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، اذ يعتبخ مؤسذ ىحه الجولة كاونجا ودوره الدياسي في زامبيا ط البحث الزػء عمى دور كيشيثسم 
الحجيثة ووضع اركان الجولة لجسيع الشػاحي سػاء الدياسية او االقترادية او االجتساعية لتطيخ ىحه 

مشيا و في السشصقة تجاه القزايا االفخيقية  امحػري االجولة الحجيثة باقتراد قػي ونطام سياسي ادى دور 
قزية جشػب افخيقيا وسياسة الفرل العشرخي التي تبعيا ىحا الشطام ضج االغمبية الدػداء وقزية 

والعالقات الستسيدة التي ربصتو بالػاليات الستحجة االمخيكية لمتذاور حػل القزايا  روديديا الجشػبية
ة الالعشف التي اتبعيا داخميًا تجاه السذاكل الجاخمية ومشيا قزية ، فزاًل عغ سياساالقميسية في افخيقيا

 . وتخميو عغ الدمصة بذكل سمسي تديالنجو اقميع بار 
 زامبيا، كيشيث كاونجا، حدب االستقالل الػششي الستحج ، الشحاس، االنتخابات.الكمسات السفتاحية: 

 
Kenneth Kaunda and His Political Role in Zambia Until 1991 

L.Sabah Hasan Bdeewi 

College of Education for Women/ University of Al-Qadisiyah 

Abstract: 

 The research shed light on the role of Kenneth Kaunda and his political role 

in Zambia, as he is considered the founder of this modern state and laid the 

foundations of the state in all aspects, whether political, economic or social, to 

show this modern state with a strong economy and political system that played a 

pivotal role in the region towards African issues, including the issue of South 

Africa and the policy of The apartheid that this regime followed against the 

black majority and the issue of Southern Rhodesia and the distinguished 
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relations that linked it to the United States of America to consult on regional 

issues in Africa, as well as the policy of non-violence that it followed internally 

towards internal problems, including the issue of Baruziland region and its 

peaceful abandonment of power. 

Keywords: Zambia, Kenneth Kaunda, United National Independence Party, 

copper, elections. 

 

 السقدمة: 
في  اشخرية كيشيث كاونجا باعتباره مغ الذخريات االفخيقية التي كان ليا دور تأتي اىسية تشاول  

استقالل بمجىا مغ االستعسار البخيصاني الى جانب دورىا الكبيخ في وضع االسذ لبشاء دولة زامبيا 
الحجيثة، فزاًل عغ ذلظ انيا شخرية ادت دورًا محػريًا في افخيقيا تجاه القزايا االقميسية سػاء في جشػب 

مغ خاللو في استقخار  افخيقيا او روديديا الجشػبية او انغػال ، اما في الجاخل فقج قام بجور حيػي ساىع
في الدشػات االخيخة مغ حكسو اال انو  زامبيا عمى الخغع مغ السذاكل االقترادية التي عانت مشيا البالد

 يحدب لو انو رفس العشف الدياسي تجاه الخرػم وتخمى عغ الدمصة بذكل سمسي .
و وحياتو ودور مغ ثع جاءت الخاتسة ، تشاول السحػر االول نذأتو محاور  واربعة مقجمة قدع البحث الى

الدياسي اثشاء فتخة االستعسار، اذ ركد ىحا السحػر عمى البجايات االولى لحياتو ودراستو وتأثخه الدياسي 
والفكخي فزاًل عغ نزالو الدياسي مغ اجل استقالل بالده وتشقمو بيغ االحداب وصػاًل الى تأسيدو حدب 

زامبيا، اما السحػر الثاني فقج تشاول نذػء  االستقالل الستحج الحي قاد مغ خاللو العسل الدياسي في
تصخق ىحا السحػر الى دور كاونجا في تأسيذ زامبيا  1974-1964الجسيػرية الدامبية االولى عام 

مغ خالليا زامبيا فزاًل عغ دوره في تأميع االقتراد الدامبي وخاصة  الحجيثة واالفكار الدياسية التي قاد
اقميع باروتديالنج انب ذلظ تشاول ىحا السحػر قزية دي في زامبيا والى جالشحاس وتحقيق التصػر االقترا

تشاول االوضاع االقترادية في زامبيا  واىسيتو بالشدبة الى وحجة االراضي الدامبية ، اما السحػر الثالث
 اثشاء حكع كيشيث كاونجا ودوره في تأميع الشحاس والصفخة االقترادية التي حرمت في بجاية عيجه ثع
تجىػرت االوضاع االقترادية نتيجة النخفاض اسعار الشحاس مسا ادى الى غزب شعبي عارم كانت 

ونياية حكع كيشيث  1991مغ اىع اسباب انياء حكسو ، واما السحػر الخابع فقج تشاول انتخابات عام 
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ر اقترادي كاونجا واألوضاع الدياسية واالقترادية التي سبقت نياية حكسو فقج عانت البالد مغ تجىػ 
غزب شعبي ضج حكع كاونجا فزاًل عغ تػحج القػى الدياسية السعارضة تحت اشار كبيخ ادى الى 

وخدارة كاونجا  1991حدب الحخكة مغ اجل الجيسقخاشية الستعجدة ادت بالشياية الى قيام انتخابات عام 
 .ليحه االنتخابات وتشازلو عغ الحكع

در والػثائق ابخزىا وثائق وزارة الخارجية االمخيكية والسخابخات اعتسج البحث عمى العجيج مغ السرا
نجا في زامبيا و ( فزال عغ مشذػرات التي كتبيا كيشيث كاونجا واصجرتيا مؤسدة كيشيث كاCIAاالمخيكية )

وابخزىا محكخات كيشيث كاونجا )زامبيا في سبيل التحخيخ( الى جانب العجيج مغ السرادر بالمغة العخبية 
 ابخزىا واالنكميديةكتاب عبجهللا عبج الخزاق وآخخون )دراسات في تاريخ غخب افخيقيا الحجيث (،  ابخزىا
 , Scott D. Taylor)كتاب ( و William Tordoff , Admin stration in Zambia) كتاب

Culture and customs of Zambia) ( واشخوحة الجكتػراه السعشػنة Legal Aspects of the 
Central Role of the united National independence party in Zambia لمباحث )

(Arnold Mistya Mtopa .) 
 وفي نياية ىحا الجيج الستػاضع يتسشى الباحث ان يشال رضا القارئ الكخيع ومغ هللا التػفيق.

 

 السحور االول

 االستعسار نذأتو وحياتو ودوره الدياسي اثشاء فترة
الممحي ( و 1885 – 1884قدممست الممجول االوربيممة مشمماشق الشفممػذ فممي افخيقيمما بعممج مممؤتسخ بممخليغ ) 

الخخيصة االستعسارية لسشماشق االسمتعسار االوربمي واضمحة بميغ كمال  دولة اوربية ووضع 14 ػحزخه مشجوب
عقممج معاىممجات بعممج مممغ بخيصانيمما وفخندمما و السانيمما والبختغممال وحافطممت كممل دولممة عمممى مدممتعسخاتيا خاصممة 

 1884البختغاليممة التممي عقممجت عممام  –مثممال لممحلظ السعاىممجات البخيصانيممة  فخيقيمماأثشائيممة مممع كممل مشصقممة فممي 
عقمجت بخيصانيما اتفاقيمة و  1890ػل مشصقة حػض الكػنغػ وادت الى اعتخاض فخندما و السانيما وفمي عمام ح

النج نياسممميممما واوغشمممجا و كيشو  بمممارزنج( و ليممماً حا الذمممسالية )زامبيممما روديدمممياممممع السانيممما حرممممت بسػجبيممما عممممى 
 .  (1)( حالياً  الجشػبية )زيسبابػي  روديدياو 
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بسػجمب ميثماق  British south Africa company(BSAC)2 حكسمت شمخكة جشمػب افخيقيما البخيصانيمة 
وعسمممت ىممحه الذممخكة عمممى اسمممتغالل  (3)(victoria  1837 – 1901مممغ السسمكممة البخيصانيممة ييكتػريمما )

مات واحتكاكمات بميغ الدمكان السحميميغ والذمخكة االثخوات السعجنية وخاصة الشحماس ثمع اصمبحت ىشما  صمج
الجشػبيممة و روديدمميا الذممسالية  تحكممع الذممخكة واصممبح ءتيا االسممتغاللية بالشيايممة ادى الممى انيمماادممبب مسارسممب

حكمع غيمخ السباشمخ فمي ادارتيما البعمت بخيصانيما اسممػب اتو  (4)ت حكمع التماج البخيصمانيحممدتعسخة بخيصانيمة ت
لمسدممتعسخة يقممػم عمممى اعصمماء الدعامممات السحميممة ورؤسمماء القبائممل بعممس الدمممصات السحافطممة عمممى والء ىممحه 

 . (5)الدعامات لمحكع البخيصاني
فارقة االصمييغ مغ التسييد العشرخي مقارنة بالسدمتػششيغ البميس وحرمل ىمؤالء عانى الدكان األ 

عمممى االراضممي الخرممبة لمدراعممة ويسكممغ ان يصممخد االفارقممة مممغ اراضممييع اذا تممع اكتذمما  السعممادن فممي ىممحه 
االرض ، فزاًل عمى الذخكات االجشبية التي تعسل عمى الحرػل عمى السعادن في روديديا الذمسالية فقمج 

( جشيمة اسمتخليشي ولكمغ 600000000المى ) 1940ارباح كبيمخة ممغ ىمحه االسمتثسارات وصممت عمام  حرمت
بالسقابل فقج عاش العسال االفارقة والعامميغ بيحه الذخكات ممغ االجمػر الثابتمة مقابمل زيمادة االجمػر العسمال 

 1949د سممشة ( جممخيو و أسممذ العسممال االفارقممة اتحمما65اوربيمميغ وحرممل اضممخاب لمعسممال ادت الممى وقممػع )
سممسى باتحمماد عسممال السشمماجع بخوديدمميا الذممسالية لمممتخمز مممغ الطمممع واضممصياد والعسممال االفارقممة وادت ىممحه 

 . (6)ل االوربييغ واالفارقة االتفخقة العشرخية الى زيادة الحقج والكخاهية بيغ العس
سػجمب معاىمجة عقمجتيا ممع استسخت الذخكات بالديصخة عمى الثخوة السعجنية في روديديا الذسالية )زامبيما( ب

 1953االدارة االسممتعسارية ضممسشت ليمما الدمميصخة عمممى حقممػق السمكيممة عمممى السعممادن فممي زامبيمما وفممي عممام 
حرممممت احتجاجمممات واسمممعة تبمممخز االدارة البخيصانيمممة سمممبب اسمممتغالل الذمممخكات لمثمممخوة السعجنيمممة فمممي المممبالد 

