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 ::1:9 -19:1يف نياساالند للمدة  التطوراث السياسيت
آالف عام تقخيبًا، حيث وججت بقايا السجتسعات البجائية حؾل بحيخة  11 إلى  عؾدستيظان السشظقة السعخوفة حاليًا بسالوي ييعتقج أن ا     

ىحه  إلى األوربييؽ  لؾ وص  ت بجايةإمبخاطؾرية تجارية واسعة، وكان Maravi ماراڤيمالوي. وفي القخن الدادس عذخ السيالدي أسذ شعب 
بحيخة كبيخة  إلى  م19:1الحي أشار في محكخاتو التي نذخت عام   Gaspar Bocarro گاسپار بؾكاروالسدتكذف البختغالي مؽ قبل السشظقة 

  .يقيةوسط القارة اإلفخيقية، وقج أعاقت تجارة الخقيق التي عانت مشيا معغؼ الجول اإلفخ 
عبخ الظخف الجشؾبي لسا ُيعخف ببحيخة  بحخيةرحالت  ذكخت فراعًجا 1111وعلى الخغؼ مؽ أن ىشاك سجالت بختغالية مختلفة مشح عام      

ائؼ. د نياسا ، وأنو في القخن الثامؽ عذخ اختخق السدتعسخون البختغاليؾن في مجاورة حجود روديديا الذسالية ، لكؽ أيا مؽ ىحه لؼ يتخك أي أثخ
 اك .وحتى نياية القخن التاسع عذخ تقخيًبا ، كان ىشاك مخور مدتسخ عبخ نياسا مؽ خالل تخحيل قبائل البانتؾ ، لكؽ لؼ يدتقخ البختغاليؾن ىش

  ( 1989آيار  1 -1919آذار  :1)  David Livingstone ليفشغدتؾن  ديفيج السدتكذف االسكتلشجي وصل :198عام  إال أنو في        
، أرسلت الكشائذ 1989ام نياية عومع  البحيخة، إلى ندبة  Nyasalandبحيخة مالوي )بحيخة نياسا( ، وأطلق على السشظقة اسؼ نياساالنج 

  . ، وازدادت الكشائذ وحخكة السبذخيؽ في نياساالنج مشظقة صيج العبيج حؾل بحيخة نياساإلى االسكتلشجية مبذخيؽ 
ا إال أن بخيظاني،  أَعلشت البختغال في ثسانيشيات القخن التاسع عذخ عؽ مظالبتيا بالسشظقة بحكؼ تؾاججىا في مدتعسخة مؾزمبيق السجاورة    

 Cecil قؾة بخيظانية صغيخة ضست عجدًا مؽ الديخ والسدلسيؽ بقيادة الكابتؽ سيديل مؾنتغؾمخي ماجؾايخت قامو  ،رفزت السظالب البختغالية

Montgomery Maguire ، وكانت الشتيجة ،  ، لالحتالل العدكخي ألفخيقيا الؾسظى البخيظانية 19:1عام  مظلعمؽ حيجر أباد انظلقت

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A4%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
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حديخان اعتخفت البختغال  11وفي  ،آيار مؽ العام نفدو 19في وذلػ  ،محسية بخيظانية نياساالنجأعلشت بخيظانيا خة ، بعجىا حخب مقاومة صغي
  بسظالب بخيظانيا في نياساالنج غخب مشاطق الشفؾذ البختغالي في جشؾب شخق القارة األفخيقية.

 1:18اسييسيا عييام  أُعييجثييؼ  (البخيظانييية إفخيقيا الؾسيظى محسييية) عييخف باسيؼتأصيبحت تغييخ اسييؼ محسيية نياسيياالنج و  1898فيي عييام            
حكييؼ مييالوي ثسانييية عذييخ حاعسييًا  ل، ومشييح ىييحا العييام حتييى االسييتقال، وكييان ليييا حيياعؼ يديياعجه مجلدييان تشفيييحي وتذييخيعي محسييية نياسيياالنج إلييى 

 .قة في نياساالنج خالل تلػ السجةزؼ واحجًا مؽ األفار يولؼ  مؽ البيض ء السجلذ التذخيعيأعزا كان 1:19وحتى عام عليؼ بخيظانييؽ 
ميشاء بيخا البختغالي ،  إلى مؽ ضفة نيخ شيخي  1:11عانت السذكلة الخئيدة ليحه البالد ىي عدلتيا القارية ، لحا ُمج خط سكة حجيج عام     

