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 :9141 حىت عاميف روديسيا الشماليت  األوضاع السياسيت 
خاص، وكان مغ  روديديا الذسالية عمى نحػعامة و برػرة في استعسار القارة اإلفخيقية  أساسيا   السدتكذفػن دورا  افات الجغخافية و االستكذ تأد    

وصل ِإلى جشػب إفخيقيا في  الحي David Livingstone (1813 – 1873) دتػن غدافيج لفش السبذخ والسدتكذف االسكتمشجي أشيخ ىؤالء السدتكذفيغ
 .1849عام 

فمي عمام  تسكمغو ، وقزمى فييما قخابمة عذمخيغ عامما  مدتكذمفا  السشصقمة ،  9889وصل لفشغدتػن أرض روديديا الذمسالية ممغ جيمة الجشمػب عمام  
تدمسى )مػسمى  يا  (، ومحم1901-1819السمكة البخيصانية فيكتػريا ) إلىالتي ُسسيت بحلظ ندبة  Victoria Fallsاكتذاف شالالت فيكتػريا  مغ 1855
مشرب إداري مغ قبل الحكػمة البخيصانية في  لفشغدتػن  شغلحيث ، أي الجخان اليادرة، وأصبحت فيسا بعج إحجى أىع السخاكد الدياحية في زامبيا تػنيا(

   .التبذيخية البخيصانية في السشصقة عمى نحػ عام اإلرسالياتفزال  عغ كػنو السدؤول عغ  1856ساحل السحيط اليشجي عام  إلىعمى إثخ وصػلو 
، 1899فمي عمام ، واحمتالل الدمػدان 1882كان مغ الصبيعي عمى سياسة بخيصانيا االستعسارية وبعمج أْن قاممت بماحتالل مرمخ فمي عمام ووفق ذلظ      

خخى السػجػدة ، أْن تتجو لذغل الفخاغ في قمب القارة ووسصيا، وتكػيغ كتمة متساسكة في السشاشق لسجابية التيارات االستعسارية األ1814وجشػب إفخيقيا 
نطمع االسمتعسار ، حيمث  1885و 1884 يعمامبميغ  أو ممؤتسخ الكػنغمػ وبعمج الشمداا السدمتسخ بميغ تممظ المجول تسخمس عمغ عقمج ممؤتسخ بمخليغ ، فمي القمارة

 .خاشػريةتدامغ مع البخوز السفاجئ أللسانيا بػصفيا قػة إمبوالحي الججيجة،  اإلمبخياليةاألوروبي التجارة في إفخيقيا في أثشاء مجة 
المحي كمان  يخأسميا سيدمل جمػن رودسالتمي ، وقج دخل باسمع شمخكة جشمػب إفخيقيما البخيصانيمة ، 1890وصل االستعسار البخيصاني ِإلى زامبيا في عام     

 اإلفخيقية.يحمع بإقامة إمبخاشػرية بخيصانية تستج مغ الكاب )رأس الخجاء الرالح( ِإلى القاىخة، فزال  عغ خط سكظ حجيجية يخبط القارة 
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(، وذلمممظ لمدممميصخة عممممى أرا مممييع، وممممغ بممميغ 1900-1890قمممام سيدمممل رودس بعقمممج اتفاقمممات ممممع ر سممماء القباممممل فمممي زامبيممما ل عمممػام السستمممجة ممممغ )    
 االمتيمممازات التمممي حرمممل عمييممما رودس ممممغ الحكػممممة البخيصانيمممة ىمممي حمممق تعيممميغ حقمممػو األرا مممي والسشممماجع، واألىمممع ممممغ ذلمممظ ىمممػ حمممق الذمممخكة بتمممػشيغ

 . 1924األوروبييغ، وأصبحت ىي صاحبة الدمصة اإلدارية لدامبيا حتى عام 
خوديدميا ، فكمان البمج لعممى نحمػع عمام نطام الحكع غيخ السباشخ ىػ أحج السطاىخ التي تسيد بيا الحكع البخيصاني لسدتعسخاتو في قارة إفخيقيما ولكػن       
 واحجة مغ مدتعسخاتيا.أْن ُتجار بالصخيقة نفديا، أَلنيا أصبحت  الذسالية
، وعمى سياو مترل و عت مجمذ مساثل لإلقميع الذسالي الذخقي 1899واصمت الذخكة عسميا بػ ع مجمذ إدارة لإلقميع الغخبي لمبالد عام       
رودس، وأصبحت مجيشة  لديدل تخميجا   )زامبيا( Northen Rhodesiaتحت َأسع روديديا الذسالية  1911، وبعجىا تع دمج اإلقميسيغ عام 1900عام 

  -روديديا الذسالية مشصقة تقع غخب  - (Barotseland)تستع إقميع باروتديالنج ، كسا لفشجدتػن عاصسة ليا تابعة لسكتب السدتعسخات البخيصاني
ي بشػد االتفاو إعصاء بخيصانيا والحكػمة البخيصانية، وجاء ف (Baramount)بالحكع الحاتي عغ شخيق اتفاو جخى بيغ رميذ قبامل الباروتدي باراماونت 

