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الممخص :
كانت القارة اإلفريقية محؿ أحقر كأبخس المساكمات في تاريخ العالقات الدكلية ،كبمغػت ذركتيػا فػي

مػػؤتمر ب ػرليف الػػذم نظمػػو كقسػػميا كتركيػػا ألبش ػ األطمػػاع األكركبيػػة االسػػتعمارية ،كىػػي نتػػاج االسػػتغالؿ
األكركبي لمقارة اإلفريقية كشعكبيا ،ىذا األمر أعقبو بركز حركة التحرر الكطني بشكؿ متسارع مباشرة بعػد

الحرب العالمية الثانية أرغـ الدكؿ االستعمارية عمى إعادة النظر في تكاجدىا في القارة.

كمػػف أقطػػاب حركػػات التحػػرر فػػي إفريقيػػا الػػذيف ناضػػمكا مػػف أجػػؿ تحريػػر شػػعكبيـ كدافع ػكا عػػف قداسػػة

أكطػانيـ ككػػانكا بحػػؽ أبػرز العناصػػر الممثمػػة لمنخبػػة فػي العػػالـ الثالػػث كرمػ از لمحركػات الكطنيػػة ،حيػػث كػػاف
ىػػدفيـ مناىضػػة االسػػتعمار كالعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ االسػػتقالؿ الػػكطني الشػػامؿ ،كمػػف الشخصػػيات اإلفريقيػػة

البارزة التي سنقكـ بدراستيا ،نظ ار لمكانتو القيادية كدكره في استقالؿ كطنػو ،كانيػا الكجػكد البريطػاني بيػا:

'جكمك كينياتا' في كينيا ،الػذم المقاكمػة إلػى مسػمحة مػف خػالؿ منظمػة "المػاك مػاك" التػي كاجيتيػا بريطانيػا
بعنػػؼ ،كاسػػتمرت المقاكمػػة فػػي النضػػاؿ عػػف طريػػؽ أسػػمكب ثػػاني الكفػػاح المسػػم  ،حيػػث فشػػمت السػػمطات

االسػػتعمارية البريطانيػػة فػػي مشػػاريعيا كاضػطرت بريطانيػػا لمتفػػاكض فػػي األخيػػر كاالعتػراؼ باسػػتقالؿ دكلػػة
كينيػػا فػػي  12ديسػػمبر ،1963كأصػػب الػػزعيـ 'جكمػػك كينياتػػا' قائػػد الحركػػة التحرريػػة فػػي كينيػػا كأحػػد أبػػرز

الزعامات النضالية في إفريقيا.

الكممات المفتاحية:

السياسة االستعمارية؛ مصادرة األراضي؛ االسػتعمار البريطػاني؛ المقاكمػة؛ الحركػة التحرريػة؛ كينيػا؛ جكمػك
كينياتا؛ منظمة ''الماك ماك''.
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Among the leaders of the liberation movements in Africa who fought for the
liberation of their people and defended the holiness of their homelands and were
truly the most prominent elements representing the elite in the third world and a
symbol of national movements, where their goal was to oppose colonialism and
work to achieve comprehensive national independence, and among the
prominent African personalities that we will study, given For his leadership
position and his role in the independence of his homeland, and the end of the
British presence in it: 'Jomo Kenyatta' in Kenya, who resisted to armed through
the "Mau Mau" organization which Britain faced violently, and the resistance
continued to struggle through the second method of armed struggle, where the
failed British colonial authorities in the projects and forced Britain to negotiate
the latter and the recognition of the independence of Kenya on December 12,
1963 and became the leader 'Jomo Kenyatta' liberation movement in Kenya and
one of the most prominent leaders of struggle in Africa leader.
;Keywords: Colonial politics; land confiscation; British colonialism; resistance
;the liberation movement; Kenya; Jomo Kenyatta; the Mau Mau organization
achieving national independence
مقدمة
شيد العالـ الثالث المستعمر مكجات متكررة مف التحرر منذ مطم القرف العشريف بفضؿ عكامؿ داخميػة
كخارجية ،تأثرت بيا ،كركب رأس مكجاتيا طميعة مف فطاحؿ الرجاؿ كالساسة ىدفيـ تحرير أكطػانيـ بفعػؿ

الييمنة االستعمارية ،كمف أقطاب حركات التحرر في إفريقيا الذيف ناضمكا مف أجؿ تحرير شعكبيـ كدافعكا
عػػف قداسػػة أكطػػانيـ ككػػانكا بحػػؽ أبػػرز العناصػػر الممثمػػة لمنخبػػة فػػي العػػالـ الثالػػث كرمػ از لمحركػػات الكطنيػػة

نػػذكر أبػػرزىـ :مصػػالي الحػػاج (الج ازئػػر  ،الحبيػػب بكرقيبػػة (تػػكنس  ،عػػالؿ الفاسػػي (المغػػرب  ،جمػػاؿ عبػػد

الناصػػر (مصػػر  ،عمػػر المختػػار (ليبيػػا  ،محمػػد أحمػػد المي ػدم (السػػكداف  ،المختػػار كلػػد محمػػد كلػػد داداه
(مكريتانيا  ،نيمسف مانديال (دكلة جنكب إفريقيا  ،ككامي نكركما (غانا  ،نامدم ايزكػكم (نيجيريػا  ،بػاتريس

لكمكمبػػا (الككنغػػك  ،كػكامي نكركمػػا (غانػػا  ،أحمػػد سػػيكاتكرم (غينيػػا  ،ليكبكلػػد سػػيدار سػػينجكر (السػػنغاؿ ،
نامػػدم ايزكػػكم (نيجيريػػا  ،مكديبػػك كيتػػا (مػػالي  ،جكمػػك كينياتػػا (كينيػػا  ،كآخػػركف .كمػػف ىػػذه الشخصػػيات

اإلفريقيػػة البػػارزة التػػي سػػنتكقؼ عنيػػا بالد ارسػػة ،نظ ػ ار لمكانت ػو القياديػػة كدكره فػػي اسػػتقالؿ كطنػػو' :جوموووو
كينياتا'.

إذف ،مػػف ىػػك 'جكمػػك كينياتػػا؟ كيػػؼ كاجػػو السياسػػة االسػػتعمارية البريطاني ػة؟ مػػاىي م ارحػػؿ كفػػاح

الشعب الكيني ضد الغطرسة البريطانية؟ ككيؼ اضطرت بريطانيا لمتفاكض كاالعتراؼ باستقالؿ كينيا؟.

