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 :رـــــــــــــــــــــشك

 
 

أعاننا على هذا على اتمام هذا العمل المتواضع. ربي العالمين الذي    هللوالشكر  الحمد  
ونتوجه بالشكر إلى كل من ساعدنا على إنجاز هذا البحث ونخص بالذكر األستاذ  

 الذي ساعدنا على اإللمام بجوانب بحثنا. المشرف " قرين عبد الكريم" 
نتقدم بالشكر الجزيل على أساتذة التخصص على النصائح والمجهودات التي  كما  

 لنا.ا  قدموه
 
 

 شكرا للجميع......
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 اإلهـداء
 

 أهدي عملي المتواضع هذا:
مروني وهم سر سعادتي ونجاحي إلى من سهروا وتعبوا من أجلي الوالدين  من بالحب غ

 الكريمين حفظهما اهلل وأطال في عمرهما أمي الغالية وأبي العزيز.
علمني حرفـا وإلى كل من  إلى أخي وأخواتي دون استثناء وأوالدهم إلى كل من  

 يعرفني.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـــــسمي                                                     
 
 
 
 



  

 
 

 داءــــاإله
 

 " وبالوالدين إحسانا"إلى من قـال فيهما اهلل تعالى  
  إلى من كان له الفضل الكبير ورباني على األخالق وعمل ليال ونهارا وحرم نفسه من أجل تعليمي

 وإيصالي إلى ما أنا فيه اليوم.
 إلى أغلى وأحب شخص على قـلبي أبي الغالي رحمه اهلل.

 إلى من كان دعائها سر نجاحي وتوفيقي.
 إلى من سهرت الليالي من أجلي.

 إلى من كانت معي في قـلبي كل الوقت.
 أمي الغالية حفظها اهلل.

 إلى زوجي الذي كان عونا وسندا لي حفظه اهلل.
 حفظهما اهلل.إلى أختاي  

 وإلى كل عائلة دون استثناء.
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 الترجمة                                             تر   
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 جــزء                                                 ج   
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ةـــــــــــمقدم



 مقدمــــة

 أ  
 

 :مقدمة

بدأت طالئع االستعمار األكركبي عمى القارة اإلفريقية منذ الحركة االستعمارية القديمة        
التي عرفت بحركة الكشكؼ الجغرافية خالؿ القرنيف الخامس عشر ك السادس عشر ميالدم 

الشرقية تفرغت دكؿ أكربا الغربية ك الكسطى  ةلتياء حركب نابميكف األكلى ك المسأك بعد ان
ك بدأ عصر التنافس الدكلي لالستيالء عمى مناطؽ النفكذ في  ،ك النشاط االستعمارم لمحركة

أكركبي مكثؼ طكاؿ العصر مسرحا لغزك  ك ىكذا كانت القارة اإلفريقية، سياآإفريقيا ك 
ك الذم عانت منو الشعكب  ،الحديث ك خاصة القرنيف التاسع عشر ك مطمع القرف العشريف

ـ الذم 1885-1884اإلفريقية معاناة شديدة ك قاسية خاصة بعد تشكؿ مؤتمر برليف الثاني 
فتح المجاؿ لحماية المصالح االستعمارية ك إضفاء الشرعية الدكلية بالسيطرة عمى كافة 

قتصادية شر جؿ استغالؿ خيراتيا االقية ك تقسيميا بيف دكؿ أكربا مف أأرجاء القارة اإلفري
مف طرؼ فرنسا ك بريطانيا بصفة خاصة ىذه األخيرة التي حظيت بالنصيب  ،استغالؿ

ر قرف استعمار بامتياز طبقت األكفر مف خيرات غرب القارة السمراء فكاف القرف التاسع عش
ا االستعمار السياسي كلـ يكضع حد ليذ ،بغض ك أحقر السياسات االستعماريةفيو أ

ادم إال في مطمع النصؼ الثاني مف القرف العشريف في إفريقيا بصفة االقتصالعسكرم ك ك 
خاصة إذ عرفت مكجات تحرر ك خير مثاؿ عمى ذلؾ الحركة الكطنية في ساحؿ الذىب 

ك إسالمي منذ  ،ىذه الدكلة التي اشتيرت بمكانتيا كمركز تجارم ك اقتصادم منذ القديـ
ستقالؿ تيمننا بأمجاد أسالفيا في إمبراطكرية دخكؿ اإلسالـ إلييا ك التي سميت بغانا بعد اال

غانا القديمة ىذه األخيرة ظيرت فييا حركة كطنية مف البدايات األكلى لالستعمار بيدؼ 
 كقكفو ضد السيطرة البريطانية السترجاع سيادتو.ك  تكعية الشعب

 «غانا بالحركة الكطنية في »كىذا ما دفعنا بالخكض في غمار ىذا المكضكع المسمى       
 كالذم دفعنا إلى دراستو مجمكعة مف األسباب:

حيث يعتبر ىذا المكضكع مف المكاضيع اليامة في تاريخ إفريقيا منذ انتشار اإلسالـ إلى - 
 غاية االستقالؿ مف نير االستعمار.



 مقدمــــة

 ب  
 

يقيا بصفة عامة جؿ التعرؼ عمى أىـ شخصية قادت النضاؿ السياسي في إفر كذلؾ مف أ -
 .ةك غانا بصفة خاص

شؤكف غانا ك أساليب تسيير الرغبة في التعرؼ عمى سياسة االستعمار البريطاني في  -
 .يذه السياسة االستعمارية الظالمةاإلفريقييف في التصدم ل

كفيما يخص اإلطار المكاني ك الزماني ليذا البحث فيشمؿ إمبراطكرية غانا ك غانا الحديثة 
 .رف العشريفرف التاسع عشر إلى القالمستقمة خالؿ الق

 :التساؤالت ىي كفي ضكء كؿ ىذا بدر إلى أذىاننا مجمكعة مف

 ؟ي بغرب إفريقيا عامة ك غانا خاصةكيؼ كاف النشاط االستعمارم البريطان -    

 ؟مية ك ظيكر مكجات التحرر في غاناك ما الذم أدل إلى نمك الركح القك  -    

الكطني لنيؿ              غانا في دفع مكجة التحرر فريقية بما الدكر الذم لعبتو الشخصية اإل -    
 بالدىا االستقالؿ ؟

 ؿ عمى مقدمة ك ثالث فصكؿ ك خاتمة.كلإلجابة عمى ىذه التساؤالت كضعنا خطة تشتم

ـ تطرقنا فيو إلى نشأة ك تأسيس ىذه 700-300بعنكاف إمبراطكرية غانا  الفصل األول:
 .انا الحديثة التي سميت عمى اسميااإلمبراطكرية ك انتشار اإلسالـ فييا ك عالقتيا بغ

تحت عنكاف االستعمار البريطاني لغانا تطرقنا فيو إلى مؤتمر برليف ك تقسيـ  :الفصل الثاني
لدكلة في البريطانية داخؿ غانا إلى جانب األكضاع العامة ليذه ا القارة اإلفريقية ك السياسة
 . ظؿ االستعمار البريطاني

عكامؿ تطكر الحركة الكطنية بالحركة الكطنية في غانا عالجنا فيو  ناعنك  :الفصل الثالث
خصائصيا ك بدايات الكفاح الكطني في غانا ك تحدثنا عف زعيـ الحركة الكطنية الغانية ك 

 .مف أجؿ االستقالؿ يركما ك عممو السياسي ك االيجابككامي نيك

 .ثـ المالحؽ تك ختمنا ىذا البحث بخاتمة تتضمف مجمكعة مف االستنتاجا



 مقدمــــة

 ج  
 

 :تبع يتمثؿ فيك فيما يخص المنيج الم   

المنيج التاريخي لتقديـ أحداث تاريخية ك المنيج التحميمي لتحميؿ كاقع الحركة الكطنية -
 ؿ السياسي فييا.داخؿ غانا ك دكر النضا

 :المسمميف أمثاؿ فمجمكعة مف المصادر لمرحالة ك الجغرافيي عمى معتمديف في ذلؾ

البكرم   «صكرة األرض»ؿ ك كتابوابف حكق «رحمة ابف بطكطة»ابف بطكطة ك كتابو 
جؿ دراسة مف أ الذيف أفادكنا في الفصؿ األكؿ «المغرب في ذكر بالد افريقية ك المغرب»

ك انتشار اإلسالـ فييا ك أىـ التأثيرات اإلسالمية عمييا  ،إمبراطكرية غانانشأة ك تأسيس 
العالقات التجارية بيف بالد اصالت بيف شماؿ القارة ك غربيا ك باإلضافة إلى طرؽ المك 

ىذا األخير الذم أفادنا في  «تاريخ السكداف »المغرب ك إفريقيا الغربية، ك السعدم في كتابو 
 .في غانا ك أىـ العمماء ك الفقياءاع الثقافي ذكر أىـ مراكز اإلشع

 :إلى مجمكعة مف المراجع مف بينيا باإلضافة   

تاريخ عرب إفريقيا الحديث  »شكقي عطا اهلل الحمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل إبراىيـ 
دنا في التعرؼ عمى مؤتمر برليف حيث أفا «دراسات في تاريخ غرب إفريقيا »، «المعاصرك 
تاريخ إفريقيا الحديث  »ما دار فيو مف مناقشات إلى جانب فرغمي عمي تسف ىريدم ك 
تعرفنا مف خاللو عمى أىـ قرارات مؤتمر برليف ك نتائجيا عمى القارة اإلفريقية  «المعاصرك 

ره عمى لخريطة الذم أفادنا في تقسيـ مؤتمر برليف ك آثا «استعمار افريقية »زاىر رياض 
 .السياسية إلفريقيا

تاريخ االستعمار  »ك صاحب كتاب د اعتمدنا فيو عمى عبد الحميد زكر أما الفصؿ الثالث فق
محمد عمي القكزم  ،لدراسة الحركة الكطنية ك عكامؿ تطكرىا «ك التحرر في إفريقيا ك آسيا 

 درسنا مف خاللو خصائص ك مميزات الحركة الكطنية. «تاريخ إفريقيا الحديث ك المعاصر »

الجزء السابع  «إفريقيا في ظؿ السيطرة االستعمارية »بكىف كما ساعدنا كتاب البيراد كأ  
ك فيما يخص النضاؿ السياسي في غانا فقد اعتمدنا  ،لمعرفة بدايات الكفاح الكطني في غانا



 مقدمــــة

 د  
 

باإلضافة  «تاريخ إفريقيا الحديث ك المعاصر »عمى جعفر عباس حميدم صاحب كتاب 
الذم أفادنا في التعرؼ عمى العمؿ  «إفريقيا السكداء»يريك في كتابو ز  -كي –إلى جكزيؼ 

 .لككامي نيكركما مف أجؿ االستقالؿ ك غيرىا مف المراجع يالسياسي ك االيجاب

 :ترضنا جممة مف الصعكبات تمثمت فيكفي ظؿ كؿ ىذا اع    

ذا المكضكع صعكبة الكصكؿ إلى المراجع األجنبية ك نقص المادة العممية المتخصصة في ى
 .درة عمى ضبط المادة العممية جيداباإلضافة إلى عدـ الق

ث ك اإللماـ بجميع نجاز ىذا البحأف نككف قد كفقنا ك لك قميال في إك في األخير نرجك    
 .جكانبو اليامة

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 

 الفصل األول
 م1076إلى  300من  إمبراطورية غانة

 

 المبحث األول: مممكة غانة النشأة والتأسيس.                    

 المبحث الثاني: انتشار اإلسالم في غانة.                    

 المبحث الثالث: غانا الحديثة.                    
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 األول: مممكة غانة النشأة والتأسيس.المبحث 

لقد تعاقبت عمى منطقة السكداف الغربي إمبراطكريات كممالؾ لعبت دكرا في ازدىارىا       
كقد شممت إمبراطكرية غانة الكثنية كىي أكؿ إمبراطكرية قامت بالسكداف الغربي كبقيت إلى 

إلى منتصؼ القرف الخامس  ـ، كبمغت ذركتيا كعظمتيا ما بيف القرف الثالث13غاية القرف
 (1) اليجرم كالتاسع كالحادم عشر ميالدم.

تقع ىذه اإلمبراطكرية بيف ما ىك اآلف بيف جنكب شرؽ مكريتانيا كغرب مالي كغرب  
 السينغاؿ كشرؽ غينيا كعرفت بإسـ كآغادك.

تعني القيادة العسكرية كأطمؽ ىذا االسـ عمى المدينة التي ىي  ننكيكغانة في لغة قبيمة السك 
 (2)مركز القيادة كىي صفة كسمة لممككيا.

كحكـ  مع البربر البيض كالفالنييف امتزجكاذيف كأغمب سكاف غانة مف قبائؿ السكننؾ كال     
افريقيا  مممكة غانة كؿ مف البيض كالسكننؾ، فبالنسبة لمبيض كانكا مف المياجريف مف شماؿ

ككاف زعيـ ىؤالء يعرؼ باسـ كارا الذم ضمت  (3) مف برقة كليبيا في القرف األكؿ الميالدم،
اء حكـ السكننؾ بزعامة كاباجاف ساللتو تحكـ حتى نياية القرف الثامف ميالدم، ثـ ج

 (4)سي.سي

 

 

                                         
ـ إلى بداية القرف 15اليادم المبركؾ الدالي، التاريخ السياسي كاالقتصادم إلفريقيا فيما كراء الصحراء مف نياية ؽ -1

 .24ـ، ص1999، الدار المصرية، القاىرة، 1ـ، ط18
، دار الكتب العممية، 1بارم، سعيد إبراىيـ كريدية، المسممكف في غرب افريقيا تاريخ كحضارة، ط محمد فاضؿ عمي-2

 .58-57ص -ـ، ص2007بيركت، 
 . 25-24ص -اليادم المبركؾ الدالي، المرجع نفسو، ص-3
 .13ـ، ص1982، دار المعارؼ، القاىرة، 1دم، تاريخ غرب افريقيا، تر: السيد يكسؼ نصر، ط -جي -في -4
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السراككؿ ىـ مف كقبيمة السكننؾ أك (1)التي كانت تتحكـ في منطقة كجادكاىذه األسرة        
المزارعيف امتزجكا بالبربر كانت ىذه األسرة تعيش في الصحراء ثـ تمركزت في الساحؿ، 

ىذا األخير الذم يشمؿ المنطقة (2)إمبراطكريات السكداف الغربي، كقامكا بتأسيس أعظـ
 كخميج غانة بيف المحيط األطمسي غربا كالصحراء الكبرل شماال كبحيرة تشاد شرقا، الكاسعة

 (3)لكبير جنكبا عمى حدكد خط عرض عشرة شماؿ خط االستكاء.ا

ـ كأصبحت تضـ المناطؽ الكاقعة بيف النيجر 11-ـ10كبمغت غانة ذركتيا كقكتيا في القرف
كالمحيط األطمسي كامتدت إلى الشماؿ، كمف الغرب إلى أعالي السينغاؿ كحدكد مممكة 

 (4) التكارك كمف الشرؽ إلى تنبكت.

كقيمغ ىك الذم بدأ السمطة في غانة كىي  »األكائؿ فيذكر السعدم:  كعف أصؿ ممككيا
كيا أربعة كأربعكف ممكا كىـ بيضاف في مدينة عظيمة في أرض َباغف، كعدد ممك 

 (5) .«األصؿ...

 الذىب في ىذه البالد، كىك  ، لكثرة(6)كقيمغ آككيمغ تطمؽ عمى ممككيا كتعني ممؾ الذىب

بنكا  بيا قـك يسمكف بالينيييف كىـ بيض مف الجيش الذم أنفذكهككاف  يعـ جميع بالد الدنيا
 (7) .اإلسالـأمية إلى غانة في صدر 

                                         
 .26اليادم المبركؾ الدالي، المرجع السابؽ، ص -1
، دار الغرب االسالمي، بيركت، 1عصمة عبد المطيؼ دندش، دكر المرابطيف في نشر االسالـ في غرب افريقيا، ط -2

 .46، ص1988
كالنشر، الجزائر، ـ، د ط، دار ىكمة لمطباعة 20إلى 16يحي بكعزيز، تاريخ افريقيا الغربية االسالمية مف مطمح القرف -3

 .9، ص2001
 .26اليادم المبركؾ الدالي، المرجع نفسو، ص -4
عبد الرحماف بف عبد اهلل بف عمراف بف عامر السعدم، تاريخ السكداف، كقؼ عمى طبع ىكداس، مكتبة امريكا  -5

 .9، ص1981كالمشرؽ، باريس، 
 .25اليادم المبركؾ الدالي، المرجع السابؽ، ص -6
-ـ، ص1988، دار صادر، بيركت، 4ستبصار في عجائب األمصار، تع: سعد زغمكؿ عبد الحميد، ـالمراكشي اال -7

 .222-220ص 
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كفي القرف الثامف الميالدم انتقؿ الحكـ إلى أسرة السكننؾ الزنجية ىذه األخيرة التي     
 ـ.990ىػ/380في سنة ضمت إلييا آكدغست االسالمية

 (1) ككذلؾ كالتو كغيرىا مف المدف. لقبيمة لمتكنة التي كانت عاصمة لمممكة بربرية تابعة

 إلى ممالؾ أك كاليات منيا: اإلمبراطكريةكلقد قسمت ىذه 

كىي اليكـ في الجنكبي شرقي مكريتانيا كغرب  آككار: كىي قاعدة الحكـ لمممكة غانة-
 مالي.

 ىكد: كتقع غربي كالتو جنكب مكريتانيا.-

 األكسط.ديارا: تقع إلى الشرؽ مف السينغاؿ -

 (2) بامبكؾ: تقع عمى نير السينغاؿ إلى الغرب مف ديارا.-

ككاف نظاـ الحكـ في ىذه الكاليات  جاات ككانيأجادك، ك آكداغسككذلؾ تاكانت كباسيككرك، ك 
 لمممؾ. مركزا كتخضع

 (3) الجنكب الغربي مف مدينة تنبكت.في ككمبي صالح كىي  اإلمبراطكريةعاصمة ىذه ك 

المنطقة بالذىب كالممح كاحتكائيا عمى أىـ ىك ثراء  اإلمبراطكريةر ىذه كمف عكامؿ ازدىا
أيف  ف الثالث الميالدر صة في القخا الطرؽ التجارية، كذلؾ اعتمادىا عمى الزراعة كالتجارة

 (4) بيف شماؿ الصحراء الكبرل كجنكبيا مركرا بأراضي غانة. نشطت التجارة

 (5) المطمؽ لمدكلة كالقائد األعمى لمجيش.كبفضؿ سياسة الممؾ الذم كاف الحاكـ 

                                         
 .159ـ، ص1857أبك عبيد البكرم، المغرب في ذكر بالد أفريقيا كالمغرب، بغداد  -1
 .63-62ص -محمد فاضؿ عمي بارم، سعيد كريدية، المرجع السابؽ، ص -2
 .32المرجع السابؽ، صاليادم المبركؾ الدالي،  -3
 .61-60ص -محمد فاضؿ عمي بارم، سعيد كريدية، المرجع السابؽ، ص -4
 .32اليادم المبركؾ الدالي، المرجع السابؽ، ص -5
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كمف  »فقد ذكر اإلدريسي مدنية كنقارة : سيستخرج منيا الذىب كمف بيف المدف التي كاف 
نقارة ىي بالد البتر المشيكرة بالطيب  ياـ كبالد كنة غانة إلى بالد ك نقارة ثمانية أمدي

 (1).«كالكثرة

عشركف يكما متصمة بقبائؿ مف السكداف كفييا كمدينة غياركا بينيا كبني العاصمة       
كبيا معدف الذىب كبينيا كبيف  كىي كثيرة الخيرات نىسكثير مف المسمميف ككذلؾ مدينة ير ال

غانة أربعة أياـ، ككذلؾ مدينة ككغة كأىميا مسممكف كبيا القميؿ مف المشرككف كتحتكم عمى 
 دينة الككف.لبمداف ذىبا كمكىي أكثر ا مف المعادف كحكالييا معادف البترالكثير 

إلى مدينة  يترقى كليا أسكاؽ حافمة يجتمع فييا أمـ كثيرة مف بالد متفرقة  باإلضافة       
كيمييا مف ناحية المغرب مدينة تادمكة مدينة كبيرة بيف جباؿ كشعاب كىي أشبو البالد بمكة 

 مسممكف كمدينة سجنجكا كأىميا بربركمعنى تاد عندىـ ىيئة، أم عمى ىيئة مكة  كرميا اهلل
 (2)كبرغرات كأرجالف.

ككككا كىي مدينة كبيرة تقع عمى النيؿ مف أحسف المدف كأكبرىا كأخصبيا، كتقع شرقي  ك
 (3) كىي نقطة انطالؽ التجار عبر الصحراء. بكتكنت

كمدينة غانا  » انة كمنيـ البكرم في قكلوتحدث الرحالة المسمميف عف بالد غكلقد       
 سيميتاف احدىما المدينة التي يسكنيا المسممكف كىي مدينة كبيرة فييا اثنا عشر تافمدين
خكف ك الراتبكف ك فييا فقياء ك حممة عمـ ك ر ئمة ك المؤ احدىا يجمعكف فيو كليا األ ،سجدام

                                         
أبك عبد اهلل الشريؼ االدريسي، المغرب كأرض السكداف كمصر كاألندلس، مأخكذ مف كتاب نزىة المشتاؽ اختراؽ  -1

 .6ـ، ص1863اآلفاؽ، مطبعة بريؿ، ليدف، 
مجيكؿ، االستبصار في عجائب األمصار كصؼ مكة كالمدينة كمصر كبالد المغرب تعميؽ: سعد زغمكؿ عبد الحميد،  -2

 223-221ص-ـ، ص1985دار الشؤكف الثقافية العامة العربية، االسكندرية، 
غرائب األمصار كعجائب االسفار،  الالكتي، رحمة ابف بطكطة )المعركؼ بػ: تحفة النظار في إبراىيـأبك عبد محمد بف  -3

 .271ـ، ص1997ق/1417تح: عبد اليادم التازم، المجمد الرابع، دار بيركت لمطباعة ك كالنشر، بيركت، 
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ضراكات كمدينة الممؾ عمى ستة أمياؿ يعممكف الخعذبة منيا يشربكف ك عمييا  أبارحكالييا 
 (1).«بالحجارة املغابة كالمساكف فييا متصمة كمبانييمف ىذه كتسمى با

سـ البمد آككار كىي اسـ لممكيـ كالممؾ عندىـ ال يككف إال في ا كغانة ىي سمة لممككيـ ك
 (2) إبف أخت الممؾ.

بالد المغرب متصمة ببالد البتر،  مدينة كبيرة في جنكب »زكييني عمى أنياالقكيعرفيا     
 (3).«يجتمع إلييا التجار كمنيا يدخمكف بالد البتر كىي أكثر بالد اهلل ذىبا

 درجة  20كطكؿ  º10كيذكرىا القمقشندم بأنيا تقع غربي إقميـ الصكصك بيف دائرة ع ض 
 (4) كليا نيؿ يصب في البحر المحيط الغربي، أسمـ أىميا في أكؿ الفتح اإلسالمي.

مف بالد السكداف بينيا كبيف سمجماسة مسيرة شيريف كىي أكثر بالد السكداف قطرا  » كغانة
 (5).«كسعيا متجرا كأىميا مسممكفأ ك خمقا كأكثرىا

ببالد  متصمة مدينة غانا ىي مدينة كبيرة في جنكبي بالد المغرب »كعند يقكت الحمكم 
 (6).«ازات إلى بالد البترف يجتمع إلييا التجار كمنيا يدخمكا في المفالسكدا

عراة  كىـ ... كمف خمؼ بالد عمكا أمة مف السكداف تدعى تكنة»غانا كيقكؿ ابف الفقيو في
مف كراء  اكبالدىـ تنبت الذىب كبالدىـ يخترؽ النيؿ كقد ذكرنا مخرجو كقالك  مثؿ الزنج

 .«مخرج النيؿ الظممة كخمؼ الظممة مياه تنبت الذىب في تكنة كغانة

                                         
 .115البكرم، المصدر السابؽ، ص -1
 .184المصدر نفسو، ص -2
 .57ـ، ص1969 زكريا بف محمد بف محمكد القزكيني، آثار البالد كأخبار العباد، دار صادر، بيركت، -3
ق، 1333ـ/1915، دار الكتب الخديكية، القاىرة، 5أبي العباس أحمد القمقشندم، صبح األعشى في كتابة االنشاء، ج -4

 .284ص
، مكتبة لبناف، بيركت، 1محمد بف عبد المنعـ الحميرل، الركض المعطار في خبر األقطار، تح: إحساف عباس، ط -5

 .425، ص1985
 .184ق، ص1397ـ/ 1988، دار صادر، بيركت، 4بد اهلل ياقكت الحمكم،  معجـ البمداف، ـشياب الديف أبي ع -6
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الجزر كيقطؼ عند بزكغ الشمس  كبالد غانة ينبت فييا الذىب نباتا في الرمؿ كما ينبت »
 (1).«ميـ الذرة كالمكبياءكطعا

خميط مف قبائؿ السكننؾ كالقبائؿ    أما عف التركيبة السكانية إلمبراطكرية غانة فيـ  
 (2) الصنياجية كالعرب المغاربة كالعرب المسمميف.

كة غانة إلى أكج عظمتيا ككاف ليا م عشر ميالدم كصمت مممكفي القرف الحاد     
عاصمتاف منفصمتاف األكلى لمكثنييف كتسمى الغابة كىي المقر اإلدارم الرسمي لممممكة 
كيعيش فييا الممؾ كبالطو ككبار الكزراء كرجاؿ الديف كالثانية يقطنيا المسممكف كىي ككمبي 

 (3) .صالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .79،87ص -، ص1302اني ابف الفقيو، مختصر كتاب البمداف، مطبعة بريؿ، ليدف، دأبي بكر أحمد بف محمد اليم-1
 .29اليادم المبركؾ الدالي، المرجع السابؽ، ص -2
 .63كريدية، المرجع السابؽ، ص إبراىيـمحمد فاضؿ عمي بارم، سعيد  -3
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 إنتشار اإلسالم في غانة:المبحث الثاني: 

 الدعوة اإلسالمية:-1

مرتبط كمتشابو بانتشار اإلسالـ في المغرب،  إفريقيالقد كاف انتشار اإلسالـ في غرب       
مكف، حيث انفتح المجاؿ النتشار جرات البربر كال سيما الممثفريقيا بيإحيث تأثر غرب 

مف خالؿ ضعؼ مقاكمتيا كتسرب (1)اإلسالـ خاصة بعد سقكط مممكة غانة الزنجية الكثنية
سالـ شعب الطكارؽ الذم تبنى الدعكة ا مف خالؿ انتشار الطرؽ الصكفية اإلسالـ إليي كا 

المسمميف الذيف كفدكا مف الشماؿ االفريقي  كالجياد في زمف عقبة بف نافع كبكاسطة التجار
 (2) في القرف الثامف الميالدم.