ج كمان الشمات   السحممي االجسمالي يقمػم باألسماس فقم  (7)واىتساميا بالجانب السعجني  واىسال القصماع الدراعمي
% ، اما التعمميع فيشما  عمجد قميمل ممغ  11.5% بيشسا يسثل القصاع الدراعي ندبة 47عمى التعجيغ  بشدبة 

( شالممب مممغ الرممفػ  68300كممان  فممي زامبيمما ) 1942االشفممال االفارقممة  التحقممػا  بالسممجارس ففممي عممام 
( فمممي الثمممانػي وفمممي تقخيمممخ االممممع الستحمممجة وصمممف السجتسمممع 35ارقمممة و)( ممممغ االف300)االولمممى ممممشيع فقمممط 

ممغ الشاحيمة االداريمة فمان  (8)الدامبي قبل االستقالل بانو  مجتسع يعير عمى  الكفا  ومجتسع متخمف جمجاً 
اعزماء(  9ومجممذ تشفيمحي ومجممذ تذمخيعي مكمػن ممغ )مدتعسخه روديديا الذسالية فقمج كمان ىشما  حماكع 
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ء( غيخ رسسييغ مشتخبيغ مغ قبل السدتػششيغ وكان السدتػششػن مسثمػن فمي السجممذ اعزا 5رسسييغ و)
التذمممخيعي الججيمممج، امممما بقيمممة االعزممماء ممممشيع سمممكختيخ القائمممج والسحمممامي العمممام والدمممكختيخ السمممالي وسمممكختيخ 

انممت بمميغ االفارقممة االوربيمميغ وانسمما كمممخات ولممع فممتكغ ىشمما  مػازنممة  6الذممؤون الػششيممة وتغيممخ ىممحا السجمممذ 
لرممالو االوربيمميغ ، ومممغ ىممحه االثشمماء اتبعممت بخيصانيمما سياسممة مجتسممع السدممتعسخات البخيصانيممة وخاصممة بعممج 
الحممخب العالسيممة الثانيممة ليدمميل دعسيمما اقترمماديا وسياسمميا لممحلظ عخضممت مذممخوع اتحمماد وسممط افخيقيمما عممام 

وىػ اتحاد فيجرالي باسع اتحاد يجسع كل مغ) روديديا الذسالية ، نياسا النج ، وروديديا الجشػبية(،  1953
 . (9)وسط افخيقيا

ارادت بخيصانيا مغ ىحا االتحاد القزاء عمى ندعمة القػميمة االفخيقيمة التمي نذمأت واخمحت تشسمػ فمي  
الذعػب االفخيقية والغاء الحػاجد بيشيع والتقارب بيغ ابشاء الجشذ الػاحج ليا بدبب تسييد الدمصات الخجل 

وربيميغ فمي السشصقمة فقمج اراد ممغ ىمحا االتحماد ان يشسمػ فمي االفارقمة ندعمة الحكمع البيس مغ السدمتػششيغ اال
الحاتي، الى جانب ذلظ اراد السدتػششػن البيس االوربييغ ان يشسػ حكسما ذاتيمًا شبقما لمشطمام المحي اتبمع فمي 

ج ترخيحات روديديا الجشػبية لحلظ فقج شجع البيس في روديديا الذسالية ىحا االتحاد وروديديا خاصة بع
الداسممة البخيصممانييغ حممػل انممو يجممب مخاعمماة مرممالو الغالبيممة العطسممى مممغ الدممكان مممغ االفارقممة وانممو يجممب 

 .  (10)مخاعاة مرالحيع االفارقة
رفمممس االفارقمممة ىمممحا السذمممخوع العتقمممادىع بمممان اي نمممػع ممممغ السذممماركة ممممع روديدممميا الجشػبيمممة معشممماه  

الذممسالية وفممي نياسمما النممج وعمممى الممخغع مممغ كممل االسمماليب التممي سمميصخة البمميس عمممى االفارقممة فممي روديدمميا 
اتخممحت ألغممخاء االفممخيقييغ بقبممػل االتحمماد مثممل مبممجأ السذمماركة مممغ السجتسممع الستعممجد العشاصممخ الممحي شخحتممو 
االدارة البخيصانية اال ان االفارقة رفزػا ىحا االتحاد اجتساعيًا وانتيى بدقػشو قبل استقالل ىمحه المجول فمي 

حه االحممجاث نذممصت الحخكممة الدياسممية القػميممة فممي افخيقيمما بذممكل عممام وىشمما بممخز الممجور الكبيممخ فممي خزممع ىمم
في مقاشعمة لمػبخا فمي بمالقخب  1924( فقج ولج في العام Kennrth Kanndaزامبيا لمدعيع كيشيث كاونجا )

قي لالفارقة وكان يبذخ تذيشالي في زامبيا التي كانت تدسى آنحا  روديديا الذسالية ، كان والجه مبذخًا افخي
والحمما السبذممخيغ انممو يخكممد عمممى الجانممب الممحي يممخفس التسييممد العشرممخية والطمممع وكممان اول قدمميذ افخيقممي 

لمتبذمميخ بمميغ قبائممل البسبمما فممي اقممميع شممشدالي فممي  1924مبذممخًا ارسمممتو بعثممة لفشدممتػن الممى نياسمما النممج عممام 
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ا النممج )ممماالوى حاليمما( وكانممت ايزمما مجرسممة تممجرس فممي روديدمميا الذممسالية اممما والجتممو امممخأة افخيقيممة فممي نياسمم
 . (11)زامبيا

سو فقج تمقى تعميسو بعج وفاة والجه وىػ في عسخ الثامشمة وقمج اتمع دراسمتو فمي معيمج السعمسميغ ياما تعم 
فممي مشصقممة لػبممػا بعممج اجتيمماز الرممف الدممادس لسممجة عمماميغ وبعممج افتتمماح السجرسممة الثانػيممة فممي مػنممالي فممي 

ثمع عميغ مجرسما فمي مشصقمة لمػبخا ، ثمع اتجمو  1940)لػساكا عاصسة زامبيا حاليما( وذلمظ عمام مشصقة لػزاكا 
نذاشو نحػ مؤسدات االجتساعيمة وكانمت ىمحه السؤسدمات تمؤدي دور اشمبو باالستذماري لمبدارة البخيصانيمة 

ا ثع تشجانيقا باعتبارىا اقخب لألفخيقييغ ومصمعة عمى حاجاتيع في الػقت نفدو عسل مجرسا وتشقل بيغ تشداني
اصبو مدؤوال الذؤون االجتساعية ثع اصبو متخجسًا ومدتذارًا لمديخ ستيػرات بخاون  1948ايزا في عام 

 عزػا السجمذ التذخيعي لخوديديا الذسالية. (12) (1967 -  18838)
  (NRCبمممجأ كاونمممجا حياتمممو الدياسمممية بتأسممميذ حمممدب السمممؤتسخ المممػششي االفخيقمممي لخوديدممميا الذمممسالية ) 

باالشمتخا   African national congress13( ANC)حي انبثمق عمغ حمدب السمؤتسخ المػششي االفخيقمي الم
وكمان ىمحا  1952شمبا  عمام  27فمي ،(14)( Hary Nkumbula( )1917 – 1983مع ىاري نكػمبمػال )

الحمدب يشممادي بالقػميممة االفخيقيممة  ورفممس اتحمماد وسممط افخيقيما بممأن يممؤدي الممى سمميصخة البمميس عمممى االفارقممة 
 .(15)ودعا لمتخمز مغ االستعسار

في ىحه الفتخة نذط كيشيث كاونجا وقام في العجيج مغ الديارات والجمػالت حمػل العمالع فقمج زار إنكمتمخا  
 ي العقممج اجتساعمممات ممممع اعزممماء السكتممب االسمممتعساري وسمممافخ المممى نيجيخيمما والتقمممى بمممالخئيذ جػليمممػس نيخيمممخ 

(Juluis Nyerere( )1961 – 1985)(16) اليشمممج بمممجعػة ممممغ السجممممذ اليشمممجي لمعالقمممات  وسمممافخ المممى
، وكممان ليممحه الديممادات االثممخ  (17)(1964 – 1947الثقاييممة والتقممى جممػاىخ الل نيممخو رئمميذ وزراء اليشممج )

العسيممق عمممى شخرممية كيشيممث كاونممجا فقممج اتبممع سياسممة الالعشممف لسػاجيممة التسييممد العشرممخي التممي ضيممخت 
لتجاريمة لمسدمتػششيغ البميس ضمج االفارقمة التمي ميمدت الدبمػن نتيجة لمسسارسات التي حجثت في السحمالت ا

 .  (18)االسػد عغ الدبػن االبيس االمخ الحي اشعل احتجاجات شجيجة في روديديا الذسالية 
ألقمميع الذمسالي لسمكختيخا تشطيسيما  1952تجرج كيشيمث كاونمجا بالسشاصمب الدياسمية الحدبيمة فقمج اصمبو عمام 

اصممبو سممكختيخا عاممما لحممدب السممؤتسخ الممػششي االفخيقممي  1953لحدبممو السممؤتسخ الممػششي االفخيقممي وفممي عممام 
وحدمممب مممما يمممحكخ فمممي محكخاتمممو رفزمممو اتحممماد افخيقيممما الػسمممصى وبمممجأ بأرسمممال السمممحكخات المممى مجممممذ العسمممػم 
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جيل الجستػر لزسان حقػق االفارقة والمػردات البخيصاني مغ اجل تسثيل االفارقة في السجمذ التذخيعي وتع
وتػقفت بعج شيخ واحج سبب عجم  1953وتسكغ مغ انذاء اول صحيفة شيخية باسع )ابشاء السؤتسخ( عام 

 . (19)وجػد ترخيو بالشذخ 
تع سجغ كال مغ كاونجا ونكػمبػال لسجة شيخ ومغ ثع االفخاج عشيع سبب نذاشيع سياسي  1955وفي عام 

زار السسمكممة الستحممجة بممجعػة مممغ حممدب العسممال البخيصمماني لحزممػر مممؤتسخ  1957م وبعممج االفممخاج ومممغ العمما
بصممممب ممممغ نكػمبمممػال لجراسمممة مقتخحمممات الحكػممممة االسمممتعسارية  1958اشمممتخاكي ثمممع عممماد المممى روديدممميا عمممام 