التي كانت كثافة  جالنتعسخوا في نياساس% مؽ أراضي البالد فإن القليليؽ مؽ السدتؾطشيؽ ا8 وعلى الخغؼ مؽ أن الذخكات نالت امتيازًا بامتالك
 .سكانيا كبيخة ، لجرجة ان أعجادًا مشيؼ كانؾا مزظخيؽ للبحث عؽ عسل في السشاطق التعجيشية في روديديا

الذسال  إلى كان مؾقع نياساالنج ذا أىسية كبيخة لجى البخيظانييؽ الحيؽ عجوه بسثابة ) قشاة الدؾيذ ( فيي السفتاح الحي يفتح الظخيق أماميؼ    
اسا مخكدًا ليا ، بيجف استغالل ىحه السشظقة وفتحيا أمام البعثات التبذيخية البخيظانية ، ي، ولحلػ تأسدت شخكة بخيظانية اتخحت شسال بحيخة ن

البحيخة ببحيخة  اسا نفديا ، كسا شقت طخيقًا بخيًا يخبط ىحهي، وأنذأت عجة محظات تجارية على بحيخة نالخقيق العخب بحجة الجفاع ضج تجارو 
 ، وقج أدت ىحه الذخكة خجمات لخواد االستعسار البخيظانييؽ عؽ طخيق عقج معاىجات مع الدعساء الؾطشييؽ وسط القارة.(نياجانيقا)

 ، وليؾنية ومعياملتيؼ بيأبؾة ،الؾعيائف العاميةقية فيي ار مذياركة األفزييادة  إليى البخيظانييؽ  وفي محاولة لكدب األىالي في نياساالنج ، سعى      
، حييث  فيي نياسياالنجالعشرخية أقل عيؾرًا في كثيخ مؽ األحييان  فؾارق كانت الفقج . 1:11السجالذ االستذارية السحلية في عام  وا بتأليفبجأو 

نياسيالنج  يفيكشيدية اسيكتلشجا  وسيلست ،عليى نحيؾ كبييخ سريالح الديكان األصيلييؽب وتيؼ االىتسيام،  اإلدارة السحلييةاألفارقية فيي ميؽ اثشيؽ  اشتخك

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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كييان مييؾاطشي ونتيجيية لييحلػ ،  ،يؼتضييسانيستلكيييا أفارقيية أو فييي  الدراعييية مييؽ األراضييي % 1:كييان أعثييخ مييؽ و األفارقيية.  إلييى أعساليييا األفخيقييية 
 .  تجريبيؼ وخبخاتيؼ كانت أعثخ تقجماً ف ،الجشؾبية روديديا مدتعسخة مؾاطشيعؽ  يؽنياساالنج مختلف

مثليا مثل نياساالنج ، تأثخت  1:19عام  األولىأنو عشجما انجلعت الحخب العالسية  إال ،نج على نحؾ عام سلسييؽعان األىالي في نياساال      
مع شخق إفخيقيا األلسانية  ، مع حجودىا السذتخكة الظؾيلة 1:19كان مؾقف نياساالنج في عام و  ،خخى عل أراضي السدتعسخات البخيظانية األ

قادرة على السداىسة بذكل  نياساالنج وكانت ،على األرض والسياه ىدم الخظخ السباشخللقؾات البخيظانية فؾري ، لكؽ التحخك اليشحر بالخظخ 
 .شخق إفخيقيا في عبيخ في القؾات البخيظانية التي ششت حسلة طؾيلة ومكلفة 

في الحخب فخصة للتخلص النج انياسؽ في وجج الؾطشييمشح وقت مبكخ ، حيث  في سبيل التحخر بجأ السالوييؽ حخكتيؼ الؾطشية ونزاليؼ    
شباط  John Chilembwe (1981- 9 ي جؾن شيلسبؾ بقيادة  1:18وبلغ الكفاح ذروتو بانتفاضة عام البخيظاني ألرضيؼ  االحتالل مؽ

في شخق ضج األلسان  النجانييؽ لجشؾد نياسكان الدبب السباشخ وراء االنتفاضة ىؾ استخجام البخيظو  ،الحي لقب بأبي الؾطشية السالوية( 1:18
الجعؼ الكافي فدقط قتياًل  مؽ البخيظانييؽ ، لكشو لؼ يتلقَ كبيخ بقتل عجد باعو وعجد قليل مؽ أت ي شيلسبؾ ، عشجئح قخر إفخيقيا عشج انجالع الحخب

  .  1:18شباط  9في 
األفارقة مؽ نياساالنج في الحيخب العالسيية األوليى لريالح بخيظانييا ضيسؽ حسلية بشيادق السليػ والتيي  عجد كبيخ مؽ أسيؼوفي الدياق نفدو ،     

