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 كوامي نكروما حياته ودوره السياسي يف غانا

 (1909 – 1972 ) 

   رغيد هيثم منيب .م.م 

22/10/2018 تأريخ القبول:   22/9/2018 تأريخ التقديم:  
 المقدمة : 

تعد إمبراطورية غانا من  أقدم االمبراطوريات االفريقية التي قامتت بالوتودان البربتي        
يتة ذرو  مدتدها ومتمت تا متا بتين القترنين التاوتا وننت  القترن , وقد بلبت هذه االمبراطور 

 . (1)الحادي مشر الميالدي

تقا غانا ملت  الوتاحا البربتي للقتار  افريقيتة شتماا تتط االوتتواي يمتتد بتين دا رتتي         
( شتتترقا , ويطتتتا ملتتت  10( غربتتتا و )3( شتتتماال وبتتتين تطتتتي طتتتوا )10,50( و )3,50)

ودها الشترقية متا دولتة التوغتو والبربيتة متا دولتة الوتوت دي توار تليج غينيا بينما تشترك حد
 . ( 2)والشمالية ما بوروينا فاوو 

( ويلتتو متتتر مربتتا , وهتتي مقوتتمة التت  تمتت  238,535تبلتتم موتتاحة غانتتا حتتوالي )      
مقاطعتتات وهتتي الشتتمالية و أشتتانتي و تودوالنتتد و الشتترقية و البربيتتة , امتتا العانتتمة هتتي 

                                                 

 ربية نينوىمديرية ت . 
( ابراهيم ملي طرتان , امبراطورية غانة االوالمية , ال ي ة المنرية العامة للتألي  والنشر ,) القاهر   1)
 . 15( , ص 1970, 
( حنان بطاهر واترون , الوياوة االوتعمارية البريطانية في غرب افريقيا واحا الذهب انموذدا 2)

شور  , ولية العلوم االنوانية واالدتمامية , دامعة الدياللي , روالة مادوتير , غير من 1957 – 1900
 . 5( , ص2018- 2017بونعامة تمي  مليانة ,) الدزا ر , 
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( 26,908,262ا يتعلتتتا بالناحيتتتة الوتتتوانية فقتتتد بلتتتم متتتدد وتتتوان ا حتتتوالي ), وفيمتتت( 1)أوتتترا 
 .( 2)مليون نومة 

اتتلتت  المخرتتتون والرحالتتة فتتي توتتمية مملوتتة غانتتا , حيتتو ندتتد ان بتتالد الوتتودان          
البربتي وانتت تحومتذ هتذه المملوتتة فتي ال تتر  متا بتين القتترنين ال التو والرابتا المتيالدي , امتتا 

قد وانت لقبتا يطلتا ملت  ملوو تا  تم تعتد  االمتر ليشتما الرقعتة الدبرافيتة التتي ولمة غانا ف
او باوتتم  غاناتتتا    Chana,  وقتتد اشتتت رت غانتتا باوتتم ا  ( 3)وتتيطر ملي تتا      االقلتتيم 

Chanata   حيتو وتان لقبتا يطلتا ملت  ملتوك هتذه ارمبراطوريتة  تم اتوتا بعتد ذلتك متدلوا
 .  (4)انمة ومل  االمبراطورية هذا الل ت حت  انبح يطلا مل  الع

وان انتا هتذه التوتمية    Gold Coastوذلك يطلتا ملي تا  توتمية وتاحا التذهب         
يعود ال  البرتباليين الذين ونلوا ال  منطقة الواحا مل  تلتيج غينيتا واطلقتوا اوتم وتاحا 

تتي تتادرت بتذ الذهب ملي ا بامتبار ان الذهب في ذلتك الوقتت وتان اهتم المتوارد التداريتة ال
القبا ا التي وونت المنطقة ما القبا ا االتر  , و تتم تبيتر اوتم الدولتة متن وتاحا التذهب 

 .(  5)1957اذار / مار  مام  6ال  غانا بعد حنوا واحا الذهب مل  اوتقاللذ في 

       

                                                 

( ووامي نوروما , نحو تحرير الموتعمرات , الدار القومية للطبامة والنشر , )القاهر  , د, ت( , ص 3)
5 . 
ة االنترنيت , دولة غانا , ويويبيديا , , شبوة المعلومات الدولي 2016( حوب احنا ية مام 4)

ar.m.wikipedia.org   1, ص . 
,  1957 – 1874( بو موينة ولم  , مملوة غانا من االوتعمار االوربي ال  التحرر النيورومي 5)

قالمة  1945ايار  8روالة مادوتير , غير منشور  , ولية العلوم االنوانية واالدتمامية , دامعة 
 . 17(, ص  2016- 2015,)الدزا ر , 

 . 16( طرتان , المندر الوابا , ص 6)
( مبداهلل مبد الرازا ابراهيم واترون , تاريخ افريقيا الحديو والمعانر , دار الزهراي للنشر والتوزيا , 7)

 . 303( , 2002)الرياض , 
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ضتتم مدتمتتا  غانتتتا  وبيتتره متتتن المدتمعتتات االفريقيتتتة  مدمومتتة متتتن القبا تتا التتتتي         
, (   1)بم ة قبيلة ووال  ا قبلي قوي اال ر للبي ة االدتمامية والوياوية التي نشتأت في تا تقدر 

وهو تليط من االدنا  القبلية من ا قبا ا االوان وهي قبا تا الدنتوب وتضتم اشت ر قبيلتتين 
فتتي غانتتا  واحتتد  توتتون حتتوا مدينتتة ووماوتتي التت  التتداتا وال انيتتة توتتون قتترب الوتتاحا أي 

 .(   2)وال انتي   قبيلة االشانتي

% وقبا تتا دادبمتتي  وهتتي ضتتمن شتتعب الشتتماا   44وتشتتوا قبا تتا ا وتتان حتتوالي         
% , وتعتبتتتر قبيلتتتة  13% وقبا تتتا االوه و الدتتتا و النتتتوي و االووامتتتو  حتتتوالي  16حتتتوالي 