لمجسممتػر الفيممجرالي الججيممج الممحي حممجد ولممع يعصممي لالفارقممة حقممػقيع االنتخابيممة فقممج قممجييع بحرممػل مخشممحييع 
 . (20)ػافقة الدعساء السحمييغ الحيغ كانػا اداة شبيعية يبجأ السدتعخيغعمى م
نتيجة لمخالفات التي ضيمخت بميغ كاونمجا ونكػمبمػال واالتياممات التمي وجيمت لقيمادة الحمدب السمؤتسخ  

المممػششي االفخيقمممي بانيممما قيمممادة متمممخددة وضمممعيفة وال بمممج ان تكمممػن قيمممادة ججيمممجة لقيمممادة السخاحمممل االخيمممخة ممممغ 
سممتعسارية واراد الشزممال الممػششي ، اضممافة مممغ الخالفممات الذخرممية حممػل كي يممة التعامممل مممع الدمممصات اال

، الممى  (21)كاونمجا تأسميذ حمدب يكمػن اكثممخ تذمجدا وراديكاليما فمي تعامممو مممع قمخارات الدممصات االسمتعسارية 
جانب ذلظ كان ىشا  خال  شخري حػل زعامة الحدب بيغ كاونجا ونكػمبمػال واتيمام كاونمجا لألخيمخ بمان 

( لممحلظ تممع انذمماء حممدب ZANCى الحيمماة )يخيممج االسممتسخار بقيممادة حممدب السممؤتسخ الممػششي االفخيقممي عمممى مممج
بخئاسممة كيشيممث كاونممجا انتخممب كممايػبػي  1959تذممخيغ األول مممغ عممام  24( االفخيقممي فممي ZANCزامبيمما )

اميشما لرمشجوق الحممدب وانتخمب سمييالػ سممكختيخا عامما لحمدب وشالممب ىمحا الحمدب بحممق االنتخابمات لالفارقممة 
سارية حطممخت ىممحا الحممدب وتممع سممجغ كاونممجا واسممتسخ فممي والتسثيممل الشيممابي العممادل ، لكممغ الدمممصات االسممتع

  (22)1960سجشو حتى تع اشالق سخاحو عام 
 1957( بسػجممب احكممام قممانػن الجسعيممات عممام ZTNCبعممج حطممخ حممدب مممؤتسخ زامبيمما االفخيقممي ) 

الدمبب خمخوج مطماىخات واحتجاجمات دعما الييما الحمدب ضمج  1959وبسػجب قانػن سممصان الصمػارئ لعمام 
تممع اعممالن عممغ تذممكيل حممدب االسممتقالل  1960اب  2غيممخ العادلممة بالشدممبة لالفارقممة وفممي عممام  االنتخابممات

( ممع حمدب االسمتقالل ANFM( مغ خمالل دمم  حمدب الحخكمة الػششيمة االفخيقيمة )UNIPالػششي الستحج )
( بعمممج اشمممالق سمممخاح كاونمممجا تمممع ارتبممما  حمممدب ممممؤتسخ زامبيممما UNIPالمممػششي االسمممتقالل المممػششي الستحمممجة )

كممانػن االول مممغ عممام  مممغ الحممادي والثالثمميغفممي ( مممع حممدب االسممتقالل الممػششي وذلممظ ZANCفخيقممي )اال
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شالممب الحممدب و  ،لمحممدب  اانتخممب رئيدممو الممحي تممع اشممالق سممخاح كاونممجا ييممو  العممام وذلممظ فممي نفممذ 1960
الجسعيمممممات وحخيمممممة التجسيمممممع واضمممممخار قمممممانػن  غباالسمممممتقالل وحمممممل اتحممممماد افخيقيممممما الػسمممممصى وحخيمممممة تكمممممػي

ألنممو لممع يشرممف االفارقممة ولممع  1958جسممتػر الفيممجرالي الرممادر عممام التبممجيل بشالممب كاونممجا و  (23)لمجسعيممات
يحرممممػا ييمممو عممممى االغمبيمممة بمممالسجمذ التذمممخيعي وقمممج ادى ذلمممظ المممى خالفمممات داخميمممة حدبيمممة داخمممل حمممدب 

سثمل السؤتسخ الػششي االفخيقي في ذلمظ الػقمت فقمج وافمق نكػمبمػال ال زعميع الحمدب بالسذماركة باالنتخابمات لي
ثمممع االنقدمممام داخمممل الحمممدب  ا( مقعمممج14مقاعمممج( بيشسممما حرمممل االوربيمممػن عممممى ) 8االفارقممة وحرممممػا عممممى )

ونقمل وخخوج كاونجا مشو ، لحلظ فقج كانت مصالب كاونجا االولى ىػ تعجيل ىمحا الجسمتػر واقاممة حكمع ذاتمي 
غ جسيع الدكان لكمغ ىمحه السصالمب قمج ية الى االفارقة االغمبية واقامة السداواة بيالدمصة مغ االوربييغ االقم

رفس تعجيل الجستػر الى حجوث اعسمال  رفزت مغ قبل بخيصانيا الدبب مغ قبل السدتػششيغ البيس ادى
عشممف اسممتخجمت فييمما القممػات البخيصانيممة السممجافع لقرممف القممخى مسمما ادرى الممى خدممارة كثيممخ مممغ االفارقممة 

خوجو مغ الدجغ الى سياسة الالعشمف رغمع ان القمادة دعا كاونجا بعج خ (24)بخصاص قػات الجير الفجرالي
حالمة العشمف كانمت  رغمع ان ةعسال العشف ضج السدتػششيغ البيس والحكػمة االستعساريا يديصخوا عمى لع 

انغمػال ومػزمبيمق ونامبيما وجشمػب افخيقيما اال ان كاونمجا  فميمشتذخة في اتحاد افخيقيا وقامت حخكمات مدممحة 
انممو تممأثيخ سياسممة العشممف التممي  دي الممى فذممل فممي التفمماوض وخممارج عممغ العقممل ويبممجوالعشممف سمميؤ  ان اعتبممخ

ارسمل كيشيمث (25)كحلظ اشممق عميمو لقمب غانمجي افخيقيما 1957اتبعيا غانجي في اليشج عشجما زارىا في عام 
 John F. )  Kennedy(1961 -1963))(26)كاونمجا بخقيمة عاجممة لممخئيذ االمخيكمي جمػن ا  كشيمجي

بالتممجخل االمخيكممي لألمممع الستحممجة مممغ اجممل انيمماء الخدممائخ بمماألرواح نتيجممة العشممف البخيصمماني  يصالبممو فييمما
وكحلظ ىجم القخى الحي تقػم بو ضج االفارقة في روديدميا الذمسالية )زامبيما حاليما( وكمان المخد االمخيكمي ىمػ 

خجام حمق المشقس )الفيتمػ( اسمتشكار العشمف وشالمب بعقمج اتفماق وتبمادل اعراء ممع بخيصانيما وانيما ال تخيمج اسمت
وتممممممخ  االمممممممخ لمدممممممفارة االمخيكيممممممة فممممممي لشممممممجن لتقممممممجيخ السػقممممممف واجممممممخاء مذمممممماورات سممممممخية مممممممع السدممممممؤوليغ 

 . (27)البخيصانييغ
 تجمممخت السباحثمممات فمممي لشمممجن حمممػل مدمممألة االتحممماد ورفزمممت روديدممميا الذمممسالية )زامبيممما( أي نقممماش وشالبممم

خيصانيممما الدمممساح لكمممل مدمممتعسخة باالندمممحاب ممممغ اعمشمممت ب 1963اذار  29باالندمممحاب ممممغ االتحممماد وممممغ 
اذ حققممت  1964االتحمماد اذا ارادت ذلممظ ولممحلظ اندممحبت روديدمميا مممغ االتحمماد واجممخت انتخابممات فممي العممام 
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( مقعجا مغ 55حدب االستقالل الػششي الستحجة بديادة الستحج بإزاحة كيشيث كاونجا االغمبية وحرل عمى )
( مقاعممج اصممبو كاونممجا 10الممحي يسثممل االوربيمميغ البمميس عمممى )( مقعممج وحرممل حممدب القممػمي 75اصممل )

حرممت زامبيمما  1964تذمخيغ االول  24رئيدما لممػزراء وحرممت حكػممة عممى سمممصات الحكمع المحاتي وفمي 
عمى االستقالل واتخح اسع زامبيما لترمبو اول دول تصبمق الشطمام الجسيمػري عشمج االسمتقالل واصمبو كيشيمث 

 . (28)كاونجا اول رئيذ لمجسيػرية

 الثاني حورالس

 (1912 – 1991ية االولى )كيشيث كاوندا والجسهورية الزامب
سمسيت ىمحه السمجة ممغ حكمع كيشيمث كاونمجا لدامبيما بالجسيػريمة االولمى خمالل ىمحه السخحممة التاريخيممة 

( كمان الحمدب UNIPكان الشطام متعجدة االحداب رسسيا عمى الخغع ممغ حمدب االسمتقالل المػششي الستحمج )
الممخئيذ واسممعة ومجمممذ تذممخيعي متػافممق معممو وميمميسغ عميممو، اممما  سمممصاتالسدمميصخ بذممكل واضممو وكانممت 

السعارضة فقج كانت بقيمادة حمدب السمؤتسخ المػششي االفخيقمي فمي البخلسمان فقمج كانمت مقاعمج ىمػ الحمدب فمي 
خصاباتمو  يوكمان كاونمجا يؤكمج فم (29)( مقعمجا 65( يستمظ )UNIPالبخلسان فقط )عذخة مقاعج( بيشسا حدب )

عمممى ان بممالده تدممسع بحخيممة تذممكل الجسعيممات الدياسممية والتجسعممات وىممحا اراسممخ فممي الجسممتػر الممحي يممشز 
عمى وجػد احداب الدياسة واخخى وان الجولة سػ  تقجم الجعع ليحه االحداب لكشو اشتخ  بسعشى ان تكمػن 

، امممما االيجيػلػجيممة التمممي (30)ارس انذممصيا قانػنيمماالسعارضممة تعسممل بذمممكل قممانػني وتدممجل لمممجى الجولممة وتسممم
 Africanتبشاىا كيشيث كاونجا في حكسو الفمدفة سياسية لو ىمػ مما اسمساىا والفمدمفة االندمانية االفخيقيمة( )  

Lumanist philosophy وىي شكل مغ اشكال االشتخاكية االفخيقية التي جسعت ما بميغ القميع التقميجيمة )
الشمتخاكية السدميحية واعتبمخ ىمحه االنجيػلػجيمة ىمي الفمدمفة القػميمة لدامبيما وىمي محاولمة االفخيقية مع القيع ا