طبيعتيييا ومارسييت  إلييى. وبعييج انتييياء الحييخب عييادت األمييؾر % 1:، كانييت ندييبة االفارقيية فييييؼ  خسديية وثالثييؾن الييف رجييل 1:19بلغييت عييام 
 .    بخيظانيا سياستيا الدابقة في محسية نياساالنج حتى نذؾب الحخب العالسية الثانية

 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%89&action=edit&redlink=1
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 : 1:89 - :1:9 وبعدها التطوراث السياسيت خالل احلرب العامليت الثانيت
السجييؾد الحخبيي  أسييست فيي، كانت نياسياالنج بعييجة عيؽ أي جبيية ، ولكيؽ ميع ذليػ  :1:9العالسية الثانية في عام  عشجما انجلعت الحخب     

كتيبتييؽ نغياميتيؽ كبييختيؽ  تجيييدنياسياالنج ب تقاميحييث  ،التسؾيشيية السيؾاد وأالخجيال ب سيؾاء، فيسا يتعلق بحجسيا ، بذكل كبيخ للغايةالبخيظاني 
ضيج  1:91ألفخيقيية ، واحتفغيت الكتيبية األوليى بسكانتييا ميؽ خيالل كؾنييا أول وحيجة اسيتعسارية إفخيقيية تعسيل فيي عيام بشيادق السليػ ا حسلة مؽ

 النج قيييج خيييجمؾا فيييي القيييؾاتاميييؽ سيييكان واليييية نياسييي 91111نيايييية الحيييخب ، كيييان ميييا يقيييخب ميييؽ وبييياقتخاب  ،اإليظيييالييؽ عليييى الحيييجود الحبذيييية
 .البخيظانية

مجسؾعية مييؽ  وتظيؾرات خارجييية، فيي بليؾرة الييؾعي الدياسيي لييجى اليؾطشييؽ فيي نياسيياالنج ، ودفعيت عييخوف داخليية عيخوف الحييخب أسييست     
 . 1:99في عام  African Nyasaland Conference تأسيذ حدب مؤتسخ نياساالنج األفخيقي  إلى الؾطشييؽ 

جسعيييات الؾطشييية والسشغسييات السحلييية للدييكان األصييلييؽ فييي تكييؾيؽ مشغسيية جامعيية تقييؾم بتشديييق عسييل ال عييان اليييجف وراء تأسيييذ الحييدب    
 محسية نياساالنج ، وتقخر أن يكؾن لكل مجسؾعة مؽ ىحه السجسؾعات مقعج في اللجشة التشفيحية. 

 Levi Zililo Mumbaمؾمبيا  ليفيي زيليليؾ ، تيؼ انتخياب1:99 وفيي السيؤتسخ التأسيديي للحيدب واليحي عقيج فيي بالنتييخ فيي تذيخيؽ األول     
عامًا للحدب ، وىؾ يشحجر ميؽ عائلية لييا مكانتييا فيي مجتسيع نياسياالنج ويحسيل ثقافية وتعلييؼ جييج. وضيست اللجشية السخكديية  قيادة وأعزياء  أميشاً 

وبعج وقيت قرييخ ميؽ انتخابيو ، تيؾفي  ،تاب ورجال األعسالضؼ السؾعفيؽ السجنييؽ والكُ  إلى مؽ قداوسة ومعلسيؽ ومثقفيؽ ، كسا سعى الحدب 
 .لقيادة الحدب Charles Jameson Matinga ماتيشجا جيسدؾن  ، وقج خلفو تذارلد1:98مؾمبا في كانؾن الثاني 



 5 

 إليى مجالذ متدلدلة تبيجأ بالسجيالذ السحليية فسجيالذ السشياطق حتيى تريل  إيجاد إلى االستعسارية  اإلدارةوفي مؾاجية ىحا التشغيؼ لجأت      
 ، وُعييجالتقليجيية ، وُعيجت ىيحه السجيالذ كديلظات مدياعجة ليالدارة اليؾميية وأداة تيجريب عليى الحكيؼ اليحاتي  السجليذ العيام وتعتسيج عليى الديلظات

 قؾده مجسؾعة مؽ السحخضيؽ الداخظيؽ. ي حدباً األفخيقي في نغخ الدلظات البخيظانية  نياساالنجمؤتسخ  حدب

