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المقدمة

كدولةالنورترىلموالتي،1885عامومنذالمباشرالحكمتحتكانتالتيالبريطانيةالمستعمراتمن(بتشواناالند)بوتسواناتعد

يالبريطانالمحتلقبلمنكبيراهتماممحلتكنلمانهااالالمهموموقعهاالكبيرةمساحتهامنالرغموعلى1966عامفياالمستقلة

طويلةسنينلالمستعمرةهذهبريطانياواستغلتضيق،نطاقعلىفيهاالزراعةوتوافرمساحتهاعلىالغالبةالصحراويةلطبيعتهاوذلك

.ليوالدواالقليميالمستوىعلىحروبهافيلجيوشهاضمهموكذلكالرخيصةالعاملةباأليديورفدهاالصناعيةعجلتهاادارةفي

القرنبدايةفيكانتاألوروبيينالمستكشفينوبوتسوانابينحدثاتصالأول

وويليام1805عامفيلينغستونديفيدوتبعهبوتسوانا،الىبزيارةبيتروليمبرئاسةبعثةقامتعندما1801عامعشرالتاسع

1826عامفيأخرىاتصالجهةووصلت.التبشيريةلندنجمعيةممثليوصلعندما1816عامحواليفي.1812عامفيبورشيل

.وروبيينأمسافرينمنناريةأسلحةبشراء،باكولولوقبائلمعحربحالةفيكانواالذين،نغواكيتسيقبائلرؤساءحاولعندما

وانابوتسبينمستمراتصالإلىعشرالتاسعالقرنأربعينياتفيالتبشيريةلندنجمعيةمنالمبشرينوصولأدى

إلىصلتأخرىومنتجاتالنعاموريشالعاجمنتسوانامنتجاتكانت،عشرالتاسعالقرنخمسينياتنهايةبحلول.واألوروبيين

مدنفيتظهراألوروبيةاالستهالكيةالسلعكانت،نفسهالوقتفي.تاونكيبمستعمرةفيالتجارطريقعناألوروبيةاألسواق

.بوتسواناوقرى

لمانهاالبتسوانااراضينحوبالتوجه(1966االستقاللبعدفيماليسوتودولة)الباسوتوزعيمموشوشوقام1818عامفي

.الزولوقبائلمععهالصراالراضيتلكضميستطع



-:العوامل التي دفعت بريطانيا التوجه نحو بوتسوانا
مة فضالً اليها يعني السيطرة على طرق استراتيجية مهالبويرقد حصلوا على دعم الهولنديين وان وصول البويرن اك

ل حروب عن اندفاع البرتغال لحماية مستعمراتها في غرب افريقيا وتعد منطقة توجد فيها ماس وان بريطانيا مستعدة لدخو

ين وتبنيهم اتجاهها سيما مع مناشدة الحكام المحليين تدخل بريطانيا لحمايته وهذا ما تبعهم لكسر الحاجز الديني مع البريطاني

.الوصوللتقديم العون في تعريفها على طرق تعدادتهمسواللديانة المسيحة 

من على الرغمالمبرر، غير البويرعدوان من بوتسواناكانت بريطانيا مترددة في فرض الحماية على 1885عام حتى 

قبائل كانت العوامل الحاسمة في التحول في الموقف البريطاني تجاه. بوتسوانارؤساء وبعضالمطالبات العديدة من التجار 

مثل معظم . األفريقيالجنوب منطقةووصول ألمانيا إلى 1881عام بويرهزيمة البريطانيين في حرب األنجلو هي بوتسوانا

يين عرضة تركت البريطانالبويرهزيمة البريطانيين من قبل . األرضعلىنتيجة التنافس بويرالحروب ، كانت حرب األنجلو 

نوب غرب في جاأللمان معترانسفالالمنتصرون في البويرمن البريطانيين المهزومين من أن يتعاون مخاوف إلىللخطر وأدت 

إنهاء الوجود الجزء المركزي من الجنوب األفريقي وبالتالي،لضم والبرتغاليون إلى الشرق في موزمبيق ( اآلن ناميبيا)أفريقيا 

.بحزم " القوىاألجنبية"أن تثبت تفوقها في الداخل ، ولهذا الغرض ، يجب استبعاد بريطانيا علىكان البريطاني، 

وتتمتع .من قبائل بوتسوانا ، كطريق إلى وسط أفريقياالمجموعة لهذهأدرك البريطانيون األهمية االستراتيجية وكذلك 

دعا الما طالذيذلك الرجل البريطاني جون رودس، سيسيلثم كان هناك . وترانسفالكاالهاريصحراء بينبموقع استراتيجي 

و " جاجةعنق الز"إلى القاهرة ، كولونيكيب منإلى التدخل البريطاني ألنه ، في رأيه ، يمكن أن تكون بوتسوانا الخط الرابط 

بمثابة تكونن أن التي يمكالبريطانية أفريقيةأيًضا نقطة انطالق حيوية لعمليات شركة جنوب كانت .إلى الشمال" قناة السويس"