 . ( 3)االشانتي من اقو  القبا ا المودود  في غانا  

( لبتتتة و 34 يتتتر  ول دتتتات متعتتتدد  اذ يتولمتتتون )امتتتا اللبتتتة فتتتي غانتتتا  ف نتتتاك لبتتتات و      
( ل دة ووانت من ا لبتة ال ووتا , التذي تعتد متن اهتم لبتات غترب افريقيتا , وهتذا دليتا 75)

مل  و ر  واتتال  القبا ا والدمامات االفريقية,  اما الدين فتي غانتا فتال يودتد ديتن غالتب 
% , 38و نيين حتتتوالي % , والتتت42ملتتت  الوتتتوان , حيتتتو ندتتتد الموتتتيحيين يخل تتتون حتتتوالي 

% , ويودتتد ايضتتا ف تتة متتن المدتمتتا غيتتر معروفتتة يطلتتا ملتتي م ال 12والموتتلمين حتتوالي 
 .(  4)%  8دينين حوالي 

وفيمتتتا يتتتتص  النشتتتاط االقتنتتتادي فقتتتد تنومتتتت متتتوارده  فتتتي غانتتتا وتانتتتة االنتتتتا         
 1964لتتتا متتام الزرامتتي والتعتتدين , اذ  تطتتورت الزرامتتة فتتي غانتتا بعتتد اقامتتة وتتد ن تتر ال و 

التتذي وفتتر الوميتتة الما يتتة الالزمتتة للزرامتتة فتتي وتت وا اوتترا التتتي يتتزر  في تتا االرز وقنتتب 

                                                 

 . 8( بطاهر واترون , المندر الوابا , ص 8)
 . 222(, ص  1962يقية واوتقالل ا , دار المعرفة , )القاهر  , ( زاهر رياض , اوتعمار القار  االفر 9)
( احمد ندم الدين فليدة , افريقية دراوة مامة واقليمية , مخووة شباب الدامعة للطبامة والنشر , 10)

 . 393)االووندرية, د.ت (, ص
 . 393( فليدة , المندر ن وذ , 11)
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الوتتتور ,وتتتذلك  امتمتتتدت غانتتتا ملتتت  زرامتتتة البتتتالت التداريتتتة تانتتتة الواوتتتاو التتتذي يوتتت م 
 . (1)% من نادرات ا ويزر  في تالا اووابيم   60 – 50بحوالي 

وذلتك لتدمتة منتادم  1910ي في غترب افريقيتا متام تم انشاي اوا تط  ووك حديد       
بلتتم  1930التذهب منتد مدينتة تتارووا التتذي يمتتد حتت  وتاحا  مينتتاي تتاوورادي , وفتي متام 

ن ايتتتذ         الشتتمالية منتتد مدينتتة ووماوتتي  الواقعتتة ووتتط اقلتتيم اشتتانتي , وتتذلك تتتم بنتتاي 
اوتتتي متتن ادتتتا نقتتتا تتتط وتتتوك حديتتتد فتتي شتتترا غانتتتا متتن العانتتتمة  اوتتترا التت  مدينتتتة ووم

محنتتوا الواوتتتاو وتنتتتديره التتت  تتتتار  التتتبالد , وتعتتد االتشتتتاب  تتتاني نتتتادرات غانتتتا بعتتتد 
% من تتا متتن طريتتا مينتتاي تتتاووراد  , وتشتتت ر غانتتا ايضتتا فتتي 90الواوتتاو وينتتدر حتتوالي 

نتتتيد االوتتتماك وتعتتتد متتتن ال تتترو  الر يوتتتية   والمتتتورد االواوتتتي لوتتتوان الوتتتاحا  ,   امتتتا 
 .  (2)تحتوي  ال  دانب الذهب معادن اتر  م ا الما  والمبنيز التعدين فان غانا 

ان اوا التتتدوا االوربيتتتة التتتتي ونتتتلت التتت  وتتتاحا التتتذهب هتتتي البرتبتتتاا فتتتي  متتتام        
, حيتتو انشتتأ اوا حنتتن برتبتتالي باوتتم وتتاو دتتور  دامينتتا فتتي الموتتان التتذي يعتتر   1482

ب فحوب , با اقتاموا محطتات بواحا الذهب  ولم يق  البرتباليون مند وش  واحا الذه
, دتلت القوات  البرتباليتة  الحترب (3)واحلية وان هم ا تدار  الرقيا والبحو من الذهب  

, تضتتمنت  1642ضتتد هولنتتدا ملتت  وتتاحا التتذهب والتتتي انت تتت بعقتتد معاهتتد  نتتلح متتام 
ت تا المعاهد  تنازا البرتباا من ممتلوات ا في واحا الذهب مقابا تنازا هولنتدا متن ممتلوا

(  متتام فتتي وتتاحا 160فتتي البرازيتتا , وهوتتذا انت تت  الحوتتم البرتبتتالي بعتتد ان تتتا زهتتاي )
 .  (4)الذهب 

                                                 

فية القار  االفريقية ودزرها , الدار الدماهيرية للنشر ( مبد القادر منط   المحيشي واترون , دبرا12)
 . 177(, ص  2000والتوزيا واالمالن ,) ليبيا , 

 . 178؛ المحيشي واترون , المندر الوابا , ص  394 – 386( فليدة , المندر الوابا , ص13)
 1982لقاهر  , (  فيج دي دي , تاريخ غرب افريقيا , تردمة : يوو  ننر , دار المعار  ,) ا 14) 

  117(, ص 
(  شوقي محمود التشاب , غانا بين الماضي والحاضر , الدار القومية للطبامة والنشر , )القاهر  , 15)

 . 4 – 3د.ت (, ص 
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بعتتد انوتتحاب البرتبتتاا متتن وتتاحا التتذهب تحتتوا النتترا   العوتتوري بتتين بريطانيتتا         
ووانتت  ملت   1654  – 1651وهولندا , اذ اوتمرت الحرب بتين البلتدين متا بتين متامي  

اووتتتت بريطانيتتتا ) شتتتروة المبتتتامرين  1662ومحطتتتات تداريتتتة  , وفتتتي متتتام اقامتتة مراوتتتز 
الملوية للتدار  في افريقيتا ( التتي قامتت بالتدتار   فتي التذهب والرقيتا  فتي وتاحا التذهب ,  

 1) 1672اال ان حالة النرا      بين البلتدين ادت الت  ايقتا   العمتا فتي  الشتروة  متام 
)  . 