 :1:19 - 1:89  إفريقيا الوسطى  احتادونياساالند 

نذئت في أول وأخظخ االتحادات التي أُ  1:89 أيلؾل 9وروديديا الذسالية ونياساالنج في  يةجشؾبالروديديا  الحي قام بيؽ دتحاُعج اال     
، حيث تبايشت مشاطق االتحاد في حيثياتيا االستعسارية، فخوديديا الجشؾبية مدتعسخة ومؽ صشع االستعسارأفخيقيا ، واألدىى أنو قام في عل 

 .ونياساالنج محسيتيؽ وروديديا الذسالية
 رسسيأول مقتخح  أن إال ،1:11عام  مشحقج تؼ طخحو  ونياساالنج روديديابيؽ  ؾاسعشكل مؽ أشكال االرتباط الدياسي ال أن فكخة إقامة     

 British  شخكة جشؾب إفخيقيا البخيظانية مسثل Jameson  الجكتؾر جيسدؾن  مؽ قبل 1:11عام في  خحطُ قج  ونياساالنج لجمج روديديا

South Africa Company على مرالحيؼ أن  ، الحيؽ كانؾا يخذؾن  بيةجشؾ الروديديا مدتؾطشؾ  بسعارضة مؽ قبل السقتخح جؾبو . لكؽ
 . تتزخر

ػ ( بقرج دراسة إمكانية ضؼ تل1939-1929بيؽ األعؾام ) أرسلت الحكؾمة البخيظانية لجان، تقجمت بو روديديا الذساليةردًا على طلب و      
 Bledi ي ، وأعقبتيا بعثة ثانية ىي بعثة بليج سلؾ  Hilton Young األقاليؼ في اتحاد واحج، كانت أولى تلػ البعثات ىي بعثة ىيلتؾن يؾنج 

Sloe   ،والتي أطلق علييا لجشة التحخيات إلفخيقيا الؾسظى ، وقج تألفت مؽ ثالثة أعزاء مؽ البخلسان البخيظاني، مثلؾا ثالثة أحداب رئيدة
أشارت فيو إلى سياسة السدتؾطشيؽ ، تقخيًخا ضج إقامة االتحاد  فقج قجمت، يقؾدىؼ اللؾرد بليج، وكانت أعثخ واقعية مؽ اللجشة التي سبقتيا 



 6 

عؽ  لجشةال أبلغت وقج ،مؽ السسكؽ إقامة نؾع مؽ الؾحجة االقترادية  بيؽ تلػ األقاليؼ بأنوالثالثة، وأشارت  السشاطقالديئة تجاه اإلفخيقييؽ في 
  الجمج الفؾري ، لكشيا اقتخحت إنذاء ىيئة لتشديق الخجمات السذتخكة بيؽ السشاطق الثالثة. إمكانية عجم
، بجأت الحكؾمة اخخ األربعيشيات مؽ القخن الساضيوفي أو ،  مؽ السدتحيل تشفيح ىحا االقتخاحجعل  العالسية الثانية الحخب إن قيام    

ى ؾسظال إفخيقيا  الية وروديديا الجشؾبية في اتحادعساريؾن مفاوضات حؾل اقتخاح يجسع نياساالنج وروديديا الذسالبخيظانية والسدؤولؾن االست
(CAF)  ًسكان تلػ السشاطق اتحاد نياساالنج وروديديا( ، مسا أثار معارضة كبيخة مؽ جانب )ُيظلق عليو أيزا.  

تحقيق ربيط تليػ األقياليؼ الثالثية فيي ربياط واحيج تديتقخ فييو الدييادة للسديتؾطشيؽ  مؽ االتحاد ، ىؾالبخيظانية  االستعسارية اإلدارة كان غاية      
ا الغيخض أميتسلػ الثخوة االقترادية الكبيخة، والتديلط عليى مشياجؼ الشحياس، التيي تيؼ اعتذيافيا فيي روديدييا الذيسالية،  التيفي روديديا الجشؾبية، 

فيي ذليػ الجشياح كيي ال تظاليب يؾًميا ميا بحقييا  أفخيقييةالذخقي )نيداالنج( وعجم إتاحة الفخصية إلقامية دولية  مؽ ضؼَّ نياساالنج فيؾ تَأميؽ الجشاح
 .، فزاًل عسا تتستع بو نياساالنج مؽ أيجي عاملة كثيخة في روديديا الجشؾبية

ليكييؾن مؾضييؾع الشقيياش فييي جسيييع أنحيياء  نجمييؽ قبييل حيياعؼ نياسيياال 1:91فييي نياسيياالنج فييي عييام  ىيياليُطييخح السذييخوع ألول مييخة أمييام األ       
عشيج شيالالت فيكتؾرييا، أصيبحت  فيي العيام نفديو البخيظانية الثالثة في إفخيقييا الؾسيظى ميؤتسخات دوريية سشاطقعقج ُحكام ال أعقب ذلػ ،السحسية