إلنقاذ قيع قبل االستعسار واستخجاميا كأساس لبشاء زامبيا الحجيثمة وتمؤمغ ان االندمان يجمب ان يػضمع فمي 
مخممػق فمي صمػرة  مخكده وان هللا ىػ الكائغ االسسى وان محبة هللا تجعمشا نحب الجسيمع ونقمجر ان االندمان

 .(31)هللا ونحب جارنا كسا نحب انفدشا، وىحا الفمدفة االندانية حدب اعتقاده
في زامبيا في ضل تعجديو حدبية وفاز فييما حمدب االسمتقالل المػششي  1968اجخيت انتخابات عام 

( مقعمممج امممما بقيمممة السقاعمممج فقمممج 105( مقعمممج فمممي اصمممل )81( باألغمبيمممة فقمممج حرمممل عممممى )UNIPالستحمممج )
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فممممي  ةػزعممممت لحممممدب السممممؤتسخ الممممػششي االفخيقممممي وبممممحلظ تكممممػن قممممج حرممممل حممممدب كاونممممجا عمممممى االغمبيممممت
 .(32)االنتخابات
عانممت زامبيمما مممغ مدممألة السذمماكل القبميممة وىممحا ممما ذكختممو الػثممائق االمخيكيممة فقممج ذكممخت ان زامبيمما  

خى انيمما ال تؤخممح حقيمما مممغ لممجييا مذممكمة قبميممة تتعمممق بقبيمممة بيسبمما مممغ اكبممخ القبائممل فممي زامبيمما فقممج كانممت تمم
الػضائف والسدايا وان العجيج مغ افمخاد القبيممة التمي تدمكغ مشماشق شمسال شمخق زامبيما تخكمػا مشماشقيع لمعسمال 

اعممغ لمشائمب  1971في مشاجع الشحاس ويذعخون ان حكػمة كاونجا تقػم باضصيادىع وىع لحلظ حتى عام 
ده تقخيبمما مممغ قبيمممة بيسبمما التممي يشتدممب الييمما الشائممب الدممابق لمممخئيذ كاونممجا بتذممكيل حممدب ججيممج جسممع افممخا

، وبممجأ الحممدب الججيممج  (33)(siamon Kapwepwe 1967 – 1970الدممابق لكاونممجا )سمميسػن كممابػبػي 
وحدب السؤتسخ الػششي االفخيقي يخمق مذماكل سياسمية لحكػممة كاونمجا او بمجأ الحدبمان بسعارضمة الحكػممة 

لمممة لممحلظ قممام كاونمممجا بذممغ حسممممة كبيممخة ضممج حمممدب كممابػبيػي واعتقمممل مدممتفيجيغ مممغ ارتفممماع االسممعار والبصا
 . (34)وتع سجغ كابػبيػي( 1971( مغ قادتو وتع حطخ ىحا الحدب رسسيا عام 100)

بممخر كيشيممث كاونمممجا اسممباب خصممخ االحمممداب الدياسممية فمممي بممالده وذكممخ ان الخمممال  الدياسممي بممميغ 
غ الصمممخفيغ مػصمممل المممى حالمممة ممممغ القتمممل ( تصمممػر المممى حالمممة ممممغ العشمممف بممميANC( و )WNIPالحمممدبيغ )

( سممبب شممخد UNIPالدياسممي واعتبممخت حممدب السممؤتسخ الممػششي االفخيقممي قممج قممام تقبممل اعزمماء مممغ حممدب )
وزيممخ التجممارة والرممشاعة مممغ الحكػمممة سممبب تجمماوزت حرمممت مممغ الممػزارة وقممامػا بحممخق السحممالت التجاريممة 

لمكمممتع لمممع يمدممممػا بمممحلظ ، امممما حمممدب الفمممجرالي ( وخمممجرتيع سمممػ  اضمممصخ الحمممدب UNIPتابعمممة المممى الحمممدب )
( فقج قامػا ايزما ىمحه االحمداب سمبب اسمتخجميا العشمف لتحقيمق اىمجافيا الدياسمية واتياميما UNIPالستحجة )

بالعسممل لرممالو دول اجشبيممة وخاصممة لرممالو افخيقيمما وروديدمميا الجشػبيممة التممي كانممت فممي خممال  وعممجاء مممع 
 . (35)ة وىي معارضة مدمحة تؤمغ بالعشف ىاتيغ الجولتيغ لحلظ واعتبخىا خائش

ميجت ىحه االوضاع الدياسية السزصخبة لكيشيث كاونجا الى اتباع ما يدسى  بدياسة الحدب 
الػاحج، واستشج كاونجا وحدب ما يقػلو ان اسباب لجػئو الى ىحا الخيار ىػ ان السعارضة تعسل لرالو 

ان الحكػمة  1972شبا  مغ عام  25ظ اعمغ في شخرية وجيػية وقبيمة ومرالو سياسية واقميسية لحل
قخرت ان تربو الجيسقخاشية في زامبيا تذاركية في حدب واحج وسيتع تذكيل لجشة وششية لمعسل وفق ىحا 

 .(36)الشطام 
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اجخى تعجيال عمى قانػن االثار الرادر  فقجسيصخ كاونجا ايزًا عمى التاريخ الدياسي الدامبي  
ية لع تكغ مجرجة قبل االستقالل واعتبخىا مغ االثار الػششية مثل لػحات الفغ وادخل اثار زامب 1947عام 

( في بمجه بػاشا  house Labwa) ومشازل اثارية مثل  1964الرخخي السػجػدة في شسال زامبيا عام 
عشجما كان رئيدا لسجرسة )لػجػا(  1945مشصقة كابػي وىػ مشدل مغ الصػب  احتمو كاونجا مشح عام 

ومشدلو اخخ انتخب ييو كاونجا رئيدا لحدب السؤتسخ  1976ية العميا واعمشو نربا تاريخيا عام االبتجائ
وتع اعالن السشدل كشرب تحكاري وششي وذات قيسة سياسية وفي عام  1958الػششي الدامبي عام 

شية قام باستبجال العسمة وضع صػرتو عمييا بعج ان كانت تحسل صػرة ممكة بخيصانية وبعسمو الج 1967
 1992( وتع تغييخ صػرتو بعج عام ngwee , kwahاالستخليشي وتع تغييخ الذميغ الى وحجات )

وبالسقابل قام كاونجا بإىسال االدوار الدياسية التي ادتيا الذخريات في الشزال مغ اجل االستقالل عمى 
ية الثانية في بان ما مديت بالجسيػر  (37)( UNIPحداب كاونجا او حدب االستقالل الػششي الستحج )

( واعمغ مجمذ الػزراء بتذكيل حدب تذاركي ىػ حدب واحج تذاركي ديسقخاشي 1991 – 1972زامبيا )
( وعدزه الحدب قػتو مغ خالل الشطام قادة حدب UNIPوىحا الحدب حدب االستقالل الػششي الستحجة )

( الى ىحا الحدب وىع كانػا حدب معارضيغ وتع تعجيل دستػري في AZCالسؤتسخ الػششي االفخيقي )
اعتبخ زامبيا دولة ولو تحكع القانػن مغ حدب واحج ثع ادى كيشيث كاونجا اليسيغ  1972البالد عام 

اعزاء الحدب وبيغ  بيغالجستػري رئيذ لجسيػرية زامبيا الثانية واالنتخابات اصبحت تشافدية فقط 
شا  استفتاء حػل حكع كاونجا كل خسذ سشػات والتي اجخت بسػجب الجستػر مخشحي الحدب ويكػن ى

، االنتخابات تجخى عمى اساس حدبي ثع يمييا انتخابات شعبية والمجشة  1973الحدب الػاحج عام 
السخشحيغ بعج فحز ممفات السخشحيغ لكغ تدسو ليع بالتخشيو واستسخت  د( تحجUNIPالسخكدية لحدب )
 .(38)1991سية لغاية عام ىحه العسمية الديا

 theسميصخ كيشيمث كاونمجا عممى الرمحافة واالعمالم فمي زامبيما واالذاعمات السحميمة مثمل صمحيفة )
Time Daily الرحيفة الخائجة السسمػكمة لمجولمة )( وكمحلظ صمحيفةThe daily  mail the time فزمال )

عشماويغ ىمحه الرمحف الخسمسية فقمج  عغ شخكة االعالم السسمػكة لمجولة رغمع انيما تمجعى االسمتقاللية وكانمت
( نز شميخلي كيشيمث كاونمجا بعبمارة يخمجم االممة ال خمػ  او محابماة ، اذ maileجاء في انتاجية صحيفة )

سيصخة حكػمة كاونمجا عممى السحتمػى االعالممي لمرمحف ممغ خمالل تعيميغ رؤسماء تحخيمخ ومخاسمميغ نذمخوا 
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ئيذ ىممػ السدممؤول السباشممخ عممغ تعييشممي رؤسمماء قررمما مؤيممجة لحدبممو كاونممجا وشممخد السشتقممجيغ واصممبو الممخ 
جسيع وسائل االعع ومشع الرحف الخاصة مغ الشذخ اتبعت حكػمة كيشيث مخكديمة شمجيجة ممغ الجسيػريمة 
الثانيمممة ممممغ ناحيمممة المممتحكع باألسمممعار وبخقابمممة الساليممممة عممممى االسمممػاق وان لػحمممة اقترمممادية بجسمممع مممما بمممميغ 

بانممو يممخفس الخأسممسالية  1967كاونممجا فممي احممجى خصاباتممو عممام  االشممتخاكية والخأسممسالية كسمما وصممفيا كيشيممث
 .(39)كشطام ومشي  اقترادي استغاللي ويخفس الذيػعية التي مغ خالليا تديصخ الجولة عمى كل شيء

 الثالث رالسحو 

 1991في زامبيا حتى عام االقترادية االوضاع و كيشيث كاوندا  
تعجيغ وخاصة مادة الشحاس وقج ورث كيشيث كاونجا بعج لاالقتراد في زامبيا يعتسج عمى ا

حجيث ومتصػر تقشيا وساىع قصاع معجني الشحاس بذكل كبيخ في  ألدارهاالستقالل نطام تعجيغ جيج 
% مغ الشات  السحمذ 40% مغ اجسالي عائجات الرادرات لدامبيا و92االقتراد لدامبي وبذكل 

حل عغ  750000ع ويعسل حػالي جمث العسالة في السشا% وايخادات الحكػمة وث71االجسالي وبذكل 
بمج متػسط  1969ة مغ االقتراد الدامبي وحرمت حتى عام عمشاجع الشحاس وحرمت تصػرات سخي

 بإنتاجقيا ، وكانت ىشا  شخكتان تتحكسان يالجخل وزامبيا كانت احجى اعمى نات  محمي اجسالي حتى افخ 
والذخكة  (Anglo American corporation (AAC))خيكية ػ اممالشحاس في زامبيا ىي شخكة االنك

 ZAMBIA COPPER IN ESTMENTS American االمخيكية الدامبية بالشحاس السحجودة 
limited (ZCl) (40)وىاتان الذخكتان لجييا الديصخة الكاممة عمى السشاجع في زامبيا ولجييا حقػق التعجيغ. 