 فريقيا بثالث مراحؿ:إكمرت حركة الدعكة لنشر اإلسالـ في غربي 

بطيئة عف طريؽ التسرب السممي ثـ اليجرة األكلى مف القرف األكؿ ىجرم ككانت 
طاف مف القرف الثالث ىجرم التاسع ميالدم مف قبؿ قبائؿ الممثميف، كالثانية مف يكاالست

ار اإلسالـ مف أىؿ البالد الذيف اعتنقكا القرف السابع ىجرم الثالث عشر ميالدم ككاف انتش
عصر  اإلسالـ، كالثالثة مف القرف الثالث عشر ىجرم التاسع عشر ميالدم كىي مرحمة

 (3) .اإلسالمياإلصالح 

ذلؾ في نشر الدعكة اإلسالمية إلى جيكد دعاة اإلسالـ مف المرابطيف ككاف الفضؿ ك 
 (4) ية.الطريقة القادرية ك التيجان أتباعالمغاربة مف 

                                         
، ىجر لمطباعة 2، ط1، ـاإلسالـ، انتشار اإلسالميسميماف بف عبد العزيز الراجحي، المكسكعة الجغرافية لمعالـ  -1

 . 375، ص1992كالنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية، 
-397ص  -، دار الراتب الجامعية، بيركت، ص2، ط4أحمد فؤاد بميع، ج :حساف حالؽ، مدف كشعكب إسالمية، تر -2

398. 
 .448سميماف بف عبد العزيز الراجحي، المرجع نفسو، ص  -3
ـ، 2011ىك بيرد يشاف، الديانات في افريقيا السكداء، تر: أحمد صادؽ حمدم، د ط، المركز القكمي، القاىرة،  -4

 .137ص
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كما أف انتشار اإلسالـ في ىذه اإلمبراطكرية قد دخؿ بطريقة سممية دكف غزك حربي،        
حيث كصؿ العرب المسمميف زحفيـ مف شماؿ افريقيا الى أراضي غانة الكثنية التي أصبحت 

ف يسمى تعرؼ بأرض الذىب ىذه األخيرة التي كانت تسيطر عمى الطريؽ التجارم الذم كا
الصحراء الكبرل، كيحكـ ىذا الطريؽ  إلىمتد مف كسط القارة الممح كالذىب، الذم يطريؽ 

 (1) يا ماغاف ممؾ الذىب.اك

مناطؽ فأسمـ عمى يده الصنياجيكف ك مف ال كقاـ عقبة بف نافع الفيرم بإخضاع مجمكعة
ىذا األخير الذم  نصير كذلؾ في عيد مكسى بفكغانة *البرابرة ككصؿ إلى بالد التكركر

نشر اإلسالـ بيف الممتكنييف الممثميف، كلقد قاـ عبد الرحماف بيف حبيب الفيرم بحفر اآلبار 
ة التي ساىمت في إزدىار عمى طكؿ الطريؽ إلى مدينة آكدغشت كفي عيد الدكلة االدريسي

 (2) كثقافيا. كاجتماعيا اقتصاديااف الغربي دك الس

 كتزاكج ىؤالء البربر مع التكركر قبائؿ التكركر بقبائؿ البربر اختمطتكبسبب التكسعات   
فدخمكا اإلسالـ في عيد الممؾ كارجابي  إفريقياكاعتنقكا اإلسالـ قبؿ غيرىـ مف قبائؿ غرب 

 (3) ق.430بف رابيس سنة 

  

 

                                         
مبراطكرياتفي ممالؾ  اإلسالـجكف جزاؼ،  -1  اإلسالمية، دار الكتاب 1السكداء، تر: مختار السكيفي، طافريقيا  كا 

 .49-48ص -ـ، ص1984المصرم المبناني، بيركت، 
بالد التكركر: اقميـ كاسع ممند شرقا إلى أدغاغ كمغربا إلى بحر بني زناقية كجنكبا إلى بيط، أنظر: أبي عبد اهلل  -*

ماء التكركر، تح: محمد ابراىيـ الكتاني، محمد حجي، دار الطالب محمد بف أبي بكر، فتح الشككر في معرفة أعياف عم
 .26ـ، ص1981الغرب االسالمي، بيركت، 

 .13-12ص -يحي بكعزيز، المرجع السابؽ، ص -2
 . 44-43ص -عصمت عبد المطيؼ دندش، المرجع السابؽ، ص -3
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ىذا األخير الذم شكؿ  عمى مدينة غانة بزعامة تيمكتاف بف تيكالف*الء الطكارؽيستكلقد تـ ا 
 (1) مؼ الممثميف الذم يضـ قبيمة لمتكنة كجدالة كمسكفة أىـ القبائؿ الصنياجية.ح

كىي مف صنياجة كاف أىميا يعيشكف في القرف الخامس ىجرم الحادم  قبيمة مسوفة: -
عشر ميالدم بشماؿ نير السينغاؿ كيعتقد أنيـ جاؤكا إلى ىناؾ مف تندكؼ حكالي القرف 

 فظكف عمى الصمكات كتعمـ الفقو كحفظالثاني ىجرم الثامف ميالدم كىـ مسممكف محا
 (2)تقع بيف سمجماسة كآكدغشت.ك القرآف، 

يقيمكف في مكضع يسمى أمطمكس كآخر يسمى تاليكيف كال يعرفكف حرثا كال  لمتونة:قبيمة -
زرعا كال خبزا كأمكاليـ األنعاـ كعيشيـ مف المحـ كالمبف كرئيسيـ محمد المعركؼ بتارشني مف 

 (3) أىؿ الفضؿ كالديف كالجياد.
ة كسمجمماسة كلقد امتدت ىذه القبيمة مف الصحراء شرقا حتى الطريؽ الكاصؿ ما بيف غان

 (4) ككانت تسيطر عمى الطرؽ التجارية اليامة.
بدعكة الحد  ق440جاكركف البحر كقامت بعد سنة بني لمتكنة كىـ ي أما قبيمة جدالة خمؼ

متمسككف بمذىب مالؾ بف أنس رضي اهلل عنو ككاف الذم  ةكىـ عمى السن»كرد المظالـ 
 (5).«ـنيج ذلؾ بينيـ عبد اهلل بف ياسيف كيحي بف ابراىي

حيث استكلى زعيـ الحمؼ عمى آكدغشت التي كانت محطة لقكافؿ كأصبحت عاصمة        
إلى غاية أف ـ 918ق/306ـ، ثـ كلده تميـ 900ق/287لو، ثـ جاء بعده كأحفاده األثير

 ابف عبد اهلل بف تيفاكت المعركؼالصنياجي الثاني بزعامة األمير  تشكؿ الحمؼ

                                         
راء كطنيـ بالمغرب، ينظر إلى: عبد الطكارؽ كىـ المسكفة ينتسبكف إلى صنياجة خرجكا مف اليمف كارتحمكا إلى الصح -*

 .  25ـ، ص 1981الرحماف بف عبد اهلل بف عمراف السعدم، تاريخ السكداف، باريس، 
 .52عصمت عبد المطيؼ دندش، المرجع السابؽ، ص -1
 .245ابف بطكطة، المصدر السابؽ، ص  -2
 .164البكرم، المصدر السابؽ، ص -3
 .33نفسو، صعصمت عبد المطيؼ دندش، المرجع  -4
 .164البكرم، المصدر السابؽ، ص -5



 م0122إلى 411الفصل األول                         إمبراطورية غانة من         

 16 
 

غانة آكدغشت كآلت الزعامة إلى  إمبراطكريةـ كبعد كفاتو استرجعت 1037ق/429بتارسنا
 (1)قبيمة جدالة.

 دور المرابطين في نشر اإلسالم: -2

بعدما آلت زعامة الحمؼ اإلسالمي إلى قبيمة جدالة بزعامة يحي بف إبراىيـ     
زالة  ةاألخير الذم استمر في الجياد في سبيؿ اهلل كنشر العقيد ىذا(2)الجدالي اإلسالمية كا 

الشؾ كالبدع، كذىب إلى الحج كجمب معو فقيو يدعى عبد اهلل بف ياسيف كالذم قاـ بتمقيف 
ـ، كاستقر في جزيرة في مصب نير السينغاؿ 1040في ديار الممثميف في الديف تعاليـ 

رب ثـ تكجو إلى غ (3)لمرابطة، كاجتمع حكلو نحك سبعيف شيخاكعاشا حياة الزىد كالتصكؼ كا
 ـ كانتصر عمييا1054ق/446كدخؿ مدينة آكدغشت عاصمة غانة الكثنية عاـ افريقيا 

كنقطة االنطالؽ، كنشر اإلسالـ كحارب البدع كأصبح رباط آكدغشت مركز الجياد 
 (4) كالخرافات كبسط سمطة المسمميف عمييا.

عمى بالد ىجرم ثـ 449تكلى عمى مدينة أغمات ياسيف جياده كاس ككاصؿ عبد اهلل بف
ميالدم بمكضع يسمى  1059ق/451ىجرم كقتؿ ببرغكاطة سنة 450المصامدة سنة 

 (5) كريبمت.

كاف الصراع قائـ بيف الممثميف كسكننكى غانة فتكلى أبك بكر بف عمر  األثناءكفي ىذه 
ـ 1076كاستكلى عمى ككمبي صالح العاصمة الذم رسمو الشيخ عبد اهلل بف ياسيف  الجياد

ميالدم كاعتنؽ أىميا اإلسالـ 1076ىجرم، 469كالقضاء عمى السكنيمؾ كسقطو بيده سنة 

                                         
 .54-52ص -عصمت عبد المطيؼ دندش، المرجع السابؽ، ص -1
 .453سميماف بف عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص،  -2
 .43-42ص -اليادم المبركؾ الدالي، المرجع السابؽ، ص -3
قيا الحديث كالمعاصر، د ط، مكتبة االسكندرية، عبد اهلل عبد الرزاؽ ابراىيـ، شكقي الجمؿ، دراسات في غرب افري -4

 .87ـ، ص1998القاىرة، 
 .168البكرم، المصدر السابؽ، ص -5



 م0122إلى 411الفصل األول                         إمبراطورية غانة من         

 17 
 

ـ كخير سكانيا بيف اإلسالـ أك الجزية، كنشر اإلسال (1)كحكـ ممكيا تحت حكـ المرابطيف
ـ الذىب كازداد عدد المساجد كالرباطات، ككصؿ بجياده إلى مدينة كانقارة حيث مناج كبني

الداخميف في اإلسالـ كتابع أبك بكر بف عمر جياده في بالد السكداف إلى غاية كفاتو في 
أعمنت غانة استقالليا عف الدكلة المرابطية كانفصاؿ بعض  (2)ميالدم 1087ىجرم  480

كانشغاؿ  اتباع أبي بكر ثؿ مممكة أنبارة كديارا ككنياجا بسبب االختالفات بيفم االكاليات عني
 القرف الثاني المرابطيف بالمغرب األقصى ىذا أدل إلى ظيكر امبراطكرية الصكصك في نياية

 عمى بزعامة سكمانجكرك الذم استكلى (3)ميالدم في كانياجا كديارا 1203عشر ميالدم 
 (4) ككمبي صالح.

كلما عمـ يكسؼ بف تاشفيف بالتكترات التي حدثت في غانة أرسؿ جيكشو لكقؼ ىذه 
االضطرابات كرجعت غانة لتبعية المرابطيف بعد أف استكلت قبائؿ الماندنجك المسممة في 

 (5) ميالدم.1235

ففي منتصؼ القرف الحادم عشر ميالدم اعتنؽ حكاـ مممكة كانجايا كالماندنجك      
ميالدم  1240مبي صالح عاصمة غانة في تكلى عمى كك سكا (6)اإلسالـ فتكسعت نفكذىـ

 (7) مبراطكرية مالي اإلسالمية.إت إلى أف تككن

 

 

                                         
 .45-44ص -اليادم المبركؾ الدالي، المرجع السابؽ، ص-1
 .116-115ص -عصمت عبد المطيؼ دندش، المرجع السابؽ، ص -2
 .73-72 ص-محمد فاضؿ عمي بارم، سعيد ابراىيـ، المرجع السابؽ، ص -3
 .16دم، المرجع السابؽ، ص -جي–فيج  -4
 .126عصمت عبد المطيؼ دندش، المرجع السابؽ، ص -5
 المرجع نفسو. -6
 .12عبد اهلل عبد الرزاؽ ابراىيـ، شكقي الجمؿ، المرجع السابؽ، ص-7
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 دور القوافل التجارية والطرق الصوفية في انتشار اإلسالم: -3

نا بيا إلسالـ بؿ كذلؾ التجارة كما اقتر أساسا انتشار ا لـ يكف جياد المرابطيف فقط ىك      
تشتير مبراطكرية غانة كانت إحيث أف (1)مع انتقاؿ السمع اإلسالـ مف نشاط في حمؿ دعكة

التجارة أىـ مشاغؿ كفي عيد المرابطيف كانت  (2)بقكة جيشيا كصنعيـ لألسمحة الحديدية
عممية استبداؿ الذىب بالممح ككانت غانة محطة لمقكافؿ التجارية كىذا ما  غانة كخاصة

حيث كانت الحياة االقتصادية مزدىرة كاعتمد اقتصادىا (3)شجع المسمميف العرب بالذىاب إليو
كالقيركاف  كانت مركز القكافؿ القادمة مف مصر ب كالتجارة ألنيااقتصادىا عمى الذى

كالمغرب، ككانت ككمبي صالح المركز التجارم لإلمبراطكرية كذلؾ نظاـ الضرائب حيث 
 (4) كانت تفرض الضرائب عمى القكافؿ القادمة إلييا.

عبر الصحراء كما كانت قبائؿ صنياجة تزاكؿ تجارة الذىب مع قبائؿ السكداف الغربي        
 (5)حزاـ السيؿ في غرب افريقيا عبر السكداف الشرقي إلىمف المشرؽ العربي كذلؾ الكبرل، ك 
كادم  كالتجار المسمميف الذيف يصمكف مف شماؿ بالد المغرب ككذلؾ الدعاة مف (5)الشرقي

 النيؿ كمصر.

 (6) ككانت ىناؾ طرؽ عديدة ظيرت منذ القرف السابع الميالدم باإلضافة الى قكافؿ الحجاج.
(6) 

                                         
 .455سميماف بف عبد العزيز الراجحي، المرجع السابؽ، ص -1
 .111سابؽ، صعصمت عبد المطيؼ دندش، المرجع ال-2
 .71، ص، 1975أحمد الطاىر، افريقيا فصكؿ مف الماضي كالحاضر، د ط، دار المعارؼ، القاىرة، ـ-3
 .66-65ص -محمد فاضؿ عمي بارم، سعيد إبراىيـ كريدية، المرجع السابؽ، ص -4
، 2000كزيع، القاىرة، ، دار األميف لمنشر كالت1عثماف برايما بارم، جذكر الحضارة االسالمية في غرب افريقيا، ط -5

 .04ص
 .27ـ، ص1999جالؿ يحي، تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر، د ط، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، -6
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برنك غرب بحيرة تشاد كمف جنكب كذلؾ القكافؿ التجارية التي كانت تخرج مف تكنس إلى 
السينغاؿ كمنحنى نير ؿ نيجيريا كمف مراكش إلى مصب نير الجزائر إلى بالد اليكسة شما

 (1)النيجر.

كعرفت غانة بأدكات الفخار كالحديد كالنحاس كالزجاج كالخشب أما فيما يخص       
المختمفة السركج، الزجاج كالخضر  مف الشماؿ فكانت تتمثؿ في األقمشة لتجاريةالبضائع ا

 (2)كالركائح العطرية.

كمف أىـ المراكز التجارية مدينة آكدغشت التي كانت أكؿ مركز تجارم انبعث منيا الديف 
 اإلسالمي إلى رحاب السكداف ككانت محطة القكافؿ التجارية كالتي ساعدتيا في نشر األفكار

باإلضافة إلى مدينة جنى التي أسيـ أميرىا في  (3)كالثقافات التي يحمميا التجار المسممكف
" كنبرك" مسجدا  ككاف يعيش فييا عدد مف الدعاة كالعمماء بنى أميرىاميالدم 11نياية القرف 

 (4) عظيما دليؿ عمى حبو لإلسالـ.

المسممكف التجار كالدعاة ككانت  أككارا التي استقر بيا كعاصمة اإلمبراطكرية غانة أك      
مسجد مدرسة لتعميـ القرآف الكريـ كقكاعد الديف كالمغة  بيا كانشأ (5)تضـ إثنا عشر مسجدا

 (6)العربية ككانت تضـ عددا كبير مف الفقياء كالعمماء كاألئمة.

مدينة تنبكت التي نشأت عمى أيدم الطكارؽ في أكاخر القرف الخامس مف اليجرة ك      
بناء المسجد الجامع فيو ثـ مسجد ـ ف كذلؾ سكؽ لمتجارة كتت مأكل العمماء كالعابديككان
أبي بكر  د القاضي عبد الرحماف بفاء كالعمماء منيـ الفقيو الحاج جنكرل ككثر فييا الفقيس

                                         
 .15يحي بكعزيز، المرجع السابؽ، ص-1
 .52-51ص -المرجع نفسو، ص -2
 .157عصمت عبد المطيؼ دندش، المرجع السابؽ، ص  -3
 .152المرجع نفسو، ص -4
 .115بكرل، المصدر السابؽ، صال -5
 .158عصمت عبد المطيؼ دندش، المرجع السابؽ، ص -6
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في غرب  لإلشعاع، كأصبحت تنبكت حاضرة لمثقافة العربية اإلسالمية كمركزا (1)بف الحاج
خاصتا في القرف التاسع  إفريقياالفضؿ كذلؾ إلى ىجرات المسمميف مف شماؿ  كيعكد(2)افريقيا

 (3)الميالدم.

كال يمكف أف ننسى الحركات الصكفية أك الطرؽ الصكفية التي كاف ليا دكر كبير في      
نشر اإلسالـ شماؿ غانا حيث انتشرت الطريقة القادرية كالتيجانية، كتمكنكا مف غرس البذرة 

 (4) .اإلسالميةاألكلى لمثقافة 

 (5) الطرؽ.مف خالؿ امتزاج الشعكب فيما بينيا فكؿ قبيمة كانت تنتسب عمى طريقة مف 

ىذه (6)القادرية إلى افريقيا الغربية في القرف الخامس عشر ميالدم حيث تسربت الطريؽ  
األخيرة التي تأسست في العراؽ عمى يد عبد القادر الجياللي كالذيف يتبعكف مذىب اإلماـ 

 (7) مالؾ.

ىذه الطريقة في فاس كاألزىر  أتباعكظيرت في كاحات التكات ك كالتو كتمبكت، حيث درس 
كطرابمس كالقيركاف، كأكثر مف بناء المساجد كالمدارس لتعميـ القرآف الكريـ في المناطؽ التي 

 (8) دخمكا إلييا.

                                         
 .21،27ص -السعدم، المصدر السابؽ، ص -1
 .183، ص2001حسف أحمد حسف، اإلسالـ كالثقافة العربية في افريقيا، د ط، دار الفكر العربي، القاىرة،  -2
، دار الكتاب 1افريقيا كجنكب الصحراء: مراحؿ انتشار اإلسالـ، طعطية مخزـك الفيتكرم، دراسات في تاريخ شرؽ  -3

 .244الكطنية، بف غازم، ص
 .250المرجع نفسو، ص -4
عبد القادر زبادية، دراسة عف افريقيا جنكب الصحراء في مأثر كمؤلفات العرب كالمسمميف، د ط، ديكاف المطبكعات  -5

 . 225، 42ص -الجامعية، الجزائر، د س ، ص
 .18ي بكعزيز، المرجع السابؽ، ص، يح -6
 .137، ص2011ىكبير دستاف، الديانات في افريقيا السكداء، تر: أحمد صادؽ، د ط ، المركز القكمي، القاىرة،  -7
 .18يحي بكعزيز، المرجع السابؽ، ص  -8
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باإلضافة إلى الطريقة التيجانية التي ظيرت في القرف التاسع عشر ميالدم كالتي تأسست 
مي التيجاني كمف بعده محمد الكبير عمى يد أحمد بف ع(1)1737قرب مدينة األغكاط في 
 ة في السكداف الغربي، كقدعمر الذم ساىـ في نشر ىذه الطريقكمحمد الصغير، كالحاج 

خالؿ تقديـ المساعدات لمفقراء كجمع األمكاؿ مف  كاف لمحركة التيجانية دكرا كبير مف
 (2) األغنياء.

الطريقتيف فالحاج عمر اعتنؽ القادرية كالشيخ  إحدلحيث اعتنؽ الزعماء األفارقة         
عثماف الفكدل ككذلؾ ابنو محمد بيمك كأخكه عبد اهلل كالشيخ أحمد ك لكبك الماسيني كالشيخ 

كحتى الطريقة السنكسة التي كاف ليا دكر ميمة  (3)أحمد الككنتي اعتنقكا الطريقة التيجانية
 (4) في غرب افريقيا.

 ي مممكة غانة:التأثيرات اإلسالمية ف-4

حيث انتشر اإلسالـ في ىذه المممكة بفضؿ سماحة مبادئو كأحدث انقالبا كاسعا في       
معو المغة العربية كالثقافة  كانتشرت (5)مختمؼ المجاالت االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية

كمف بيف ممكؾ غانة الذيف اعتنقكا  (6)بالفكر اإلسالمي ممكؾاإلسالمية كتشبع العمماء كال
 اإلسالـ:

أعظـ شخصية إسالمية في القرف  " يانا " ممؾ الممكؾ كىكالممؾ محمد زنعينا كالممقب-
الثاني ميالدم حيث اتصؿ ىذا الممؾ بعمماء الديف مف بينيـ ماالـ محمد الكسناكم الذم 

                                         
 .18يحي بكعزيز، المرجع السابؽ، ص  -1
، المطابع األىمية األكفست، 1ات كأحداث عف المسمميف، طمحمد بف ناصر العبكدم، شير في غرب افريقية، مشاىد -2

 .424ـ، ص 1984الرياض، 
 .18يحي بكعزيز، المرجع السابؽ، ص  -3
ـ( ضد االستعمار الفرنسي، د ط، 1914ق/1850إلياـ محمد عمي ذىني، جياد الممالؾ اإلسالمية في غرب افريقيا) -4

 .32-31ص –، ص 1988دار المريخ لمنشر، الرياض، 
 .185يحي بكعزيز، المرجع السابؽ، ص-5
 .48جكف جزاؼ، المرجع السابؽ، ص -6
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ي تنسك كلد في ممؾ مممكة أشاأكسام بكنينا كذلؾ الممؾ أدخمو ديف اإلسالـ كأعطاه اسـ زنغ
المسمميف في  عمى حيث حظي المسممكف في عيده بنكع مف النفكذ السياسي، حيث اعتمد

فؾ الخالفات كأسمـ في فترة ممكو، باإلضافة إلى الممؾ باباتك ك الذم عرؼ باسـ 
في تأسيس دكلة  امحما)محمد( طف عيسى كفي أكاخر القرف التاسع عشر كاف لو دكرا ىام

نش اإلسالمية بشماؿ غرب جميكرية غانا كفي عيده شيدت المساجد كالمدارس غرك 
 (1) غاؿ.ياإلسالمية كاستقداـ العمماء كالفقياء مف نيجيريا كمالي كالسن

كمف بيف مظاىر الحضارة العربية اإلسالمية كذلؾ استعماؿ األنظمة العربية        
الزكاة كالضرائب كالخراج، كتقميد المسمميف اإلسالمية في الحكـ كاإلدارة، كاالقتصادية مثؿ 

 (2) مناصب ىامة في بناء المساكف كالقصكر كالمساجد.

 أكؿ مف كيذكر المقريزم في كتاباتو عف مممكة غانة مدل تأثرىا بالمسمميف حيث ذكر أف
اسمو سير مندانة ككذلؾ ساكبكره  حج في إقميـ غانة مكسى ممؾ التكركر كأكؿ مف أسمـ ممؾ

بحيث ذىب إلى  (3)ميالدم724الى مصر سنة  ـكككك ثـ منسا مكسى لما قد كفتح بالد
 ا ممؾ الذىب ال أسجد لغير اهلل ".الحج كامتنع عف تقبيؿ األرض كقاؿ " أن

 كيكجد كذلؾ بيذه المممكة الكزراء كالقضاة كالكتاب كالدكاكيف كالممؾ منسمغا كمغا      
ىا محمد كيعنكف السمطاف محمدا ثـ منسا سميماف بف أبي بكر أخك منسا مكسى اعندىـ معن

حيث قاـ ببناء المساجد كالجكامع كالمنارات كجمب الفقياء مف مذىب االماـ مالؾ رضي اهلل 
 (4) قنبتا بف سميماف كبعده مارل جاظة بف منسامغا بف منسا مكسى ثـ ابنو مكسى.عنو ثـ 

                                         
 .37، 35ص  -عثماف برايما بام، المرجع السابؽ، ص -1
 .187يحي بكعزيز، المرجع السابؽ، ص  -2
ؿ، تقي الديف أحمد بف عمي المقريزم، الذىب المسبكؾ في ذكر مف حج مف الخمفاء كالممكؾ، تح: جماؿ الديف اليشي -3
 .142-141ص  -ـ، ص1420/2000، مكتبة الثقافة الدينية، الظاىر، 1ط
 .298القمقشندم، المصدر السابؽ، ص -4
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عمماء الذيف برزكا في ىذه اإلمبراطكرية أبك بكر بف أحمد بف عمر أقيت الياء ك فق يفكمف ب  
التنبكتي األصؿ، كىك رجؿ صالح كتقي ك كرعا متكاضعا معركؼ الصالح متيف الديف مف 

، كىك جد سيدم أحمد بابا (1)تأليفو في التصكؼ كأمكر الديف منيا معيف الضعفاء في القناعة
 (2) .943ىجرم كتكفي  890سنة لو نحك سبعمائة مجمد حج 

كأحمد بابا التنبكتي كىك أبا العباس أحمد بابا الماسني السكداني التكركرم التنبكتي كلد عاـ 
ميالدم، شيد عصره اىتماما بالعمـك الشرعية كجمع الكتب  1556ىجرم  963

 (3) مؤلفاتو المقصد في الشرح عمى مختصر خميؿ. كالمخطكطات كمف

تنبكتك أحد زعماء  إلى الشيخ سيدم أحمد البكام كىك عالما في منطقةباإلضافة       
كذلؾ القاضي محمكد بف  (4)كم كاف فقييا كقاضي في مدينة جنىتر  القادرية، كالقاضي أحمد

أبي بكر ك القاضي العباس كبد جنكل كالفقيو محمد ساقكا المكنكرل، كتعتبر ىذه المدينة 
رمغ كنكى كاف فدكا إلييا مف قبائؿ شتى كمنيـ مف الذيف ك مكقعا لمعمماء كالفقياء كالصالحي

 (5) فقييا كعالما صالحا.