تليػ السيؤتسخات اإلقليسيية صيفة رسيسية عيام  بسثابة تشغيؼ إقليسي للعسل السذتخك، إذ كان ليحلػ التشغييؼ أمانية دائسية، وأعظيت الحكؾمية البخيظانيية
السيييؤتسخ األول لالتحيياد عشيييج شييالالت فيكتؾرييييا، حزييخ أعزييياء  عقييج 1949فيييي عييام ، و  ، وأطلقييت علييييا َأسيييؼ مجلييذ إفخيقييييا الؾسييظى1944

 مديؾدةللحزيؾر، إذ وضيعت  مدتؾطشي روديديا الجشؾبية، ومديتؾطشي نياسياالنج، وليؼ تؾجيو دعيؾة ليفيخيقييؽومؽ روديديا الذسالية مؽ بارزون 
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دون األفارقية ، فقؾبيل بيالخفض ميؽ قبيل اليؾطشييؽ فيي السشياطق ن عزؾية بخلسان االتحاد تقترخ على السديتؾطشيؽ أب فييا، جاء  دستؾر االتحاد
   .الثالث ومشيا نياساالنج

وأعقب  ،وروديديا الذسالية ونياساالنج بيةؾبجشال روديديا ماكح، حزخىا 1:81ية في لشجن في كانؾن الثاني ثؼ عقجت محادثات غيخ رسس   
تست و  ،وأميؽ الذؤون األفخيقية وأربعة أعزاء أوروبييؽ غيخ رسسييؽ حاعؼ، مثل فيو نياساالنج ال 1:81ذلػ مؤتسخ ُعقج في لشجن في نيدان 

د الفيجرالي ، والتي نذخت في حديخان أصجر السؤتسخ مدؾدة االتحاو دعؾة السسثليؽ األفارقة للحزؾر لكشيؼ رفزؾا في اللحغة األخيخة ، 
1:81. 

واألميؽ السالي ووزيخ الذؤون اإلفخيقية وثالثة شخريات  لحاعؼمثل نياساالنج ا ، 1:89ثؼ ُعقج السؤتسخ الشيائي في لشجن في كانؾن الثاني     
نياسالنج لرالح اتحاد  محسيةخيعي في ، وصؾت السجلذ التذ 1:89في نيدان  صجر عؽ السؤتسخ االتحاد الفيجراليو ، بارزة غيخ رسسية

جانب أمخ السرادقة على دستؾر  إلى روديديا الجشؾبية وروديديا الذسالية ونياساالنج، وأصجرت جاللة ملكة بخيظانيا أمخًا  بإنذاء االتحاد ، 
إجخاء  لحيؽداولة أعسال االتحاد . ثؼ تؼ تذكيل حكؾمة اتحادية مؤقتة لس1:89 أيلؾل 9أن يربح ساري السفعؾل في  تقخراالتحاد الحي 

 .انتخابات
سشؾات مؽ  8الشغخ بالجستؾر بعج إعادةكسا تقخر ،  يةجشؾبالروديديا في  Salisbury سالدبؾري مجيشة تقخر أن تكؾن عاصسة االتحاد و     

دراسة استقرائية  وإعجادستؾر لسخاجعة الج Moncldon  لجشة استذارية بخئاسة اللؾرد مؾنكلؾن ، تألفت ، وبالفعل1:89إصجاره في عام 
 وقجمت اقتخاحات في تعجيل بعض مؾاد الجستؾر. ،1:11 األولوجخى اجتساعيا في لشجن في كانؾن  1:89للتظؾرات الحاصلة مشح عام 
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جلذ التذخيعي الس آلية تذكيلشسل ، 1:88حديخان في  مشقحًا لشيداالنج أعلؽ وزيخ الجولة للسدتعسخات دستؾراً  ،سا يخص نياساالنجفيو      
وأحج عذخ  يتؼ اختيارىؼ مؽ الحاعؼة أعزاء ت)مع زيادة العزؾية األفخيقية( ليتألف مؽ الحاعؼ كخئيذ وأربعة أعزاء بحكؼ السشرب وس

 ،، والحي نص على آلية انتخاب األعزاء1:88لدشة  18، وفي أيلؾل مؽ العام نفدو ، صجر مخسؾم السجلذ التذخيعي رقؼ  مشتخباً  عزؾاً 
 ية، وانتخاب األعزاء األفخيقييؽوضع انتخاب األعزاء الدتة غيخ األفارقة على قائسة انتخابية غيخ إفخيقية حدب السشاطق االنتخاب وتؼ

 .بؾاسظة مجالذ السحافغات األفخيقية
تجؾلت فييا في مجن  ،ثة أيامنياساالنج ألول مخة في تاريخيا استسخت ثال إلى ، قامت جاللة ملكة بخيظانيا بديارة  1:88وفي تسؾز          

 بالنتيخ ، ليسب وزومبا. وتؼ اتخاذ التختيبات الالزمة ألعبخ عجد مسكؽ مؽ الشاس لسقابلتيا أو رؤيتيا.
    

