
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فىشديدببطءتتقدمالحركةالجنوبية، فكانتالغربية، وأمريكاالهنداألمريكية، وجزر
.الجهاتتلك

:ثالثبمراحلالرقإلغاءحركةمرتوقد

إلىاألفارقةالعبيدجلبلتحريمواإلنجليزيةاألمريكيةالجهوداألولىالمرحةشملت
الكويكرزجماعةشنتوقد. األمريكيةالمتحدةوالوالياتاإلنجليزيةالمستعمرات

فىالرقإلغاءجمعيةتكونت، ثم1782عامفىالغايةهذهلتحقيقحملةاإلنجليزية
وتوماساإلنجليزى، البرلمانفىالحركةقادالذىولبرفورسوليمبزعامة1787عام

، وبعدالرقيقتجارةمضارعلىاألدلةإقامةفىمضنيةجهودًابذلالذىكالركسن
اإلنجليزيةالمستعمراتفىالرقيقتجارةألغيتالجهودتلكمنعامًاعشريننحو
.السنةنفسفىالمتحدةالوالياتفىإلغاؤها، وتم1807عام

يؤدىسوفالعبيدسوقفىالعرضتوقفأنالرقإلغاءبحركةالمشتغلونواعتقد
بتحريرالمطالبةإلىدفعهم، ممابالفعليحدثلمذلكتدريجيًا، ولكنالرقاختفاءإلى

فىالرقمكافحةجمعيةفتأسست. الحركةتلكمراحلمنالثانيةالمرحلةفىالعبيد
فىاإلتجاههذازعامةتولىالذىباكستونفويلتوماسبزعامة1823عامبريطانيا
المستعمراتفىالعبيدبتحريرقضىقانوناستصدارفى1833عامفنجحالبرلمان

وفى. ماديًامالكهمتعويضمعالقانونصدورتاريخمنسنواتستبعداإلنجليزية
الرقإلغاءواحتاج. الغربيةالهندبجزرمستعمراتهافىالرقفرنساألغت1848عام
الشماليةالوالياتبينأوارهاإشتعلأهليةحربإلىاألمريكيةالمتحدةالوالياتفى

فىتامًاتحريرًاالعبيدبتحريرإنتهت) 1865–1861 (سنواتخمسمدةوالجنوبية
.1865عام

العالمىالنطاقعلىالرقيقتجارةإلغاءاستهدفتواألخيرة، فقدالثالثةالمرحلةأما،
للعبيد،حملهافىيشتبهالتىالسفنتفتيشبحقمطالبةاإلتجاههذابريطانياوتزعمت

1815فيينامؤتمرفىذلكالدولية، وبدأالتجارةمراقبةحقألسطولهاتضمنوبذلك

فىبعضهاترددولكنالرقيقتجارةإلغاءعلىالمشتركةاألطرافوافقتحين
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.األخرىللدولالتابعةالسفنتفتيشحقالبريطانىاألسطولتخويلعلىالموافقة
التىالبالدإلىالعبيدتهريبتجارةنشطة، وازدهرتالرقيقتجارةظلتوبذلك
ألفًا50بلغالرقيقمنأفريقياغربمنصدرماأن، حتىالرقيقفىاإلتجارحرمت

وتسليمهاالرقيقتجارةإلغاءاتفاقيةعلىالمتحدةالوالياتوبتوقيع. 1850عامفى
وضعاإلتفاقية، وبذلكهذهعلىالدولتصديقتتابع) 1862 (التفتيشبحقلبريطانيا

ألفريقيابالنسبةالتجارةتلكعلىترتبتالتىاآلثارولكن. الرقيقلتجارةحد
.العالجعلىاستعصت

األفريقيةالمجتمعاتعلىالرقيقتجارةآثار
عبرأفريقياغربىمنصدرواالذينالرقيقلتعداددقيقًاتقديرًانضعأنالصعوبةمن

20–15بينمايتراوحأمريكاإلىمنهموصلوامنتعدادأنالمعتقد، فمناألطلنطى

خاللآخرعبدجانبهإلىيموتأمريكاإلىحيًايصلعبدكلكاننسمة، ولمامليون
معنىواإلنسانية، فإنالصحيةالناحيتينمنحملتهمالتىالسفنمالءمةعدمنتيجةالرحلة

القرونخاللسكانهمنمليونًا40–30بينمايتراوحمافقدأفريقياغربإقليمأنذلك
مناطقفىاألثربالغالسكانىالنزيفهذا، وكانالرقيقتجارةفيهاإزدهرتالتىالثالثة
،بالرقيقاإلتجاروراءمنالمحليونالحكامحققهاالتىالباهظةالمكاسبأنكما. بعينها
األوروبيةالمصنعةالمنتجاتعلىالحصولكانفقدوالصناعةالزراعةيهملونجعلتهم

العبيدصيدحمالتاألفريقية، وأدتاليدويةالصناعاتلذلكنتيجةسهًال، وتدهورتأمرًا
.االقتصادىوالرخاءالسياسىاالستقرارعلىالقضاءإلىاألهليةوالحروب

العبيدناقلةعانت1781عامففى، الرقيقتجارةفظائععلىاألمثلةمنالعديدوهناك
ربانهاالبحر، فقامعرضفىوهىالشربمياهفىكبيرنقصمنZONGاإلنجليزية

التأمينقيمةعلىالحصوليضمنعندئذغرقًا، ألنهوماتواالمحيطفىعبدًا132بإلقاء
تحصلاللهمالمالكةالشركةفإنعطشًاالعبيدماتإذا، أماالغرقأخطاريغطىالذى
سجالتفىنجدهالتجارةتلكفىالتعامللطبيعةمثالثمةأنكما. تعويضأىعلى
الرجالمنعبدمائةاشترىأنهيقررالذى، 1676عاماإلنجليزيةالسفنإحدىربان
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برميلسكينًا، نصف72وبنادقالحديد، وخمسمنقضيبًا21، مقابلواألطفالوالنساء
.القطنيةاألقمشةمنالقطعالبارود، وبعضمن

لتلكمراكزكانتالتىالساحليةالمدنبعضإزدهارإلىأدتقدالرقيقتجارةكانتوإذا
كانتالتىالداخليةالمدنإضمحاللدمارحسابعلىجاءاإلزدهارذلكالتجارة، فإن

األوروبيينالكتاببعضكانوإذا. بالرقيقاإلتجارقبلفيماالمنطقةلتجارةمراكز
علىاألفارقةتعرففىتمثلالرقيقتجارةتعكسهإيجابىجانبثمةأنيرون

ذلك، فإنالعلملتلقىاألوروبيةالعواصمإلىأوالدهمالمحليينالزعماء، وإيفاداألوروبيين
محلية،إدارية) كوادر (إلىبحاجةكانواالذينأنفسهماألوروبيينلمصلحةكانكله

إلدارةيهيأواللدراسة، حتىأوروباإلىأوالدهمإيفادعلىالمحليينالزعماءفشجعوا
.تاليةمرحلةفىاالستعمارلحساببالدهم



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

29www.RaoufAbbas.org

الثانىالفصل
عشرالتاسعالقرنفىأفريقيا

وأوروباأفريقيابيناالقتصاديةالعالقاتفىجذرىتحولمرحلةعشرالتاسعالقرنيمثل
عشرالثامنالقرنفىاإلنجليزيةالصادراتفىالتوسعساعدخاصة، فقدوبريطانياعامة
وقدمت. الصناعيةبالثورةسمىفيماذروتهبلغالذىالصناعىالتطورعجلةدفععلى

أوروباشهدتهالذىاالقتصادىالرخاءفىساهمتالتىالثرواتمنكبيرًاقسطًاأفريقيا
مزدهرةالرقيقتجارةكانتكيفرأينافقدبريطانياخاصةوبصفةعشرالثامنالقرنفى

كيفرأيناكما. األسدبنصيبمنهايستأثروناإلنجليزكان، وكيفالقرنذلكخالل
والسكركالشاىنقديةمحاصيلإلىليتحولاألمريكيةالمزارعفىالعبيدعملاستثمر
.بريطانيامقدمتهاوفىاإلمبرياليةللقوىطائلةأرباحًالتحققأوروباعلىتدفقتوالتبغ
وبحدوث) الصناعيةالثورة (الجديدالتكنولوجىالتطوردعامةالمستعمراتقطنوكان
الصناعة،لحساب–االقتصادىللنشاطكمحورأهميتهاالتجارةالتطور، فقدتذلك

.تطورهامراحلالصناعية، ضمنالمرحلةدخلتالتىالرأسماليةبنيةفىتحولوحدث

،الرقإلغاءحركةإزدهارالصناعةإلىالتحولأثمرأفريقيا، فقدعلىكلهذلكوانعكس
هذاعناستغناءحالةفىاإلنجليزأصبح، بعدماالرقيقتجارةإيقافعنأسفرتالتى

المنسوجاتتصديرفىالتوسععلىالتحولهذاساعدكذلك. للربحالحيوىالمصدر
أخرىأفريقيةوارداتإلىحاجةفىبريطانياوأصبحت. أفريقياإلىالرخيصةالقطنية

كزيتللصناعةالالزمةالخامالموادفىالمتطورة، تمثلتلصناعتهاحيويةضرورةتعد
إلىالبريطانيةالصادراتقائمةتعدولم. والنحاس، والكاكاو، والذهب، والقطنالنخيل
أصبحتالمعدنية، وإنماوالمنتجاتالناريةواألسلحةالكحوليةالمشروباتتضمأفريقيا
.الحديثةالبريطانيةالصناعةمنتجاتتضم

الثورةمنالثانيةالمرحلةفىآخرتحوًالأفريقياتجاهاإلمبرياليةالسياسةشهدتثم
والصلبكالحديدالثقيلةالصناعاتفىتطورًاشهدتالتىالمرحلةالصناعية، وهى

جديدة، وأسواقالخامللموادمصادرإلىإحتاجتجديدةصناعات، فظهرتوالفحم
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كلهالعالماإلنجليزالتجارة، واعتبرحريةإلىالدعوىبرزتثم، ومناإلنتاجلتصريف
دولبقيةوباتجاه–البريطانىاألسطولقوةعلىذلكفىالتجارية، معتمدينسوقهم
والمعداتاآلالتصادراتحركةإتسعتصناعيًا، ببريطانيااللحاقإلىالغربيةأوروبا

تتصدرفأصبحتعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىأوروباإلى) الرأسماليةالسلع(
.البريطانيةالصادراتقائمة

الرخيصةالخامالموادعلىالطلبزادالصناعيةالرأسماليةعصرأوروباغربوبدخول
التىاإلمبرياليةأساليبفىتحوللذلكنتيجةوآسيا، وحدثأفريقيافىإالتتوفرالالتى

المحليةالقوىمعبالتعامل، وتقنعالسواحلعلىتجاريةبمحطاتباإلحتفاظتكتفىتعدلم
منالكثيرباطنهافىتحوىالتىاألرضفىتطمعأصبحتتجارى، ولكنهاكوسيط
بذلكفبدأت. كبرىاقتصاديةقيمةذاتنباتاتسطحهاعلىالمعدنية، وتنموالخامالمواد

االستعمارىالتوسعذلكتال، ثماألفريقية، واستكشافهالقارةداخلعلىالتعرفعمليات
.المستعمراتامتالكعلىالمتنافسةاإلمبرياليةالقوىبينصراعمنجرهبماالقارةفى

أفريقياغرب
الدولمنغيرهالمنعتسعىأن–الرقيقتجارةإلغاءبعد–بريطانيامصلحةمنكان
بحرية، كلفتقوىألفريقياالغربىالساحلعلىفأقامت. التجارةبتلكاإلشتغالمن

كان، حيثسيراليونفىحمولتهاتفريغعلىوإجبارهابالعبيدالمحملةالسفنباعتراض
غربسواحلعلىالبريطانىاألسطولفرضهالذىالحصارذلكولكن. تحريرهميتم

الظروفتلكفىالعاملةالبحريةوحداتقلةمحكمًا، بسببحصارًايكنلمأفريقيا
للمغامرينأتاح، مماالداخلفىقائمةكانتالعبيدتجارةمراكزالصعبة، وألنالمناخية

فإذا. البريطانىاألسطولمن، واإلفالتإليهيحتاجونماعلىالحصولالرقيقتجارمن
الالزمةالخامالموادإلىماسةالحاجةجعلتالتىالعصرطبيعةذلكإلىأضفنا

.لبريطانيابالنسبةأفريقياغربالبالدداخلفىالتوغلأهميةمدىللصناعة، أدركنا

العديدةاالستكشافيةالرحالتبعدصعبًاأمرًااألفريقيةالقارةداخلفىالتوغليعدولم
فيهاساهماألكبر، كمابالعبءبريطانيافيهاعشر، واضطلعتالتاسعالقرنفىتمتالتى
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لحسابالمطافنهايةفىيعملالذىستانلىاألمريكىوالصحفى، واأللمانالفرنسيون
استكشاففىوالندرMUNGO PARKباركمنجوإلىالفضلبلجيكا، ويرجعملك

إلىالواقعةالمناطقاكتشاففضلوكالبرتوندنهامإلىيرجعالنيجر، كماحوض
مختلفمنالمسيحيةالتبشيريةالجمعياتوتكونت. الكبرىالصحراءمنالجنوب

.األوروبيةالسيطرةلتقبلاألفارقةأعدادثمأفريقيا، ومنفىالمسيحية، لنشرالمذاهب

منبالمرستونوبينناحيةمنوأتباعهكوبدنبينبريطانيافىدارالذىالجدللناويقدم
عشر،التاسعالقرنفىاإلمبرياليةالسياسةومرامىألبعادواضحةصورةأخرىناحية

اعتقدحينالتجارة، علىحركةإعاقةإلىالحكومةنشاطيؤدىأنكوبدنأتباعخشىفقد
وقد. البريطانيةالحكومةمهامضمنيدخلبالتجارةالمشتغلينعنالدفاعأنبالمرستون

البشريةاألجناسبتقسيمالمتعلقةالبريطانيةالنظروجهةعن) 1842عام (بالمرستونعبر
والمشاعرالمنافعوتبادل. المعرفةبتبادلمصحوبًايكونقدالسلعتبادلإن: "قالحين

مناألخرىاليدفىيد، والسالمفىالمدنيةقدمًا، تحملتمضىالحرةفالتجارة.. الطيبة
منمزيجمنقوامهااإلمبرياليةالسياسةاستمدتوهكذا" البشريةورفاهيةسعادةأجل

–تفوقهابحكم–أصبحتبريطانياأناإلنجليزوالداروينية، فاعتقداإلنسانيةالمشاعر
السياسةعلىذلكوإنعكس. للبقاءالقوىأصلحألنهاحضاريةتعليميةرسالةذات

اإلنجليزيةالتجارةكانتوهكذا. عشرالتاسعالقرنفىأفريقيافىالبريطانيةالتوسعية
أماميقبعالذىالبريطانىاألسطولحمايةعلىإماقدمًا، معتمدةتمضىاألفريقية
علىاإلحتالل)، أوخاللمن (بالدهمتفرضهاالتىالحكوميةالسلطةعلى، أوالشواطئ

يتمكانالتىالصورتنوعتالتجارة، ومهمالرعايةبالدهمعينتهمالذينالقناصلنشاط
الحكومةبحمايةتحظىظلتاإلنجليزيةالتجارةالتجارى، فإنالنشاططريقهاعن

.البريطانية

،اإلتجاههذاعنتعبيرًا–عشرالتاسعالقرنفى–أفريقيافىالبريطانيةالسياسةوكانت
بسيراليونالنابليونية، وألحقوهاالحروببعدفرنسامنجامبياعلىاإلنجليزحصلمنذ
عن1843فىجامبيااستقاللالبريطانية، ورغمللتجارةمركزًاأصبحتحيث1821فى

حيث1888–1866الفترةطوالعليهااإلشرافتمارساألخيرةعادت، فقدسيراليون
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اإلنجليزيةالتجاريةالمراكزأقدممنجامبياوكانت. جديدمنالمستعمرتينبينالفصلتم
فىجيمسقلعة، وأقيمت1588منذفيهانشاطهماإلنجليزالتجاربدأأفريقيا، فقدغربفى

فىالفرنسيةالمنافسةأثارتهاالتىالمتاعب، ورغمهناكالبريطانيةالتجارةلحماية1618
غربفىنشاطهامارستالتىالبريطانيةالشركاتمنالعديداإلنجليز، تكونوجه

.القاعدةتلكخاللمنأفريقيا

، حيثالذهبساحلعلىللسيطرةالبعضبعضهاضدالمحليةالقوىبريطانياواستخدمت
،الفانتىقبائلمعاإلنجليزفتحالف. تجاريًاونشطةعسكريًاقويةاألشانتىمملكةكانت

األخيرةدفع، ممااألشانتىقبائلأمامالساحلمعالتجارةطريققطععلىوحرضوهم
والقضاءأراضيهاإلىضمهفىالتجارية، ونجحتمصالحهاعندفاعًاالساحلغزوإلى

علىبالقضاءالبريطانيةالمصالحعلىيقضىلمذلكولكن. المنافسةالقبائلعلى
إنتقلأنفما. الظروفمجاراةعلىتمامًاقادرةكانتالبريطانيةالسياسةحلفائها، ألن

حلبعدسيراليونفىاالستعماريةاإلدارةإلىاإلنجليزيةالمستوطناتعلىاإلشراف
بغرضاألشانتىمعالتفاوضاإلنجليزبدأ، حتىالرقيقتجارةإلغاءنتيجةالتجارشركة

قنصًالبريطانياالبالد، فعينتبداخلالساحلتربطالتىالتجاريةالطرقعلىالمحافظة
بريطانيافيهالهاعترفتالملكمعمعاهدة، وأبرم1818فىاألشانتىملكلدىلها

ساحلعلىيعملونكانواالذيناإلنجليزالتجارولكن. الساحليةالقبائلعلىبالسيادة
تلكبدتإذاالمحليةالقوىمعحكومتهمتبرمهاالتىبالمعاهداتيقبلونالكانواالذهب

التىبالحمايةيرحبون، فهمذلكغيراألمركانإذا، أمالمصالحهممعارضةالمعاهدات
األشانتىمعالحكومةأبرمتهاالتىالمعاهدةكانتولما. اإلنجليزيةالحكومةلهمتوفرها

للحصولمحلىطرفمنأكثرمعالتعامليفضلونالذينالتجارمصالحمعتتعارض
األشانتىبالمعاهدة، واعتبراإلعترافالتجاررفض، فقدممكنسعربأرخصالسلععلى
أعلنتثمنفسها، ومنعلىاإلنجليزيةالحكومةقطعتهالذىبالعهدنكثًاالموقفهذا

الفانتىاإلنجليزساندأخرى، ومرة1824عاموالفانتىاألشانتىبينجديدمنالحرب
الفانتىأن، غيربالسالحودعموهماألشانتىالهولنديينساعدحينعلىخصومهمضد

التدخلإلىبريطانيادفع، مماذاتهالبريطانىالحاكموقتلساحقةهزيمةذلكرغمهزموا
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دارتوالضباط، حتىباألسلحةالساحلقبائلجيوش، فزودتبعامينذلكبعدالحربفى
.الفرارإلىوإضطروااألشانتىعلىالدائرة

الذهبساحلفىوجودهابأناقتناععلىالبريطانيةالحكومةجعلتالظروفتلكولكن
.نسبيًامحدودةاإلقليمفىالبريطانيةالتجارةتجنيهاالتىاألرباحيجعلماديًا، ممايكلفها

،الساحلعلىالمنتشرةالقالعمناإلنسحابسياسةاعتناقالبريطانيةالحكومةفحاولت
بتحملالحكومةوطالبواشديدةمعارضةاإلتجاههذاعارضوااإلنجليزالتجارولكن

الذهبساحلتجارولجنةالحكومةبيناإلتفاقتموأخيرًا. لهمالحمايةتوفيرمسئولية
.التجارلجنةإلىالذهبساحلعلىالبريطانيةالقالعإدارةبمقتضاه)، انتقلت1828عام(

منجنيهآالفأربعةمبلغعلىحصولهممقابلفىالمحليةاإلدارةإليهمانتقلتكما
عامالساحلإدارةمجلسرئاسةماكلينجورجسنوية، وتولىكمعونةاإلنجليزيةالحكومة

بينالصراعإنهاءطريقعنلإلقليمالسياسىاالستقرارتحقيقعلى، فعمل1830
الفانتىعلىالسيادةإدعاءعنفيهاتنازلوامعاهدةاألشانتىمع، فوقعوالفانتىاألشانتى

بينخالفنشوبحالةفىالفانتىوبينبينهمحكمًاماكلينبجورج)، وقبلوا1831(
علىمفتوحة، والعملالبالدداخلمعالتجاريةالطرقبإبقاءاألشانتىتعهد، كماالطرفين

.عقباتمنالتجارةيعترضماكلتذليل

خاللهاعامًا، استطاععشرخمسةمدةاستمرتسالمبفترةالذهبساحلتمتعوبذلك
بينوسطًاطريقًا، ويمثلباإلقليمخاصًاقضائيًانظامًايضعاإلدارة، وأنينظمأنماكلين
الوارداتقيمةالتجارة، فقفزتعلىذلكوانعكس. اإلنجليزىوالقانوناألفريقىالعرف

القيمةزادت، وكذلك1840عامجنيهألف423إلى1831عامجنيهألف131من
.ذاتهاالفترةفىالجنيهاتمنألفًا325إلىالجنيهاتمنألفًا70منللصادراتاإلجمالية

ساحلقالعفعادتالمباشرةالحكوميةباإلدارةالمطالبينكفةرجحتماسرعانولكن
ووقعت. اإلقليمعلىاإلنجليزىالقانونوطبق) 1843 (البريطانيةالحكومةإلىالذهب
القالعمنبالقربالنازلةالقبائلرؤساءبمقتضاهاأعطى) 1844 (إتفاقيةالفانتىقبائل

الموظفينلسلطةالخضوعالبربرية"، وقبلوااألعمال "ضدالضماناتالبريطانية
اإلنجليزأنغير. الفانتىلقبائلوطنًابالساحلاإلعترافذلكمعنى، وكانالبريطانيين
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ذلكبعدأحكموا، ثمالحينذلكمنذالذهبساحلفىالعليااليدأصحابأصبحوا
.والهولنديينالدانمركيينقالعإنجلترااشترتأن، بعداإلقليمعلىسيطرتهم

تمامًاالتجارةوتوقفت) 1864–1863 (الساحلعلىالهجومإلىاألشانتىعادولكن
جدوىبعدمالمنادينأمامالفرصةهيأ، مماللداخلالمؤديةالتجاريةالطرقإغالقنتيجة
فنقلت. بالذاتأرباحًامعهاالتجارةتحققالمناطقعنالدفاعأعباءالحكومةتحمل

أخرىمرةسيراليونإلىأفريقياغربفىاالستعماريةإدارتهامركزالبريطانيةالحكومة
كلمعاإلتفاقاتفعقدواأنفسهمعلىاإلعتمادإلىاإلنجليزالتجارعادثمومن. 1866عام
عادعندماولكن. التجاريةمصالحهمعلىالمحافظةلضمانوالفانتىاألشانتىمن

فأرسلتبحزمالتدخلإلىبريطانياإضطرت1873عامالحربشنإلىاألشانتى
جندى2500رأسعلى) 1874 (الذهبساحلإلىولسلىجرانتجنرالالميجور
، فهزملإلقليمومديرًاعامًاقائدًاوعينتهاألشانتىضدالعسكريةالجهودلتدعيمبريطانى
غرامةدفععلى، وأرغمواعاصمتهمفىالنيرانوأضرمتمنكرةهزيمةاألشانتى
بإبقاءوالتعهدالساحليةالقبائلعلىالسيادةإدعاءعننهائيًا، والتنازلالذهبمنعسكرية
قبلتالبريطانيةالحكومةأنيعنىذلكدائمًا، وكانمفتوحةالساحلمعالتجاريةالطرق
قامتالداخلية، ثمالمناطقمسئوليةذلكفىبماالذهبساحلفىكاملةالمسئوليةبتحمل

.البريطانىالتاجأمالكإلىوالجوسالذهبساحلبضمدزرائيلىحكومة

اتبعبماشبيهنحوعلىذاتهاالفترةفىبنيجيرياالخاصةالسياسةأسسبريطانياووضعت
كانتاإلمبريالية، حيثالتجاريةللمصالحمركزًاالنيجردلتاوكانت. الذهبساحلفى

تجاركانالعبيد، وإنتجارةأرباحمنفقدوهعمااإلنجليزتعوضالنخيلزيتتجارة
بينللصراعميدانًاالمنطقةوكانت. نشاطهميزاولونوالبرازيليينالبرتغاليينمنالرقيق

بريطانيةبحريةقوةالنيجيرىالساحلأمام، ورابطتوالنخاسينوالتجارالمحليةالكيانات
.الرقيقتجارنشاطلمطاردةرجلوألفحربيةسفينةعشرونقوامها

يفدونكانوااإلنجليز، الذينللتجارويبيعونهالنخيلزيتينتجوننيجيرياأهالىوكان
التجارىالتبادلعمليةكانتولما. األهالىمنالزيت، ويشترونسفنهمفىالساحلعلى

مراكزالنيجرفىالقديمةالسفنبعضمناإلنجليزإتخذشهر، عنيزيدماإلىتحتاج
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التجار، وسعىالساحلعلىتجاريةوكاالتأقامواأنلبثواما، ثمالزيتلتجميعتجارية
، واحتلتلذلكالحكومةالبريطانية، فاستجابتالحكومةحمايةعلىللحصولاإلنجليز
المصالحتحرسالساحلمواجهةفىبحريةقاعدةبمثابةلتكون) 1827 (فرناندوبوجزيرة

.الرقيقتجارعلىالحصارالبريطانية، وتشددالتجارية

اإلخوانكادفمانيجيرياتجارةفىمباشرةمساهمةساهمتالبريطانيةالحكومةولكن
بالمواردعلمعلىاإلنجليز)، أصبح1832 (النيجرحوضيكتشفانLANDERالندر
نتيجةأرباحمنتحقيقهيمكن، وبماوروافدهالنيجرضفافبهاتفيضالتىالهائلة

MACليردجريجورماكوأخذ. البالدداخلالسلعبمصادرالمباشرةاإلتصال

GREGOR LAIRDنهرالتقاءعندالسلعلتجميعمركزًايقيمأنوتمنىالمبادرةزمام
حاللهعالجإلىالتوصلوعدمالمالريامرضانتشاربالنيجر، ولكنBENUEبينوى
.الجهاتتلكفىاإلنجليزإقامةدون

المرة،هذهالبريطانيةالحكومةدعمتها) 1841عام (أخرىاستكشافيةرحلةوأعدت
البالد،داخلفىالرقيقتجارةعلىالقضاءبهدفالنهرفىأبحرتسفنثالثفأرسلت
قضتاألوبئةللبالد، ولكنالزراعىاالستغالللتجربةنموذجيةمزرعةإقامةومحاولة

استمرولكن. الذريعالفشلإلىالرحلةوانتهتاألوروبيينالمغامرينمنكبيرعددعلى
عنالجالءإلىاإلنجليز، واضطرالقنصليينالممثلينخاللمنالداخلمعاإلتجار
بالمرستونقررعندماولكن. بينهمالوفياتنسبةارتفاعبسبب) 1834 (فرناندوبوجزيرة
بالمرستونفكرةوكانت. فرناندوبوإلىاإلنجليزللمنطقة، عادبريطانىقنصلتعيين

النيجر،دلتافىاإلنجليزالتجارمصالححمايةالبريطانىالقنصليتولىأنإلىترمى
لهذهاختيرالذىالرجلبيكروفتجونوكان. الرقيقتجارةعلىالقضاءعلىيعملوأن

فىمعهمالشخصيةعالقاتهيستثمرأن، واستطاعاألهالىبأحوالواسعةمعرفةذاالمهمة
البريطانىالنفوذ، وامتدالرقيقتجارةبمقتضاهاحرمتالتىاإلتفاقياتمنسلسلةتوقيع
المنطقةفىالنافذةالكلمةصاحبةبريطانياأصبحتحيثالنيجيرىالساحلطولعلى
ساحلطولعلىالبريطانىالنفوذامتدوبذلك. بأمالكهاالمنطقةإلحاقإلىحاجةدون
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العاجوساحلبليبيريامرورًاشرقًاالنيجردلتاإلىغربًاسيراليونمنأفريقياغرب
.وداهومىالذهبوساحل

التىالجوسجزيرةفىحدثالذىذلكالمباشر، هوالبريطانىللتدخلمثالأبرزوكان
، فأطاحالرقيقلتجارةمركزًاأصبحتأنبعد1851عامالبريطانىاألسطولهاجمها
، وتؤكدالرقيقتجارةتحرممعاهدةتوقيععلىخلفهوأرغمواالجوسبملكاإلنجليز

فىإنجليزيةمستعمرةالجزيرةأصبحتالتبشيرية، ثماإلرسالياتوحمايةالتجارةحرية
.1861عام

فقد. النيجرحوضمعالتجارةآفاقبتوسيعتبشركانتتطورات، حدثتالوقتنفسوفى
أطباءأحدقيادةتحت) 1854 (الحكومةبمعاونةكشفيةحملةليردجريجورماكنظم

أنبينوى، قبلنهرفىميًال350لمسافةالنهر، وتوغلتفىالبريطانية، أبحرتالبحرية
صفوفبينواحدةوفاةحالة–المرةهذهفى–تحدثولم. أخرىمرةالساحلإلىتعود

أصبحوبذلك. يوميًاالكينينمنجرعةتناولعلىالجميعأرغمقائدهاألنالحملةأعضاء
اإلسالميةاإلماراتيبلغواالنيجر، وأنأعالىإلىيبحرواأناألوروبيينباستطاعة

بثالثذلكوبعد. مباشرةاألهالىمنيشترونهاالتىبالسلع، ويعودواالشمالفىالواقعة
إلرتيادسنويًاحمالتخمسلتجهيزماليًاليردمساعدةالبريطانيةالحكومةقررتسنوات
.وروافدهالنيجر

الذيناألفارقةالتجاروساطةألغىمباشرًاإتصاًالالنيجرتجارةبمصادراإلتصالولكن
وصولأن، كمااألوروبيينللتجارويبيعونهاالبالدداخلمنالسلعيجمعونكانوا

يدفعهمماكثيرًاأرخصبثمنالسلععلىيحصلونجعلهمالبالدداخلإلىاإلنجليز
وقد. الساحلعلىاألفارقةالتجارمنالسلعتلكعلىيحصلونالذيناألوروبيينمنافسيهم

االستياءهذااإلنجليز، وترجمغيرمنواألوروبييناألفارقةالتجاراستياءإلىذلكأدى
القنصلاضطرالبالد، حتىداخلوفىالساحلعلىالقبليةالحروبمنسلسلةفى

أحدلقصفالبريطانىباألسطولاالستعانةإلى) 1879 (المراتإحدىفىالبريطانى
الخارجينقلوبفىالرعبيبثحتىالتوالىعلىأيامثالثةلمدةالثائرةالساحليةالمراكز

.البريطانىالنفوذعلى
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أفريقياشركةبإسمإنجليزيةتجاريةشركةعشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتفىوتكونت
الفرنسيتانالشركتانيشترىأنمؤسسهانيجيريا، واستطاعمعلإلتجارالمتحدة

منالشركةوحصلت. الوطنيةاألفريقيةالشركةبإسمتعرفالشركةوأصبحتالمنافستان
تعرفأصبحت، حيث1886عامالنيجرتجارةاحتكارحقعلىالبريطانيةالحكومة

".الملكيةالنيجرشركة "بإسم

أفريقياشرق
الهندى،المحيطعبرالشرقيةللتجارةمركزًاألفريقياالشرقىالساحلكانكيفرأينالقد

األفريقية،التجارةجانبإلىوالصينالهندمنالقادمةبالتجارةعامرةموانيهكانتوكيف
األفريقىالساحلعلىلتجارتهممراكزالعرباتخذهاالتىالمزدهرةالمدنعنوتحدثتا

عندمااإلقليمبثراءالبرتغاليونإنبهركيفوغيرها، ورأيناوسفاليهومنبسةكلوهمثل
.عنهفاسكوداجاماانطباعاتبعضوأوردناسفنهمبلغته