كػػؿ ىػػذه اإلسػػتفيامات سنسػػعى إلػػى تسػػميط الضػػك عمييػػا كاإلجابػػة عنيػػا ،بعػػدما أسػػتعرض بالشػػرح

الكافر مف خالؿ ىذه الدراسة كمما تقدمنا في المكضكع.
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أوال :جومو كينياتا :المولد والنشأة
كلػػد كينياتػػا فػػي  1890كػػاف أبػػكه راعيػػا لمماشػػية ،ككػػاف جػػده مػػف أبيػػو مػػف أطبػػا السػػحر مػػف الػػذيف

يزعمكف أف ليـ القدرة عمى صناعة المطر ،كترج أصكلو إلى قبيمة "كيككيك" تعمػـ جكمػك المغػة االنجميزيػة

في مدارس البعثة التبشيرية االسكتمندية ،تمقى تعميمو األكلي بإحدل المػدارس التبشػيرية كاعتنػؽ المسػيحية،
إال أف اعتناقو لممسيحية لـ يحؿ دكف تمسكو بالتقاليد اإلفريقية ،عمؿ في بداية حياتو كتاجر ،ثـ عمػؿ فػي

إحدل اإلرساليات االسكتمندية في كينيا ،مما أتاح لو فرصة ق ار ة ما أصدرتو اإلرسالية مف كتب كنشرات،
األمر الذم أىمو لمعمؿ ككاتب في العاصمة الكينية نيركبي)1(.

انضػػـ عػػاـ  1924إلػػى رابطػػة "كيككيػػك" التػػي طالبػػت بريطانيػػا بػػالتكقؼ عػػف االسػػتيال عمػػى

األراضي الزراعية لمكينييف كلما كانت معظـ القبائؿ الكينية تنتمي إلي قبيمة كيككيػك األكثػر تضػر انر مػف

استيال المستكطنيف عمى أراضييا ،لذا أصدر كينياتػا عػاـ  1928جريػدة تتحػدث باسػـ قبيمتػو ،كانتخبػو

شيكخ القبيمة كممثؿ ليا أماـ السمطات البريطانية ،كفي عاـ  1929سافر كينياتا إلى بريطانيا ألكؿ مرة
كظؿ بيا قرابة سنة كاحدة عرض خالليا قضػية بػالده كمػا يتعػرض لػو شػعبو مػف اضػطياد كظمػـ ،كفػي

بريطانيػا التقػى كينياتػا بعػدد كبيػر مػف األفارقػة الػذيف كػانكا يدرسػكف أك يعممػكف ىنػاؾ ،كمػا احتػؾ بقػادة

النقابات العمالية البريطانية كالقى عدة محاضرات أكض فييا األكضاع المأساكية لشعبو.

فػػي عػػاـ  1930عػػاد كينياتػػا إلػػى كطنػػو األـ ليؤسػػس مدرسػػة كينيػػة ترسػػخ العػػادات كالتقاليػػد

اإلفريقية بيف مكاطنيو ،متصديا في ذلؾ لمعارضة المبشػريف المسػيحييف ،كفػي عػاـ  1931عػاد كينياتػا

مرة أخػرل إلػى بريطانيػا كظػؿ بيػا لعػدة سػنكات درس خالليػا االقتصػاد كالعمػكـ السياسػية سػندا لمكاصػمة

النضاؿ كالمطالبة بمزيد مف الحقكؽ السياسية كاالقتصادية ألبنا كطنو ،في تمػؾ األثنػا انتخػب كينياتػا
رئيسػان التحػػاد األفارقػػة الػػذم كػػاف قػػد تشػػكؿ مػػف األفارقػػة المكجػػكديف بػػالميجر ،كالػػذم كػػاف يػػدعكا إلػػي
ضركرة اتحاد األفارقة كتعػاكنيـ ،كفػي عػاـ  1945عقػد االتحػاد مػؤتم ار نػاقش أكضػاع األفارقػة ككسػائؿ
تكحدىـ ،ككاف حضكر كينياتا مشرفا ،مميزا ،كفعاال)2(.

في عاـ  1946عاد كينياتا إلى بالده بما اكتسبو مف خبػرة سياسػية ،مركػ انز جيػكده فػي تطػكير

التعميـ كالعمؿ السياسي ،كفي عاـ  1947انتخب كينياتػا رئيسػان إلتحػاد كينيػا اإلفريقػيُ ،معمنػان ىدفػو فػي
كمطالب ػان بحقػػكؽ األفارقػػة فػػى اسػػترجاع أ ارضػػييـ التػػي
تحقيػػؽ برنػػامال إصػػالحي كاقتصػػادم كسياسػػيُ ،
انتزعػت مػنيـ ،فكػاف انتخػاب كينياتػا رئيسػا لالتحػاد سػببان محفػ از فػي أف بمػ عػدد أعضػا ه مػائتي ألػؼ
إفريقي ،األمر الذم دف المستكطنيف إلي استنفار الحاكـ البريطاني إليقاؼ نشاط االتحاد ،كفي أكتػكبر

 1952أعمنػت حالػة الطػكارئ فػي كينيػا كألقػي القػبض عمػى كينياتػا كعػدد مػف زعمػا االتحػاد ،ككجيػت
إل ػػييـ تيم ػػة الش ػػغب كتك ػػكيف
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لممستكطنيف ،كلحقتيا محاكمة صكرية حكـ عمى كينياتا بالسػجف سػب سػنكات ،كفػي عػاـ  1959أخػرج

كينياتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجف ليبقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى رىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف اإلقامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجبريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(.)3
بالرغـ مف سجنو إال أف الشعب الكينػي ظػؿ يكػاف مػف أجػؿ اإلفػراج عنػو ليكاصػؿ قيػادة الحركػة

الكطنيػػة الكينيػػة ،كتحػػت كطػػأة مػػا تعػػرض لػػو المسػػتكطنيف مػػف ىجمػػات كعمميػػات اسػػتنزاؼ ،اضػػطرت
بريطانيا إلى إنيا حالة الطكارئ فى يناير  1960كعقدت مؤتمر المائدة المستديرة بمندف ،كالذم شارؾ