 كمف بيف التأثيرات اإلسالمية في مممكة غانة كذلؾ ظيكر بيكت عمى الطراز المغربي،
نشاء عدد مف المدارس لتعميـ القرآف الكريـ كانتشار العادات كالتقاليد اإلسالمية، كلقد كاف  كا 

خاص بيـ مف العاصمة ككانت ليـ مساجد بيا فقياء كأئمة ككاف الشطر لممسمميف شطر 

                                         
، كمية الدعكة االسالمية، طرابمس، 1، ط2، 1، ج1036-963أحمد بابا التنبكي، نيؿ االبتياج بتطريز الديباج،  -1

 .151، ص 1398/1989
 .28-27ص  -البرتمي الكالتي، المصدر السابؽ، ص -2
 .17-16-15ص -أحمد بابا التنبكتي، المصدر نفسو، ص -3
، دار الكتاب 1الطيب عبد الرحيـ محمد الفالتي، الفالتة في افريقية كمساىمتيـ االسالمية كالتنمكية في السكداف، ط -4

 205-204ص  -ـ، ص1994الحديث ، الككيت، 
 .19، 16ص -السعدم، المصدر السابؽ، ص -5
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، (1)ؾ غانة الكثنيةثني، ككاف لممسمميف مكانة عند ممك اإلسالمي أكثر تحضر مف الشطر الك 
 (2) كارتفعت منارات المساجد ك الجكامع في مدنيا.

كأما الثقافة اإلسالمية فكانت ذات طابع عربيا صرفا ككانت مغربية، حيث كانت تكجد      
نفس مدارس المغرب في آكدغشت كنفس أسمكب الحياة ك المناىج باإلضافة إلى التأثيرات 

 (3) كتأثيرات مدارس مصر المممككية. األندلسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .74ضؿ عمي بارم، سعيد ابراىيـ، المرجع السابؽ، صمحمد فا -1
 .18عثماف برايما بارم، المرجع السابؽ، ص -2
 .207 -206ص، -حسف أحمد حسف، المرجع السابؽ، ص -3
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 .ةالمبحث الثالث: غانا الحديث

دكلة العباسية بعد أف مكره يتبيف لنا غانة الكثنية التي أعمنت تبعيتيا لكمما سبؽ ذ      
سيطر عمييا المرابطيف، ليست غانا الحديثة بؿ تبعد عنيا بألؼ ميؿ كسميت غانا الحديثة 

 إلمبراطكرية، أم أف جميكرية غانا الحديثة ال تمد بصمة (1)كتيمنا بأمجادىا الزاىيةنسبتا ليا 
غانة غير أف بعض شعكب كقبائؿ غانة " أكنا " القديمة ىي التي شكمت التركيبة السكانية 

 لجميكرية غانا الحديثة.

القديمة القديمة  (2)غانة غير أف بعض شعكب كقبائؿ غانة "أكنا" إلمبراطكريةال تمد بصمة 
 (3) ىي التي شكمت التركيبة السكانية لجميكرية غانا الحديثة.

فجميكرية غانا الحديثة عبارة عف مستطيؿ يمتد مف الشماؿ إلى الجنكب كيمتد بضمعو       
كضمعو الشمالي فيمتد مع حدكد بكركينافاسك كمف  الجنكبي مف ساحؿ المحيط األطمسي،

كيتككف سطحيا مف  2ألـ كـ 239مغ مساحة غانا شرؽ تكجك كمف الغرب ساحؿ العاج تبال
راعة الغالت التجارية خاصتا الكاكاك كعمى صيد األسماؾ اليضبة كالسيكؿ، كتعتمد عمى ز 

نير الفكلتا كأىـ مدنيا أكرا العاصمة كالتي يكثر بيا المسممكف كتيما، كككماسي  مف
 (4) ليضبة األشانتي. اإلقميمية العاصمة

                                         
، الييئة 2، ط1مادىك يانيكار، الكثنية كاالسالـ، تاريخ االمبراطكرية الزنجية في غرب افريقيا، تر: أحمد فؤاد بميع، ج -1

 .30ـ، ص1998لشؤكف المطابع، االسكندرية،  العامة
 .71أحمد الطاىر، المرجع السابؽ، ص  -2
 .33عثماف برايمابارم، المرجع السابؽ، ص -3
 --، ص2000، دار الجماىيرية بنغازم، 1عبد القادر مصطفى المجيشي، عبد العباس فصيخ العزيزم كآخركف، ط-4

 .178، 174ص، 
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ـ 1700كبنيت فييا في  1471حيث كانت تسمى بساحؿ الذىب احتميا البرتغاليكف عاـ 
 احتميا (1)ـ1874قمعة لمبرتغالييف كاليكلندييف كاأللماف كاالنجميز كفي خمسة كثالثكف 

 (2) البريطانييف كجعمكىا تحت الحماية كعرفت عندىـ باسـ شاطئ الذىب.

 مع العمـ أف غانا تكتب لمجميكرية الحديثة كغانة تكتب لإلمبراطكرية القديمة.

إلسالمية بدأ المسممكف ينطمقكف منيا فبعد أف سقطت مممكة غانة الكثنية كقياـ مالي ا      
إلى سكاحؿ غرب افريقيا، كتمكنكا مف نشر اإلسالـ في بالد األشانتي مثؿ اليكس كالفالنيينا 

% 35بناء المساجد كالكتاتيب كبمغ عدد المسمميف في جميكرية غانة حكالي  كالماندنقك كتـ
الصكفية التي كاف ليا دكر  ، باإلضافة إلى تكاجد الطرؽ(3)كيتمركزكف في تممي كككماسي

في نشر اإلسالـ كمحاربة االستعمار البريطاني حيث نشط المسممكف كككنكا منظمات 
 (4) كىيئات إسالمية تخدـ العمؿ اإلسالمي.

غير أنو كاف ىناؾ بعض الطرؽ المعادية لإلسالـ كالمسمميف منيا الحركة البيائية       
دكؿ  ليذا كانت أغمب دكؿ غرب افريقيا مف (5)اإلسالـ كالقاديانية التي تستيدؼ لمنيؿ مف

البريطاني كما أف الحككمة لـ تشجع كجكد األقميات اإلسالمية كىذا كمو بسبب االستعمار 
، حيث كقفت السمطات االستعمارية (6)دكر سياسي اإلسالميةحزب مسمـ فمـ يكف لمفئة 

 (7) ة.البريطانية في كجو الطرؽ الصكفية كالمسمميف بصفة خاص

                                         
 .203، ص1995، دار الكفاء، القاىرة، 1المعاصر: افريقيا، ط اإلسالميجماؿ عبد اليادم، محمكد مسعكد، المجتمع  -1
 .142ـ، ص 1962، المكتب التجارم، بيركت، 1إحساف حقي، افريقيا الحرة بالد األمؿ كالرخاء، ط -2
 .415محمد بف ناصر العبكدم، المرجع السابؽ، ص-3
 .204، محمكد مسعكد، المرجع السابؽ، ص جماؿ عبد اليادم -4
 .204محمد بف ناصر العبكدم، المرجع السابؽ، ص  -5
 .111ـ، ص1990المعاصر، د ط، عالـ الكتب، القاىرة،  اإلسالميجماؿ حمداف، العالـ  -6
متربية كالعمـ، ، منظمة األمـ المتحدة ل7، المجمد1935-1880ألبير أدكبكاىف، افريقيا في ظؿ السيطرة االستعمارية -7

 .531ـ، ص1990بيركت، 



 م0122إلى 411الفصل األول                         إمبراطورية غانة من         

 27 
 

لكف ىذه الطرؽ كاف ليا الفضؿ كالدكر الفعاؿ في الجياد كالدفاع عف البالد مف 
 (1)االستعمار.

ففي القرف التاسع عشر ميالدم ظيرت في غانا فكرة الجياد مف أجؿ محاربة الكثنية ككذلؾ  
 لمتصدم ألطماع االستعماؿ األكركبي.

إلى ظيكر ممالؾ إسالمية مف أجؿ  قيؽ باإلضافةكحمت التجارة الشرعية محؿ تجارة الر 
بعد  اإلفريقيةحككمات إسالمية تحكـ المسمميف ككذلؾ تـ في ىذا القرف تقسيـ القارة  إنشاء

 (2) إلى القياـ كالنيكض مف أجؿ التحرر. عجؿـ، ىذا ما 1885-1884مؤتمر برليف 

أكضاع مزرية خاصة  بصفة عامة كغانا بصفة اإلفريقيةحيث شيدت شعكب القارة        
أكاسط القرف الثامف عشر ميالدم فاستغمكا ثركاتيا كعممكا عمى تجزئة دكليا كغيرىا مف  مف

 األكضاع التي أدت إلى ظيكر مكجات تحرر.

 

 

                                         
 .399، المرجع السابؽ، ص إسالميةحساف حالؽ، مدف كشعكب  -1
 .35إلياـ محمد عمي ذىني، المرجع السابؽ، ص-2



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 االستعمار البريطاني في غـانا                         
 
 

 
 المبحث األكؿ: مؤتمر برليف كتقسيـ القارة األفريقية.                
 المبحث الثاني: السياسة البريطانية في غانا.                
 المبحث الثالث: أكضاع  غانا في ظؿ االستعمار البريطاني.                

 

 

 الفصل الثاني



 االستعمار البريطاني في غاناالفصل الثاني                                     

 
28 

 

   .1885-1884 اإلفريقية القارة وتقسيمالمبحث األول: مؤتمر برلين 

 اإلفريقيةس الشديد عمى القارة شيدت الدكؿ األكربية تكترا حادا في العالقات نتيجة التناف   
مع المصالح كالتكجيات ىذا ما جعؿ بسمارؾ يفكر في ضركرة عقد مؤتمر بج تضاربت أيف

ـ، الذم عرؼ 1885-1884تجسد ذلؾ في مؤتمر برليف ىذه الدكؿ عمى طاكلة النقاش ك 
المحادثات بيف الدكؿ الحاضرة كانتيت منقشاتو بجممة مف النتائج كالقرارات كاف  مجمكعة مف

 يا.ليا األثر البالغ عمى افريق

 الظروف الممهدة لعقد مؤتمر برلين: -1

كصكؿ رد بريطانيا عمى رسالتو الخاصة بحماية  أرسؿ بسمارؾ إلى المكرد جرانفيؿ فكر      
األلماف في جنكب قرب غرب افريقيا ما يفيد بأف مصالح ألمانيا الحيكية ال يمكف التضحية 

بالمحمية األلمانية في أنجرابككينا* بيا مف أجؿ حسف نكايا بريطانيا كرغـ اعتراؼ بريطانيا 
إال أف سياسة بسمارؾ أدت إلى االحتكاؾ بيف الدكلتيف كذلؾ لتكسع المحمية إلى مناطؽ 

 (1) أخرل.

كاف لبريطانيا مصالح في المنطقة كأكدت أنيا تحت النفكذ البريطاني فضمت بذلؾ حككمة 
إلى  24/07/1884في الكاب نتشكاناالند** مما أدل إلى غضب بسمارؾ الذم أرسؿ 

ما يفيد رفضو االعتراؼ بالخطكط التي قامت  Mansterالسفير األلماني في لندف مكنستر
بيا بريطانيا كأعمف بذلؾ الحماية عمى الشريط الساحمي ألنجرابككينا مف حدكد مستعمرة 

 (2) الكاب مف الحدكد البرتغالية في أنجكال.

                                         
أنجرايككينا: أك أنجرل الصغرل، تقع في افريقيا الجنكبية الغربية كضع عمـ ألمانيا عمى ساحميا مف طرؼ تاجر ألماني  -*

 " ككانت محؿ خالؼ بيف ألمانيا كبريطانيا.يدعى"لكدريتز
 .52، ص1998شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، دراسات في تاريخ غرب إفريقيا، القاىرة، -1

ـ، ينظر: المنجد 1966نتشكانا رند، محمية بريطانية في جنكب افريقيا، تسمى حاليا بكتسكانا، ثالث استقالليا عاـ  -**
 . 172، ص2003غة كاالعالـ، دار المشرؽ، لبناف، في الم

 .53شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص -2
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ة في الككنغك التي كاف يا بالمنطقة الدكلينجح بسمارؾ في الحصكؿ عمى اعتراؼ بريطان
 (1)كلد قد حصؿ عمى ضماف دكلي ليا.الممؾ ليكب

ر التباعد التدريجي ؼ القكل قبؿ انعقاد المؤتمر حيث ظيكاف ىذا الكضع السائدتيف مختم
بيف ألمانيا كفرنسا في الكقت الذم تـ فيو التقارب بيف ألمانيا كبريطانيا كازداد ىذا التقارب 

 ا أثناء مباحثات المؤتمر بيف مختمؼ الكفكد التي شاركت في أعمالو.كضكح

 .2انعقاد مؤتمر برلين -2

انعقد ىذا المؤتمر العالمي األكركبي بمدينة برليف كأفتتح أشغالو يـك السبت عمى      
 26/02/1885إلى غاية  ـ15/11/1884الساعة الثانية زكاال ترأسو بسمارؾ في الفترة مف 

 (2) بكا أربعة عشرة دكلة أكركبية ماعدا سكيسرا ك ك.ـ.أ حضرت بصفة مراقب.كحضره مند

تمثمت الدكؿ الحاضرة في: النمسا، المجر،ألمانيا، بمجيكا، إيطاليا، ىكلندا، البرتغاؿ، ركسيا، 
 اسبانيا، السكيد، النركيج، تركيا، بريطانيا.

الجمسة األخيرة في  كانتيت 15/11جمسات كاممة الجمسة األكلى في 10عقد المؤتمر
 38 تتضمن (General Actكصدرت قرارات المؤتمر شكؿ ميثاؽ عاـ ) ـ26/02/1885

عمى أف المكاد 38مادة ككقعو ممثمكا الدكؿ المشتركة في المؤتمر ماعدا ك.ـ.أ كنصؼ المادة 
 (3)التي تعتمدىا الدكؿ المشتركة سكؼ تصبح سارية المفعكؿ بعد اعتمادىا مف كافة الدكؿ.

 ف أىـ المكاد التي أكفرىا المؤتمر:م

 تقرير حرية التجارة في حكض الككنغك. -1

 االلتزاـ بحرية المالحة في نير الككنغك ك النيجر. -2
                                         

 .53شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، دراسات في تاريخ غرب إفريقيا، المرجع السابؽ، ص  -1
 .133ـ، ص1997الحديث كالمعاصر، منشكرات الجامعة المفتكحة، فيصؿ محمد مكسى، مكجز تاريخ افريقيا  -2
فرغمي عمي تسف ىريدم، تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر الكشكؼ، االستعمار االستقالؿ، العمـ كااليماف لمنشر،  -3

 .118ـ، ص2008



 االستعمار البريطاني في غاناالفصل الثاني                                     

 
30 

 

 بمجيكا. االعتراؼ بدكلة الككنغك الحرة التي أصبحت فيما بعد مف ممتمكات -3

 قيؽ كمطاردتيا كالفضاء عمييا.العمؿ عمى إلغاء تجارة الر  -4

ـ فرض أية دكلة حمايتيا عمى منطقة ساحمية في غرب افريقيا دكف أف تعمف ذلؾ عد -5
 لمدكؿ األخرل.

عدـ إعالف أية دكلة الحماية عمى منطقة مف القارة االفريقية دكف أف تككف ىذه الحماية  -6
 (1) مؤيدة باحتالؿ فعمي لممنطقة.

 كبالفعؿ اعتمدت كؿ الدكؿ المشتركة في المؤتمر ىذه القرارات عدا ك. ـ. أ كقد ذكر بسمارؾ 

سكؼ تدخؿ في قائمة القكل التي ربما تنضـ بعد  .ـ أف ك. ـ . أ19/04/1886في اجتماع 
التي تنص عمى أف القكل التي لـ تكقع عمى  37ذلؾ إلى نصكص المؤتمر حسب المادة 

 (2) مر تنضـ إليو فيما بعد.المرسـك العاـ لممؤت

ألحؽ بالبركتكككؿ الخاص بتمؾ المعاىدات التي كقعتيا الدكؿ المشتركة في المؤتمر فيما 
كالتي اعترفت فييا بمجيكا ـ 23/02/1885بينيا، آخرىا تمؾ المعاىدة التي كقعت في

ة التي أسسيا قمة لمييئبالمنطقة التي سقطت الييئة الدكلية لمككنغك نفكذىا عمييا لدكلة مست
كلد كحممت اسـ دكلة الككنغك الحرة كظمت تحمؿ ىذا االسـ حتى ضمتيا بمجيكا الممؾ ليكب

 (3) .ـ1908إلييا في عاـ 

 المسائل التي عالجها المؤتمر: -3

مف أىـ المسائؿ التي عالجيا المؤتمر في جمساتو الرسمية كتناقش فييا المؤتمركف كانت 
 كاآلتي:

                                         
 .118عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، دراسات في تاريخ غرب إفريقيا ،المرجع السابؽ، ص -1
، دار الزىراء، السعكدية، 2شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر، ط -2

 .147ـ، ص2002
 .147المرجع نفسو، ص -3
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 حوض نهر الكونغو:حرية التجارة في  -أ

حتى  ـ15/11/1884استمر بحث ىذه المسألة حكالي أسبكعيف أم مف     
كقد كشفت المناقشات عف التقارب بيف ألمانيا كبريطانيا كالييئة الدكلية  ـ01/12/1884

أكاسط افريقيا  ككؿ فيالتجارة ككانت ىذه المجمكعة تيدؼ إلى التكسع في عممية حرية 
معارضة كؿ مف فرنسا كالبرتغاؿ كسعت كؿ منيما إلى تضييؽ حدكد  لقيكلكف ىذا المبدأ 

التكسع بقدر اإلمكاف إذ ظيرت القطيعة كاضحة بيف أعضاء كفكد كؿ مف فرنسا كألمانيا كقد 
تعاطؼ بسمارؾ مع انجميترا كالييئة الدكلية كحقؽ بذلؾ انتصارا مممكسا لمبادئ حرية 

 (1) التجارة.

نجح المؤتمر في تحديد الحدكد الجغرافية لحكض الككنغك كشكمت  بعد الجمسة األكلى       
لجنة ليذا الغرض كأمكف رسـ ىذه الحدكد التي تمتد مف مناطؽ سقكط األمطار عمى 

( ك شكارل Ogowe ( كأجككم )Niariنيارم ) رالحكافي الجبمية لألحكاض المجاكرة ألنيا
(Schakari كنير النيؿ في الشماؿ كسقكط األمطار ) الشرقية عمى تنجانيقا في الشرؽ

( في الجنكب كقد Logeم كلكجي )ؽ سقكط األمطار عمى أحكاض الزمبيز ككذلؾ مناط
أثارت البرتغاؿ بعض المشكالت بسبب رغبتيا في ضـ بحيرة تجانيقا* ألمالكيا لكنيا لـ 

لبحث  تنجح في ذلؾ كأمكف االنتياء مف بحث ىذه المسألة مع أكائؿ ديسمبر ليتفرغ المؤتمر
 (2)المسألة األخرل.

 

                                         
 .56عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، دراسات في تاريخ غرب إفريقيا ، المرجع السابؽ، ص -1
كبيرة في افريقيا الشرقية بيف الككنغك كتنزانيا كبكرندم ينظر: المنجد في المغة العربية كاالعالـ، بحيرة تنجانيقا، بحيرة  -*

 .181المرجع السابؽ، ص
ص، -شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر، المرجع السابؽ، ص -2

147-148. 
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 حرية المالحة في حوض النيجر: -ب

ت بو ألمانيا لبقية كفكد تعاكنت فرنسا مع ألمانيا منذ البداية في كضع مشركع تقدم     
االفريقية كرغـ ىذا فقد حدثت يتعمؽ بالمالحة في أحكاض األنيار ككاف المشركع المؤتمر 

ة كمناقشة بنكد ىذا المشركع ككانت فرنسا التي طمبت اختالفات بيف ألمانيا كفرنسا عند دراس
إدراج مكضكع النيجر في جدكؿ أعماؿ المؤتمر، ككافؽ بسمارؾ عمى ذلؾ في ذركة صراعو 
مع إنجمترا دكف أف يدرؾ المغزل مف ذلؾ، أيف كانت فرنسا كبريطانيا في صراع حكؿ ىذا 

بريطانيا بدكرىا تقدمت بطمب الحكض كأرادت بذلؾ ضماف مصالحيا بتأييد مف ألمانيا، ك 
معالجة مكضكع النيجر مستقال عمى حكض الككنغك كقد كافؽ المؤتمر عمى ذلؾ ككاف ىذا 

 (1)بمثابة ضربة قاسية لفرنسا.

( مف نصكص المؤتمر عمى أف تتعيد بريطانيا بتطبيؽ مبادئ 30نصت المادة )       
الكاقعة تحت سيادتيا كما تعيدت  ذهمالحة في مياه النيجر كفركعو كمنافحرية التجارة كال

بريطانيا بالعمؿ عمى حماية التجارة األجانب كجميع المنشآت التجارية في أحكاض النيجر 
كما  تحت السيادة البريطانية كذلؾ بشرط التزاـ التجار بشركط كقكاعد التجار ىناؾ، الكاقعة

مية خالؿ الحرب حيث تظؿ ( عمى حرية المالحة في النيجر كالمياه اإلقمي33نصت المادة )
نصكص المؤتمر سارية المفعكؿ في زمف الحرب كعمى ىذا تظؿ المالحة حرة لكؿ الدكؿ 
سكاء المحايدة منيا أك التي في حالة حرب كقد استغرؽ بحث ىذه المسألة شير ديسمبر 

الميالدية ليستأنؼ أعمالو في  بأكممو أيف تأجمت الجمسات بسبب أعباء رأس السنة
 (2) ـ أيف بحث قضية شركط االحتالؿ الفعمي في المستقبؿ.07/01/1885

 

 
                                         

 .57الرزاؽ عبد هلل ابراىيـ، دراسات في تاريخ غرب افريقيا، المرجع السابؽ، صشكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد  -1
 .148شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر، المرجع السابؽ، ص -2
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 االحتالل الفعمي وشروطو: -ج

 ( التي نصت عمى أف أم قكة34مادة) مف أىـ المكاد التي اتفؽ عمييا في المؤتمر ال     
تي تنكم تستكلي عمى أم جزء مف األرض عمى سكاحؿ القارة خارج ممتمكاتيا الحالية أك ال

مؤتمر كذلؾ حتى ر ىذه الدكلة كؿ الدكؿ المكقعة عمى ميثاؽ الحماية عمييا أف تخط إعالف
( عمى بنديف ىما: 34دعاءاتيا الخاصة، كاحتكل قرار المؤتمر في المادة)تتمكف مف الدفاع إل

يقضي بأف أية قكة تحصؿ عمى منطقة ما في المستقبؿ عمى سكاحؿ افريقيا  األول:البند -
 تمكاتيا الحالية عمييا أف تصحب ذلؾ بإعالف كؿ القكل األخرل في المؤتمر.كتقع خارج مم

 يقضي بعدـ إعالف أية دكلة الحماية عمى منطقة مف القارة االفريقية دكف أف الثاني: البند-
تككف ىذه الحماية مؤيدة بإحتالؿ فعمي لممنطقة مع مراعاة العمؿ عمى تقدـ تمؾ المنطقة 

قامة نظاـ  قضائي عادؿ كاحتراـ حقكؽ المكاطنيف كحقكؽ التجار كالنقؿ كسكانيا كا 
 (1)كالمكاصالت.

( أىمية خاصة ألنيا دفعت الدكؿ األكركبية إلى التكالب عمى استعمار 34كتكتسب المادة )
 افريقيا بإعالف ذلؾ لمدكؿ األخرل.

كد عمى أف تمت المكافقة النيائية عمى مكاد االحتالؿ الفعمي بعد مناقشات بيف أعضاء الكف
 (2)فصؿ مستقؿ مف المرسـك النيائي. تككف في

كىكذا ثـ في برليف ك دكف ممثميف ألم دكلة افريقية كضع األسس التي تـ عمى       
ر األكركبيكف بعد إلغاء إلى كحدات، كىي األسس التي كضعيا التجا إفريقياأساسيا تقسيـ 

 (3) .افريقياالجديدة في  قيؽ كصارت ىذه األسس حدكد الدكؿ المستقمةتجارة الر 

                                         
 .149عاصر، المرجع السابؽ ، صشكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، تاريخ افريقيا الحديث كالم -1
 المرجع نفسو.-2
 .59شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، دراسات في تاريخ غرب افريقيا، المرجع السابؽ، ص -3
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 قرارات مؤتمر برلين تقسم القارة: -4

خرج المؤتمركف بعد مناقشات مطكلة بقرارات كنتائج، كانت افريقيا الضحية إذ ظمت      
 إلى يكمنا ىذا مف أىـ ما أقره المؤتمر ما يمي: اإلفريقيةأثاره راسخة في األراضي 

الدكؿ األخرل بيذا  ية تحتؿ بمد افريقيا كتعمفاتفؽ المؤتمركف عمى أف أم دكلة أكركب -1
ليا أف تستعمر ىذا البمد فيما بعد ككاف القرار بمثابة الضكء األخضر لمتكالب  يحؽ االحتالؿ

 (1) الي.نافس االستعمارم االمبريعمى افريقيا كدعكة لمت

 نير الككنغك كالنير ككذلؾ حرية االتفاؽ عمى حرية التجارة المشركعة في حكض -2
 المالحة الدكلية.