 : مالوي ستقاللالطريق حنو ا    
السجلييذ التذييخيعي  إلييىلؾصييؾل ، ومييؽ ذلييػ اللخييخوج مشييو سيياالنج االتحيياد مشييح البجاييية ، وعسلييؾا فييي شييتى الؾسييائلعييارض الؾطشيييؾن فييي نيا     

للسجليييذ التذيييخيعي فيييي نياسيياالنج انتيييدع مقاعيييجه الخسدييية أولئييػ اليييحيؽ أطليييق عليييييؼ لقيييب )  1:81والتييأثيخ فييييو ، فعشيييجما جيييخت انتخابييات عيييام 
االنتخابيات جيخت  ، وىؼ كل مؽ ; ه. ب . شيسبيسبيخي  وم.و.ك. شيؾمي ، ومع ذلػ فيإن ىيحه نياساالنجمؤتسخ ( مؽ السثقفيؽ غيخ السدؤوليؽ 

هةف ال ررةة  ي ة   اإلمبري لية اللغة  الحيدة ا ال ةف مها اة   بأن )) ;اليجؾم مريخحيؽ إلى ، وىكحا انتقل الؾطشيؾن  اإلقليسيةمؽ قبل السجالذ 
 اإلقاميةألعزياء ا لألفارقية وال يديسحؾا،  سيالدبؾري اشيتخاك الديؾد فيي السجليذ االتحيادي فيي  تعخقيل فأخيحت الديلظات االسيتعسارية(( ،  النا ي 

اليجكتؾر   إليى  وجييؾا نيجاءً  ،فيي عيل القيؾة االسيتعسارية وسييظختيا أىجافيؼبعجم قجرتيؼ على تحقيق  ىؤالءوعشجما شعخ  .في العاصسة االتحادية 
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 ى إلييواألخيييخ يشتسييي لقيييادتيؼ ،  ( 8::1تذييخيؽ األول  18 – 19:9شييباط  18)   Hastings Kamuzu Banda بانييجا كييامؾزوىاسييتيشغد 
، وعشيجما أصيبح طبيبيًا ميارس  األمخيكيية، درس في السجارس التبذيخية ثؼ أعسيل دراسيتو فيي أفخيقييا الجشؾبيية ثيؼ الؾالييات الستحيجة عائلة متؾاضعة

نكخوميا  اميكيؾ  أعيخا التيي كيان إليى ميشتو في لشجن مجة طؾيلة واتخح مؾقفًا معاديًا مؽ مذخوع االتحاد ، واحتجاجًا عليو عشج قيامو ، غيادر لشيجن 
       قج أصبح رئيدًا ليا ، وقج استجعاه الذباب في نياساالنج وقجمؾه للجسيؾر مثل السديح السشقح السشتغخ.  

التيؾتخات الستخاعسية بييؽ مجتسعيات الديؾد  والسيسا بعج ،االتحاد وجؾد في أثخت ميسة سياسيةحرلت تظؾرات  :1:8في شيخي شباط وآذار     
نياسيياالنج بعييج  إلييى  الييجكتؾر بانييجا عييؾدة ومييؽ تلييػ التظييؾرات ،القييؾى الستدايييجة للقؾمييية األفخيقييية ى، فقييج بييجا واضييحاً ؾسييظال والبيييض فييي إفخيقيييا

تيؾلى عليى و النج انياسي إليى  1:89 تسيؾز 1التخحييب بيو عشيج وصيؾلو فيي  ذ جخى إواسكتلشجا.  الؾاليات الستحجة األمخيكيةسشؾات مؽ الجراسة في 
سيخخ ميؽ السعتيجليؽ األفارقية وطاليب بانفريال السحسيية عيؽ  ثؾرييًا(قائيجًا )األفخيقي فيي نياسياالنج وأعليؽ نفديو  نياساالنجسخ مؤت حدبالفؾر قيادة 