فيو ممثميف عف الحركة الكطنية الكينية ،الذم نتال عنو إج ار انتخابات المجمس التشريعي في كينيا فػي
نفس العاـ كالتي فاز خالليا حزب اتحاد كينيا اإلفريقي باألغمبية ،إال أف الحزب رفض تشكيؿ الحككمة

إال بعد اإلفراج عف كينياتا ،فقامت سػمطات االحػتالؿ بتشػكؿ الحككمػة مػف بعػض قػادة األحػزاب الكينيػة
األخرل ،كفي شير أكت  1961أفرج عف جكمك كينياتا نيائيا مف اإلقامة الجبرية ،كخالؿ عاـ 1962
تػـ كضػ دسػػتكر جديػد لكينيػا ،كاجػ ار انتخابػات فػػي عػاـ  1963انتخػب جكمػك كينياتػػا رئيسػان لمػػكز ار ،
كبعد إعالف استقالؿ كينيا عف بريطانيا انتخب كينياتا رئيسان لمجميكرية ،تمكف مف إعػداد كػكادر كطنيػة

ُيمكنيا قيادة كتطكير دكلتو غداة االستقالؿ)4( .
ثانيا :دولة كينيا تحت السيطرة االستعمارية البريطانية

نتيجة لق اررات مؤتمر برليف (  1885-1884شيدت القارة اإلفريقية تكالب الدكؿ األكركبيػة

إذ قسػػـ القػػارة بشػػكؿ ينسػػجـ م ػ مكاقػػؼ الػػدكؿ األكربيػػة ،كأعطػػى المػػؤتمر اعت ارفػػا دكليػػا لمكقػػؼ كػػاف
مكجػػكدا بالفعػػؿ ،حيػػث بػػدأت الػػدكؿ بعػػد المػػؤتمر بالتكالػػب عمػػى القػػارة اإلفريقيػػة بشػػكؿ عنيػػؼ كس ػري

فأخذت كؿ القكل تقدـ ادعا اتيا لالحتالؿ كالسيطرة عمى مختمؼ مناطؽ القارة( ،)5فأصبحت كينيا في

شػرؽ القػػارة تحػػت النفػػكذ البريطػػاني حػػيف اتجػػو البريطػانيكف إلييػػا كتخفػػى تحػػت سػػتار الشػػركة البريطانيػػة

االمبريالية في إفريقيػا الشػرقية ( )IBEAC/ Imperial British Eastمنػذ عػاـ  1884كالتػي كانػت
رائدة االستعمار البريطاني ،كفي عاـ  1895استأجرت ممكة بريطانيػا فكتكريػا مػف سػمطاف زنجبػار إدارة
ساحؿ كينيا ،ثـ أعمنت كينيا كميا محمية بريطانية عاـ  1900إلى غاية االستقالؿ)6(.

لقد أجبرت اإلدارة البريطانية الشعب الكيني عمى تػرؾ أ ارضػيو ثػـ حشػره فػي منػاطؽ ال يكفػي

إنتاجيا حاجات القبيمة ،فضال عف نظاـ ضريبة الرؤكس كىك أحد نظـ الضرائب ،كاليدؼ مف ذلؾ ىػك
تكفير أكبر عدد مف األيدم العاممػة الرخيصػة لخدمػة المػزارعيف المسػتعمريف الػدخال  ،باإلضػافة جانػب

السػػخرة التػػي يفرضػػيا القػػانكف عمػػى األىػػالي فتحػػتـ عمػػييـ العمػػؿ لمػػدة شػػيريف دكف أجػػر ،كقػػد اضػػطر
الكينيكف الذيف لـ يستطيعكا دف ضريبة الرؤكس إلى ترؾ مزارعيـ فترة مف الزمف كعػرض أنفسػيـ عمػى

المزارعيف المستعمريف بأجكر أقؿ لسد الكفاؼ)7(.
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كما بدأ البريطانيكف بالتكس كاالستيطاف في كينيػا ،كاسػتكلى المسػتكطنكف عمػى األ ارضػي الخصػبة ممػا
أحدث اصطدامات بيف السكاف األصمييف مػف قبائػؿ الماسػام( )MASAIكالكيككيػك ) ،(KIKUYUكقػد

اس ػػتخدمت بريطاني ػػا ض ػػدىـ كس ػػائؿ العن ػػؼ إلخم ػػاد معارض ػػة أى ػػؿ ال ػػبالد ،كعمم ػػت عم ػػى ت ػػرحيميـ م ػػف

أ ارضػػييـ الخصػػبة كتركيػػا لمبػػيض( ،)8كىػػذا مػػا حػػدث سػػنة  1904ك 1911حينمػػا أجبػػرت ىػػذه القبائػػؿ
عمػ ػػى ذلػ ػػؾ ،كاقصػ ػػا األفارقػ ػػة عػ ػػف أ ارضػ ػػيـ كع ػ ػزليـ فػ ػػي منطقػ ػػة خصص ػػت لي ػػـ سػ ػػميت » بالمعػ ػػازؿ

الكطنية « ،كقد اعتبرت الحككمة البريطانية جميػ أ ارضػي كينيػا ممكػا لمتػاج البريطػاني ،كأصػب لمحػاكـ
العػػاـ الحػػؽ التص ػػرؼ فييػػا ،كزاد الض ػػغط البريطػػاني عم ػػى أىػػؿ ال ػػبالد خػػالؿ الح ػػرب العالميػػة األكل ػػى
كأجبركا عمى العمؿ التعسفي اإلجبارم ،فانتشرت المجاعة كاألمراض كخراب األراضي الزراعية.
ثالثا :جومو كينياتا وبداية النضال السياسي

عمى الرغـ مػف العبكديػة التػي فرضػيا البريطػانيكف عمػى كينيػا لػـ يتكقػؼ الكينيػكف عػف الكفػاح كالنضػاؿ

المستمر ضد المستعمر البريطاني مف أجؿ تحرير بالدىـ ،فمنذ  1922ناضمت قبيمة الكيككيك كنػددت

بالممارسات االستعمارية ،كما انتقػدكا الحككمػة البريطانيػة فػي معاممتيػا ليػـ طيمػة تكاجػدىـ بػبالدىـ(،)9

كنتيج ػػة لمتط ػػكرات الت ػػي ش ػػيدتيا كيني ػػا خ ػػالؿ الح ػػرب العالمي ػػة األكل ػػى نم ػػت الحرك ػػة الكطني ػػة كظي ػػرت
المنظمات السياسية التػي تػربط نشػكؤىا بػاألرض كأحػكاؿ الفالحػيف ،كمػا ارتبطػت ىػذه المنظمػات بقبائػؿ

الكيككيك ،كذلؾ لسببيف ىما)11(:

إف قبائػػؿ الكيككيػػك تعػػد أكبػػر مجمكعػػة قبميػػة فػػي كينيػػا ،حيػػث بم ػ تعػػدادىا فػػي عػػاـ



 1958بأكثر مف مميكف كنصؼ مميكف نسمة مف مجمكع سكاف كينيا البال  5.9مميكف نسمة.