الفقمممخي لالقترممماد الدامبمممي ولمممع تدمممتصع الحكػممممة تشػيمممع تذمممكل صمممشاعة الشحممماس وانتاجمممو العسمممػد 
( 440الستصمبات السحمية مغ الغحاء ويبمغ واردات زامبيما ) ةاالقتراد والقصاع الدراعي غيخ قادر عمى تمبي

افخيقيا بعج نيجيخيا سبب االعتساد الكمي عمى الشحاس لمحلظ اصمبحت  فيمميػن دوالر سشػيا وىػ ثاني رقع 
 . (41)القتراد سبب تقمبات اسعار الشحاسمعخضة لالزمات ا

هيكميما االقترمادي ممغ خمالل سميصخة الجولمة  خالل تدع سشػات مغ االستقالل تػسعشيجت زامبيا 
السباشمخة عممى التجمارة وعممى االسممتثسار بذمكل رئيدمي وكانمت االولػيمة لدامبيمما ممغ اجمل التصمػر الدمخيع ىممػ 

لمرممادرات لممحلظ الحكػمممة عسمممت عمممى تممػفيخ بشيممة تحتيممة  تصممػيخ قصمماع الشحمماس باعتبمماره مرممجر رئيدممي
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صممشاعية مممغ اجممل نسممػ ىممحا القصمماع الممحي عميممو شمبممي عممالسي متدايممج وكممحلظ العسممل عمممى اسممتخداد حقممػق 
 . (42)التعجيغ مغ البخيصانييغ

 1تأميع مشاجع الشحاس مغ الذخكات االجشبية لمديصخة عميو وذلظ في ب باإلعالنقام كيشيث كاونجا 
% ممغ عائمجات الشحماس 51وشالب ييو تمظ الذخكات بان تعصى الحكػمة الدامبية حرمة  1969عام  اب

تػصممل الممى نتيجممة يولممع  1965وبممجأ التفمماوض مممع ىممحه الذممخكات فممي العاصممسة البخيصانيممة لشممجن مشممح العممام 
 ( شممخكة جشممػب افخيقيمماBSACممما قبممل االسممتقالل عشممجما عسمممت شممخكة )الممى وىممحه الذممخكات يعممػد تاريخيمما 

خة دسمتػرية تمشز عممى اعتمخا  الحكػممة الدامبيمة بحقمػق ىمحه قفة يتزسغ الجستػر الدامبي الججيج البخيصاني
( مميمػن دوالر المى الذمخكة 84الى زامبيا وتقمخر ان تمجفع حكػممة زامبيما مبممغ ) زتيامالذخكة ببيع حقػق اال

ة بممحلظ لكممغ بذممخو  ان يممتع الممجفع ( مميممػن دوالر وقبمممت الذممخك4/5( قدممط سممشػي بقيسممة )22) عمممى شممكل
وان تكممػن االقدمما  معفمماة مممغ الزممخائب وان يممتع ضممسان السممجفػعات مممغ قبممل  اإلسممتخليشي وبمشممجن وبالجشيمم

 .  (43)الحكػمة البخيصانية
االقترمماد الدامبممي كممان بحاجممة الممى عائممجات الترممجيخ مممغ الشحمماس اذ كانممت زامبيمما تحتممل السخكممد 

% مغ االنتماج العمالسي  14وبشدبة  آنحا الثالث بترجيخ الشحاس بعج الػاليات الستحجة واالتحاد الدػفيتي 
تممشز عمممى عممجم ( مممغ الجسممتػر السممػروث قبممل االسممتقالل التممي 18قممخة )فلممحلظ عسممل كاونممجا لمممتخمز مممغ ال

وذلظ عمغ شخيمق المجعػة المى اسمتفتاء شمعبي ودسمتػري  غاستحػاذ الجولة الدامبية عمى حقػق شخكات التعجي
دمم  تمخاخيز االسمتخخاج و والتشقيب  تعجيغال حقػق خة مغ الجستػر مغ اجل ان يكػن لمجولة قىحه الف إللغاء

ساليممة مممغ الشقممج االجشبممي والممجخل القممػمي وبممحلظ ازدادت االيممخادات ال 1969واسممتصاع التممأميع الشحمماس عممام 
لمممبالد وتذممغيل السممػضفيغ السحميمميغ بممجال مممغ االجانممب البمميس واعمممغ عمممى انذمماء شممخكة التعممجيغ الرممشاعية 

 . (44)(Zimcoويتػلى الخئيذ بشفدو ورئيذ مجمذ ادارة الذخكة ) 1970الدامبية عام 
 1974% ممغ عمام 25خل الفخد بشدمبة حاس واحتفا دشخ االقتراد الدامبي بانخفاض اسعار التأث

وانخفس تختيب ارميشيا االقترادي بيغ دخػل العالع الى فزال عغ ان كيشيث كاونجا اعتسج عمى سياسات 
خ كاونممجا عمممى قبممػل والغممخض بممصممشجوق الشقممج الممجولي والبشممظ الممجولي سممبب تعمماضع الممجيػن عمممى زامبيمما واج

 1983التكثيف الييكمي لمبشظ الجولي الى زامبيا عام  ودخػل بخنام  1973مذخو  مغ البشظ الجولي عام 
واجبمممخت عممممى التخممممي عمممغ دعمممع السمممػاد الغحائيمممة وارتفممماع اسمممعار واتبممماع سياسمممة التخشممميج واعمممادة التأىيمممل 
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لالقترمماد جانممب ذلممظ عجممد حكممػمي وتح مميا االنفمماق الحكممػمي واجبممخت الحكػمممة عمممى غمممق ثالثممة مشمماجع 
( مميممارات 4مممغ القصاعممات االنتاجيممة واصممبو الممجيغ الخممارجي لدامبيمما ) العسالممة وتخاجممع االسممتثسار وخفممس

وانخفاض قيسة العسمة وارتفاع اسعار الرخ  ونقز العسالت االجشبية وانخفاض انتاج  1984دوالر عام 
 .(45)الشحاس وتخاجع الرشاعات السحمية

اتيا ال سيسا كسا يتعمق ادى ىحا االنييار االقترادي الى ان الجولة لع تعج قادرة عمى تغصية نفق
بالخعاية االجتساعية والرحية والتعميع واعانات واضصخت الى االقتخاض بكثافة مغ السقتخضيغ الجولييغ 

 الػفاءمثل بخيصانيا والػاليات الستحجة وتخاكست الجيػن ووصمت الى مميارات الجوالرات ولع تدتصع الجولة 
بالتداماتيا، مغ اسباب التجىػر االقترادي في زامبيا العالقات الخارجية الديئة التي تدبب بيا كيشيث 

 Ianبدعامة رئيذ وزرائيا ايان سسيث ) (ػي حالياً بكاونجا مع جيخانو وفي مقجمتيع روديديا الجشػبية)زيسبا
smith( )1964-1979)(46) ة  ودفاعو عغ حقػق دبب دعع كيشيث كاونجا الحخكات التحخر خاصب

االغمبية الدػداء ىشا  وضع مكاتب ليع في العاصسة الدامبية )لػساكا( االمخ الحي اعتبخ لو الحكػمة 
الخوسية بدعامة سسيث تيجيجا واعتبخ كاونجا ان دعسيا ليحه الحخكات ىػ دعع انداني واخالقي وبالسقابل 

لمحجود بيغ البمجيغ تع فخض مرادر اقترادي  تعتبخىع الحكػمة في روديديا الجشػبية متسخديغ ونتيجة
 . (47)عمى زامبيا وتقع نقل البزائع والدمع مغ خالل روديديا الجشػبية

وذكخت الػثائق االمخيكية خصػرة الحرار الحي فخضتو روديديا الجشػبية عمى زامبيا الدبب  
دمع ورفس نقل الجدء االكبخ مػاقعيا ووضعتيا بانيا سػ  تشقدع مغ زامبيا خالل رفس امجاد زامبيا بال

مغ صادرات وواردات زامبيا الى الخارج وكانت االمع الستحجة قج فخضت حرارًا عمى حكػمة روديديا 
فذمت بالتػصل الى تدػية السذكمة  ألنياعقب اعالن االستقالل  1966الجشػبية رئاسة ابان سسيث عام 
 روديديا الجشػبية مع بخيصانيا . 

لجشػبية مذكمة سياسية لبخيصانيا يبعج ان اعصت االستقالل لكال مغ روديديا لقج شكمت روديديا ا
الذسالية )زامبيا( ونياسا النج لكشيا رفزت استقالل روديديا الجشػبية البيزاء عمى الحكع فييا ومقاشعة 

 .(48) بدبب سيصخة االقمية البيزاء عمى الدمصة فييا االفارقة لالنتخابات
ائمممع ممممع دحمممافا كيشيمممث كاونمممجا عممممى عالقمممات متيشمممة ممممع الػاليمممات الستحمممجة االمخيكيمممة وكمممان عممممى اترمممال 

االمخيكمممان وىمممحا التشدممميق حمممػل قزمممايا  ممممعالسدمممؤوليغ ىشممما  ولجيمممو تشدممميق كبيمممخ وعممممى اعممممى السدمممتػيات 
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 لث كاونممجا ارسممة ان الممخئيذ كيشيمميممػال ذكممخت الػثممائق االمخيكغممالسشصقممة االقميسيممة واالوضمماع فييمما رفممس ان
يعبمخ فييما عمغ اسمتيائو  (49)(Gerald Ford 1974 – 1977فمػرد ) ججيخالم رسمالة المى المخئيذ االمخيكمي
ػال وبحمث الممخئيذ االمخيكممي عممى التممجخل السقاومممة التمجخالت الدممػفيتية فممي غممممغ عممجم تممجخل الغمخب فممي ان

باحممث حممػل ت( لمHanry Kissingerخ )شجشممخي كدممىه الخمماص جافخيقيمما ويصمممب مممغ الممخئيذ ارسممال مدمماع
مشطسمة الػحمجة االفخيقيمة ويخبمخه انمو تمع  يويشقل لو رأ 1976كانػن الثاني  28السػضػع وكان ىحا بتاريخ 

عممممخض السػضممممػع وحرممممل عمممممى التذممممجيع مممممغ دول السشطسممممة وان حكػمممممات السشطسممممة ميتسممممة باالسممممتقخار 
 . (50)الدياسي في وسط وجشػب افخيقيا