أفريقيا، ثمشرقىفىالعرببهايتجرالتىالسلعطليعةفىوالعنبروالذهبالعاجوكان
إعتبارًاواسعنطاقعلىبهاإلتجاراألفريقية، فأصبحالسلعتلكقائمةإلىالرقيقانضم

تكنالفردية، فلمالجهودعلىقامتالعربيةالرقيقتجارةعشر، ولكنالسادسالقرنمن
تقومكانتالتىأفريقياغربفىاألوروبيةالرقيقكتجارةوالتنظيماإلتساعمنقدرعلى
خاللمن–رأينامانحوعلى–استغاللأسوأاألفريقيةالبشريةالموارداستغاللعلى

منوالحروبالفتن، وأثارتالبعضبعضهاعلىاألفريقيةالقبائلكبيرة، ألبتشركات
.الالإنسانىالتجارىالموردهذاعلىالحصولأجل

فىالحضارىوتأثيرهمالعربدورمنالتهوينإلىاألوروبيةالمصادربعضوتذهب
بحاجاتهميفىالذىبالقدرإالاهتمامًاالزراعةيولوالمأنهمأفريقيا، فتذكرشرقى

أمرذلكأنريبوال. والرقيقوالذهبالعاجتجارةإلىانصرفوااالستهالكية، وأنهم
،الساحلعلىاستقرواعندماأنهمفالحة، كماأهلوليسواتجارةأهل، فالعربطبيعى
الغذائية، ألنحاجتهمسدعلىجهودهمبالزراعة، قصروااإلشتغالإلىالظروفودفعتهم

قامتالتىمستقرة، فاإلماراتتكنلمألفريقياالشرقىالساحلعلىالسياسيةاألوضاع
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فىإالواحدةدولةفىالكياناتهذهتوحيديتمبعضًا، ولمبعضهاتنافسكانتعليه
مسقط، سلطانسلطانبنسعيدالسيدنجحعشر، حينالتاسعالقرنمناألولالنصف
فىالعربيةالتجاريةوالمراكزوالمدناإلماراتجمعتموحدةدولةإقامةفىوعمان
بمبهجزيرتىفىجديدةزراعاتأدخلسعيدالسيدأنذلكعلىزد. واحدسياسىإطار

.العالمىاإلنتاجمن% 90نحويبلغالجزيرتينإنتاج، فكانالقرنفلزراعةمثلوزنجبار

،1498أبريلفىالشرقىأفريقياساحلإلىالبرتغاليونوصلاألمر، فقدكانومهما
نواياهمحقيقةأدركوااألمر، حتىبدايةفىبالترحابوالسواحليةالعربواستقبلهم

الشرقىالساحلعلىسيطرتهمالبرتغاليونأحكموقد. عداءإلىالودالعدوانية، فتحول
نجاحويعزىتجارتهفيهاإحتكروا) 1698–1498 (الزمانمنقرنينمدةألفريقيا

التعاونالعربية، وغياباإلماراتتفككإلىالساحلعلىأقدامهمتثبيتفىالبرتغاليين
سيطرتهافرضتالتىالعثمانيةالدولةوهماالعصرذلكفىالكبيرةاإلسالميةالدولبين
بينسجاًالالحربكانت، بلفارسفىالصفويةوالحجاز، والدولةوالشاممصرعلى

.الصراعذلكمراحلإحدىفىالعثمانيينضدبالبرتغاليينفارسشاه، واستعانالدولتين
.للبرتغاليينالتصدىفىالعثمانيينجهودفشلتكذلك

كانت، فقدللبرتغاليينتامًاخضوعًاخضعقدأفريقياشرقساحلأنيعنىالذلكولكن
عشر، واستنجدالسابعالقرنمنتصفحتىماليندهحكامبزعامةمستمرةالعربيةالمقاومة

فيهكانتوقتفىلنجدتهمهبواالذينعمانبعربوغيرهموبمبازنجبارحكام
قوىأسبانيا، ووصوللحكمخضوعهانتيجةلإلنهيارمعرضةالبرتغاليةاإلمبراطورية

مطاردةفىعمانعربونجح. وفرنساوانجلتراكهولنداالهندسوقإلىمنافسةأوروبية
حصنعلىبالتسيالءالنصرلهمقيضألفريقيا، حتىالشرقىالساحلعلىالبرتغاليين

طردذلك)، وتال1698ديسمبر24 (الساحلعلىالبرتغاليةالحصون، أقوىمنبسه
عمانسلطنة، ولكنالساحلطولعلىالعمانىالنفوذونشروبمباكلوهمنالبرتغاليين

عهدفىفعليةالسلطةتلكأصبحتإسمية، ثمسلطةكانتالشرقىاألفريقىالساحلعلى
زنجبارإلىمسقطمنالحكممركزنقلالذى) 1856–1806 (سلطانبنسعيدالسيد

.إلقامتهمكانًاالجزيرةمنواتخذ) 1832(
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داخلنفوذهاتوطيدعلىعملت، ولكنهاالساحلعلىبالسيطرةزنجبارسلطنةتكتفولم
عملعلىتعتمدزراعيةبمشروعاتالتجارة، وللقيامنطاقلتوسيعالشرقيةأفريقيا
القارة، فأقامواعبرالتجاريةالطرقعلىالسيطرةعلىالسلطنةعربوحرص. الرقيق
منأسبقالعربية، وكانواللثقافةمناراتبمثابةكانتالقوافلطولعلىعمرانيةمراكز
جردفونرأسمنالممتدالساحلاالستوائية، وأصبحالبحيراتمنطقةإلىوصوًالغيرهم

سلطنةرعايامنالعربانتشر، كماسلطانبنسعيدللسيدبالتبعيةويديندلجادرأسإلى
دورًالعبواوهكذا. ونياساالندوتنجانيقاالكونغوشرقفبلغواالقارةوسطحتىزنجبار

المبشرينأمامالطريقزنجبارسلطنةمهدتاألفارقة، كمابيناإلسالمنشرفىهامًا
أفريقياموانى، فكانتلهممنحتهاالتىالتسهيالتبفضلاألوروبيينوالمستكشفين

بدأتوقد. العربيةالقوافلطرقامتدادطولعلىالقارةوسطإلىللوصولمنافذالشمالية
من–بلندنالملكيةالجغرافيةالجمعيةأوفدتهاالتى–الكشفيةوسبيكبرتونرحلة

وسطإلىستانلىتوغلنياسا، كذلكبحيرةثم) 1858 (تنجانيقابحيرةزنجبار، فاكتشفا
التىالمراكزأحدأوجيجىعندبلفنجستونزنجبار، والتقىسلطنةأراضىمنالقارة
األوروبيونوالمبشرونالرحالةاعترفوقد. تنجانيقابحيرةشاطئعلىالعربأنشأها

كانأنه) 1871 (لفنجستونيذكرالقارة، إذأواسطفىالتوغلإلىسبقوهمقدالعرببأن
البرتغاليونالعربأرشدوكما. القارةوسطمناطقمنمنطقةبلغكلماحولهالعربيجد
.أفريقياوسطإلىاألوروبيينالمستكشفينالهند، أرشدواطريقإلى

منعشر، بدافعالتاسعالقرنفىألفريقياالشرقىبالساحلاإلنجليزاهتمامبدأوقد
الكاملةالسيطرةلهمتكونأنعلىالهندى، والحرصالمحيطوتجارةالهندفىمصالحهم

الخامللموادهامًامصدرًاكانتالتىالهندية، القارةشبهإلىالمؤديةالطرقكلعلى
منوكان. كلهااألفريقيةالسوقاألهميةحيثمنتفوقالبريطانيةللبضائعهائلةوسوقًا

علىسيطرتهاامتدتالتىزنجبارسلطنةعلىأنظارهماإلنجليزيركزأنالطبيعى
تجارةمنبريطانياتتخذأن–أيضًا–الطبيعىمنكانكما. ألفريقياالشرقىالساحل
التجارة، تمهيدًاتلكإيقافعلىالعملأفريقيا، بحجةشرقىفىللتدخلذريعةالرقيق

نشرعندماوصفهافىلفنجستونأسهبالتىالغنيةبتجارتهوالفوزالساحلعلىللسيطرة
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وراءمنترمىبريطانياكانتكذلك. عشرالتاسعالقرنمنالسبعيناتفىرحلتهنتائج
لمنافسةدرءبريطانيةبحيرةإلىالهندىالمحيطتحويلإلىزنجبارسلطنةفىتدخلها

بذلكالهندى، واستعادواالمحيطفىلهمقاعدةمدغشقرمناتخذواالذينالفرنسيين
النابليونية،الحروبعقبعنهاإبعادهمفىبريطانيانجحتأنبعدالمنطقةفىوجودهم

مزايالهاوفرتسعيدالسيدمعتجاريةمعاهدةاألمريكيةالمتحدةالوالياتعقدتكما
.بريطانياعنهاترضلمألفريقياالشرقىالساحلمعهامةتجارية

سعيدالسيدمعمعاهدةبعقدأفريقياشرقىعلىللسيطرةخطواتهاأولىبريطانياوبدأت
.مسيحيةلدولالتابعةالبالدفىالرقيقبيعالعربالتجارعلىحظرت) 1822عام(

وجهفىوالبرتغاليةالفرنسيةالبريطانيةالمستعمراتإغالقيعنىكانذلكأنورغم
مجامًالكانسعيدًاأنإالوزنجباروعمانمسقطسلطنةبموارديضر، مماالعربالتجار

المعاهدةوراءمنبالدهعلىستعودالتىالفادحةالخسائررغمأنهلهمقررحينلإلنجليز
للحكومةإرضاءأفدحخسائرعليهاترتبلوحتىلتوقيعهااستعدادعلىأنهإال

المحيطفىالعربيةالسفنتفتيشحقالبريطانىلألسطولالمعاهدةخولتوقد. البريطانية
وضعت، وبذلكالشرقىأفريقياساحلمنميًالستينبعدعلىيقعخطوراءالهندى
الهندلشركةالتابعةالبحريةلسفنسمحالبريطانية، كماالرقابةتحتالعربيةالمالحة

.العربيةالسفنبتفتيشالشرقية

عقدفكرةسعيدالسيدعلىبريطانياعرضتحين1842عامفىالتاليةالمرحلةجاءتثم
ذلكألنالسلطانذعرالعرضهذاتامًا، فأثارتحريمًاالرقيقتجارةتحرمجديدةمعاهدة

إقترحاإلنجليزصداقةعلىحرصًاولكنه. بالدهباقتصادياتالدمارإلحاقيعنىكان
،اإلقتراحلهذابريطانيا، واستجابتوعمان) زنجبار (أفريقياشرقبينالتجارةإيقاف
السفنممارسةعلىنصت، كماذلكعلىنصت1845أكتوبرفىجديدةمعاهدةفعقدت

، بماوالخليجالهندىالمحيطأنحاءجميعفىللسلطنةالتابعةالسفنتفتيشحقالبريطانية
القبضالبريطانيةللسلطاتللمعاهدة، جازمخالفتهاثبتتاإلقليمية، فإذاالمياهذلكفى

البحارةبمنحقضى1848عامصدرقانونًاأنعلمنافإذا. السفينةومصادرةالبحارةعلى
السفنحمولةمنطنكلعنالعبيد، أومنتضبطرأسكلعنماليةمكافآتاإلنجليز
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اإلنجليزيةالمصادر، وتذكرالتفتيشحقاستخداماإلنجليزإساءةمدىالمصادرة، ألدركنا
.الزنوجمنبحارتهاأنلمجردأحيانًاتصادركانتالعربيةالسفنأن

ستارًااتخذتالتىالرقيقتجارةمقاومةحركةاكتسبتهالذىاإلنسانىالطابعورغم
ظلت، فقدالرقيقتجارةتوقفيعنلمذلكأفريقيا، فإنشرقفىالبريطانىللتدخل
الصومالإلىأفريقياشرقمنبرًاالرقيقنقلإلىالعمانيونسرًا، ولجأتمارسالتجارة

الرحلةتلكطوالالرقيقمعاناةإزدادت، وبذلكعدنخليجعبرحضرموتإلىثم
.الشاقة

ولديهبينالسلطةعلىصراعنشبحتى1856عامفىنحبهيقضىسعيدالسيدكادوما
زنجبار،فىألبيهنائبًاكانالذى، وماجدوعمانمسقطفىألبيهنائبًاكانالذىثوينى
ذلكمنالبريطانىاألسطولفمنعهزنجبارضدبحريةحملةيجردأنثوينىوحاول

قضىالذى1861أبريلفىالتحكيمقراربريطانيا، وصدربتحكيمالقبولإلىواضطر
فىعمانعربيتدخلأالماجد، علىحكمتحتمستقلةسلطنةوتوابعهازنجباربإعالن
منسنويةإعانةعلىوعمانمسقطسلطانثوينىحصولمقابلأفريقياشرقشئون

كلوقوععنالتقسيموأسفر. السياسيةالتبعيةصفةاإلعانةهذهتحملأندونزنجبار
.المقنعةالبريطانيةالحمايةتحتوزنجبارمسقطمن

التزامهبشرطلهخلفًابرغشاإلنجليزعين1870فىزنجبارسلطانماجدماتفعندما
خاصًامبعوثًاإليهاإلنجليز، فأرسلوامقاومةحاولاألخيرولكن. الرقيقتجارةبإلغاء
حولالحصاربضربكيركجونالبريطانىالقنصل، وهددالبريطانىباألسطولمدعمًا

الوزراء، وحصلرئيسبمثابةكيركوأصبح. اإلتفاقيةووقعبرغشفاستسلمالجزيرة
.برغشطاعةخلعتالتىالعربيةالمدنضدالبريطانىاألسطولاستخدامحقعلى

، وإخضاعالسلطانحكملتدعيماإلنجليزمنضباطبقيادةزنجبارسلطنةجيشوتكون
.لسلطتهالشيوخ

بصفةأفريقياشرقعلىالحمايةإلعالنالبريطانيةالحكومةتتحمسلمذلكورغم
الشرقية، وأعطىأفريقياشركةإمتيازماكينونوليمللسيرالسلطانمنحرسمية، وعندما
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تشجيعالشركةتلق، لمأراضيهفىواالقتصاديةالسياسيةالسلطةممارسةحقالشركة
البالدبحكمقانعةالبريطانيةالحكومةكانتفقد. بإنهيارهاعجلمماالبريطانيةالحكومة

المحيطبقاءلهااإلستراتيجية، ويضمنأهدافهالهايحققذلكمادامالسلطانوراءمن
أفريقيا، حيثشرقتجارةفىالتحكمزماميدهافىبريطانية، ويضعبحيرةالهندى

ألفريقيا،الشرقىالساحلإلى) بريطانيارعايامن (الهنودمنكبيرةأعدادهاجرت
والتجاراألفارقةبينالوساطةدورالداخلية، ولعبواالتجارةتمويلعمليةعلىوسيطروا

ماالعربية، وكثيرًااإلماراتأراضىإرتهاناستطاعوابالربا، حتىوإشتغلوا، األوروبيين
التجارةنجمأفلوهكذا. التجاريةصفقاتهملتمويلمنهميقترضونالعربالتجاركان

.أفريقياشرقفىالعربية

،هناكأقدامهاتثبيتإلىتتطلعألمانيازنجبار، أخذتسلطنةفىاإلنجليزىالوجودورغم
معتجاريةمعاهدةالسلطانوقع1859عاموفى. 1844عامألمانيةتجاريةشركةفأسست

أراضىفىنشاطهااأللمانيةالتبشيريةاإلرسالياتمارستالتجارى، كماالهنساإتحاد
إلىاقتراحًاألمانيافىاالستعمارىالتوسعأنصارقدمالسبعيناتأوائلوفى. السلطنة
يريدالكانالذى–بسماركأنغيرزنجبارسلطنةعلىالحمايةبإعالنبسمارك
.بالفكرةيرحبلم–المستعمراتأجلمنوفرنسابريطانيامعصراعفىالتورط

أفريقياجنوب
وراءفيماهولنداامتلكتهاالتىاألراضىإلدارةالهولنديةالشرقيةالهندشركةتكونت
رأسمستعمرة (أفريقياجنوبلتشملنفوذهادائرةوامتدتعشرالسابعالقرنفىالبحار
فىمحطبمثابةللشركةبالنسبةأفريقياجنوبوكان. الشرقيةالهندوجزر) الصالحالرجاء

أقصواأنبعدالمنطقةفىالهولنديينبعضواستقر. الشرقإلىالبحرىالطريقمنتصف
خليجىبينالممتدالساحلىالشريطتتجاوزلمالشركةسلطةأناألفارقة، غيرالسكان

.الهولنديةالتجاريةالمصالحلحمايةالحصونبعضالشركةأقامت، حيثوفولسسالدانها

إلتماسًابالدهممنفرواالذينالفرنسيينالهيجونوتمنجماعةأفريقياجنوبإلىووفدت
الذى) 1684 (نانتمرسومبإلغاءقرارًاعشرالرابعلويسأصدرأنالعبادة، بعدلحرية
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انتعاشإلىهؤالءقدوموأدى. تامةبحريةالدينيةشعائرهمممارسةلهميضمنكان
ذلكفىمعتمدينوالكروموالقمحالبلوطزراعةاقتصاديًا، فأدخلواالهولنديةالمستعمرة

.السواءعلىواألحرارالعبيدمنالوطنيينالسكانعملعلى

سلسلةعبرالشمالإلىزحفواوالهولنديينالفرنسيينالمستوطنينأعدادازدادتوعندما
عددبلغ، وقد1760عاماألورنجنهرحدودبلغواحتىالساحلىبالسهلتحيطالتىالجبال

والكرومالقمحبزراعةيشتغلون، كانوا1770عامنسمةآالفعشرةالمستوطنين
.الخارجإلىوالنبيذالغذائيةالموادوتصدير

كانتعشر، إذالثامنالقرنمنتصفمنذماليةضائقةعانتالهولنديةالشركةأنغير
والفرنسيةالبريطانيةالمنافسةضراوةبلةالطينوزادنفقاتهالتغطيةتكفىالإيراداتها

فى، اإلفالسشفاعلىعشرالثامنالقرنمناألخيرالربعفىالشركةأصبحتحتى
منمجلسًارجالها، وكونواباإلدارة، فطردواذرعًاالمستوطنونفيهضاقالذىالوقت
.المستعمرةإدارةتولىبينهم

ملكخولهاأنبعدالرأسمستعمرةعلىإنجلترااستولتالفرنسيةالثورةحوادثوخالل
األهميةذاتالمستعمرةتلكتقعالحتىلبالدهالفرنسييناحتاللبعدذلكهولندا

–1801 (قصيرةلفترةالمستعمرةحكمإلىهولندافرنسا، وعادتيدفىاإلستراتيجية
منماليينستةمقابلإنجلتراإلىأفريقياجنوبفىحقوقهابعدهاباعت) 1806

المستوطنين، ليجدواواستيطانهأفريقياجنوبإلىالهجرةفىاإلنجليز، فبدأالجنيهات
خاصةلغةيتحدثشعبًاكونواقد) وفرنسيةهولندية (أوروبيةأصولمنإنحدرواالذين
أفريقية–أوروبيةدماءعروقهفىالهولندية، وتجرىاللغةمنأفريقيةلهجةعنعبارة

.البويرشعببإسممختلطة، عرف

بتحريمالخاصةالقوانينعليهبريطانية، سرتأرضًاأصبحقدأفريقياجنوبكانولما
جلكانالذينللبويراالقتصاديةاألحوالعلىسيئًاأثرًاترك، مماالرقيقتجارة

التىالتعويضاتتجدولم. والزراعةالرعىفىالعبيدمنالزنوجعملعلىإعتمادهم
،الدينربقةفىيقعونأنفسهموجدواماسرعاننفعًا، إذالعبيدتحريرلقاءعليهاحصلوا
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عنبعيدًابالدهممنالهجرةمنمفرًاأمامهميجدوااالقتصادية، فلمأحوالهمواضطربت
الشرقفىبعضهمواستقرومواشيهمأمتعتهممعهمحاملينالبريطانية، فخرجواالسلطة

.األورانجنهروراءفيمااآلخرالبعضبعد، واستقرفيماناتالبإسميعرفأصبحفيما
جمهورية، واألخرىناتالجمهوريةإحداهما: جمهوريتانالبويرالمهاجرونوكون

.البوير

الرأسمستعمرةإلىناتالضمالبوير، وأعلنتتعقبتالبريطانيةالقواتأنغير
جديدةأرضفى، واستقرواالفالنهرعبرشماًالالزحففىالبوير)، فاستمر1844(

منتمكنتحركةكروجرتزعم)، ثم1849 (أفريقياجنوبجمهوريةإسمعليهاأطلقوا
جمهوريةإسمحملتواحدةدولةفىأفريقياوجنوباألورانججمهوريتىتوحيد

حولالبريطانيةالرأسومستعمرةالبويربيناإلحتكاكفرصبدأتوبذلك. الترانسفال
.1871عامفىسويتأنها، إالالسياسيتينالوحدتينبينالفاصلةالحدودتحديد

علىبريطانياوحصول) 1869 (للمالحةالسويسقناةإفتتاحبعدالدوليةالظروفوتغيرت
للمنطقة،اإلستراتيجيةاألهميةوازدادت) 1877 (السويسقناةأسهمفىمصرحصة

جنوبفىالماليينكبارأحدرودسسيلالسيرالقتراحالبريطانيةالحكومةفاستجابت
علىالحربإلعالنذريعةاألفارقةللوطنيينالبويرمعاملةسوءمنأفريقيا، فاتخذت

كروجربزعامةمنهموفدًاوأرسلواللسلمجنحواالبويرولكن. الترانسفالجمهورية
تجاهلتالبريطانيةالحكومةاإلنجليز، ولكنمعللتفاوضلندنإلىالجمهوريةرئيس

إلحاق، واستطاعواالحربإلعالن، فاستجابواباإلمتهانيشعرونالبويرجعلالوفد، مما
مفرًابريطانياتجدولم. عشرالتاسعالقرنأواخرفىهائلدوىلهاكانباإلنجليزهزيمة

الخارجيةشئونهابريطانياتتولىأنعلىالترانسفالجمهوريةباستقاللاإلعترافمن
كروجرالبريطانية، ولكنالحمايةتحتالترانسفالأصبحوبذلك) 1881بريتوريامعاهدة(

واإلعترافالحمايةرفععلىبريطانيامنحصلحيث) 1884 (المعاهدةتعديلفىنجح
بالمثلوالمعاملةوالتجارةاإلقامةحريةتضمنأنبشرطالترانسفالباستقاللالكامل
العامالرأىاستياءالجديداإلتفاقأثاروقد. البويرغيرعلىالمقررةللضرائببالنسبة

.للخطرالبريطانيةالمصالحبتعريضالوزراءرئيسجالدستونالبعض، واتهمالبريطانى
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فىللعملكبيرةبأعدادإليهااإلنجليز، هاجرالترانسفالفىالذهبإكتشفعندماولكن
امتيازاتعلىاإلنجليزالرأسماليينبعض، وحصلجوهانسبرجمدينة، وأنشئتالمناجم
السكانأعداداألجانبأعدادفاقتحيثجديدمنالسكانبينالتوازن، فاختلالتعدين

البالد، ونادواأمورإدارةفىباالشتراكالجددالوافدونالبوير، وطالبمناألصليين
،الموقفلمواجهةالبويريتحركأنالطبيعىمنوكان. بريطانياإلىالسلطةبتسليم

، وتضييقجمهوريتهمإلىالهجرةمنللحد1894–1890بينفيماتشريعاتفأصدروا
اإلنجليزكانولما. التحريممنيقربحدإلىلألجانببالنسبةالجنسيةعلىالحصولحق

البريطانيةالحكومةتدخلت، فقدالترانسفالفىالضرائبدافعىبينأغلبيةيشكلون
.لحمايتهم

شركةكونالذىرودسسيسلالبريطانيةالحكومةبتدخلالمنادىاإلتجاهزعامةوتولى
بإسمبعدفيماعرفتالقارةوسطفىأراضىالبريطانية، واستأجرأفريقياجنوب

الشمالإلىتمتدالبريطانيةالممتلكاتأصبحتوبذلكاستغاللهاروديسيا، وتولى
التعدينشركاتنشاطعلىيؤثرأنرودسواستطاع. البويرأراضىمنوالجنوب
نافذأصبحإذاأسهمهما، حتىمنكبيرةأنصبةشراءخاللمناإلقليمفىالموجودة

، كماالبريطانىالتاجأمالكإلىالترانسفالجمهوريةبضمالمنادىاإلتجاهالكلمة، تزعم
حزامإقامةيكتمل، وبذلكالتاجأمالكإلىأفريقياشرقضمضرورةيرىكان

الجنوبإلى) مصر (المتوسطالبحرشواطئعندالشمالمنيمتدبريطانىاستعمارى
الحزامهذاطولعلىالبريطانيةاالقتصاديةالمصالحوتدعيم. الصالحالرجاءرأسعند

أوستنالسير، وأيدالكابمدينةإلىالقاهرةمناألفريقيةالقارةيخترقحديدىخطبإقامة
.تنفيذهاعلىالعملاألفكار، وبدأتلك–البريطانىالمستعمراتوزير–تشامبرلن

إثارةبقصدالترانسفالعلىغارةجيمسونيدعىبريطانىرجلشن1895عاموفى
إلقاءفىنجحتالترانسفالحكومةاإلنجليز، ولكنلمصلحةالبالدفىاإلضطرابات

إالمنهاكان، فمامحاكمتهلتتولىالبريطانيةالسلطاتإلىوسلمتهجيمسونعلىالقبض
ضالعةكانتالبريطانيةالحكومةأنالترانسفالحكومةأيقنتعندئذ. سراحهأطلقتأن
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األورانججمهوريةمعتحالفًافعقدتفيهاريبالآتيةالحربالمؤامرة، وأنتلكفى
.السالحشراءفىالتوسعطريقعنالقوىسبيل، والتمست1897عام) أفريقياجنوب(

بدأتقدعندئذألمانياوكانتلبريطانياالمناوئةاألوروبيةالقوىبينعضدًاالبويروالتمس
موقعمنمقربةعلىأفريقياشرقفىبريطانيااالستعمار، وتزاحمميدانإلىتخرج

للمعونة، فأمدتهمطلبًاألمانياإلىالبويراتجه، ولذلكاألفريقىالجنوبفىاألحداث
وروسيا،وفرنساالنمساإليهدعتالبويرمسألةلبحثدولىمؤتمربعقد، وطالبتبالسالح

المادىاأللمانىالتأييدكسبواقدالبويركان، وإنشئعنيسفرلمالمؤتمرأنغير
.والمعنوى

ملنراللوردبرئاسةلجنةبريطانياأوفدتعندمااألفقفىتلوحالحربنذروبدأت
يتعرضونالبريطانيينأنإلىاللجنة، فذهبتالبريطانيينشكوىأسبابفىللتحقيق
،إبادتهمعلىتعملالترانسفالحكومة، وأنالترانسفالجمهوريةفىكثيرةلمظالم
حقالترانسفالفىالبريطانيينلمنحرسميًاتتدخلبأنالبريطانيةالحكومةاللجنةوطالبت
للحرباستعدادًابريطانيااتخذتهاالتىللخطواتتمهيدبمثابةاللجنةتلكوكانت. اإلنتخاب

مما. البريطانيينعلى- الوقتنفسفى–السالحيوزعونوأعوانهرودسكانحيث
)1899أكتوبر (البريطانيينإلىإنذارتوجيهإلىالترانسفالجمهوريةرئيسكروجردفع

منمفرًايجداإلنذار، لمالبريطانيةالحكومةرفضتإذا، حتىالمريبنشاطهمبوقف
.الحربإعالن

علىالقدرةفىالبريطانيةالحكومةظنون، وخابتناتالعلىبالهجومالبويروأسرع
إلىدفعتهممتكررةبهزائماإلنجليزمنىالبوير، إذجمهوريتىعلىسريعنصرتحقيق
.السوداناستعادةحملةيقودكانالذى–قوادهاأحد–بكتشنر، واالستعانةقواتهمتعزيز

بدًاكروجريجد، ولمإنتصاراتإلىاإلنجليزهزائمتحولتالميدانإلىكتشنروبوصول
وفرنسا، كماألمانيامنوترحيبًاعطفًافلقى. بدولهاليستنجدأوروباإلىيسافرأنمن

لمسايرتهاالحكومة، إلىاللومرجالهوجهالذىالبريطانىاألحرارحزبجانبهإلىكسب
العسكريةالهزائمألننفعًايجدلمكلهذلكولكن. اإلنجليزالرأسماليينمنحفنةلمصالح

طلبإلىإضطرهمالبوير، جانبإلىالتدخلفىاألوروبيةالدولالمتكررة، وتردد
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استقاللهما،الجمهوريتانفيهافقدتالتى) 1902مايو (بريتوريامعاهدة، فعقدتالصلح
منحت1926الحكمإلىاألحراربوصولولكن. البريطانيةالمستعمراتضمنوأصبحتا

لغةالبولنديةباللغةوإعترفتالداخلية، شئونهماإدارةحقوالترانسفالاألورانجواليتى
)1910عام (تقررطويًال، إذيدملمالوضعذلكولكناإلنجليزيةاللغةجانبإلىرسمية

فىأفريقياجنوبفىالواقعةوناتالوأورانجوالترانسفالالكاباألربعالوالياتضم
".أفريقياجنوبإتحاد "بإسمعرفتواحدةسياسيةوحدة

مناألوروبيونبلغهاالتىالندبتشواناأراضىأفريقيا، تقعجنوبمنالشمالوإلى
اإلنجليز،وخاصةوالمبشرونالمستكشفونفقصدهاعشرالثامنالقرننهايةعندالجنوب
البتشوانا،قبائلمنسكانهاعلىالمحاربةالزولوقبائللغاراتمسرحًاالمنطقةوكانت

السلطات، واعترفتالرأسبمستعمرةالمنطقةربطعلىاإلنجليزالمستكشفونفعمل
بينفاصًالحدًاالفالنهرقبائلها، واعتبرتباستقالل) 1852 (الكابفىالبريطانية

.البتشواناقبائلوأراضىالمستعمرة

فيماإليهاأشرناالتىالجماعيةهجرتهمفىالمنطقةأراضىعلىتدفقواالبويرولكن
للبويراالستسالمرفضواالذيناألصليينوالسكانالبويربيندموىصراع، ودارسبق

رأسهموعلىاإلنجليزالمستوطنونأخذوهنا. الكابمستعمرةفىباإلنجليزواستنجدوا
تعدالتىالجنوبيةبتشواناأراضىعلىالحمايةوفرضبالتدخلحكومتهميطالبونرودس
عنأحجمتالبريطانيةالحكومةأنغير. الكابلمستعمرةبالنسبةالزجاجةعنقبمثابة

حملةتنظيمإلىرودسبزعامةاإلنجليزالمستوطنيندفععسكرى، مماعملفىالتورط
بتشوانا، فلمأراضىفىالبويرأقامهاالتىستالجمهوريةأراضىلغزوالمتطوعينمن
حكومةالسقاطعسكريًاالتدخلمنمفرًاالكابمستعمرةفىالبريطانيةالسلطاتتجد

مستعمرةإلىالجنوبيةبتشواناأراضى، وضمت1885سبتمبرفىذلكلهمستال، فتم
البتشواناأراضىبقيةبذاتها، أماقائمةمستعمرةتشكلوأصبحتعنهافصلت، ثمالرأس

.البريطانيةالحمايةعليهافرضتفقد

شركاتتكونت) البحرسطحفوقمتر3300 (الندبتشوانافىالسطحإلرتفاعونظرًا
أسستكذلك. هناكللبيضاإلقامةطابتوزراعتها، حيثأرضهاالستصالحبريطانية
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التعدينمناطقتربطالتىالحديديةالخطوط، ومدتللتعدينأخرىإنجليزيةشركات
والرعىالبدائيةبالزراعةيشتغلوناألصليينالسكانظلحين، علىالبعضببعضها
منكتابىترخيصعلىالحصولدونتتجاوزهاالبهاخاصةمنطقةقبيلةلكلوحددت

.البريطانيةاالستعماريةالسلطات

أفريقياوسط
نشاطهبدأالذىرودسسيسيلشخصيةإلىالقارةوسطفىاالستعمارىالتوسعيعزى
،الماسمناجمفىالعملإلىتحول، ثمناتالفىالقطنبزراعةمشتغًال1870عام