انتشػػار الثقافػػة كالتعمػػيـ بػػيف قبائػػؿ الكيككيػػك أكثػػر مػػف غيرىػػا بسػػبب نشػػاط الجمعيػػات



كالػركابط المختمفػػة فػي ىػػذا المجػاؿ ،كمنيػػا جمعيػة مػػدارس الكيككيػك المسػػتقمة ،كجمعيػة الكيككيػػك لمتربيػػة
كالتعميـ ،إضافة إلى ما قامت بو المؤسسات التبشيرية كالكنائس مف إنشا المدارس كتييئة مستمزماتيا.

كظيرت أكؿ منظمة سياسية في كينيا حيف ككف ىنرم ثككك في يكنيك » 1921جمعية شرؽ أفريقيا «
أك » جمعيػػة شػػباب الكيككيػػك «( )11كعضػػكيتيا مفتكحػػة أمػػاـ جمي ػ أف ػراد الكيككيػػك ،التػػي سػػعت إلػػى
الحفاظ عمى حقكؽ األفارقة في أراضييـ ،كقد أثار نشاطيا غضب السمطات االستعمارية التػي سػارعت

إلػػى إغالقيػػا فػػي مػػارس  1922كمصػػادرة ممتمكاتيػػا ،كنفػػي رئيسػػيا 'ثككػػك' مػػف أ ارضػػي الكيككيػػك ،أمػػاـ
ذل ػػؾ خرج ػػت مظ ػػاىرات احتجاجي ػػة ص ػػاخبة كمن ػػددة ل ػػذلؾ كح ػػدثت ص ػػدامات ب ػػيف المتظ ػػاىريف كرج ػػاؿ
الشرطة التي قامت بإطالؽ النار ،كفرضت الحككمة حالة الطكارئ ،كأرسمت بريطانيا لجنة لمتحقيؽ في

أس ػػباب االض ػػطراب ،فش ػػكؿ األفارق ػػة جمعي ػػة الكيككي ػػك المركزي ػػة ف ػػي نف ػػس الع ػػاـ لع ػػرض كجي ػػة النظ ػػر
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اإلفريقية كالدفاع عػف حقػكؽ األفارقػة فػي األرض كمقاكمػة المسػتكطنيف البػيض كالتفرقػة العنصػرية .كقػد
حصػػمت ىػػذه الجمعيػػة عمػػى تأييػػد كاس ػ خشػػيت منػػو السػػمطة االسػػتعمارية فيػػدد حػػاكـ كينيػػا البريطػػاني

األىػػالي الػػذيف يسػػاندكف الجمعيػػة بالعقػػاب ،كعنػػدما كجػػد أف ىػػذا التيديػػد لػػـ يػػؤد غرضػػة دعػػي فػػي عػػاـ
 1930إلػػى اجتمػػاع لرؤسػػا القبائػػؿ كالزعمػػا المحميػػيف كحػػذرىـ مػػف التعػػاكف م ػ ىػػذه الجمعيػػة ،كفػػي
الكقػػت نفسػػو أصػػدر قػ ار ار بمنػ نشػػاطات الجمعيػػة كتحػريـ أناشػػيدىا الكطنيػػة كرقصػػاتيا التراثيػػة كاعتقػػاؿ

زعمائيػػا ،كقػػد ألغيػػت ىػػذه الجمعيػػة فػػي أكائػػؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة بحجػػة اتصػػاليا باإليطػػالييف أعػػدا

الحمفا )12(.

كف ػػي ع ػػاـ  1940تش ػػكؿ المجم ػػس المتح ػػد(COUNCIL

 ،)UNITEDال ػػذم ض ػػـ رابط ػػة الكيككي ػػك

المركزي ػػة ،كبع ػػض المنظم ػػات األخ ػػرل ف ػػي كيني ػػا مث ػػؿ » رابط ػػة أعض ػػا األككامب ػػا « ك» رابط ػػة ت ػػالؿ
تينا « ،ككاف ىدؼ ىذه المنظمة الجديدة تكحيد نضاؿ الكطنييف في كينيا ضد االستعمار.

كبعد أف تنبيت السمطات البريطانية ألىداؼ ىذه المنظمة ،بادرت بالقضا عمى نشاطيا ،كاعتقمت 23

مػػف أعضػػائيا ،كفرضػػت حظػ ار عمػػى نشػػاط » رابطػػة الكيككيػػك المركزيػػة « كىػػي أكثػػر المنظمػػات شػػعبية
في كينيا ،كأرسمت اآلالؼ مف أعضائيا إلى معسكرات السخرة ،كذلػؾ بحجػة أف ليػا نشػاطا ىػداما ،كأف
ليا اتصاالت بالزعيـ النازم »أدكلؼ ىتمر «)13(.

كل ػػـ تتكق ػػؼ السياس ػػة االس ػػتعمارية البريطاني ػػة عن ػػد ى ػػذا الح ػػد ب ػػؿ تكاص ػػمت ح ػػيف أجب ػػر الكيني ػػكف عم ػػى

المشاركة في الحرب العالمية الثانية كجندكا لمقتاؿ في صفكؼ الحمفا في إفريقيا كآسيا ،كما أسيمكا في
المجيكد الحربي لمحمفا بزيادة اإلنتاج الزراعي كالصناعي عندما استغمت بريطانيا ظركؼ ىػذه الحػرب

لالسػػتفادة مػػف األيػػدم العاممػػة الكثي ػرة كالرخيصػػة ،كقػػد تػػأثر الكينيػػكف إيجابػػا بظػػركؼ الحػػرب كانتشػػار
األفكار الديمقراطية لممطالبة بحقكقيـ السياسية ،خاصػة كأف الحػرب أكجػدت فئػة مػف األجػ ار الػزراعييف
كالعماؿ الصناعييف األمر الذم أحدث تغيي ار عميقا في بنية المجتم .