الرفة القانػنية ِبَحَدِب االتفاو أعاله الَِّحي  تحرل بيغ أبشاء إقميع الباروتدي، ولو في ذلظ َأيزا  لباراماونت الدمصة في إدارة اإلقميع وفس الشداعات التي 
يجىا عمى أرا ي تداوي مداحة أربع دول  يا البخيصانيةجشػب أفخيق، وىكحا ومغ دون أية معار ة تحكخ مغ القبامل، و عت شخكة 1900وقع عام 

ا عمى األوروبييغ وإسبانياأوروبية مجتسعة وىي فخندا، وبمجيكا،  ، والبختغال. ِإال َأن رودس لع يعثخ عمى الحىب الحي بحث عشو، وكان السشاُخ شجيج 
 . ثػن أوروبيا  سػى ألف وأربعسامة وأربع وثال 1914بحيث لع يكغ في روديديا الذسالية عام 

ة ) بخج والججيخ بالحكخ أنو كان لحخكة الكشامذ السدتقمة دور كبيخ في إنزاج الػعي الدياسي لجى األفارقة في روديديا الذسالية ، فقج وججت حخك      
، وقج اتخح  9141ذسالية وذلظ في عام السخاقبة األفخيقي ( التي نذصت في الكػنغػ وُعخفت باسع حخكة ) كيتاواال ( ، أنرارا  ليا في شخو روديديا ال
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أنرارىع عمى  ىؤالء مػقفا  معاديا  مغ االستعسار ، ورفعػا شعارات نزالية مثل )إفخيقيا ل فخيقييغ ( و) السداواة بيغ األجشاس (، وحث قادة الحخكة
   اغتيال األوربييغ وحمفاميع األفخيقييغ والسيسا ر ساء القبامل السػاليغ.

 مع خسدمة أعزماء ممغ السدمتػششيغ، عقمجوا  جشػب أفخيقيا البخيصانيمةتع تذكيل مجمذ استذاري فييا مغ قبل شخكة  1918في عام حال  عمى أيةو     
، وىممػ العممام الممحي تخمممت فيممو الذممخكة عممغ حقػقيمما لمحكػمممة البخيصانيممة ألغممخاض اسممتعسارية مقابممل تعممػيس 1924جمدممات إلدارة اإلقممميع لغايممة عممام  عممجة

بجاية لمديصخة البخيصانية السباشخة َعَمى روديدميا  1924عج عام  ت األخيخة بجورىا عغ قيام محسية بخيصانية باسع روديديا الذسالية، لحا يسكغمالي، وأعمش
 الذسالية.

 :(9181 – 9141) التطوراث السياسيت يف روديسيا الشماليت 
ب مممغ األىممالي ، الممحيغ رأوا  ممخورة أن تقممػم الحكػمممة البخيصانيممة بممإعالن الحسايممة عمممييع بممجال  مممغ إن فممخض الحسايممة عمممى روديدمميا الذممسالية جمماء بصممم  

إعممالن ج حسايممة شممخكة جشممػب أفخيقيمما البخيصانيممة ، لكػنيمما لممع تممػفخ ليممع الحسايممة وأسمميست فممي التسييممد العشرممخي وعممجم اسممتقخار أو مماعيع الجاخميممة ، وبعمم
، ( مدمتػشغ7400مما يقمخب ممغ ) إلمى 1928عمجد السدمتػششيغ البخيصمانييغ فييما ووصمل عمام  أزداد 1924لية عمام بخيصانيا الحساية عمى روديديا الذسا

 ( مدتػشغ بخيصاني. 13800) 1931وبمغ عجدىع في عام 
جشػب أفخيقيا ة بتبجيل السجمذ االستذاري الحي شكمتو شخك 1924قامت الحكػمة البخيصانية ومغ مشصمق تذجيج قبزتيا عمى مدتعسخاتيا عام     

السجمذ الججيج يسثل  كػنَ ، لظ التغييخ في السجالذ شبيعيا  مغ قبل الحكػمة البخيصانية مباشخة، وذل يغ أعزاموعُ بسجمذ تذخيعي  1918عام  البخيصانية
ع في انتخاب أعزاءه أم مغ ناحية الحكػمة البخيصانية في روديديا الذسالية، ولع يكغ لإلفخيقييغ أي تسثيل في ذلظ السجمذ سػاء أكان مغ ناحية حقي

َلُو وعجد مغ األعزاء ال يتجاوزون األربعة، وبيحا الذكل فِإنَّيع مثمػا الحكػمة  تكّػَن السجمذ مغ مشرب حاكع يكػن رميدا  ، و  مغ يشػب عشيع فيو
فزال  عغ ، أعزاء غيخ رسسييغ مغ السدتػششيغ البخيصانية في روديديا الذسالية، وأصبحت بيجىع أَغمب الدمصات الدياسية واإلدارية، و عَّ خسدة
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رحية وجػد مجمذ تشفيحي مغ خسدة أعزاء بخيصانييغ: الخميذ، ونامب الخميذ، وأميغ الرشجوو، وأميغ الذؤون األىمية، ومجيخ الخجمات الصبية وال
 . إلدارة روديديا الذسالية بسعدلع عغ اإلفخيقييغ بذكلع تامع 

، تختمب عممى ذلمظ زيمادة كبيمخة 1929عمام  ، وذلمظ فميعجد األعزاء السشتخبيغ الحيغ مثمػا السدتػششيغ ِإلى سمبعة أعزماء تع زيادةوفي وقت الحق      
، حيمث العمام المحي تخممت فيمو الذمخكة عمغ إدارتيما لإلقمميع 1924في أعجاد السدمتػششيغ فمي روديدميا الذمسالية، فعشمجما كمان عمجدىع أربعمة االف فمي عمام 

ِإلى ثالثة عذخ المف  1931، ليرل العجد عام 1928يصانية محتفطةع بحقػو التعجيغ، ارتفع عجدىع ِإلى سبعة االف وأربعسامة عام لرالح الحكػمة البخ 
 وثسانسامة.