بتأوتتتي  شتتتروة دديتتتد  اطلقتتتت ملي تتتا )  1698قامتتتت فتتتي متتتام اال ان  بريطانيتتتا          
الشتتروة الملويتتة االفريقيتتة ( , للتدتتار  فتتي غتترب افريقيتتا واوتتتطامت هتتذه  الشتتروة متتن شتتراي 
موتعمرات في غرب افريقيا وهي )واب وووت (, وموتعمرتين فتي وتيراليون وغينيتا , ومتا 

 . ( 2)فوت   اقامت حننا ل ا في مدينة اورا واطلقت مليذ اوم ديم 

تأووت فتي لنتدن ) شتروة التدتار  ( , بعتد افتال  الشتروة الملويتة  1771وفي مام        
االفريقية , فوان ممل ا التدار  وتدميم الحنون وتقوية المراوز التدارية فتي وتاحا التذهب 
, وما مترور التزمن تعرضتت الشتروة الت  العديتد  متن هدمتات قبيلتة ) مملوتة  االشتانتي ( 

ملتتت  المراوتتتز التداريتتتة البريطانيتتتة فتتتتي غانتتتا , وهتتتي  مشتتتولة االشتتتانتي االقتنتتتتادية   ( ,3)
 . ( 1)والوياوية 

                                                 

؛   69( , ص 1965(  زاهر رياض , اوتعمار افريقيا , الدار القومية للطبامة والنشر , )القاهر  , 16)
 . 10التشاب , المندر الوابا , ص 

( ال ام محمد ملي الذهني , بحوو ودراوات و ا قية في تاريخ افريقية الحديو , موتبة االندلو 17)
 . 11؛     التشاب , المندر الوابا , ص  70(,  2009المنرية , )القاهر  , 

ة ( مملوة االشانتي :  وهي مبار  من قبا ا موونة من شعب أ وان القادم من الشماا البربي لمملو18)
غانا القديمة واوتقروا في دولة غانا الحدي ة بمنطقة الووط واوتطاموا من انشاي  امبراطورية قوية بلبت 
او  متمت ا تالا القرنين ال امن مشر و التاوا مشر , حيو انبحت غانا موتعمر  تعر  بواحا 

ر  مل  التدار  ما الذهب وما مملت هذه القبا ا مل  منافوة ومحاربة قبيلة ال انتي من  ادا الويط
االوروبيين ما الواحا , تعد مدينة ووماوي مانمة مملوة االشانتي,  ويعتبر اوووي توتو هو المخو  
الحقيقي لمملوة االشانتي . ينتر : ولو  أولطاش , )) موق  مملوة االشانتي من االوتعمار البريطاني 
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لتم تتتمون بريطانيتا متن اقامتة مالقتات وديتة متا مملوتة االشتانتي ,  ويعتود  ذلتتك           
, والتتتتي وانتتتتت  (2)  1807التتت  اوتتتباب متتتتد   وهتتتي  البتتتتاي بريطانيتتتا لتدتتتتار  الرقيتتتا متتتتام 

الواوي في اقتناد المملوة , وما بتدأ البريطتانيون بموتامد  وتوان الوتاحا ضتد العنب ا
,ومتتا  مملتتت  (3)االشتانتي وبالتنتتوص قبا تتا ال تتانتي التتتي وانتتت فتتي متتداي متتا االشتتانتي 

بريطانيتتا ملتت   نشتتر  الموتتيحية والحضتتار  البربيتتة فتتي المنتتاطا التتتي اوتشتت ت ا فتتي غانتتا , 
بقيتتت مملوتتة االشتتانتي قتتو  وياوتتية موحتتد  فتتال بتتد متتن وادروتتت ان ذلتتك لتتن يتحقتتا طالمتتا 

 .(   4)تدميرها 

لتتم تشتت د منطقتتة غتترب افريقيتتا فتتي تاريت تتا مواد تتة موتتورية  بتتين القبا تتا االفريقيتتة           
واالوروبيين  وتلك التي ش دت ا بريطانيا ما قبيلة  االشانتي في واحا التذهب , حيتو بلتم 

,  1831,  1824,  1814,  1811,  1803,  متتتتتتدد الحتتتتتتروب وتتتتتتبعة فتتتتتتي االمتتتتتتوام 
, تموتتتن االشتتتانتي متتتن ال تتتوز فتتتي تمتتت  حتتتروب من تتتا , ولوتتتن فتتتي متتتام  1874,  1863
اوتعدت بريطانيتا للحترب  1874, و في مام ( 5)ان زموا وفقدوا العانمة ووماوي  1863

رض ديدا واوتطامت ان ت زم االشانتي وت رض ملي م )معاهتد  فومينتا ( والتتي تضتمنت فت

                                                                                                                         

,  3, المدلد  5لمبرب العربي , العدد (( , مدلة تاريخ ا 19لواحا الذهب غانا حاليا تالا القرن 
 . 215؛ دي , المندر الوابا , ص  141- 139(,  2016,  2)دامعة الدزا ر 

 . 219؛ دي , المندر الوابا , ص  17و 14( التشاب , المندر الوابا , ص 19)
يا والنشر ( احوان حقي , افريقيا الحر  بالد االما والرتاي , الموتب التداري للطبامة والتوز  20) 