باحثممات قممج جممخت بمميغ الممخئيذ كيشيممث كاونممجا والممخئيذ ماممما مدممألة جشممػب افخيقيمما فقممج كانممت ىشمما  
ممممغ خمممالل الغمماء بيشيسممما فقمممج نمممجد  (51)(Jimmy Carter( )1977 – 1981)  االمخيكممي جيسمممي كممماوتخ

كيشيمممث كاونمممجا بترمممخفات جشمممػب افخيقيممما ضمممج حقمممػق االندمممان وان زامبيممما التخممماذ المممى الذمممخق والغمممخب وان 
ياستيا تقػم عمى مشاصخة االندان حدب قػل كيشيث كاونجا واعتبخ االدارة االمخيكية ان زامبيا حميفة كسما س

ىحا المقاء ان حخكة نيتمػ فمي انغمػال مستمازة المى االتحماد  فياشمق عمييا ىشخي كدشجخ وكحلظ اعتبخ كاونجا 
لشممداع ىشمما  سممبب الممجور الكممػبي ب اباا معتبممخا ان اسممنغممالدممػفيتي وضممخورة ايجمماد حممل سياسممي لقزممية كاتا

ا غيخ ميتسيغ باالشتخاكية ويسكمغ حمل مدمألتيع عمغ غالدػفيتي في كاتانغا لكغ يعػد ويحجد ان سكان كاتان
خي امممما مدمممألة روديدممميا يمممالمممخئيذ الدائ (1965-1997) (mobutuشخيمممق اسمممتيعابيع ممممغ قبمممل مػبػتمممػ )

رة تممجخل الغممخب والػاليممات الستحممجة كممل السدممألة مممغ ججيممج عمممى ضممخو  نممجا)زيسبممابػي( فقممج اكممج كاو  ةالجشػبيمم
اراقمة المجماء ويجمب عممى الغمخب وقمف  فورأى ان حل السذكمة ان يكػن ىشا  حكع االغمبية ىػ الحل لػقم
 .(52)الجعع لمشطام العشرخي وعمى الغخب التحخ  مغ اجل مرمحتو 

تسيد السػقف االمخيكي في ىحه الفتخة بانتقاد واضو لجشػب افخيقيما ممغ قبمل المخئيذ جيسمي كمارتخ  
واصجرت تيجيجات وتححيخات بحزخ االسمحة لجشػب افخيقيا وايقا  عسل الذمخكات االمخيكيمة االسمتثسارية 

ي جشػب افخيقيا بأنيماء واعمشت ادارة كارتخ ان الػقت قج حان لسػاجية جشػب افخيقيا اذا لع تقػم الحكػمة ف
 . (53)ومذاركة الجسيع في بشاء السدتقبل في جشػب افخيقياسياسات الفرل العشرخي 

نتيجممة ليمممحه السػاقممف التمممي صممجرت ممممغ كيشيممث كاونمممجا السؤيممجة لمػاليمممات الستحممجة االمخيكيمممة قاممممت 
لسدماعجات االجشبيمة كثيمخ ممغ االممػر وودعتمو بتقمجيع السديمج ممغ ا فمي بجعسو وشكخه بدبب التعاون بيشيسما 
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اذا تع ابعاد التمجخل االجشبمي عمغ جشمػب افخيقيما وجماء ىمحا الػعمج االمخيكمي فمي لقماء مما بميغ كيشيمث كاونمجا 
وكانمممت الػاليمممات الستحمممجة االمخيكيمممة قمممج  1976وىشمممخي كدمممشجخ ممممغ العاصمممسة الدامبيمممة لػسممماكا ممممغ العمممام 

محاشمة بمجول معاديمة ليما كخوديدميا الجشػبيمة اعتبخت ان فذل زامبيا اقتراديا وتعخضيا لخصخ بدبب انيما 
شخيممق  بإنذمماءوانغممػال وجشممػب افخيقيمما وصممعػبة اخممخاج الشحمماس مممغ داخممل زامبيمما الممى الخممارج لممحلظ اقممجمت 

سمممسي باسمممع )الذمممسال العطممميع( وىمممػ شخيمممق ميمممع الحخكمممة السمممخور بممميغ تشدانيممما وزامبيممما مدممماىع ممممغ اخمممخاج 
 .الرادرات الدامبية 

 
 :اقميم باروتديالند كيشيث كاوندا وقزية

يقع ىحا االقميع في الجدء الغخبي مغ زامبيا أي عمى حجود انغػال ونامبيا وبػتدػانا وتتألف السشصقة 
يممدي ولغممتيع االصمممية تدممسى )السمماكػلػبػ( وتعممخ  بممم بات وانيممار وسمميػل مثممل نيممخ زامبمممممغ مختفعممات وغا

( وفخضمممتيا سممميصختيا عممممى القبائمممل lozi)الدمممػتخ( ايزممما وتقمممع ىمممحه السشصقمممة تحمممت سممميصخة مسمكمممة لمممػزي )
( قبممو وقمج وصممت حمجود ىمحه السسمكمة ذروة شماعيا حتمى جشمػب انغمػال 32السحيصة بالسشصقة وتتكػن مغ )

وناسا وزيسبابػي ومعطع شسال غخب زامبيا الحالية، مشصقة لػزي لع يتع احتالليا مغ قبل البخيصانييغ لكشيع 
محسيممممة ( ان ترممممبو مسمكممممة لممممػزي ASACفخيقيمممما البخيصانيممممة )دعممممػا بخيصانيمممما مممممغ خممممالل شممممخكة جشممممػب ا

ت سمميصخة التمماج البخيصمماني واصممبحت محسيممة حمماصممبحت ت 1898وفممي عممام  1890البخيصانيممة وذلممظ عممام 
 . (54)بخيصانية لكشيا تتستع بالحكع الحاتي

قمجت ع 1964ايمار عمام  19وتدميالنج فمي ر بعج استقالل زامبيا تمع تػقيمع اتفاقيمة سمسيت باتفاقيمة با
في لشجن بعج اجخاء محادثات بيغ الحكػمة البخيصانيمة والحكػممة وحكػممة روديدميا الذمسالية السدمتقمة بذمأن 
السػقممف )باروتدمميالنج( وحرمممت مػافقممة الحكػمممة البخيصانيممة عمممى حجممع باروتدمميالنج الممى حكػمممة روديدمميا 

لممممػزي ليػانيكمممما مػانمممماويف  الذممممسالية وقممممج وقممممع عمممممى ىممممحه االتفاقيممممة كممممال مممممغ كيشيممممث كاونممممجا وممممممظ مسمكممممة
(Lawaink Mauanawin ) لممممث مشػ وعممممغ الحكػمممممة البخيصانيممممة وزيممممخ الجولممممة البخيصمممماني لذممممؤون والكػ

( ونرمت ىمحه االتفاقيمة عممى يجمب Duncan sanys( )1962 – 1964والسدمتعسخات دونكمان سمانجيد )
تدممػالنج تدمماوي مممع االخممخيغ وتعتممخ  حكػمممة زامبيمما بالدمممصة السحميممة فممي و مممشو صممفػ  السممػاششيغ فممي بار 

 إلدارةباروتديالنج وان يكػن ىشا  حكع ذاتمي تحمت اسمع حكػممة باروتدمغ وتذمكيل مجممذ محممي بماروتذ 
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فممي باروتدمميالنج وتذممكيل محكسممة عميمما  لممبدارةامممػر السسمكممة وتقممػم الحكػمممة السخكديممة بتقممجيع الممجعع السممالي 
 . (55) الييا في حالة حرػل اختال لمخجػع 

تخمى كاونجا عغ شخو  االتفاقيمة بالتمجري  عممى المخغع ممغ انمو كدمبيع المى جانبمو فمي بجايمة حكسمو 
ع لحمدب زميص مغ باروتدميالنج  وانتسمى بعاشخوزارية أل بوزارية فقج تدمسػا اربع حقائ بواعصاءىع حقائ

اسة كاونجا عمى تػازن القػى القبميمة القػميمة داخمل مغ سي ا( وكانت جدءUNIPاالستقالل الػششي الستحج )
اندمممحب وانفرممممػا عمممغ الحكػممممة  1969زامبيممما وبعمممج اندمممحاب كاونمممجا ممممغ اتفاقيمممة بارتدمممالنج نيائيممما عمممام 

عممى اتخماذ  افقمج اقمجم كاونمج 1971( عمام UPPي الستحمج )مقمجتوالحدب وانزع ممشيع المى حمدب االتحماد ال
سمدمة مغ القخارات سبقت الغاء االتفاقية بذكل عام مشيا الغاء محاكع باروتديالنج ونقل اختراصاتيع الى 
وزارة العجل الدامبية والغيمت خدانمة باروتدميالنج وتحػيمل جسيمع احػاليما المى وزارة الساليمة وتمع الغماء االتفاقيمة 

ول قزية باروتديالنج واستقالل يتع اعتقالو مغ قبل واي شخز يتشا 1969بعج اجخاء تعجيل دستػري عام 
 .(56)االمغ الدامبي

 السحور الرابع 

 ونهاية حكم كيشيث كاوندا 1991انتخابات عام  
خط الذعبي اخح يدداد وازدادت دبجأت اوضاع زامبيا تتجىػر تجريجيا سػاء اقتراديا او سياسيا فال

س عمممى الدمممصة رغممع وجممػد انتخابممات لكممغ كاونممجا سمميصخ عمممى مقاعممج السعارضممة ضممج حكممع كاونممجا القمماب
( فقمج UNIPحدب كاونجا االستقالل المػششي الستحمج )عجا البخلسان ولع يدسو بالعسل الدياسي العمشي ، ما 

السقاشعممات فممي زامبيمما ويدمميصخون عمممى الممػزارات فكممان الممػزيخ او وكيممل الممػزيخ  لذسمميصخ عمممى جسيممع مجمما
الحمدب وكمان االنتسماء المى  ألعزماءكمان ىمحه السجمالذ تابعمة و ت عممى اعزماء الحمدب ليذ لجيو صالحيا

ىحا الحدب مفتػح لكغ بذخ  االيسمان بشطخيمة الفمدمفة االندمانية التمي جماء بيما كاونمجا واصمبو االنتسماء المى 
المى  االخيخ قميل ججا وسيصخت عميو مجسػعة مختبصمة بمالخئيذ ونتيجمة لقممة االنتدماب دشػاتالحدب في ال

( يعشمي UNIPشعب زامبيا وان انييار حمدب ) مظان الحدب م" الحدب في الفتخة االخيخة صخح كاونجا قائالً 
، ىحا دليل قمة االنتداب الى الحدب واراد كاونجا مغ ىحا الترخيو كدمب اكبمخ عمجد "الػششية الػحجةانييار 