ذلكبعداشتركثم1880عامللتعدينبيردىلشركةالمفكرالعقليصبحأنواستطاع
الشركاتأطولكانتالتى) 1889 (البريطانيةأفريقياجنوبشركةتأسيسفى

رودسوكان. 1923عامحتىساريًاإمتيازهااستمرعمرًا، إذاالبريطانيةاالستعمارية
الحكومةحثضرورةويرىأفريقيابجنوبمصرتربطأفريقيةإمبراطوريةببناءيحلم

الجنوبيةأفريقياأعلنواقدكانوااأللمانأنوخاصةالمبادرةبزماماألخذعلىالبريطانية
ستالجمهوريةأقامواحيثبتشواناأراضىعلىالبويروزحف1884لهممحميةالغربية

يسيطرواأنلهمقدرأفريقيا، فإذاشرقفىيعملوناأللمانبدأكما) رأينامانحوعلى(
آمالتتبددوسطها، وبذلكعنأفريقياجنوبيعزلواأنالستطاعوابتشواناأراضىعلى

.األفريقيةاإلمبراطوريةإقامةفىرودس

إضطالعضرورة، ويرىالتدخلفىالبريطانيةالحكومةبترددذرعًارودسوضاق
المقيمينالهولنديينمعالتحالفإلىاألمرأدىوحدها، ولوبالعملأفريقياجنوبشركة
السيطرةبفرضآمالهتحقيقفىرودسنجحكيفرأينا، وقديمقتهمكانأنهرغمهناك

النفوذمدعلىأفريقياجنوبحكومةبحثرودسبدأثم. بتشواناأراضىعلىالبريطانية
حاكمروبنسونالند، فاستجاببتشوانامنالشمالإلىالواقعةالمنطقةإلىالبريطانى
األفريقىماتابيلىملكلوينجوالمعصداقةمعاهدةلعقدموفات، وأرسللهالمستعمرة

، ثمالبريطانيينخاللمنإالأوروبيةدولةبأىيتصلبأالالملكبمقتضاها)، تعهد1888(
التعدينامتيازعلىبمقتضاهااإلنجليزحصلالملكنفسمعأخرىإتفاقيةذلكبعدعقدت

أنلوينجوال، غيرإلىالسالحمنقطعةألفتقديممقابلماتابيلىأراضىجميعفى
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لوينجوال، وحاولاإلتفاقنقضعلىاألفريقىالملكحرضتلإلنجليزالمنافسةالشركات
.جدوىدونولكنللبريطانيينالتزاماتهمنالتخلص

الندبتشوانامنالشمالإلىالواقعةالمناطقفىالعملالبريطانيةالشركةبدأتفقد
الممتلكاتمنالغربوإلىأفريقياجنوبجمهوريةمنوالغربالشمالوإلىالبريطانية

عملها، وعقدمناطقفىاإلداريةالسلطةممارسةحقللشركةاإلمتيازالبرتغالية، وخول
مجموعة، فكلفالعملرودسبدأالقاعدةهذهمنوانطالقًا. القبائلزعماءمعاإلتفاقات

أعقبهاماتابيلىأراضىعلىمفاجئةغاراتبشنجيمسونرأسهمعلىالمغامرينمن
هؤالءنجح، وقدالغاراتتلكاجتاحتهاالتىالجديدةاألراضىفىالبريطانييناستقرار

بعد)، واشترىفيماالجنوبيةروديسياعاصمة (سولسبرىمدينةتأسيسفىالمغامرين
أراضىبعضباستئجارلوينجوالمناأللمانأحدعليهاحصلالتىالحقوقرودس
يشتملاإلمتيازالبريطانية، وأصبحأفريقياجنوبشركةإلىالحقوقتلكفإنتقلت، اإلقليم
.المنطقةفىالمسلحةالقواتوإنشاءاألراضىواستئجارالتعدينحقعلى

إنتهت، ماتابيلىأراضىعلىكبرىغاراتثالثجيمسونشن1893صيفوفى
،العامنهايةعندماتالذىلوينجوالالملكمنهاففربوالدايوالعاصمةعلىباالستيالء

تثبيتمنالمستوطنونوتمكن. الفتحبحقبالدهعلىاإلنجليزالمستوطنوناستولىوبذلك
وفى. 1894عاماألهالىبهاقامالتىالثوراتعلىالقضاءبعدماتابيلىفىأقدامهم
قيامالبريطانية، فأعلنللحكومةاإلداريةسلطاتهاعنالشركةتنازلت1898أكتوبر

حتىالشمالنحوالمستعمرةتلكمناإلنجليزوإنطلقالجنوبية، روديسيامستعمرة
.الشماليةبروديسياعرفماعلىسلطتهمفرضوا

أراضىعلىالحمايةبإعالناألفريقيةالقارةوسطعلىالبريطانيةالسيطرةواكتملت
فىإسمهاتغيرأفريقيا، ثموسطمحميةبإسمتعرفأصبحتالتى) 1891 (نياسابحيرة
البحيراتشركةجهودإلىاستعمارهاويعود. نياساالندمستعمرةلتصبح1907أكتوبر

ووجهتالشركةولكن) 1878 (فىالمنطقةمواردالستغاللتأسستالتىالبريطانية
تكوينإلىدفعها، مماالجهاتتلكفىانتشرواالذينالعربالتجارجانبمنبمقاومة

حذوالبريطانيةالحكومةحذتمصالحها، ثمعنللدفاعالمتطوعينمنعسكريةقوة
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معهمويعقدالمحليينبالزعماءلإلتصالجونستونالسيرفأوفدتأفريقياشرقفىاأللمان
.اإلقليمعلىالحمايةلفرضالقانونىاألساساكتملالحماية، وبذلكمعاهدات

القارةفىاإلمبريالىالتوسعكانحتىعشرالتاسعالقرننهايةتحلكادتماوهكذا
والوسطوالجنوبوالشرقالغربمناطقإلىكلها، فباإلضافةالقارةغطىقداألفريقية

)وموزمبيقأنجوال (والبرتغاليين) الكونغو (والبلجيكيينلإلنجليزمرتعًاكانتالتى
، فاحتلوالفرنسىاإلنجليزىلالستعمارمرتعًاالشرقىوشمالهاالقارةشمال، كانواأللمان
يتطلعونأخذواثم) 1881 (وتونس) 1830 (الجزائروالفرنسيون) 1882 (مصراإلنجليز

التوسععمليةالفرنسية، وأصبحتاالستوائيةأفريقيامستعمراتكونوا، كماالمغربإلى
حدًاتضعأنأفريقيا، حاولتامتالكعلىالمتنافسةاألوروبيةالدولبينصراعاتتلك
االستعمارية، وحينالخالفاتلتسويةعقدتالتىاألوروبيةالمؤتمراتموائدعلىلها

تلجأأنأوروباإضطرت، اإلمبريالىالصراعمشكلةحلعنالمؤتمراتتلكعجزت
.وآسياأفريقياحولاإلمبريالىالصراعذروةاألولىالعالميةالحرب، فكانتالحربإلى



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

51www.RaoufAbbas.org

الثالثالفصل
أفريقياإقتسام

فىاألولاإلمبريالىالزحفبدأمنذبأنفسهمأنفسهميحكمونأفريقياسكانغالبيةكان
الزحفشهدالذىعشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتمطلعحتىعشرالخامسالقرن

الماديةالسلعفىاألوروبىالتجارىالنشاطتركزالقرونتلكوخالل. الثانىاإلمبريالى
يبيعونهمباألوروبيينيلتقوناألفارقةالتجاركان، حيثالسواحلعلىالبشريةأو

هدفهميكنأفريقيا، لمفىوالمبشرونالمستكشفونتوغلعندماوحتى. منهمويبتاعون
المواردعلىالتعرفهدفهمكانوإنماالقارةداخلمعينةأراضىعلىبالدهمأعالمرفع

.السكانوأحوالاألفريقيةبالبيئةالمعرفةوإكتسابالطبيعية، 

مباشرًاحكمًاوالسنغالالجزائرالفرنسيونحكمالقاعدة، فقدلتلكاستثناءاتثمةولكن
ومارسواالذهبساحلفىاستعماريةإدارةاإلنجليزعشر، وأقامالتاسعالقرنأوائلمنذ

منعددثمةكانتكما. والجوسوسيراليونجامبيافىالسياسيةالسيطرةمندرجات
المحطات: األفريقية، مثلالسواحلعلىإنتشرتالتىالصغيرةاألوروبيةالجيوب
،وموزمبيقأنجوالفىالساحليةالبرتغاليةالمدن، وبعضجابونفىالفرنسيةالبحرية
منلونًااألوروبيونمارسحيثالصومالساحلعلىأقيمتالتىالفرنسيةوالقاعدة

وزنجباروتونسمصرفىملموسًااألوروبىالنفوذكانكما. السياسيةالسيطرةألوان
القارةأعماقفىاألبيضالرجللتوغلفريدًامثاًالأفريقياجنوبيقدمكذلك. ومدغشقر

، صبغتعليهكانتماعلىاألفريقيةالمجتمعاتوأعرافعاداتبقاءاألفريقية، فرغم
السياسيةالحياةالبويردولتىأوناتالأوالكابمستعمرةفىسواءاألوروبيةالسلطة

.األوروبىبالطابعوطبعتهابصبغتهاوالثقافيةواالقتصادية

محلىلحكمخاضعًااألفريقيةاألراضىمن% 90علىيزيدماكان1880عاموفى
1914عامففى، قرنربععنقليًاليزيدمابعدتمامًاتغيرتالصورةأن، غيروطنى

أفريقيابالدبينمنبلدينسوىهناكتكنلماألولىالعالميةالحربأوارشبعندما
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العواصممنتحكمفكانتأفريقيابقيةوأثيوبيا، أماليبيريا: بنفسهما، همانفسهمايحكمان
.بروكسلأولشبونةأومدريدأوروماأوبرلينأوباريسأولندن: األوروبية

بنصيبفازتاوفرنساإنجلترابينها، ولكنفيماأفريقياأوروبيةدولسبعاقتسمتوهكذا
.األخرىاإلمبرياليةالقوىبحكمتأثروامماأكثرالبريطانىبالحكماألفارقةاألسد، وتأثر

جامبياعلىسلطانهابريطانيامدتعشرالتاسعالقرنمناألخيرينالعقدينخاللففى
مدتكما. أفريقياغربفىبنيجيريايعرفأصبحما، وعلىالذهبوساحلوسيراليون

بتشواناعلى، فسيطرتمنهالشمالإلىالواقعةاألقاليمعلىأفريقياجنوبمنسلطانها
وكينيا، وفرضتأوغندةعلىسيطرتهاأساسونياساالند، ووضعتوالروديسيتانالند

آلتالتىاألراضىفىبريطانياإدارةأفريقيا، وأقامتشرقىفىزنجبارعلىالحماية
وأعلنتالبويردولتىبريطانياضمتحتىنهايتهيبلغالقرنكادوما. الصومالمنإليها

عاممصرباحتاللأفريقياعلىالبريطانيةالسيطرةوتوجت. سوازيالندعلىالحماية
.السودانعلىإنجليزى–مصرىثنائىحكموإقامة1882

شرقفىالمربعةاألميالآالفعلىنفوذهاتثبيتعلىبريطانياأصرتترى، لماذا
ظلتأنهارغمعشرالتاسعالقرنمناألخيرالخمسفىأفريقياوغربوجنوبووسط
رعاياها ؟ ولماذامعهايتاجرالتىاألفريقيةالبالدفىاإلداريةالمسئولياتتحملفىتتردد

بالذات ؟الوقتذلكفىاألوروبيةالدولسياساتعلىاإلمبريالىالتوسعفكرةغلبت

أفريقيافىاإلمبريالىالتوسعمناألوروبيةالدولموقففىالمفاجئالتغيرذلكإن
اإلحتكاريةالمرحلةإلىالصناعيةالمرحلةمنالرأسمالىالنظامتطورظروفإلىيرجع
فكانالوطنيةأسواقهافىاالستهالكالرأسمالية، وقلةالدولفىاإلنتاجلزيادةنتيجة

رؤوسالستثمارجديدةمجاالتوفتحالمتراكماإلنتاجلتصريفسبيًالاإلمبريالىالتوسع
باستثماراهتموااألوروبيينالمستثمرينأنهوبسونفيذكر. البحاروراءفيمااألموال
األوروبية، أضفاألسواقفىاالستثمارعائدتناقصالبحار، عندماوراءفيماأموالهم

األمريكيةالمتحدةوالوالياتالغربيةأوروبادوللحاقأنمنسالفًاذكرناهماذلكإلى
فىالمتوفرةالخامالموادعلىالطلبمن، زادالصناعىالتطوردرجةحيثمنببريطانيا

إحتدمتثم، ومناإلنتاجلتصريفاألسواقعلىالطلبمنبالتالىوآسيا، وزادأفريقيا
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فاستخراج. البعضوبعضهاالغربيةأوروبادولبينالمستعمراتإقتناءعلىالمنافسة
رخيصة، والحصولعملخاصة، وقوةمعينة، ومهارةعلميةتطبيقاتإلىيحتاجالمعادن

تجاريةمحطاتخاللمنيتحققأنيمكنمكامنها، والبلوغيتطلبالمعادنهذهعلى
الطبيعيةالمواردعلىينسحبالمعادنعنيقالوما. وهناكهناالسواحلعلىتقام

القوىتزاحمتإليها، وهكذاتكونماأحوجاألوروبيةالصناعةكانتالتىاألخرى
التزاحمهذامواجهةوفى. الطبيعيةالمواردمصادرعلىيدها، لتضعبالمناكباإلمبريالية

التجارى، أولنشاطهاحيويًامجاًالتعتبرهاكانتالتىاألراضىبضمدولةكلسارعت
.المنافسةالقوىعنهابنفسها، وتدرأعليهاعليها، لتبقىالحمايةبفرضقامت

بعض، باستثناءبالذاتالبحريةأوروبادولأفريقيااستعمارعلىالتكالبفىوشارك
.وبلجيكاوإيطالياكألمانياالجديدةالقوىبعض، ودخولوالدنمارككهولنداالقديمةالقوى

لمكانةوفقًانتائجهأوروبا، وتحددتفىللصراعإنعكاسًاأفريقيافىالصراعكانوقد
القوى،لجميعالمباشرالهدفهوالتوسعمناألقصىالحدأوروبا، وكانفىالقوىتلك

األرضىاإلتصالالرئيسية، وتحقيقاألنهارإلى–اإلمكانبقدر–الوصولإليهيضاف
.ممكنًاذلككانكلمادولةكلمستعمراتبين

األفريقيةالجمعية) "1876عامفى (تأسستعندماأفريقياحولالمنافسةنذربدأتوقد
كانالجمعيةتأسيسأنورغم. بلجيكاملكليوبولدللملكالشرفيةالرئاسةتحت" الدولية

الدولدفعخطرناقوسبمثابةكانأنهعابر، إالحادثمجرد–األمربدايةفى–
تلكرعايةفتحت. أفريقياأراضىمننصيباجتزاءعلىالتكالبإلىاإلمبريالية

الكونغو، وتحويلهحوضكشفإلىأدىالذىنشاطهستانلىالمستكشفمارسالجمعية
احتكارلضمانالمواصالتتطويرأهميةليوبولدالملكوأدرك. الحرةالكونغودولةإلى

خطوط، وأنشأبالساحلالبالدداخلتربطالتىالحديديةالطرقفمدالكونغوحوضتجارة
تحديًاليوبولدمشروعاتلقيتماسرعانالنهر، ولكنتجوبأخذتالتىالتجاريةالسفن

يهددالفرنسىالنشاطوأخذ. DE BRAZZAبرازادىبزعامةالفرنسيينجانبمن
الكونغو، وخاصةحولبعيدزمنمنذنشاطهاتمارسكانتالتىاإلنجليزيةالمصالح

هذامواجهةوفى. نيجيرياساحلمناطقبعضليضمشرقًاالفرنسىالنشاطاتسععندما
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الفرنسيينرشوةطريقعنالكونغوفىحقوقهتأمينإلىليوبولدالملكالتحدى، سعى
سلطانهفرضفىنجحإذاالكونغوفىمصالحهملهمتكفلسريةضماناتبإعطائهم

حاولتوعندما. اإلنجليزمضايقةفىإمعانًاليوبولدالملكبسماركشجعكما. عليه
الكونغو،مصبفىالبرتغاليةاإلدعاءاتتأييدطريقعنليوبولدخططإعاقةبريطانيا
منحهمحينصفهإلىليوبولدكسبهمالذيناإلنجليزالتجارمنشديدةمعارضةواجهت
.التجاريةالعقودبعض

المراكزأهمعلىيدهاوضعتمصر، وبذلكبريطانياإحتلت1882عاموفى
مضادةإجراءاتإلتخاذ، وسعواالفرنسيينلذلكفاستاء. كلهاالقارةفىاإلستراتيجية

لضغوطبسماركواستجاب. أفريقياغربفىاإلنجليزالتجارمنافسةفىبالتوسع
غربوجنوبوالكمرونتوجوالندعلىالحمايةفأعلناأللمانيةاإلمبرياليةالمصالح
زنجبار،مواجهةفىأفريقياشرقفىاأللمانوبوجود) 1885–1884 (أفريقيا

.صعبًاتحديًايواجهأفريقيافىالبريطانىالتجارىالمركزأصبحمدغشقرفىوالفرنسيين

الكونغومشكلةلبحث) 1885–1884 (برلينفىبسماركإليهدعاالذىالمؤتمريؤدولم
حريةعلىنصالمؤتمر، قرارًاقراراتبينمنكانفقد. بريطانيامخاوفزيادةإلىإال

اإلنجليزالتجارمحاوالتالقرارعرضوبذلكوالكونغوالنيجرمنلكلالمالحة
.للخطروالبلجيكالفرنسيينمواجهةفىأفريقياغربفىالتجارةإلحتكار

.أفريقيافىبوجودهاتحتفظأنلهاكانالتحدى، إذالهذاتستجيبأنبريطانياعلىوكان
)بعدفيماالملكيةالنيجرشركة (األفريقيةالوطنيةالشركةتأسيسفىجولدىجورجفنجح

التجارية،المنافسةأساليبذلكفىمستخدمًانيجيريافىالفرنسىالوجودعلىالتغلبفى
أناإلنجليزعلىكانولكن. اإلنجليزيةللشركةشركاتهمبيعمنمفرًاالفرنسيونيجدفلم

منيتخلصواحتىأفريقياغربفىالتجارىنشاطهمابمزاولةوألمانيالفرنسايسمحوا
فىبالفعلتوغلواقدالفرنسيونمصر، وكانفىاإلنجليزىللوجودالدولتينمضايقات
يستخلصواحديدى، حتىبخطوالسنغالالنيجرأعالىفىمراكزهمبينوربطواالسنغال
.الطريقهذاعنأفريقياغربمنالداخليةوالمناطقالنيجرتجارةمنجانبًاألنفسهم

غربمنشاسعةمناطقعلىالسيادةفرنساإدعاءاتعنعينيهابريطانياوأغمضت
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الوجودأصبحوبذلك. محدودةتجاريةقيمةذاتتعد–لإلنجليزبالنسبة–أفريقيا، كانت
،الذهب، وساحلجامبيا، وسيراليونفىهامةمناطقأربعفىمحصورًااإلنجليزى

أفريقيا، فأعلنتجنوبنحواهتمامهابريطانياركزتبرلينمؤتمروبعدالنيجروحوض
الغربيةالجنوبيةأفريقيافىاأللمانبينحاجزًاأقامتالند، وبذلكبتشواناعلىالحماية
بالمواردالثراءمنجانبعلىتكنلمبتشواناأراضىأن، ورغمالترانسفالفىوالبوير

وهكذا. منهاالشمالإلىالواقعةبالذهبالغنيةالمناطقإلىمعبرًاكانتأنهاالطبيعية، إال
ونهربينهاالواقعةالمنطقة)، وأعلنت1888 (الندبتشواناعلىالحمايةبريطانيافرضت

ماإلىالبيضالمستوطنونتدفقالندبتشوانا، وعبربريطانىنفوذمنطقةالزمبيزى
.رأينامانحو، علىرودسسيسللمخططاتالجنوبية، تنفيذًابروديسيايعرفأصبح

والربطالبرتغالبينبريطانياالجنوبية، حالتروديسياعلىالبريطانيةالحمايةوبإعالن
الشماليةروديسيااإلنجليزيعلنأنالمنطقىمنوكان. والغربيةالشرقيةمستعمراتهابين

الطريقلنفسهابريطانياعبدتوبذلك) 1890–1889 (بريطانىنفوذمنطقتىونياساالند
.أفريقياقلبإلىالكابمن

األفريقىالقرنحولاإلمبرياليةالمناوراتمنسلسلةوقعتأفريقيا، فقدشرقعنأما
لألهميةنظرًا. أشدهعلىالتنافسكانحيث) 1885–1884 (برلينمؤتمرقبيل

.األحمروالبحرالهندإلىالتجارىالطريقعلىجسركرأسللمنطقةاإلستراتيجية
أقامذلكمقابلوفى. 1839عامعدنفىأقدامهاتثبيتفىنجحتقدبريطانياوكانت

.أوبوكفىالصومالىالساحلعلىبحريةقاعدةالفرنسيون

،عصبمنبالقربالواقعةالمنطقةفىمصالحلهمأناإليطاليونإدعى1883عاموفى
بإعالنذلكعلىبريطانيا، فردتجيبوتىفىأقدامهمالفرنسيونثبتالتالىالعاموفى

فىوجودهاأنالدولتلكمنواحدةكل، واعتقدتالبريطانىالصومالعلىالحماية
وحدهابريطانياتجارتها، ولكنأماممفتوحةالطريقإبقاءبضمانكفيلاألفريقىالقرن
ضمنتالسويسقناةعلىاإلستراتيجية، فبسيطرتهاالناحيةمناألقوىالمركزفىكانت
ماإالالمغانممنينلنأنمنافساتهاباستطاعةيكنلتجارتها، ولمالحيوىالشريانحماية
.بريطانيابهتسمح
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الخطرمنالنيلووادىالهندىالمحيطفىمصالحهاحمايةفىوسعًابريطانياتدخرولم
1886عامففىلزنجبار، المواجهالشرقىأفريقياساحلعلىاأللمانىالوجوديمثلهالذى

قسمتبسماركاأللمانىالمستشارمعإتفاقإلىبريطانياوزراءرئيسسولسبرىتوصل
، وبذلكالدولتينبينألفريقياالشرقىالساحلعلىزنجبارسلطانأمالكبمقتضاه
إمتداداحتمالبريطانية، معنفوذمنطقةكينيابإسمبعدفيماعرفتالتىالمنطقةأصبحت
طريقالمنافسة، وتفتحالقوىزحفمنالنيلأعالىتحمىأوغندة، وبذلكإلىالمنطقة
.أوغندةمعالتجارة

عقدحولبسماركمعتفاوضحين1890عامفىاألفريقيةتسوياتهسولسبرىوأكمل
اعترافمقابلفىهليجوالندجزيرةعنأللمانيابمقتضاهابريطانياتتنازلشاملةإتفاقية
الند،وبتشواناالشمالية، وأوغندة، وروديسيازنجبار، وكينيا، فىبريطانيابمركزألمانيا

اتفاقيةعقدإلىالتوصلتمالتاليةالسنة، وفىوالكاميروننيجيريابينالفاصلةوالحدود
والمستعمراتالندونياساروديسيامنكلبينالحدودبموجبهاحددتالبرتغالمع

.البرتغالية

أعشارتسعةنحوبينهافيما–السنواتتلكخالل–اإلمبرياليةالقوىأقتسمتوبذلك
منشاسعةمساحاتأن، إذالورقعلىيتمكاناإلقتسامغيرأن. أفريقياأراضى

بينهايفصليكنلمنفوذمناطقأومحمياتأومستعمراتاعتبرتالتىاألراضى
لإلحتالليخضعكاناألراضىتلكمنالقليلأنكما. واضحةحدودالبعضوبعضها

يتحددبعدفيماأصبحاالستعمارىالوجودأنريبوال. األوروبيةاإلدارةأواألوروبى
.أفريقياغربفىوالفرنسيةاإلنجليزيةللمستعمراتبالنسبةالعسكرى، وخاصةبالوجود

االستعمارأداة–الجيوشوليست–التجاريةالشركات، كانتالوقتذلكوحتى
شركةبإسمتعرفأصبحتثمالسبعيناتفىالمتحدةأفريقياشركة، فتأسستاألوروبى

.البريطانيةأفريقياشرقشركةتأسستبعامينذلك، وبعد1886عاممنذالملكيةالنيجر
التىاألراضىإدارةأمرلهاالتابعةاالستعماريةللشركاتاألوروبيةالقوىتركتوقد

الشركاتحركةتعوقعقباتهناككانتكلماالدبلوماسية، ولكنبطريقكسبتها
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الشركاتالعسكرى، واستمرتالتدخلفىالشركاتصاحبةالدولتتردداالستعمارية، لم
.األفريقيةالقارةاقتساممنعامًاعشرينعلىيزيدلمااالستعمارأعباءتحملفى

فىالدبلوماسيةالمفاوضاتموائدعلىأفريقياألراضىاإلمبرياليةالقوىاقتسامتملقد
.االقتصاديةالوطنية، ومصالحهم، وثقافتهمالقارة، وعقائدهملشعوبمراعاةأوروبا، دون

علىالقائمةواإلعتباراتالمعنيةاألوروبيةالقوىمصالحللتقسيمالوحيدالمعياركانفقد
.البعضوبعضهااألوروبيةالدولبينالقوىوتوازناإلستراتيجية

االستثماراتمجرىفىتحوًالتشهدلماألفريقيةالقارةالقتسامالتاليةالسنواتأنورغم
نهايةعند–أفريقياوأستراليا، بدأتالشماليةأمريكاعلىتتدفقظلتالتىاألوروبية

تحققهكانتالذىالضخمالعائدوراءسعيًااألموالرءوسمنالمزيدتجتذب-  القرن
األوروبيةاالستثماراتكانتحتىالعشرينالقرنيهلكادوما. األفريقيةاالستثمارات

.ذاتهاأوروبافىالوطنيةاالستثماراتتفوق) وآسياأفريقيا (البحاروراءفيما

علىأفريقيااقتسامخلقهاالتىاآلثاروبعدعمقمدىتقدرأنبمكانالصعوبةومن
إتسع، المثالسبيلفعلى. آلخرإقليممناآلثارتلكتنوعتفقد. ذاتهااألفريقيةالمجتمعات

المنافسةأنأفريقيا، كماغربساحلمنالقريبةالتجاريةالمناطقفىالصراعنطاق
اإلنجليزىالعسكرىالتدخلإلىجرتالذهبوساحلنيجيرياشمالالفرنسيةاإلنجليزية
وفى. الجهاتتلكفىاألفريقيةبالمجتمعاتاإلدارتينهاتينواحتكاكالمباشرةواإلدارة
األفريقية، فقدللمجتمعاتبالنسبةمدمرًاوالبويرالبيضأثركانكيفأفريقيا، رأيناجنوب

.التعدينيةاالستثماراتلمصلحةالمسلحةبالقوىمواطنهامناألفريقيةالقبائلاقتلعت
.الجددالبيضللمستوطنينلتعطىالندونياساروديسيافىاألفارقةأراضىوانتزعت

والسياسيةالدينيةالتناقضاتاستغلتأوغندةوفى. كينيافىذلكبعدالشئنفسوحدث
السيطرةواستخدمت. البالدمناالستعمار، وتمكينالوطنىالصفلشقالمحلية، وعمقت

أموالحساببريطانيا، وعلىلمصلحةالسودانفتحإلعادةمصرعلىالبريطانية
.وأرواحهمالمصريين
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نتيجةاألفريقيةالمجتمعاتعلىانعكستالتىالهامةاآلثارمنثالثةبيننميزأنويمكننا
علىباإلنفاقتضنكانتاالستعماريةاإلدارةأولها، أن: ألفريقيااإلمبرياليةالقوىاقتسام

تطويرعلىإنفاقأىواعتبرفجةبصورةاالستغالليةالعالقةمالمح، فتجسمتالخدمات
المستعمراتعلىإنفاقكلاإلمبريالية، ألنالمصالحمعيتنافىأمرًااألفريقيةالمجتمعات

االستعماريةاإلدارةاتجهتولذلك. المستعمرةالدولةعليهتحصلالذىالعائدمنيقلل
.اإلدارةنفقاتلسدالوطنييناألهالىعلىالضرائبفرضإلى

.األفريقيةالمجتمعاتعلىأفريقيااقتسامسياسةتركتهالذىالثانىاألثرالضرائبوتمثل
الحديديةوالخطوطوالجسورالطرقبناءنفقاتتغطيةإلىاإلمبرياليةالسلطةإحتاجتفقد

سبيلوحدها، وتيسيراإلمبرياليةالمصالحخدمةتشييدهامنالهدفكانالتى، والموانى
تقامألنهاالمستعمرةيخصأمرًاالمشروعاتتلكإعتبرتذلك، ورغمالمستعمراتنهب
الضرائبفرضتنفقاتها، وبذلكيتحملواأنالبالدأهالىفعلىثمأرضها، ومنفى

بيع، أوالضرائبلتسديدأراضيهمبيعإلىيضطرونكانواالذيناألهالىعلىالباهظة
لماسدادًااإلطالقعلىأجربدونأورمزىأجرمقابلالتعدينلشركاتعملهمقوة

منالضرائببجمعاالستعماريةالسلطةأمامالقبائلرؤساءوالتزم. ضرائبمنعليهم
يتطلبهاالتىاألعداديقدمواأنعليهمكان، إذعملصورةفىأوعينًاأونقدًاإماقبائلهم
األفارقةالحديدية، وكانوالخطوطوالجسورالطرقوبناءوالمزارعالمناجمفىالعمل
.أجرًايتقاضونوالللعمليسخرونالظروفتلكظلفىيعملونالذين

.المستعمراتإلدارةاإلمبرياليةالقوىاتبعتهاالتىالسياسةفىتمثل، فقدالثالثاألثرأما
القوىمحدودة، وكذلككانتمستعمرةكلفىاألوروبيينأعدادأنالمعروففمن

فىيبدواالستعمارىللزحفالطبيعىالفعلردوكان. تحميهمكانتالتىالعسكرية
تداركهعلى، وعملواإليهفطنواما، وهواألوروبيينبهايواجهضاريةمقاومةصورة

، فألبواالبعضوبعضهااألفريقيةالجماعاتبينواالحنالخالفات، فاستغلواوقوعهقبل
كانإذا، حتىبتلكلتفتكبالسالحهذهأخرى، وأمدواضداألخرى، وقبيلةعلىجماعة
السلطةتبدأ، ثماإلقليمخارجوطردالمغلوبأراضىإنتزعت، ومغلوبغالبهناك

هذاتركوقد. جراوهلم.. بالغالبليبطشثالثطرفعنالبحثفىاإلمبريالية
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،الشعوبوحدة، وتفرقتالكيانات، فتمزقتاألفريقىالمجتمععلىمدمرةآثارًااألسلوب
فىاإلنجليزبرعوقد. العشرينالقرنفىاألفريقىالمجتمععلىكلهذلكآثاروانعكست

القوىالقارة، وحاكتهممننفوذهمتحتوقعتالتىالمناطقفىاألسلوبهذاتطبيق
.األخرىاإلمبريالية

شيوعًااألكثرالمبرراتالتجارية، منالمصالححركةيعوقماثمةبأنالزعموكان
لتبررالحججتلكاالستعماريةالشركاتوأثارت. أفريقياأراضىعلىالسياسيةللسيطرة
امتيازعلىحصلالنيجر، عندمافىجولدىفعلهمالذلكمثلوأبرز. لإلقليمإمتالكها
بحقالتمتعمصالحها، معلحمايةاإلدارةمسئوليةالشركةمنحالذىالملكيةالشركة

النيجر،حوضعلىالسياسىسلطانهاالشركةفرضتوبذلك. النيجرتجارةاحتكار
منالشركةوتخلصت. المنطقةتلكفىالتجارةحريةعلىبرلينمعاهدةنصبرغم

الهندجزرإلىبالنفىالتجارة، احتكاروجهفىوقفواالذيناألفارقةالتجارمنمنافسيها
.اإلمتيازمرسوملهاأعطاهاالتىالسياسيةالصالحياتذلكفىالغربية، مستخدمة