؛ دي , المندر الوابا , ص  80؛  رياض , اوتعمار افريقيا , ص  141( , ص  1961,)بيروت , 
220 . 
 . 221؛ دي , المندر الوابا , ص  210( رياض , اوتعمار القار  االفريقية , ص  21) 
 . 48؛ ولم  , المندر الوابا ,  143( أولطاش , المندر الوابا , ص 22)
 . 49؛ ولم  , المندر الوابا , ص  144, المندر الوابا , ص  ( اولطاش 23) 
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( التتتت  اوقيتتتتة متتتتن التتتتذهب , وبتتتتذلك انتتتتبحت  االشتتتتانتي 50غرامتتتتة ماليتتتتة قتتتتدرها حتتتتوالي )
 . ( 1)موتعمر  في واحا الذهب ووانت النتيدة ت وك إمبراطورتي ا  

 االحتالل البريطاني لغانا : 

دفتتا التوتتابا بتتين التتتدوا االوربيتتة االوتتتعمارية ,التت  ضتتترور  مقتتد متتختمر دولتتتي           
فتتتتتات العالقتتتتتة بين تتتتتا, لتتتتتذلك دمتتتتتا الموتشتتتتتار االلمتتتتتاني أوتتتتتتو فتتتتتون بوتتتتتمارك لتوتتتتتوية التال

(Bismarck Otto)(2) شتتباط/ فبرايتتر  26إلتت   1884تشتترين ال تتاني/ نتتوفمبر  15, متتن
, إل  مقد مختمر دولي في برلين, لتقويم القار  ا فريقيتة, و أوتاليب الوتيطر  ملي تا  1885

م االوتتتيالي ملي تتا متتن قبتتا التتدوا االوربيتتة فتتي وتحديتتد موتتتقبا االراضتتي ا فريقيتتة التتتي تتت
( دولتة هتي 14متتل  مناطا أفريقيا وال ويما منطقتة غترب افريقيتا,  وقتد حضتره منتدوبو )

)النموتتتا والمدتتتر والمانيتتتا وبلديوتتتا والتتتدنمارك وايطاليتتتا وهولنتتتدا والبرتبتتتاا ورووتتتيا والنتتترويج 
 ( .3)الع مانية(  الواليات المتحد  االمريوية وانولترا وفرنوا والدولة

                                                 

(  دالا يحي  , تاريخ افريقيا الحديو والمعانر , الموتب الدامعي الحديو , )االووندرية , 24)
؛  49؛ ولم  , المندر الوابا , ص  211؛  رياض , اوتعمار افريقيا , ص  266( , ص 1999

 . 71ذهني , المندر الوابا , ص 
( مخو  االمبراطورية االلمانية وأوا 1898تموز/ يوليو  30 -1815نيوان/ ابريا  1( بومارك : )25)

 م  Gottingenموتشار في ا, وهو من ما لة برووية نبيلة محافتة, در  القانون في دامعة غوتندن 
ومما موتشارًا  أنبح و يرًا لبالده في فرنوا, 1862في دامعة برلين, مار  العما الدبلوماوي وفي مام 

( تمون تالل ا توويا رقعة بروويا, وتحقيا الوحد  االلمانية ووضا 1890 -1862لبروويا  م المانيا )
. ينتر: مرو  تالدي واترون , 1904االو  التي اوتندت ملي ا وياوة المانيا التاردية حت  مام 

( , روالة مادوتير , غير منشور   1914 – 1884مختمر برلين ال اني وا ره مل  العالقات االوروبية ) 
 . 13(,  ص  2016, ولية العلوم االنوانية واالدتمامية , دامعة العربي التبوي , ) تبوة ,

( الوونبو نموذدا, روالة 1885 -1884( اوماي شموا, التناف  االوربي في افريقيا ومختمر برلين )26)
 -2014تمامية, دامعة محمد تيضر )بوور  , مادوتير, غير منشور  , ولية العلوم االنوانية واالد

,  12؛ مبداهلل مبد الرازا ابراهيم , )) مختمر برلين وا اره مل  التريطة (( , العدد 79(, ص 2015
 - 24( , ص 1983مدلة الدراوات االفريقية , مع د البحوو والدراوات االفريقية , )دامعة القاهر  , 

25 . 
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حريتتة التدتتار   –ومتتن اهتتم الموتتا ا التتتي ناقشتت ا  المتتختمرون  فتتي دلوتتاتذ هتتي : اوال       
 –حريتتة المالحتتة فتتي حتتوض الوونبتتو و النيدتتر ,  ال تتا  –فتتي حتتوض ن تتر الوونبتتو ,  انيتتا 

( ))  34االحتتتالا ال علتتي وشتتروطذ , حيتتو ننتتت المتتاد  )  –البتتاي تدتتار  الرقيتتا , رابعتتا 
أي قو  توتولي مل  أي دزي من االراضتي ملت  وتواحا القتار  تتار  ممتلوات تا الحاليتة  ان

او التتتتي لتتتم تمتلو تتتا او التتتتي تنتتتوي امتتتالن الحمايتتتة ملي تتتا , يدتتتب ان تتطتتتر وتتتا القتتتو  
 31الموقعة مل  مرووم المختمر حت  تتمون من الدفا  متن ادمايات تا التانتة(( , وفتي 

( وتضتمنت ان أي قتو  تحنتا ملت   34م نياغة المتاد  ) ت 1885وانون ال اني / يناير 
منطقة ما في الموتقبا مل  وواحا افريقيا وتقا تار  ممتلوات ا الحالية ملي ا بإمالن وتا 

 (  .1)القو  االتر  , وان توون هذه الحماية مخيد  باحتالا فعلي للمنطقة 

لتتتدوا االوروبيتتتة لتنتتتتيم ممليتتتة ان متتتختمر بتتترلين دتتتاي تتويدتتتا لد تتتود ومحتتتاوالت ا             
الوتتيطر  ملتت  القتتار  االفريقيتتة , ويعتبتتر هتتذا المتتختمر تاتمتتة المطتتا  لتتذلك النتترا  التتدولي 
االوربتتي ملتت  تلتتك القتتار  و متتر  متتن  متتار الدبلوماوتتية االوروبيتتة فتتي تقوتتيم افريقيتتا , فوانتتت 