كبكلد الحؽ في امتالؾ معظـ الممؾ لي أك اإلفريقيكافؽ المؤتمر عمى إعطاء االتحاد -3
 أراضي نير الككنغك عمى أف يككف محايدا كالتجارة فيو حرة.

 كافؽ المؤتمر عمى االستمرار في محاربة تجارة الرقيؽ في افريقيا. -4

ك اتفاقيات مع السكاف الكطنيف يككف ليا أف أم دكلة سبؽ كأف ارتبطت بمعاىدات أ -5
 (2)تدخؿ دكلة أخرل. الحؽ في احتكار التجارة معيـ دكف

مناطؽ نفكذىـ المتضاربة  كـاألكركبية تعد العدة لتحديد تخنتيجة ليذه القرارات أخذت الدكؿ 
ا فقد اندفعت كؿ مف بريطانيا كفرنسا مثال إلى الشماؿ كالشرؽ مف قكاعدىما فركزت بريطاني

لكصكؿ إلى ممتمكاتيا عند بحيرة  ا عمى منطقة النيجر كنيجيريا في حيف تكجيت فرنسا نحك
مف األراضي المتصمة مف الجزائر إلى  إمبراطكريةشاد ضمف مخطط استعمارم شامؿ لبناء ت

 (3)الككنغك.

 
                                         

 .715ـ، ص1994، تر: يكسؼ شمب الشاـ، كزارة الثقافة، دمشؽ، 2جكزيؼ. كي. زيربك، تاريخ افريقيا السكداء، القسـ -1
 .134-133ص  -صؿ محمد مكسى، المرجع السابؽ، صفي -2
 .122فرغمي عمي تسف ىريدم، المرجع السابؽ، ص-3



 االستعمار البريطاني في غاناالفصل الثاني                                     

 
35 

 

 فضمت مكريتانيا، فكلنا العميا، السكداف، غينيا، النيجر، ساحؿ العاج، داىكمي* في     
إلى الصكماؿ، مدغشقر، الغابكف، كافريقيا االستكائية عمى الساحؿ باإلضافة افريقيا الغربية 

 (1)الشرقي.

ف ا المؤتمر إال ميناءيأما البرتغاؿ فقد كانت قرارات المؤتمر ىزيمة ليا، حيث لـ يترؾ لي
عمى صغيريف في شماؿ الككنغك إلى جانب احتفاظيا بمستعمراتيا القديمة في مكزمبيؽ 

احتالؿ  إلىعمى الجية الغربية لمقارة باإلضافة لشرقي كغينيا البرتغالية كأنغكالالساحؿ ا
ا لكف نشاطيا انتيى بإنذار كؿ مف فرنس ،نير الككنغك المكانئ الكاقعة شماؿ مصب

بالتنازؿ عف مشاريعيا ك التي أدت المتداد الممتمكات كبريطانيا ك ألمانيا ك طالبكىا فيو 
 (2) ***في جنكب إفريقيا كاتنجا.** مف الترنسفاؿ البريطانية

ايطاليا التي سارعت لميناء أما اسبانيا فقد حافظت عمى مستعمراتيا القديمة باإلضافة إلى    
 ريتريا الكاقع عؿ البحر األحمر.عصب بأ

أما ألمانيا فنفكذىا امتد ليشمؿ كؿ مف الطكغك ك الكاميركف في إفريقيا الغربية ككؿ     
 (3).كب غرب إفريقيا الممتد مف انغكال البرتغالية إلى اتحاد جنكب إفريقياجن

 فمؤتمر برليف نجح في تحقيؽ ىدفيف أساسييف ىما: 

                                         
عرفت بالبينيف، ينظر المنجد في  1960ـ تقع في غرب افريقيا نالت استقالليا 1894داىكمي: محمية فرنسية منذ  -*

 .329المغة كاالعالـ، المرجع السابؽ، ص
، المكتب الجامعي، اإلسكندرية، 1الحديث كالمعاصر بسيطرة أكركبا عمى العالـ، ججالؿ يحي، التاريخ األكركبي -1

 .463ص
ترنسفاؿ: محمية بريطانية في إحدل مقاطعات إفريقيا الجنكبية عاصمتيا بريتكريا، ينظر: المنجد في المغة كاإلعالـ،  -**

 .173المرجع السابؽ، ص
 .18كزغ سابقا، ينظر: المنجد في المغة كاإلعالـ، المرجع نفسو، صكاتنجا: مدينة في الككنغك عمى نير لكلكا ي-***

 .18فرغمي عمي تسف ىريدم، المرجع السابؽ، ص-2
 .15المرجع نفسو، ص-3
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قياـ دكلة حرة كبرل في قمب إفريقيا االستكائية تككف مف الناحية االسمية مفتكحة لكؿ  -1
 .عكب كبعيدة عف المنافسات الدكليةالش

بالمناطؽ الداخمية في القارة مؤيد الحرية ك المنافسة  االقتصاديةكضع أسس التنظيمات  -2
 (1)الشريفة.

كظير ذلؾ كاضحا في مساندة ألمانيا  ،ىذه السياسة األلمانية أدت لزيادة التقارب مع فرنسا
ـ أثناء مناقشة الميزانية المصرية التي كانت 18/06/1884لفرنسا خالؿ مؤتمر لندف في 

 ـ.1881كنيا تحت سيطرتيا منذ عاـ خاصة كتخص بريطانيا بصفة 

تغالية التي عقدت كما أبدل بسمارؾ استعداده لمتعاكف مع فرنسا ضد المعاىدة البريطانية البر 
ة التكصؿ التفاؽ ألمانيا عمى فرنسا ضركر  ةأيف اقترح كزير خارجي ـ،26/02/1884في 

 (2) ف القضايا في غرب إفريقيا.فرنسي ألماني بشأ

بعض الخالفات بيف فرنسا ك بريطانيا شيرا قبؿ انعقاد  تبسبب المسالة المصرية ظير      
المؤتمر كنتيجة لذلؾ اتصؿ بسمارؾ ببريطانيا ك دعاىا لحضكر المؤتمر بعد أف أطمعيا 
عمى األسس التي سيعقد المؤتمر ألجميا ىذا لخكفو مف كقكع خالؼ ك مكاجية بيف فرنسا ك 

 (3) ف ىناؾ خالفات بينيما حكؿ غرب إفريقيا.بريطانيا خاصة ك أ

كانت المعارضة البريطانية تدكر حكؿ غمكض حرية التجارة كشكؿ الرقابة في حكض النيجر 
أم مدل يطبؽ مبدأ االحتالؿ الفعمي ذلؾ رغـ مكافقة كزير خارجيتيا جرانفيؿ عمى  إلى ك

 الذم تسيطر عميو.يف النيجر* التمييز بيف الككنغك ك بعقد المؤتمر إذ كاف ىدؼ بريطانيا 
                                         

 .121فرغمي عمي تسف ىريدم، المرجع السابؽ، ص -1
 .53المرجع نفسو، ص -2
  .53السابؽ، صشكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، المرجع  -3
ميؿ، يصب في خميج غانا كيعد مف أصمح األنيار لممالحة كطريؽ مائي عظيـ 2600حكض النيجر: بمغ طكلو  -*

 . 08، ص1934لممكاصالت ينظر: محمد محي الديف رزؽ، افريقيا كحكض النيؿ، مطبعة عطايا، مصر، 
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ـ اتخذت بريطانيا اإلجراءات الالزمة لمحفاظ 1885-1884كفي ضكء قرارات مؤتمر برليف 
حيث لـ ،شماال 59عمى المناطؽ الداخمية لمستعمرة ساحؿ الذىب فيما كراء خط عرض 

 (1) تعمف أم دكلة أكركبية الحماية عمييا.

كىكذا غبر مؤتمر برليف المالمح الرئيسة لمقارة اإلفريقية بعد أف نظمت عمميات السيطرة     
 لتنتيي بذلؾ قصة الصراع األكربي عمى إفريقيا.

حيث تغيرت الخريطة الجغرافية السياسية إلفريقيا ك تـ تعييف الحدكد ك قسمت القارة  
عمى ما كانت عميو عاـ  ح القارةة سياسية مغيرة بذلؾ مالمكحد 40اإلفريقية إلى نحك

 (2) .مف الفكضى في جميع أنحاء إفريقياكىذا التقسيـ أدل إلى حالة  ،ـ1879

 emilيقكؿ إميؿ بانينج، كتضاربت األقكاؿ حكؿ ىذا المؤتمر ك ما حققو مف نجاح حيث     
banning حرة في قر بقياـ دكلة أف المؤتمر أ يمو لوالمؤتمر في تقيكلد في رئيس كفد ليكب

قمب إفريقيا االستكائية كما ثبت المؤتمر مبادئ الحرية ك المنافسة الشرعية بعكس التقاليد 
االستعمارية كما أتاح المؤتمر الفرصة لتقسيـ القارة شمالي ك جنكبي خط االستكاء بطريقة 

 (3) سميمة دكف سفؾ الدماء.

لي بجامعة أكسفكرد أف ىذا أستاذة القانكف الدك  sobyle Croweكما ذكرت سابيؿ كرك     
المؤتمر كانت أىدافو تحقيؽ حرية المالحة في أحكاض النيجر ك الككنغك ك لكف  في حقيقة 

كما دعى المؤتمركف إلى محاربة تجارة  عف  احتكار الدكؿ الكبرل لمتجارة،األمر أسفر 
  (4) الرقيؽ إال أف بعض المناطؽ شيدت أبشع أعماؿ الكحشية مثؿ حكض الككنغك.

                                         
 .121فرغمي عمي تسف ىريدم، المرجع السابؽ، ص  -1
 .64-63ص -أدكابكىف، تاريخ افريقيا، المرجع السابؽ، صألبير  -2
 .52شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، المرجع السابؽ، ص -3
 المرجع نفسو. -4
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كقد حاكؿ المؤتمر أف ينظـ العالقات بيف الدكؿ االستعمارية عمى أسس قانكنية غير انو  
ساىـ في دفع عجمة التكالب االستعمارم عمى القارة اإلفريقية فسارعت كؿ الدكؿ بعد 

 (1)المؤتمر لتحقيؽ أطماعيا في القارة.

ؿ ضياع حقكؽ األفارقة كقد كاف ليذا المؤتمر أثار سمبية في المجاؿ السياسي مف خال     
ضعاؼ نظاـ الحكـ المحمي أما في المجاؿ االقتصادم فكانت  ك حرمانيـ مف حؽ الحرية كا 
فترة االستعمار عبارة عف استغالؿ اقتصادم في الزراعة مف خالؿ نيب أراضي األفارقة ك 

كفي الصناعة مف خالؿ  ،(2)إعطائيا إلى المستكطنيف ك السيطرة عمى األراضي الخصبة
نيب المكارد األكلية عف طريؽ الشركات ك كذلؾ في المجاؿ التجارم ك االجتماعي مف 

كما أف ىذا المؤتمر لـ يعنى ك احتكار التعميـ عمى األقمية،  خالؿ سياسة التمييز العنصرم
 (3) بمصالح الشعكب اإلفريقية كلـ ينص عمى احتراـ أمالكيا كاتخذ شكؿ السمب كالنيب.
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 .السياسة البريطانية في غانا ثاني:المبحث ال

ـ إخضاع جميع مناطؽ غرب إفريقيا بإنشاء 1914-1880لقد شيدت الفترة ما بيف      
عمييا  كما استكلى فييا لكؿ مف االحتالؿ البرتغالي،حيث تعايشت القكل األكركبية  ،(1)لبيريا

     ـ عف بعض األراضي ك 1667يكلندييف الذيف تنازلكا لالنجميزـ ثـ ال1662عاـ  البرتغالييف
ت مستعمرة ساحؿ ـ كىكذا انشأ1874أكرا سنة  ك اشترل االنجميز مف الدنماركييف كيتا

ـ أصدر البرلماف 1821كفي سنة  الؿ االستحكاذ عمى جميع أراضييا،الذىب مف خ
االنجميزم مرسكما بجعؿ إدارة شؤكف ساحؿ الذىب يخضع لمحكـ المباشر بدال مف الشركة 

ـ فرضت بريطانيا الحماية عمى جميع مممكة 1890عركفة بالشؤكف اإلفريقية لمتجارة كفي الم
 (2)ي.نتاالشا

 (3)ليةاـ أعمنت بريطانيا حمايتيا عمى جميع أراضي غانا الح 1901كبحمكؿ عاـ      
 (4)ضمت بعد الحرب العالمية الثانية تكجك إلى غانا ك سيطرت عمى السيراليكف ك غامبياك 

: مستعمرة التاج ك التي يمكف االستحكاذ عمييا ت بريطانيا مستعمراتيا إلى قسميفمحيث قس
بالغزك ك االحتالؿ ك تككف جميع السمطات في يد الحاكـ البريطاني ك مستعمرة المحمية 
كىي األراضي التي بسطت عمييا الحماية بمكجب االتفاقيات التي عقدت مع الحكاـ 

 (5)المستعمرات أك كزارة الخارجية أك الككمنكلث.المحمييف كتتبع إداريا كزارة 
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حيث كانت جميع المستعمرات البريطانية كاف اختمفت أسماؤىا مف مستعمرة إلى       
تتبع كزارة المستعمرات بينما تبع اتحاد ، ما عدا جنكب إفريقيا ك السكدافمحمية إلى انتداب في

أما  حيث أصبح تابعا لكزارة الككمنكلثـ فقط 1910جنكب إفريقيا ىذه الكزارة حتى عاـ 
 مشؤكف المختمفة مثؿ:لالسكداف فتبع كزارة الخارجية ك تنقسـ كزارة المستعمرات إلى إدارات 

الصحة كىكذا يرأس كال منيا خبير في ىذه الشؤكف  ، إدارة المالية، التعميـ،إدارة الزراعة
خبراء لدراسة مسالة مف  كبإمكاف المدير أف يستعيف بمجمس أك عدة مجالس أك جممة

 (1) المسائؿ مثؿ: المجمس االستشارم لشؤكف الصحة أك مجمس لشؤكف التعميـ ...

كتنفرد كزارة المستعمرات  اف داخمية في كؿ إدارات الحككمة،كما تكجد أيضا لج      
إدارتيا كلكف كزير ف إلى المستعمرات ليكتبكا تقارير عف البريطانية بأنيا ال ترسؿ مفتشي

المستعمرة عمى اتصاؿ مباشر بحكاـ ىذه المستعمرات كىؤالء مكمفيف بكتابة تقارير سنكية 
عف مجريات األمكر في البالد التي يتكلكنيا ك ىذه التقارير تجمع ك تنشر سنكيا كما تنشر 

 (2) .ر المجالس التشريعية ك اإلحصاءاتمحاض

مسممات المقدسة في القانكف العاـ ما مف الاككاف ىناؾ مبدآف رئيسياف يشكالف جزءا ى     
 دائما السياسة االستعمارية البريطانية ىما:كقادا البريطاني ك 

ف كاف ميزانؾ   شرط ك مقياس لالستقالؿ السياسي فإأف االستقالؿ المالي ىك  :أوال     
 (3)المالي متكازنا فأنت تممؾ القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية السياسية

ىذا الدرس مف تجربتيـ المرة أثناء ثكرة المستعمرات  اكيظير أف البريطانييف استخمصك  
 األمريكية.
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كاف التقميد البريطاني القديـ يتجو دائما إلى سياسة االستقالؿ الذاتي ك النفكر مف : ثانيا   
 (1) الحكـ المركزم.

: المباشر أك غير المباشر حد النظاميف ىمااتبعت بريطانيا عمكما في مستعمراتيا أ    
نظـ حكـ عمى  كجدت فييا قبؿ مجيء البريطانييف، فطبقت الحكـ المباشر في البالد التي

 (2) .مطة بيد مشايخ القبائؿ ك زعمائيادرجة مف الرقي أم كانت فييا الس

ثـ طبؽ بعد  ؿ، كينيا، سيراليكف، جامبيا،الصكماطبقت الحكـ المباشر في السكداف، ف     
أما نظاـ  ، ركدبسبا، نياساالند، بتشكاناالند،ذلؾ عمى تنجانيفا بعد الحرب العالمية األكلى

تكجك حيث ضمت  الكاميركف،ي أكغندا، نيجيريا، ساحؿ الذىب، لحكـ غير المباشر فطبؽ فا
غير  باسكتكالند كسكاء كاف نظاـ الحكـ مباشر أك ما، جزيرة جنزبار، محميتي زكلكالند،إليي

 (3) كـ العاـ مسؤكؿ أماـ كزارة المستعمرات ك ىك الرئيس األعمى لممستعمرة.امباشر فالح

 الحكم المباشر: -1

يممؾ الحاكـ العاـ جميع السمطات التنفيذية ك التشريعية ك يمي الحاكـ العاـ السكرتير       
السكرتير تير المالي  ك ير اإلدارم ك السكر : السكرتكرتيرييف ىـالعاـ الذم يرأس ثالث مف الس

مجمس الحاكـ العاـ الذم يرأسو  ء األربعة ك معيـ المفتش العاـ،القضائي ك يككف ىؤال
الحاكـ ك تنقسـ المستعمرة إلى مقاطعات يرأس كال منيا مدير ك تنقسـ المقاطعة بدكرىا إلى 

البريطانييف ( ك جميع ىؤالء مف المأمكر) commissionerمراكز يرأس كال منيا مكظؼ 
 (4)كؿ مف المدير ك المأمكر يممؾ في حدكد دائرتو نفس السمطات التي يممكيا الحاكـ العاـ.ك 
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إلشراؼ عمى كظيفتو الطكاؼ بأنحاء المقاطعة ل كما نجد في كؿ مقاطعة مفتش     
يـ ك يرأس ىؤالء المفتش العاـ الذم يطكؼ بدكره ريف ك االستماع إلى آرائيـ ك شكاكاتالمأمك 

مى المديريات ليستمع إلى حكاـ المقاطعات ك المفتشيف ليككف ىمزة كصؿ بينيـ ك بيف ع
كاحدة بناحية مف نكاحي اإلدارة مجمس الحاكـ العاـ ك تنقسـ اإلدارة إلى إدارات تختص كؿ 

 ىذه تنقسـ بدكرىا إلى فركع ك يرأس كؿ إدارة مدير لو ككيؿ ك لكؿ فرع مدير أيضا ثـ ككيؿ ك 

ء بريطانييف كذلؾ ك في ناحية التعميـ أيضا يرأس البريطانيكف األنكاع المختمفة ك جميع ىؤال
المسؤكلكف المباشركف عف كؿ شيء في  ىـمف المدارس أيضا ك بذلؾ يصبح البريطانيكف 

 (1) المستعمرة.

  Indirect Ruleالحكم غير المباشر : -2

رؤساء العشائر ك شيكخ القبائؿ ك  بالحكـ غير المباشر ترؾ السمطة في أيدميقصد       
منح الحكـ لألمراء المحمييف في كؿ ما يخص تسيير شؤكف الحياة العامة لمحككمييف في 
مبادئ القضاء ك التشريع ك جمع الضرائب ك ما إلى ذلؾ عمى أف يأخذ الجميع بمشكرة 

عمى إطالع بكؿ الحاكـ العاـ أك المقيـ السياسي الذم  يقـك ظاىريا بدكر المستشار ك لكنو 
 (2) تصرفات المكظفيف الظاىرة منيا ك الخفية ك الخاضعة لرقابتو الكمية.

 فقد حاكؿ فريدريؾ لكغارد أف يضع صيغا نظرية لمبادئ اإلدارة غير المباشرة في كتابو      

 ـففي الحكـ غير المباشر الحاكـ العا (3)«يا االستكائية البريطانيةاالنتداب المزدكج في أفريق »
نفيذ ك أكامر الممؾ أك السمطاف تو لو كاجب التيتصؿ بالممؾ أك السمطاف ك تصبح نصحي

كذلؾ أكامر الحاكـ العاـ ال تنفذ إال إذا اقترف تكقيعو بتكقيع آخر ك يعيف بجانب زعماء ك 
بالنسبة إلى ىؤالء الممكؾ  لممكؾ الصغار مكظفكف بريطانيكف ىـالقبائؿ أك السالطيف كا
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سبة لمممؾ ك يرأس كؿ إدارة مف إدارات الحككمة مكظؼ بريطاني كبير لو ككيؿ ـ بالنكالحاك
أما فيما عدا ذلؾ فالمكظفكف كطنيكف ك ىـ المنفذكف إلدارة رؤسائيـ مف الكطنييف أيضا ك 
يبقى البريطانيكف عمى المجالس التشريعية ك عمى ىذه المجالس أف تبمغ قراراتيا إلى 

 (1) يا بدكره إلى الحاكـ العاـ.المكظؼ البريطاني الذم يبمغ

حد المظاىر المميزة لمحكـ البريطاني في إفريقيا لذا ا يعتبر نظاـ الحكـ غير المباشر أكبيذ
 :رم البريطاني عمى األمكر التاليةفقد قاـ النظاـ االستعما

مع اإلدارة الحككمية  استمرار تعاكف الزعماء الكطنييف ك المؤسسات القبمية ك المحمية -1
 .البريطانية

 .سات جزء مف ىذه اإلدارة الحككميةك ىذه المؤس ديصبح ىؤالء األفرا -2

السمطة النيائية لممستعمرة تككف في يد الحاكـ العاـ البريطاني ك لو الحؽ في فرض  -3
يد ية كاممة في الضرائب ك التشريع ك التصريح بحمؿ السالح ك ىكذا تصبح السمطة الحقيق

 (2) .الحاكـ البريطاني

 النظاـ انو يحقؽ عدة فكائد منيا: كيرل أنصار ىذا      

تقميدية التي اعتادىا عدـ التضارب بيف السمطة البريطانية ك الحياة االجتماعية ال -1
 .اإلفريقيكف

 .درايتيـ بأحكاؿ البالد ك السكاف االستفادة مف خبرة ك معرفة الزعماء الكطنييف ك -2

 يؿ نفقات ك متاعب اإلدارة الحككمية ك تقميؿ عدد المكظفيف البريطانييف .تقم -3

تختفي اإلدارة البريطانية كراء الزعماء ك األمراء ك الكطنييف ك كذلؾ مظاىر االستعمار  -4
 األخرل كراء ستار الحكـ الكطني .
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 (1) .الكعي القكمينمك كضاع التي يتطمبيا المركنة ك القدرة عمى مسايرة األ -5

ؿ قبؿ أف تظفر بالحكـ الذاتي فقد مرت البالد الخاضعة لمحكـ البريطاني بخمس مراح          
 :كىي

 :الدكتاتورية المطمقة -ا

كبار المكظفيف       مستشارية مف حيث تتركز السمطات التشريعية ك التنفيذية في يد الحاكـ ك   
 .البريطانييف

 :السمطتين التشريعية و التنفيذية مرحمة الفصل بين -ب

 .ـ إلى مجمسيف تنفيذم كآخر تشريعيعف طريؽ اتساـ المجمس االستشارم الحاك   

 :  تطوير المجمس التشريعي -ج

 .تى يصبحكا أغمبيةفيزداد عدد المكظفيف فيو ثـ يزداد عدد اإلفريقييف بالتدريج ح   

 : المجمس التشريعي كمو إفريقيا -د

 بحؽ الفيتك. راء مع احتفاظ الحاكـ البريطاني يصبح رئيس األغمبية فيو رئيسا لمكز    

 تستقل البالد في ظل الكومنولث : -ه

 ىامة في إفريقيا . (2)إف النظاـ اإلدارم الذم اتبعتو انجمترا لـ يؤدم إلى إحداث تغيرات   

 :عيوب الحكم غبر المباشر -ا

ممي إلدارة مناطؽ مختمفة ك بسبب نقص عدد اإلدارييف نتيجة لعدـ كجكد بديؿ ع      
ك ال يخمك ىذا النظاـ مف  (3)غير المباشر إلعادة ىيبة الحككمةفرضت بريطانيا الحكـ 

اإلضافة إلى ليست ليا شعبية كطنية ب اتجو في بعض األحياف إلى رئاسات العيكب إذ
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كذلؾ الفصؿ بيف  الرياسة، ية التي ال تعرؼ السمطاتفي النظـ القبماستحداث الرؤساء 
االنضماـ إلى المجالس المختمفة  فالزعماء القديمة ك الزعماء الجديدة ك حرماف المثقفيف م

 (1) .ر ك الماضي كلـ يتح الفرصة لمعمؿفعمؿ ىذا النظاـ عمى الفصؿ بيف الحاض

ي بعد نو ساعد الدكلة عمى انجاز سيادة الحكـ المحميخص ميزات ىذا النظاـ فإك فيما    
تطكير مؤسسات الحكـ غير المباشر في اإلدارة الكطنية إلى نكايا سممية لمحكـ الكطني 

كما كاف ىذا الحكـ يعتمد عمى فمسفة التمايز ك االعتراؼ بأىمية تطكير مؤسسات  المحمي،
 (2)اسبة لظركؼ اإلفريقييف.منفصمة عمى المنظمات السياسية األكربية ك من

قكؿ أف السياسة البريطانية كانت تحمؿ في طياتيا إيمانا بقدرة ك باختصار يمكف ال     
 النظـ ك التقاليد الكطنية عمى المشاركة في الحكـ ك اإلدارة .
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  غانا في ظل االستعمار البريطاني.أوضاع المبحث الثالث: 

 :األوضاع االقتصادية -1

تجمعا فقد ضمت ثركة اقتصادية ثر كانت مساحة غانا اقؿ مف نيجيريا ك سكانيا أك      
ـ بنسبة 1913ثمف بفضؿ ما تمتمكو مف أشجار الكاكاك بالدرجة األكلى إذ شكؿ في عاـ أ

مف مجمكع الصادرات ك بالرغـ مف األمراض الفطرية التي تتعرض ليا شجرة الكاكاك  ٪ 50
الزراعة قبؿ تميزت  (1)فإنيا رفعت غانا إلى الصؼ األكؿ في اإلنتاج العالمي ليذه المادة

ء االستعمار األكربي إلفريقيا بككنيا زراعة محاصيؿ غذائية تقدـ لمسكاف ما يجعميـ أقكيا
أف معظـ اإلفريقييف ينظركف إلى األرض كما ينظر  »قادريف عمى العمؿ كما قاؿ باتف

نو ال غنى عنيا ك ينبغي ء فيي تستكم معيا في الكفرة كفي أاألكركبييف إلى الشمس ك اليكا
يشارؾ في االنتفاع بيا كؿ أفراد المجتمع كفقا الحتياجاتيـ فمـ يكف لألرض ثمف ك لـ  أف

 .«تكف سمعة لمبيع 

ك بدخكؿ االستعمار إلى أراضي إفريقيا استكلى عمييا بالقكة ك سف القكانيف لحيازة     
األراضي مف  ءاألرض ك حرية بيعيا ك شرائيا ك بذلؾ تمكنت الشركات االحتكارية مف شرا

اإلفريقييف ك ىـ مرغميف بعد أف تتراكـ عمييـ الديكف ك ليس لدييـ مف النقكد ما يسددىا 
فاحتكرت الشركات شراء السمع الزراعية مما اضطر الفالح اإلفريقي أف يزرع ما تشتريو 

 أثرت ىذه السياسة عمى كفرة الغذاء لمسكاف فانتشرت المجاعة ك ازداد ،الشركات االحتكارية
لمستعمر كاف فا ،المرض ك كثر مكت األطفاؿ ك بالتالي اخذ عدد السكاف في التناقص

مى الكاحد في إفريقيا بشدة حيث تخصص مناطؽ كاسعة ك أحيانا يطبؽ سياسة المحصكؿ ع
 (2)إقميـ برمتو إلنتاج محصكؿ أك محصكليف.