ة، وذلظ نمابع سعسمت وزارة السدتعسخات البخيصانية بػصفيا السدؤولة عغ إدارة روديديا الذسالية، ببطء نحػ زيادة السذاركة اإلفخيقية في الحكع والديا   
( قيمام الحكمع االسمتعساري عممى 1929-1924شميجت السمجة )و  ،سا فمي روديدميا الذمساليةسميمغ سياستيا االستعسارية التي تسيدت بيما فمي مدمتعسخاتيا، وال

 .والتشفيحية كافة أساس الحكع السباشخ وقيامو بتقديع اإلقميع عمى وحجات إدارية تستع حكاميا البخيصانيػن بدمصة مصمقة باألمػر التذخيعية

مما مممغ الحكممع غيممخ السباشممخ بممجعع مخكممد الدعسمماء اإلف 1929أتبعممت اإلدارة البخيصانيممة عممام       مما صممػري ا، فكممان ارقممةنػع  ، والممحي لممع يكممغ يسثممل سممػى حكس 
ػششيغ ِإلى مدظ زمام األمػر والعسل  ج القبمي وقمة أواصخ التخابط بيغ اإلفخيقييغ أحج نتامج الحكع السباشخ لمبخيصانييغ، مسا حجا بالسدت لزعف الػعي

عشممجما تممع قبممػل أول عزممػ إفخيقممي فممي  1938اسممتسخت الحالممة الدياسممية فممي روديدمميا الذممسالية عمممى ممما ىممي عميممو حتممى عممام ، و سممكان الممبالد األصمممييغ
عممجد وبمممغ ،  ا عممغ مرممالح الدممكانالسجمممذ التذممخيعي مممغ دون اإلشممارة إلممى مممغ ىممػ الذممخز، لكممغ كممان فممي الغالممب مممغ رجممال الممّجيغ وميستممو الممجفا

، يعيشيسمما الحمماكع العممام، َأّممما األعزمماء السشتخبمميغ مممغ السدممتػششيغ فكممانػا عذممخة 1950بحممجود عممام  األعزمماء اإلفممخيقييغ فممي السجمممذ التذممخيعي اثشمميغ
الدميصخة عمييما، وعممى المخَّْغع ممغ الجسمػد ىجفت الحكػمة البخيصانية مغ خالل ذلظ كمو مج نفػذىما الدياسمي فمي روديدميا الذمسالية، وبدمط ، حيث أعزاء
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ى أر ميا ومما تحػيمو ممغ الحي أتدع ِبِو نطام الحكع االستعساري فييا، بدبب اتداا رقعة اإلمبخاشػرية البخيصانية، ِإالَّ َأنَّ ذلمظ السدمتعسخ أراد الدميصخة عمم
 .معادن، ومغ ثع اإلفادة مغ سكانيا كأيجي عاممة أو كسحاربيغ

، إذ سمادت التفخقمة العشرمخية برمفة خاصمة فمي روديدميا الذمسالية  بيغ الحخبيغ العالسيتيغ ا صياد وا ح مغ السدمتػششيغ لإلفمخيقييغ شيجت مجة ما   
، حيمث  ، حيمث اسمتيجفت الدياسمة الخسمسية السحافطمة عممى السخكمد السستماز لمسدمتػششيغ األوربيميغ في اتحاد جشػب إفخيقيما وروديدميا الجشػبيمة والذمسالية

تعديد وجػدىع في روديديا الذسالية، وإعصاء أنفديع الرفة الذخعية إلدارتيا بحجة عجم إمكانية العشرخية التي ىجفيع مشيا  القػانيغالسدتػششػن  رأصج
يدمميا فممي رود األىمماليالتممي تدممببت با ممصياد  سممكانيا األصمممييغ بممإدارة شممؤونيا بذممكل عممام، فزممال  عممغ نجمماحيع فممي تصبيممق قممػانيغ التسييممد العشرممخي 

 . الذسالية
بػجو السدتػششيغ، وأدت ِإلى حجوث صجامات بيشيسا وكان ذلظ في  يعوقػف فياألو اا الديئة التي عاشيا اإلفخيقيػن في روديديا الذسالية  أسيست    
غ تػحيج العسل السذتخك فيسا بيشيع، يشتبيػن حيشيا لسا حرل ليع مغ ا صياد، فكان البج م بجأوالى َأنَّ العسال اإلفخيقييغ إِ  ، وىػ ما يذيخ1935عام 

قام خسدة عذخ ألف ا مغ عسال السشاجع اإلفخيقييغ بإ خاب في مشجع نحاس نكانا ومشجع  1935ففي عام  ، مسا ييجد مرالح العسال السدتػششيغ
، ِإالَّ َأنَّ القامسيغ في اإل خاب كانػا قج مػفيميخا، ومشجع روان انتيمػب، فقتمت قػات الذخشة والجير سبعة عذخ إفخيقي ا وأصابت خسدة وستيغ بجخاح