أفريقيابينالعالقاتفىنوعيًاتحوًالعشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعشهدوهكذا
علىالسابقةاألربعةالقرونطوال–السائدةالعالقةكانتأناإلمبريالية، فبعدوالقوى

منكبيرةمساحاتعلىيسيطروناألوروبيونتجارى، أصبحتبادلعالقة–الحقبةتلك
جماعيةإبادةلعملياتالسكانوتعرض، بلاألصليينالسكانمناغتصبوهاالتىاألرض

القوىحاجةأفريقيا، لتسدإلىالهجرةعلىاألسيويةالعناصرأفريقيا)، وشجعتجنوب(
السكانمعتوازنًا–الوقتنفسفى–البشرية، ولتقيمالعناصربعضإلىاإلمبريالية
،ويبتاعونفيبيعونبسفنهمالسواحلإلىيفدونتجارًااألوروبيونكانأنوبعد. األصليين

القوانينعنتمامًاتختلفالتىقوانينهاوتفرضتحكمسلطةيشكلوناآلنأصبحوا
القارةداخلالبعيدةالقرىيجوسوناألوروبيونالجنوداألفريقية، وأصبحواألعراف

واألفارقةاألوروبيينبينالعالقة، وأصبحتواالستغاللواالستبدادالقهرسلطةويمثلون
.ومسودسيدعالقة
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الرابعالفصل
أفريقيافىاالستعماريةواإلدارةاالقتصاد

غروبحتىأفريقيااقتساممنذاإلمبرياليةالدولبيدالمستعمراتفىالعلياالسلطةظلت
آثاروثمة. القرنهذامنوالستيناتالخمسيناتأواخرفىاالستعمارىالحكمشمس
أراضىاقتسامبينالواقعةالفترةشهدتاالستعمارية، فقداإلدارةخاللمنبرزتأخرى
االستعماريةاإلدارةمنمختلفةأشكالإقامة) 1914 (األولىالعالميةالحربوقيامالقارة

ومحمياتهانفوذهالمناطقاألوروبيةالدولتحديدورغم. أفريقياأنحاءمختلففى
علىنظريًاتحديدًا–ذكرناكما–كانالتحديدذلكأنالقارة، إالعلىومستعمراتها

استطاعتحتىالوقتمنكبيرجانبإنفاقإلىاإلمبرياليةالقوى، واحتاجتالورق
خاللمننيرها، وذلكتحتدخلتالتىاألراضىتلكسكانعلىسلطانهافرض

حكممجالفىسابقةتجاربمثًالوفرنسابريطانيالدىكانتحقًا. والخطأالتجربة
تلكمثلعلىسلطانهافرضتأنالدولتينمنألىيسبقلم، ولكنالمستعمرات
.اإلقتساملمعاهداتنتيجةإليهاآلتالتىالشاسعةالمساحات

من، استمدتهاالمستعمراتحكمفىواسعةتجاربانجلترالدى، كانتالمثالسبيلوعلى
تخرجلمأفريقيا، ولكنهاوجنوبوأسترالياوالهندالغربيةالهندوجزرأمريكافىتاريخها

فقد. إليهاآلتالتىاألفريقيةاألراضىحكمفىبهاتستفيدبدروسالتجاربتلككلمن
بأنفسهماالستعماريةاإلدارةدعائمإرساءأمرلمواطنيهاتتركأنبريطانياعادةجرت
بريطانياحاولتوقد. االستعماريةالشركاتخاللمنالدولة، وذلكتدخلإلىحاجةدون
سلطاتاالستعمارية، ومنحتالشركاتأفريقيا، فتأسستفىالتجربةنفستطبقأن

عدمأثبتتأنلبثتماالشركاتتلكمجالها، ولكنفىدخلتالتىاألراضىعلىإدارية
شركةعاتقها، فتنازلتعلىالملقاةالمهمةبأعباءاإلضطالععلىمقدرتهاوعدمكفايتها
القرننهايةقبلالبريطانيةللحكومةامتيازاتهماعنأفريقياشرقوشركةأفريقياغرب
، وقدرودسأسسهاالتىأفريقياجنوبشركةسوىالميدانفىتبقعشر، ولمالتاسع

.1923عامحتىروديسياتحكماستمرت
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التىالثوراتجماحلكبحعسكريةقواتإلرسالاإلمبرياليةالحكوماتاستعدادورغم
وزاراتأمورعلىالقائمين، فإناألولىالعالميةالحربخاللأفريقيافىشبت

أنورأواالمستعمراتإدارةنفقاتالدولةخزانةتحميليحبذونالكانواالمستعمرات
حكامواجبمنوأصبح. اإلدارةتلكنفقاتتغطيةالمستعمراتشعوبتتولى

كدثمرةمناإلدارةنفقاتالعتصاروسائلعنيبحثواأناألوائلاألفريقيةالمستعمرات
تنتجتكادالالتىالبدائيةبالزراعةيشتغلون–الغالبفى–كانواالذينالوطنيينالسكان

عقودلديهمتتوفرال، وجميعهمالرحلالبدومنكانواالماشية، أوالحاجة، ورعىيسدما
منالبدكانولذلك. بالتجارةيشتغلونمنهمالقليلوكان. نقديةمحاصيلينتجونالألنهم
تكاليفلتغطيةالضرائبتحصيلالمستعمراتلحكاميتسنىحتىالنقدىاالقتصادإدخال
مصالحلخدمةاألفارقةالسكانتحويلمنالبدأخرى، كانبعبارةأو. اإلدارة

.تامًاتحويًالالمستعمرين

االقتصاديةالتغيراتإلحداثالالزمةاإلعتماداتلتوفيرالمستعمراتحكامسعىوهكذا
فى–الغاية، ولتيسرهذهلتخدمالحديديةالسككإقامةالتغيراتتلكأهمالضرورية، ومن

علىوتساعداالستعماريةلإلدارةالخاضعةاألقاليمداخلالتوغلسبيل–الوقتنفس
.عليهاخارجكلإلىالوصولعلىقادرةاالستعماريةالسلطةيدخيراتها، وتجعلنهب
حدثاالستعمارية، مااإلدارةأدواتمنكأداةالحديديةالسككقيمةعلىمثالأبرزولعل

وسطإلىاالستعمارىالنفوذلمدوسيلةالحديديةالسكككانتحيثأفريقياجنوبفى
سبيلتيسرفىهذهالنقلوسيلةلدورنموذجًاالذهبساحلحديدسككتقدمكما. القارة
منطقةقلبفىتاركواإلىالحديدىالخطوصل1901عامففى، اإلمبريالىالنهب

العام، وفىإسترلينىجنيهألف22قيمتهبلغتماالمستعمرةصدرت، وبذلكالتعدين
ألفًا255إلىاإلسترلينية، قفزتالجنيهاتمنألفًا97الذهبصادراتقيمةبلغتالتالى
.1914عامفىإسترلينيًاجنيهًا1.687.000بلغت، ثم1903عامفى

، فتلكالذهباستخراجميدانفىحدثهامتغيرثمةأنبالناعنيغربأنيجبوال
كانالتىالمناطقفىاألوروبىالتوسعإلىترجعالالذهبإنتاجفىالهائلةالزيادة

سنة،ألفعنيزيدلماالمناجمتلكاستغلتفقدالذهبمنهايستخرجونالوطنيونالسكان
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ذلكتبعوما1874عامفىاألشانتىأراضىمنقسمضمإلىالزيادةتلكترجعوإنما
فىتكونتالتىاإلنجليزيةالشركاتأمامالطريقفتح، مماكلهاألشانتىشعبدحرمن

، وتحولالذهبتعدينصناعةعلى، فسيطرتالذهبساحلفىنشاطهاومارستلندن
.بالمناجمعمالإلىالوطنيونالسكان

تجارةخدمتوحدها، ولكنهاالذهبتجارةالذهبساحلفىالحديديةالسككتخدمولم
يبلغالقرنكادعشر، وماالتاسعالقرنأواخرفىزراعتهأدخلتالذىأيضًا، الكاكاو
ألفًا40نحوقيمتهابلغتالكاكاومنطنمائتىنحويصدرالذهبساحلكانحتىغايته

محصولتجمعمركزكوماسالحديدىالخطبلغوعندما. اإلسترلينيةالجنيهاتمن
الصادراتزادت1914عامففى، الهامالمحصولهذاصادراتأرقامالكاكاو، قفزت

المنجنيزاستفادكذلك. عشرالتاسعالقرننهايةعندعليهكانتمماضعفًاخمسينبمقدار
المستعمراتأكثرالذهبساحلجعلالحديدية، ممابالسككالنقلمنواألخشابوالماس
.األفريقيةالقارةفىرخاء

السكانلبعضالمعيشةمستوىرفعإلىأدىالذهببساحلاإلنتاجفىالتوسعأنورغم
أرباعثالثةكاناإلمبريالىالتوسع، فقبلحياتهمأسلوبمنيغيرلمأنهإالالوطنيين
المحدوداإلطارفىحاجتهميسدماإالينتجونالبدائية، فالبالزراعةيشتغلونالسكان
إدخال، وأدىالسكانبينضئيلةأقليةيمثلونبالتجارةالمشتغلونوكان. القريةأولألسرة
زراعةأنذلكعلىاألفارقة، وساعدللزراعنقدىمحصولتوفيرإلىالكاكاوزراعة
بزراعةالفالحونالفنية، فقامالخبرةأوالمالرأسمنالكثيرإلىتحتاجالالكاكاو
تحولذلكعلىيترتبأنالتقليدية، دونمحاصيلهمجانبإلىالكاكاوأشجاربعض

إضافةيمثلالكاكاوإنتاجكانحينوعلى. االقتصاديةالناحيةمنالزراعةفىملموس
ظلتالوارداتاالستعمارية، فإنالشركاتبهااستفادتالذهبساحلصادراتإلىهامة
وفىأوروبافىالمنتجةاالستهالكيةالسلععلىتشتملقبلمنعليهكانتماعلى

السككومعداتاآلالتكانتوإذا. الناريةواألسلحةالقطنيةواألقمشةالخمورطليعتها
لسدذلككان، فإنماالوارداتقائمةفىمكانًااحتلتقدالطرقبناءالحديدية، ومعدات

.أغراضهاولخدمةالتعدينشركاتحاجة
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علىاالستعماريةاإلدارة–أخرىناحيةمن–االقتصادىالمجالفىالتوسعوساعد
المنتجاتعلىالضرائب، ففرضتالوطنيينالسكانعلىالمباشرةالضرائبفرض

االستعماريةلإلدارةتوفر، وبذلكالوارداتعلىالجمركيةالرسومفرضتالمحلية، كما
الشركاتأوالبريطانيةالخزانةتحميلدوننفقاتهالتغطيةالالزمالمالالذهبساحلفى

.ماليةأعباءأىاإلقليمفىالعاملة

، فقدالذهبساحلفىسادتالتىلتلكتقريبًامماثلةنيجيرياجنوبفىاألوضاعوكانت
فرضتالتىالضرائبإلىباإلضافةالمباشرةللضرائبأساسًاالنخيلزيتتجارةوفرت
بإسمتعرفأصبحتالتى (الزيتوأنهارالجوسمحميةأدمجتعندما. المساكنعلى

اقتصاديًاذاتيًامكتفيةالمحميةكانت–1906عامفى–) بعدفيمانيجيرياجنوبمحمية
.وإداريًا

الالماديةاألهالىأحوالكانتحيثنيجيرياشمالفىتمامًامختلفةكانتالصورةولكن
خاللمنالمباشرغيربالحكماإلنجليزإكتفىثماالستعمارية، ومناإلدارةبتمويلتسمح
كان، ولكنرعاياهموشئونبالدهمأمورإدارةحريةلهمتركت، الذينالغوالنىأمراء
، وعندماجانبهمإلىدائمًاكانواالذيناإلنجليزالمستشارين) نصائح (إلىاالستماععليهم
.االقتصادىلالستغاللاإلنجليز، تفرغواكاهلعنالمباشرةاإلدارةعبءرفع

شمالها–البالدكانت، وإنالجنوبعنمستقلةإداريةوحدةالنيجرشمالشكلوبذلك
االستعماريةالممارساتوظلت. الحديديةوالسككوالنهرالتراثفىتشترك–وجنوبها

لإلدارةوكالءبمثابةكانواالذينالوطنييناألمراءخاللمنالشمالفىسواءواحدة
.االستعماريةلإلدارةمباشرًاخضوعًاالبالدخضعتحيثالجنوبفىأواالستعمارية

القواتتوجيهعلىاإلمبرياليةالسلطةالحديديةالخطوطأفريقيا، ساعدتشرقىوفى
الساحلبإخضاعوالهنديةالبريطانيةالقواتفقامت. نفوذهالتدعيمالداخلنحوالعسكرية

ولكناألجنبىالحكمضداألهالىثوراتعلىوالقضاءمنبسةإلىالصومالمنالممتد
الحديدىالخطامتداددونحالتالداخليةالمناطقتسكنالتىوناندىوكامباكيكويوقبائل
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الذىالخطأمامالطريقفتحتالهندية–اإلنجليزيةالقواتأنغير. فيكتوريابحيرةنحو
.1901عامفىفيكتوريابحيرةبلغ

ثمةتكنفلم. القارةغربىفىعنهاأفريقياشرقفىاالقتصادىالتطوردرجاتإختلفت
كانتنفقاتها، إذلتغطيةالضرائبفرضاالستعماريةلإلدارةتتيحالشرقفىثابتةتجارة
علىكان، ولذلكبالغرضيفيانالوكالهمااإلقليمتجارةدعامةوالرقيقالعاجتجارة
كانوااألهالىغالبية، ألنعائدهمنالحديدىالخطتكاليفتغطىأناالستعماريةاإلدارة

حياتهمأسلوبتغييرفىالرغبةلديهمتتوفر، ولموالرعىالبدائيةبالفالحةيشتغلون
.كأجراءوالعمل

أنعليهاكان، إذالغربفىعنهاالشرقفىاالستعماريةاإلدارةسياسةإختلفتولذلك
منأصبحتالتى، والقطنكالبنالنقديةالمحاصيلزراعةوتدخلالزراعىاإلنتاجتطور

إتجهتاإلدارة، بأغراضالتطورذلكيفىوحتى. بعدفيماللمنطقةالرئيسيةالمحاصيل
اإلدارةوتوسعت. اإلقليمفىالمنتشرينالهنودالتجارعلىالضرائبفرضإلىاألخيرة

تنتجمزارعإلىلتحولووسطهاالقارةشرقفىالبيضللمستوطنيناألراضىمنحفى
الضرائبعنكبديلاألراضىتلكزراعةفىاألفارقةاألهالىالنقدية، وسخرالمحاصيل
.عليهمالمستحقة

محميةبإسمتعرفكانتالتى (كينيافىالسامىالمندوبإليوتتشارلزالسيرلجأوقد
الدعوةالبكر، ووجهاألراضىمنفدانمليوننحوعلىاليدوضعإلى) أفريقياشرق
األرضسلمت، وقداألرضهذهوزراعةالمحميةأراضىفىلالستيطاناألوروبيينإلى

وجنوببريطانيامنكينياعلىوفدواالذيناألوروبيينالمهاجرينمنمائةلنحوبالفعل
هذهعلىلألهالىكانتالتىالملكيةحقوقاالستعماريةاإلدارةتراعولم. أفريقيا

.الحمايةمرسومضمنهاوالتى، األرض

وكانت. بعضهاأوكلهاأراضيهامناألفريقيةالجماعاتحرمانالسياسةهذهعنونتج
الماشيةرعىالسياسة، ألنتلكجراءمنمعاناةاألفريقيةالجماعاتأكثرالمساساىقبائل
التىالمراعىمنحرمانهمإلىاألراضىانتزاعالمعيشية، وأدىحياتهمعمادكان
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،البيضللمستوطنينمرتعًااألرضلتظلاإلقليممنالماساىطردإرتيادها، وقداعتادوا
وزعتالتىاألرضعلىقبلمنلهمكانتالتىالملكيةحقوقمنالكيكويوحرمكذلك
األرضمنرقعةفىوالميروواالمبوالكيكويوقبائلوحشدت. البيضالمستوطنينعلى

.األوروبيينأمامالمجالإلفساحبالسكاناكتظت

طلبإلى، ودفعهمعيشهممواردفقدوا، الذيناألهالىإفقارأيضًاالسياسةتلكهدفوكان
اعتادواقدكانوااألفارقةأنرغمالعيشكسبأجلمناألوروبيينمزارعفىالعمل
خصوبتهافقدتإذامعينة، حتىزمنيةلمدةاألرضزراعةأىالمتنقلة، الزراعةعلى

يفلحواأنعليهملزامًا، فأصبحالرعىحياةاعتادواغيرها، كماإلىوانتقلواتركوها
مساحةفىمواشيهميرعواخصوبتها، وأنفقدتأنلبثت، مااألرضمنمحدودةمساحة

.اإلقليمألهالىاالقتصاديةاألحوالعلىاآلثارأبعدلهكانتأيضًا، ممامحدودة

اآلثاربعضتطبيقهاصاحبولكنونياساالندالجنوبيةروديسيافىالسياسةنفسوطبقت
التىالبالدعنغرباءأراضيهمانتزعتالذيناألفارقةاعتبرالخطيرة، فقداالجتماعية

يحملواأندونأخرىإلىمنطقةمناإلنتقالعليهم، وحرمقبلهممنوأسالفهمفيهاتربوا
، بلباألوروبييناإلختالطعليهماالستعمارية، وحرماإلدارةأصدرتهاخاصةبطاقات

أبشعاإلدارةواستخدمت. المدنبعضفىالشوارعأرصفةعلىالسيرعليهمخطر
الضرائبعليهم، ففرضتالبيضومناجمبمزارعاالشتغالعلىاألهالىإلجبارالوسائل
رفضواحينأكواخهموأحرقتلسدادهاباألجرالعملعلىترغمهمحتىالباهظة

المستوطنينومناجمأراضىفىبالسخرةللعملخاصةفرقفىلها، وحشدتهماالستجابة
.ضرائبمنعليهمبماوفاءالبيض

تلكفىاإلنجليزوجدمباشرة، إذغيراالستعماريةاإلدارةكانتألوغندة، فقدبالنسبةأما
تقديمعنرجالهايتوانلمالتىبوغندا، مملكةهىاألرضمدعمةأفريقيةمملكةالبالد
علىحقوقهمبضمانذلكعلىاإلنجليز، وكافأهمبالدهمعلىوفدواعندمالإلنجليزالعون

أمامالبابلفتحمجالثمةيكنزراعية، فلمأرستقراطيةإلىتحولواثمومنأراضيهم
الوديخلصونالبوغنداملوكوظل. القارةووسطشرقفىحدثكماالبيضالمستوطنين

، وشجعهمبمواقعهماحتفظوا، وبذلكالبريطانيينمستشاريهملنصائحويستمعونلإلنجليز
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زراعةلعبتهالذىالدورنفسلعبتالتىىأوغندةفىالقطنزراعةإدخالعلىاإلنجليز
.الذهبساحلفىالكاكاو

زراعةفىالتوسععلىاإلمبرياليةالسلطاتأوغندهفىالقطنزراعةنجاحشجعوقد
اإلنجليزيةالمستعمراتفىالقطنزراعةأنباإلنتباهالجديرومن. السودانفىالقطن
السلطاتتحثكانتالتىالقطنلزراعةالبريطانيةالجمعيةإلشرافخاضعةكانت

القطنتدفقسبيلتوفر، حتىالطرقوشقالحديديةالخطوطمدعلىدائمًااالستعمارية
واحد، أولهما،وقتفىهدفيناالستعماريةاإلدارةحققتوبذلك. التصديرموانىإلى

الضرائبمنلإلدارةماليةمواردالبريطانية، وثانيهما، إيجادللصناعةالخامالقطنتوفير
التىالعسكريةالقوات، وعلىالنقلمشروعاتعلى، لتنفقهااألهالىمنتجمعهاالتى
اإلدارةحرصتوقد. االستعمارىاالستغاللوجهفىالوطنيةللثوراتحدًاتضع

،زنجى، وجنوبعربىشمال: إقليمينإلىالبالدتقسيمعلىالسودانفىالبريطانية
.الواحدالوطنأبناءبينالشقاقبذوروضعتوبذلك

التبشيرىالنشاطعننتجتالتىتلكهىأفريقيافىاالستعماريةاإلدارةآثارأبرزولعل
قدرًااألفريقية، فحققالمجتمعاتفىسادتالتىالعقائديجتثأنحاولالذىالمسيحى

اإلسالمحققاآلخر، حيثمابعضهافىأهدافهتحقيقفىبعضها، وفشلفىالنجاحمن
المسلمونفتحهاالتىتلكهىأفريقياعرفتهاالتىاألولىالمدارسكانتإنتشارًا، فقد

شرقفى) الكتاتيب (منالنوعهذاوالكتابة، وانتشروالقراءةالكريمالقرآنلتدريس
.أفريقيافىالتعليمىالنشاطفىكذلكساهمقدالمسيحىالتبشيركانوإن. أفريقياوغرب
إقليمفىالتقواإذاواإلسالمبالمسيحيةالمؤمنينبينتحدثاإلحتكاكاتكانتماوكثيرًا
مناآلخر، كجزءعلىفريقكلإثارةفىبارزًادورًااالستعماريةاإلدارةولعبت. واحد

.لسيطرتهاإخضاعهامنتتمكنحتىالشعوبوحدةتمزيقإلىالراميةسياستها

استكملتقداالستعماريةاإلدارةتكنلم) 1914 (األولىالعالميةالحربأعلنتوعندما
الستخدامالسبيلتعدملمذلكرغملها، ولكنهاالخاضعةاألراضىعلىنفوذهافرض

الجيوشفىاألفارقة، فجنداإلمبريالىالتنافسبسببقامتلحربوقودًااألفارقة
األلمانية،الجيوشضمنيحاربوناأللمانيةالمستعمراتأهالىكانحينالبريطانية، على
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كانولما. اإلمبرياليةأهدافخدمةأجلمنالبعضبعضهممعاألفارقةاقتتلوبذلك
القوىنشغالفرصةالنتهازمحاولةأىتحدثالحقبة، لمتلكفىغائبًاالقومىالوعى

بهاقامالتىالمحدودةالمحاولةعدانيرها، فيمامنوالتخلصالحربفىاإلمبريالية
.أفريقياجنوبفىالبوير

أبناءواحد، فالتقىعلمتحتخدمواالذيناألفارقةالجنودالتقاءحققتالحربأنغير
آفاق، فاتسعتالمثالسبيلعلىبريطانياعلمتحتوالوسطالشرقأبناءمعأفريقياغرب
منالبيضلمحاربةجندواأنهمكما. اآلخرينرفاقهمخبراتمنالجنود، واستفادواأولئك

الجنودمراقبةفرصةالعسكريةالخدمةلهم، وأتاحتجندتهمالتىالدولةخصوم
نفوسفىللبيضكانتالتىالرهبةتلك، فسقطتكثبعنمعهمخدمواالذيناألوروبيين

الهالة، وأنشئفىالسودعنيفترقيكادالاألبيضالرجلأناكتشفوااألفارقة، عندما
.يبررهاماثمةليسأنفسهمالمستعمرونبهاأحاطالتى

علىوالفرنسيةاإلنجليزيةالمستعمراتنطاقتوسيععنأسفرتقدالحربكانتوإذا
المواردمنالمزيداستنزافإلىأدتالهزيمة، فإنهالحقتهاالتىالدولمستعمراتحساب

أوزارهاالحربوضعتأنوبعد. اإلمبريالىالحربىالمجهودلخدمةأفريقيافىالطبيعية
.أعقبتهاالتىاالقتصادىالكسادبحالةاألفارقةتأثر

اضطرتالتىبريطانيامقدمتهااإلمبريالية، وفىالقوىاقتصادياتالحربأنهكتفقد
، فهبطتالحربنفقاتلتغطيةالبحاروراءفيمااستثماراتهامنجانبمنالتخلصإلى

عند% 2.3إلى1914عامفىالقومىالدخلمجملمن% 9.3منالبريطانيةاالستثمارات
قبيل% 8.6منالبحاروراءفيماالبريطانيةاالستثماراتعائدهبط، كماالحربنهاية

الوالياتفىالبريطانيةاالستثماراتكانتحينوعلى. نهايتهاعند% 4.3إلىالحرب
،الحربإعالنعنداالستثماراتجملةمن% 19نسبتهمابلغتقداألمريكيةالمتحدة
إضطرارعلىأدلوال. سنواتعشرنحوبعد% 5.5تمثلاالستثماراتتلكأصبحت
من–الحربنفقاتلتغطية–البحاروراءفيمااستثماراتهابعضتصفيةإلىبريطانيا

إلىإتجهت1913عامالبحاروراءفيماالبريطانيةاالستثماراتجملةمن% 16أنحقيقة
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سوىتمثلالاالستثماراتتلككانت1930عامالمتحدة، وبحلولالوالياتحديدسكك
.البحاروراءفيماالبريطانيةاالستثماراتإجمالىمنفقط% 1

فعند–المستعمراتمننهبتهممااقتصادياتهافىالعجزعوضتاإلمبرياليةالقوىولكن
هؤالءضمناإلمبريالية، ويندرجنيرتحتيعيشونالعالمسكانثلثكانالحربنهاية
االستعماريةالسيطرةتحتالبالدتلكفىالطبيعيةالمواردوكانت. أفريقياسكانجميع

العالقةخاللمنالضخمةاألرباحتحقيقمناإلمبرياليةاإلحتكارية، فتمكنتوشركاتها
الموادعلىالطلبزادالحربوخالل. المستعمراتوبينبينهاالمتكافئةغيراالقتصادية

وضعتعندمااإلنتاجية، ولكنالطاقةزيادةإلىاالستعماريةالشركاتدفعمماالخام
البالداقتصادياتتدميرإلىأدىممااألسعاروهبطتالطلبإنكمشأوزارها، الحرب
الدولتنتجهاالتىالمصنعةالسلعأسعارظلتحيناألولية، علىللموادالمنتجة

وقعكانوبذلك. الحربخاللعليهكانتماعلىمستعمراتهاإلىوتصدرهااالستعمارية
.المستعمراتشعوبعلىأليمًاالتضخم

أنمنالمستعمراتشعوبلهاتعرضتالتىاالقتصاديةاألزمةضراوةعلىأدلوال
،1913عامعليهكانتمما% 70نسبتهما1921عامفىبلغتاألوليةالموادأسعار
أسعارانخفاضأنريبوال. الحربقبلماأسعارمعدلدونالثالثيناتحتىوظلت
،اإلنتاجتكلفةمنقللإذاإلمبرياليةالدولفىالصناعةأفادالنحوهذاعلىاألوليةالمواد

اإلنتعاش، وتحقيقالحربسببتهاالتىاالقتصاديةاألزمةتجاوزعلىوساعدها
مرتفعةبأسعارالمستعمراتشعوبإلىيباعالصناعىاإلنتاجكانحيناالقتصادى، على

.ضخمةأرباحًاجلبت

الكبيرالعالمىالكسادبعداإلمبرياليةللدولبالنسبةللمستعمراتاالقتصاديةالقيمةوتجلت
مبدأعنبالتخلى–المثالسبيلعلى–بريطانياقامتالحينذلكففى. 1931عامفى

والصناعيةالرأسماليةمصالحهاحمايةلهايكفلمااإلجراءاتمنواتخذتالتجارةحرية
والسكروالمطاطالنحاسمثلالخامللموادالمنتجةالشركاتالبحار، فوقعتوراءفيما

اإلمبراطوريةإطارفىالسلعتبادللتنظيمبينهافيماإتفاقات، إلخ.. والقصديروالشاى
1932عامبكنداأوتاوافىالمنعقداإلمبراطوريةاقتصادياتمؤتمروقرر. البريطانية
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االستيرادفىأفضليةالمستعمراتمنالواردةللسلعأعطىالذىالجمركيةالحمايةمبدأ
إمتيازاتالمستعمراتإلىالبريطانيةالصادراتالبريطانية، ومنحتالسوقفىوالتعامل
عنتعطلتالتىالبريطانيةالعاملةلأليدىمتنفسًاقدمتالمستعمراتأنكما. خاصة
العملفرصأمامهاوجدحيثالمستعمراتإلىالعالمية، فنزحتاألزمةنتيجةالعمل
االقتصاديةاألزمةعلىترتبتالتىللمشكالتحلوًالالمستعمراتقدمتوبذلك. متاحة

.العالمية

المجتمععلىمحضةسلبيةآثارذاتتكنلماالستعماريةواإلدارةاالقتصادولكن
الحديدية، وبناءالسككمشروعاتأنريبفال. اإليجابيةجوانبهالهاكانت، فقداألفريقى
، والمزارعالمناجمفىاألفارقةواستخدامالحديثةالمدن، وإقامةالطرق، وشقالموانى

فىتكبدوهاالتىالمعاناةكانتجديدة، مهماخبراتاألفارقةأكسبذلكالكبيرة، كل
،التعليمفرصةاألفارقةمنمحدودلنفرأتاحالمدارسمنالقليلإفتتاحأنكما. ذلكسبيل

أقامهاالتىالحواجزمئاتعبرالجامعىالتعليمإلىالتسللالنفرهذابعضواستطاع
خاللهامنإختمرتاألفكارمنجديدةدنياعلىالتعليمنافذةمنهؤالءاالستعمار، فأطل

االستعمارأدخلهاالتىاالقتصاديةالتغيراتعلىترتبكما. بعدفيماالوطنيةالحركات
تتالشىاإلقطاعيةوشبهاإلقطاعيةالعالقاتاالجتماعية، فأخذتالعالقاتفىتحول

هناك، فكانتاألفريقىالمجتمعفىالظهورفىجديدةاجتماعيةقوىتدريجيًا، وبدأت
الوطنيةالبرجوازيةمنالحجممحدودقطاعأفريقية، وكذلكوزراعيةصناعيةبروليتاريا
التىالوطنيةالحركاتفىالجديدةاالجتماعيةالقوىتلكأثروتجلى. األفارقةوالمثقفين

.العالميتينالحربينبينفيمابذورهانبتت
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الخامسالفصل
أفريقيايقظة

الناحيةمناألفارقة، سواءعلىآثارمناألولىالحربتركتهماإلىسبقفيماألمحنالقد
الذين–األفارقةاللتقاءفرصةالحربكانتكيفاالجتماعية، ورأيناأواالقتصادية

اسقاطفىسببًاكانت، كماالبعضبعضهممع–اإلمبرياليةالقوىأعالمتحتحاربوا
عصبةابتدعتحتىأوزارهاتضعالحربكادتوما. باألوروبيينأحاطتالتىالهالة
فىالمنتصرينعلىوتوزيعهااأللمانيةالمستعمراتلتقسيمكوسيلةاإلنتدابنظاماألمم

نفسهاتطويرعلىألمانيامستعمراتمساعدةلإلنتدابالمعلنالغرض، وكانالحرب
اإلمبريالية، فقدألوانمنلونسوىيكنلماإلنتداب، ولكناالستقالللمرحلةبلوغًا
حالإلى- البالدتلك–أفريقيافىألمانياأمالكعلىإنتدبتااللتانوفرنسابريطانياحولت

الحربينبينفيماأفريقياصورةجعلتالتطورسنةولكن. المستعمراتحالعنتزيدال
وعيهم، ويستردونسباتهممنيستيقظوناألفارقةبدأقبلها، إذعنهاتختلفالعالميتين
اآلنولنلقى. وإمكاناتهمطاقاتهمحدودفىاإلمبرياليةلمواجهةأنفسهم، وينظمونالوطنى
.الزمانمنالحقبةتلكفىأفريقيافىاألوضاععلىشاملةنظرة

أفريقياغرب
المباشرالفرنسىالحكمتحتالفرنسيةاالستوائيةوأفريقياالفرنسيةأفريقياغربكانت
مملتكاتواتسعت. المستعمرةأموريديرعامحاكممنهاكلرأس، علىالحرببدايةعند

ممتلكاتمنكانتااللتانوالكاميرونتوجوبريطانيامعاقتمستإذالحربخاللفرنسا
اإلنتدابالدولتانمنحالذى1922فىاألممعصبةقراربصدورالتقسيمهذاألمانيا، وتأيد