.قاعدة مهمة 



:البريطانيالحكمتحتبوتسوانامستعمرة
التيالنداءاتعلىبناء،1884-1883فيبوتسوانافيالقبائلمنعددأراضيفيالبويرمنأخرىقوةتوغلوبعد

تحتبريطانيةاستكشافيةقوةإرسالتمالبريطانيينمساعدةعلىللحصول(وسيبيلوباتوينالثالثكاما)بتسواناقادةوجهها

انابوتسوعلىالبريطانيةالحمايةوإعالن،المنطقةفيسيطرتهافرضإلعادة1885عامفيلندنمنوارنتشارلزالسيرقيادة

لماضيافيرفضواقدكانواالذينالقبائلمنعددوإبالغالشمالإلىقواتهلتحريكوارنتشارلزتوجيهتمو،مولوبوجنوب

الثانيكانون27فيبريطانياوأصدرتلهم،اآلنتمديدهايتموفسكانتالبريطانيةالحمايةأن،بريطانيالحمايةطلباتهمجميع

أصبحتالمنطقةبأنألمانياإخطارتم،1885آذارفي.بوتسواناشمالفيواالختصاصالسلطةممارسةفيهتدعيأمراً 1885

،أفريقياوبلجنالبريطانيالساميالمفوضقبلمنالمعنىبهذاإعالننشرقصيربوقتذلكوبعدالبريطانيةالحمايةتحتاآلن

.روبنسونهرقلالسير

تهممصلحفيكانتالبريطانيةالحمايةبأنإقناعهملمحاولةالرافضةالقبائلمعاجتماعوارنعقد،1885نيسان2في

،1885أيلول30في.بسهولةإقناعهتمالذيخاماكغوسيمعاجتماعوارنعقد1885أيار12في.رفضتلكنها،الخاصة

وضعتبريطانياكونمباشروغيرمباشرالحكمكانبوتسوانافيبريطانياحكمطبيعةوكان.بتشواناالندمحميةالبريطانيونأنشأ

بعداناال.ينبريطانيحكامعليهاوضعتافريقياجنوبمنالقريبةوالمناطق،البعيدةالمناطقبعضفيالقبائلرؤساءمنحكام

.البريطانيالحاكمقبلمنمباشرةبصورةتداروأصبحتافريقياجنوبمحميةعنفصلهاتم1891عام

رجالكانلقد،1905سنةحتىهذامنصبهفيوظلافريقيا،لجنوبساميامندوباملنرالفريدتعيينتم1897سنةفي

المؤيدينمنوكانافريقياجنوبلمشكلةحلفيهالترنسفالالحاقبضرورةاعتقدوالذيالبريطانيةلالمبراطوريةووفيامخلصا

تشمبرلينوزيفجالبريطانيالمستعمراتوزيرمنتأييداوتلقىبريطانية،وسيادةبريطانيةبقيادةافريقيجنوباتحادلتكوين

وراءالسرهوهذاوكان،(فدرالية)افريقياجنوبالتحادالطريقلتمهيدضروريايراهماكلليفعلكبيرةبسلطةخولهالذي

عمليةالىانابوتسوتتعرضلم.مؤكدغيركانلبريطانياالبويروالءانبسبب،االستقالليةالبويرمطالبعلىملنراعتراض

واالجتماعيةياسيةالسالبنىتتقوضلمليلتاوباالقبليينهائازعميدفيالداخليةشؤؤنهابريطانياتركتحيثاالوربيالتحضير

البوتسوانيللمجتمع



:هل ظهرت حركات وطنية  وأحزاب سياسية في بوتسوانا
ياء كبير في البريطانية ، ونتيجة لذلك كان هناك استالحماية يسمىبداية فرض الحماية لم يقبل جميع رؤساء تسوانا ما في 

البريطاني، على الرغم من أن قادة بوتسوانا لم يشنوا مقاومة مسلحة ضد الحكمالحكم ضدجميع أنحاء المحمية 

.يهمالبريطانيون في أراضالمسؤولون يمارسهاالبريطاني ، إال أنهم أعربوا عن تحفظاتهم واحتجوا حتى على السلطة التي 

ذي تأسس في ال. أنفسهم في الحزب الشعبي في بوتسوانا" المتطرفون"القوميونمطلع ستينيات القرن العشرين نظم وفي 

وطني حظر المؤتمر القبل إفريقيامن قبل مجموعة من القوميين ، كان بعضهم نشطاء سياسيين في جنوب 1960األول كانون

ماعية على قضية التمييز العنصري وعدم المساواة االجتحول الشعبيحشد الحزب . األفريقي والحزب الشيوعي الجنوب إفريقي

وتأميم المبكر،االستعمارية ، وطالب بمقاطعة الشركات المملوكة للبيض ، واالستقالل اتللحكوممميزةأسس عرقية ، وهي سمة 