رابعا :سياسة 'جومو كينياتا' في تحرير بالده
م ػ ػ ظيػػػكر نخبػ ػػة مثقفػػػة سػ ػػاخطة عمػ ػػى السػ ػػيطرة االسػ ػػتعمارية ،شػ ػػكؿ فػ ػػي عػ ػػاـ '' 1944اتحػ ػػاد كينيػ ػػا
اإلفريق ػػي'' كى ػػك بمثاب ػػة جبي ػػة كطني ػػة متح ػػدة ض ػػمت األفارق ػػة م ػػف مختم ػػؼ القبائ ػػؿ كالمن ػػاطؽ كالفئ ػػات
كاالنحػػدار الطبقػػي كاالجتمػػاعي يجمعيػػـ ىػػدؼ كاحػػد ىػػك الحصػػكؿ عمػػى االسػػتقالؿ ،كبػػرز مػػف زعمائػػو

جكمػك كينياتػا ) .(JOMO KENYATTAالػذم أصػب رئيسػا لحتحػاد عػاـ – 1947كمػا أسػمفنا ذكػره
سابقا -كقد امتد نشاط االتحاد ليشمؿ مختمؼ مناطؽ كينيا ،كحدد منياجو بالسعي إلى)14( :
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تطبيػػؽ الحكػػـ الػػذاتي بمػػا يضػػمف لوفارقػػة إدارة شػػؤكنيـ ،كتكسػػي المجمسػػيف التنفيػػذم



اإلصػ ػػالح االقتصػ ػػادم بإيقػ ػػاؼ تممػ ػػؾ البػ ػػيض لو ارضػ ػػي ،كاالىتمػ ػػاـ بتطػ ػػكير كسػ ػػائؿ

كالتشريعي كمشاركة الكينييف في ىذيف المجمسيف بصكرة فعالة.

الز ارعػػة ،كالػػرم ،كتحسػػيف أكضػػاع األج ػ ار مػػف العمػػاؿ كالفالحػػيف ،كالمسػػاكاة فػػي األجػػكر بػػيف البػػيض
كاألفارقة.

اإلصػالح االجتمػاعي كبخاصػة فػي مجػالي الصػحة كالتعمػيـ كالضػماف االجتمػاعي ،مػ



التأكيد عمى تكسي التعميـ كنشره في مناطؽ كينيا المختمفة.

حصؿ االتحاد عمى التأييد الشعبي الكاس بحيث بم عدد أعضائو في عاـ  1950أكثر مف مائة ألػؼ
عضكا كامتدت فركعو كشعبو إلى مختمؼ مناطؽ كينيا ،كازدادت أعمػاؿ المقاكمػة كالكفػاح المسػم ضػد

االستعمار كاالستيطاف ،فأثار البريطانيكف ألكؿ مرة كممة ماك ماك ) (MAU MAUكدليؿ عمى العنػؼ
كالكفاح المسم  ،كبدأت الصحافة البريطانية كأعضا مجمس العمكـ يػرددكف ىػذه الكممػة التػي أصػبحت
تدخؿ الرعب في نفكس المستكطنيف ،فما المقصكد بػالماك ماك؟()15

ي ػػرل أح ػػد عمم ػػا ال ػػنفس أف الم ػػاك م ػػاك ى ػػك تصػ ػريؼ أك مخ ػػرج لت ػػكتر س ػػيككلكجي ع ػػاطفي ت ػػنال ع ػػف
االضػػطراب كالفشػػؿ الػػذم سػػاد حيػػاة األفػريقييف كمػػا شػػيدكه مػػف عػػدـ المسػػاكاة كالظمػػـ كالتسػػمط األجنبػػي،
فيي اشتعاؿ مفاجئ عف الغيظ كالسخط الذم تراكـ بشدة ككثافة في نفكس الكيككيك كعمكـ شعب كينيػا

نتيجة الضػغط كاالسػتغالؿ كخيبػة األمػؿ كاليػأس الػذم تعػرض لػو مػف قبػؿ شػعب يػدعي أنػو ذك حضػارة

أرق ػػى ،لع ػػؿ ذل ػػؾ دفػ ػ إل ػػى قي ػػاـ تنظ ػػيـ س ػػرم تزعم ػػو كنيات ػػا لمقاكم ػػة احتك ػػار الس ػػمطة كالم ػػاؿ كاألرض
كالسياس ػػة العنصػ ػرية المطبق ػػة م ػػف ط ػػرؼ البريط ػػانييف ،في ػػي حرك ػػة ش ػػعب مظم ػػكـ امتين ػػت ك ػػؿ تقالي ػػده
كمؤسساتو كضاقت الدنيا في كجيو ،كقد حكلت بريطانيا إلصػاؽ الػتيـ ضػد المػاك مػاك بيػدؼ إضػعافيا
كعزليا بحجة قياميا بأعماؿ إرىابية كحشػية بعيػدة عػف التمػدف كالرقػي كالحيػاة الديمقراطيػة السػميمة ،فػي

كقت استخدمت فيو بريطانيا كؿ الكسائؿ القسرية ( )16كاالسػتف اززية ،بمػا فييػا مصػادرة أ ارضػي األىػالي

بالعنؼ كاستعماؿ القكة فػي تشػريد المػزارعيف الػذيف اضػطركا إلػى اليجػرة لممػدف القريبػة فمػـ يجػدكا العمػؿ
كعاشكا حياة التشرد كالخكؼ كالكراىية ،كسدت في كجكىيـ سبؿ الحياة التي اسكدت في عيػكنيـ فمجػأكا

إلى االنتفاضة كالمقاكمة.

فػػي خضػػـ ىػػذه األحػػداث كالمسػػتجدات أسػػرعت الحككمػػة فػػي سػػبتمبر  1952إلػػى إصػػدار التش ػريعات
لتقييد الحريات العامة ،كاعتقاؿ كؿ شخص يشتبو بو ،فتـ اعتقاؿ جكمك كينياتا كعشريف مف قادة اتحػاد

كينيا اإلفريقػي فػي  21أكتػكبر  1952كالحكػـ عمػييـ بالسػجف لمػدد مختمفػة ،أمػاـ ىػذا الكضػ أصػدرت

المجنة المركزية لالتحاد بيانا في  28أكتكبر طالبت فيو:
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اإلفػراج عػػف المعتقمػػيف ،كاطػػالؽ الحريػػات الديمقراطيػػة كالسػػماح باسػػتمرار نشػػاط اتحػػاد



إلغا التمييز العنصرم كالتفرقػة العنصػرية ،كاشػراؾ أىػالي الػبالد فػي إدارة المؤسسػات

كينيا اإلفريقي ،كحرية إقامة األحزاب كالجمعيات كالنقابات العمالية ،كحرية الصحافة.
الحككمية ،كفي القكات المسمحة ،كالمساكاة أماـ القانكف.