بريطانيانالت، بينمااإلقليمينشرقعلىفرنسا، فحصلتوالكاميرونتوجوعلى
.غربهما

موريتانياهىأفريقياغربىفىمستعمراتثمانتمتلكفرنساكانتذلكإلىباإلضافة
وأعالىوالنيجرالفرنسىوالسودانوداهومىالعاجوساحلالفرنسيةوغينياوالسنغال
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الكونغو،ووسطالجابون: هىالفرنسيةاالستوائيةأفريقيافىمستعمراتوأربع. الفولتا
.وتشادشارىوأوبانجى

وفىالمستعمراتفىالتطوردرجةيعكسمميزطابعذاتالفرنسيةالمستعمراتوكانت
المتحدةوالوالياتبريطانيامواكبةعنالتخلفمنتعانىفرنساكانتفقد. ذاتهافرنسا

،المستعمراتإلىاالستثماراتمنكبيرقدرتوجيهباستطاعتهايكنلماقتصاديًا، وبذلك
لبالداألموالبإقراضربوى، فاكتفتطابعذاتكانتالفرنسيةالماليةالمؤسساتأنكما

بهاتميزتالتىالمغامرةروحإلىتفتقربذلكثابتة، وكانتفوائدمقابلوغيرهاأوروبا
سكاناحتواءبمحاولةذلكفرنساوعوضت. واألمريكيةالبريطانيةالرأسمالية

األفارقة،السكانمنمحدودلعددالفرنسيةالجنسيةفرنستهم)، فمنحت (أوالمستعمرات
.المستعمراتألبناءالفرنسىالبرلمانمقاعدبعضوخصصت

باألفكارتأثرواأنبعدأنفسهمتنظيممنالمستعمراتأبناءمناألفارقةيمنعلمذلكولكن
.للدراسةمعاهدهاإلىاإلختالفأوبأوروباالحربفىاالشتراكخاللمنالليبرالية

انتهىالذىالسنغالفى- لويسسنت–داكارحديدسككعمالإضراب1919عامفشهد
فىالعملعناإلضرابحركةوإنتشرتالفرنسية، الشركةعلىالعمالبانتصار
الجمعياتالمثقفونوشكل. الفرنسيةغينياعاصمةكوناكرىفىالفرنسيةالشركات
عناإلمتناععلىاألهالىتحرضالجمعياتتلك، وأخذتوداهومىالسنغالفىالسياسية

الفرنسيةالسلطةعلىاإلحتجاجمظاهراتاالستعمارية، ونظمتلإلدارةالضرائبدفع
).1923عام (المتظاهرينعلىالنارإطالقإلىلجأتالتى

،العشريناتنهايةعندالفرنسيةاالستوائيةأفريقيافىالوطنيةالحركةنيرانواشتعلت
ازدادتالحركة)، فإن1927عام (تشادشهدتهاالتىالوطنيةللهبةالفرنسيينإحباطورغم

المقاومة، واستمرتوالكاميرونالكونغووسطمنكلفىاالستعمارمواجهةفىضراوة
أنغير. إحباطهافىاالستعماريةاإلدارةنجحتحين1929عامحتىاإلحتاللضد

علىإنعكستالثالثيناتمطلعفىالكبيرالعالمىالكسادعلىترتبتالتىاآلثار
التياراتمدعلوفىأثرهلذلكصورها، وكانبأبشعأفريقيافىالفرنسيةالمستعمرات

.البالدتلكفىلإلمبرياليةالمعاديةالوطنية
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بعضأصدرهاالتىالصحفخاللمنالوطنيةمصالحهمعنيعبروناألفارقةوبدأ
االستعماريةواإلدارةالشركاتموظفىوتأييددعمالحركةتلك، ونالتالوطنيينالمثقفين

فىاشتركواالمثقفينجميعأنيعنىالذلكولكن. األفارقةالمعلميناألفارقة، وكذلكمن
،المصلحىاإلرتباطبحكماالستعمارمعمتعاونةبينهمالمميزةالفئةكانتالحركة، إذتلك

.فرنسافىالمستعمراتوزارةوكيلمنصبالسنغاليينأحدفتولى

فىمنهابأحسنأفريقياغربفىالبريطانيةالمستعمراتفىاألحوالتكنولم
األفارقةالعمالبيناإلضرابحركاتإنتشرتسيراليونففى. الفرنسيةالمستعمرات

االستغاللىالطابعوعلىلهمالبريطانيةالشركاتمعاملةأسلوبعلىتمردواالذين
ألفريقياالوطنىالمؤتمر "تأسيسفىاإلقليمأبناءمنالمثقفونواشترك. البريطانيةلإلدارة

،الحكمفىاألفارقةباشتراكتطالبكانتمنظمة، وهى1920عام" البريطانيةالغربية
رابطةتأسستكما. البالدأهالىلصالحوإداريةاقتصاديةإصالحاتبإدخالتطالبكما

معنشاطهمسيراليونأبناءذاتها، ونسقللغايةالثالثيناتمنالثانىالنصففىالشباب
.الظروفنفسواحدًا، ويعيشونعدوًايواجهونكانواأنهمنيجيريا، وخاصةأبناء

،األولىالعالميةالحربأعقابفىملموسًاتقدمًانيجيريافىالوطنيةالحركةوحققت
نظامإقرارعلىإحتجاجًا) 1918عام (الفالحونبهاقامثورةالبالدجنوبفشهد

الحديديةالخطوطالثواراالستعمارية، وحطماإلدارةأدخلتهالذىالمباشرةالضرائب
علىالنيرانعسكريًا، وأطلقتالتدخلإلىالبريطانيةاإلدارةدفع، مماالبرقوخطوط

، فقدالشمالفىأما. لذلكنتيجةالثورةوأخمدتاألهالىمنالقتلىمئاتفسقطالثوار
الثورةقيادةوتولىالمباشرةالضرائبنظامضداإلسالميةاإلماراتفىالثورةاشتعلت
–أيضًا–البريطانيةالقواتأمرها، وتدخلتاستفحالإلىأدىمماالمتصوفينبعض
وجنوبشمالفىالفالحينثورتىسحقسبيللإلنجليزيسرومما. الشمالثورةلسحق

ذلك، ولعلوهناكهناالثواربينتنسيقوجود، وعدمالتنظيمإلىالثوارإفتقارنيجيريا، 
اتبعتهاالتىالتفرقةسياسةنتيجةوالجنوبالشمالأبناءبينالشقةاتساقإلىيرجع

.االستعماريةاإلدارة
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الوطنىالنيجيرىالحزبإسمتحت1922عامنيجيرىسياسىحزبأولوظهر
ثالثةكسب، حيثالتشريعىبالمجلسالخاصةاإلنتخاباتفىواشترك. الديموقراطى

بينهممنعضوًا46يضموكانكليفورددستوربموجبتأسسالذىالمجلسفىمقاعد
انتخابويتماألفارقةهؤالءمنستةالبريطانيةاإلدارةتعيناألفارقةمنأعضاء10

.الباقوناألربعة

الصاعدة،األفريقيةالبرجوازيةمصالحعنالديموقراطىالوطنىالنيجيرىالحزبوعبر
باإلضافةالنيجيرىالمجتمعمنالفئةتلكبتأييدالحزبحظىولذلك. المثقفونوخاصة

لهفروعإقامةفىالحزبينجح، ولمالجوسفىالحكومةموظفىوصغارالتجارإلى
الحكمفىالبالدأبناءاشتراكحدودتتعدىالمطالبهاألخرى، وكانتالمدنفى

المطالبةإلىيسعلمالحزبأنأىواإلدارية، االقتصاديةاإلصالحاتبعضوإجراءات
.نيجيرياباستقالل

اإلدارةخانقة، دفعاقتصاديةأزمةمنصحبهوما) الثالثيناتفى (العالمىالسكادأنغير
ضخمةمظاهراتنيجيريا، فتحركتأهالىعلىمباشرةضرائبفرضإلىالبريطانية

كانالتىاألحياءأمامفتجمهرتالبريطانيةاإلدارةمقارإلىإتجهتالمختلفةالمدنفى
بينإشاعاتانتشرتعندمااإلضراباتتلكفىالنساءاإلنجليز، وشاركيسكنها

سواء،حدعلىوالنساءالرجالستشملالجديدةالضرائبأنإلىتشيرالمتظاهرين
نيجيرياوتركديارهمإلىبالعودةاإلنجليزتطالبهتافات–مرةألولتترددوأخذت
أنإالالنيرانعليهموأطلقتالمتظاهرينضدعسكريًاتدخلتالحكومةأنورغم. ألهلها
.اإلقليمفىالسياسيةالحركةعلىبارزةآثارًاتركتالهبةتلك

االجتماعيةالمختلفةالنيجيريةالجمعياتتوحيدفكرةالحوادثتلكخاللنبتتفقد
اإلشتغالعنالبعدكلبعيدةالحوادثتلكقبلكانتجمعياتوالقبلية، وهىوالثقافية

الوطنيةالحركةزعماءمنالكثيربينها، وجاءفيماتنسقالجمعياتتلكبالسياسة، فأخذت
.الجمعياتتلكأعضاءبينمنالنيجيرية
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المثقفينمنجماعةبجهود1933عامفىتأسستالتى–" الجوسشبابحركة "وتركت
قبائلإلىينتمونالذينأولئكبينجمعتللبالد، فقدالسياسيةالحياةفىبالغًاأثرًا–

للخدمةاألفارقةأمامالباببفتحالمنظمةتلكواحد، وطالبتوطنىإطارفىمتباينة
حركةمنتحدالتىالقانونيةالحواجزبرفعطالبتالحكومة، كماإداراتفىالمدنية
.التقليدىاالقتصادىالنشاط، وتشلالقبائل

السياسىبرنامجهالتنشر1938عامالتشريعىالمجلسإنتخاباتفرصةالمنظمةوانتهزت
علىالبريطانيةاإلمبراطوريةإطارفىلنيجيرياالذاتىبالحكمالمطالبةعلىنصالذى

علىتعملالحركةالداخلية، وأناألمورإدارةفىالحريةمطلقالبالدألبناءيكونأن
فروعوانتشرت. واحدوطنىإطارفىنيجيرياشعبتكونالتىالمختلفةالعناصرتجميع

آالفبعشرة1938عامفىأعضاؤهاعددوقدرالنيجيريةالمدنمنعددفىالمنظمة
الشعبمزقتالتىوالخالفاتالنعراتتجاوزعنعجزتالحركةأنعضو، غير

.األمرنهايةفىتداعيهاإلىأدىزعاماتها، ممابينالخالفالنيجيرى، ودب

نحوعلى) بعدفيماغاناباسمعرفالذى (الذهبساحلفىالسياسيةالحركةوجرت
نظامبإصالحاإلقليمأبناءمنالمثقفونطالبنيجيريا، إذفىالسياسيةبالحركةشبيه

ستةسوىاألفارقةيمثلوالاإلنجليزمنأعضاؤهغالبيةكانتالذىالتشريعىالمجلس
كاسلىيدعىمحامىالمثقفينحركةزعامةوتولى. البريطانىالحاكميختارهمأعضاء

ساحلمنالبريطانيةالغربيةأفريقيافىالوطنيةالجهودتوحيدفكرةنبتتهايفورد، وقد
عنأسفر1920مارسفىمؤتمرأول، وعقد1917عاممنذلذلكالدعوة، فبدأتالذهب
الحكمبإنهاءالمؤتمريطالبولم". البريطانيةالغربيةألفريقياالوطنىالمؤتمر "تأسيس

للسكانالسياسيةالحقوقتوسيعإلىمعتدًال، يدعوبرنامجًاتبنىاالستعمارى، ولكنه
المجلسفىاألفارقةممثلىاختياريتمالبريطانية، وأنباإلدارةاإلحتفاظمعاألفارقة

السلطاتجانبمنمقاومةلقىالبرنامجهذاولكن. اإلنتخابطريقعنالتشريعى
رأىفقد. باالستعمارمصالحهاارتبطتالتىاألفريقيةالمتميزةوالعناصرالبريطانية
،بأنفسهمأنفسهمبحكملهمتسمحالتىالرقىدرجةبعديبلغوالمأفريقياأبناءأناإلنجليز
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-التشريعىالمجلسلعضويةيختارهمالعامالحاكمكانالذين–القبائلزعماءحرضبينما
.المجلسعضويةفىالتعيينبنظامبالتمسكالمؤتمر، وطالبواضدأتباعهم

، قدرالمطالبتلكلقيتهاالتىالمؤتمر، والمقاومةتبناهاالتىالمتواضعةالمطالبورغم
اختارعندماشعبيتهفقدأنهالسياسية، غيرالحياةفىبارزًادورًايلعبأنللمؤتمر
التىالجماهيرحركةضداالستعماريةوالسلطاتالتقليديةالقبليةالزعاماتمعالتحالف
األزمةصاحبتالتىاإلجراءاتعلىإحتجاجًاوالمظاهراتاإلضراباتصورةاتخذت

زعيمههايفوردكاسلىوفاةبعدحلأنالمؤتمرلبثوما) 1933–1929 (االقتصادية
.الثالثيناتأوائلفىومؤسسه

القارةشرق
انتدبتفقدكبيرًاتدعيمًاأفريقياشرقفىاإلنجليزمركزاألولىالعالميةالحربدعمت

تعديلأىيطرأولم. 1922فىالصادراألممعصبةقراربموجبألمانياممتلكاتعلى
حين، علىالحربينبينمافترةفىوزنجباروأوغندةكينيافىاالستعماريةاإلدارةعلى
المستعمراتفىمتبعًاكانلمامماثلنحوعلىتنجانيقافىالمباشرالحكمنظامطبق

اإلنجليزالموظفينكباريضمتنفيذىمجلسمستعمرةكلفىالمجاورة، وشكلالبريطانية
لمطالباستجابةالتشريعيةالمجالسأقيمتالمستعمرة، كماإدارةفىالعامالحاكملمعاونة

كبارجانبإلىللمستوطنينممثلينعضويتهافىضمنتالتىالبيضالمستوطنين
البريطانيةالشركاتلمصالححاميةالتشريعيةالمجالسكانتثم، ومنالموظفين

)1926 (المراسيممنعددصدورفىذلكوتجلى. أفريقياشرقفىالبيضوالمستوطنين
مثلصدورتصديرها، وتكررأواألوليةالموادبتصنيعاإلشتغالاألفارقةعلىحرمت

الفالحون، فألزموالتبغوالبنالقطنالمحرماتقائمةوشملت) 1933–32 (المراسيمهذه
.معينةأوقاتمحددة، وفىبأسعارلألوروبيينمحاصيلهمبيعاألفارقة

عددالحقبة، وزيدتلكفىأفريقيابشرقاألوروبيةالمزارعفىالسخرةاستخداموانتشر
أنالزراعيةاألراضىمستأجرىمناألفارقةالفالحينعلىكانالتىالعملأيام

البطاقاتنظاموأدخلت. العامفىيومًا180إلىيومًاستينمنالبيضلحسابيشتغلونها
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إذنعلىالحصولدونمكانإلىمكانمناإلنتقالاألفريقىعلىيحرمالذىكينيافى
فيها، إذيعملونالتىبالمزارعالوطنيينالسكانربطبقصداإلدارية، وذلكالسلطاتمن
ينتهىأنبعدإالاألفريقىللعامليعطيها، واللديهبالبطاقةيحتفظالعملصاحبكان
هذهعلىالحصولدونعملبأىاإللتحاقاألفارقةعلىالصعبمنكان، كماعملهعقد

العمليتركالذىاألفريقىبمعاقبة1924عامتنجانيقافىصدرقانونوقضى. البطاقة
.شهورستةلمدةالسجنأوبالغرامة

ففىاألفارقة، السكانعلىفرضتالتىالرؤوسضريبةمقدارمنالسلطاتوزادت
–1913منالفترةفىمراتأربعالرأسضريبةتضاعفت–المثالسبيلعلى–كينيا

بالعملاألفارقةتلزمقوانين1924فىوصدرتتنجانيقافى، وتضاعفت1921
.عملهمنظيرأجرًايتقاضواأندونسنويًايومًا30لمدةبالمشروعات

النقدية،المحاصيلإنتاجفىالتوسعحيثمناإلقليمشهدهالذىاالقتصادىالتغيرولكن
وأغنياءاألفارقةالمالككبارمنطبقةهامة، فظهرتاجتماعيةتغيراتحدوثإلىأدى

الحقبةنفسشهدت، كماتتداعىالتقليدىالقبلىالمجتمعأركانأوغندة)، وبدأت (الفالحين
العلم، وتلقواالفالحينأثرياءصفوفبينمنجاءواالذيناألفارقةالمثقفينمنفئةظهور

.اإلداريةالكوادرلتخريجاالستعماريةالسلطاتافتتحتهاالتىالحكوميةالمدارسفى

الشباببدأوزنجبار، حيثوتنجانيقاكينيافىالوطينةالحركةنموالتغيراتهذهوصاحب
الدراسةفرصةلهمأتيحتالذينأولئكوخاصةالمجالهذافىهامًادورًايلعبالمثقف

إذالإلمبريالية، حتىالمعاديةواإلتجاهاتالليبرالية، باألفكاروتأثرواوالهندإنجلترافى
شبابجمعية "مثلالسياسيةواألحزابالجمعياتتنظيمفىشرعوابالدهمإلىعادوا

ديموقراطية،أسسعلىأوغندةفىاإلدارةتنظيمبإعادةطالبتالتى) 1918" (أوغندة
هذهاندمجتوقد. الجديدالتنظيمإطارفىينشأبرلمانفىوالمثقفينالفالحينوتمثيل
المصادرةاألراضىبإعادةطالبتالتى1921عامتأسستالتىباتاكاجمعيةفىالجمعية

.الفالحينمطالبعن، وعبرتالفالحينمنأصحابهاإلى
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"كنتوأبناء "إسمحملتسياسيةمنظمةأوغندةفىالوطنيةالحركةتزعمت1938عاموفى
بإسمتعرفأصبحتالتىبوجندةمملكةأسستأنهايقالأسطوريةشخصيةوكنتو(

عليهمالمفروضالحظر، ورفعالتشريعىالمجلسفىاألفارقةبتمثيلطالبت) أوغندة
مصنعة، وتصديرموادإلىاألوليةالموادبتحويلالمتصلةباألعماللإلشتغالبالنسبة
أساسًا، ورغمالزراعيةالبرجوازيةمصالحتعكسالمطالبتلكاألولية، وكانتالمواد

وزجتالمنظمةهذهنشاطالبريطانيةالسلطاتكنتو، حظرتأبناءمطالبتواضع
.السجنفىبزعمائها

حركةقامتحين1921عامكينيافىلإلمبرياليةالمعاديةالسياسيةالتنظيماتظهوروبدأ
، وأثمرتالثلثبمقداراألفارقةأجوربتخفيضالخاصالقرارضدالنطاقواسعةاحتجاج

، وبثتالوطنيينالمثقفينبعضجهودنتيجة" الكيكيوشبابجمعية "تأسيسالحركةتلك
األجور،وتخفيضاألراضىانتزاعضدلتعبئتهماألهالىصفوفبيندعايتهاالجمعية
سياسيةمظاهرةأولوكانت. البالدأنحاءمعظمفىلهاالتابعةالفروعمنعددًاوأسست
رئيسثوكوهارىاعتقالعلىلإلحتجاجنظمتالتىتلكهى) 1922عام (كينياعرفتها

ضربةلتوجيهالفرصةالمسلحة، منتهزةبالقوةالمظاهرةالسلطاتالجمعية، وواجهت
.الكيكويوشبابإلىقاضية

أواخر (جديدتنظيمفىنفسهاعنللتعبيرعادتالكينيةالسياسيةالحركةولكن
حدبوضعالمطالبةبرنامجهاوتضمن" المركزيةالكيكويوجمعية "إسمحمل) العشرينات

فىاألفارقةاألفارقة، وتمثيلللسكانالسياسيةالحقوق، ومنحاألراضىملكيةلنزع
فى، والمساواةاإلنتخاببطريقالمحليةالمجالسرؤساء، واختيارالتشريعىالمجلس
عقدعلىنشاطهاالجمعية، وقصرتاألوروبيينوزمالئهماألفارقةالعمالبينالحقوق

السلطاتحلتذلكالمعتدلة، ورغمالوسائلمنوغيرهااإللتماساتوتقديماالجتماعات
.1940عامفىالجمعيةاالستعمارية

أكبروهىالكيكويوعلىإقتصرا، فإنهماالسياسيينالتنظيمينأسماءمنيتضحوكما
أسستحجمًا، فقداألقلالقبليةالسكانيةالمجموعاتبقيةكينيا، أمافىسكانيةمجموعة
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إلىأدى، مماالثالثيناتفىالكيكويوجمعيتىغرارعلىبهاخاصةسياسيةجمعيات
.تصفيتهاأمراالستعماريةالسلطاتعلىالوطنية، وسهلالقوىتفتيت

األفريقيةالمقاومةتنجانيقا، واتخذتفىاإلمبريالىاالستغاللضدالشعبىالسخطوعم
منللتخلصتسويقيةتعاونياتالعشريناتأواخرفىالفالحوناقتصاديًا، فكونطابعًا

منيخللمالتعاونياتتلكنشاطولكن. الوطنيةللمحاصيلالتصديرشركاتاحتكار
م1932عامفىالعماليةاإلضراباتمنموجةتنجانيقاشهدتكذلكالسياسيةالصبغة
استمرالذىاألفارقةالذهبمناجمعمالإضرابأخطرهاكاناالقتصاديةلألزمةنتيجة

العسكرىالتدخلإلىالسلطاتدفع، مماالعمالمنألفًا12نحوفيهأسبوعًا، وشارك
.البالدفىالنقابيةالمنظماتتشكيلحرمتشريعًا، وسنتاإلضرابلسحق

حركةالمنطقةأفريقيا، شهدتشرقىفىاإلقليميةالسياسيةالحركتإلىوباإلضافة
الذىأفريقياشرقإتحادإقامةمشروعضداألفارقةالسكانبينقامتشاملةسياسية
قدمهوالذىواحد، إدارىكيانفىالمنطقةبالدضمبهدفبريطانيالهخططت

نسقعلىاألبيض"، ووضعالرجلبالد "إسموحمل) 1921 (كينيافىالبيضالمستوطنون
إلىلجنة1925عامفىالبريطانية، فأرسلتالحكومةأفريقيا، وعضدتهجنوبإتحاد
بإقامةاللجنة، وأوصلتالمشروعلتطبيقالالزمةالعمليةالخطواتلوضعأفريقياشرق
حكاميضملإلتحادأعلىمجلستشكيلوتنجانيقا، واقترحتوأوغندة، كينيايضمإتحاد

السياسةبينللتنسيق1926عامفىالمجلسهذاتشكيلتموقد. الثالثالمستعمرات
.اإلقليمفىاألوروبيةاألقليةلصالحالثالثالمستعمراتفىاالستعمارية

األفريقية،المقاومةأماميصمدلم–جوهرهفىعنصريًاكانالذى–المشروعولكن
ضداألفريقىالنضالمؤقتًا، ولكنعنهالعدولإلىاالستعماريةالسلطاتوإضطرت
الحكمضدالمقاومةتوحيدإمكانيةالعشريناتفىلألفارقةتوافرتقدأنهأثبتالمشروع

الحركةتلكأضعفقدالتنظيميةالخبراتونقصالقبليةالروحأنورغم. اإلمبريالى
.األفارقةالسكانعندالسياسىالوعىإيقاظفىنجحتأنهاالسياسية، إال
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القارةوسط
فىاالستعماريةاإلدارةمستقبلمشكلةاألولىالحرببعدالبريطانيةالحكومةواجهت

يوشكالبريطانيةأفريقياجنوبلشركةالحكومةمنحتهالذىاإلمتيازكانروديسيا، فقد
ثروةمننصيبنيلإلىتتطلعالتىالبريطانيةالماليةالدوائراإلنتهاء، وكانتعلى

ذرعًاضاقواالمستوطنينأنالثروة، كمالتلكالعتيدةالشركةاحتكاروجهفىتقفاإلقليم
حكومةوكانت. التعدينشركاتأرباحمن% 50علىتحصلالتىاإلحتكاريةبالشركة
الحرببدايةعندالبويرثورةأنالجنوبية، غيرروديسياضمإلىتتطلعأفريقياجنوب
الالبالدتلكفىلإلنجليزالعدائىالشعوربأنإقتناععلىالبريطانيةالحكومةجعلت
.الفكرةهذهالحكومةتؤيدأنالحكمةمنيجعل

المستوطنونفيهالجنوبية، اشتركروديسياسكانبيناستفتاءأجرى1922أغسطسوفى
روديسيامنحالجنوبية، وأعلنروديسيااستقالللصالحنتيجته، جاءتوحدهمالبيض

أعضاءهينتخبخاصبرلمانلهايكونأنعلى1923أكتوبرأولفىالذاتىاالستقالل
.البيضالمستوطنون

بينجرتمفاوضاتخاللمنشهوربستةذلكبعدالشماليةروديسيامسألةوسويت
إلىالطرفانالبريطانية، وتوصلأفريقياجنوبشركةإدارةومجلسالبريطانيةالحكومة

عنالشركةتنازلبعدبريطانيةمحميةإلىالشماليةروديسيابمقتضاهتحولتاتفاق
جنيهًا3.750.000مقابلالبريطانيةالحكومةإلىأراضيهاملكيةفىوحقوقهاإدارتها

الشركةإلىروديسياجنوبحكومةدفعت) 1933 (سنواتبعشرذلكإسترلينيًا، وبعد
بملكيةاحتفظتالشركةولكن. المناجمملكيةفىحقوقهاعنالتنازلنظيرجنيهمليونى
.نياساأراضىمنكبيرالشمالية، وجانبروديسيامناجم

، ولمالحربينبينمافترةفىأفريقىسكانىتجمعأكبرتضمالجنوبيةروديسياوكانت
منازلفىخدممعظمهمنسمة، كانآالفبضعةالمدنفىمنهميقيمونمنتعداديتجاوز
منالتعدينعمالغالبيةوكانت. والنقلوالبناءالصناعةعمالإلىباإلضافةالبيض

فىخاللهامعينة، يعيشونزمنيةلفترةبالمناجموالتحقواالريفمنجاءواالذيناألفارقة
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الشرطةالشائكة، وتولتباألسالك، وأحيطتالمناجمبجوارأقيمتخاصةمعسكرات
.حراستها

بدأواالثالثيناتفىاالقتصاديةاألزمةوضراوةاألفارقةالعمالحاللسوءونظرًا
الجنوبية،روديسياشهدتهضخمعمالىإضطرابأول، فكانالجماعىالنضالينظمون

تخفيضعلىإحتجاجًاالنحاسمناجمعمالونظمه1935عامفىوقعالذىذلكهو
الرأسضريبةزيادةوكانت. البيضالعمالأجوروبينبينهاالشاسعوالبونأجورهم

بالقوةاإلضرابفضفىنجحتالحكومةولكن. الحركةتلكأشعلتالتىالشرارةبمثابة
.المسلحة

الوعىحركتالتىالدافعةالقوةأفريقياجنوبفىاألفريقيةالسياسيةالحركةوكانت
جنوبفى" الوطنىاألفريقىالمؤتمر "تأسسالقارة، فقدوسطفىاألفارقةبينالسياسى
،الروديسيتينمنأفريقياجنوبإلىجلبواالذيناألفارقةالعمالوتعلم1912منذأفريقيا
علىالسياسيةالجمعياتنياساالندأبناءفنظمالتنظيمذلكيدعلىالسياسىالعملأصول
.نسقه

والعمالالمثقفينبعضعضويتهافىضمتأفريقيةجمعياتأسست1930عامفمنذ
منالسكانأوضاعتحسينعلىمنصبًانشاطهم، وكانالروديسيتينأبناءمناألفارقة
ضدوموجهةلالستعمارمعاديةحركةصورةفىالنشاطهذايبلورأندوناألفارقة

.البيضالمستوطنين

بدأتالند، وسوازيالند، فقدوباسوتوالند، بتشوانامحمياتأفريقياوسطبالدبقيةعنأما
بإتاحةاألفارقة، طالبتالمثقفينبعضتزعمهالالستعمارمعاديةسياسيةحركةتشهد

واإللتحاقبالتجارةلإلشتغالأمامهمالمجالالبالد، وإفساحأبناءأمامللتعليمأكبرفرصًا
فىيعملونالذينالموسميينللعمالمصدرًاالمنطقةهذهكانتولما. المدنيةباإلدارة
.الجنوبفىللسودالسياسىبالنشاطهؤالءتأثرأفريقيا، فقدجنوب

الحكومةأنبحجةالثالثالمحمياتتلكإبتالعإلىأفريقياجنوبحكومةتطلعتوقد
إتحادلحكومةالثالثالمحمياتعنتتنازلبأن1909عامفىتعهدتقدكانتالبريطانية
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عاموفى. بالمحمياتالمطالبة1919عامفىأفريقياجنوبحكومةأفريقيا، فبدأتجنوب
المحمياتعلىاقتصاديةعقوباتبفرضأفريقياجنوبوزراءرئيسهرتزوجهدد1934
لجنةوشكلت) 1935عام (الضغطهذاأمامالبريطانيةالحكومة، فتراجعتالثالث

قيامأنغيرأفريقياجنوبإلىالمحمياتضمفىللنظرالحكومتينممثلىمنمشتركة
.اللجنةنشاطإيقافإلىأدىالثانيةالعالميةالحرب

القارةجنوب
الوارداتتوقفأدىأفريقيا، فقدجنوبالقتصادقويةدفعةاألولىالعالميةالحربأعطت

المؤسساتعددفزاداإلقليمفىالصناعةتطورإلىالحربظروفنتيجةاألوروبية
إغالقأدى)، كذلك1920 (مؤسسة7000إلى) 1915عام (مؤسسة4000منالصناعية

المالحيةالطرقتحولإلىالحربظروفبسببالدوليةالمالحةوجهفىالسويسقناة
كمياتوزادت. أفريقياجنوبموانىفإزدهرت، بالكابمرورًاأفريقياحولالدورانإلى

الصادراتتضاعفتكما. البخاريةالسفنحاجةلسداإلقليممناجممنالمنتجالفحم
.العالميةاألسواقفىالذهبأسعارالزراعية، وقفزت

–تضمأصبحتالتىالعاملةالطبقةحجمإتساعالتطورلهذاالمنطقيةالنتيجةوكانت
فىاألفارقةالعمالأعدادوازدادتالسودواألفارقةالبوير–اإلنجليزإلىباإلضافة
عمالعددوصلبينما1920فىألفًا113إلى1915فىألفًا61منوالتعدينالصناعة
األفارقةالعمالغالبية، وكانتعاملألف270إلىاألخيرةالسنةفىاألفارقةالمناجم

.الفنيةاألعمالمنهمالقليلالعضلية، وشغلالقوةإلىتحتاجأعماًالتمارس

الظروفتغيرنتيجةاقتصاديةأزمةاإلقليمواجهحتىأوزارهاتضعالحربكادتوما
بصورةالمعيشةتكاليف، وارتفعتالحربخاللاالقتصادىالنموعلىساعدتالتى

ثممنها، ومناألفريقىالقطاعوخاصةالعاملةالطبقةبأنيابهااألزمةوعضت. ملحوظة
كانالتى" الدولييناالشتراكيينعصبة "تأسيسعنهعبرالذىالسخطاختماربدأ

نتيجة–أصبحوا، ثمفابىحزبوهوأفريقيابجنوبالعمالحزبإلىينتمونأعضاؤها
عامشيوعىحزبإلىالعصبةالماركسية، وتحولتإلىميًالأكثر–االقتصاديةاألزمة
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بثفىبارزًادورًالعبأنهإالكبيرةجماهيريةيكتسبلمالحزبأنورغم. 1921
الليليةالمدارسفأقامالسوداألفارقةالعمالصفوفبينوالطبقىالسياسىالوعى

بارزًادورًالعبتالتىاألفريقيةالكوادرمنالكثيرالمدارستلكفى، وتخرجلتعليمهم
.العنصريةوالتفرقةالبيضلسيطرةالمناهضةالوطنيةالحركةفى

العشريناتفىالبالدشهدتهاالتىالعماليةاإلضراباتموجةفىاألفارقةالعمالوشارك
المؤتمر "إلىينتمىعمالىتنظيموهى" األفارقةالصناعيينالعمالجمعية "خاللمن