 

                                         
 .790جكزيؼ. كي. زيربك، المرجع السابؽ، ص -1
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الفرد اإلفريقي فقط بؿ  فاختصت غانا مثال بزراعة الكاكاك فيذه السياسة لـ تؤثر عمى       
تسببت في إنياؾ األرض ك أصبحت غير قادرة عمى اإلنتاج الحتالؿ نظاـ الدكرة الزراعية 
لممحافظة عمى خصكبة األرض كما أف إدخاؿ محاصيؿ جديدة في مناطؽ أخرل جمب معيا 

 (1) .لقضاء عميياأمراض نباتية ك أصبحت مستكطنة في إفريقيا ك أصبح مف الصعب ا

كما أف سياسة انتشار زراعة المحاصيؿ النقدية قضى عمى مساحات كاسعة مف      
الغابات ك أخشابيا الثمينة كما حصؿ في جنكب غانا ك نيجيريا ك امتد الخراب إلى حدكد 

جد منفذا ليا في إقميـ الكاكاك ك تؤثر عمى فأصبحت الرياح الصحراكية الجافة تالسفانا 
 (2) لمحصكؿ نقدم كاحد يضرب باالقتصاد.إنتاجو كما أف االعتماد عمى ا

لتحسيف حاؿ الزراعة اإلفريقية  ـ لـ تبذؿ الدكؿ االستعمارية أم جيد1945فقبؿ عاـ     
يرجع ذلؾ إلى جيميـ بظركؼ الزراعة االستكائية ك إلى قمة االعتمادات المخصصة ليا في ك 

أف غالبية دخؿ المستعمرة كاف  المكازنات السنكية ك في مشركعاتيـ الرأسمالية عمى الرغـ مف 
 (3) يأتي مف الزراعة سكاء عف طريؽ الضرائب المباشرة أك غير مباشرة.

 :األوضاع االجتماعية -2

 :الصحة -ا

ف سكء التغذية العامؿ الفعاؿ في انتشار األمراض لقد اجمع الباحثكف ك المختصكف بأ     
فأستاذ الفيسيكلكجيا ثيكدكر  عند األطفاؿ،ارتفاع نسبة الكفيات بيف اإلفريقييف مما أدل إلى 

مف أطفاؿ المدارس اإلفريقية في إحدل  ٪70جمماف بجامعة ناتاؿ بمدينة درباف يقكؿ أف 
عد بحثا بيذا إلفريقية يعانكف مف سكء التغذية، كما يذكر الدكتكر ثركيؿ الذم أالمناطؽ ا

بعض النساء اإلفريقيات  أف ـ1994الخصكص نشره المكتب الدائـ لمحككمة البريطانية عاـ 

                                         
قميمية، المرجع السابؽ ، ص -1  .90أحمد نجـ قميجة، افريقيا دراسة عامة كا 
 .91المرجع نفسو، ص -2
 .184فصكؿ مف الماضي كالحاضر، المرجع السابؽ، صأحمد طاىر، افريقيا -3
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صغر بسبب سكء التغذية خالؿ فترة نمك العظاـ عند الطفكلة ك لذلؾ كانت ليف حكض أ
أما األطفاؿ فيـ ينمكف نمكا طبيعيا خالؿ فترة  لكالدة معرضة لمخطكرة المتزايدة،عممية ا

ال يجد  الرضاعة كأم طفؿ في العالـ ك لكنو عندما يبدأ في االعتماد عمى مصادر الطعاـ
 (1) .تضطر إلى إرضاع طفميا مدة طكيمة ما يأكؿ لذا كانت األـ اإلفريقية

عندما ظير المستكطنكف  ،«جغرافية الجكع  »يقكؿ الباحث دم كاسترك في كتابو     
 االيكلنديكف ألكؿ مرة في ىذه المنطقة كجدكا قبائؿ محمية مف قكـ أصحاء أقكياء البنية كانك 

ك يكاد طعاميـ اقتناص الحيكانات البرية ... ماشية ك زراعة الذرة كيعيشكف عمى تربية ال
طفؿ كضعكا تحت المراقبة فكاف  11000اليـك يتككف مف الذرة دكف سكاىا , كاف ما بيف 

يتناكلكف كجبتيف ك الباقي كانكا  ٪ 14.3يتناكلكف كجبة كاحدة في اليكـ ك منيـ ٪ 84
ر الفالح اإلفريقي اجبر عمى ترؾ ارض ىاك اضط يتناكلكف ثالث كجبات في اليـك ىذا اآلف

 (2) .إلى زراعتيا بالمحاصيؿ النقدية

ـ 1892كانت أكؿ بعثة طبية أرسمتيا بعثة الكنيسة التبشيرية إلى غرب إفريقيا في       
حيث لـ تؤثر جيكدىا شيئا إذ أنيا أرسمت بعثة الكزلياف  كفيات،حيف رأت النسبة العالية لم

إذ ، 62ـ مات منيـ 1907-1895ف سنتي لغربي إلفريقيا فيما بياالساحؿ  مرسال إلى 225
كانت ىذه الجمعيات قد بدأت عمميا مف اجؿ العناية بصحة األكربييف أكال كلـ تبدأ في 

تقريبا ك كانت الخدمات الطبية الخاصة  19فالعناية بصحة األفارقة إال في نياية القر 
ف ظير مرض الحككمة البريطانية اىتماميا باألمر إال حيباإلفريقييف سيئة لمغاية كلـ تكجو 

ـ فأرسمت أكثر مف بعثة كاف جميع أفرادىا مف 1902-1901النـك بشكؿ كبائي سنتي
أف نسبة  »ـ كتبت ىذه البعثة تقريرا يقكؿ:1902المبشريف برئاسة ألبرت ككؾ ك في مارس 

                                         
 .93أحمد نجـ الديف فميجة، إفريقيا دراسة عامة كاقميمية، المرجع السابؽ، ص -1
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التي بذلت غير أف جؿ اىتماميا الكفيات مازالت عالية جدا ك لـ يتكقؼ المرض رغـ الجيكد 
  .«غرب إفريقيا ميمال غاية اإلىماؿ كاف مكجيا إلى المحافظة عمى صحة جنكدىا إذ كاف

دخؿ ألجؿ ارتفعت أصكات التجار البريطانييف يطالبكف حككمتيـ الت 20في بداية القرف      
 (1) .انييفية في أماكف استيطاف البريطنشات بذلؾ كحدات عالجكقؼ نسبة الكفيات فأ

مستشفى  33يا كمستشفى حككم 64ـ كاف عدد المستشفيات في غانا 1951ففي سنة     
شخص ىذا يدؿ  3000سرير أم بمعدؿ سرير كاحد لكؿ  1993أسرتيا لممبشريف ك مجمكع 

ما ف ك عمى نقص الخدمات الصحية بالمنطقة ك عدـ اىتماـ بريطانيا بما يحدث لإلفريقيي
 (2).كبئةيعانكنو مف أمراض ك أ

جر اعية ك ازدحاميـ في مكاف ضيؽ مع أالفالحيف إلى المناطؽ الصنا ك نتيجة ليجرة    
 (3)ال يكفر ليـ الطعاـ الجيد ارتفعت نسبة المصابيف بالسؿ سنة بعد أخرل.

 :التعميم -ب

يجمع معظـ الميتميف بالشؤكف اإلفريقية إف المستعمر األكربي لـ ييتـ بالتعميـ في      
كما كاف األكربيكف العنصريكف  يا ك تنصير أىميا،إفريقيا إال بالقدر الذم يمكنيـ مف استنزاف

 (4) يعارضكف بشكؿ مطمؽ كجكد مدارس سكاء كانت مسيحية أك مستقمة أك حككمية.

مكا بإنشاء ـ كصؿ إلى غانا مجمكعة مف المبشريف ك المنصريف ك قا1880ففي عاـ        
ا كنسية المختمفة ك أسست كمية أشمكنالثانكية باسـ الجمعيات الالمدارس االبتدائية ك 

ACHIMOTA  (5) .رية كطنيةياجؿ إعداد مجمكعة تنص الثانكية المختمطة باكرا مف 

                                         
 .338، 336ص -زاىر رياض، استعمار افريقية، المرجع السابؽ، ص -1
 .345المرجع نفسو، ص-2
 .94بؽ، صأحمد نجـ الديف فميجة، المرجع السا -3
، طرابمس، 2عبد العزيز الكحمكت، التنصير كاالستعمار في افريقيا السكداء، منشكرات كمية الدعكة اإلسالمية، ط -4

 .93، ص1992
 .47بابكر حسف محمد قدرمارم، التبشير النصراني في غربي افريقيا، المرجع السابؽ، ص -5
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لـ تنفؽ الحككمة البريطانية أمكاال عمى التعميـ مف ميزانيتيا ك لكنيا خكلت البعثات      
في المرحمة ـ بمغ عدد التالميذ 1938التبشيرية سمطة كبيرة في فتح المدارس ففي سنة 

صغيرة جدا مف السكاف  ألؼ طفؿ ك كانكا يمثمكف نسبة 76 (غانا )األكلى في ساحؿ الذىب
اإلفريقي سيصبح طبيبا أك  ير التعميـ كاف كبيرا لشعكرىـ أف الطفؿف تأثك مع ذلؾ فإ

 (1) .ميندسا

المدرسة االبتدائية، المدرسة الثانكية )ـ ىي نفسيا المكجكدة في بريطانياة التعميكانت بني      
لكف المضمكف كاف مستمدا ف المبادئ العامة التي قبمتيا إفريقيا ك كانت  (الكمية ك غيرىا 

 (2) .(المغة اإلفريقية المحمية )لمغة األـ تقدـ با

رغبتيـ في اس كصفت ليفة اإلفريقييف ك ميفيف لمتعمـ فالباحثة نمي اكمكدفاإلفريقييف كانكا مت
ب مدير المدرسة التعمـ حينما شاىدت األطفاؿ يصطفكف منذ الفجر ك معيـ آباؤىـ أماـ مكت

فقط  الزراعي قاصرا عمى البيض لصناعي كككاف التعميـ الميني ا كي يضمنكا مكانا،
اكلتيا كي ال ينافس غيره مف رت القكانيف التي تمنع اإلفريقي مف تعمـ مينة ك مز دفص

 (3) .البيض

ـ بدأت الحككمة البريطانية تعاكنيا مع البعثات التبشيرية فيي 1918بحمكؿ عاـ        
يف الحكاـ ك المبشريف تمر جمع بفعقد مؤ  اسمة في تاريخ التعميـ اإلفريقي،بذلؾ سنة ح

جؿ دراسة مشكالت التعميـ ك أعقب ذلؾ لذيف قبمكا التعاكف معيـ مف أبعض اإلفريقييف اك 
ـ انتيى إلى تأليؼ لجنة استشارية لتقديـ النصائح إلى الحككمة  1924مؤتمر أخر في سنة 

Advisery Committeron Native Education ،  اتفؽ فيو عمى ضركرة التعاكف بيف
اكف ىبات مالية تدفعيا الحككمة ككمة ك الجمعيات التبشيرية ك كاف مظير ىذا التعالح

                                         
 .189أحمد الطاىر، المرجع السابؽ، ص -1
 .790زيربك، تاريخ افريقيا السكداء، المرجع السابؽ، ص جكزيؼ. كي. -2
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شراؼ فني يقكـ بو رجاؿ الحككمة مف ناحية ك مفتشكف مف رجاؿ البعثات مف جية ك  ا 
 (1)أخرل.

ىذه ىي أكضاع إفريقيا في ظؿ السيطرة االستعمارية الجائرة التي عانى منيا الفرد    
اإلفريقي كثيرا إذ جعمتو جائعا فاقدا لصحتو ك ىكيتو رغـ ادعاءات البريطانييف مف أنيـ 
عممكه الحضارة فكاف ىذا ما جنتو إفريقيا مف االستعمار ك مف حؽ اإلفريقي أف يثكر ك يثكر 

 م سمب ثركاتيـ ك تركيـ فريسة لممرض ك الجكع .بعنؼ ضد الذ

       

                                         
 .385زاىر رياض، المرجع السابؽ، ص-1
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  .و خصائصها : عوامل تطور الحركة الوطنيةالمبحث األول

ميالدم ىي الفترة التي بمغ فييا  1900ميالدم إلى غاية  1880لقد كانت الفترة       
حيث  ،(1)الغزك ك االحتالؿ أكجو مف قبؿ الحمالت البريطانية عمى بالد االشانتي غانا

 1824إلى غاية  18شيدت شيدت المكاجية بيف الطرفيف أطكؿ مدة حيث بدأت في القرف 
ف خالؿ ـ تمكف البريطانييف مف ردع االشانتي  م 1872ـ ك  1869ـ كفي الفترة ما بيف 

 (2) ـ. 1874الذم دخؿ ككماسي حممة الجنراؿ غازنت ك لسمي 

 عوامل تطور الحركة الوطنية : -1

ئة السياسية في كؿ كحدة الكطنية ىي كاقع سياسي يدؿ عمى نضكج البي إف الحركة    
عف كجكده في منظمات سياسية تطالب فريقيا مف خالؿ تفكير سياسي يعبر إ سياسية في

ستعمارية ك إقامة بأىداؼ محددة ك ىي التحرر مف الحكـ االستعمارم ك إنياء السيطرة اال
 (3) .حككمات مستقمة

ات الكطنية بزعامة المثقفيف ك المينييف ك المكظفيف ك حينما نقكؿ كظيرت الحرك       
 (4) .ني أف ليـ مستكل كاحد مف التعميـالمثقفيف ال نع

كمع انتياء الحرب العالمية األكلى ظيرت ردكد فعؿ اإلفريقية في مكاجية االستعمار       
كىي كذلؾ  ـ بأنيا ذركة االستعمار في غرب إفريقيا1935-1919حيث كصؼ الفترة مابيف

غانا أك ذركة المقاكمة األفريقية ضد االستعمار كأكج نشاط قكمي في غرب أفريقيا عامة ك 
 (5) .ساحؿ الذىب خاصة

 بيف عكامؿ تطكر الحركة الكطنية: كمف  
                                         

 .167ألبير أدكبكاىف، تاريخ افريقيا العاـ: افريقيا في ظؿ السيطرة االستعمارية، المرجع السابؽ، ص -1
 .143المرجع نفسو، ص -2
 .121عباس حميدم، تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر، المرجع السابؽ، صجعفر -3
 .100ـ، ص1968، جكيمية 13عبد الممؾ عكدة، معالـ التطكر السياسي في افريقيا، مجمة السياسة الدكلية، العدد-4
 . 629ألبير أدكبكاىف، تاريخ افريقيا، المرجع السابؽ، ص -5
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نمك الكعي الثقافي ك السياسي لدل الشعكب اإلفريقية ك عزيمة الشعب ك االعتزاز بالنفس  -
 (1) .ك العادات ك التقاليد اإلفريقية ك التمسؾ بالقيـ

كذلؾ ال ننسى الحرب العممية األكلى التي شاركت فييا المستعمرات كمحاربيف في     
لقتاؿ ك التي سمحت ليـ باكتساب الخبرات العسكرية ك اكتساب الكعي الديمقراطي جبيات ا

ألخرل ك اختالطيـ مع األكربييف احتكاكيـ مع الشعكب ا، ك (2)ك المناداة بالحرية
باإلضافة إلى اشتراؾ عشرات اإلفريقييف في الحرب العالمية الثانية ك اتصاليـ  (3)اآلسيكييفك 

 (4) ة ك المساكاة .بمجتمعات تتمتع بالحري
إعالف الميثاؽ األطمنطي ك دخكؿ الكاليات المتحدة األمريكية في صراع ضد االستعمار -

ك انتصار  ،(5)اليند بكرما ك باكستاف ك غيرىا ك استقالؿ المستعمرات اآلسيكية، التقميدم
آلسيكم ثـ ـ ك ظيكر فكرة التضامف ا 1905-1904الياباف في الحرب ضد ركسيا في 

  (6) .رت إلى االفركاسيكمتطك 
ـ الذم ناقش الكسائؿ التي تمكف مف تحقيؽ 1900في * باإلضافة إلى مؤتمر باندكنغ   

ك ميثاؽ ساف  ،(8)ك إقرار السالـ ك التطكر في مختمؼ النكاحي (7)تعاكف ثقافي ك سياسي
 فرانسيسكك الناص عمى إنياء االستعمار.

                                         
 .122ص جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، -1
 .12عبد الحميد زكرك، تاريخ االستعمار كالتحرر في إفريقيا كآسيا، المرجع السابؽ، ص -2
 .123جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -3
 .103أحمد نجـ فميجة، افريقيا دراسات عامة ك اقميمية، المرجع السابؽ، ص -4
 .387-386ص  -دم، تاريخ غرب افريقيا، المرجع السابؽ، ص -جي -فيج -5
 .11عبد الحميد زكرك، المرجع السابؽ، ص -6

ميالدم مف مبادئو الحياد اإليجابي كالتعايش السممي  1900أفريؿ 24ك 18مؤتمر باندكنج عقد في أندكنيسيا ما بيف  -*
 .96شاركت فيو كؿ مف ساحؿ الذىب، ليبيريا، أيثيكبيا، السكداف، ليبيا، أنظر: محمد عمي فكزم، المرجع السابؽ، ص

 .433زاىر رياض، استعمار افريقيا، المرجع السابؽ، ص -7
 .101، ص2001، دار الفكر، دمشؽ، 3عبد الصبكر شاىيف، فكرة االفريقية األسيكية في ضكء مؤتمر باندكنخ، ط -8
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كذلؾ مبادئ كلسف األربعة عشر ك التي نص فييا عمى حؽ الدكؿ في تقرير مصيرىا سنة -
 (1) .ميالدم 1918

ك حركة  ،(2)ـ1919الكطنية المصرية التي بدأت  ك ال ننسى الدكر الذم لعبتو الحركة   
حرر كحدة الشعكب اإلفريقية أك االفريقانية ك التي تعتبر مف العكامؿ المؤثرة عمى حركات الت

 (3) .شاطيا خارج إفريقيابصفة عامة الرتكاز ن

الغربية ك متأثريف بتيار ظيكر نخبة كاعية مف الكطنييف المتعمميف ك المتشبعيف بالثقافة  -
 (4) .اإلصالح

ك البعثات التبشيرية التي كانت تيدؼ إلى خدمة االستعمار غير أنيا ساىمت في بث   
رة اطمعكا عمى الحضعميـ المغات األكربية ك ايؽ تف طر عالكعي الثقافي بيف األفارقة ك 

فكار لحرية األكربية ك تمكنكا مف إكماؿ دراستيـ في الجامعات األكربية فتعرفكا عمى أ
 (5) .العدالة ك المساكاةك 

ـ الذم أسفر عمى إنشاء جبية آسيكية داخؿ إطار األمـ  1949ك مؤتمر نيكدليي في -
 (6) .اإلفريقيةمتحدة لمساندة القضايا ال

  

                                         
 .13عبد الحميد زكرك، المرجع السابؽ، ص -1
 .429زاىر رياض، استعمار افريقيا، المرجع السابؽ، ص -2
 .16عبد الحميد زكرك، المرجع السابؽ، ص  -3
 .19المرجع نفسو، ص -4
 .123جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -5
 .36ـ، ص2006، دار النيضة العربية، بيركت، 1محمد عمي القكزم، في تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر، ط-6
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التي قامت  (1)كذلؾ مف بيف العكامؿ شعكر الشعكب بالقكة ك اإلحساس بالحركات القكمية    
فرؽ ك معرفة قدرات المستعمر فمـ يجد ك اكتساب الخبرة الحربية  ،(2)في العالـ بيف الحربيف

 (3) .نيـ ك بيف مف يدعي السيطرة عمييـبي

ك االستغالؿ ك الضيؽ االقتصادم الكاقع عمييـ  ك شعكر سكاف المستعمرات باالضطياد
ك التفرقة العنصرية بمظاىرىا البشعة ىذا ما  ،(4)نتيجة احتكار االستعمار لممكارد االقتصادية

 (5) ما عجؿ بالقياـ بحركات التحرر.

ىذا ك ال ننسى سياسة بريطانيا التي تقـك عمى الحكـ الغير المباشر ك الحفاظ عمى 
 (6) .ادية ك السياسيةالمتيازات االقتصا

ف ، ك اىتماـ المستعمري(7)ك أخيرا ضعؼ الدكؿ االستعمارية ك مطالبة الشعكب باالستقالؿ
بالتنمية نتيجة لمخمفات الحرب ك كذلؾ التغيرات االجتماعية ك السياسية ك االقتصادية مثؿ 

 (8) .حية ك مشاريع التنمية االقتصاديةالنيكض بالتعميـ ك الخدمات الص

العشريف ك التغيرات االجتماعية باإلضافة إلى الظركؼ االقتصادية العامة في القرف 
 (9) .كحدة اإلفريقية ك محاكلة تحقيقياك كذلؾ الدعكة إلى ال ،االقتصاديةك 

                                         
 .390دم، تاريخ غرب افريقيا، المرجع السابؽ، ص -جي -فيج-1
 .429ىر رياض، المرجع السابؽ، صزا -2
 .430-429ص -المرجع نفسو، ص -3
 .18عبد الحميد زكرك، المرجع السابؽ، ص-4
 .103أحمد نجـ الديف فميجة، المرجع السابؽ، ص-5
 .435زاىر رياض، المرجع السابؽ، ص -6
 .20عبد الحميد زكرك، المرجع السابؽ، ص -7
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المباشرة ك الغير مباشرة دفعت بالحركات الكطنية  ةكؿ ىذه العكامؿ الداخمية ك الخارجي      
 .باالستقالؿ ةالمطالب إلى مناىضة االستعمار ك

 :خصائص و مميزات الحركة الوطنية -2

يرجع نطقة إلى أخرل في الكـ ك الكيؼ ك طكر الحركة الكطنية يختمؼ مف مإف نمك ك ت     
ىذا االختالؼ إلى التنظيـ االجتماعي ك التطكرات العالمية االقتصادية ك السياسية ك إلى 

أم أف نمك الحركة الكطنية في أم بمد مف  ،(1)زعاماتالطبيعة تركيب الحركة ك خاصة 
 (2) .يصحبو التغير السياسي االجتماعي البالد يتعمؽ مباشرة بالتطكر االقتصادم الذم

لقد حددت جميع الحركات الكطنية في المستعمرات البريطانية أىدافيا األساسية في الحصكؿ 
نيا في البرلماف ك االرتباط مع بريطاعمى االستقالؿ ك إقامة حككمة افريقية مسؤكلة أماـ 

 (3) نطاؽ الككمنكلث البريطاني.
ك تضـ فئات جبية أك تجمعا كطنيا أك مؤتمرا  الحركات الكطنية تمثؿ في الحاالت الغالبية-

 (4) .ة باالستقالؿ ك اإلصالح الدستكرمعديدة ك طبقات اجتماعية مختمفة يجمع بينيا المطالب
(4) 

الكطنية اإلفريقية مف نفكذ الزعامات القبمية التي تممؾ الفكر حيث استفادت الحركات 
لتي ظيرت بيف الحربيف السياسي المنظـ ثـ ظيكر اتحادات ك ركابط ك منظمات الشباب ا

 (5) .العالميتيف

 

                                         
 .124جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -1
 .429، ص2005، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 1إبراىيـ عبد المجيد محمد، دراسات في تاريخ إفريقيا الحديث، ط -2

 .429ص
 .124جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -3
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 : الكفاح الوطني -3

ية  تعد ساحؿ الذىب ذات أىمية كبيرة لعامميف أساسيف األكؿ مكقعيا ك مكاردىا الطبيع      
حيث حاكلت بريطانيا السيطرة عمييا بعد  ،ثاني ككنيا مركز الحضارة الزاىيةكالذىب ك ال

اتبعت ، ك (1)يالدمم 1902البرتغالييف ك اليكلندييف ك الفرنسييف فتـ فرض الحماية عمييا في 
ئؿ ك منح الحكـ الغير مباشر مف خالؿ ترؾ السمطة في أيدم رؤساء العشائر ك شيكخ القبا

 (2) .لألمراء المحمييفالحكـ 
 ـ مف قبؿ شعب االشانتي1900منذ غير أف المقاكمة ضد الحكـ البريطاني بدأت       