وعمى الخغع مغ َأنَّ الحخكات الجساعية اإلفخيقية لع تؤِد ِإلى نتيجة ممسػسة لجى العسال فيسا يخز مصالبيع . ذاقػا حالوة العسل الجساعي وقػة التشطيع
بخيصانية بعج أْن درست أسباب اإل خاب أوصت بتبشي نطام التسثيل القبمي مغ رفع أجػرىع وتحديغ أحػاليع السعيذية والسالية، ِإالَّ َأنَّ الدمصات ال

ل اإلفخيقييغ، وذلظ بالشدبة لمعسال اإلفخيقييغ أي بسعشى أْن يكػن لكل قبيمة زعيع يسثميا أمام الدمصة الحاكسة في روديديا الذسالية، إلدارة مرالح العسا
 .مغ الدمصة الحاكسة 1942الشطام اقخ عام 
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أللػية سشػات الحخب العالسية الثانية ، أسيست روديديا الذسالية في الجيج الحخبي لبخيصانيا ، وذلظ مغ خالل التحاو أعجاد مغ األفارقة  سغ ا وفي   
، والسػاد الغحامية العدكخية التي تحارب في مشاشق متفخقة في أوربا وأفخيقيا ، فزال  عغ تدويج بخيصانيا بالسػاد الخام التي تجخل في صشاعتيا الحخبية 

 واألساسية التي تحتاج إلييا . 
حرل إ خاب اخخ قام ِبِو عسال السشاجع اإلفخيقييغ كخد فعل تجاه االمتيازات التي حرل عمييا عسال السشاجع السدتػششيغ  1945في مصمع  عام و    

 .ِإلى نذاط الدعامات اإلفخيقية الصخيقة التي انتذخ بيا اإل خاب مغ مشجع ألخخ أشارت، كسا أن 1945في بجاية عام 
اسممتسخت عسميممة اال ممصياد التممي اتبعيمما السدممتػششػن بحممق اإلفممخيقييغ سممكان الممبالد األصمممييغ وتعممجدت صممػرىا وأشممكاليا، سممػاء أكممان فممي الجانممب     

زمال  عمغ تجشيمجىع فمي الحمخوب التمي االجتساعي، مغ حيث استغالليع فمي أعسمال السشماجع أو عسميمة فمخض الزمخامب عممييع، فو  الدياسي، أم االقترادي
عسمل السثقفمػن اإلفخيقيمػن ،و  تشذيط أفكارىع التحخرية في عسمػم روديدميا الذمسالية إلى ، وذلظ بجوره أدىومشيا الحخب العالسية الثانية خا يا البخيصانيػن 

أصمبحت تممظ االتحمادات انمحاك ، و ا ميس ا في الحخكة الػششيةأدت دور   حيبجورىع ِإلى تذكيل ما يدسى )اتحاد الخفاهية االجتساعية( في الخيف والسجن، وال
، في أداء مياميا مسا شمجع اإلفخيقيمػن ِإلمى تكمػيغ اتحماد ة، وذلظ بعج فذل السجالذ القبميةالستحجث الذخعي باسع السجتسع اإلفخيقي في روديديا الذسالي

يجيمد لإلفمخيقييغ  ، المحي أكمج عممى سمغ دسمتػرا  Broken Hill فمي بمخوكغ ىيمل 1946وجسعيات روديديا الذسالية اإلفخيقية فمي السمؤتسخ المحي عقمج عمام 
 .التعاون ودعع التفاىع بيشيع وبيغ السدتػششيغ

شعخ اإلفخيقيػن بزخورة إيجاد أساليب ججيجة لمتعبيخ عغ أنفديع، وجاء ذلظ الذعػر بشاء  عمى اقتخاح بعس السدتػششيغ  1948عام  مصمعفي و    
مؤتسخ  1948عمى أْن يكػن أعزا ىا غيخ مسثميغ في السجمذ التذخيعي، وخػف ا مغ ذلظ شكل اتحاد جسعيات الخفاهية عام  خيقيةأفبإنذاء حكػمة 

 ثع تغيخ أسسو في العام نفدوعمى أْن يكػن أكثخ تسثيال  لخأي اإلفخيقييغ،  نفدو  جسعياتالاتحاد روديديا الذسالية اإلفخيقي، ليحل ذلظ السؤتسخ بجال  مغ 
ANCواختراره  (African National Congress)السؤتسخ الػششي اإلفخيقي  إلى

 . 
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 :9191 - 9181 إفريقيا الوسطى   احتادروديسيا الشماليت و 

ُأنذئت في أفخيقيا ،  أول وأخصخ االتحادات التي 9181 أيمػل 1وروديديا الذسالية ونياساالنج في  يةجشػبالروديديا  الحي قام بيغ تحادُعج اال   
الذسالية  واألدىى أنو قام في ضل ومغ صشع االستعسار، حيث تبايشت مشاشق االتحاد في حيثياتيا االستعسارية، فخوديديا الجشػبية مدتعسخة وروديديا

 .ونياساالنج محسيتيغ
أول مقتخح رسسي لجمج  إال أن ،9190عام  مشحج تع شخحو ق ونياساالنج روديديابيغ  ػاسعشكل مغ أشكال االرتباط الدياسي ال أن فكخة إقامة     