اإلصػػالح االجتمػػاعي عػػف طريػػؽ االىتمػػاـ بالمؤسسػػات الصػػحية ،كالتكسػ فػػي إنشػػا



المدارس كاصالح التعميـ .
لػػـ تػػؤد اإلج ػ ار ات القمعيػػة إلػػى القضػػا عمػػى المقاكمػػة الكطنيػػة ،فقػػد عينػػت الحككمػػة الجن ػراؿ جػػكرج
ارسػػكيف قائػػدا عامػػا لمق ػكات البريطاني ػة ،كأعمنػػت حالػػة الط ػكارئ( ،)17لكنيػػا اضػػطرت فػػي النيايػػة إلػػى
إج ار بعض اإلصالحات الدستكرية عاـ  1954لزيادة تمثيؿ األفارقة في المجمػس التشػريعي ،كسػمحت

في عاـ  1960بإجازة األحزاب السياسية فأسس» االتحاد اإلفريقي الكطني الكيني « كت أرسػو جيشػكرك،
كتضػػمف منياجػػو نفػػس األىػػداؼ التػػي تضػػمنيا ميثػػاؽ اتحػػاد كينيػػا اإلفريقػػي المنحػػؿ ،كعػػاد كينياتػػا إلػػى
رئاسػػتو بعػػد خركجػػو مػػف السػػجف ،كمػػا أسػػس تنظػػيـ آخػػر بتشػػجي مػػف بريطانيػػا ىػػك » االتحػػاد األفريقػػي

الديمقراطي « برئاسة ركنالد نجاال ،كدعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر فػي لنػدف فػي ينػاير  1960حضػره
ممثمكف عف األفارقػة كالمسػتكطنكف كالينػكد كتقػرر فيػو مػن كينيػا االسػتقالؿ بعػد فتػرة انتقػاؿ لمػدة ثػالث
سنكات ،كقد أجريت انتخابات فاز فييا جكمك كينياتا ،كأعمف استقالؿ كينيا ،كأعمف بعد ذلؾ قياـ النظاـ

الجميػػكرم فييػػا( ،)18كتبعيػػا حركػػات التحريػػر اإلفريقيػػة حتػػى تحػػررت كػػؿ أفريقيػػا كخػػركج المس ػتعمر
الغربي مدحك ار)19( .

خامسا :انجازات 'جومو كينياتا' غداة االستقالل
شرع في إعادة بنا بالده عمى نمط جديد ،يكرس لالنتما الكطني كاإلفريقػي ،حيػث ألغػى كػؿ مػا يرمػز

ػدال منيػا شػعارات كممصػقات
لحقبة االستعمار البريطاني مف شػعارات كممصػقات كتعػامالت ،كاسػتخدـ ب ن
كمعامالت معبرة عف اليكية الكينية كاإلفريقية)21(.

مضػػى جكمػػك كينياتػػا فػػي مسػػيرة البنػػا كالتعميػػر الػػداخمي لػػبالده كلقارتػػو اإلفريقيػػة ،فكػػاف أحػػد مؤسسػػي

منظمة الكحدة اإلفريقية في أديس أبابػا عػاـ  ،1963كأحػد حكمػا كقػادة إفريقيػا ،الػذيف كانػت ليػـ رؤيػة
ثاقبػػة لمسػػتقبؿ القػػارة ،كلػػـ يتكق ػؼ عطػػاؤه كجيػػده كنضػػالو عمػػى مختمػػؼ الجبيػػات ،التػػي تخػػدـ قضػػايا

شػػعكب إفريقي ػػا كل ػػك لمحظ ػػة كاح ػػدة ،حت ػػى ت ػػكفي ع ػػاـ  ،1978ليت ػػرؾ م ػػف بع ػػده ص ػػفحة مميئ ػػة بمكاق ػػؼ
الصمكد كالتصدم لمغزاة كالمحتميف ،كالكفاح في سبيؿ كحدة القػارة كعزتيػا كحريتيػا كاسػتقالليا الحقيقػي،

بعد أف كض قكاعد كأسس دكلة كينيا الحديثة.

الخاتمة:
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تمكف االستعمار األكركبي مف ارتداد الكثير مف مناطؽ العالـ ،كاخضاعيا لو ميما كانت درجة عزلتيػا
كمناعتيػػا ،كمقاكمتيػػا ،كانغالقيػػا عمػػى نفسػػيا بيػػدؼ السػػيطرة ،تمػػؾ ىػػي الظػػاىرة االسػػتعمارية ظػػاىرة
عدكانية تسمطية كاستغاللية التي حفزت الدكؿ األكركبية عمى االستعمار كأدت إلى سقكط معظـ إفريقيػا

تحػت سػيطرتيا فتػرة طكيمػة مػف الػزمف نػتال عنيػػا بؤسػيا كشػقاؤىا ك تخمفيػا عػف ركػب الحضػارة كالتقػػدـ،

كمػػا حصػػؿ لدكلػػة كينيػػا كاليجمػػة االسػػتعمارية البريطانيػػة عمييػػا ،حيػػث تعتبػػر كينيػػا مػػثال صػػارخا عمػػى
االستعمار في أبش صكره ،التي كانت بريطانيا قد فرضت حمايتيا عمييػا بشػكؿ رسػمي عػاـ 1895ـ،
إلى حيف ظيكر مكجة التحرر لدل مسػتعمرات العػالـ الثالػث كتنامييػا كتكسػعيا مػ ظيػكر نخبػة كطنيػة