لفالحيف الذيف تعرضكا اظيرت المعارضة مف قبؿ  (3)خالؿ األربعينيات مف القرف العشريفك 
ية فظيرت جمع (4)لالضطياد مف قبؿ الحكاـ الذيف استغمكا المكارد الطبيعية االقتصادية

حقكؽ المكاطنيف اإلفريقييف ك ىي أكؿ جمعية منظمة تظير في ساحؿ الذىب خالؿ الحرب 
بالد ك دراسة العالمية األكلى ىدفيا حماية حقكؽ المكاطنيف ك نشر التعميـ ك نشر تاريخ ال

 (5) .العادات ك التقاليد

بالتحفظ في  حيث اتسـ الكفاح الكطني خالؿ السنكات األكلى بالطابع التقميدم ك       
تي كانت تدافع عمى المتحفظيف ال (6)مف خالؿ جمعية صيانة مجتمع األىالي ـمطالبي

 1919ك ىذا أدل بالحككمة إلى محاكلة تحطيـ ىذه المحاكالت منذ  مصالح األىالي،
اسية جديدة مف الطبقة الكسطى ك المتعممة يفقاـ بعض الزعماء بإنشاء منظمة س يالدمم

                                         
 .126جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -1
 .38عبد الحميد زكرك، تاريخ االستعمار كالتحرر، المرجع السابؽ، ص -2
 .388دم، المرجع السابؽ، ص -جي -فيج-3
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 (1)ـ مف طرؼ المحامي كيمي ىايفكرد 1920ي إلفريقيا الغربية في فتشكؿ الحزب الكطن
 29ككاف ىذا الحزب أك المؤتمر مف أىـ الحركات الكطنية التي ظيرت خالؿ الحربيف في 

 (2) :ـ في أكرا ك الذم تضمف مايمي1920مارس 
ك إقامة  عية منتخبة لمرقابة عمى الضرائب،إعادة تشكيؿ المجمس التشريعي ك إضافة جم-

: إنشاء ا ك بعض اإلصالحات القانكنية مثؿمؤسسة بمدية ك إنشاء جامعة لغرب إفريقي
مؤتمر الكطني ككضع محكمة ك إنشاء اتحاد صحفي ك إصدار مجمة تصدر بالمساف ال

ب ك نجحت حركة المؤتمر في إرساء الكحدة بيف الزعامات السياسية ك الشعك  دساتير جديدة،
ؿ االنتخابي في ساحؿ الذىب مف اجؿ التمثيبريطانيا،  مف خالؿ الضغطات عمى

 (3).ـ1921

 :الرابطات و الحركات الشبابية -ا
 (4)ـ بدأت تظير منظمات الشباب ك النكادم ك الجمعيات ك الركابط 1930كفي       
التي كاف رؤساء ىذه الرابطات مف المحاميف ك األطباء ك رجاؿ األعماؿ الشباف ك كانكا ك 

بنشر التعميـ الجامعي ك إلغاء التمييز العنصرم ك ىذا ما طالب بو مؤتمر الشباب يطالبكف 
 (5) .ـ بالعاصمة أكرا 1929ؿ الذىب في في ساح

ـ ك مف بينيا النادم 1930 – 1925كىذه األندية ك الرابطات تشكمت معظميا فيما بيف     
كظيرت ادم كككمكس ك نادم ركجك في أكرا، األدبي ك االجتماعي ك نادم يكريكا ك ن

باإلضافة إلى منظمة عصبة الشباب ك عصبة ؤتمر الشباب التي نظميا دنككاه، حركة م

                                         
 .126جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص-1
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حيث كاف ليا الفضؿ الكبير في تشكيؿ األسمكب السياسي لمحركة  ،(1)شباب غرب إفريقيا
 (2) ـ. 1945الكطنية بعد عاـ 

 :نقابات العمال -ب
لدكر الذم لعبتو نقابات العماؿ التي كانت أداة مف أدكات التعبير عف كذلؾ ال ننسى ا     

ك أكليا نقابة عماؿ الصناعة ك االتحاد التجارم التي  ،(3)المشاعر المناىضة لالستعمار
حيث أف الحككمة البريطانية ظمت تعارض قياـ النقابات  ،(4)ـ1919شكميا كميمنس كداني 

   (5) .يالدمم 1941في ساحؿ الذىب إلى غاية 
ـ ك كاف المضربكف 1924ك بسبب ىذه المعارضات قاـ عماؿ مناجـ الذىب بإضرابات عاـ 

 (6) .يادة األجكر ك تحسيف ظركؼ الخدمةيطالبكف بز 
 :األحزاب السياسية –ج 
باإلضافة إلى األحزاب السياسية التي كانت تيدؼ إلى حماية الحقكؽ التقميدية لمرؤساء       

كمف تعدم الحككمات عمى حقكؽ المكاطنيف ك لـ يكف ىدؼ ىذه  ،اإلفريقييف ك الشعكب
ت ىذه األحزاب عمى ، حيث قام(7)األحزاب الحصكؿ عمى السمطة مف الحككمات اإلفريقية

ـ ك الذم يعد 1938مثؿ ظيكر المؤتمر المتحد لساحؿ الذىب في  ،(8)أساس قبمية ك إقميمية
حيث أعمف  ،(9)يعد أكؿ ىيئة سياسية كاف ىدفو يتمحكر حكؿ الكفاح مف اجؿ الحكـ الذاتي

                                         
 نفسو.المرجع  -1
 .635المرجع نفسو، ص-2
 .219محمد عمي القكزم، المرجع السابؽ، ص -3
 .637ألبير أدكبكاىف، المرجع السابؽ، ص-4
 .220محمد عمي القكزم، المرجع السابؽ، ص-5
 المرجع نفسو. -6
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 .111أحمد نجـ الديف فميجة، المرجع السابؽ، ص -8
 . 88فظ، محمكد الشرقاكم، افريقيا في طريؽ الحرية، د ط، دار القاىرة لمطباعة كالنشر، مصر، صمحمد حا -9
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ىذا المؤتمر العمؿ بكافة الكسائؿ القانكنية ك الدستكرية مف اجؿ انتقاؿ اإلدارة الحككمية إلى 
 (1) .أيدم الشعب في اقصر كقت ممكف

حيث قاـ المحامي دنكاك ك الدكتكر ازيككل الذم كاف محاضرا في غانا بتشكيؿ حزب         
االستغالؿ االقتصادم مف  الرقيؽ بدأفبعد أف حرمت تجارة  ،(2)ـ1947تجمع ساحؿ الذىب 

  (3).مف خالؿ تشجيع إنتاج الكاكاك في ساحؿ الذىب
البريطانية بأسعار منخفضة ك تبيعو في ك كانت الشركات البريطانية تشتريو الشركات      

ك ىكذا كاف التجار البريطانييف يستغمكف الفالح  ،الكاليات المتحدة األمريكية بأسعار مرتفعة
قاـ الفالحكف  ك بسبب سياسة بريطانيا التي تيدؼ إلى تجكيع الشعب (4)في ساحؿ الذىب

ـ في 1938البريطانية في ك مقاطعة البضائع  (5)عف تسميـ الكاكاكبأكؿ حركة  التكقؼ 
كبعد ىذه الحادثة بدأت الصحافة في الظيكر مما أدل إلى أف تككف  ،(6)الريؼ ك المدف

ك كعي سكاف الريؼ ك مطالبتيـ بتمثيميـ في مجالس  ،(7)المؤتمر المتحد لساحؿ الذىب
مف قاليـ ك كاف ىذا بفضؿ جماعات األسافك ىي عبارة عف تنظيـ دائـ مؤلؼ الكاليات ك األ

ابطات مثؿ رابطة زراعة الكاكاك جتماعية ك بعض الر األجراء لمقياـ بأعماؿ عسكرية ك إ
حيث أصدرت مجمكعة مف الكثائؽ التي تنص عمى  ـ،1928- 1910اتحاد زراعة الكاكاكك 

 (8) .األنشطة االجتماعية ك االقتصاديةتخفيض الرسـك ك الغرامات ك تنظيـ 
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 . 45جيمس دفي، ركبرت مانزر، افريقيا تتكمـ، تر: عبد الرحماف صالح، الدار القكمية لمطباعة كالنشر، القاىرة، ص -2
 .84ص محمد حافظ، محمكد الشرقاكم، المرجع السابؽ، -3
 .85المرجع نفسو، ص -4
 .56المرجع نفسو، ص-5
 .870جكزيؼ كي زيربك، تاريخ افريقيا السكداء، المرجع السابؽ، ص -6
 .88محمد حافظ، المرجع السابؽ، ص-7
 .644-643ص -ألبير أدكبكاىف، المرجع السابؽ، ص -8
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كبر سند ألنيا بمد زراعي في المرتبة األكلى الكاكاك حيث كاف اقتصادىا يقدـ ليا أ     
الذم يطالب بسعر أعمى لشراء الكاكاك ك ظيكر فظير حزب حركة التحرير الكطنية ك 

 (1) معارضة مف جانب زراعة الكاكاك.

ت الحربيف عمى غير أف الحركة الكطنية في ريؼ غانا كانت محدكدة بسبب تأثيرا           
نو لـ يكف ىناؾ تأييد ك ركابط قيا كحركات الشباب باإلضافة إلى أالمؤتمر الكطني لغرب إفري

بيف سكاف الحضر ك الريؼ ك بيف الزعماء ك الممكؾ المحمييف ك كذلؾ كفاة كيسيمي ىايفكرد 
ـ  1939المالي ك اإلدارم في  حيث أصدرت بريطانيا القانكف، (2)ـ 1945ك  1930في 
جؿ تفكيض لحككمة عمى ممارسة األمكر الرسمية فبعد اندالع الحرب العالمية الثانية مف أ

ك بعدىا أصدرت تعديؿ الدستكر  ،(3)قامت بحمالت جمع الماؿ لممجيكد الحربي البريطاني
 (4) س التشريعية برئاسة الحاكـ العاـ.ـ إلدارة الشؤكف المحمية ك إقامة المجال 1944عاـ 

عضكا ك إقامة مجمس تنفيذم ك ىذا شجع ظيكر حزب الميثاؽ المكحد  40ك عضكية 
ـ ك ضـ رجاؿ األعماؿ ك ذكم 1947لساحؿ الذىب الذم ألفو الدكتكر جكزيؼ دنككا في

 (5) .حرة ك كبار المكظفيف ك المتعمميفالميف ال
        

 
 
 
 

                                         
 .47-46ص -جيمس دفي، ركبرت مانزر، المرجع السابؽ، ص-1
 .646-645ص -ىف، المرجع السابؽ، صألبير أدكبكا -2
 .128جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -3
 . 88محمدم حافظ، المرجع السابؽ، ص -4
 .128جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -5



 في غانا الحركة التحررية                                     الفصل الثالث:         

  
63 

 

 
 
 

ريطاني قد بدأت منذ ك مما سبؽ ذكره يتضح لنا أف المقاكمة الشعبية لالحتالؿ الب       
ـ عندنا أصدرت الحككمة البريطانية قانكف نقؿ ممكية األراضي المشغكلة 1897ففي ، القدـ

ك ىذا دليؿ ، (1)مف الشعب إلى التاج البريطاني ثار زعماء القبائؿ ك القادة عمى ىذا القانكف
ة في عمى أف مكجة التحرر اإلفريقية بدأت في إفريقيا المدارية عامة ك غانا خاص

ك المؤتمرات اإلفريقية ك * , حيث قررت الشعكب اإلفريقية بعد مؤتمر باندكنج(2)الخمسينيات
 (3) .يز العنصرماآلسيكية أف تجتمع مف اجؿ النيكض ضد االستعمار ك سياسة التمي

ك ظيرت الدعكة إلى الكحدة اإلفريقية بسبب الضياع الذم تعرض لو الزنكج حيث    
ية االستعمار ك التفرقة أصبحت مسالة ثقافية خارج القارة ك بداخؿ القارة تيدؼ إلى تصف

 (4) .العنصرية

 :   منظمة الوحدة اإلفريقية –د 
عف رغبة الشعب اإلفريقي في جؿ التعبير رية مف أفالكحدة بيف الشعكب اإلفريقية ضرك      

 فظيرت الجامعة اإلفريقية، (5)القضاء عمى النظاـ االستعمارم ك إنياء التفرقة العنصرية

                                         
  . 45جيمس دفي، ركبرت مانزر، المرجع السابؽ، ص -1
 .228ـ، ص1983الشركؽ، بيركت، ، دار 1جماؿ حمداف، إستراتيجية االستعمار كالتحرر، ط -2

إف المبدأ األفرسيكم لـ يدخؿ التاريخ إال في باندكنج حيث خاطب نير كجماعة مف الطمبة األندكنيسييف مف أجؿ تغيير -*
، أنظر: عبد الصبكر «إف العمؿ الشاؽ كالتعاكف ضركرياف إذ ما أردنا بناء ىذه األمة الجديدة الحرة »الكضع كقاؿ: 
 .95السابؽ، ص شاىيف، المرجع

 .157، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ص2فرانتز فانكف، مف أجؿ افريقيا، تر: محمد الميمي، ط -3
 .35ـ، ص1985، دار دمشؽ، دمشؽ، 1أميف أبر، افريقيا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، ط -4
  . 342محمد عمي القكزم، المرجع السابؽ، ص -5
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 * حيث يعد المحامي سيمفستر كيميامز مف جزر ترينداد أكؿ مف تحدث عف الجامعة اإلفريقية
بحسف ك الذم دعا إلى البحث عف سبؿ تحسيف أكضاع األفارقة السكد ك المطالبة 

في نشأتيا جميع مف  جؿ الكفاح ضد التفرقة العنصرية ك ضمتكجاءت مف أ (1)معاممتيـ
حيث ظيرت  ،(2)مف جزر اليند الغربية ك الكاليات المتحدة األمريكية أصمو زنجي بدأت

بسبب اإلحساس بالغربة ك االضطياد الذم تعرضت لو الزنكج لذا ارتفعت أصكاتيـ 
التي كلدت خارج القارة بالمطالبة بالمساكاة مع البيض ك رفع شعار الجامعة اإلفريقية 

 (3) .اإلفريقية

كمف عكامؿ ظيكرىا تجارة الرقيؽ ك انتشار األفكار التحررية حيث أسس ىنرم         
شرؼ رفو بجمعية الجامعة اإلفريقية ك أـ ع1897فستر كليامس جمعية باف افريكانية سنةسم

 (4) .يالدمم 1900عمى أكؿ مؤتمراتيا بمندف عاـ 

ك مف بيف مؤسسييا كذلؾ جكرج بادمكر ك ديبكا ك مرككس جارفي ك عقدت ليا مجمكعة    
ك مف بيف مؤتمراتيا المؤتمر األكؿ الذم انعقد في لندف في  ،*المؤتمرات برئاسة ديبكا كلياـ

ـ بباريس برئاسة 1919ك المؤتمر الثاني في  ،(5)ـ ناقش أكضاع الزنكج في العالـ 1900

                                                                                                                               
ريقية ىي حركة تيدؼ إلى تحقيؽ استقالؿ ككحدة الشعكب مع ضركرة التأكيد عمى ثراء الثقافة حركة الجامعة اإلف -*

ـ، أنظر: منصؼ بكام، الحركة الكطنية كاسترجاع 19اإلفريقية كارتكز نشاطيا عمى خرجي القارة السمراء في نياية القرف 
 .49، ص2009، دار السبيؿ لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 1السيادة بشرؽ افريقيا، ط

، تصدر عف 13محمد عاشكر ميدم، تحكالت الفكر السياسي اإلفريقي كشركط النيضة، مجمة قراءات افريقية، العدد -1
 .22، ص2013المنتدل اإلسالمي، سبتمبر

 .335محمد عمي القكزم، المرجع السابؽ، ص -2
 .144جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -3
  .51السابؽ، صمنصؼ بكام، المرجع  -4

كتحصؿ عمى الدكتكراة مف جامعة ىارفرد  fiskـ بمساشكستس تخرج مف جامعة 1868فيفرم 23ديبكا: كلد في  -*
ـ أسس الجمعية الكطنية لترقية الشعكب الممكنة أشرؼ عمى عدة مؤتمرات منيا المؤتمر 1909ـ عمؿ مدرسا كفي 1895

 .52-51ص  -ـ، أنظر: المرجع نفسو، ص1963أكت  27انا في ـ تكفي في غ1945الخامس لمجامعة اإلفريقية عاـ 
 .145جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -5
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كمف (1)مندكبا 57ديبكا ك الذم كاف يطالب بحؽ اإلفريقييف في االشتراؾ في الحكـ ك حضره 
ك بعده  ،(2)بيف األفارقة ك إلغاء الرؽ بأشكالو : السعي لتكثيؽ العالقات التجاريةمقرراتو

ـ في لندف ك برككسؿ ك باريس ك الذم كاف حكؿ التمييز 1921المؤتمر الثالث في 
 (4)مندكبا ك طالب بالحكـ الذاتي. 113حضره  ،(3)العنصرم

ـ ك الذم تبنى شعار إفريقيا 1923ك المؤتمر الرابع في لشبكنة ك لندف عاـ          
إلى تحرير إفريقيا مف * ك دعا فيو جكرج بادمكر ،(5)ييف ك تأييد حركات التحررلإلفريق

مس الذم عقد في كالمؤتمر الخا ،(6)السيطرة االستعمارية ك ركز عمى التنمية اإلفريقية
حصكؿ عمى كؿ أشكاؿ التمييز العنصرم ك  ـ ك الذم ركز عمى القضاء1927نيكيكرؾ سنة 

ك التأكيد عمى حقكؽ الزنكج مف قبؿ كلياـ  ،(7)اللياعمى استق اإلفريقيةلشعكب اكؿ 
 (9) .الب ىذه المؤتمرات بالحكـ الذاتيكلـ تط(8)ديبكا

غير أف مبادئ حركة الجامعة اإلفريقية كانت تؤكد عمى أف شعب القارة اإلفريقية بأكمميا     
كما  إفريقيكف،ريقيا ينبغي أف يحكميا ف إفكاحد لذلؾ ىك بحاجة إلى التكحيد، كأ لو مصير

                                         
 .337محمد عمي القكزم، المرجع السابؽ، ص -1
 .145جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص-2
 .53منصؼ بكام، المرجع السابؽ، ص -3
 .337محمد عمي القرزم، المرجع السابؽ، ص -4
  .622ر أدكبركاىف، المرجع السابؽ، صألبي -5

ـ زاكؿ الدراسة في جامعة فيسؾ تينسي في الكاليات المتحدة األمريكية، درس 1902جكرج باد مكر، كلد بترنيدات  -*
الطب كالتاريخ كالعمـك السياسية كأسس منظمة الطمبة األفارقة كدرس القانكف في نيكيكرؾ كأصبح عضك في الحزب 

 .55-54ص -األمريكي، أنظر: منصؼ بكام، المرجع السابؽ، صالشيكعي 
 .337محمد عمي القكزم، المرجع السابؽ، ص -6
 .63منصؼ بكام، المرجع السابؽ، ص-7
 . 146جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -8
 .22محمد عاشكر ميدم، المرجع السابؽ، ص -9
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يجب أف يعاد تنظيـ المجتمع اإلفريقي ك إعادة بناء الحياة اإلفريقية لغة ك ثقافة ك كتبت ىذه 
 (1)ـ.1958لشعكب إفريقيا في ديسمبر  المبادئ عمى منصة المؤتمر األكؿ

     

حيث حضر ىذه المؤتمرات مشارككف مف غرب إفريقيا حيث ساىمت في الكفاح         
كفي تبمكر ، (2)ر في إفريقيا عامة ك غرب إفريقيا خاصة ك عززت كعي السكدضد االستعما

ك خالؿ الحرب العالمية  ،(3)أفكار التحرر ك يقظة األىالي األفارقة ك نمك الكعي القكمي
الثانية نمت الحركات الكطنية ك انتشرت مبادئ الحرية ك عقد مؤتمر مانشيستر في أكتكبر 

حيث شارؾ  ،(5)كانت النقابات العنصر السائد في ىذا المؤتمرك  ،(4)ك ترأسو ديبكس 1945
ك  نيـ ككامي نيكركما ك جكمك كينيات،شارؾ في ىذا المؤتمر زعماء إفريقيا الشباب مف بي

لسيطرة األجنبية ك عمى التعاكف دعا المؤتمر إلى الحكـ الذاتي ك االستقالؿ ك معرضة ا
 (6) اإلفريقية.التضامف بيف األفارقة ك التأكيد عمى القكمية ك 

ف ك قد نظـ نكركما السكرتارية القكمية لغرب إفريقيا ك الذم دعا إلى فكرة اتحاد فدرالي م    
كما شارؾ في   ،(7)ككيف الكاليات المتحدة اإلفريقيةجؿ تـ مف أ 1946غرب إفريقيا في أكت 

األجيزة  ىذا المؤتمر كاسمي ىيكفاد إلى جانب نكركما ك دعا إلى تمثيؿ اإلفريقييف في
 (8).الحككمية

                                         
 .339محمد عمي القكزم، المرجع السابؽ، ص -1
 .622ير أدكبكىف، المرجع السابؽ، صألب -2
 .70-69ص -منصؼ بكام، المرجع السابؽ، ص -3
 .146جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -4
 .338محمد عمي القكزم، المرجع السابؽ، ص -5
 .146جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -6
 .23محمد عاشكر ميدم، المرجع السابؽ، ص -7
 .293مكجز تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر، المرجع السابؽ، صفيصؿ محمد مكسى،  -8
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حيث أكد نكركما في ىذا المؤتمر عمى استالـ مقاليد الحكـ مف االستعمار ك ىك الخطكة 
األكلى نحك التحرر االقتصادم ك االجتماعي ك السياسي ك أكد كذلؾ عمى تكحيد أساليب 

ك كاف نكركما يؤمف بفكرة النضاؿ السياسي ضد ، (1)الكفاح السياسي ضد االستعمار
ك ادر كاف تحرير إفريقيا يككف بالكفاح في  ،(2)مبريالية في غرب إفريقيا بصفة عامةاال

إفريقيا ك ليس أكربا ك كانت فكرة الجامعة اإلفريقية البادرة إلى تأسيس منظمة الكحدة 
ىذا * ـ1958ية المستقمة باكرا في افريؿ ـ كعقد مؤتمر الشعكب اإلفريق1963اإلفريقية سنة 
لكحدة أكد عمى أف إفريقيا لإلفريقييف أم االستقالؿ التاـ ك العمؿ عمى ااألخير الذم 

 (3) .النيكض باالقتصاد القكميك 
حيث تميزت الفترات التي تمت الحرب العالمية الثانية سمسمة مف المؤتمرات السابقة        

ة االستعمار جيقية حيث أدركت الشعكب اآلسيكية كاإلفريقية إف مكالقياـ منظمة الكحدة اإلفري
 ـ1949األكربي يتطمب تكحيد الجيكد ك البحث عف حمكؿ مشتركة منيا مؤتمر نيكدليي في 

ـ 1955ـ ك المؤتمر اآلسيكم اإلفريقي في باندكنج في 1954كمؤتمر ككلكمبكيسالف 
باندكنيسيا ك الذم أسفر عمى تككيف مجمكعة عدـ االنحياز ك المؤتمر األكؿ لتضامف 

باإلضافة إلى مؤتمرات المنظمة داخؿ القارة  ،(4)ـ1957اآلسيكية بالقاىرة الشعكب اإلفريقية 
ـ 1958ديسمبر  13في  أكرااإلفريقية ك خارجيا منيا: مؤتمر الشعكب اإلفريقية األكؿ في 

                                         
 .67،  65ص -منصؼ بكام، المرجع السابؽ، ص -1
  .338محمد عمي القكزم، المرجع السابؽ، ص -2

ـ كالدعكة لعقد مؤتمر أديس أبابا عاصمة الحبشة، حضرتو جميع الدكؿ 1962منظمة الكحدة االفريقية برزت في عاـ  -*
ككاف ىدفيا تقكية كحدة دكلة  1963مام  23ف أجؿ التمييد لعقد مؤتمر القمة اإلفريقية ككقع عمى ميثاقيا في المستقمة م

 ..153إفريقيا كتضانيا أنظر: جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص

سكداف، ـ كحضرت ثماني دكؿ مستقمة مف بينيا غانا، ليبيا، ال1958أفريؿ  22ك 15مؤتمر الشعكب اإلفريقية في  -*
ليبيريا، أيثيكبيا، الجميكرية العربية المتحدة كيعد دفعة قكية لحركة الجامعة اإلفريقية، أنظر، محمد عمي القكزم، المرجع 

 .338السابؽ، ص
 .23محمد عاشكر ميدم، المرجع السابؽ، ص -3
 .433شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد اهلل الرازؽ إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص -4
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ك مؤتمر كزراء خارجية الدكؿ اإلفريقية المستقمة في أديس  ـ1960ك الثاني في تكنس في 
ـ 1961جانفي  07إلى  04اب إفريقيا في الدار البيضاء مف ـ ك مؤتمر أقط1960أبابا في 

 ةأما الخارجي ـ،1961مارس  30إلى  25القاىرة مف ك مؤتمر الشعكب اإلفريقية الثالث في 
ـ ك بقيت المؤتمرات التي سبؽ ذكرىا الخاصة 1900فمؤتمر الجامعة اإلفريقية في لندف في 

ـ ك الذم ظيرت فيو 1945كأىميا المؤتمر المنعقد في مانشيستر ،(1)بالجامعة اإلفريقية
ك كانت ىذه فكرة  «يا شعب المستعمرات اتحدكا »مف خالؿ نداء  ،جيكد ككامي نكركما
   (2) رض القارة .تي ظيرت في الخارج ك انتقمت إلى أالجامعة اإلفريقية ال

مثؿ منظمة الشعكب اإلفريقية في  كال ننسى الدكر الذم لعبتو الييئات الغير حككمية       
كأىدافيا التي تدعك إلى تقكية كحدة دكؿ إفريقيا ك تضامنيا ك تنسيؽ  ،قياـ الكحدة اإلفريقية

التعاكف ك تقكية جيكدىا لتحقيؽ حياة أفضؿ ك القضاء عمى االستعمار في جميع أشكالو 
المشاكؿ االقتصادية التي  ك محاربة التفرقة العنصرية ك مكاجية ،(3)كتشجيع التعاكف الدكلي

 (4) .ك حؿ المنازعات اإلفريقية سمميا تعاني منيا الدكؿ
إف االستقالؿ  »حيث دعا الزعيـ الغاني ككامي نكركما إلى الكحدة مف خالؿ قكلو :        

ك الكحدة أمراف متالزماف ك ال بد في عممية مجابية االستعمار الجديد مف كحدة القارة 
ف ا »ك يقكؿ كذلؾ: «قية مف الفقر ك االستعمار الجديدج جميع العمؿ اإلفري، فعالاإلفريقية

حيث بدأت حركة ككامي  (5)«كات التعديف األجنبية في إفريقياعدك الكحدة اإلفريقية ىك شر 
بعد عكدتو مف ، (6)نكركما الذم استطاع تنظيـ شعبو ك الذم نادل باالستقالؿ عف بريطانيا

صب سكرتير حزب الميثاؽ لمكحد لساحؿ الذىب الذم ألفو ـ ليشغؿ من1947لندف عاـ 

                                         
 .433عطا اهلل الجمؿ، عبد اهلل الرازؽ ابراىيـ، المرجع السابؽ، صشكقي  -1
 .434المرجع نفسو، ص -2
 .24محمد عاشكر ميدم، المرجع السابؽ، ص -3
 .448-447ص -شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد اهلل الرزاؽ ابراىيـ، المرجع السابؽ، ص-4
 .121أميف أبر، المرجع السابؽ، ص -5
 .295المرجع السابؽ، صفيصؿ محمد مكسى،  -6
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 (2) .ي الذم قاد البالد إلى االستقالؿك لينشئ حزب المؤتمر الشعب، (1)الدكتكر جكزيؼ دنككا
 فال يمكف التحدث عف الحركة الكطنية في غانا دكف التحدث عف شخصية ككامي نكركما   

 .التي لعبت دكرا في استقالؿ غانا
 كوامي نكروما. »اني : زعيم الحركة الوطنية المبحث الث

 مولده و نشأتو : -1
ـ في قرية نكركفؿ 1909سبتمبر 21كلد فرانسيس ككامي نكركما في غانا في        

Nkroful يـك السبت ك أطمؽ عميو ككامي أم يكـ  (3)الكاقعة في أقصى الجنكب الغربي لغانا
ـ ذىب 1926في عاـ  ،(4)د ك أمو عاممةأبكه حدا, نكركما اسـ لقرية التي كلد فييا السبت ك

أيف تعمـ ىناؾ في مدارس اإلرساليات الكاثكليكية ك ناؿ شيادة التأىيؿ لمتدريس  أكراإلى 
ـ أيف سافر بعدىا إلى الكاليات 1935ك عمؿ مدرسا إلى غاية (5)ـ1930فتخرج سنة 

ك اشتغؿ ىناؾ عامؿ مصعد  ،(6)المتحدة األمريكية ك التحؽ بجامعة التككيف في بنسمفانيا
في غسؿ األطباؽ في المطاعـ ك عامؿ في السكة الحديدية كفي طالء السفف مف اجؿ ك 

كحصؿ عمى درجة الماجستير في الفمسفة ك الدكتكراه ك ككف اتحاد  (7)تكفير نفقات الدراسة
 (8) الطمبة األفارقة بأمريكا ك كندا.