زعيييؼ سياسييي إفخيقييي  حسيييةإدارة السللسييخة األوليى ، واجيييت و  ،فييي نياسيياالنج الحييدبعيجد فييخوع  ازداد، مييؽ وصييؾلوخييالل خسديية أشيييخ و  ،االتحياد
نفديييا حكؾميية نياسيياالنج  بييحلػ وجييجت، و  حاليية مييؽ اليدييتيخيا العاط ييية فيييالشيياس  سييخيعًا وأصييبحالجسيياىيخ  جعلييو يكدييب ميياالسيييارة يستلييػ مييؽ 
 .ىحه القؾة الراعجة مؽمحاصخة 

تؾر اليجكفييو  حييث اشيتخك،  1:89 األولكيانؾن  19 – 8للسيجة غانيا ،  في أعيخا فيي األفخيقية، ىؾ انعقاد مؤتسخ الذعؾب  ثانيوالتظؾر ال     
ميؽ  181أن بي تحياداال إدارة دعياءإىيؾ  خييخاأل والتظيؾر تعيجوا بظخد الخجل األبييض.و الدياسييؽ األفارقة اآلخخيؽ مؽ االتحاد جانب  إلى بانجا 

فارقييية واال اآلسييييؾييؽو  األوربيييييؽميييؽ  9111 قتيييل سيييؤامخة ب للقييييام،  :1:8 عيييانؾن الثييياني 18فيييي  القيييادة األفارقييية فيييي نياسييياالنج عقيييجوا اجتساعييياً 
   .الخأي العام األوروبي في جسيع أنحاء االتحادأثار ذلػ  ، وقج في السحسية السؾاليؽ ليؼ



 10 

رشيق جيخى ، و  حسييةالس حكيامصيخيح لأصيبح التحيجي و استسخت التؾتخات في نياساالنج  وتراعجت بحلؾل الثاني مؽ شباط مؽ العام نفدو،       
شيباط ،  11وفيي  ،فيي نياسياالنج  طليب الحياعؼ ميؽ القيؾات الفيجراليية الحفياا عليى الشغيامو ،  أحجاث الذغبتكخرت ، و بالحجارة سيارات الذخطة

لقيياء إ وجييخى السحسييية، ليييا فييخوع فييي أخييخى  أحييدابوثالثيية  نياسيياالنجوتييؼ حغييخ حييدب مييؤتسخ  بييإعالن حاليية الظييؾار ، تحييادقييام رئيييذ وزراء اال
وتييؼ اعتقييال الييجكتؾر بانييجا و  النجظييؾار  فييي أرض نياسيياالحاليية  تكثيييف عييالن عييؽ، تييؼ اإل آذار 9فييي و ،  أعزييائيامييؽ عييجد كبيييخ القييبض علييى 

 .يةجشؾبالروديديا سجؾن  إلى  مداعجيوتخحيلو مع عجد قليل مؽ كبار  وجخى  مؽ قادتو وأتباعو 111
تلقييى األفارقيية و  ،قييؾات الفيجرالييية علييى أيييجي ال أفخيقييياً  81حييؾالي  جخائيييا ُقتييلو ، :1:8حتييى أيلييؾل  الظييؾار  فييي نياسيياالنج ةاسييتسخت حاليي     

فيخض غخاميات جساعيية عليى األضيخار يؽ و تيؼ حيخق مشيازل األفيخيقيو فيي نياسياالنج ،  األوروبييؽ الحيؽ يعسليؾن كحيخاس ميجنييؽمؽ معاملة قاسية 
، وفيي مشتريف شييخ صيابات قليليةوإنسيا كانيت ىشياك إ،  الثالثية االتحياد مشياطقمؽ لؼ ُيقتل أي أوروبي في أي  بالسشذآت، علسًا أنو التي لحقت

 . تذخيؽ األول ، تؼ إطالق سخاح معغؼ معتقلي نياساالنج
إجخاء وطاليب بييذيعخ بيالقلق بذيأن مجخييات األحيجاث فيي االتحياد ،  فقيج كيان،  بعيجًا عسا جخى في نياساالنج الخأي العام البخيظانيلؼ يكؽ      

والتيي قيجمت  Patrick Devlinفليؽ باتخييػ دِ  بخئاسية وبالفعيل تألفيت لجشيةج ، النسياتحقييق رسيسي فيي الؾضيع السأسياوي والخظييخ فيي أرض نيا
ميؽ خيالل  الخأي العيام البخيظياني " وأن الحكؾمة قج ضللتمؤامرا لل ذبح أنو لؼ يكؽ ىشاك "ب والحي أفاد 1:11تسؾز في أواخخ  ونذختو ىاتقخيخ 

وتابع التقخيخ ، بأن التحخيض كان جدًء مؽ نسيؾ القؾميية األفخيقيية فيي ، "دول  بحليدي صف التقخيخ نياساالنج بأنيا "و و ، اعتسادىا على السخبخيؽ
 ،181صيؾًتا مقابيل  911ؽ بأغلبيية فلياألقيل أىسيية ميؽ تقخييخ دِ  جيخاءاإلبعج نقاش حياد ، صيؾت مجليذ العسيؾم عليى قبيؾل و جسيع أنحاء القارة. 