إتحاد ")، ثم1912تأسس (األفارقةمصالحمثلالذىالسياسىالتنظيم" األفريقىالوطنى
العشريناتمنذالوطنيةالحركةيتصدربدأالذى" األفارقةوالتجاريينالصناعيينالعمال
العمالمنالمدنفىأعضائهغالبية، وكانتاألفريقىالوطنىللمؤتمرعمالىكجناح

أعضائهغالبيةفكانتناتالفىالصغيرة، أماالحوانيتوأصحابوالحرفيينوالمهنيين
والمناجمالحديديةوالسككالموانىعمالبينإضراباتاإلتحادونظم. الفالحينمن

وواجهت. األجرفىالبيضبزمالئهمومساواتهماألفارقةالعمالأحوالبتحسينللمطالبة
.بالعنفاإلضراباتتلكالسلطات

بهدف1913عامتأسسالذى" الوطنىالحزب "الوطنيةالحركةفىالبويرمصالحومثل
كبارالحزبزعامة، وتولىالسياسىمركزهموتدعيماالقتصاديةالبويرمصالححماية
إتحادوتحولبريطانياعنباإلنفصاليطالبالبوير، وكانمنوالرأسماليينالمالك
السلطةإلىالحزبهذازعيمهيرتزوجوصلوحين. مستقلةجمهوريةإلىأفريقياجنوب
لصالحالعنصريةالتفرقةسياسةإتبع) 1922–1918 (الوزراءرئيسمنصببتوليه
باألعمالاإلشتغالاألفارقةالعمالعلىيحرمالذىاللونبحاجزعرفما، فأقامالبيض
دونالبيضعلىاألعمالتلك، ويقصروالنقلوالتعدينالصناعةقطاعاتفىالفنية

إئتالفيةحكومةوشكل1924إنتخاباتفىهيرتزوجنجحالسياسةلهذهونتيجة. غيرهم
اإلنجليز،المستوطنينمصالحيمثلكانالذىأفريقياجنوبعمالوحزبحزبهضمت
.بريطانياعنباالستقاللالمطالبةمنهيرتزوجخففولذلك

يحرمالذى) 1924" (المتمدينالعمل "قانونإصدارالجديدةالحكومةأعمالأولوكان
منحإلىالحكومةواضطرت. الفنيةاألعمالفىالسودتشغيلوالشركاتالمصالحعلى



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

83www.RaoufAbbas.org

كانتالشركاتألنتطبيقهعلىوتعملللقانونتستجيبالتىللشركاتخاصةإمتيازات
"المناجمعمال "قانونصدركما. أجورهملرخصالبيضعلىالسودالعمالتفضل

أواآللياتقيادةأواآلالتإدارةفىالسودتشغيلعلىحزرًافرضالذى) 1926(
الحكومةبدأتالعشريناتمنتصفوعندخاصةفنيةمهارةتتطلبالتىاألعمالممارسة

، مكتظةبهمخاصةقذرةفقيرةأحياءفىباإلقامةوألزمتهمالمدنعنالسودإبعادعملية
.بالسكان

ضربةالثالثيناتمطلعفىالعالمىالكسادصاحبتالتىاالقتصاديةاألزمةووجهت
بها،وارتباطهالعالمىالسوقعلىالعتمادهنظرًاأفريقياجنوباقتصادإلىقاسية
الجفاف، وزادالتعدينعمالمناآلالفوشردأسعارهتدهوربسببالماسمناجمفأغلقت

،المدنعلىالفالحونوزحفالريففىمجاعةاألزمة، فحدثتضراوةمن1931عام
–1929 (األزمةسنواتطوالوالفالحينالعمالصفوفبيناإلضراباتوانتشرت

1933.(

الوطنىوالمؤتمرالشيوعىاألحزابائتالفمنشعبيةجبهةاألزمة، تأسستبدايةومع
العماليةأفريقيا، والنقاباتلعمالوالتجارىالصناعىاإلتحادأجنحةوبعضاألفريقى
التصاريحبإلغاءالعصبةاألفريقية"، وطالبتالحقوقعصبة "إسمحملتاألفريقية

الحقوقاألفارقةبمنحطالبتكماالبالدداخلاألفارقةإنتقالمنتحدالتىوالبطاقات
16 (1"دنجانعبد "بمناسبةضخمةمظاهراتالعصبةونظمت. التعليموحقالسياسية

راحناتالبإقليمديربانمدينةفىمذبحةبتدبيرالحكومة)، واجهتها1930ديسمبر
.األفارقةمنالمئاتضحيتها

صفوفهمتنظيمالبيضالمستوطنوناألفريقية، أعادالشعبيةالحركةتلكمواجهةوفى
هيرتزوجبرئاسة1934–1933فىإئتالفيةحكومة، فشكلتمصالحهمعنللدفاع

حزب "بإسمعرفواحدحزبفىالبيضالرأسماليينمصالحمثالاللذانالحزبانواندمج
الطبقةداخلالتناقضاتتصفيةفىينجحلماالئتالفهذاولكن" الموحدأفريقياجنوب

.الزولوفيهاهزمالبوير، وجيشدنجانبزعامةالزولوقبائلجيشبيندمويةمعركة، نشبت1838ديسمبرمن16فى1
رمزاًفيهااألفارقةرأى، بينماالبيضإلنتصاررمزاًبإعتبارهابالمناسبةاإلحتفالعلىأفريقياجنوبحكومةعادةوجرت

.اإلمبرياليةضدالوطنىللنضال
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غيرلبريطانياالمالىالجناحمتجانسة، فكانغيرعناصرالحزبضمالحاكمة، فقد
منالسيادةحقوقالبريطانيةالممتلكاتمنحتالتى) 1931 (وستمنسترلوائحعنراض
تناقضتلوبها، حتىخاصةتشريعاتإصدارباستطاعتهاالتشريعية، فأصبحتالناحية

الحربإعالنالممتلكاتتلكحقمنجعلت، كماالبريطانىالقانونمعالتشريعاتهذه
وشكل" الموحدأفريقياجنوبحزب "عنالجناحهذاوانفصل. السالمإتفاقياتإبرامأو
داخلالبويرجناحأما. بريطانيامعأوثقعالقاتإقامةإلىدعاالذى" الممتلكاتحزب"

مماأكثربريطانياجانبإلىيميلالحزبأنبحجةكذلكإنشقالموحد، فقدالحزب
تأييدالحزبهذاالخالص"، نالالوطنىالحزب "البويرمنالمنشقون، وأسسيجب

.أوروبافىالفاشيةللحركةكصدىأفريقياجنوبفىتتكونبدأتالتىالفاشيةالمنظمات

نص) 1937 (قانونًاالعنصرية، فأصدرتالسياسةمتابعةفىاإلئتالفحكومةواستمرت
الثمعماًال، ومنوليسواخدمًاالصناعيةبالمؤسساتالمشتغليناألفارقةاعتبارعلى

النقاباتفىأسماءهمتسجيليجوزال، كماالعمالبحقوقالخاصةالقوانينعليهمتنطبق
األفارقةحرمالذى) 1936 (البرلمانفىالوطنييناألهالىتمثيلقانونصدركما. العمالية

فىلتمثيلهمنوابثالثإنتخابعداهملمنالسياسية، وأباحالحقوقمنالكابأبناءمن
.أوروبىأصلمنانتخابهمعليهيقعمنيكونأن، علىبالبرلمانالنوابمجلس

جنوبفىالفاشيةالمنظماتإنتشارالثانيةالحربقيامسبقتالتىالسنواتوشهدت
البويرالمالككباروكان. األفارقةضدواإلرهابالعنفاستخدامإلىأفريقيا، واتجاهها

اإلنجليز، مماإضعافإلىالفاشيةانتصاريؤدىأنأملعلىالمنظماتتلكمؤيدىمن
.المفقوداستقاللهماستعادةفرصةلهميتيحقد
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السادسالفصل
التحررإلىالطريق

اإلمبريالية، وحفزتهمحقيقةعلىاألفارقةأذهانفتحتقداألولىالعالميةالحربكانتإذا
التىالسياسيةالمنظماتتلكاألجنبية، فكانتالسيطرةمنللتخلصأنفسهمتنظيمعلى

طريقعلىاألفارقةوضعتالثانيةالعالميةالحربالقارة، فإنفىتنتشررأيناها
، فبينإثنينعقدينفىالتحريرهدمهقرونخمسةفىاالستعماربناه، ومااالستقالل

من% 35تمثلكانتأنسريعًا، فبعدتآكًالاالستعماررقعةتآكلت1965–1945عامى
التحررىالمدمعدلأنأىالمساحة، تلكمنفقط% 4تمثل، أصبحتالعالممساحة
أتمقدكانإذااالستعمار "أنقيل، حتىاإلمبريالىالزحفمعدلأضعافعشراتيعادل

دقائقفىغروبهثموغسقهشفقه، وشهدالزوالخطعبر، فقدساعاتفىمشرقه
الثانوية،ذبذباتهبدورهمنهمالكلكبريينموجتينفىاالستعمارجاء، وبينمامعدودات

".كاسحةطاغيةواحدةموجةفىالتحريرجاء

عنله، تمييزًاالحقيقىالتحريرومساربدايةتاريخنحددأنبمكانالصعوبةمنأنهغير
إقليمىأساسعلىالتحررطريقعلىأفريقيامساردراسة، ولعلالشكلىاالستقالل
كانأفريقيا، وإنبغربالتحرر، ولنبدأقضيةأطرافعلىأيديناوضععلىيساعدنا
أنناالعربى)، إالوالمغربمصر (والشمالالغربىبالشمالبدأقداألفريقىالتحرر
.الدراساتهذهفىعليهغدوناالذىالدربنفسعلىسنسير

القارةغرب
الفرنسيةاالستوائيةوأفريقياالفرنسيةالغربيةأفريقياأبناءمنألفًا137الفرنسيونجند

الحكومةاستسالم، وبعدالفرنسىالجيشضمن) 1940–1939 (الحربفىلالشتراك
إتفاقنتيجةالفرنسيةأفريقيةإلىثمالجزائرإلىالسنغاليةالفرقةأرسلتلأللمانالفرنسية
أنبالدها، بعدإلىالقواتتلكعادتوعندما. النازيةالسلطاتمعبيتانإليهتوصل
ممثلبواسانأنمواطنيها، حتىصدورفىالنازيةكراهيةاألسر، بثتتجربةعانت
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أبناءعلىاإلعتماديمكنالأنه1942عامإعترفالغربيةأفريقيافىفيشىحكومة
.الحلفاءلمحاربةاإلقليم

أفريقيافىفيشىحكومةممثلىناحيةمنديجولومؤيدىالبريطانيينبينالصدامبدأوقد
داكارميناءالبريطانىاألسطولقطعقصفتحين) 1940يوليو (أخرىناحيةمنالغربية

عصيانهاتشادقواتأعلنت1940أكتوبروفى. للحلفاءاالستسالمبواسانرفضأنبعد
.أفريقياغربفىالفرنسيةالمستعمراتوبقيةالكاميرونقواتوتبعتهافيشىلحكومة

لشمالغزوهمالحلفاءبدأحتىالموقفعلىيسيطرونظلوافيشىحكومةأنصارولكن
قواتذلكبعد، واشتركتاألمريكانإلىورجالهبواسانانضمأفريقيا، عندئذ
.النازيةالقواتدحرفى–األفارقةمنرجالهامعظمكانالتى–الفرنسيةالمستعمرات

خاللللحلفاءالالزمةاإلستراتيجيةاألوليةالموادينتجوناألفارقةالعمالكانبينما
بالمجهودالمتصلةالمنشآتمنوغيرهاوالمطاراتالطرقبناءفى، ويعملونالحرب

.الحربى

، زادتوالعرقبالدماءالحلفاءقضيةلنصرةالمساهمةإلىاألفارقةاضطرارورغم
فىاإلنخفاضتعوضحتىالحربخاللعليهمالمقررةالضرائباالستعماريةاإلدارة

بنسبةاألوليةالموادأسعارهبطت، فقدالدخلفىانكماشمنعليهترتب، مماالصادرات
فرنساقادةأنورغم. الحربقبلعليهكانتما7/8بمقدارالصادراتوانخفضت% 50

تلكبتطبيقيهتموالموالعدالة، فإنهمالديموقراطيةبإسمالفاشيةضدحاربواالحرة
.االستعماريةسياستهمفىالمبادئ

المستعمراتإلدارةنظاموضعفىللنظر1944عامفيلبرازافىعقدالذىالمؤتمرففى
أسسعلىالمستعمراتفىنيابىنظامإقامة، تقررالحرببعداألفريقيةالفرنسية

لهاحولالمحليةاستشاريةمجالسأقيمتالمبادئتلكطبقتعندماولكن. ديموقراطية
بالمستعمرة، واختيرالخاصةالميزانيةمناقشةسوىاختصاصهامنيكنلمقوة، إذوال

تحتفظأنالمؤتمرقرر، كذلكالمجالستلكلعضويةلفرنساالمخلصينالقبائلرؤساء
يعنىذلك، وكانالحرببعدسنواتخمسلمدةالمستعمراتفىالعملبنظامفرنسا
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الوطنيةباألمانىالحائطعرضفرنساضربتالجبرى، وبذلكالعملنظامعلىالمحافظة
.لهاالتابعةالمستعمراتألبناءاإلنسانيةوالحقوق

عنالنظروبغضاالستعمارضدللنضالالجهودتجميعإلىبالحاجةاألفارقةشعرلذلك
فىنشاطهيمارسالفرنسىاالشتراكىالحزبالمحدودة، كانالسياسيةالجماعاتبعض
مواقفلتأييدالجماهيرىالعملتنظيمالضرورىمنوكان. الفرنسيةالغربيةأفريقيا
التىاالستشاريةالمجالسالفرنسية، الستخدامالدستوريةالمؤسساتفىاألفارقةالنواب
لمحاربةكأداة) 1946فىالصادرالفرنسىللدستورتطبيقًا (المستعمراتفىأنشئت

فىظهرتالتىالجماهيريةالسياسيةالمنظماتخاللمنذلكتحقيقتموقد. االستعمار
1945–1946.

تأييداجتذبتالتىاالستعمارومعاداةالعامةالديمقراطيةشعاراتاألفارقةالمثقفونوطرح
أحزابشأنشأنها–الفرنسيةالغربيةأفريقيافىالسياسيةاألحزاب، ولكنالشعب

الوطنيةالحركةفىالمختلفةباألجنحةالخاصةالمصالحعنعبرت–المستعمرات
االستعماريةاإلدارةمعالوفاقإلىالسياسيينالقادةبعضمنفصلة، واتجهبصورة

.ومعايشتها

المنظماتجهودلتوحيدماسةالحاجةأناألفريقيةالوطنيةالحركةرجاللمسوعندما
فىالسياسيةوالتنظيماتاألحزابلمختلفمؤتمرًا، عقدتالميدانفىالعاملةالسياسية

المؤتمروناألفارقة، وقررمنالنيابيةالمجالسأعضاءبعضحضرة) 1946 (باماكو
وأفريقياالفرنسيةالغربيةأفريقيافىالسياسيةالحركاتبيناإلتحادمننوعإقامة

الجماهيرالجمعيةهذهودعت" األفريقيةالديمقراطيةالجمعية "إسمتحتاالستوائية
"الفرنسىاإلتحادإطارفى "واالقتصاديةالسياسيةحقوقهاأجلمنالنضالإلىاألفريقية

.الفرنسىاالستعمارمنالتخلصفى–المرحلةتلكفى–يفكروالمأنهمأى

الفرنسىالشيوعىالحزبمعموحدةمواقفاألفريقيةالديمقراطيةالجمعيةأعضاءواتخذ
عددبلغحتىالتزايدفىآخذةالجمعيةقوةالفرنسية، وكانتالنيابيةالمؤسساتداخل

ساحلفىالرئيسيةالسياسيةالمنظمةتعدعضوًا، وكانتالمليون1949فىأعضاؤها
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السياسىالعمليحتكرالفرنسىاالشتراكىالحزبظلفقدللسنغالبالنسبة، أماالعاج
.1949عام" السنغاليةالشعبيةالكتلة "حزبسنجورليوبولدأسسحتى

األفريقيةالجمعيةعنالطرفاالستعماريةاإلدارةتغضأنالمعقولمنيكنولم
وراءفيماالفرنسيةاألراضىوزير، فأعلنالشعبىالتأييدهذااكتسبتأنبعدالديمقراطية

ألقى1949فبرايرللشيوعية، وفىممالئةسياسيةمنظمةالجمعيةأنالبرلمانأمامالبحار
واإلدارةاألهالىبينصداموقوعإلىأدى، مماابيدجانفىالجمعيةزعماءعلىالقبض

قاطع، فقدبمكانالصعوبةمنكانالعاجساحلفىالحركةسحقأنغير. االستعمارية
رجالضدالبوليسإتخذهاالتىالقمعإجراءاتعلىإحتجاجًاالفرنسيةالبضائعاألهالى
سراحبإطالقللمطالبةاالجتماعاتوعقدتالمظاهراتالوطنية، ونظمتالحركة

مستخدمةالمظاهراتلفضمرةغيرالتدخلإلىالفرنسيةالقوات، فاضطرتالمعتقلين
ساحلفى–الجمعيةأنصارمن–المعتقلينعددبلغ، وقدالمتظاهرينضدالرصاص

.1950أبريلفىمعتقًال3000العاج

غلواءمنالتخفيفحاولتبواجنى–هوفويهزعيمهافىممثلةالجمعيةقيادةولكن
، والمجالسالفرنسىالبرلمانفىأعضائها، فأعلنضدالموجهةالقمعيةاإلجراءات

أبعدإلىمعهاوالتعاونالفرنسيةالحكومةلتأييداستعدادعلىالجمعيةالمحلية، أنالنيابية
أفقدالتصرفهذاولكن. أعضائهامنالسياسيينالمعتقلينسراحإطالقمقابلفىالحدود

الفرنسيةوغينياوالسنغالالكمرونفىالجمعيةفروعأعضائها، فأعلنتثقةالجمعيةقيادة
صفوفبيندبالذىالشقاقهذاقيادتها، وأدىبموقفاإللتزامعدمالنيجروأعالى

.إضعافهاإلىاألفريقيةالديمقراطيةالجمعية

فىالعماليةالنقاباتدوريتصاعدبدأاألفريقيةالديمقراطيةالجمعيةنجمأفولوبعد
كانالذىللعمالالعاماإلتحادإطارفىتدورالنقاباتتلكمعظمالوطنية، وكانتالحركة
غربىفىالفرنسيةالمستعمرات، شهدت1955–1952الفترةوفىالشيوعيونيوجهه
، ووقفالعملقوانينبتعديلالمضربونطالبحيثاإلضراباتمنعارمةموجةأفريقيا
الفرنسيةالوطنيةالجمعيةالحركة، وتبنتلتلكالتأييدموقفالفرنسىالشيوعىالحزب

بالنسبةأسبوعيًاساعةبأربعينالعملساعاتتحديدعلىينصللعملقانونًا) البرلمان(
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األجر، ومبدأمدفوعةسنويةأجازةعلىالحصولمبدأإقرار، معوالنقلالصناعةلعمال
األفريقىالعاملأجركان (اللونأساسعلىالعمالبينالتمييزدوناألجورفىالمساواة

فىعثرةحجروقفاالستعماريةاإلدارةتدخلولكن). الفرنسىزميلهأجرنصفيعادل
.والبيضالسودبيناألجورفىبالمساواةالمتعلقةالموادوخاصةالقانونتمريرطريق

"الكمرونشعوبإتحاد "حزبيدعلىالكمرونفىذروتهاالستعمارضدالنضالوبلغ
علىالفرنسىاإلنتدابإلغاءالمتحدةلألممالتابعالوصايةمجلسمنطلبالذى

قاضيةضربةتوجيهفىالفرنسيةاالستعماريةالسلطاتتترددلم، ولذلكالكمرون
واسعةاعتقالحملةاألفريقية، فشنتالديمقراطيةالجمعيةمعفعلتكمالإلتحاد، تمامًا

قادتهدفعالنارية، مماباألسلحةاإلتحادنظمهاالتىالمظاهرات، وهاجمتأعضائهضد
عدةاستمرتالفرنسيينضدعصاباتحربالسرى، وتنظيمالعملنحواإلتجاهإلى

الكمرونية، وإلقاءالقرىفىالمذابحبتدبيرالحركةتلكعلىالفرنسيونوردسنوات
.اإلعتقالمعسكراتفىالشبابمناآلالف

الموجهالوطنىالنضالإلحباطسبيًالالدستوريةالمناوراتمنتتخذأنفرنساوحاولت
الجمهوريةرئيسواالستوائية، فأصدرالغربيةأفريقيافىالفرنسىاالستعمارضد

لتلكالذاتىالحكمصالحياتبعضبمقتضاهمنحقانونًا) 1956يونيو (الفرنسية
حقهامنفيها، فأصبحالنيابيةالمجالساختصاصاتتوسيعطريقعنالمستعمرات

بالمستعمرة،الخاصةالميزانيةعلىالتنفيذية، والموافقةوالمجالسالحكومةمجلسانتخاب
أنضرورةعلىكالنصالحقيقيةقيمتهاالحقوقتلكتسلبنصوصًاتضمنالقانونولكن
قراراتترفعالحكومة، وأنمجلسمستعمرةكلفىالعامالفرنسىالحاكميرأس

كانماعليها، وكثيرًاللتصديقالبحاروراءفيماالفرنسيةاألراضىوزيرإلىالمجالس
، أوالمجالسصالحياتتجاوزها، بحجةالقراراتتلكعلىالتصديقعنيمتنعاألخير

.ذرائعمنذلكغيرلفرنسا، أوالقومىاألمنعلىخطورتها

واسعبنفوذيتمتعكانالذىالوطنيةالحركةعضدفىيفتلمالقانونذلكصدورولكن
النشاط،إلىاألفريقيةالديمقراطيةالجمعيةعادتكما. ماركسيًاحزبًا، وكانالسنغالفى

المستعمراتلمستقبلبالنسبةموقفهاتحددلمأنهاغير) 1957 (باماكوفىمؤتمرًافعقدت
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–الفرنسيةالعالقاتتكونبأنطالبوااألعضاءأفريقيا، ولكنغربفىالفرنسية
.التامةالمساواةأساسعلىقائمةاألفريقية

الجزائرية،للثورةونتيجةاالستعمارىالنظاملهتعرضالذىاإلنهيارغمرةوفى
الغربيةأفريقياشعوببين) 1958سبتمبر (استفتاءتجرىأنالفرنسيةالحكومةإضطرت

معبالتعاونالجهدأقصىالفرنسيةالحكومةوبذلت. االستقاللمبدأحولواالستوائية
نتيجةتأتى، حتىوالتزييفاإلبتزازذلكفىبماالتقليديةالقبليةالقياداتبقايامنأنصارها
غينيافىاالستفتاءنتيجةجاءتفرنسا، ولكنحظيرةفىالبالدبقاءلصالحاالستفتاء

الغربيةأفريقيامستعمراتبقيةأن%)، كما95 (ساحقةبأغلبيةاالستقالللصالح
تقريبًاونصفبعامذلكبعداالستقاللعلىالحصولفىنجحتالفرنسيةواالستوائية

الكمرونعلىالفرنسىاإلنتدابالمتحدةاألممألغتفقد. الوطنيةقياداتهاصالبةبفضل
االستوائيةوأفريقيا) يونيو (ومالى)، 1960أبريل (توجواستقاللوأعلن) 1960يناير(
علىوقامتاألفريقيةفرنساإمبراطوريةتحطمتوبذلك). نوفمبر (وموريتانيا) أغسطس(

.الفتيةالدولمنمجموعةأنقاضها

التحررطريقعلىأيضًاسارتأفريقيا، فقدغربفىالبريطانيةالمستعمراتعنأما
جندى)، فحاربواألف70 (الذهبساحلأبناءفيهاشاركالتىالثانيةالعالميةالحرببعد
الماوجندأفريقياغربىفىالحلفاءلقواتمركزًانيجيرياكانتوبورما، كماأثيوبيافى
والشرقوبورماوالصومالأثيوبيافىحاربوانيجيريامنأفريقىألف100عنيقل

فرضتكماأفريقياغربمستعمراتأبناءعلىالضرائبزيدتالحربخاللاألوسط
إلبتزازاستخدمتهااالستعماريةالسلطاتإختيارى"، ولكنتبرع "إسمتحتمقنعةضريبة
والمنجنيز، وبدأوالمطاطالنخيلوزيتالكاكاوصادراتإزدادتكذلك. األفارقةأموال

.1941عامالبوكسيتاستخراج

بلغتهاالتىالمعدالتعنداألجور، جمدتالحربخاللالمعيشةتكاليفارتفاعورغم
وزادتأسعارهاإرتفاعإلىأدىمماالغذائيةالموادوارداتفىشديدنقصوحدثقبلها

النوابوطالب. الحربطوالالعماليةاإلضراباتحركةونشطتاألفارقةالعمالمعاناة
فيماللمنطقةبالنسبةنواياهاعنتعلنبأنبريطانيا–التشريعيةالمجالسفى–األفارقة
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معالديمقراطىالحكمأسسيضعدستوربإصدارالمطالبةحركةواشتدت. الحرببعد
.البالدفىالعامةالوظائفأفرقة

،لإلصالحبرنامجًاووضعاكروبونجبمدينة" الذهبساحلشبابمؤتمر "عقد1940وفى
وشكل. المؤتمرونبهاخرجالتىالمقترحاتإلىاالستماعرفضالعامالحاكمولكن

المستعمراتوزيرإلىدستورى، قدمتهمشروعلوضع) 1941 (فىلجنةالوطنيون
استعدادهاعدمأبدتالمستعمراتوزارة، ولكنالذهبلساحلزيارتهعندالبريطانى

بالطريقةالمستعمراتحكميودوناإلنجليزكانإذ. دستوريةتعديالتأىلمناقشة
التحررتيار، وأنتغيرتقدالظروفأنيدركواأندونعليهادرجواالتىالتقليدية
وضعتاألطلنطىميثاقوروزفلتتشرشلوقعوعندما. جارفًاأصبحقداألفريقى
الغربيةوأفريقيااألطلنطىميثاق "بعنوانمذكرةاألفارقةالصحفيينمنمجموعة

.بالدهمعلىاألطلنطىميثاقمبادئبتطبيقفيهاطالبوا" البريطانية

أجلمنالنضالشعارتحتحركتهاالسياسيةوالجمعياتاألحزابنيجيريا، وحدتوفى
إسمتحتموحدتنظيموتأسس). 1944 (والثقافىاالقتصادىواإلصالحالوطنىاالستقالل

الشعبيةالمنظماتجميعفيهمثلت) أغسطس26" (والكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلس"
إلىالعامةسكرتاريتهالجديد، وأسندتللتنظيمرئيسًاماكوالىوالسياسية، واختير

غربصحفيىمنمجموعةقدمتهاالتىالمذكرةالتنظيمبرنامجدعامةوكانت. ازيكيوى
األزرقالسياسىالكتاب "عنوانتحت، ونشرت1943فىبريطانيازيارتهاعندأفريقيا

،البريطانىالكومنولثإطارفىالوطنىاالستقاللإلىالبرنامجدعاوقد" لنيجيريا
التىالمطالبمن. إلخ... التعليمالبالد، ونشروحدة، وتحقيقديمقراطىدستوروإصدار
وحظىكبيرةزيادةالوطنىالمجلسنفوذازدادوقد. البالدأبناءمنالماليينعنهاعبرت
ضدللنضالوطنيةجبهةبمثابة، فكانوالفالحينوالعمالالوطنيةالبورجوازيةبتأييد

.اإلمبريالية

للمطالبةاإلنجليزيةالغربيةأفريقياشعوبهبتأوزارهاالحربوضعتأنوبعد
اجتماعهPan – African – Congressاألفريقيةالجامعةمؤتمرعقدفعندما. باالستقالل

إلىالمؤتمرشهور، دعاببضعةالحربانتهاءبعد) 1945أكتوبر (منشسترفىالخامس
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مناستجابةالمؤتمرتوصياتاالستعمار، ولقيتلمواجهةالشعبيةالحركاتتنظيم
سالحإلىالبريطانيةاإلمبرياليةالسلطاتلجأتلذلك. المنطقةفىالسياسيةالحركات

يضمأنعلى)، نص1946 (الذهبلساحلجديددستورفصدر. الدستوريةالمناورات
اإلنجليز، ويتمالموظفينبينمنمنهم12الحاكمعضوًا، يختارثالثينالتشريعىالمجلس
العامالحاكمالديمقراطية، وتمتععنبعيدةملتويةبطرقالوطنيينبينمنالباقينانتخاب
.المجلسقراراتعلىالفيتوبحق

ساحلحزب "حاسمًا، فتكونكانالذهبساحلفىالوطنيينجانبمنالفعلردولكن
الجديدالتنظيمقيادةولكن. التامباالستقاللمرةألولوطالب) 1947" (الموحدالذهب
مصالحهمارتبطتوالذينالتصديربتجارةالمشتغليناألفارقةالرأسماليينبيدكانت

إلىالجماهير، وسعتتحركنتائجالقيادةخشيتبأخرى، ولذلكأوبصورةباالستعمار
حجملتوسيعالدستورعلىتعديالتإدخالأساسعلىاإلنجليزمعتسويةإلىالوصول

.الحكمأسلوبعلىالديمقراطيةمنمسحةالسلطة، وإضفاءفىاألفريقيةالمشاركة

يعدالمعيشة، ولمتكاليفتضاعفتالحربمتوترًا، فبعدكانالسياسىالوضعولكن
عارمةموجةالهزيلة، فقامتبأجورهمالعيشمواصلةاألفارقةمنالكادحينباستطاعة

)1948مارس–1947أبريل (واحدعامفىإضرابًا39عددهابلغاإلضراباتمن
سالحالوطنيون، واستخدمالشعبىالسخطهذافىالوطنيةوالبرجوازيةالمثقفونوشارك

المحاربوننظموعندما. 1948ينايرمنإعتبارًااألجنبيةالوارداتضدالمقاطعة
، واجهالشعبمطالبلتقديمالعامالحاكمقصرإلىإتجهتسلميةمظاهرةالسابقون
.بالرصاصالسلميةالمظاهرةهذهالبوليس

تضعفحتىالدستوريةالمناوراتأسلوبإلىاالستعماريةالسلطاتأخرى، لجأتومرة
أعضائهاجميعاختارتالدستورلتعديللجنةفشكلتالذهبساحلفىالوطنيةالحركة

للسياسةالدعايةيروجوناإلنجليزأنصاروأخذ. القضاةأحدرئاستهااألفارقة، وتولىمن
بعنوانكتيبًا–الموحدالذهبساحلحزبقادةأحد–دانكواالدكتورالجديدة، فأصدر

منغيرتبريطانياألناالستقاللفكرةعنبالتراجعفيهطالب" واإلمبراطوريةالصداقة"
.المستعمراتتجاهموقفها
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بينانشقاقحدوثإلىالوطنىالخطعنالموحدالذهبساحلحزبقيادةانحرافوأدى
الذهبساحللحزبسكرتيرًاكانالذى–نكروماكوامىالدكتور، فأسسصفوفه
الحزببرنامجيتضمن)، ولم1949يونيو" (الشعبحزب "بإسمجديدًاحزبًا–الموحد
القهرأشكالوكلاالستعماربإلغاءطالب، بلفحسبباالستقاللالمطالبةالجديد

.العماليةوالتنظيماتالعمالتأييدالحزبهذانالوقد. والعنصريةالرأسمالىواالستغالل

اإلدارةبقاءعلىنصالذىتقريرهاالدستورلتعديلالمشكلةاللجنةنشرتوعندما
السياسيةالتنظيماتكلتمثللجمعيتهاجتماععقدإلىالشعبحزباالستعمارية، دعا

منظمة500منألكثرممثلينضمت" الذهبلساحلالنيابيةالجمعية "بإسمعرفتالشعبية
ولوزارةاالستعماريةاإلدارةلرجالقدمتهللدستورتعديًالوشعبية، ووضعتسياسية

دعوةإلىالشعبحزبدفع، ممارفضالشعبيةالجمعيةهذهمشروع، ولكنالمستعمرات
البريطانية،البضائعومقاطعة) 1950يناير8 (المدنىالعصيانإعالنإلىالمواطنين