 . (57)مسكغ مغ الذعب لالنتداب الى حدبو
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وفاز بيا لػالية  1978وجخت انتخابات عام  جتحت سيصخة الحدب الػاحاستسخ كاونجا في سياستو 
% مممغ االصممػات وكممان ىممػ السخشممو الػحيممج باالنتخابممات 81ل عمممى اغمبيممة االصممػات بشدممبة حرممثالثممة و 

ممممع بجايمممة التمممجىػر االقترمممادي وفمممي العمممام شممميجت زامبيممما  1980وتسمممت السعارضمممة الدياسمممية نيايمممة عمممام 
واديمغ بيما محمافا البشمظ السخكمدي ومدمجل السحكسمة العميما الدمابق  اكتذافيا مبكمخاً  عتمحاولة انقالبية فاشمة 

اصمممجرت  1989وفمممي عمممام  (58)وادعمممى كاونمممجا ان وراء ىمممحه السحاولمممة االنقالبيمممة  باإلعمممجامواديمممغ بعزممميع 
دعمع السمػاد الغحائيمة ،  أللغماءفمي محاولمة فاشممة  اً قخ فالحكػمة قدائع السػاد الغحائية لمعػائل الغحائية االشيخ 

  .(59)( الحكػمة الى االستجابة لسصالبة الشاس ZATUدعت القيادة الشقابية لمسجمذ الدامبي لمشقابات )
فشممجق  فممي اواجتسعممػ واصممبو ىشمما  نقمماش حممػل التعجديممة الحدبيممة مممغ زامبيمما فممي مثممل السجسػعممات السجنيممة 

السكممان تدممسية الحخكممة مممغ اجممل الجيسقخاشيممة  جممارون ىمماوس فممي العاصممسة الدامبيممة لػسمماكا واشمممق مممغ ىممحا
( واصبو حخب السعارضة في زامبيا ويزع قصاعات كبيخة مغ السجتسع الدامبي MMDة في زامبيا )دجتعالس

 – Frederick chiluba )، 2002 ػباميخئاسة فخدريظ تذبالكشيدة و و اء ندسال و عورجال ا  دحيغيزع كا
( وقع الخئيذ MMDلزغػ  السعارضة الذعبية بقيادة الحخكة مغ اجل الجيسقخاشية ) ةجيتنو  (60)( 1991

( ممممغ 4( واحتكممماره لمدممممصة وتعمممجيل السمممادة )UNIPتذمممخيعا يشيمممي بخنمممام  حمممدب ) 1990كاونمممجا فمممي عمممام 
الجسمممتػر والدممممساح بتذممممكيل احممممداب سياسمممية والتعجديممممة الحدبيممممة ، وايقمممما  حالمممة الصممممػارئ واشممممالق الحخيممممة 

( بقيممة االحممداب لالجتسمماع مممغ UNIPدعمماء حممدب ) (61)ية وحخيممة الرممحافة وحخيممة الكممالم والتعبيممخ الدياسمم
اجمممل السفاوضمممات االىميمممة دسمممتػر ججيمممج لممممبالد وتمممع عقمممج ىمممحا االجتسممماع بممميغ الحمممدبيغ الحخكمممة ممممغ اجمممل 

( وتممممع االتفمممماق عمممممى اجممممخاء UNIP( وحممممدب االسممممتقالل الممممػششي الستحممممج )MMDدة )تعممممجالجيسقخاشيممممة الس
وردع الشطمام . (62)وانتقمال سممسي ممغ نطمام دكتماتػري المى نطمام ديسقخاشمي 1991انتخابات حخة نديية عام 

 .(63)في جشػب افخيقيا
اسممعار الشحمماس لممع تعمممج الجولممة قممادرة عممممى  انخفممماضممما الػضممع االقترممادي بمممجأ باالنييممار سممبب إ

االقترمماديات واصممبحت مجيػنيممة فقممج وصمممت  تغصيممة نفقاتيمما مجيػنيممة زامبيمما بسميممارات الممجوالرات ومممغ اكثممخ
( مميارات دوالر لمبشظ الجولي وصشجوق الشقج المجولي وبخيصانيما والػاليمات 7الى ) 1983مجيػنية زامبيا عام 

ارمة فممي االنفمماق التممي دعمما الييمما البشممظ الممجولي ادت الممى الغمماء بعممس االعانممات رممال التخ يزمماتالستحممجة 
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( قتيممل اضممصخ الممخئيذ كاونممجا الممى 30خمفممت اكثممخ مممغ ) 1986م االجتساعيممة وحممجوث اعسممال شممغب عمما
 .  (64)ايقا  بخنام  التكييف الييكمي االمخ الحي اعتبخ بجاية االقتراد الذعبي وبجاية ىديسة كاونجا

ة االقترمادية صالسجتسع السجني مثل جسعية القانػنييغ والخاب تضيخ دور الشقابات العسالية ومشطسا
ل كاونجا فمي دخفزال عغ الكشيدة السديحية التي  (65)مغ الشطام القائع  ئيعايعغ استوكحلظ الصمبة عبخوا 

يمؤدي المى نمداع بميغ السدميحييغ  ػ نداع معيا معتبخا انيا مديصخة عمييا مغ قبل االشتخاكية العمسية وانو سم
وكمان قمج اتيسيما بانيما ال اد لعسل الكشيدمة فمي زامبيما نتقبيغ زامبيا وكان كاونجا اكثخ اال ميشيشيةال ةوالساركدي

تقػم بػاجبيا مشح االسمتقالل وانيما ال تقمػم بالسصالبمة بحقمػق االفارقمة ونتيجمة ليمحا االممخ كانمت الكشيدمة فمي 
نتيجمة لمزمغط   (66)اء حكمع كاونمجايمزامبيا معارضة الحكع كاونجا ووقعت الى جانب السعارضمة ممغ اجمل ان

بخنمممام  االنتعممماش االقترمممادي  1987ممممي واصمممجر عمممام الذممعبي تخممممز كاونمممجا عمممغ بخنمممام  التكيمممف الييك
الججيج وعجد االقترماد السػجمة وسمعخ صمخ  ثابمت وبمشفذ الػقمت كانمت المبالد تسمخ بحالمة ازديماد الترمسيع 

االجػر واعتبخىا انيا فذمت في تحقيق  ألصحاب( وفقجان القػة الذخائية Kwnchaخ العسمة )عوانخفاض س
ممما تبذممخ بممو مممغ االخمماء وازالممة الفممػارق العشرممخية وبممل وقفممت الممى جانممب نفممػذ البمميس عمممى الدممػد اونيمما 

 .  (67)ابتعجت عغ تعاليع السديو 
وشاركت فييا الحكة ممغ اجمل  1991تذخيغ االول مغ عام  31اجخت االنتخابات الخئاسية والبخلسانية في 

( 25( فقممج حرممل عمممى )UNIP( وانتيممت بخدممارة حممدب )UNIP( وحممخب )MMPالجيسقخاشيممة الستعممجدة )
، اممما االنتخابممات الخئاسممية فقممج عممدم كيشيممث كاونممجا وحرممل عمممى  (68)( مقعممجا150مقعممجا فقممط مممغ اجممل )

يمت ( بالسائمة اذن انت73عممى ) (Freserick chiluba) ابحرمل فخيمجريظ تذميمػ  شسما( بالسائمة فقمط بي20)
سممممة اعتممممدل كيشيمممث كاونممممجا بعممممج خدممممارتو الخئاحيممماة كاونممممجا الدياسممممية وغمممادر الحيمممماة الدياسممممية بعممممج خدمممارة 

 .(69)باالنتخابات العسل الدياسي

 الخاتسة: 
مغ خالل دراستي لذخرية الخئيذ كيشيث كاونجا تػصمت لمعجيج مغ االسمتشتاجات التاريخيمة التمي  

 يسكغ ان تكػن سجل لسالمو فتخة حكع كاونجا في زامبيا بعج االستقالل ويسكغ اجساليا بالشقا  االتية: 
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 مثممممت شخرمممية كاونمممجا شخرمممية قػميمممة افخيقيمممة ضيمممخت فمممي فتمممخة تاريخيمممة تسثممممت بطيمممػر المممػعي -1
التحمممخري ممممغ االسمممتعسار وكانمممت نسػذجمممًا ممممغ نسممماذج االفخيقيمممة التمممي ادت دورًا كبيمممخًا فمممي اسمممتقالل 

 وكيشياتا . نيخيخي و بمجانيع امثال نكخوما 
يسكممغ ان تعتبمممخ ان ىمممحه الذخرممية مؤسمممذ الجولمممة الحجيثممة فمممي زامبيممما مممغ جسيمممع الشمممػاحي ، وقمممج  -2

ية واجتساعيمة وابمخز مثمال عممى ذلمظ تمأميع شيجت البالد في بجاية عيمجه تصمػرات سياسمية واقترماد
 .1969الشحاس عام 

شمميجت فتممخة حكسممو فممي بممجاياتيا انفتمماح سياسممي عمممى بقيممة االحممداب وكانممت ىشمما  تعجديممة حدبيممة   -3
 بعج قيام دولة الحدب الػاحج . 1972استسخت لغاية عام 

خممخيغ وتخمممى عممغ امتممازت سياسممتو سممػاء قبممل االسممتقالل او بعممج االسممتقالل بممخفس العشممف تجمماه اال -4
 بصخيقة سمسية وايجابية تخمػ مغ العشف الدياسي . 1991اجخاء االنتخابات عام الدمصة بعج 

                                                           
 65، ص 1998عبجهللا عبج الخزاق ابخاهيع وآخخون ، دراسات في تاريخ غخب افخيقيا الحجيث ، السعاصخ ، القاىخة ،   (1)

 . 
وكان  1889: مغ اكبخ الذخكات االستعسارية البخيصانية تأسدت عام  (BSACػب افخيقيا البخيصانية )ششخكة ج (2)

لذخرية )سيديل رودس( صاحب شخكة دي بيخ لمتعجيغ مغ اكبخ السؤسديغ وكان يحث الحكػمة البخيصانية عمى تػسيع 
ب جسيػرية جشػب مدتعسخاتيا في افخيقيا لسػاجية االلسان وامتجت سيصخة ىحه الذخكة مغ شسال بتدػنا النج والى شسال غخ 

افخيقيا الحالية والى الغخب مغ السستمكات البختغالية وحرل رودس عمى امتياز حق التعجيغ واستئجار االراضي ومسارسة 
الدمصة االدارية في مشاشق سيصخة الذخكة وعقج االتفاقيات مع زعساء القبائل ، يشطخ: رؤو  عباس حامج، تاريخ افخيقيا 