ثـ سافر إلى لندف لدراسة قة في أمريكا، الطالب األفار  ةك انتخب رئيس لمنظم       
ك اشترؾ في اتحاد لطمبة غرب إفريقيا ك أصبح نائب لو في عاـ ، (9)القانكف ك االقتصاد

                                         
 .128جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -1
 .71، ص2009عابدة العزب مكسى، شخصيات افريقية في الفف كالسياسة، د ط، الشركؽ، الجزائر،  -2
 .71عايده مكسى العزب، شخصيات افريقية في الفف كالسياسة، المرجع السابؽ، ص -3
 .01ـ، ص2013، 2ركما، مجمة افريقيا قارتنا، العددمجيكؿ، الزعيـ الغاني ككامي نيك -4
 .128جعفر عباس حميدم، تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر،المرجع السابؽ، ص -5
 .71عايده مكسى لعزب، المرجع السابؽ، ص -6
 . 83محمد حافظ، محمكد الشرقاكم، افريقيا في طريؽ الحرية، المرجع السابؽ، ص -7
 .01ككامي نيكركما، المرجع السابؽ، ص مجيكؿ، الزعيـ الغاني -8
 .64منصؼ بكام، الحركة الكطنية كاسترجاع السيادة، المرجع السابؽ، ص -9



 في غانا الحركة التحررية                                     الفصل الثالث:         

  
70 

 

ـ كفي نفس العاـ دعتو المجنة التنفيذية لممؤتمر اإلفريقي العالمي ليعمؿ سكرتيرا 1945
شيستر المنعقد خامس في مانمنظما لمدكتكر ماككنيف ك أصبح مف أمناء المؤتمر اإلفريقي ال

الذم كاف ىدفو الدعاية لبرنامج الحكـ الذاتي ك اتحاد المستعمرات في ـ ك 1945في أكتكبر 
، ك مف (2)ك كاف أكؿ مف دعا إلى الجامعة اإلفريقية ك إنشاء حككمة مكحدة ،(1)غرب إفريقيا

ك بعد أف قضى عشرة سنكات بالكاليات  ،ـ1946جؿ إنشاء اتحاد غرب إفريقيا عاـ مف أ
يشغؿ منصب ل ،ـ1948ك عاد إلى كطنو عاـ  (3)المتحدة األمريكية ثـ انتقؿ إلى لندف

 (4) .سكرتير حزب ساحؿ الذىب
ـ ثـ االستقالؿ التاـ 1954ك بسبب نضالو السياسي حصمت غانا عمى الحكـ الذاتي عاـ 

 (5).ما رئيسا لجميكرية غانا المستقمةنكرك ـ ك أصبح 1957في إطار الككمنكلث في مارس
ك مشركع سد الفكلتا* الذم  ،(6)ـ1946في  The New Africanمف آثاره إنشاء جريدة 

ك غيرىا ، (8)باإلضافة إلى إنشاء جيش بعد االستقالؿ ،(7)يؤدم إلى زيادة الطاقة الكيربائية
لغانا ك تككيف اتحادات مع الدكؿ  يمف االنجازات عمى المستكل الداخمي ك الخارج

كما سعى إلى إنعاش  ،(10)ـ1963كمف مؤسسي منظمة الكحدة اإلفريقية عاـ (9)المجاكرة

                                         
 .83محمد حافظ، المرجع السابؽ، ص -1
 .71عايده مكسى العزب، المرجع السابؽ، ص -2
 .63منصؼ بكام، المرجع السابؽ، ص -3
 .71عايده مكسى العزب، المرجع السابؽ، ص -4
 المرجع نفسو.  -5
  .67منصؼ بكام، المرجع السابؽ، ص -6

 .46نير في غانا يشبو مشركع سد الفكلتا، أنظر افريقيا تتكمـ، المصدر نفسو، ص -*
 .46جيمس دفي، ركبرت مانزر، المصدر السابؽ، ص -7
 .54، ص1981كالتكزيع، الجزائر، مكلكد حمركش، الظاىرة العسكرية بأفريقيا السكداء، د ط، الشركة الكطنية لمنشر  -8
 .119أحمد نجـ الديف فميجة، افريقيا دراسات عامة، المرجع السابؽ، ص -9

 .69منصؼ بكام، المرجع السابؽ، ص -10
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االقتصاد فزاد إنتاج الكاكاك ك الذىب ك طكر طرؽ المكاصالت كما قدـ الكثير لغانا فكانت 
أطيح  ،(1)ي إفريقيافي عيده تتمتع بأكبر مستكل لمدخؿ الفردم ك أكؿ دكلة منتجة لمكاكاك ف

ؼ إنيـ يريدكف أف يحطمكني أنا ك غانا ألننا نق »بو عدة مرات حيث ذكر في ىذا الصدد :
 (2).«جؿ التحررفي مقدمة الصراع اإلفريقي مف أ

ـ 1947بعد أف أصبح عضكا بارزا في حركة الجامعة اإلفريقية ك عممو مع دنكا سنة      
اه إلى العكدة مف لندف بعد اثنا عشر سنة كقاـ حيث أسس حزب ساحؿ الذىب ك ىذا ما دع

 »ـ 1949ألجؿ االستقالؿ مف خالؿ تأسيس حزب راديكالي في جكاف  يبالعمؿ االيجاب
ة المقاكمة السممية ك اإلضرابات ككسيمة لمتصدم ك الذم تبنى سياس «حزب المؤتمر الشعبي

 ،(3)ياسة مقاطعة السمعك سلإلستعمار البريطاني، حيث سجف عدة مرات بسبب االضرابات  
 ك كانت لو ثالث شعارات أساسية مف اجؿ الحرية ك الحكـ الذاتي: ،(3)السمع

 .ية عمى االستقالؿ في ظؿ العبكديةنحف نفضؿ المخاطرة في ظؿ الحر -

 .سعى لتحقيؽ السيادةيجب أف ن-

 (4) .جنبي ىك الضماف الكحيد لالستقالؿخمص إفريقيا مف قيكد الحكـ األأف ن-

ك الذم  «االستعمار الجديد آخر مراحؿ االستعمار »ـ كتاب 1965حيث نشر في عاـ  
غضب حككمة الكاليات المتحدة سسات المالية االحتكارية ىذا ما أكشؼ فيو عف أعماؿ المؤ 

 األمريكية ك صارت أياـ الزعيـ معدكدة.   

                                         
 .132جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -1
 .72عايده مكسى العزب، المرجع السابؽ، ص -2
 .64منصؼ بكام، المرجع السابؽ، ص -3
 .02الزعيـ الغاني ككمي نيكركما، المرجع السابؽ، ص مجيكؿ، -4
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 ب في غانا ك بعدىاـ في بعثة السالـ حدث انقال1965الفيتناـ في  إلىفبعد ذىابو       
جؿ الرجكع إلى غانا ك بعد مرضو ذىب لمعالج في ذىب إلى غينيا ك استقر ىناؾ مف أ

ك عاش ك مات في ارض غربية لمدة  ،ركمانيا ك لكف عالجو كاف مستحيالبكخارست في 
دفف في غينيا ثـ أعيد دفنو في  ـ،1972مف مارس عاـ  27ك تكفي في  ،(1)ستة سنكات

  (2) .غانا

سياسة خارجية تقـك عمى الصداقة ىذا الزعيـ الذم اتبع سياسة الحياد االيجابي ك    
   (3) .مؤتمر الدكؿ اإلفريقية المستقمة التعاكف ك تؤمف بقراراتك 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .87، 73، 72ص  -عايده مكسى العزب، المرجع السابؽ، ص-1
 .05مجيكؿ، الزعيـ الغاني ككمي نيكركما، المرجع السابؽ، ص -2
 .48جيمس دافي، ركبرت مانزر، المرجع السابؽ، ص  -3
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  .: العمل السياسي و االيجابي الستقالل غاناثالثالمبحث ال
 :النضال السياسي لكوامي نيكروما -1

ـ إلدارة الشؤكف المحمية شجع 1944لمتغيرات التي طرأت عمى الدستكر عاـ نتيجة       
 :عدد مف المنظمات السياسية أىميا ىذا عمى تأليؼ

ـ 1947ك الذم ألفو الدكتكر جكزيؼ دنكا عاـ  «حزب الميثاؽ المكحد لساحؿ الذىب  »
ة ليشغؿ سكرتير لميف الحرة ك تـ استدعاء ككامي نيكركما لمعكداكضـ رجاؿ األعماؿ ك ذكم 

الف ببرنز بتطبيقو ك لـ يمقى ـ الذم كمؼ الحاكـ سير أ1946دستكر ك بسبب  ،(1)الحزب
ىذا ما أدل بنكركما لمرجكع  أم العاـ اإلفريقي في ساحؿ الذىب،ىذا األخير القبكؿ مف الر 
ـ ىذا الحزب الذم حقؽ قفزة 1947عاـ  «تجمع ساحؿ الذىب »إلى بمده ك تشكيؿ حزب 

 (2) .ـ في المسيرة نحك التحرر السياسيماإلى األ
حيث لعب نكركا دكرا كبيرا في ىذا الحزب ك تحكيمو مف تجمع سياسي تقميدم إلى       

اكاك ما دفع منظمة شعبية ذات تنظيمات ك قاـ بانتفاضة كاسعة بسبب مشكمة فالحي الك
 (3) .حؿ ىذا الحزب ك كؿ منظمات الشباب الحككمة البريطانية إلى

 (4)حيث نظـ حزب ساحؿ الذىب المتحد مقاطعة البضائع األكربية لتخفيض أسعارىا     
فكانت الشركات البريطانية تدفع عشر جنييات لكؿ طف مف حبكب الكاكاك ك بدال مف 

سخط خمسيف جنيو ك ازدادت أسعار السمع المستكردة مرتيف أك ثالث ك ىذا أدل إلى 

                                         
 .128جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -1
 .  870كي زيربك، المرجع السابؽ، ص جكزيؼ -2
 .129جعفر العباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -3
 .  871جكزيؼ كي زيربك، المرجع السابؽ، ص -4
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شتيرت مقاطعة السمع المستكردة في ساحؿ الذىب عاـ ك ا العماؿ ك قامت إضرابات عديدة،
أكرا ك المدف ك القياـ بمظاىرات مف قبؿ رجاؿ الخدمات كأعماؿ الشغب في ، (1)ـ1948

ك كؿ ىذا مف اجؿ تخفيض األسعار ما دفع بالحككمة البريطانية إلى الرئيسية األخرل، 
 «كاتسكف»ك عينت لجنة  إطالؽ النار عمى المضربيف مما زاد مف االضطرابات الشعبية

جؿ االستقالؿ في قرارىا أف ىذه اإلضرابات مف أ لمتخفيؼ مف ىذه اإلضرابات ك أكدت
ما أدل إلى إعالف دستكر جديد مف  اإلفريقييف في الحكـ االستعمارم،السياسي كعدـ رغبة 

 (2) قبؿ الحككمة البريطانية.

ك الذم نص عمى   M.r.Justice Cousseyالذم ترأسو قاضي إفريقي ككسي      
ف الحاكـ يستطيع في حالة الضركرة أف يا عمى جميع التطكرات السياسية كأإشراؼ بريطان

ك تككف مسؤكلة  بتككف لو سمطة تشريعية مستقمة ك نص عمى إنشاء سمطة تنفيذية باالنتخا
ما جعؿ نيكركما يؤسس  (4)ك ىكذا انقسمت الحركة الكطنية بسبب النزاعات ،(3)أماـ المجمس

جؿ العمؿ االيجابي مف أ »ـ ك كاف شعار الحزب 1949في  «حزب الشعب الكطني»
 (5) ىذا األخير الذم قاد النضاؿ الكطني حتى االستقالؿ. «استقالؿ ذاتي فكرم

 :العمل االيجابي و استقالل غانا -2

ـ 1949ك في  اتحيث قاـ نكركما بإنشاء منظمة لمقياـ بالمسيرات السممية ك اإلضراب    
ك اقترح برنامج M.r.Justice Coussey(6) جرل أكؿ لقاء لمحزب ك رفض مشركع 

                                         
 .  230-229ص -ـ، ص1988كالتررك كدنى، أكربا كالتخمؼ في أفريقيا، تر: أحمد القيصر، مطابع الدراسة، القاىرة،  -1
 .393ص دم، المرجع السابؽ، –جي  –فيج -2
 .872جكزيؼ كي زيربك، المرجع السابؽ، ص -3
 .394-393ص -دم، المرجع السابؽ، ص –جي  –فيج  -4
 .187شكقي عط اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل إبراىيـ، دراسات في غرب، المرجع السابؽ، ص -5
 .393دم، المرجع السابؽ، ص -جي-فيج  -6
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إذا ما رفضت السمطة  *اإلصالح الجذرم ك دعا نيكركما في ىذا المقاء إلى العصياف المدني
ابات ك عندما رفضت بريطانيا برنامجو دعا الحزب إلى العمؿ ىذا االقتراح ك أبدتو النق

 (1).ـ1950منت النقابات اإلضرابات في االيجابي ك أع
حيث نص مؤتمر حزب الشعب عمى العمؿ بالكسائؿ الدستكرية ك الطرؽ الديمقراطية     

ك  لحقيؽ مبدأ ذاتي ك النضاؿ إلقامة حككمة ديمقراطية ك رفع الظمـ ك إنياء االضطياد
 (2)العمؿ عمى تحقيؽ الكحدة الكطنية.

 ،(3)ـ1950كبعد إعالف العمؿ االيجابي أعمنت الحككمة البريطانية حالة الطكارئ في       
ـ جرت انتخابات 1951كتعرض حزب الشعب إلى المـك ك النقد ك اعتقؿ أعضاؤه ك في سنة

الذم كاف  «بحزب اتحاد ساحؿ الذى »في ظؿ دستكر ككسي ك التي أدت إلى ىزيمة 
ينافس حزب نكركما عمى المقاعد في المجمس ك انتخب سير تشارلي سارديف كالرؾ حاكما 

الكظيفة القيادية في الدكلة  إلفراج عف نيكركما ك رفاقو ك تكلىكتـ ا ،(4)جديدا لساحؿ الذىب
 .«حزب خريجي السجكف »النتخابات أصبح حزبو يعرؼ باسـ اك بعد فكز نيكركما في 

ـ رئيسا 1952حزب العصياف المدني إلى مساىمة إستراتيجية ك أصبح نيكركما فيكغير 
ك طالب باالستقالؿ مف خالؿ المفاكضات السياسية ك الدستكرية ك الضغط  (5)لمكزراء

 (6)الشعبي عمى بريطانيا.

                                                                                                                               
اإلجابي أم حممة العصياف المدني كالتي بدأت بمكجة مف الغضب ، أعمف نيكركما العمؿ 1949جانفي 8في  -*

كاالضرابات كالمقاطعات عمى التعاكف كعدـ التعاكف عمى بريطانيا كتكقيؼ الحياة االقتصادية كانعزاؿ كسائؿ النقؿ في غانا، 
 .187أنظر: شكقي عط اهلل الجمؿ عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، دراسات في غرب، المرجع السابؽ، ص

 .393جكزيؼ كي زيربك، المرجع السابؽ، ص -1
 .130جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -2
 .187شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص -3
 .394- 393ص -دم، المرجع السابؽ، ص -جي-فيج  -4
 .873جكزيؼ كي زيربك، المرجع السابؽ، ص -5
 .187اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص شكقي عطا -6
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جؿ حركة الكفاح اإلفريقي مف أحيث أف ىذا النضاؿ االيجابي حقؽ نجاحا ممحكظا في     
المجالس  مف حيث سعى نيكركما لكصكؿ بالده إلى الحكـ الذاتي ك طالب ،(1)الحرية

ـ 1953ـ تقديـ مالحظاتو حكؿ مستقبؿ البالد في مكعد أقصاه 16/10/1952اإلقميمية في 
لة استقالؿ ساحؿ إلى الحككمة البريطانية ك تضمنت: دراسة مسأ حيث رفعت مالحظاتو

تككف مسؤكلية إدارة الشؤكف الخارجية بيد الحاكـ  الذىب مف قبؿ البرلماف البريطاني ك أف
 العاـ.

  (2) مقعد. 105مقعد إلى  48زيادة عدد مقاعد المجمس التشريعي مف -
حيث حيكت المؤامرات ضد نيكركما ك شنت حمالت دعاية عميو ك معارضة إدخالو إلى  

في ك استمر نيكركما  (3)«الدكتاتكرم األسكد »النظاـ الحزبي في البرلماف ك عرؼ بأنو 
ـ ناؿ األغمبية 1954كفي انتخابات  ك أعمف مناىضتو لمتمييز العنصرم، كفاحو ضد الفساد

ك كقؼ  (5)ككضع دستكر جديد ينص عمى استبعاد األكربييف مف مناصبيـ (4)المطمقة
 «حركة التحرير الكطنية »ك ظيرت أحزاب المعارضة منيا  (6)الرجعيكف في كجو نيكركما

حزب  »كاف ىدفيا المطالبة بسعر أعمى لشراء الكاكاك مف المزارعيف باإلضافة إلى  كالتي
ىذه األحزاب التي دعت إلى تقسيـ البالد إلى  «حزب الرابطة اإلسالمية»ك «شعكب الشماؿ

 ىك كانت جؿ ىذه المعارضات إلسقاط نيكركما ما دفعو إل ،(7)كالية االشانتي ككالية شمالية
ـ 12/08/1954زاب عمى األحزاب عمى اتخذ المجمس التشريعي في التضييؽ عمى األح

                                         
 .36جيمس دافي، ركبرت مانزر، المرجع السابؽ، ص -1
 .131جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص  -2
 .92محمد حافظ ، محمد الشرقاكم، المرجع السابؽ، ص -3
 .92المرجع نفسو، ص -4
 .874ص جكزيؼ كي زيربك، المرجع السابؽ، -5
 .92محمد حافظ محمد الشرقاكم، المرجع السابؽ، ص -6
 .47جيمس دافي، ركبرت مانزر، المرجع السابؽ، ص -7
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 نية ك ليس أسس عشكائية أك دينية الذم ينص عمى أف يقكـ بتأليؼ األحزاب عمى قاعدة كط
 (1) لكف نيكركما استطاع السيطرة عمى األكضاع الداخمية.

 

أكضح مستقمة ك ركما رئيسا لمجميكرية الكبعد حصكؿ غانا عمى استقالليا أصبح ككامي نيك
قتصادم ك الثقافي ك أف مستقبؿ إفريقيا ىك في اتحاد سياسي تنسؽ فيو أكجو النشاط اال

نكفمبر  23المفاكضات بيف البمداف ككضع األسس الدستكرية لالتحاد في  العسكرم فبدأ
 :عمى اتفاقية تشمؿ المبادئ اآلتيةككقعكا  (2)ـ1958
 *عضكية االتحاد مفتكحة أماـ كؿ الدكؿ المستقمة.       
 حاد اإلفريقي بشخصيتيا ك كيانيا.*تحتفظ كؿ دكلة أك اتحاد فيدرالي بعضك في االت       
 .*يككف لالتحاد عمـ ك نشيد ك شعار       
 .   تحاد الدكلة اإلفريقية المستقمة*يككف شعار اال       

 (3)غينيا.: اتحاد غانا ك بناء مجتمع إفريقي حر مزدىر مثؿ حاد إلىترمي السياسة العامة لالت
 (3)غينيا.ك 

االشتراكي ك دكؿ عدـ االنحياز  كما كسعت غانا عالقاتيا مع دكؿ العالـ خاصة المعسكر
ـ ك تكقيع معو 1959تبادالت التمثيؿ الدبمكماسي مع االتحاد السكفياتي السابؽ عاـ ك 

  (4).ثقافي ما أدل بالكقكؼ ضد نيكركمااتفاقيات في التعاكف االقتصادم ك ال
ـ في ظؿ حدة التنافس بيف األحزاب السياسية ك 1956ك بعدىا جرت انتخابات في جكيمية  

مقعد كشكؿ  105مقعدا مف مقاعد المجمس التشريعي البالغة  72حصؿ حزب نيكركما عمى 
و الحصكؿ عمى نيكركما الكزارة مف جديد ك جدد الشعب ثقتو بنيكركما ك أعمف أف ميمت

                                         
 .133-132ص -جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -1
 .149جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -2
 .150المرجع نفسو، ص -3
 .132المرجع نفسو، ص -4
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جؿ مطالبة ـ مف أ1956جكيمية  30في  «الجمعية التشريعية »ك اجتمعت  (1)االستقالؿ
حيث قبمت الحككمة البريطانية  ،(2)الحككمة البريطانية بتحديد مكعد استقالؿ ساحؿ الذىب

أف تضمف دستكر االستقالؿ ك عقد تسكية بيف الحككمة ك المعارضة كتـ إنشاء دستكر جديد 
الممكة اليزابيت لـ تعد ممكة عمى البالد بؿ أصبحت غانا جميكرية  ؿ أفاشتم كالذم
مارس  06نو قد حدد يـك ـ أ1956سبتمبر  19البريطانية في  كأعمنت الحككمة (3)رياسية
 (4) ـ تاريخ إعالف استقالؿ ساحؿ الذىب في نطاؽ الككمنكلث.1957

ىكذا أصبح ساحؿ الذىب يعرؼ باسـ غانا ك ىك اسـ المممكة القديمة التي ظيرت  ك     
 .ـ ك التي سبؽ الحديث عنيا300منذ 

ـ 1958كفي  ،(5)مارس أصبحت الدكلة الجديدة عضك في ىيئة األمـ المتحدة 08كفي   
 كشإلى عقد مؤتمر يضـ الدكؿ اآلتية: مصر، إثيكبيا، ليبيا، ليبيريا، مرا دعا نيكركما

أف اف ـ بأف الكقت ح1958جكيمية  10اكرا ك صرح في تكنس في  ف، جنكب إفريقيا،السكدا
 (6) تتكمـ إفريقيا بصكت اإلفريقييف.