'جكمػػك كينياتػػا' فػػي كينيػػا الػػذم حػػكؿ

كاعيػػة أطػػرت الجمػػاىير سياسػػيا كعسػػكريا ،كمػػا كػػاف الحػػاؿ م ػ

المقاكمػػة إلػػى مسػػمحة مػػف خػػالؿ منظمػػة "المػػاك مػػاك" التػػي كاجيتيػػا بريطانيػػا بعنػػؼ كاسػػتمرت المقاكمػػة
باسػػتمرار 'جكمػػك كينياتػػا' فػػي العمػػؿ إلربػػاؾ االسػػتعمار ،حيػػث فشػػمت بريطانيػػا فػػي مشػػاريعيا السياسػػية

كاضطرت في األخير لمتفاكض كاالعتراؼ باستقالؿ دكلة كينيا في  12ديسػمبر ،1963كأصػب الػزعيـ

'جكمك كينياتا' قائد الحركة التحررية في كينيا دكف منازع.
الهوامش:

 .1الطيػػب (أبشػػر الطيػػب  ،قووادة االسووتقالل فووي شوورق ووسووط وغوورب لفريقيووا فووي القوور العشووري ودور و فووي تحقيووق السووال
والوحدة الوطنية ،مقاؿ عمى شبكة الكاب مف المكق االلكتركني التالي:

Dspace.iva.edu.sd

 .2إذ كاف النظاـ القبمي في الزراعة يعتمد عمى زراعة القبائؿ لقطعة معينػة مػف األرض كبعػد أف تضػعؼ قػدرتيا اإلنتاجيػة تتركيػا
القبيمػة باحثػة عمػػى قطعػة أرض أخػرم أكثػػر خصػكبة لتتركيػا بػدكرىا عائػدة مػرة أخػرم لقطعػة األرض األكلػػي كىكػذا ،األمػػر
الػذم شػج المسػتعمريف عمػى ادعػا أف تمػؾ األ ارضػي ال صػاحب ليػا كاعتبركىػا ممكػان لمتػاج البريطػاني .كفػي محاكلػة لتفنيػد

حجال بريطانيا في انتػزاع أ ارضػي األفارقػة فػي كينيػا يقػكؿ كينياتػا فػي كتابػو الشػيير "فػي مكاجيػة جيػؿ كينيػا"" :إذا كانػت األـ
تحمؿ جنينيا فػي بطنيػا تسػعة أشػير ثػـ ترضػعو عامػاف؛ فػإف األرض تطعػـ اإلنسػاف طػكاؿ حياتػو كبيػا يػدفف ،كفػي أعماقيػا
تكجػد أجسػاد األجػداد كأركاح األقػدميف ".كنظػ ار ليػذه السياسػة االسػتعمارية البريطانيػة المثمثمػة فػي مصػادرة اال ارضػي كتشػريد
الفالحيف كالغا المنظمات القكميػة كاغػالؽ المػدارس ،رد الشػعب الكينػي بعػدة مقاكمػات كثػكرات قادىػا زعمػا كطنيػكف ،أكثػر
التفاصيؿ ينظر :زكزك(عبد الحميد  ،تواريخ االسوتعمار والتحورر فوي لفريقيوا واسويا ،دار لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػ  ،بكزريعػة

الجزائر ،ص ص(. 23-22

 .3مقاؿ عمى شبكة الكاب مف المكق االلكتركني التاليalakam. Mam.com :
.4

مكسي(فيصػػؿ محمػػد  ،موووجز توواريخ لفريقيووا الحووديث والمعا وور ،منشػػكرات الجامعػػة المفتكحػػة ،1997 ،ص

.5

عطا اهلل الجمؿ (شكقي  ،عبد الرزاؽ إبراىيـ( عبد اهلل  ،تاريخ شمال وغورب لفريقيوا الحوديث والمعا ور ،دار

ص(. 247-246

المعرفة الجامعية لمطب كالنشر كالتكزي  ،جامعة اإلسكندرية ،جميكرية مصر العربية ،ص .291
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 .6عميك (محمد الشيخ  ،محاكـ القضا الشرعي في جميكريػة كينيػا كالتحػديات التػي تكاجييػا ،مجموة قوراتات لسوالمية ،العػدد 15
محرـ/ربيػ ػ االكؿ -1434يناير/م ػػارس  2013مجم ػػة ثقافي ػػة فص ػػمية محكم ػػة متخصص ػػة ف ػػي ش ػػؤكف الق ػػارة اإلفريقي ػػة ،ص
ص(. 17-4

 .7بذلؾ قد حقؽ المستعمركف أرباحا خياليػة باسػتغالؿ األفػريقييف ،لػيس فػي كينيػا فحسػب بػؿ فػي كػؿ أفريقيػا ،فضػال عػف ذلػؾ فقػد
حرـ األفريقي مف أبسط حقكقو االجتماعية كىك التعميـ ،لقد بمغت نفقات التعميـ لمطفؿ األكركبي أكثر مف مائة جنيو بينما لػـ
تزد عمى جنيييف اثنيف بالنسبة لمقمة القميمة مف األطفػاؿ األفػريقييف الػذيف سػم ليػـ بتمقػي العمػـ فييػا ،أنظور :السػيد(محمكد ،

لفريقيا واألطماع الغربية ،الناشر مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية  ،2009ص .143

 .8أصبحت كينيا منطقة الرجؿ األبيض بكؿ ما تحممو ىذه العبارة مف معنى ،أكثر التفاصيؿ في المكضكع ينظر:
 .9القكزم(محمد عمي  ،في تواريخ لفريقيوا الحوديث والمعا ور ،الطبعػة األكلػى 1426ق2006/ـ ،منشػكرات دار النيضػة العربيػة
بيركت لبناف ،ص ص(. 65-64

ىريدم تسف( فرغمي عمي  ،تاريخ لفريقيا الحديث والمعا ر ،الكشوف -االستعمار-االستقالل ،الطبعة األكلػى،

.10

دار العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزي  ،مطبعة الجالؿ ،العامرية اإلسكندرية ،2008 ،ص ص(. 294-293

 .11حميػػدم(جعفر عبػػاس  ،توواريخ لفريقيووا الحووديث والمعا وور ،الطبعػػة األكلػػى 1422ق2002/ـ ،دار الفكػػر لمطباعػػة كالنشػػر
كالتكزي عماف ،ص ص(. 135-134