ريقيتة هتتي اربتتا  حنتة بريطانيتتة فتي هتتذا المتختمر فتتي متا يتتتص الدانتب البربتتي متن قتتار  اف
 ( . 2)مناطا  هي             غانا و ويراليون و نيديريا و غامبيا   

, وتتتتتن دوتتتتتتور فتتتتتي البرلمتتتتتان البريطتتتتتاني حتتتتتوا  1910ايلتتتتتوا / وتتتتتبتمبر  30وفتتتتتي      
, تعرضتت التدوا ( 3)الموتعمرات البريطانيتة واوتتتدام نتتام الحوتم المباشتر وغيتر المباشتر 

                                                 

؛ تالدي  36و35( , ص 1982قيا في التاريخ المعانر , )القاهر  , ( رأفت غنيمي الشيخ , افري27)
 . 28 – 26واترون , المندر الوابا , 

(  مبداهلل مبد الرازا ابراهيم واترون , دراوات في تاريخ غرب افريقيا الحديو والمعانر , موتبة 28)
 .  73 -69( , 1998االووندرية , )القاهر  , 

في الموتعمرات غرب افريقيا ملينا ان ن را اوال بين موتعمر  التا  والمحمية ( نتم الحوم البريطاني 29)
, فموتعمر  التا  هي تلك االراضي التي اوتحوذ ملي ا البريطانيون من طريا الشراي او االحتالا وهي 

بريطانيا اما  تتبا اداريا لوزار  الموتعمرات البريطانية , اما المحمية هي االراضي التي امتدا الي ا ن وذ ملك
ممن طريا من رد واما من طريا ات اقيات ومعاهدات ما الزمماي والرخواي المحلين , وووان موتعمر  
التا  رمايا بريطانيون ل م ما للبريطانيين من حقوا ووادبات , اما ووان المحمية ف م ادانب في دميا 

داريا وزار  الموتعمرات والبعض االتر المناطا في االمبراطورية تار  بالدهم , وبعض المحميات تتبا ا
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 – 1بتمتت  مراحتتا قبتتا ان تحنتتا ملتت  الحوتتم التتذاتي :  التتتي تضتتعت للحوتتم البريطتتاني
مرحلتتتة  – 2الدوتاتوريتتتة : أي ترويتتتز الوتتتلطة التشتتتريعية والتن يذيتتتة فتتتي يتتتد الحتتتاوم العتتتام , 

ال نتتا بتتين الوتتلطتين التشتتريعية والتن يذيتتة متتن طريتتا انقوتتام المدلتت  االوتشتتاري للحوتتم 
المتتتتوت ين االفتتتريقيين فتتتتي  مرحلتتتتة زيتتتاد  متتتدد – 3التتت  مدلتتت  تن يتتتتذي واتتتتر تشتتتريعي , 

ينتتبح المدلتت  التشتتريعي افريقتتي وينتتبح ر تتي  االغلبيتتة فيتتذ  – 4المدلتت  التشتتريعي , 
توتتتقا الدولتتة فتتي تتتا نتتتام  – 5ر يوتتا للتتوزراي متتا احت تتات الحتتاوم العتتام بحتتا التتتدتا , 

 (  .1)الوومنولو   

هتتتذا النتتتتام ملتتت  طبقتتتت بريطانيتتتا نتتتتام الحوتتتم غيتتتر المباشتتتر فتتتي غانتتتا , وتتتامد          
امطتتتتاي التتتتر ي  التتتتوطني وتتتتلطات واوتتتتعة تمونتتتتذ متتتتن تن يتتتتذ الوياوتتتتة االوتتتتتعمارية , وفيتتتتذ 
ضمنت بريطانيتا والي وتعتاون الرخوتاي متا د ازهتا االداري , وفتي ن ت  الوقتت اقتام حتادزا 

, يتتر  نورومتتا ان بريطانيتتة باتبام تتا ( 2)دفاميتتا بتتين الحوتتام  البريطتتانيين والشتتعب البتتاني 
االدار  الوطنيتتة والحوتم التتذاتي وتوت يا  مشتتاروة التوطنيين فتتي الحوتم  ,  قنتتد ب تتا  وياوتة

غايتتة واحتتد  وهتتي دوام االوتتتبالا االدنبتتي االقتنتتادي لمواردهتتا الماديتتة متتن ادتتا منتتلحة 
 .    ( 3)بريطانية والوقو  ضد أي تطلا  نحو االوتقالا 

ة فتتي غانتتا , متتن تتتالا الوتتيطر  مملتتت بريطانيتتا ملتت  منتتادر  المتتوارد االقتنتتادي        
ملتت  متتزار  الواوتتاو ومنتتادم التتذهب , والقضتتاي ملتت  دميتتا النتتنامات والحتتر  متتن ادتتا 
زيتتتاد  نتتتادرات المتتتواد التتت  غانتتتا ومتتتدم االمتمتتتاد ملتتت  المنتتتتو  المحلتتتي , وتتتذلك  حرمتتتت 
الشتتتعب البتتتاني متتتن الحنتتتوا ملتتت  الم تتتار  ال نيتتتة التتتتي توتتتامدهم ملتتت  تنميتتتة نتتتنامت م 

                                                                                                                         

يتبا وزار  التاردية . مبداهلل مبد الرازا ابراهيم ,)) نتام الحوم االوتعماري في غرب افريقيا ((, مدلة 
 1984, مع د البحوو والدراوات االفريقية , )دامعة القاهر ,  14و13الدراوات االفريقية , العدد 