 .47بية، القاىخة، د.ت، صالحجيث، دار الثقافة العخ 
(3) Victoria )1837 –1901( : في قرخ كشدتػن في لشجن وتػلت عخشا بخيصانيا بعج  1819ولجت السمكة فكتػريا عام

وشيج حكسيا العجيج مغ االحجاث الدياسية مغ  1840وتدوجت مغ البخنذ البخت عام  1837وفاة السمظ وليع الخابع عام 
، وكحلظ حخكة دمحم عمي باشا في مرخ وثػرة اليشج في عام  1842بدبب تجارة االفيػن عام الحخب البخيصانية الريشية 

وتػسعت السدتعسخات  1861التي استصاعت اخسادىا فزاًل عغ اشتخاكيا في الحخب االمخيكية االىمية في عام  1857
اليشج ، مؤسدة ىشجاوي لمشذخ، السسمكة البخيصانية في عيجىا ، يشطخ : يعقػب صخو ، فكتػريا ممكة االنجميد وإمبخاشػرة 

 .85-3، ص2017الستحجة، 
 .  69ص ،1957دار القاىخة لمصباعة،  حسجي حافا وآخخون ، افخيقيا شخيق الحخية،  (4)
 .  66عج هللا عبج الخزاق ابخاهيع وآخخون ، السرجر الدابق ، ص  (5)
 . 69حسجي حافا وآخخون ، السرجر الدابق ، ص  (6)

(7)   William Tordoff ، Administration in Zambia , Manchester ministry press ، 1980 ، P.9 .  
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(8)   Lise Rakner ، Political and Economic , liberalization in Zambia 1991 – 2001 ، Landers 

Gotab ، Stockholm 2003 ، p.p14-16 .  
دراسة تاريخية لتأثيخ السذخوعات االستعسارية عمى االفارقة ، مخكد  رضػي زكخيا رضػان ، اتحاد وسط افخيقيا ،(9)

 .55، ص 2العخاق، ص مصبعة الكفيل، الجراسات االفخيقية ،
 . 56السرجر نفدو، ص (10)
، .تدكيشيث كاونجا ، زامبيا في سبيل التحخيخ ، تخجسة حديغ الحػت ، الجار القػمية لمصباعة والشذخ ، دمذق   (11)

 . 20ص – 17ص
(: ولج في لشجن بإنكمتخا والجه كان مكاتب في قانػن الذخكات Stewart Groe – Browne) ستيػرات  جػر بخوان  (12)

كجدء مغ الحجود  1991ذىب االول مخة الى روديديا الذسالية عام  1900تخخج مغ االكاديسية العدكخية والسمكية عام 
الرض مغ اشتخى مداحة مغ ا 1914بيغ الكػنغػ والبمجيكية وروديديا الذسالية وكان مػلع بذخاء االراضي وفي عام 

اصبو عزػا في السجمذ  1935شخكة جشػب افخيقيا البخيصانية مغ السدتػششيغ البيس في روديديا الذسالية وفي عام 
التذخيعي لخوديديا الذسالية وان بجعػا الى التخابط . واالزدىار بيغ البيس والدػد واقل عشرخية مغ الدياسييغ البيس 

االضخابات التي يقػم بيا االفارقة وعجم استخجام القػة ضجىع واستقال مغ  االخخيغ وضج سياسة الفرل العشرخي ويجعع
 https://ar.wikipedia.orgيشطخ: ويكيبيجيا الحخة  1951السجمذ التذخيعي عام 

كحخكة  1912تأسذ ىحا السؤتسخ عام    : African national congress( ANCالسؤتسخ الػششي االفخيقي ) (13)
مة مجتسع ديسقخاشي غيخ عشرخي بػسائل سمسية في جشػب افخيقيا واثبتت ىحه الحخكة فعاليتيا رغع سياسية تيج  الى اقا

واعتقال زعيسيا نمدػن مانجيال ويحطى السؤتسخ باعتخا  مشطسة الػحجة االفخيقية باعتباره  1960حزخ نذاشيا في عام 
يا الحجيث السعاصخ، الكذػ  االستعسار االستقالل، مسثاًل لذعب جشػب افخيقيا ، يشطخ: فخغمي عمي ىػيجي ، تاريخ افخيق

 .293، ص2008دار العمع وااليسان لمصباعة، االسكشجرية ، 
ىاري نكػمبػال : ولج في قخية ماال في مجيشة نامػاال السقاشعة الجشػبية تمقى تعميسو في السجارس التذخيعية االنجميدية  (14)

اصبو اميغ عام  1943ريذ في السجارس الدامية آخخىا مجرسة مػفػليخا في عام التي تحخكت التعمع في نامػاال ثع بجأ التج
انتقل الى لشجن  1948جسعية السعمسيغ االفارقة في كػبخ بشميف واكسل دراستو في جامعة ماكيخي في اوغشجا ثع في عام 

كتب السدتعسخات رافس فييا اتحاد وسط لجراستو االقترادية ثع انزع في لشجن الى الدعساء االفارقة الحيغ قامػا محكخه الى م
شار  في تشطيع السؤتسخ االفخيقي لخوديديا الذسالية ودعشا الى التحخر مغ  1950افخيقيا ثع عاد الى روديديا الذسالية عام 

انتخب رئيدا لمكػنغخس االفخيقي لخوديديا الذسالية بعج ذلظ اصبو ىحا الكػنغخس يدسى  1951االستعسار وفي عام 
ثع  1957وقاد العجيج مغ الحسالت ضج التسييد العشرخي وفي عام  1953( وذلظ عام ANCسخ الػششي االفخيقي )السؤت

ادت مػافقة نكػمبػال عمى الجستػر الحي وضعتو بخيصانيا الى  1957سجشو مع كاونجا شيخيغ ثع اخخاجو عشيسا وفي عام 
وثع تذكيل  1960حدب و سجغ ماتو واخخاج عسميع عام ثع خصيخ ال 1959وفي عام  1958االنقدام في الحخب في عام 

( وبقى نسػبػا ال مغ حدب السؤتسخ الػششي االفخيقي وشار  في NNIPحدب كبخيج ىػ حدب االستقالل االفخيقي )
اعمغ  1968اصبو زعيسا لمسعارضة وبعج عام  1964وبعج عام  1963االنتخابات واصبو وزيخا في حكػمة كاونجا عام 

( مغ مشصمق الجعػة UNPوافقت عمى دولة الحدب الػاحج وانزع الحدب ) 1972الحدب الػاحج ولكغ في عام  رفزو لسبجأ
 . Zambia daily mail limited ، December ، 23 ، 2016الى التػحيج، يشطخ: 

 .40-35كيشيث كاونجا، السرجر الدابق، ص (15)
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في مشصقة بػمبيا شسال تشدانيا وابغ رئيذ قبيمة  1922جػليػس نيخيخي: ىػ اول رئيذ لتشدانيا بعج االستقالل ولج عام (16)

ويؤمغ  1949الداناكية وحاصل عمى شيادة الساجدتيخ في التاريخ والدياسة االقترادية مغ لشجن جامعة ادنبخه عام 
اسذ حدب االتحاد الػششي االفخيقي التشجاني  1954ية في تشدانيا وفي عام باالشتخاكية الجيسقخاشية وىػ زعيع الحخكة الػشش

( ىج  استقالل البالد مغ االستعسار البخيصاني ولو العجيج مغ السؤلفات مشيا تاب الحخية والتشسية TANUفي )تانػ() 
كبيخ في تصػر تخدايا مغ  وكان لو دور 1964وكتاب الحخبة والػحجة ولو دور كبيخ اعاله اتحاد تشجانيا وزنجيا عام 

الشػاحي الثقايية والتعميع والشذا  االقترادي والرشاعي، يشطخ : اكخم اسساعيل جاسع ، جػليػس نيخيخي واثخه الدياسي في 
 -6، ص 2017، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية التخبية لمعمػم االندانية ، جامعة ديالى ،  1985تاندانيا حتى عام 

 . 163ص
(17)  William Tordoff ، op.cit ، P.8. 
(18)  Bizeck phiri ، colonial Legacy and the Role Of society in the creation and demise of 

Autocracy in Zambia (1964 – 1964) History Departimenf ، university of zamia ، 1994 ، P.p 

19-30 
 .63كينيث كاوندا، المصدر السابق، ص (19)
  45كيشيث كاونجا ، السرجر الدابق ، ص  (20)

(21)  Scott D. Taylor ، Culture and customs of Zambia ،Greenwood press ، London ، P.15  
  58كيشيث كاونجا ، السرجر الدابق ، ص  (22)

(23)
 Arnold Mistya Mtopa ، Legal Aspects of the Central Role of the united National 

independence party in Zambia ، Thesis of  Doctor of oriental and African studies ، university 

of London ، 1989 ، p.p 125 .  
  62كيشيث كاونجا ، السرجر الدابق ، ص (24)

(25) ACKson M،Kanduza ، steveBiko and Keuneth Kaunda msampling gouth in history ، New 

contree ، No ، 62 ، 2011 ، P.P 79-83 . 
في مجيشة بػسصغ  1917جػن   كيشيجي: ىػ الخئيذ الخامذ والثالثػن لمػاليات الستحجة االمخيكية ولج في عام  (26)

خلشجية واكسل دراستو االولى والثانػية في ىحه السجيشة ثع التحق في االمخيكية وىػ مغ اسخة امخيكية كاثػليكية ذات اصػل اي
بالتاريخ  1940لجراسة مجرسة لشجن االقترادية في بخيصانيا ثع انتقل الى جامعة ىارفخد واكسل اشخوحتو عام  1935عام 

ة مالزم اول ثع انتخب في في العدكخية االمخيكية البحخية وشار  في الحخب العالسية الثانية بختب 1942وانزع في عام 
اصبو عزػ مجمذ  1952عزػ مجمذ الشػاب عغ بػسصغ عغ الحدب الجيسقخاشي االمخيكي وفي عام  1946عام 

وفاز باالنتخابات وىػ اول رئيذ امخيكي كاثػليكي واستسخ بالخئاسة حتى اغتيالو في  1960الذيػخ ثع تخشو لمخئاسة عام 
سيف عبجالجبار جعفخ، جػن   كيشجي، سيختو وسياستو الجاخمية حتى العام ، يشطخ : 1963تذخيغ الثاني عام  19

 .239-13، ص2013، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية التخبية جامعة القادسية، 1963
(27) F .R . U. ( 1961 – 1963) ، volumexxl ، Africa 322 ، Trleyram From of the Department of 
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