كوامى، وكانلهالمؤيدةالشعبيةوالتنظيماتالحزبقادةالبريطانيةالسلطاتفاعتقلت
.المعتقلينمقدمةفىنكروما

،حولهالجماهيرإلتفافمنزادتالشعبحزبضداتخذتالتىالقمعإجراءاتأنغير
ألفًا،45بلغقدأعضائهعددكان) 1950أغسطس (الثانىمؤتمرهالحزبعقدوعندما

.االجتماعهذافىوطنىعلماختياروتم

اإلنتخاباتوأجريتالمستعمراتوزارةشذبتهأنبعدالمعدلبالدستورالعملوبدأ
رأسهمعلىالشعبحزبأعضاءنجح)، حيث1951فبراير (التشريعيةالجمعيةلعضوية
.سراحهإطالقإلىالبريطانيةالسلطاتمعتقًال، فاضطرتيزالالكانالذىنكروما
مارس5 (للوزراءرئيسًانكروماأصبحللدستورتطبيقًاالوزارةنظامأدخلوعندما
البريطانىالعامالحاكمظل، فقدالبريطانىاالستعمارنهايةيعنلمذلك)، ولكن1952
نكروماولكن. التشريعيةالجمعيةقراراتعلىالفيتوبحق، مسلحًامنصبهمهاميزاول
.الشعبغالبيةورائهمناالستقاللأجلمنالنضالتابع
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قانونمشروعتقديمالبريطانيةالحكومةمنالتشريعيةالجمعية، طلبت1953مايووفى
،الكومنولثإطارفىسيادةذاتدولةالذهبساحلإلعالنالبريطانىالبرلمانإلى

واإلنفصالييناالشانتىوخاصةالقبليةالقياداتبقاياولكن. الطلبهذاالجماهيروأيدت
علىدولةبإقامةوطالبواللبالدالسياسىالمستقبلمسألةبإثارةالشعبوحدةشقحاولوا
بالتريثالبريطانيةالحكومةإلقناعلندنإلىعنهمممثلينهؤالء، وأوفدفيدرالىأساس
.لبالدهماالستقاللمنحفى

للبالد،االستقاللمنحمنوالتخلصالخالفاتمناالستفادةالبريطانيةالحكومةوحاولت
تكسبأنأملعلىموعدهاقبلالتشريعيةالجمعيةلعضويةاإلنتخاباتإجراءفطلبت

أجريتعندماولكن. الجمعيةداخلالمقاعدأغلبيةالشعبلحزبالمعارضةالعناصر
اضطر، مماالشعبحزبممثلىإنتخابالجماهيرأعادت) 1956يوليو (اإلنتخابات
.االستسالمإلىالبريطانيةالحكومة

1956سبتمبر18فىالمنعقداجتماعهافىالتشريعيةالجمعيةالبريطانيةالحكومةوأبلغت

إسمليصبحإليهتوجومنالغربىالجزءضممعالذهبلساحلاالستقاللبمنحقرارها
موعدًا1957مارس6، واختيرالشعبإرادةعلىنزوًالغانا"، وذلك "الجديدةالدولة

.اإلقليمتاريخمنجديدةمرحلةبدأتوبذلك. االستقاللإلعالن

ضدالنضاليقودوالكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلسظلنيجيريا، فقدعنأما
تمثيلحجمبمقتضاهزيددستورىتعديلإدخالمنمفرًابريطانياتجداالستعمار، ولم

المحلىللحكمإدارات)، وشكلت1944ديسمبر (التشريعىالمجلسفىاألفارقةالوطنيين
اإلحتفاظفيها، معأقيمتالتىالمناطقأمورتصريففىالحريةمنبقدرتمتعت

مالمحأبرزمنوكان. البريطانىالعامالحاكمبهاتمتعالتىالمحدودةغيربالصالحيات
اإلقليميةبذوربذربريطانياتحققإدارية، وبذلكأقاليمثالثةإلىالبالدتقسيمالدستورهذا

.الوطنىالصفوتمزيق

ضدهالنضالينظموالكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلسالدستور، بدأمشروعوبإعالن
مطالبلعرضازيكوىبرئاسةلندنإلىوفدوإرسالاإلحتجاجمظاهراتخاللمن



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

95www.RaoufAbbas.org

لتغطيةنيجيريةوقريةمدينة153سكانالبريطانية، واكتتبالحكومةعلىنيجيرياشعب
.الوفداستقبالرفضتبريطانيافىالعمالحكومةأنالوفد، غيرسفرنفقات

لضربالسبلكلبريطانيا، واستخدمت1947عاماستهاللمعالدستورتطبيقوبدأ
االبيوبينالقبليةالنعراتبأوراقاللعبإلىواإلرهابالعنفمنالوطنيةالحركة

قبل "بريطانياانسحابأنالقبليةالجمعياتتلكلزعماء، فأكدتوالهوسهواليورويا
لشقالوسائلمختلفاستخدمتكذلك" تعصبيةحرب"و" فوضى "تتبعهأنالبد" األوان
هذافىنجاحًاالعمالية، وحققتالنقاباتصفوفبينالفرقةالعاملة، وبثالطبقةوحدة

، منالنقاباتمعظمضماتحادالعمالية"، وهوالنقاباتمؤتمر "انسحبعندماالصدد
.والكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلسعضوية

الوطنيةللحركةالتنازالتتقديممنمفرًابريطانياتجد، لمالمحاوالتتلككلورغم
اينوجوفىالتعدينعمالأضربحيث) 1949نوفمبر18 (اينوجوحادثبعدالنيجيرية
أربعينمنأكثروإصابةمصرععنالتدخل، وأسفراإلضرابلفضالشرطةوتدخلت

الجماهيربينإشتباكاتحدثتالمواطنينبينالمذبحةتلكأنباءانتشرتعامًال، وعندما
اإلدارةتحاولأنمنمفرًاثمةيكنالنيجيرية، ولمالمدنمنالكثيرفىوالشرطة

.النيجيريةالجماهيرسخطتهدئةاالستعمارية

الدستورتعديلفىللنظرايبادانفىعاممؤتمرعقدإلىالبريطانيةالحكومةفدعت
فىالوطنييناألعضاءمعظميكونأنعلىالبريطانيةالسلطات)، وحرصت1950يناير(

باالستعمار،المرتبطونالتجاريةالمصالحوأصحابالتقليديةالقبليةالقياداتمنالمؤتمر
منوالغربالشمالممثلىبينالقائمةالتناقضاتمنالبريطانيةالسلطاتواستفادت
ممثلوكانفبينما. أخرىناحيةمنوالكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلسوممثلىناحية، 
بوحدتهايتمسكونالوطنىالمجلسممثلونيجيريا، كانتقسيميرونوالغربالشمال
الوقتنفسفى–اإلنفصالية، ولعبتللمطالبالمؤيدموقفالمؤتمرفىبريطانياووقفت

كانومهما". األغلبية "إرادةاإلعتبارفىيأخذأنيجبالذى، الطرفينبينالحكمدور–
تقريرفىالنيجيريينبحقبريطانيامنتسليمًا–ذاتهحدفى–المؤتمركاناألمر، فقد
.بهمالخاصالدستور
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فىاألفارقةتمثيلبمقتضاهزادالذى، 1951يونيوفىالجديدبالدستورالعملوبدأ
،للنوابمجلساإلقليمية، وأقيمالحكوماتعلىتهيمنالتىالمركزيةالحكومةمؤسسات

أعضاءستةعضويتهفىمركزية، ضمتشريعية، كهيئةالتشريعىالمجلسعنكبديل
وتعينالعامباإلقتراعمنتخبونعضوًا136و) اإلنجليزمن (الرسميةمناصبهمبحكم

الثالثةاألقاليممنإقليمكلفىتنفيذيةمجالس، وشكلتمنهمستةعنيزيدالماالحكومة
.العامللحاكمنائبمنهاكلرأسعلىاإلدارةمهاملتتولى) والغربوالجنوبالشمال(

ساريةتصبححتىالمجالسهذهقراراتاعتمادبحقألنفسهمونوابهالعامالحاكمواحتفظ
.بريطانيامصالحمعيتفقالقرارأىتعطيلباستطاعتهمكان، وبذلكالمفعول

منالتجاريةالمصالحأصحابشكلقصيربوقتايبادانمؤتمرانفضاضوبعد
ليعبر" الشمالىالشعبحزب "تشكلكما" العملمجموعةحزب "الغربفىالنيجيريين

بيللو، وازدادتأحمدرئاسته، وتولىالشمالفىواإلقطاعيةالقبليةالقياداتمصالحعن
االجتماعيةالمنطلقاتالنيجيرية، الختالفالسياسيةاألحزاببينعمقًاالتناقضاتبذلك
هذهبينالخالفشقة، بتعميقالتناقضاتتلكمناالستفادةاإلنجليزوحاول. أفرزتهاالتى

بلد (لنيجيرياالوطنىالمجلسرفعهالذىالشعار، ولكنالبعضوبعضهااإلتجاهات
النضالتوحيدإلىالدعوىكبيرة، وبرزتشعبيةلقى) واحدواحد، مصيرواحد، دستور

.االستقاللأجلمن

الوطنيةالحركةإخماداالستعمار، حاولتاحتضارمرحلةفىالبريطانيةالحكومةوكعادة
1953فىآخردستوريًامؤتمرًافعقدت. السياسيةالمناوراتاستخدامطريقعنالنيجيرية

أقاليمثالثةيضمفيدراليًاإتحادًانيجيريابمقتضاهأصبحتجديددستور، لوضع1954–
وثالثةإتحادىوزارىمجلسوشكلفيدراليةأرضًااعتبرتالتىالجوسإلىباإلضافة
.إقليميةهيئاتوثالثمركزيةتشريعيةهيئةإقامةمعإقليميةوزاريةمجالس

تاريخفىبرلمانيةانتخاباتأول، وأجريت1954أكتوبرأولفىبالدستورالعملوبدأ
ساحقًاإنتصارًاوالكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلسوحقق. ذاتهالعامنهايةعندنيجيريا

المركزيةالوزارةفىمقاعدبستيشتركأنحقهمن، وأصبحوالغربالجنوبفى
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المركزيةالوزارةفىاشترك، وبذلكالشمالفىإنتصارًاالشمالىالشعبىالمؤتمروحقق
.مقاعدبأربعة

السياسيةاألحزابجميع)، أصرت1958–1957 (الثالثالدستورىالمؤتمرعقدوعندما
بريطانياحاولتوعبثًا. التاماالستقاللطلبالثالثة، علىاألقاليموممثلىالنيجيرية
، وهى1960أكتوبرأولفىاالستقاللنيجيريامنحإلىاضطرتحتىوالتلكؤالمراوغة

.1965حتىفتأخرالبريطانيةجامبيااستقالل، أماسيراليونفيهااستقلتالتىالسنةنفس
.التاريخمنجديدةمرحلةأفريقياغربدخلوبذلك

القارةشرق
فىوطيسهاالثانية، وحمىالعالميةالحرببعدأفريقياشرقفىالوطنيةالحركةمدعال
التنظيموهواألفريقيةالكينيةالجمعيةإسمتغير، حيثالخصوصوجهعلىكينيا

الكينىاإلتحاد "بإسميعرففأصبح1944منذاالستعمارضدالنضالقادالذىالسياسى
الحربقبلظهرتالتىالسياسيةالمنظماتنقيض، وعلى1946منإعتبارًا" األفريقى
لمختلفممثلينضمتوطنيةجبهةاألفريقىالكينىاإلتحادالقبلية، كانالروحوعكست
ممثلينضمتكما). والليو، وغيرهموالكامبا، الكيكويو،  (الكينىالشعبعناصر

نحوالكينىالشعبجهوداإلتحادووجه. والعمالوالفالحينوالمثقفينالوطنيةللبرجوازية
العنصرية، فكسبالتفرقةالديمقراطية، وضدواإلصالحاتاألرضأجلمنالنضال

عددعضو، وبلغألفمائةنحو1952فىأعضائهعددبلغكبيرة، حيثشعبيةبذلك
.كينياأنحاءجميعفىإنتشرتفرعًاخمسونفروعه

لنقاباتاتحادبمثابةكانالذى" العمالنقاباتمؤتمر "الكينىاإلتحادجانبإلىووقف
تاريخفىمرةألولوالهنوداألفارقةالعمالعضويتهفى، وضم1949فىتأسسالعمال
بالقوةاالستعماريةاإلدارةضدهاتدخلتاإلضراباتمنعددًاالمؤتمرنظموقد. البالد
الكينىاإلتحادإلىذلكبعداتجهت، ثمأعمالهوعطلتالمؤتمرقادةعلىالقبضوألقت

.األرضأجلمنالفالحيننضاليقودكانالذىاألفريقى
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كينياثورةإنفجرتالوطنيةالقوىضداالستعمارمارسهالذىالضغطهذاوإزاء
الكفاحإلىفيهاالثوارلجأوالتى" ماوماوثورة "بإسمعرفتالتىاالستعمارضدالموجهة
فىالبريطانىلالستعمارالمميزالطابعكانااللذانوالعنصريةلإلرهابفعلكردالمسلح

إلىالبريطانيةاالستعماريةاإلدارة، واضطرتالبيضالمستوطنينولممارساتكينيا
القادةمن90نحوعلىالقبض)، وألقت1952أكتوبر20 (البالدفىالطوارئحالةإعالن

اإلدارةإعتبرت1953يونيوكنياتا، وفىجومورأسهموعلىالبارزينالوطنيين
.القانونعلىخارجةمنظمةاألفريقىالكينىاإلتحاداالستعمارية

وقاذفاتالمدفعيةفيها، استخدمتسنواتأربعنحوكينيافىالثوارضدالحربواستمرت
ال–عصاباتحرب، وشنوالجبالالغاباتإلىاللجوءإلىاألفارقةدفع، مماالقنابل
ضحاياعددمتكافئة، فقدرتكنلمالمتصارعةالقوىولكن. اإلنجليزعلى–فيهاهوادة

ورغم. المعتقلينمنألفًا62و، القتلىمنألفًاعشربأحد1955عاماألفارقةمنالحرب
االستعمارأركانأفريقيا، وهزتشرقفىبالغًاأثرًاتركتحركتهمفإنالثوارهزيمة

الماوماوثورةأثناءإضطرتبريطانياأنمنذلكعلىأدلوال. اإلقليمفىالبريطانى
، فصدرقبلمنالقارةغربفىاتبعتهالذىالدستوريةالمناوراتأسلوباستخدامإلى

،التشريعىالمجلسفىلألفارقةالمخصصةالمقاعدعددمنزادالذى1954عامدستور
البريطانيةاإلدارة، فكانتاإلنتخابحقممارسةمنمحرومينالوطنيونظلولكن

.المجلسفىاألفارقةممثلىتعيينتتولى

الدستورىالنظامعلىتعديًالاإلنجليز، أدخلأكلهالدستورىاإلصالحيؤتلموعندما
المجلسفىلهمالمخصصةالمقاعدلشغل) 1956 (اإلنتخابحقبمقتضاهاألفارقةمنح

انتخاب)، ويتم1957 (اإلنتخاباتتجرىكادتوما. مقاعدثمانيةوعددهاالتشريعى
فىلألفارقةالمخصصةالمقاعدبزيادةهؤالءطالب، حتىاألفريقىالشعبممثلى

إلىعادالموقفكينياتا، ولكنجوموالوطنىالزعيمسراح، وإطالقالتشريعىالمجلس
إلىأدىمما) 1959مارس (المعسكراتبأحدالمعتقلينمنعشرأحدمقتلبعدالتوتر
وخاصة–العالمىالعامالرأىوأيد. المظاهراتمنجديدةموجة، وقيامالموقفانفجار
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سراحإطالقإلىالبريطانيةالسلطاتاضطركينيا، مماثوارمطالب–وأفريقياآسيافى
).1960يناير (الطوارئحالةوإلغاءكينياتا

عام، فتأسساألفريقىالسياسىبالعملالبريطانيةالسلطات، سمحتالشعبىالضغطوأمام
الديمقراطىاإلتحاد"و" األفريقىالكينىالوطنىاإلتحاد: "هماسياسيانحزبان1960
العملأسلوبفىإختلفاأنهماإالباالستقاللطالباالحزبانأناألفريقى"، ورغمالكينى
الفورىباالستقالليطالباألفريقىالكينىالوطنىاإلتحادكانفبينما. الغايةهذهلتحقيق
البالدتقسيمإلىالراميةالبريطانيةالجهودالبالد، ويدينفىمركزيةحكومةوإقامة
اإلتجاهاتيعكسوناألفريقىالكينىالديمقراطىاإلتحادقادةالقبلية، كانالنعراتوإثارة

.فيدراليةدولةبإقامةويطالبونالقبليةاإلنفصالية

14 (لندنفىدستورىمؤتمرعقدإلىبريطانياأفريقيا، دعتغربفىحدثوكما

وأسفر. كينيافىالحكمنظامعلىتعديالتإدخالفىللنظر) 1962أبريل6–فبراير
غالبيةعلىاألفارقةحصلائتالفيةحكومة، فتشكلتالتعديالتإجراءعنالمؤتمر

حزب)،لكلمقاعد7 (الحزبينبيناألفارقةمقاعدووزعت) مقعدًا16من14 (مقاعدها
منإثنينإلىوالعدلالدفاعوزارتاوأسندتالحكومةرئاسةالبريطانىالحاكموتولى

منالنضالاألفارقة، استمرحققهاالتىالمكاسبلضآلةونظرًا. اإلنجليزالمستوطنين
باالستقاللالعهدحديثةاألفريقيةالدولوطنية، وأيدتحكومة، وإقامةاالستقاللأجل

.كينيالشعبالوطنيةالمطالب

والمحلية،المركزيةالتشريعيةالمجالسمقاعدلشغلاإلنتخابات، أجريت1963مايووفى
الذاتىالحكمكينيامنحالذىالدستورتطبيقكبيرة، وبدأبأغلبيةالوطنىاإلتحادفيهافاز
دستورىمؤتمرعقدثم. للوزراءرئيسأولكينياتاجومو، فأصبح1963يونيوأولفى

علىالديمقراطىاإلتحادحزبفيهأصر) 1963أكتوبر19–سبتمبر25 (لندنفىآخر
الفكرةرفضالكينىالشعب، ولكناإلقتراحبريطانيا، وأيدتأقاليمسبعةإلىالبالدتقسيم
منقرارانتزاعفىينجحوجعلهالوطنىاإلتحادحزبموقفدعمتامًا، ممارفضًا

.كينيافىمركزيةسلطةذاتواحدةدولةبإقامةالمؤتمر
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اسنقالل، بإعالنسنواتعدةاستمرالذىاالستغاللأجلمنكينياشعبكفاحوتوج
.1963ديسمبر12فىالبالد

بيدقيادتهاالثانية، وكانتالحرببعدنشطتتنجانيقا، فقدفىالوطنيةالحركةعنأما
.والفالحينالعمالمناألفريقىالشعبجماهيروقاعدتهاالوطنيةوالبرجوازيةالمثقفين

معوطنيةجمعيةإلىالتشريعىالمجلستحويلإلى" األفريقيةتنجانيقاجمعية "ودعت
وكانت. التعليمنظاموتحسينالعنصريةللتفرقةحدفيها، لوضعاألفارقةتمثيلحجمزيادة

الوطنىتنجانيقاإتحاد "هو1954فىتأسسحجمًاأكبرسياسىلتنظيمنواةالجمعية
ثمانمائة1960فىأعضائهعدد، وبلغلهالرئيسىالمطلباالستقاللاألفريقى"، وكان

ديسمبرفىأعلنالذىاالستقاللأجلمنالنضالفىبارزًادورًاعضو، ولعبألف
1961.

الوطنية، حيثالحركةقيادةفىالدورنفس" الوطنىااألوغندىالمؤتمر "لعبأوغندةوفى
.1953عامبريطانيالهروجتالذىأفريقياشرقاتحادمشروعضدالشعبنضالوجه
منوالمتطرفينالمعتدلينبينالخالفبسببالمؤتمرصفوففىإنقسامحدثولكن

والحزب) 1955 (التقدمىالحزب–أثرهعلى–اليمينىالجناح، شكلالوطنيين
الوطنية، أماالبرجوازيةمنوجانباإلقطاعيةالمصالحاألولومثل) 1956 (الديمقراطى

أسس1960مارسالوطنية، وفىالبرجوازيةمنالكاثوليكىالقطاعفمثلاآلخرالحزب
لبثأوغندة"، وماشعبمؤتمر "بإسمسياسيًاحزبًااألوغندىالمؤتمرفىاليسارىالجناح
9فىالبالداستقاللأعلن، حتىالوطنىالعملقيادةبزمامأمسكأناألخيرالحزب

.1962أكتوبر

،السكانأجناستنوعبسببمختلفًامسارًاإتخذتفقدزنجبارفىالوطنيةالحركةعنأما
السياسىتنظيمهامنهالكلبينها، فكانالمصالحفىتضاربمنعليهترتبوما

مصالحمثلالذى) 1955" (الوطنىزنجبارحزب "العربوكون. الخاصةومطالبها
.القبليةالنعراتإثارةإلىبلجوئهالعربمنالفالحينتأييدوالتجار، وكسباإلقطاعيين

وتعطىالعربيةالسلطنةوضععلىتبقىاإلنجليزمعتسويةإليجاديسعىالحزبوكان
.االستقاللمنقدرًاالبالد
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لالستعمار،وعداءثوريةأكثركان) 1957تأسس (الشيرازى–األفريقىالحزبولكن
والفالحينالعمالمنومعظمهموأفريقيةفارسيةأصولمنإنحدرواالذينالسكانوضم

فىاالجتماعىالنظامبناءوإعادةاالستعمارىالنظامبإلغاءيطالبوكان. والمثقفين
.زنجبار

"األمةحزب"و) 1961" (وبمبازنجبارشعبحزب "همازنجبارفىآخرانحزبانوظهر
أماالشيرازىاألفريقىالحزبمنانشقواالذينالمعتدلينبجهوداألول)، وتكون1962(

علىاالستقاللتحققوقد. الوطنىالحزبعنانشقالذىاليسارىالجناحفضماآلخر
ديسمبر10 (التاماالستقالل)، ثم1963يوليو (الذاتىاالستقاللاألولفى، تحققمرحلتين

دولضمن–وكينياأوغندهشأنذلكفىشأنها–ظلتزنجباراستقاللوبعد) 1963
.البريطانىالكومنولث

القارةوسط
العملياتفىواشتراكهملألفارقةتجنيدمنتطلبتهالثانية، بماالعالميةالحربكانت

الواردات، وتوقفالحربظروفنتيجةللصناعةتطويرمنتطلبتهالعسكرية، وما
بعثفىسببًاكلهذلك، كانالمصانعفىاألفارقةاستخدامفىالنسبىاألوروبية، والتوسع

الشماليةوالروديسيتينالندنياسا (أفريقياوسطأبناءبينوالوطنىالسياسىالوعى
تلك، واتخذتالحربخالللالستعماراألفارقةالسكانمقاومةفإزدادت) والجنوبية
إحتجاجًاالصناعةعمالالخالية، وإضرابلألراضىالفالحيناحتاللصورةالمقاومة

.السياسيةوالتنظيماتالعماليةالنقابات، وتكوينأجورهموضآلةأحوالهمسوءعلى

كوسيلةالثالثةالبالدمناتحادًاتقيمأنبريطانياأوزارها، حاولتالحربوضعتوعندما
جهود، ولتجميعاإلقليمفىوالبشريةالطبيعيةللموارداألقصىاالستغالللتحقيق

بينالحكمدورتلعببريطانياتظلاألفريقية، حتىالحركةلمواجهةالبيضالمستوطنين
بمشروعالبيضيرحبأنالطبيعىمن، وكانالبيضوالمستوطنيناألفارقةالسكان

يضعهم، ألنهحقوقهمعلىإعتداءالمشروعإعتبروااألفارقةالوطنييناإلتحاد، ولكن
غالةمن–زالواوالكانوا–الجنوبية، الذينروديسيافىالبيضرحمةتحت



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

102www.RaoufAbbas.org

قيامحالةفىالعنصريةبالتفرقةالخاصةاإلجراءاتسينشرون، والذينالعنصريين
المستعمراتوزارةإلىوفدًاالجنوبيةلروديسيااألفريقىالوطنىالمؤتمرفأوفد. اإلتحاد
تجاهلتالبريطانيةالحكومةولكن) 1949 (اإلتحادمشروععلىلإلحتجاجبلندن

اإلتحاد، فأجرتبإقامةالخاصةاإلجراءاتفىاألفارقة، واستمرتالوطنيينإحتجاجات
مؤيدةنتيجتهجاءتالندونياساالشماليةروديسيافىالبيضالسكانبيناستفتاء

مشروع) البيضمنأعضاؤهوغالبية (البلدينفىالتشريعىالمجلسأيد، كماللمشروع
روديسياإتحادبدستورالعملوبدأ. المشروععلىاإلنجليزىالبرلمانصدقاإلتحاد، ثم

كانأنهالسيادة، غيركاملاإلتحاديكنولم. 1953سبتمبر3منإعتبارًاالندونياسا
أنورغمالبريطانىالكومنولثفىعضوًاوأصبحالمستعمراتوضعمنمستوىأرقى

،البعضبعضهامعالمتنوعةاألجناستعاونضرورةإلىتشيرموادًاتضمنالدستور
، ولمالمفعولساريةظلتالعنصريةبالتفرقةالخاصةالقوانينأنالمشاركة"، إال "وعن

أنرغم" الفيدراليةالجمعية "مقاعدمن% 20منأقلسوىاألفارقةللسكانيخصص
يزيدمانسمة، يحتلونألف300البيضتعدادكانبينمانسمةماليينسبعةكانتعدادهم

.المقاعدمن% 80عن

المتحضرين"، واعتبر "للسكانالحقوقجميعتكفلأنعلىاإلتحاددستورونص
ثمانيةلمدةالتعليمعلىوحصلالسنةفىإسترلينيًاجنيهًا300دخلهكانمنكلمتحضرًا
دخلهكان، أوإبتدائىتعليمعلىوحصلسنويًاجنيهًا480دخلهكاندراسية، أوسنوات

أفريقيًا420سوىيتمتعلموبذلك. التعليممنقدرًايحصلأندونسنويًاجنيهًا720
روديسيافىأفرادالجنوبية، وثالثةروديسيافى) 1953عام (الشروطتلكعليهمانطبقت

صدر1957الند، وفىنياسافىاإلنتخاببحقاألفارقةمنأحديتمتعالشمالية، ولم
الوظائفتولىاألفارقةعلىحرمالذىالمدنيةالوظائففىالسودتعيينحظرقانون

).مثًالالحديديةبالسككمحصل (شأنًاأقلهاالحكومية، حتى

بحكومةاالستعانةإلىاألخيرةإتجهتاإلتحاد، لحكومةاألفريقيةالمعارضةاتساعومع
حلجعلتالتىاألفريقيةالوطنيةالحركةجماحكبحأجلمنوبالبرتغاليينأفريقياجنوب

)1959 (السياسيةاالجتماعاتاإلتحادسلطاتمطالبها، وحرمتمقدمةفىاإلتحاد
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االجتماعاتلتفريقالناريةواألسلحةللدموعالمسيلةالقنابلالبوليسواستخدم
،البرقوخطوطالطرقالتحدى، فقطعوالهذااألفارقةاألفريقية، واستجابوالمظاهرات

وشنالطوارئحالةإعالنإلىاإلتحادحكومةدفعالند، ممانياسافىمطارًاوحتلوا
القبضجريحًا، وإلقاء1400وقتيًال120ضحيتهاراحاألفارقةضدواسعةتأديبحملة
مشروعيةبعدمقرارًااإلتحادحكومةأصدرتوعندما. الوطنيةالحركةقياداتعلى

المعاديةالثالثةالسياسيةالتنظيماتحملتهالذىاإلسموهم–" األفريقيةالوطنيةالمجالس"
أسسماالوى"، كمامؤتمرحزب "الندلنياساالوطنىالزعيمباندأسس–لالستعمار

كادت)، وما1960" (الوطنىزامبيامؤتمر "الشماليةلروديسياالوطنىالزعيمكاونداكنيث
إصطدم، اإلحتجاجمظاهراتمنموجةقامتعليهما، حتىالقبضتلقىاإلتحادحكومة

.بالبوليساألهالىفيها

المستوطنوناإلتحاد، طالبدستورلتعديل) 1960ديسمبر (لندنفىمؤتمرعقدوعندما
األفارقةطالبحين، علىالتاماالستقاللسيادة، ومنحهذاتدولةاإلتحادبإعالنالبيض

بريطانياأحرجممااالجتماعمنانسحبواإلتفاتًاأحديولهملماإلتحاد، وعندماعرىبفك
اللجنةقدمتشهورثالثوبعد. األهالىمطالبلبحثاإلتحادإلىلجنةإيفادتقرروجعلها
.اإلتحادعلىاألفارقةاألهالىموافقةعدممفادهتقريرًا

28 (فيكتورياشالالتفىدستوريًامؤتمرًاعقدتلألزمةمخرجًابريطانياتجدوحتى

سراعًااألحداثوتتابعت). ديسمبر (اإلتحادبحلقرارإلىإنتهى) 1963يوليو3–يونيو
علىالشماليةروديسيافحصلتواألفريقىالدولىالصعيدينعلىللتطوراتنتيجة

سبقتهاقدنياساالندزامبيا"، وكانت "بإسمتعرفوأصبحت) 1974أكتوبر24 (استقاللها
بإسمتعرفالجديدةاألفريقيةالدولةوأصبحت) 1964يوليو5 (االستقاللطريقعلى

".ماالوى"

القارةجنوب
ارتبطتالتىوسوازيالندوليسوتوبتشواناالندالثالثالمحمياتالمقامهذافىيعنينا

الحرببعدالمحمياتتلكفىالوطنىالمدارتفعوقد. أفريقياجنوبباتحاداقتصاديًا
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ازدادالتقدمية"، حيثالجمعية "سوازيالندفىالوطنيةالحركةقيادةوتولتالثانيةالعالمية
التى) 1950 (اإلصالحاتبعضصدورمنهيخففاالستعمارية، ولماإلدارةعلىالسخط
البيضالمزارعونكانإذ. األفريقيةالعشائرلشيوخالمطلقةالسلطاتمنحدت

الكلمةلهمكانتالبالد، كمااقتصادياتعلىيسيطرونأفريقياجنوببإتحادالمرتبطون
سوازىفىاألفريقيةاألرستقراطيةبينتحالف، وقامالثانىسوبهوزاالملكبالطفىالعليا
.البالدتطورعرقلةفىدورًاالتحالفهذا، لعبالبيضالمزارعينوبين

مناهضةفىبارزًادورًاالحربمنعادواالذيناألفارقةالجنودبتشوانا، لعبوفى
مناالستعمارضدالنضالانفجروقد. األفريقيةالقبائلزعماءمنومؤيديهاالستعمار

اإلنجليزكانإذاألفريقيةBamangwatoبامنجواتوقبائلرئاسةعلىالصراعخالل
شابًاوريثًايريدالشعبكاناستعماريًا، بينماعميًاليناصرونأفريقياجنوبواتحاد

أراضىدخولمنحرمإنجليزية، ولذلكفتاةوتزوجلندنفىعلومهتلقىللمنصب
العصياناألفارقةالوطنيونوأعلن. العنصريةالتفرقةقوانينعلىبتشوانا، لخروجه

تضعوحتى. االستعماريةاإلدارةنصبتهمالذينبالرؤساءاالعتراف، ورفضواالمدنى
بالدهإلىبالعودة" سيرتس "الشابلذلكسمحتلإلضطراباتحدالبريطانيةالسلطات

)1956.(

مطالبهم1946منذالسكانرفعنضجًا، إذأكثرالوطنيةالحركةكانتباسوتو، فقدفىأما
البريطانيةالحكومةتمتصوحتى. القبائلرؤساءسلطة، وتحديدالذاتىبالحكمالخاصة
عنبعيدةكانتتوصياتوضعت) 1954 (موربرئاسةلجنة، شكلتالشعبىالسخط
مفرًااالستعماريةاإلدارةتجدولم. تامًارفضًافرفضوهاللسكانالوطنيةاألمانىتحقيق