 . 86, المندر الوابا , ص  ؛ ابراهيم واترون 83( , ص  1985و
 . 219؛ رياض , اوتعمار القار  االفريقية , ص  90( ابراهيم واترون , المندر ن وذ , ص 30)
 . 88؛ ابراهيم , )) نتام الحوم (( , ص  219(  رياض , اوتعمار القار  االفريقية , ص  31) 
 . 88تام الحوم (( , ص ؛ ابراهيم , )) ن 89( ابراهيم واترون , المندر الوابا , ص 32)
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, ومملت ايضا مل  تت يض ادور العماا , ومنتا اهتا غانتا متن التدتار  المباشتر   المحلية
 . ( 1)ما الدوا االتر   اال من طريا الحوومة البريطانية   

(  ال تتة ماليتتين  3,  676, 253حققتتت الحوومتتة البريطانيتتة ربحتتا يقتتدر حتتوالي )         
( الت  اوتر   800يدة اوتتبالا ) ,  نت 1942 – 1929دني ا اوترلينيا  , تالا االموام 

, وتذلك وتيطر   ( 2)في زرامة الواواو , تم ذلك من طريا ) مدل  مراقبة ش ون الواواو ( 
)شتتتتروة الشتتتتووالتة ( ملتتتت  منتتتتتو  الواوتتتتاو وحققتتتتت ارباحتتتتا فتتتتي بريطانيتتتتا واوروبتتتتا ,  وقتتتتد 
اوتتتتتتدمت بريطانيتتتتا  ن تتتت  الطريقتتتتة فتتتتي شتتتتروات التعتتتتدين متتتتن طريتتتتا اوتتتتتترا  التتتتذهب 

 .( 3)تنديره ال  اوروبا و 

ومتتن مشتتولة االراضتتي وتتيطرت بريطانيتتة ملتت  موتتاحات واوتتعة متتن االراضتتي التتتي      
اتذت بالقو  من انحاب ا ونقل م ال  اماون اتتر  وادبتارهم ملت  العمتا في تا بتأدور قليلتة 
, وقتتتد  انتتتدرت بريطانيتتتا متتتد  قتتتوانين تقضتتتي بتتتان تتحتتتوا بعتتتض المنتتتاطا التتت  غابتتتات 

ملتت   تتروات  معدنيتتة , وحرمتتان اهل تتا من تتا , وتتذلك اوتتتتدمت بريطانيتتة طريقتتة الحتوا  تتا 
( متتتام , وتمتتتنح مقتتتود االيدتتتار امتيتتتازات  90تتتتأدير االراضتتتي التتت  ادتتتا  طويتتتا لمتتتد  ) 

 . ( 4)لشروات بريطانية         واوروبية  

م وهتتتتذه الوياوتتتتة ادت بالتتتتتالي التتتت  تطلتتتتا التتتتوطنيين البتتتتانيين للتتتتتتلص متتتتن الحوتتتت       
 من طريا زميم م نوروما . 1957البريطاني والذي تم في مام 

 والدته ونشأته :

                                                 

 . 142؛ حقي , المندر الوابا , ص  12 – 11( نوروما , نحو تحرير الموتعمرات , ص 33)
( مدل  مراقبة ش ون الواواو : موخوا مباشر  امام وزار  الموتعمرات البريطانية ,امضاي المدل  34)

مدل  لذ الحا في شراي وبيا يعملون وووالي من زرامة الواواو , المدل  يحدد اوعار الواواو , ال
 .  14محنوا الواواو في الموتعمرات , ينتر : نوروما , المندر الوابا , ص 

 . 15(  المندر ن وذ , ص 35)
 . 18 – 17(  المندر ن وذ , 36)
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, يتتوم الوتتبت فتتي قبيلتتة  1909ايلتتوا / وتتبتمبر متتام  21ولتتد  وتتوامي نورومتتا فتتي        
)نو ( ونترا للعادات والتقاليد هذه  القبيلة  التي تقتضي ان يوتمي المولتود ملت  اوتم اليتوم 

ا مليذ اوم ووامي وهي تعنتي الوتبت , امتا توتمية نورومتا  التابعتة الذي يولد فيذ فقد  اطل
 ( .1)الومذ ف ي  نوبة ال  اوم القرية التي ولد في ا وهي قرية )نورو فوا ( 

نشأ نوروما  في اور  بويطة حيتو وتان والتده يعمتا حتدادا وامتذ تعمتا فتي التدتار  ,          
انية   حيو تلق  تعليمذ في ا لمد   متان وتنوات التحا بمدروة االرواليات الوا وليوية الروم

تتتتر  متتن مع تتد تتتتدريب   1930, وبت وقتتذ انتتبح معلمتتا  فتتي ن تت  المدروتتتة , وفتتي متتام 
 . (2) 1934المعلمين في العانمة اورا وتا في ميدان التعليم حت  مام 

امتا , وافر ال  الواليات المتحد  االمريوية وبق  في ا ا نت  مشتر م 1935وفي مام       
حيتتتتتتو    حنتتتتتتا ملتتتتتت  البوتتتتتتالوريو  و المادوتتتتتتتير والتتتتتتدوتوراه فتتتتتتي العلتتتتتتوم االقتنتتتتتتادية 
واالدتماميتتة  متتن دامعتتة لنوتتولن فتتي واليتتة بنوتتل انيا , وا نتتاي فتتتر  دراوتتتذ انتمتت  التت  متتدد 

  1954متتن المنتمتتات التتتي تعنتتي بالوتتالم وا بتتت حضتتوره في تتا ل تتذا فقتتد  حنتتا فتتي متتام 
االتحتتاد العتتالمي للمحتتاربين  القتتدماي وهتتي منتمتتة تضتتم حتتوالي  ملتت  ميداليتتة الوتتالم  متتن

, ومتا أوت   ا نتاي دراوتتذ  ( 3)( دولتة فتي العتالم  29 مانية مشتر مليونتا متن الدنتود ومتن )
في الواليات المتحد   االمريوية    )اتحاد الطالب االفريقيين ( فتي امريوتا وونتدا , وانتتتب 

 ( .4)(في ا  ر يوا  )أتحاد الطالب االفريقيين 

                                                 