بسعار ة  السقتخح جػبو لكغ ، شخكة جشػب إفخيقيا البخيصانية مسثل Jameson  الجكتػر جيسدػن  مغ قبل 9199عام في  خحشُ قج  ونياساالنج روديديا
 . عمى مرالحيع أن تتزخر ، الحيغ كانػا يخذػن  بيةجشػ المدتػششػ روديديا  مغ قبل
( بقرج دراسة إمكانية  ع تمظ األقاليع 1939-1929بيغ األعػام ) أرسمت الحكػمة البخيصانية لجان، تقجمت بو روديديا الذساليةردا  عمى شمب و      

والتي أشمق   Bledi Sloe ي ، وأعقبتيا بعثة ثانية ىي بعثة بميج سمػ  Hilton Young في اتحاد واحج، كانت أولى تمظ البعثات ىي بعثة ىيمتػن يػنج 
بميج، وكانت أكثخ عمييا لجشة التحخيات إلفخيقيا الػسصى ، وقج تألفت مغ ثالثة أعزاء مغ البخلسان البخيصاني، مثمػا ثالثة أحداب رميدة، يقػدىع المػرد 

الثالثة،  السشاشقديئة تجاه اإلفخيقييغ في أشارت فيو إلى سياسة السدتػششيغ ال، تقخيخ ا  ج إقامة االتحاد  فقج قجمت، واقعية مغ المجشة التي سبقتيا 
الجمج الفػري ، لكشيا اقتخحت إنذاء  إمكانية عغ عجم المجشة أبمغت وقج ،مغ السسكغ إقامة نػا مغ الػحجة االقترادية  بيغ تمظ األقاليع بأنووأشارت 

  ىيئة لتشديق الخجمات السذتخكة بيغ السشاشق الثالثة.
الثانية جعل مغ السدتحيل تشفيح ىحا االقتخاح ، وفي أواخخ األربعيشيات مغ القخن السا ي، بجأت الحكػمة البخيصانية  إن قيام الحخب العالسية    

)ُيصمق عميو  (CAF)ى ػسصال إفخيقيا  والسدؤولػن االستعساريػن مفاو ات حػل اقتخاح يجسع نياساالنج وروديديا الذسالية وروديديا الجشػبية في اتحاد
  .سكان تمظ السشاشق د نياساالنج وروديديا( ، مسا أثار معار ة كبيخة مغ جانبأيزا  اتحا
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تحقيممق ربممط تمممظ األقمماليع الثالثممة فممي ربمماط واحممج تدممتقخ فيممو الدمميادة لمسدممتػششيغ فممي  مممغ االتحمماد ، ىممػالبخيصانيممة  االسممتعسارية اإلدارة كممان غايممة      
ا الغممخض مممغ  ممعَّ أمممالكبيممخة، والتدمممط عمممى مشمماجع الشحمماس، التممي تممع اكتذممافيا فممي روديدمميا الذممسالية،  تسمممظ الثممخوة االقترممادية التمميروديدمميا الجشػبيممة، 

مما ممما بحقيمما فممي روديدمميا  أفخيقيممةنياسمماالنج فيممػ تممَأميغ الجشمماح الذممخقي )نيدمماالنج( وعممجم إتاحممة الفخصممة إلقامممة دولممة  فممي ذلممظ الجشمماح كممي ال تصالممب يػم 
 الجشػبية.
عشمج شمالالت فيكتػريما، أصمبحت بسثابمة  في العمام نفدمو البخيصانية الثالثة في إفخيقيا الػسصى مؤتسخات دورية سشاشقعقج ُحكام الياو وفي ىحا الد       

ت ، وأشمقم1944تشطيع إقميسي لمعسل السذتخك، إذ كان لحلظ التشطيع أمانة دامسة، وأعصت الحكػمة البخيصانية تمظ السؤتسخات اإلقميسيمة صمفة رسمسية عمام 
روديدميا الذمسالية ممغ السمؤتسخ األول لالتحماد عشمج شمالالت فيكتػريما، حزمخ أعزماء بمارزون  عقمج 1949فمي عمام ، و  عمييا َأسع مجمذ إفخيقيا الػسصى

ن عزمػية أبم فييما، جاء  دستػر االتحاد مدػدةمدتػششي روديديا الجشػبية، ومدتػششي نياساالنج، ولع تػجو دعػة لإلفخيقييغ لمحزػر، إذ و عت ومغ 
فمي لشمجن  وممؤتسخات ثمع عقمجت محادثمات ،دون األفارقة ، فقػبل بالخفس مغ قبل الػششييغ فمي السشماشق المثالثبخلسان االتحاد تقترخ عمى السدتػششيغ 

  .9184كانػن الثاني  مشح

م بجور السعار ة لحلظ قا ANCيا الذسالية السؤتسخ الػششي اإلفخيقي لخوديد، فإن  الحخكة الػششية في روديديا الذساليةيخز مػقف  وفيسا      
االتحاد بسثابة محاولة لحخمان اإلفخيقييغ مغ حيث عج الػششييغ االتحاد، أَلنَّو أصبح مشطسة سياسية تدعسيا اإلفخيقيػن السثقفػن القاششػن في السجن،  