.  والثروات األرض

دأ قادتها في في جنوب أفريقيا إلى الحزب الشعب وبالقومية الحركةاالختالفات األيديولوجية التي أدت إلى انقسام وتسللت 

خطابها لكن. إلى حزبين هما الشعب وحزب استقالل بوتسواناالحزب انقسمفي النهاية ، . البعضبعضهمتوجيه االتهامات ضد 

.قاللاالستبديل لقيادة بوتسوانا إلى معتدل وطنيالقومي أثار امتعاضاً لدى اإلدارة االستعمارية وحفزها على تحديد حزب 

الذي خاما، سيريتسيبرئاسة )البريطانيين هو حزب بوتسوانا الديمقراطي قبل منالذي تم اختياره " المعتدل"الحزب القومي كان 

الديمقراطي بوتسوانا، تلقى حزب 1962تشكيله في عام بعد ،بهمن المنفى وهو أمر لم يكن قادة جنوب إفريقيا سعداء مؤخًرا عاد

كان معظم . ةواآلسيوياألوروبية األعمالمجتمعاتاالستعمارية باإلضافة إلى دعم مالي وتنظيمي كبير من اإلدارة مندعًما لوجستيًا 

، تم 1965، وبين أوقات تشكيله وأول انتخابات عامة في عام التشريعي المجلسأعضاء في الديمقراطي بوتسواناقادة حزب 

بالفعل و أن السلطة في، كان الحزب ، بحكم الواقع ، 1965انتخاباتعندما جاءت . كحكومةالديمقراطي بوتسواناالتعامل مع حزب 

نفيذيين األعضاء التمن آ واحد، الذي كان خاما سيريتسيأصبح . الحكومة في ظل المجلس التشريعيفي بالفعلمعظم قادته كانوا 

.بوتسوانالوزراء وبعد ذلك رئيس رئيس التشريعي، أولاألربعة في المجلس 



.1966عام لهاارئيسكاماسيرستيوانتخاب بوتسوانااستقاللها البريطاني واالنساحاب
هيبتسوانا اسباب انسحاب بريطانيا من من ان 

.الصالحوالقواعد العسكرية البريطانية بصورة كبيرة فيها بل كان هناك تواجد عسكري في رأس الرجاء القوات عدم وجود -1

الهند في جاء انسحاب بريطانيا بسبب انتفاء اسباب بقائها فان احتالل رأس الرجاء الصالح كان للحفاظ على الطريق المؤدي الى–2

.فجاء انسحاب البريطانيين من بعد ان ضمنت نظام حكم معتدل بالنسبة لها1947حين استلقت الهند عن بريطانيا في عام 

ني وارتفاع رغبت بريطانيا بخفض االنفاق الخارجي مع تصاعد االزمة االقتصادية الداخلية وانخفاض سعر صرف الجنيه االسترلي–3

على االقتصاد البريطاني وعدم مقدرتها على االنفاق على 1957نسبة البطالة، وانعكاس االزمة االقتصادية العالمية التي بدأت في عام 

ه اصبحت انوكذلك فيهاالخدمات الصحية والتعليمية وحدوث بوادر االزمة الوطنية في ايرلندا الشمالية والجنوبية وانشغال بريطانيا 

.1949عام ( الناتو) بعد تأسيس حلف الشمال االطلسي اوربالبريطانيا مهام اخرى متمثلة في عميلة حفظ النظام في 

ستقالل العنف من اجل االستقالل ، بل عملية منح االبمبداطبيعة االحزاب التي ظهرت في بوتسوانا احزاب ثورية مؤمنة تكنلم

ريطانيا كان نابعا من رغبة بريطانيا نفسها في االنسحاب من مستعمراتها الواسعة المنتشرة على بقاع الكرة االرضية، لذلك ارادت ب

ن الضرورة ايجاد فوجدت مبريطانيا لدىلبوتسوناحقيقية إقتصاديةتكن هناك أهمية لم و،صداقةتكوين حكومات مرتبطة معها باتفاقيات 

مقعًدا 28على وحصل، 1965حكومة وطنية موالية لها فدعمت حزب بوتسوانا الديمقراطي الذي حقق فوًزا كاسًحا في انتخابات عام 

، التي تم تشكيلها BNFالوطنية بوتسوانا جبهةالمعارضة الرسمية من ، وتألفت .مقاعدثالثة على بوتسوانابينما حصل حزب استقالل 

ي ألنه يسمح كينيث كوما المتعلم في االتحاد السوفيتي ذو الميول االشتراكية ، حيث كان ينتقد الحزب الديمقراطقبل من1966في عام 

.الموارد الطبيعية على الدولةإلى سيطرة دعا والخاصةبعمل الشركات 

فيياسية نشاط أو ضغط من القوى السهناك يكونيمكن القول أن بريطانيا أعطت االستقالل الى بوتسوانا طوعياً دون أن وبذلك 

.بوتسوانا 
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