؛  67( مبده بدوي , شتنيات افريقية , موتبة االندلو المنرية  , )القاهر  , د . ت (, ص 37(
دي , شتنيات زمماي غرب افريقيا , دار القومية للطبامة  والنشر ,) القاهر  , د . توما  باترياك ميال

 . 47ت( , ص 
,)القاهر ,  شباط / فبراير  2( )) الزميم الباني ووامي نوروما (( , مدلة افريقيا قارتنا ,  العدد 38)

 . 1(, ص  2013
حمد مبد القادر ,  الدار القومية للطبامة ( رول  ايتا ليندر , مشر  رداا من افريقيا , تردمة : ا39)

 . 4؛ نوروما , نحو تحرير الموتعمرات , ص  158والنشر  , )القاهر   , د.ت (, ص 
 . 47؛ ميالدي , المندر الوابا , ص  68( بدوي , المندر الوابا , ص , 40)
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, التتتي وتتان ينشتترها التتزميم االفريقتتي  ( 1)تتتأ ر نورومتتا  بأفوتتار ) الدامعتتة االفريقيتتة  (       
وافر ال  لندن لدراوتة القتانون واالقتنتاد  انضتم  1945, وفي مام ( 2)) مارو  دارفي (

ان التت  دمعيتتة ) اتحتتاد الشتتعوب االفريقيتتة  (  تتم انتتبح وتتورتيرا ل تتذه الدمعيتتة , والتتتي وتت
شعارها هو )) تتليص افريقيا من االحتالا من وا موان (( ,بعد ذلك انتتب نا بتا لتر ي  

وانتدر مدلتة اتحتاد طلبتة  1945اتحاد طلبة غرب افريقيا في تشرين االوا / اوتتوبر متام 
غرب افريقية  , وذلك  انتتب وأحد أمناي المختمر االفريقي التام  المنعقتد فتي مانشوتتر 

الدامعة االفريقية الواد  وهنالتك نتتم الوتورتارية الوطنيتة لبترب افريقيتا , وحضر ادتما  
 . (  3) 1946التي اتتذت قرارا للوعي بإنشاي اتحاد غرب افريقيا وذلك في مام 

                                                 

رين , وهو تدما الزنو  ضد ( الدامعة االفريقية : بدأت فور  الدامعة االفريقية في اوا ا القرن العش41)
الردا االبيض وانتشرت ال ور  بين الرقيا والزنو  الذين نقلوا ال  اوروبا والواليات المتحد  االمريوية 
وطالبو برفض الت رقة العننرية واالمترا  بالدن  الزندي , ت ر م  وم الدامعة االفريقية  وا مر  في 

, ومختمر  1919ن المختمرات من اهم ا مختمر باري  مام ,  م مقدت العديد م1900مختمر لندن مام  
, ومختمر  1927, ومختمر نيويورك مام  1923, ومختمر لندن ولشبونة مام  1921لندن وبروووا مام 

, وهي حروة ت د  ال  تحقيا االوتقالا  لدوا االفريقية و الوحد  للشعوب  1945مانشوتر مام 
ية و اوتبالا الردا االبيض لألفارقة , ورفا شعار افريقيا لألفريقيين . االفريقية ,  ورفض الويطر  االورب

للمزيد ينتر : منموني تلي ة , التواما بين المنتمات االقليمية ال رمية االفريقية ودوره في تحقيا 
الوحد  االفريقية , اطروحة دوتوراه , غير منشور  , ولية الحقوا والعلوم الوياوية , دامعة تلموان 

؛ مادا مبد الرزاا , افريقيا في اطار منتمة الوحد  االفريقية واالتحاد  24(, ص  2014الدزا ر , ,)
 . 13( , ص  2007االفريقي رخية موتقبلية , ال ي ة المنرية العامة للوتاب , )القاهر  , 

ي ا , ( ولد في تليج وانت ان بدمايوا و تعلم االبتدا ية ف 1940 – 1887( مارو  دارفي : ) 42)
وافر ال  لندن للعما , مما في مدلة افريوان تايمز اريونت , ماد ال  دمايوا واو   1919وفي مام 

الرابطة العالمية لتحوين احواا الزنو  , دما من تالا الرابطة ال  انشاي وون درالية مالمية للعرا االوود 
ر البيت االبيض في الواليات المتحد  ,والحا االم ا للزنو  هو اقامة دولة موتقلة في افريقيا غل  غرا

االمريوية ويطلا ملي ا البيت االوود . ينتر : حمداني محمد ملي االمين , )) التطور التاريتي للدامعة 
,) الدزا ر ,  7(( . مدلة تاريخ العلوم , دامعة زيان ماشور الدل ة , العدد  1945 – 1900االفريقية 
 . 11 – 10( , ص 2017

 . 2؛ )) الزميم الباني(( , المندر الوابا , ص  69المندر الوابا , ص  ( بدوي ,43)
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تزو  نورومتا مترتين الزودتة االولت  وانتت  متن غانتا ولتذ ولتد من تا  اوتمذ وتيوو           
 1957تزود ا   فتي وتانون االوا / ديوتمبر متام  اما الزودة ال انية فوانت من منر وقد

, اهتتم (   1),  اوم ا  فتحية حليم رزا واندبت لذ  الو ابناي وهتم دمتاا ونبيتا  ووتامية  
نورومتا بمبتدأ الحريتتة ورفتض االوتتعمار ووانتتت شتعاره فتتي الحيتا  , لتذلك وتتان تتأ ير تم تتاا 

تم تاا للحريتة يم تا شتنتيتذ وهتو  الحرية في الواليات المتحد  االمريوية واضح , اذ ننا
, ونقشتتت لنورومتتا  تتالو شتتعارات اوتت ا التم تتاا (    2)االن شاتنتتا امتتام البرلمتتان البتتاني 