ا ِإلى بخيصانيا لتقجيع   1952شباط  27ساكا في في لػ  عقج اجتساع ا، الحي السجمذ األعمى لمعسل وقامػا بتذكيل ،ع الصبيعية حقػقي نتج عشو إرسال وفج 
وحرل الػفج اإلفخيقي عمى وعػد مغ ، نياساالنجو  روديديا الذسالية مغاالحتجاج عمى االتحاد، وتع تذكيل الػفج الحي  ع بعس الدعساء الػششييغ 

و، لكغ سارت الخياح بسا ال تذتيي الدفغ، أَلنَّ خ ذاركة فيو، وَأنَّيا ستخاعي حقػقيع بكل الصبخيصانيا بَأنَّيا لغ تدسح بقيام االتحاد ما لع يكغ لإلفخيقييغ م
 .االتحاد كان في اخخ مخاحل تصبيقو
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إلى إ خاب عام لسجة يػميغ  1952في نيدان لمػقػف بػجو إقامة االتحاد، ودعا  ANCزعيع السؤتسخ الػششي اإلفخيقي  نكػمبػال  ىاري م. دعاو     
، أشمق عميِو يػم االلتساس الػششي، أَلن السزخبيغ قامػا بحخو الكتاب  بيػم )الجعاء الػششي أو االلتساس الػششي( لالحتجاج عمى مذخوا االتحادعخف 

 َأنَّ الجعػى لع ، ِإالَّ مغ العام نفدو  األول والثاني مغ نيدان يغفي اليػمالحيغ كان يحػي مدػدة السذخوا الفيجرالي بذكل عمشي، وقج استسخ اإل خاب 
ن عمى الُخّغع مغ مذاركة فئات سياسية مختمفة مغ أحداب ونقابات، لعجم استجابة العسال ليع، خػف ا مغ فقجان أعساليع، وكان زعسا ىع يخذػ  تشجح

  (.)مكاسب في زيادة األجػر 1952السػاجية العمشية مع السدتػششيغ، أَلنَّيا تؤدي ِإلى فقجانيع السكاسب التي حرمػا عمييا خالل مفاو ات عام 

وروديديا  بيةجشػبال روديديا حكام، حزخىا 9181حتى نيدان  9184كانػن الثاني  مشحفي لشجن  ومؤتسخات عقجت محادثاتوعمى أية حال     
وأصجرت جاللة ممكة  ،9181يدان في ن االتحاد الفيجرالي وصجر عش، و  9181ثع ُعقج السؤتسخ الشيامي في لشجن في كانػن الثاني ، الذسالية ونياساالنج

. ثع تع تذكيل 9181أيمػل  1أن يربح ساري السفعػل في  تقخر، إلى  جانب أمخ السرادقة عمى دستػر االتحاد الحي  بإنذاء االتحاد بخيصانيا أمخا  
ونياساالنج  الذسالية روديدياو روديديا الجشػبية غ: كل من االتحاد مغ أرا ي تكػَ ، إذ  إجخاء انتخابات لحيغحكػمة اتحادية مؤقتة لسداولة أعسال االتحاد 

عغ الذؤون االقترادية  رماسة االتحاد مدؤولية االتحاد عغ دستػر وأكج ،قبل االتحاد الحي تستعت بوجسيعيا بالسخكد الجستػري  احتفطت، والتي 
ا التعميع االبتجامي والثانػي اإلفخيقي( والخجمات الصبية وعجد مغ الػضامف والسالية والجفاا والذؤون الخارجية والشقل واالتراالت واليجخة والتعميع ) ما عج

مجمذ وزاري اتحادي  داعجهالدمصات جسيعيا بيج مشرب الحاكع العام الحي مثل الحكػمة البخيصانية، وي وتع تدميع ،األخخى في الحكػمة الفيجرالية
العام بعج نتيجة االنتخابات العامة لمجسعية العامة الفيجرالية، ويخأس ذلظ السجمذ رميذ الػزراء  )وزراء مغ األقاليع الثالثة( يتع تعييشيع مغ قبل الحاكع

  .  تتجسع بيجه الدمصات التشفيحية واالتحادية
لح اإلفخيقية، السرا لخعايةة الذؤون اإلفخيقية( ئ)ىي سسيت بممة ئإنذاء ىي تزسغ الجستػرفيسا يخز مرالح األىالي في روديديا الذسالية فقج و    

 في االتحاد. صاحبة الكمسة الفرل في كل ما يخز مرالح اإلفخيقييغ لكػنيابعج معخفة رأي الحكػمة البخيصانية،  عياوإيقاف أي قانػن يتعارض  م
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رمميذ  Katillungu Laurence (1914-1961) عممى خمالف سياسمي ممع  كماتيمشغػ لمػرنذ نكػمبػال ANCكان زعيع السؤتسخ الػششي اإلفخيقي ِ     
الشزال فمي روديدميا  قادالحي كيشيث كاونجا  ANC، فبخز ِفي أثشاء ذلظ الدكختيخ العام لمسؤتسخ الػششي اإلفخيقي   الشقابة العسالية في روديديا الذسالية

مممػاردىع مشيمما مممغ فتحممات فممي الذممسالية  ممج فممخض االتحمماد، ونطممع حسمممة ناجحممة لسقاشعممة محممالت الجممدارة والبقالممة التممي كممان اإلفخيقيممػن يحرمممػن عمممى 
وتمدامغ ضيمػر فمي روديدميا الذمسالية،  ججرانيا بجال  مغ الذخاء مغ واجياتيما، وذلمظ نمابع ممغ سياسمة التسييمد العشرمخي التمي كانمت تصبمق عممى اإلفمخيقييغ