يصدر، فلمذلكتحقيقفىماطلت، ولكنهاالذاتىلالستقاللباسوتوبمنحالتسليممن
فىإالباسوتوالندبمجلسالخاصةاإلنتخاباتتجرولم1958فىإالباسوتودستور
، ينتخباإلقليمإدارةفىالبريطانىالمعتمديعاونتشريعىاستشارىمجلس، وهو1960

.األعضاءبقيةالبريطانىالمعتمد، ويعينالعامباإلقتراعأعضائهنصفالسكان

ذلكففى. معدودةأيامًاالثالثالمحمياتفىاالستعمارأيامأصبحت1960عاموبحلول
جمهوريةإلى، وتحولالبريطانىالكومنولثمنأفريقياجنوبإتحادإنسحبالعام
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جمهوريةالبريطانية، وانصرفتالممتلكاتتلكفىالقانونيةادعاءاتهفقدمستقلة، وبذلك
زرعمحاولةإلىالبريطانيةالحكومةدفع، مماالسياسىنظامهاتدعيمإلىأفريقياجنوب
.االستقالللمنحهاتمهيدًاالثالثالمحمياتفىالبريطانيةاالقتصاديةالمصالحبعض

بتطويرخاصة) 1960 (توصياتوضعتالمحمياتإلىمتخصصةلجنةفأرسلت
باسوتوفىصناعيةمشروعاتبإنشاءالخاصةالدراساتالبالد، وبدأتاقتصاديات

،الستيناتمناألولالنصففىسوازىاقتصادياتفىهامةتطوراتوبتشوانا، وحدثت
إلىاستثماراتهاتوجيهفى–أفريقياجنوبمقدمتهاوفى–األجنبيةاإلحتكاراتونشطت
.الحديداستخراج، وبدأموزمبيقبساحلاإلقليملربطحديدىخطمد، وتماإلقليم

جمهورية "بإسمتعرفاستقاللها، وأصبحتعلىبتشواناحصلت1966سبتمبر30وفى
ليسوتو"،مملكة "بإسمتعرفوأصبحت) أكتوبر4فى (باسوتوبهابوتسوانا"، ولحقت

البالدفىاالقتصاديةالحياةعصبلقيامونظرًا. 1968سبتمبرفىسوازيالندواستقلت
جنوبمعاالقتصاديةبروابطهاتحتفظظلتأفريقيا، فقدجنوباستثماراتعلىالثالث
.األفريقيةالساحةوعلىالداخلفىنقدمنواجهتهمارغمأفريقيا

* * *

على، وساعداألولىالحربنهايةمنذاالستقاللطريقعلىأقدامهاأفريقياوضعتلقد
إضطرت، فقدالحربخاللاألفريقيةالمستعمراتباقتصادياتلحقتالتىالتطوراتذلك

القارة،فىجيوشهاحاجةلتسدالمستعمراتفىالصناعةتدخلأناالستعماريةاإلدارة
، غيرالحربأوجدتهاالتىالظروفعلىللتغلبالذاتىاإلكتفاءمنقدرتحقيقولتحاول

يكنلمهامةاجتماعيةتغيراتحدوثإلىأدىالمستعمراتاقتصادياتتطويرأن
تكتفىتعدلموطنيةبرجوازيةطبقةقيامها، فظهرتدونيحولأناالستعمارباستطاعة

أمورفىأكبردورلعبإلىاالستعمار، وتطلعتلهارسمهالذىاألصغرالشريكبدور
.الجحيمإلى–إذن–طريقها، فليذهبفىعثرةحجريقفاالستعماركانبالدها، وإذا

.الوطنىالعمللقيادةالوطنيةالبورجوازيةتصدتوهكذا
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جانبإلى–أفريقية، أصبحتعاملةطبقةخلقعلىاالقتصاديةالتطوراتساعدتكذلك
شراسة، فقدأكثرلالستعمارالكادحينعداءوكان. الوطنيةللحركةقاعدة–الفالحين

البالدمواردتستنزفكانتالتىاالستعماريةاإلحتكاريةالمؤسساتاستغاللمنعانوا
.الفتاتإاللهمتتركوال

األسلحة،مختلفاستخدامإلىمقاومة، فلجأدونالوطنىللمدتستسلملماإلمبرياليةولكن
مناستفادتالتىاألفريقيةاالجتماعيةالفئاتطريقعنالوطنىالصفشقمنإبتداء

ثقافتهمتلقواالذينالبالدأبناءمنالممتازةبالنخبةعرفالقبلية، وماكالزعاماتوجوده
السياسيةالمناوراتإلىوأوروبا، واللجوءالمستعمراتفىاالستعماريةالمدارسفى

السلطة، وانتهاءفىالضئيلةالمشاركةمنقدرًاتحققللحكمنظمًاالمستعمراتبمنح
.الوطنيةالقوىضدوالعنفوالبطشالقوةباستخدام

االستعمارية،مرحلتهانهايةتعلنأنمصلحتهامنأناإلمبرياليةتجدماسرعانولكن
حكمأعباءأصبحتيضيرها، فقدالذلكأنطالمااستقاللهاالمستعمراتبمنح

بعدالمستعمراتتستطيعالحينالوطنية، علىالمقاومةبسببماليًامكلفةالمستعمرات
كبالداقتصاديًاارتبطتاإلمبريالية، فقدبالمصالحكثيرًاتضرأناستقاللهاعلىحصولها

االستثماراتأنالصناعية، كمااألوروبيةالدولاألولية، باقتصادياتالخامللموادمنتجة
أسعارأوروبية، وتحديدأفريقيا، استثماراتفىاألوليةالموادإنتاجحقلفىتعملالتى

.األوروبيةالتجارةغربفىيتمإنماالخامالمواد

يضيرلنذلكأنطالمااألفريقيةالمستعمراتلشعوباالستقاللمنحمنبأسفال
اقتصاديةسياسةانتهاجإلىالوطنىالحكماتجهإذا، ولكنشئفىاإلمبريالىاالستقالل

غيربصورةالتدخلإلىاإلمبرياليةتعوداإلمبريالية، -عندئذالمصالحتمسوطنية
مخابراتها، وتدبرالوطنىالحكمضدالبالدأبناءمنالتقليديينحلفائهافتؤلب-  مباشرة

ولعل.. مصالحهاتحرسالتىالعناصرالسلطةمقاعدفىالعسكرية، لتضعاإلنقالبات
بلدانمنوغيرهماوالكونغوغانافىالوطنىبالحكمأطاحتالتىالعسكريةاإلنقالبات

مناستعماراإلمبريالية، أنهالسيطرةأسلوبفىالتحولهذاعلىالدليللناأفريقيا، تقدم
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يتحكموبالتالىالبالد، اقتصادياتعلىيسيطر، وإنمااألرضبإحتالليهتمجديد، اللون
.فيهاالسياسىالقرارصناععلىحياتها، ويهيمنفى
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السابعالفصل
االستقالل

–الخمسيناإلداريةالوحداتبينمن1945عامفىمستقلةأفريقيةبالدأربعهناككان
وفى. دولة37بالقارةالمستقلةاإلداريةالوحداتعددبلغ1964عامحلوعندما–عندئذ
وطنيةحكوماتظلفىيعيشوناألفارقةمنمليونًاالخمسيننحوهناككانالفترةبداية
كانت1945عاموفى. مليونًا230الوطنىبالحكميتمتعونمنعددبلغنهايتهاوفى

أفريقيًا،مليون180وحوالىأفريقيةإداريةوحدة45علىحكمهاتبسطاإلمبريالية
.مليونًاعشرينمنوحدة، وأقل13إلىالرقمانهبط1964عاموبحلول

نجحوالتىعامًا، عشريناستغرقتالتىالتحررمرحلةضراوةاألرقامهذهوتعكس
عواملوساعدت. القارةربوعفىاإلمبريالىللحكمنهايةوضعفىخاللهااألفارقة
،الحرببعدمافترةفىاالستعماريةالدولضعفمنهاالنجاحهذاتحقيقعلىبعينها
التىلالستعمارالمناوئةأوروبا، والدعايةفىلالستعمارالمناوئةالقوميةالجماعاتوتأثير
إليهاأشرنااألفريقيةالمجتمعاتعلىآثارمنالحربخلفتهالشيوعية، وماالدولبثتها
مناإلداريةاالستعماريةالوحداتخلقتهاأوطانإلىباإلنتماءاألفارقة، وشعورسبقفيما
أنمختلفة، إالولغويةقبليةمجموعاتإلىوانتمائهاالبشرىالتجانسفقدانهارغمقبل

علىيقومواحدمجتمعفىالحياةعلىتعودتاالستعماريةاإلداريةالوحداتتلكشعوب
باإلنتماء، سرعاناإلحساسمننوعًامعينة، أوجدتاجتماعيةوروابطاقتصاديةمصالح

أبناءواإلضطهاد، فوقفواالستعبادوالظلمبالضعفالمشتركالشعورخاللمنقوىما
.المشتركعدوهماإلمبرياليةمواجهةفىواحدًاصفًاالواحدالوطن

منقرننهايةتضعأناألفريقيةالشعوبجميعًا، استطاعتالعواملهذهوبتفاعل
لألفريقيين"، واحتلأفريقيا "لشعارالعنانالسوداء، وأطلقواللقارةاألوروبىاالستعمار
.الغرباءالبيضعلىوقفًاكانتأنبعدالحكمفىاإلداريةالمواقعاألفارقة

لألفرقةتدعولالستعمارمعاديةوطنىتحررثورة–إذًا–األفريقيةالثورةكانتلقد
إدراكًاأكثراألفارقةمعظموكان. اقتصاديةأواجتماعيةأوقوميةثورةكونهامنأكثر
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بالوضعاالجتماعيةوقيمهموتقاليدهمعاداتهمتتأثر، فلمالقومىللوالءمنهمالمحلىللوالء
لهاتكنأساسًا، فلمسياسيةثورةكانتاألفريقيةالثورة، ألناالستقاللبعدللدولةالجديد
كانثم، ومنالمعالمواضحاالستقاللطريقيكنالتحرر، ولمبعدلماخاصةرؤية

على، وكاناالستقاللمرحلةفىاإلدارةعلىالغالباألسلوبهووالخطأالتجربةأسلوب
عناإلداريةالكفاياتفىنقصمنتعانيهماتعوضأنالمستقلةاألفريقيةالكيانات
.األفريقىبالتعليماإلهتمامطريق

منكانتاألفريقيةالثورةقيادةبزمامأمسكتالتىالسياسيةالصفوةأنذلكإلىأضف
غربيةحضاريةواجهاتبناءعلى–االستقاللبعد–حرصت، ولهذاالمدنبورجوازية

بينالفوارقتامًا، فاتسعتيكونكادإهماًالالريفوأهملتبالمدن، فاهتمتالطابع
االقتصاديةالتنميةعلىسلبيةآثارذلكوالحضر، وتركالريففىاالجتماعيةاألنماط

.البالدتلكفىواالجتماعية

الحكمضدالمعركةقادتالتىاألفريقيةالسياسيةللقياداتالمشتركالهدفوكان
عناألساسيةالسياسيةمبادئهاأخذتاألفريقيةفالصفوة. المساواةتحقيقاالستعمارى

عنفأخذت. االستعماريينالحكامضدالمبادئتلكاستخدمتاالستعمارية، ثمالدول
فىالمشاركةمبدأاإلنجليزعنوالمساواة، وأخذتواإلخاءالحريةمبادئالفرنسيين
منلبأساسًا، خلبتسياسيةكانتالمبادئهذهولكن. المساواةقدمعلىالنيابيةالحكومة

بالدهمفىالحكممقاعدعناألفارقةأبعدتالتىالعنصريةالتفرقةضديناضلونكانوا
علىكانتالمبادئتلك، ولكناألجنبىالحكمضدالجماهيرتحريكفىأداتهمفكانت
هذاإلىيفتقراألفارقةالقادةتكوينكانولذلكاالجتماعىاإلصالحبمبدأهامشيةصلة

.الهامالجانب

يتمتعونالذينالقادةبعضقاداألفريقيةالقوميةالدعوىأثارالذىالمساواةشعورولكن
ليوبولداالجتماعية، فكتببالمساواةالقوميةالدعوىلربطبمحاوالتالقيامإلىالنظرببعد

الجماعى"، وتحدثوليساالشتراكىالتعاون "تعنىبأنهافوصفهاالتنميةعنسنجور
".األفريقيةاالشتراكيةمبادئعلىتقومالتىالرخاءدولة "خلقعننكروما
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مفهوموربطتالصناعيةالتنميةعلىاألفريقيةالزعامات، ركزتاالستقاللوعشية
، وظنواالزراعىاإلصالحأهملواثماالقتصادى، ومنالذاتىباإلكتفاءالسياسىاالستقالل

ولما. العالمىاالقتصادفىلبالدهمالثانوىالدورعلىيبقىالزراعيةبالتنميةاإلهتمامأن
منتنشلنابسياساتالعريضةالجماهيرتحظ، لمالريففىتتركزالسكانأغلبيةكانت

.االستقاللأعقبتالتىوالمرضوالفقرالجوعثالثى

التعسةأوضاعهمعلىالريفسكانيتمرد، لموأهلهللريفالوطنىالحكمإهمالورغم
،بينهمالسخطعواملتحركالسياسيةالمعارضةفصائلبعضكانتنادرًا، عندماإال

العمالجانبمن–الغالبفى–جاءتالوطنىالحكممنهاعانىالتىالمتاعبولكن
الخبرةلهافتوفرتالوطنيةالحركةفىهامًادورًالعبتالعمالنقاباتأنوخاصة
وذلكأخرىناحيةمناألجوروقلةالبطالةأزمةتفاقمناحية، وحركتهامنالنضالية
.االستقاللأعقابفىاألفريقيةالبالدمنهاعانتالتىاالقتصاديةالضائقةبسبب

السياسىاالستقاللبينالتناقضذلكمشاكلمناالستقاللعلىترتبماأهمولكن
بالدهممواردكانت. السياسيةالسلطةزماماألفارقةملكحيناالقتصادية، فعلىوالتعبية

األسعاروفىاإلنتاجفىتتحكمراحتالتىالعالميةلإلحتكاراتخاضعةاالقتصادية
أقسىبتوجيهلهايسمحموقعفى–تزالوال–األفريقية، وكانتللسلعالعالمية

وترك. لهالخانقةاألزماتخلقعلىالقدرةوتملكاألفريقىالوطنىلالقتصادالضربات
التنميةمشروعاتإعاقةفىتمثلتالمستقلةاألفريقيةالدولسياساتعلىسلبيةآثارًاذلك

الفقراإلمبريالية، وتراكموالدولأفريقيابينالمتكافئةغيرالتجاريةاألفريقية، والعالقة
منجوإشاعةفىأثرهكلهلذلكوكان. عليهالمترتبةاالجتماعيةالمشاكلحلوصعوبة

.المستقلةاألفريقيةالدولفىالسياسىاالستقرارعدم

الدولوضعتهاالتىالسياسيةللحدودالسلبيةاآلثارمنالمستقلةأفريقياوعانت
السياسيةالحدوداإلمبريالية، رسمتالقوىبينأفريقيااقتسام، فمنذقبلمناالستعمارية
حدودًا–بعدفيما–أصبحت، ثمالدوللتلكاالستعماريةاألهدافلتخدمللمستعمرات

الصغرى، هناكاألفريقيةالدولعنالنظروبغض. المستقلةاألفريقيةللدولسياسية
والسودانوزائيرنيجيريامثلداخلهابالتناقضاتحافلةاالستعمارخلقهاسياسيةوحدات
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،األوصالمفككةالوحداتهذهخلقتاإلمبرياليةأنبلةالطينوزاد. وتنزانيا
الوحداتتلكوقوع، ورغمالبعضبعضهاوبينبينهامقطوعةتكونتكادفاإلتصاالت

الدولعاصمةخاللمنالبعضببعضهاتتصلأنها، إالبعضهاالبعضبجوارالسياسية
الخطوطبينالربطيتم، لمالمستعمراتداخلالحديديةالخطوطمدتالمستعمرة، وعندما

الدولأمامجمةصعوباتهذاتجاورها، فخلفالتىوتلكسياسيةوحدةفىالحديدية
ماوهوالمتجاورةالدولبينالتجارىوالتبادلباإلتصاالتيتعلقفيماالمستقلةاألفريقية

التى–الحدودتلكسببتهعمافضًال. الخصوصوجهعلىأفريقياغربفىواضحًايبدو
حديثًاالمستقلةاألفريقيةالدولبينمشاكلمن–السكانىالعاملرسمهافىيراعلم

األهليةالحروبنيراناشتعال، وإلىالمسلحالصدامحدإلى، وصلتالبعضوبعضها
.سنرىمانحوعلىالواحدالبلدداخل

والقوميةالقبلية
باإلنتماءالشعوربينصراعمجالاألفريقيةللدولالغريبالسياسىالتكوينهذاكان

أوالقبليةإلىباإلنتماءالقومى"، والشعور "باإلنتماءجوازًانسميهأنيمكنالذى، للوطن
جعلإلىأدىالقومية، مماعلىدائمًاتعلوالقبليةمعينة، وكانتلغةتتحدثالتىالجماعة
الدولواستقرارأمنالقومية، وهددالمصالحكفةترجحوالمحليةاإلقليميةالمصالح
الظاهرةتلكمواجهةفىالقمعأساليباتباعإلىالدولتلكالجديدة، ودفعاألفريقية
.والفشلالنجاحتبايناألسلوبلهذاالفعلردودفتباينت

كاتانجاأجبرتالظاهرة، فبعدمالهذهفذًانموذجًايقدمزائيرفىالمزمنالصراعولعل
، عجزهناكمنالمتحدةاألممقوات، وانسحبت1963عامالوطنحظيرةإلىالعودةعلى

الحكومات، واعتمدتاألطرافالمتراميةالبالدتلكعلىالسيطرةعنالكنغولىالجيش
وخاصةالغربيةللدولوالعسكريةاالقتصاديةالمعونةعلىكازافوبوالرئيسنصبهاالتى

ضحيةراحالذىلومومباالزعيمألتباعالعونالشيوعيةالدولقدمتأمريكا، بينما
للكونغو،الشرقيةاألقاليممعظمفىالثورةإنتشرت، 1964عاموبحلول. الداخلىالصراع

المرتزقةالجندمستخدمًاإنفصاليةحكومةليكوناألحداثمسرحعلىتشومبىوظهر
شعبية، وعملتيكتسبأنيستطعلمتشومبىولكن. الغايةهذهلتحقيقكأداةالبيض
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بقيادةالعسكريينمنجماعةبهاقامتمناورات، وبعداسقاطهعلىاألفريقيةالدول
وبنهايةكازافوبوبالرئيساإلطاحةبعدالسلطةإلىاألخيرموبوتو، وصلالجنرال
األمريكيةالمساعداتبفضلزائيرإلىاالستقراريعيدأنموبوتواستطاعالستينات
.عليهتدفقتالتىالضخمة

وبحلول. االستقاللعشيةوالباهوتوالباتوتسىبيناألهليةالحرباستعرتروانداوفى
أوغنداإلىباتوتسىألف100نحو، ولجأالمواطنينمناأللوفعشرات، قتل1964عام

.وتنجانيقا

بعدالزنجىوالجنوبالعربىالشمالبينالموقفتوترما، سرعانالسودانوفى
حصولاشتعالهامنزادالتىالمنظمة، األهليةالحربشكلالتوترهذا، واتخذاالستقالل
مننوعًاالجنوبمنحبعدإالاألحوالتهدأولم. إسرائيلمنالسالحعلىالجنوبيين

وزائيروتشادأثيوبياإلىالجنوبيينالالجئينمنالمليونربعنحوكان، وإنالذاتىالحكم
.السودانيةللحكومةالمتاعبيثيرونزالواالوأوغندا

األفريقيةواالشتراكيةالواحدالحزبحكم
القبليةبقاءأنأدركتاإلنفصاليةالمشاكلتواجههالمالتىاألفريقيةالحكوماتتلكوحتى
جماهيرحاجاتتلبيةضرورةأدركوا، كماالمستقلالكيانوحدةعلىداهمًاخطرًايشكل
يعيشبأنلترضىتكنلمفالشعوب. االستقاللبعدسريعةتغييراتبإدخالالشعب

.قبلمنالبيضحكامهميفعلكانكماللجماهيراليوميةالحياةعنبمعزلالسودحكامهم
منوضغطوااالستقاللحكوماتأيدواالذينالشبابصفوفبينالشعوبمطامحوتجلت

الذينالحكامعلىوكان. الجهلومحاربةالفقرعلىللقضاءترمىسياساتاتباعأجل
،األهدافتلكلخدمةالشبانالساسة، وتوجيهالمطالبهذهتلبيةالسلطةقىالبقاءينشدون
تشكيلصورةتتخذالمستقلةاألفريقيةالدولمعظمفىالضغوطلتلكاالستجابةوكانت

.اشتراكيةمطالبيتبنىالذىالواحدالحزب

تغيرًاالمستعمراتفىوبريطانيافرنسامنكلأدخلتهاالتىالسياسيةالنظموتغيرت
تضممناهضةأحزابًاالمعارضةأحزابواعتبرت. االستقاللسنواتجذريًا، خالل
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غربدولوكانت. بحلهااألمر، وانتهىوالقمعللتهديدفتعرضتالخطورةبالغةعناصر
.الواحدالحزببنظامأخذتالتىاألفريقيةالدولطليعةفىبالفرنسيةالناطقةأفريقيا

سارت–1966مطلعحتىاألحزابتعددبنظامأخذتالتى- نيجيرياعداوفيما
الناطقةاألفريقيةالدولنهجعلىأفريقياغربفىالسابقةاإلنجليزيةالمستعمرات

والهيئاتالبرلماناتاجتماعاتالسياسية، أصبحتالمعارضةغيبةوفى. بالفرنسية
الدولرؤساءأيدىفىالسلطة، وتركزتقبلمنعليهكانتمماأهميةأقلالتشريعية

الحزبولجانالوزراءمجالسعلىحكرًاالسياسىالقرارصنعوالوزراء، وأصبح
.الواحد

سلطةتقويةمعجنبإلىجنبًاوالبرلمانيةالسياسيةالمعارضةتصفيةعمليةوسارت
المسلحةوالقواتوالقضاءاإلدارىالجهازعلى، وهيمنتهماالحاكموالحزبالحكومة
التىوالمهنيةاإلداريةالكوادرأنذلكعلىوساعد. والصحافةالعمالونقاباتوالشرطة

كمنففىتربتالتىالقديمةالصفوةإلىتنتمىكانتاألحزابتعددنظامظلفىنمت
وحلتفيهاالثقةلفقدانجماهيريًامرفوضةاالستقاللعهدفىاالستعمار، وأصبحت

منللحزبوالءهمأثبتواالذينالواحدالحزبكوادربينمنأختيرتجديدةصفوةمحلها
الذينالواحدالحزبشباببينمناإلداريةالكوادراليومية، واختيرتممارساتهمخالل
الحكومة، وكذلكسيطرةتحتالعمالنقاباتالمسلحة، ووضعالقواتفىكضباطخدموا
محاكمةدوناإلعتقالحقلتشملالجمهورياترؤساءسلطة، واتسعتاإلعالمأجهزة

أحكامًاأصدرواإذامناصبهمعنالقضاة، وإقصاءالنظاممعارضةعلىيجروءمنلكل
.للدولةالسياسىاإلتجاهتعارض

نحوعلىتطورتبمجتمعاتيقترناألحزابتعددبأنالواحدالحزببنظاماألخذوبرر
الحركاتاألفريقية، وأنالمجتمعاتفىالحالعليهكانتعماتمامًا، يختلفمعين

علىمعينةأفريقيةطبقةاألجنبية، وسيطرةالسيطرةلمواجهةقامتاألفريقيةالوطنية
الثمالطبقة، ومنتلكتصفيةفىالوطنييننجاحيمثلاالستقالل، وأنالطبقاتسائر
اقتصادإقامةيصبحالوطنيةالحركةانتصار، فبمجرداألحزابلتعددمبررهناكيكون



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

114www.RaoufAbbas.org

وللسيرللمعارضةمجالهناكفليسثمومنلهالجمعيتفرغأنيجبساميًاهدفًاوطنى
.باالستقاللالعهدحديثةبالدولةالسبلتتفرقالحتىشتىدروبعلى

تشكيلتقتضىالتىبالحربشبيهالفقرضدالنضالأنونكرومانيريرىمنكلوأكد
منواحدكفريقالسياسية، لتعملاإلتجاهاتكلفيهاتشاركالقتاللخوضوطنيةجبهة
أننيريرىوأكد. وطنيةجبهةبمثابةالواحدالحزبيكونثمومن. الحربكسبأجل
.عشائرهمأمورتصريفحقالرؤساءيعطىالذىاألفريقىالتراثمعيتفقالنظامهذا

هوللحياة، فكمامنهجًاباالشتراكيةالواحدالحزبذاتاألفريقيةالدولكلتأخذولم
سياسيًا، بينمانهجًافرنسامنالمدعمالرأسمالىالطريقأختير، العاجساحلفىالحال
االستعمارمننوعًاواحدسياسىنموذجعلىاإلعتمادهذااألفارقةالقادةمعظماعتبر

.لبالدهمالوطنىاالقتصادبناءفىالرأسماليةالمشاركةمنمحدودبقدرالجديد، وقبلوا
حديثًاالمستقلةالدولعلىمعقدًا، يصعبنظامًاتمثلالرأسماليةأنإلىنكرومافذهب
حديثًاالمستقلةاألفريقيةالدول، ألناشتراكىمجتمعبناءإلىحاجةفىفهى، بهاألخذ
ثموالطبيعية، ومنالبشريةالقوميةالمواردواستغاللالبناءوإعادةالتعميرمشكلةتواجه

،القومىاالقتصادإدارةعلىالقدرةللحكومةيؤمناشتراكىاقتصادبناءإلىتحتاج
القبلىالتراثفىممتدةجذورذات" األفريقيةاالشتراكية "أنالقادةأولئكويزعم

.األفريقى

األفريقيةالوحدةحركة
المعادىالسلبىالشعورنحوحديثًاالمستقلةاألفريقيةللدولالشاغلالشغلوكان

حافزولكن. األفريقيةالوحدةلحركةدافعًاهذاوكانإيجابىقومىشعورإلىلالستعمار
الدعوىكانتحينالتحرر، فعلىمرحلةفىمنهأثرًاأقلأصبحاالستقاللبعدالوحدة
التحرر، وتجعلمرحلةفىلالستعمارالمناهضةالجبهةتقويةتعنىاألفريقيةللوحدة
قادةكانحينوعلى. االستقاللبعدللوحدةالحماسالحركة، قلهذهنجاحمفتاحالوحدة

االستقاللبعد–، أصبحوااالستقاللقبلالوحدةإلىنكرومابدعوةيرحبونالمستعمرات
فىالدخولعنوعزوفهمبالدهمبمشاكلانشغالهمبسببالدعوة، ربمالهذهحماسًاأقل–
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الوحدةلفكرةبالذاتأييدًانكرومادعوىتلقلموهكذا. القارةزعامةحولصراع
باباأديسفىعقدالذىالثانىالمؤتمر، وفى1958عامالمنعقدأكرامؤتمرفىاألفريقية

نفسهاألفارقةالقادةأحداعتبرإذاأنهإلىالنيجيرىالمندوبأشار–بعامينذلكبعد–
أدراجتذهبسوفاألفريقيةالوحدةفكرةأفريقيا، فإنلقيادةجاءالذىالمنتظرالمهدى
.الرياح

شديدةفرنسا، وأصبحتمعوثيقةبروابطالسابقةالفرنسيةالمستعمراتمعظمواحتفظت
إلى) برازفيلمجموعة (الدولهذهوانضمت. العالميةالمشكالتفىالتورطمنالحذر

.1961عاممونروفيامجموعةلتكوناالشتراكيةغيراألفريقيةوالدولونيجيرياأثيوبيا
.األفريقيةللدولالداخليةالشئونفىالتدخلعدمضرورةالمجموعةهذهدولوأكدت
اللتانومالىغينياهىالخطهذاعلىخرجتالتىالسابقةالفرنسيةالمستعمراتوكادت
أزمةوأدت. البيضاءالدارمجموعةلتكونالعربىالمغربوبالدغاناإلىانضمتا
مونروفيامجموعةأيدتحين، فعلىالمجموعتينبينالخالفشقةاتساعإلىالكونغو

الدارمجموعةكازافوبو، وقفتالرئيسأقامهاالتىوالحكوماتالمتحدةاألممجهود
.لومومباحزبوراءالبيضاء

إسمعليهاأطلقتبهاخاصةإقليميةمنظمةأفريقياشرقدول، أسست1958عاموفى
الذىنكرومالهجومهدفًاالمنظمةتلكوكانت" أفريقياووسطشرقتحريرحركة"

–غاناعزلةازدادتكلوعلى. األفريقيةالوحدةهدفتحقيقطريقفىعقبةاعتبرها
نواة1960ديسمبرفىومالىوغينياغاناوكونت–البيضاءالدارمجموعةداخلحتى

.األفريقيةالدولاتحاد

معوثيقةاقتصاديةروابطإقامةاالشتراكيةمالىحكومةأعادت1962عامفىولكن
ديجولوالجنرالسيكوتورىإلتقىالسنةنفسوفى. السنغالمعصراعهافرنسا، وبدأت

اقتصاديةمعونةإتفاقية، ووقعا1958عاممنذوفرنساغينيابينالوثيقةبالعالقاتوأشادا
وأدى. وحدهاالشيوعيةالدولمعونةعلىتعتمدغينياتعدلم، وبذلكالبلدينبينوفنية

فىاولمبيوالرئيسمقتلبعدالسلطةعلىاستولتالتىتوجابحكومةنكرومااعتراف
–مالىرئيس–موديبوكيتاوأخذ. األفريقيةالدولإتحادعرىتفكك، إلى1963يناير
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،المجموعتينتوحيدأجلمنأفريقياشرققادةمعيعمالن–غينيارئيس–وسيكوتورى
)،1963مايو (باباأديسفىاألفريقيةالوحدةمنظمة، فتأسستبالنجاحمساعيهماوكللت

السياسيةالوحدةمنكثيرًاأقلوالعسكريةاالقتصاديةولجانهاالمنظمةأمانةكانتوإن
.نكروماإليهايطمحكانالتى

األفريقيةالبالدمساعدةعلىالعمل–تأسيسهاعند–األفريقيةالوحدةمنظمةهدفوكان
لتحريرفرعيةلجنةوشكلت. التحررعلىاالستعمارنيرتحتتعيشزالتالالتى

أنعنعجزتلها، ولكنهامقرًاالسالمدارمناتخذتأفريقيةدولتسعمنأفريقيا
وروديسياالبرتغاليةالمستعمراتفىالوطنىالتحررمحددًا، فحركاتخطًالنفسهاترسم

تأييدعلىللحصوليسعىمنهافريقكلنفسها، وكانعلىمنقسمةكانتأفريقياوجنوب
األفريقيةالوحدةمنظمةدولبينالمنازعاتأدتماوسرعان. األفريقيةالوحدةمنظمة

اإنضمت، 1965عامفىمونروفيادولمؤسسةتنظيممؤسسيها، فأعيدآمالتحطيمإلى
).الكونغو (تشومبىحكومةإليها

عنتمامًاتختلف–الثانيةالعالميةالحرببعد–األفريقيةالوحدةفكرةأصبحتوهكذا
دول "تكوندونتحولبالغةصعوباتهناككانت، فقداالستقاللبعدتحققتالتىتلك

وتعانىالسهلةالمواصالتإلىتفتقراألطرافمتراميةضخمةقارةفىمتحدة"، أفريقية
،دولهمإلىمنصرفًااألفارقةالقادةاهتمامفكاناالقتصاديةالنظموتعددالسكانبعثرةمن

الوحدةأنإلىفيهاذهبالتىباليواتفاوابكرأبوأفكاراألفريقيةالوحدةمنظمةوتبنت
اختلفومهماحجمهاكانمهماأفريقيابالدكلسيادةعلىترتكزأنيجباألفريقية
لكلالسيادةحقوقيمسالالمنظمةوجودأنيعنى، بمااالجتماعىومستواهاسكانها

الشئونفىبالتدخليسمحوالحكوماتهاسلطةمنينقصأراضيها، والعلىأفريقيةدولة
.األفريقيةللدولالداخلية
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