كبعد استقالؿ غانا حدثت تطكرات سياسية ك دستكرية ك تحكؿ المجمس التشريعي إلى   
سة الحزب سياالمجمس الكطني ك حزب الميثاؽ الشعبي إلى حزب الشعب ك سار نيكركما ب

ـ اتبع سياسة 1960ف ىذه السياسة تكحد الشعب ك تجمع قكاه ك في عاـالكاحد مؤمنا بأ
اقتصادية اشتراكية مف خالؿ تأميـ عدد مف شركات التعديف البريطانية ك أصدر قكانيف 

                                         
 .132لمرجع السابؽ، صجعفر عباس حميدم، ا -1
 .92محمد حافظ محمد الشرقاكم، المرجع السابؽ، ص -2
 .47جيمس دافي، ركبرت مانزر، المرجع السابؽ، ص -3
 .93محمد حافظ محمد الشرقاكم، المرجع السابؽ، ص -4
 .132جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -5
 .95محمد حافظ محمد الشرقاكم، المرجع السابؽ، ص -6
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التحرر االقتصادم ك االجتماعي ك اتبع في السياسة فيز الفالحيف ككضع خطة لمتنمية ك لتح
 (1) سيادة مساندة حركات التحرر اإلفريقية ك العالمية المعادية لالستعمار. الخارجية

السكداف التحادات مثؿ: االتحاد بيف مصر ك اـ ك 1963منظمة الكحدة اإلفريقية  مف خالؿ    
: ـ منيا1959يرت في ك بعض دكؿ غرب إفريقيا باإلضافة إلى المنظمات اإلقميمية التي ظ

 (2) .انا ك مالي ك غيرىا مف المؤتمراتاتحاد الدكؿ اإلفريقية بيف غينيا ك غ مجمس الكفاؽ،
ما جعميا  ،(3)الدكؿ كؿ كما إف السياسة الخارجية لغانا كانت تقكـ عمى الصداقة مع     

 (4).ـ1963جميكرية مستقمة في 
ـ 1966فيفرم  21حيث استطاع أعداء نيكركما اإلطاحة بو في انقالب عسكرم يـك       

رة كركما عف البمد لذىابو في زيايحيث استكلى الجيش عمى الحكـ مستغال في ذلؾ غياب ن
سيطر عمى السمطة المجمس الكطني لمتحرير الذم ضـ كبار لمفيتناـ الشمالية الشيكعية ك 

كتـ إعالف ، (5)كحؿ المجمس الكطني ك حزب الشعب أنكرةضباط الجيش ك الشرطة برئاسة 
تشكيؿ لعامؿ بالبالد مف ممارسة نشاطو ك ؿ الدستكر ك منع الحزب الكحيد احؿ البرلماف ك ح

ك ىكذا تكالت االنقالب إلى غاية إقرار دستكر جديد  أنكرةمجمس عسكرم بقيادة الجنراؿ 
ـ ثـ أجريت انتخابات برلمانية ك فاز الدكتكر بكشية الذم أصبح 1969لمبالد في سبتمبر 

ف إقامة المجمس الكطني لإلصالح ك أعمف ع (6)ـ1972 رئيس لمبالد ك الدكلة إلى غاية
االنقالب حركة حيث قاد  (7)ىكذا دخمت البالد في دكامة االنقالبات ك االنقالبات المضادةك 

بالرجكع إلى كسمح لمذيف تعاكنكا مع نيكركما  الجديد تشمبكنؾ الذم شكؿ مجمس كطني لمثكرة

                                         
 .132جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -1
 .76إحساف حقي، المرجع السابؽ، ص -2
 .47جيمس دافي، ركبرت مانزر، المرجع السابؽ، ص -3
 .402دم، المرجع السابؽ، ص -جي -فيج -4
 . 133-132ص -جعفر عباس حميدم، المرجع السابؽ، ص -5
 .55مكلكد حمركش، المرجع السابؽ، ص -6
 .133يدم، المرجع السابؽ، صجعفر عباس حم -7
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كامي نيكركما فيما بعد ثـ أعقبيا بعد انقالب في الجياز اإلدارم ك قرر إقامة تمثاؿ لمراحؿ ك
 (1) ـ مف قبؿ أنصار الدكتكر بكشية.1975ديسمبر

 
 
 
 

بصفة  ك مما سبؽ ذكره يتضح لنا إف الحركة الكطنية في إفريقيا بصفة عامة ك غانا      
أسباب جعمت الشعكب اإلفريقية تقـك ضد السياسة خاصة فجاءت نتيجة لعكامؿ ك 

الطاغية ك ىذا ما حدث في غانا حيث اشتعؿ لييب المقاكمة الكطنية التي االستعمارية 
ظيرت مع بدايات االحتالؿ البريطاني ليا ك تطكرت إلى كفاح سياسي مع الزعيـ الغاني 

 العمؿ االيجابي البالد نحك االستقالؿ. لذم دفع مف خالؿ نضالو السياسي ك ككامي نيكركما ا
  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .55مكلكد حمركش، المرجع السابؽ، ص -1
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 :خاتمة

حيث  ،شيدت  القارة السمراء حركة استعمارية كاسعة استيدفت كافة البمداف اإلفريقية      
جؿ عالقات تجارية استعمارية مف أ كانت بدايتيا في شكؿ كشكفات جغرافية ثـ تطكرت إلى

 استنزاؼ ثركاتيا ك القضاء عمى ىكيتيا.

في شكؿ  ،ارية األكربيةىذا ما أدل إلى قياـ الشعكب اإلفريقية ضد السيطرة االستعم     
ظيكر  :حركات كطنية في شكؿ حركات كطنية تحررية بسبب مجمكعة مف العكامؿ أىميا

شخصيات كطنية ساىمت في بركز مكجات التحرر مف بينيا الحركة الكطنية في غانا ك مما 
 :حكؿ غانا ك الحركة الكطنية فييا سبؽ ذكره تكصمنا إلى مجمكعة مف االستنتاجات

ـ 8اف إلمبراطكرية غانا القديمة أىمية كبيرة منذ دخكؿ اإلسالـ إلييا في القرف لقد ك -1 
 حيث كانت تمتمؾ مكانة اقتصادية ك تجارية في إقميـ جنكب مكريتانيا.

لقكافؿ التجارية كدكر ايعكد انتشار اإلسالـ في غانا إلى اليجرات مف الشماؿ اإلفريقي ك  -2
ألخيرة التي كقفت في كجو البدع ك الخرافات كساىمت في ىذه ا ،المرابطيف كالطرؽ الصكفية
 غانا  نشر اإلسالـ في إمبراطكرية

ساىمت الثقافة العربية اإلسالمية في ازدىار إمبراطكرية غانا مف خالؿ التأثر ك التشابو  -3
ىذا ما دفع إلى لفت  ،في المراكز الثقافية بفضؿ التكاصؿ مع األندلس ك المغرب اإلسالمي

 .ىذه المنطقة ار إلىاألنظ

ىك قرف تحرر  ،يعتبر القرف التاسع عشر قرف االستعمار ك سيطرة بينما القرف العشر -4
 .تعمرات مف القيكد التي فرضت عميوالمس

يعتبر مؤتمر برليف الثاني المنعرج الحاسـ في اقتساـ إفريقيا ك تغيير خارطتيا السياسية  -5
 .ك فرنسا ف نصيب بريطانياك كاف الحظ األكفر م
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اتخذت بريطانيا مجمكعة مف السياسات لبسط نفكذىا ك سيطرتيا في غرب إفريقيا عامة  -6
تجسدت في الحكـ غير المباشر  ،قكانيف ك السياساتمجمكعة مف الك غانا خاصة بكضعيا 

 في غانا.

ترتب عف السياسة البريطانية في غانا أكضاع اجتماعية ك اقتصادية ك ثقافية مزرية  -7
 .ك تفشي البطالة بالمنطقة ،الغاني نتشرت األمراض ك األكبئة التي أرىقت كاىؿ الفردفا

ارتبط ظيكر الحركات الكطنية في إفريقيا عامة ك غانا خاصة بمجمكعة مف العكامؿ  -8
 .البالغ في تحرر الدكؿ اإلفريقية الداخمية ك الخارجية التي كاف ليا األثر

الكطنية في غرب إفريقيا أىميا الحركة الكطنية في  لقد ظيرت مجمكعة مف الحركات -9
بالعمؿ االيجابي ك السممي مف  ك قاـ ىذا األخير ،غانا بقيادة الزعيـ الغاني ككامي نيكركما

جؿ الحصكؿ عمى الحكـ الذاتي مف خالؿ كضع مجمكعة مف الدساتير ك المناداة بالحرية أ
 مارية.ك الكقكؼ ضد التمييز العنصرم ك السيطرة االستع

اتسمت الحركة الكطنية في غانا بالطابع التقميدم في بدايتيا ك التحفظ مف خالؿ  -10
السياسية  ثـ ظيرت النقابات ك جمعيات الشباب ك األحزاب ،الدفاع عمى مصالح األىالي

جؿ الكقكؼ في كجو االستعمار البريطاني إلى جانب جيكد مؤتمرات الجامعة اإلفريقية مف أ
 طريؽ إلى تحرر المستعمرات ك ظيكر منظمة الكحدة اإلفريقية.التي ميدت ال

 إف العمؿ االيجابي الذم قاـ بو ككامي نيكركما مف خالؿ مجمكعة مف اإلضرابات -11
البريطانية لمنظر في قضية غانا األثر البالغ عمى السياسة  ،مقاطعة السمع البريطانيةك 

 .كحكميا الذاتي

األثر الكبير عمى تحرر المستعمرات اإلفريقية عامة ك غانا إف استقالؿ غانا كاف لو  -12
ك دعكتو إلى الحرية ك اتحاد الشعكب فيما بينيا بما  ،خاصة عف طريؽ ككامي نيكركما

 .الكحدة اإلفريقية التي دعى إلييايسمى بمنظمة 
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مف  كفي األخير يمكننا القكؿ أف كفاح الشعكب اإلفريقية السكداء تحتاج إلى الكثير      
ىذه الشعكب في مكاجية االستعمار، باإلطالع عمى الكثائؽ  البحث لمعرفة مدل صمكد

لذا فبحثنا يعد نقطة النطالؽ الدراسات  ،المصادر التي لـ تتمكف مف الكصكؿ إليياك 
امة كفي المستقبمية في ىذا المكضكع ك معرفة حقيقة االستعمار ك التحرر في غرب إفريقيا ع

                                                       . غانا خاصة

 

 

 

 

 

  كاهلل كلي التكفيؽ. 
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 ممحق الخرائط: -1
 (01)محق رقم:الم

 
 
 

 (1)غانا إمبراطكرية                                        
 
 
 
 
 
 

                                         
 .27يحي بكعزيز ، المرجع السابؽ، ص -1
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 (02الممحؽ رقـ: )
 

 
 
 

 (1)غرب افريقية –طرؽ التجارة 
 
 
 
 
 

                                         
 .546مادىك يانيكار، الكثنية كاإلسالـ، المرجع السابؽ، ص -1
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 (.03الممحؽ رقـ: )

 
 

 
 (1)غانا الحديثة

 
 
 

                                         
 .209، ص1986، المؤسسة الجامعية، بيركت، 1يكسؼ رككز، افريقيا السكداء سياسة كحضارة، ط-1
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 (.04الممحؽ رقـ: )

 

 
 

 (1): غرب افريقيااألكركبيالتقسيـ 
 
 

                                         
، 2009يخ افريقيا في العصر الحديث، تر: المركز الثقافي لمتعريب، دار الكتاب الحديث، القاىرة، مكر أليفر، تار  -1

 .459ص
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 (.05الممحؽ رقـ: )

 

 
 (1) .1885 افريقيا سنة

 

                                         
، 1987ككليف ماكيقيدم، اطمس التاريخ االفريقي، تر: مختار السكيفي، محمد الغرب، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -1

 .188ص
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 (.06الممحؽ رقـ: )

 

 
 

 (1)السياسية-افريقيا
 
 
 
 

                                         
، 1405، ادارة الصحافة، برابطة العالـ اإلسالمي، مكة المكرمة، 2ا، جعبد المجيد بكر، األقميات المسممة في افريقي -1

 .7ص
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 ممحق الشخصيات.-2

 (.01الممحؽ رقـ: )
 

 
 

 (1)تمثاؿ: ككامي نيكركما
 

                                         
 .02مجمة افريقيا قارتنا، المرجع السابؽ، ص -1
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 (.02الممحؽ رقـ: )

 

 
 
 

 (1)شخصية: ككامي نيكركما
 

                                         
1- http://.www.oijinculture .com/ community/biojn.kwamé nkrumahwe.face/ ؟cong:ar.  

http://.www.oijin/
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 جع:اقائمة المصادر والمر 
 المصادر: -

، المغرب كأرض السكداف كمصر كاألندلس، مأخكذ مف اإلدريسيأبك عبد اهلل الشريؼ  .1
 .ـ1863كتاب نزىة المشتاؽ اختراؽ اآلفاؽ، مطبعة بريؿ، ليدف، 

الالكتي، رحمة ابف بطكطة )المعركؼ بػ: تحفة النظار في  إبراىيـأبك عبد محمد بف  .2
غرائب األمصار كعجائب االسفار، تح: عبد اليادم التازم، المجمد الرابع، دار 

 .ـ1997ق/1417بيركت لمطباعة ك كالنشر، بيركت، 
 .ـ1857أبك عبيد البكرم، المغرب في ذكر بالد أفريقيا كالمغرب، بغداد  .3
، دار الكتب 5، جاإلنشاءشندم، صبح األعشى في كتابة أبي العباس أحمد القمق .4

 .ق1333ـ/1915الخديكية، القاىرة، 
اني ابف الفقيو، مختصر كتاب البمداف، مطبعة بريؿ، دأبي بكر أحمد بف محمد اليم .5

 .1302ليدف، 
أبي عبد اهلل الطالب محمد بف أبي بكر، فتح الشككر في معرفة أعياف عمماء  .6

راىيـ الكتاني، محمد حجي، دار الغرب االسالمي، بيركت، التكركر، تح: محمد اب
 .ـ1981

، كمية 1، ط2 -1، ج1036-963أحمد بابا التنبكي، نيؿ االبتياج بتطريز الديباج،  .7
 .1398/1989، طرابمس، اإلسالميةالدعكة 

تقي الديف أحمد بف عمي المقريزم، الذىب المسبكؾ في ذكر مف حج مف الخمفاء  .8
، مكتبة الثقافة الدينية، الظاىر، 1جماؿ الديف اليشيؿ، طكالممكؾ، تح: 

 .ـ1420/2000
زكريا بف محمد بف محمكد القزكيني، آثار البالد كأخبار العباد، دار صادر، بيركت،  .9

 .ـ1969
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، دار صادر، بيركت، 4شياب الديف أبي عبد اهلل ياقكت الحمكم،  معجـ البمداف، ـ .10
 .ق1397ـ/ 1988

حمد الفالتي، الفالتة في افريقية كمساىمتيـ االسالمية كالتنمكية الطيب عبد الرحيـ م .11
 .ـ1994، دار الكتاب الحديث ، الككيت، 1في السكداف، ط

عبد الرحماف بف عبد اهلل بف عمراف بف عامر السعدم، تاريخ السكداف، كقؼ عمى  .12
 .1981طبع ىكداس، مكتبة امريكا كالمشرؽ، باريس، 

األمصار كصؼ مكة كالمدينة كمصر كبالد  مجيكؿ، االستبصار في عجائب .13
المغرب تعميؽ: سعد زغمكؿ عبد الحميد، دار الشؤكف الثقافية العامة العربية، 

 .ـ1985االسكندرية، 
محمد بف عبد المنعـ الحميرل، الركض المعطار في خبر األقطار، تح: إحساف  .14

 .1985، مكتبة لبناف، بيركت، 1عباس، ط
، دار 4ائب األمصار، تع: سعد زغمكؿ عبد الحميد، ـالمراكشي االستبصار في عج .15

 .ـ1988صادر، بيركت، 
 
 عات:و موسلا-

ألبير أدكأبكىف، تاريخ افريقيا في ضؿ السيطرة االستعمارية، المجمد السابع،  .1
 .1990اليكنيسكك أدفيرا، بيركت، 

 لمراجع:ا-

فيما كراء الصحراء اليادم المبركؾ الدالي، التاريخ السياسي كاالقتصادم إلفريقيا  - .1
 .ـ1999، الدار المصرية، القاىرة، 1ـ، ط18ـ إلى بداية القرف 15مف نياية ؽ

، مكتبة النيضة 1إبراىيـ عبد المجيد محمد، دراسات في تاريخ إفريقيا الحديث، ط .2
 .2005المصرية، القاىرة، 
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، ، المكتب التجارم، بيركت1إحساف حقي، افريقيا الحرة بالد األمؿ كالرخاء، ط .3
 .ـ1962

 .1975أحمد الطاىر، افريقيا فصكؿ مف الماضي كالحاضر، دار المعارؼ، القاىرة،  .4
افريقيا دراسة عامة كاقميمية، مؤسسة شباب الجامعة، أحمد نجـ الديف فميجة،  .5

 اإلسكندرية.
 ـ.1985، دار دمشؽ، دمشؽ، 1أميف أبر، افريقيا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، ط .6
 .1985، دار دمشؽ، دمشؽ، 1اسيا اقتصاديا كاجتماعيا، طأميف آبر، افريقيا سي .7
 في غربي افريقيا، المرجع السابؽ.بابكر حسف محمد قدرمارم، التبشير النصراني  .8
 .2005، دار الفكر، 1كالمعاصر، ط جعفر عباس حميدم، تاريخ افريقيا الحديث .9

، 1العالـ، ججالؿ يحي، التاريخ األكركبي الحديث كالمعاصر بسيطرة أكركبا عمى  .10
 .المكتب الجامعي، اإلسكندرية

جالؿ يحي، تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر، د ط، المكتب الجامعي الحديث،  .11
 .ـ1999االسكندرية، 

، دار الشركؽ، بيركت، 1جماؿ حمداف، إستراتيجية االستعمار كالتحرر، ط .12
 ـ.1983

 .ـ1990قاىرة، المعاصر، د ط، عالـ الكتب، ال اإلسالميجماؿ حمداف، العالـ  .13
، دار 1المعاصر: افريقيا، ط اإلسالميجماؿ عبد اليادم، محمكد مسعكد، المجتمع  .14

 .1995الكفاء، القاىرة، 
جماؿ عبد اليادم، كفاء محمد رفعت جمعة، أخطاء يجب أف تصحح في تاريخ  .15

 ، دار الكفاء، القاىرة.3افريقيا، ط
، تر: يكسؼ شمب الشاـ، كزارة 2جكزيؼ. كي. زيربك، تاريخ افريقيا السكداء، القسـ .16

 ـ.1994الثقافة، دمشؽ، 
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مبراطكرياتفي ممالؾ  اإلسالـؼ، يز ك جكف ج .17 افريقيا السكداء، تر: مختار  كا 
 .ـ1984المصرم المبناني، بيركت،  اإلسالمية، دار الكتاب 1السكيفي، ط

ية جيمس دفي، ركبرت مانزر، افريقيا تتكمـ، تر: عبد الرحماف صالح، الدار القكم  .18
 لمطباعة كالنشر، القاىرة.

، دار الراتب 2، ط4أحمد فؤاد بميع، ج :حساف حالؽ، مدف كشعكب إسالمية، تر .19
 .الجامعية، بيركت

حسف أحمد حسف، اإلسالـ كالثقافة العربية في افريقيا، د ط، دار الفكر العربي،  .20
 .2001القاىرة، 

 .1965زاىر رياض، استعمار افريقيا، الدار القكمية، القاىرة،  .21
، تر: عبد الرحماف الشيخ، الييئة 1س.ىكارد، أشير الرحالت في غرب افريقيا، ج .22

 .ـ1996المصرية العامة، القاىرة، 
، انتشار اإلسالميسميماف بف عبد العزيز الراجحي، المكسكعة الجغرافية لمعالـ  .23

 .، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية2، ط1، ـاإلسالـ
كقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، تاريخ افريقيا الحديث ش .24

 ـ.2002، دار الزىراء، السعكدية، 2كالمعاصر، ط
شكقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ عبد اهلل ابراىيـ، دراسات في تاريخ غرب افريقيا  .25

 .1998الحديث كالمعاصر، القاىرة، 
كالتنمكية  اإلسالميةلفالتة في افريقية كمساىمتيـ الطيب عبد الرحيـ محمد الفالتي، ا .26

 .ـ1994، دار الكتاب الحديث ، الككيت، 1في السكداف، ط
عايده العزب مكسى، شخصيات افريقية في الفف كالسياسة، د ط، الشركؽ، الجزائر،  .27

، 3، طية األسيكية في ضكء مؤتمر باندكنغ.عبد الصبكر شاىيف، فكرة االفريق2009
 .2001دمشؽ، دار الفكر، 
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عبد الحميد زكزك، تاريخ االستعمار كالتحرر في إفريقيا كآسيا، ديكاف المطبكعات  .28
 ـ.2009الجامعية، الجزائر، 

، دار 3عبد الصبكر شاىيف، فكرة االفريقية االسيكية في ضكء مؤتمر باندكنغ، ط .29
 .2001الفكر،  دمشؽ، 

السكداء، منشكرات كمية عبد العزيز الكحمكت، التنصير كاالستعمار في افريقيا  .30
 .1992، طرابمس، 2الدعكة اإلسالمية، ط

عبد القادر زبادية، دراسة عف افريقيا جنكب الصحراء في مأثر كمؤلفات العرب  .31
 .س .كالمسمميف، د ط، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، د

رة جغرافية القا عبد القادر مصطفى المجيشي، عبد العباس فصيخ العزيزم كآخركف، .32
 .2000، دار الجماىيرية بنغازم، 1ط االفريقية كجزرىا،

، إدارة الصحافة، برابطة العالـ 2عبد المجيد بكر، األقميات المسممة في افريقيا، ج .33
 .1405اإلسالمي، مكة المكرمة، 

، دار األميف 1عثماف برايما بارم، جذكر الحضارة االسالمية في غرب افريقيا، ط .34
 .2000القاىرة، لمنشر كالتكزيع، 

في غرب افريقيا،  اإلسالـعبد المطيؼ دندش، دكر المرابطيف في نشر  تعصم .35
 .1988، دار الغرب االسالمي، بيركت، 1ط
، الشركة الكطنية لمنشر 2فرانتز فانكف، مف أجؿ افريقيا، تر: محمد الميمي، ط .36

 كالتكزيع، الجزائر.
كالمعاصر الكشكؼ، االستعمار فرغمي عمي تسف ىريدم، تاريخ افريقيا الحديث  .37

 ـ.2008االستقالؿ، العمـ كاإليماف لمنشر، 
، دار المعارؼ، 1دم، تاريخ غرب افريقيا، تر: السيد يكسؼ نصر، ط -جي -في .38

 .ـ1982القاىرة، 
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فيصؿ محمد مكسى، مكجز تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر، منشكرات الجامعة  .39
 ـ.1997المفتكحة، 

التاريخ االفريقي، تر: مختار السكيفي، محمد الغرب، الييئة  ككليف ماكيقيدم، اطمس .40
 .1987المصرية العامة لمكتاب، 

مادىك يانيكار، الكثنية كاالسالـ، تاريخ االمبراطكرية الزنجية في غرب افريقيا، تر:  .41
 .ـ1998، الييئة العامة لشؤكف المطابع، االسكندرية، 2، ط1أحمد فؤاد بميع، ج

العبكدم، شير في غرب افريقية، مشاىدات كأحداث عف محمد بف ناصر  .42
 .ـ1984، المطابع األىمية األكفست، الرياض، 1المسمميف، ط

محمد حافظ، محمكد الشرقاكم، افريقيا في طريؽ الحرية، د ط، دار القاىرة لمطباعة  .43
 كالنشر، مصر.

العربية، ، دار النيضة 1محمد عمي القكزم، في تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر، ط .44
 ـ.2006بيركت، 

محمد فاضؿ عمي بارم، سعيد إبراىيـ كريدية، المسممكف في غرب افريقيا تاريخ  .45
 .ـ2007، دار الكتب العممية، بيركت، 1كحضارة، ط

 .1934محمد محي الديف رزؽ، افريقيا كحكض النيؿ، مطبعة عطايا، مصر،  .46
، دار السبيؿ 1يا، طمنصؼ بكام، الحركة الكطنية كاسترجاع السيادة بشرؽ افريق .47

 .2009لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 
مكر أليفر، تاريخ افريقيا في العصر الحديث، تر: المركز الثقافي لمتعريب، دار  .48

 .2009الكتاب الحديث، القاىرة، 
مكلكد حمركش، الظاىرة العسكرية بأفريقيا السكداء، د ط، الشركة الكطنية لمنشر  .49

 .1981كالتكزيع، الجزائر،
الياـ محمد عمي ذىني، جياد الممالؾ اإلسالمية في غرب افريقيا ضد االستعمار  .50

 .1988الفرنسي، دار المريخ، الرياض، 
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ىك بيرد يشاف، الديانات في افريقيا السكداء، تر: أحمد صادؽ حمدم، د ط، المركز  .51
 .ـ2011القكمي، القاىرة، 

القيصر، مطابع الدراسة، كالتررك كدنى، أكربا كالتخمؼ في أفريقيا، تر: أحمد  .52
 ـ.1988القاىرة، 

ـ، د ط، 20إلى 16مف مطمح القرف اإلسالميةيحي بكعزيز، تاريخ افريقيا الغربية  .53
 .2001دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر، 

، المؤسسة الجامعية، بيركت، 1يكسؼ رككز، افريقيا السكداء سياسة كحضارة، ط .54
1986. 

  المجالت-
، 51معالم التطور السياسي في افريقيا، مجلة السياسة الدولية، العددعبد الملك عودة،  .1

 .م5490جويلية 
محمد عاشكر ميدم، تحكالت الفكر السياسي اإلفريقي كشركط النيضة، مجمة  .2

 .2013، تصدر عف المنتدل اإلسالمي، سبتمبر13قراءات افريقية، العدد
 ـ.2013، 2قارتنا، العددمجيكؿ، الزعيـ الغاني ككامي نيكركما، مجمة افريقيا  .3

 المعاجم:-
 .2003، دار المشرؽ، لبناف، كاإلعالـالمنجد في المغة  .1

 
 المواقع-

http://.www.oijinculture .com/ community/biojn.kwamé  
nkrumahwe.face/؟ cong:ar. 
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 (05-71)                               الث:  الحركة التحررية في غانا الفصل الث  

 53.....ص...............لمبحث األكؿ: عكامؿ تطكر الحركة الكطنية ك خصائصياا

 53........ص.....................................عكامؿ تطكر الحركة الكطنية -1

 57.......ص..............................خصائص ك مميزات الحركة الكطنية -2

 58....ص......................................................الكفاح الكطني -3
 69.........................«ككامي نكركما »المبحث الثاني : زعيـ الحركة الكطنية 

 69.......ص.................................................مكلده ك نشأتو : -1
73.............ص......المبحث الثالث: العمؿ السياسي ك االيجابي الستقالؿ غانا.  

 73...........ص..........................«لككامي نيكركما»النضاؿ السياسي  -1
 74...............ص..........................العمؿ االيجابي ك استقالؿ غانا -2

 (84-82).................................................................الخاتمة

 (33-86.................................................................)المالحق

 (101-35)................................................المراجع المصادرقائمة  

 
 