عرممبة ممغ الذمباب اإلفخيقممي السمتعمع إليممو، ، مسما أعيمج لمحممدب حيػيتمو، والِسميَّْسا بعممج انزمسام 1954كاونمجا ممع  ممعف الشذماط الَّمِحي أصمماب الحمدب عممام 
اتبممع الحممدب سياسممة السقاومممة الدمممسية فممي ضممل تمممظ و  ،الممحيغ وصمممػا ِإلممى حممج الحممخاك الجسمماعي والسيشممي بعممج اقتشمماعيع بعممجم وجممػد مذمماركة سياسممية ليممع

تػششيغ وتجارتيع في السشصقة التي تدعسيا كل ممغ كاونمجا بعام السقاشعة االقترادية، أَلنَّ اإلفخيقييغ قاشعػا أسػاو السد 1956الطخوف، إذ ُوِصَف عام 
  .ونكػمبػال

ا َأنَّيا الصخيقة األمثل في الشزال، فدعى ِإلى إنياء السقاشعة االقترادية لكشيما  اتجو 1956في نياية عام و      نكػمبػال  ِإلى إتباا سياسة معتجلة معتقج 
بإ مخاب حرممػا ممغ خاللمو عممى حمق شمغل  1957عممى سياسمة السدمتػششيغ، فقمام العسمال عمام  لع تحَظ بخ ى زعسماء حدبمو، واسمتسخ الدمخط اإلفخيقمي

ممما السمممؤتسخ المممػششي اإلفخيقمممي  السقتخحمممات الجسمممتػرية الججيمممجة، وقمممجم بمممجال  عشيممما  1958عمممام  ANCوضمممامف إداريمممة كمممانػا محمممخوميغ مشيممما، وعمممارض َأيز 
كان مغ نتيجة ذلظ حرػل انقدام بيغ الداسمة المػششييغ ،  غ والسدتػششيغ في السجمذ التذخيعيمقتخحاتو الخاصة التي تقػم عمى تكافؤ تسثيل اإلفخيقيي

ما بيغ مؤيج ومعارض لدياسة بخيصانيا، وفي الػقت نفدمو بمجأت اإلدارة البخيصانيمة بفمخض الجسمتػر الججيمج، كمي يقمخر نكػمبمػال االشمتخاك فمي  1958عام 
فممي العممام السممحكػر وقيامممو مممع مجسػعممة مممغ الذممباب  ANCا بممإعالن انفرممالو عممغ السممؤتسخ الممػششي اإلفخيقممي االنتخابممات. شممكل ذلممظ حممافد ا لقيممام كاونممج
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واخترماره  (Zambia African National Congress Party)الػششييغ بتذكيل حدب سياسي ججيج عخف بحدب السؤتسخ المػششي اإلفخيقمي الدامبمي 
ZANCP تػر بعج حساسيع وإيسانيع الكبيخ بزخورة تحقيق االستقالل الػششي لمبالدليتػلى ىػ تذكيمو الججيج بسقاشعة الجس. 

، وكانت شعارات السؤتسخ قج أكجت عمى إنياء الػجػد االستعساري في 1958غانا في مشترف نيدان عام في  عقج مؤتسخ أكخا 1958 وفي نيدان      
ا مغ األمػر التي ىدت أسذ االتحاد، وكانو   ،إفخيقيا وبػصػل خبخ عقج  ، َلُو الجور في تشسية القػمية اإلفخيقية، والِسيْسا في روديديا الذسالية كان واحج 

اد مغ خالل السؤتسخ اجتسع كاونجا مع الػششييغ الحيغ يسثمػن روديديا الجشػبية ونياساالنج تسخس عشو تػحيج الرفػف وبحل الجيػد لمػقػف بػجو االتح
صممخح روي ويمشدممكي رممميذ وزراء االتحمماد بممَأنَّ  1959، والِسمميَّْسا َأنَّممو فممي عممام )الحكمما المم(ا  (واتخممحوا شممعار ا مفمماده السيثمماو الممحي تممع و ممعو فيسمما بيممشيع، 

 سيػرية غانا.الػششييغ في األقاليع الثالثة يخصصػن لمقيام بأعسال تخخيبية  ج السدتػششيغ في اتحاد وسط إفخيقيا، وأ اف بَأنَّ ذلظ سيتع بجعع مغ ج
الممة عمممى ذلممظ يبممجو َأنَّ روي ويمشدممكي شممعخ بممالخصخ الحقيقممي عمممى ِإثممخ اشممتجاد االحتجاجممات فممي األقمماليع الثالثممة مممغ قبممل اإلفممخيقييغ، وأُعمشممت ح بشمماء     

لبخيصانية قاممت في االتحاد، لكغ في روديديا الذسالية لع تكغ حالة الصػارئ بالجرجة القرػى، وعمى الخَّْغع مغ ذلظ فِإنَّ الدمصات ا 1959الصػارئ عام 
ما  ،واعتقمت كاونجا ممع عمجد ممغ قمادة السمؤتسخ الحمدب ZANCبحطخ حدب السؤتسخ الػششي اإلفخيقي الدامبي  كمان كاونمجا فمي تممظ األثشماء قمج القمى نجاح 