 .12كقػػد أنشػػأت ىػػذه الرابطػػة فركعػػا محميػػة فػػي أنحػػا الػػبالد ،ككجيػػت حمالتيػػا ضػػد نػػزع ممكيػػة األرض ،كأخػػذت تطالػػب بإعػػادة
األ ارضػػي التػػي أصػػحابيا مػػف الػػكطنييف اإلفريقييف.كفػػي عػػاـ  1922تصػػدت السػػمطات البريطانيػػة لقم ػ الثػػكرة التػػي قادىػػا »
ىػػارم تككػػك « ،كزجػػت بػػو فػػي السػػجف فػػي نيركبػػي ،كمػػا أمػػرت بػػإطالؽ الرصػػاص عمػػى المتظػػاىريف الػػذيف كػػانكا يطػػالبكف
بػػإطالؽ سػراحو ،فقتػػؿ الكثيػػركف كجػػرح أكثػػر مػػف مائػػة مػػف الػػكطنييف كبعػػد ذلػػؾ أعػػادت الرابطػػة تنظػػيـ صػػفكفيا تحػػت اسػػـ »

رابط ػػة الكيككي ػػك المركزي ػػة « ،كأص ػػبحت أى ػػدافيا تتمث ػػؿ ف ػػي كق ػػؼ عممي ػػات ن ػػزع ممكي ػػة األرض ،كم ػػن الحق ػػكؽ السياس ػػية
لحفريقييف ،كتمثيميـ في المجمس التشريعي ،كفي األجيزة اإلدارية المحمية ،كتحقيؽ المساكاة في معاممة العماؿ كالمستخدميف
اإلفػريقييف ،أنظوور :حممػي محركس(إسػػماعيؿ  ،تواريخ لفريقيووا الحووديث والمعا وورشم الكشووف الجغرافيووة للو قيووا منظمووة
الوحدة اإلفريقيةش ،الجز األكؿ  ،2004مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية مصر ،ص .360

 .13حميدم(جعفر عباس  ،المرج السابؽ ،ص .135

 .14حممي محركس(إسماعيؿ  ،المرج السابؽ ،ص .360
 .15حميدم(جعفر عباس  ،المرج السابؽ ،ص .136
 .16نفسو.
 .17لقػػد كػػاف مػػف األمػػكر العاديػػة التػػي تحػػدث كػػؿ يػػكـ أف يػػزؿ البريطػػانيكف بػػالقرل عقابػػا جماعيػػا فتػػدعيا مػػدافعيـ أك تمطرىػػا
طائراتيـ بالقنابؿ مف الجك ككأنيـ فػي سػباؽ لمصػيد ،كلػيس أمػاـ شػعب عػزؿ مسػالـ ال ييػتـ إال بالحصػكؿ عمػى قػكت يكمػو.

ككاف البريطانيكف يياجمكف المدف كالمزارع كيجمعكف األفػريقييف ثػـ يسػكقكنيـ كالماشػية إلػى المعػتقالت كالسػجكف ،كاذا تمكػف
بعضيـ مف الفرار إلى المناطؽ المجاكرة أغاركا بدباباتيـ كعساكرىـ عمى ىذه المنػاطؽ كأنزلػكا بجميػ أىميػا الػدمار كالخػراب
كصادركا مػا بيػا مػف حبػكب كطعػاـ كاذا مػا تمكػف أحػدىـ مػف اليػرب إلػى الجبػاؿ أك الغابػات قامػت قاذفػات القنابػؿ بػالتفتيش
عمييـ كضربيـ ،كلقد سجمت البالغات العسكرية أسبكعيا بعد أسػبكع صػفحة رىيبػة مػف القتػؿ المتعمػد كالمػذاب كمػف ذلػؾ أف

القكات البريطانية أظيػرت شػجاعتيا كبسػالتيا فػي إحػدل غاراتيػا عمػى قريػة مسػالمة فقتمػت مائػة شػخص ،كقػد كصػؼ الػبالغ
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الحربي ىذا النصر الفريد الذم سجمو البريطانيكف بأسمحتيـ األكتكماتيكية ضد األفريقييف الذيف ال يمتمككف سالحا في العبارة

التاليػػة .األسػػبكع الماضػػي كػػاف مػػف أنج ػ األسػػابي منػػذ بدايػػة الط ػكارئ ،قتػػؿ البريطػػانيكف  102أفريقيػػا ،أم فػػي  18أكتػػكبر
1953ـ .كفػي نػكفمبر  1953قػاـ البريطػانيكف بعمميػة إبػادة ضػد الشػػعب الكينػي حيػث بمػ عػدد القتمػى مػف األفػريقييف 305
ك 49مػػف الجرحػػى كاألسػػرل ممػػا يؤك ػػد أف المقصػػكد مػػف العمميػػات العسػػكرية اإلبػػادة.ففي الربػػ األخيػػر مػػف عػػاـ 1953ـ
صدرت األكامر إلى القكات البريطانية في المناطؽ المحرمة عمى األفريقييف ،باعتقاؿ أم شخص تراه مػف األفػريقييف أك قتمػو
إذا حاكؿ اليرب ،أنظر :السيد(محمكد  ،أفريقيا واألطماع الغربية ،المرج السابؽ ،ص .146

 .18منػذ عػػاـ  1955كحتػى اسػػتقالؿ الػبالد حػػاكؿ البريطػانيكف حمػػؿ الكينيػيف تػػارة بالسياسػة كتػػارة باسػتخداـ الشػػدة بقبػكؿ مطالػػب
ال مستعمريف المستكطنيف كالذيف ىـ في الحقيقة األمر أصؿ البال كىـ الذيف أضعفكا مف تقدـ البالد لجشعيـ كالسػيطرة عمػى
الحكـ ،كحرماف األفريقييف مف مزاكلة حقيـ المشركع .كلقد اضطر البريطانيكف إلى اإلفػراج عػف الػزعيـ الكينػي جكمػك كينياتػا

كىـ يأممكف في اتباع سياسة معتدلة كلكنو أصر عمى عكدة األراضي المغتصبة إلػى أصػحابيا األفػريقييف إال أف البريطػانييف
لـ يستجيبكا لمطالب الزعيـ الكيني حتى أرغمتيـ حرب التحرير الكينية ،التي مكنػت الشػعب الكينػي مػف الكصػكؿ إلػى حريتػو
.19

كحكـ بالده بنفسو ،أنظر :السيد(محمكد  ،المرج السابؽ ،ص .146
حميدم(جعفر عباس  ،المرج السابؽ ،ص .137

 .20السيد(محمكد  ،المرج السابؽ ،ص .148
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