 .الجدر البخيظانيةفي  وأؾاء في إفخيقيا س إفخيقيا الؾسظى سشتقجي اتحادحجة لالتقخيخ  وبحلػ قجم
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، حرل األفارقية عليى األغلبيية فيي  :1:8 عانؾن األول 19في ف ، الؾعي القؾمي والشذاط الدياسي في نياساالنج قج أتى ُأعلو ويبجو أن       
( ، وألول ميخة، السحسييةنيية فيي مكتيب نياسيالنج ، ميع وجيؾد أعزياء رسيسييؽ )ميؾعفي الخجمية السج محسييةالسجلذ التذخيعي السؤقت الججيج فيي 

   .بخئاسة السحافظ سحسيةفي اليتؼ تعييؽ أفخيقييؽ في السجلذ التشفيحي 

األفخيقي مشغسة محزؾرة ، عييخت مشغسية سياسيية  نياساالنجمؤتسخ تب في نياساالنج ، وبعج أن ُعج كان الشغام قج است األثشاءوفي تلػ         
الوي ميحيدب ميؤتسخ  توسيسي (1::1تذيخيؽ األول  11 – :1:1كيانؾن الثياني  91) Orton Chirwaشيخوا  على يج السحامي أورتؾن أخخى 

The Malawi Congress Party  وبالفعل تؼ اطالق سخاحو . ،بانجا مؽ الدجؽ إخخاج ان أول أىجافوك، و 
 اإلدارييةتعييؽ ميشيؼ الديلظة  عزيؾاً  (99)تذيخيعي السجليذ ال أعزياءدعا الجستؾر الججيج لشياساالنج على أن يكيؾن عيجد  1:11وفي آب       

دافعييؾا  إاليشتخبييؾن علييى قييائستيؽ ، األولييى تزييؼ ثسانييية مخشييحيؽ ، والثانييية عذييخيؽ مخشييحًا ، علييى أن ال يذييتخك فييي االقتييخاع  بقيييةخسديية ، وال
، وفيي  اإلدارةالعذيخيؽ التيي ال تتيجخل بييا ( مقعجًا مؽ أصل السقاعج الثسانية و 19الوي مؽ الحرؾل على )وقج تسكؽ حدب مؤتسخ م ،الزخائب

 ، فديظخ بحلػ على جياز الحكؾمة الجاخلي . اإلدارةالسجلذ التشفيحي نال الحدب السقاعج الخسدة التي ال تتجخل بيا 
خصةةنف بحةة  هنةة  ذ ةةذ مةة  ي ملةة  أننةةف من ةة   مةةف  ))لشييجن للقيييام بسحادثييات ىشيياك ، وصييخح قييائاًل ;  إلييى وصييل بانييجا  1:11وفييي عييام     

استبجل السجلذ التشفيحي بسجليذ وزراء بخئاسية اليجكتؾر بانيجا ،  1:19. ومشح عام  (( ال صحيت وب حجب مجرب  الدلط  ال ف م رسن ه  بنج ح
      وأصبحت نياساالنج ) دولة للدؾد في قارة سؾداء (. 
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ةةل  فداة  ، يجةب أن ير ةلفف ال د قبل ني س الن  ..  )); وقال، في أقخب وقت إخخاج السحسية مؽ االتحاد ضخورة  إلى الجكتؾر بانجا  دعا    
أن اليجكتؾر بانيجا في. وعليى اليخغؼ ميؽ سيجشو وحغيخ مشغستيو ، (( ، وإذا لة  يرجةب األوروبةف بةذلف ، فرليةي أن  ريةل من األسةحد واألبةيم مرة   

 .مؽ أبشاء جلجتو عتدب قؾة ودعؼأ
،  الوي أعلؽ بانيجا نياسياالنج دولية مديتقلة ، ليتغييخ اسيسيا بعيج ذليػ إليى مي،  1:19ج في تسؾز وبالتحجي وبعج مخور عام مؽ تؾليو السشرب      

ب نفدو رئيًدا للبالد، أعلؽ م1:11وفي عام   .الوي جسيؾرية وَنرَّ
 
 
 
 
 
 

 