 كبيخ ا، وأعمغ عغ مقاشعتو لالنتخابات قبل إعالن حالة الصػارئ.
 :9191احلركت الوطنيت واستقالل زامبيا 

Macmillanممماكسيالن  رممميذ الممػزراء ، قممام 9181بعممج انترممار حممدب السحممافطيغ فممي بخيصانيمما عممام      
ومشيمما روديدممميا  أفخيقيمما إلممى بديممارة  

) العيمممج الججيمممج (  إلمممى البخيصانيمممة بأنيممما تغذممماىا ريممماح التغييمممخ ، وأشمممار بكمممل و مممػح ، ووصمممف الدياسمممة االسمممتعسارية  9190عمممام  الذمممسالية
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أن ريما  الغيييمت  اغما  الةمارو و ء مران أرم ما أر لما  متم   م ن  ))وقمال :  ي فيسا يتعممق بأفخيقيما ، وذكمخ قمػة السػجمة الػششيمة األفخيقيمة،البخيصان
 . (( هضة الشعرر الرطن  ه  ءاقع  يا     ءياب على  يا غنا الرطنية أن  حسب ل(لك حسابه 

ػال ليربح عزػ ا في السجمذ التذخيعي، أَلنَّو لمع يكمغ محطمػر ا ممغ العسمل الدياسمي، ولكمغ مما لبمث فاز نكػمب 1960في االنتخابات التي جخت عام و    
 (United National Independence Party)وتأسمذ حمدب االسمتقالل المػششي الستحمج ANCأْن حرل انقدام داخل حدب السمؤتسخ المػششي اإلفخيقمي 

ثالثساممة ألمف، وكانمت  مما يقمارب 1960في عمام  توبمغت عزػيحيث  ، ZANPفخيقي الدامبي، ليحل محل حدب السؤتسخ الػششي اإلUNIPواختراره 
 . ع بيغ صفػفو بعس السدتػششيغ مغ األوروبييغ فقجعزػيتو مفتػحة لكل العشاصخ في روديديا الذسالية، 

لجمدممات التممي كانممت تعقممجىا المجشممة التشفيحيممة لمحممدب ، يمقممي الخصابممات فممي اوتممخأس الحممدب،  1960فممي كممانػن الثمماني  عشمموأفممخج الممحي َأخممح كاونممجا       
ا ل غمبية اإلفخيقيمة فمي روديدميا الذمسالية وجمػب الرمبخ، والتزمحية، والتشطميع ممغ َأجمل تحمخر المبالد مصالب ما  العرميان السمجني 1960وأعممغ عمام  ،مؤكج 

إثخىا قػات الدمصة لمتجخل في أكثخ مغ مكان، وتدمبب ذلمظ وقمػا  بحل االتحاد وو ع دستػر ججيج لمبالد، وجخاء ذلظ وقعت حػادث خصيخة دعيت عمى
 .1960عمى ِإثخ زيارة قام بيا لمػاليات الستحجة األمخيكية وقبميا زيارة لبخيصانيا عام  1962 حايا إذا استصاا كاونجا أْن يفخض دستػر ا عام 

انترار ندبي، إذ حرل عمى أربعة  UNIPحقق حدب كاونجا  1962 خالل االنتخابات التي جخت ِفي ضل وجػد االتحاد في تذخيغ الثاني عام 
ا في السجمذ، َأّمما حمدب السمؤتسخ المػششي اإلفخيقمي  حرمل عممى سمتة  UFPفقمج حرمل عممى سمبعة مقاعمج، والحمدب الفيمجرالي الستحمج  ANCعذخة مقعج 

ا، وثع امتمف حدب السؤتسخ الػششي اإلفخيقي  ستحج التابع لمسدتػششيغ فتذكل اممتالف حكمػمي كبيمخ فمي محاولمة مع الحدب الفيجرالي ال ANCعذخ مقعج 
عممى  1963. لكغ سخعان ما حجد مريخ االتحاد بشماء  عممى مػافقمة الحكػممة البخيصانيمة فمي اذار لقصع الصخيق أمام كاونجا لمحيمػلة دون وصػلو الدمصة

 حق كل إقميع باالنفرال عغ االتحاد.
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نتخابممات التممي شمماركت فييمما األغمبيممة اإلفخيقيممة عمممى وفممق تغييممخ دسممتػري، وحقممق حممدب االسممتقالل الممػششي أجخيممت اال 1964وفممي كممانػن الثمماني  
ا، فزممال  عممغ عذممخة مقاعممج  UNIPالستحممج  ا مممغ مجسممػا مقاعممج السجمممذ التذممخيعي البممالغ خسدممة وسممتػن مقعممج  فممػز ا سمماحق ا بأغمبيممة خسدممة وخسدممػن مقعممج 

عمممى عذممخة مقاعممج مممغ مجسممػا خسدممة وسممتيغ مقعممج، وعمممى ذلممظ األسمماس نالممت  ANCلممػششي اإلفخيقممي خاصممة لمسدممتػششيغ، وحرممل حممدب السممؤتسخ ا
 .تحت أسع جسيػرية زامبيا، وأصبح كاونجا أول رميذ ليا بعج االستقالل 1964تذخيغ األول  24روديديا الذسالية استقالليا في 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