نحتن  – 2يدب ان نوع  اوال لتحقيا الوياد  وبعد ذلك ويتحقا وتا شتيي ,  – 1وهي : 
ان تتلتتتيص  – 3ن ضتتتا المتتتتاطر فتتتي تتتتا الحريتتتة ملتتت  االوتتتتقرار فتتتي تتتتا العبوديتتتة , 

,  ومتن مخل اتتذ ) انتي  ( 3)فريقيا متن قيتود الحوتم االدنبتي هتو الضتمان الوحيتد لالوتتقالا ا
اتحتتتدو متتتتن الحريتتتة ( و ) يدتتتتب ان تتحتتتد افريقيتتتتا ( و ) غانتتتا تتتتتاريخ حيتتتاتي ( و ) نحتتتتو 

 . ( 4)تحرير الموتعمرات ( و )  االوتعمار الدديد اتر مراحا االمبريالية ( 

 انا : نكروما والحركة الوطنية في غ

مواما مديد  أدت الت  ت تور الحروتة الوطنيتة فتي غانتا , من تا تتأ ير الحترب  هناك       
العالميتتتة االولتتت  , و تزايتتتد متتتدد افتتتراد النتتت و  المتعلمتتتة والم نيتتتة  فتتتي غتتترب افريقيتتتا ومتتتن 
ضتتمن ا غانتتا , وتزايتتد متتدد ال  تتة العاملتتة , والتبيتترات االدتماميتتة واالقتنتتادية التتتي طتترأت 

منتتتتاطا الري يتتتة فتتتتي غانتتتا , ب ضتتتتا انتشتتتار المحانتتتتيا التداريتتتة ومن تتتتا محنتتتتوا ملتتت  ال

                                                 

؛  1, ص  www.ALjazer.net( )) ووامي نوروما (( , قنا  الدزير  , قوم البحوو والدراوات  , 44)
 . 4)) الزميم الباني (( , المندر الوابا , ص 

 . 48لمندر الوابا , ص ( ميالدي , ا 45) 
 . 2؛ ))الزميم الباني(( , المندر الوابا , ص  49(  المندر ن وذ , ص  46) 
, ايار  3( محمود مبد المديد , )) نوروما وفلو ة ال ور  االفريقية (( , مدلة ال ور المعانر , العدد 47)

 . 38( , ص 1965/ مايو  ,)القاهر   , 

http://www.aljazer.net/
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الواواو , واتيرا ت ور الدمو  الت  الوحتد  االفريقيتة والعمتا ملت  تحقيق تا فتي غترب افريقيتا  
(1 ) . 

 

 

ادت هذه االمتور دمتو  اهتالي غانتا وبقيتة منتاطا غترب افريقيتا الت  تشتويا ) المتختمر      
( متتن ادتتا البتتاي  N.C.B.W.A, ويرمتتز لتتذ ) (  2)البربيتتة البريطانيتتة ( التتوطني  فريقيتتا 

نتتتام موتتتعمرات التتتا  البريطتتاني التتذي تقتتوم مليتتذ ادار  التتبالد وتتي ينتتبح لألفتتريقيين دور 
ان التتتتتومي الوياوتتتتتي  .( 3)وبيتتتتتر فتتتتتي تم يتتتتتا ال ي تتتتتات االداريتتتتتة والتشتتتتتريعية واالقتنتتتتتادية 

تتتتتالا النتبتتتتة ا وا تتتتا التتتتذين وتتتتانوا ينتمتتتتون التتتت  والمقاومتتتتة الشتتتتعبية فتتتتي غانتتتتا بتتتتدأت متتتتن 

                                                 

,  1935 -1880افريقيا العام : افريقيا في تا الويطر  االوتعمارية  ( البير ادو بواهن , تاريخ48)
؛  629( , ص 1990, منتمة االمم المتحدد  , اليونووو , المطبعة الوا وليوية , )لبنان ,  7المدلد 

 . 29نوروما , )) نحو تحرير الموتعمرات (( , ص 
 29ال   11وا مختمر في العانمة اورا من ( المختمر الوطني  فريقيا البربية البريطانية : مقد ا49)

, حضره وفود من غانا ونيديريا وويراليون وغامبيا , وتضمن المختمر مد  قرارات  1920اذار/مار  
وهي : والي امضا ذ النادا واتالن م لعرش وشتص ناحب الداللة الملك االمبراطور , تعديا البن  

ين الحاوم نن  امضا ذ وينتتب الشعب النن  االتر الحوومية , وتشويا المدل  التشريعي بحيو يع
, وطالب المختمر بأنشاي مخووات البلدية وانشاي دامعة لبرب افريقيا , وانشاي محومة اوت نا  , وانشاي 
اتحاد نح ي لبرب افريقيا , واندار مدلة تنطا بلوان المختمر باوم ) المدلة الوطنية لبرب افريقيا ( , 

قش ا المختمر هو مشولة االراضي , حيو طالب المختمر بان يوون المواطن في غرب ومن االمور التي نا
افريقيا هو الموخوا من ارضيذ واالشرا  ملي ا , وندد المختمر بما تدميذ الدوا االوروبية لن و ا حا 

 640تقويم مناطا غرب افريقيا فيما بين ا دون الردو  لشعوب ا . ينتر : بواهن , المندر ن وذ , ص 
. 
 . 632( بواهن , المندر الوابا , ص 50)
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الدمامتتتات العرقيتتتة  حيتتتو تعامتتتا هتتتخالي متتتا الحوتتتام التقليتتتدين متتتن شتتتيو  ورخوتتتاي القبا تتتا 
 .( 1)وتحال وا فيما بين م ضد الحوومة البريطانية 

بعتتد ذلتتتك تحتتوا الو تتتاي التتوطني فتتتي غانتتا التتت  الحروتتات الشتتتبابية واهم تتا النقابتتتات        
االدتمامية واالدبية وتدمعات التردين والمتطومين الشتباب واالنديتة والدمعيتات , اال نية و 

 1930 – 1925حيو شولت او ر من تموين من هذه النقابات والتدمعات واالنديتة بتين 
(2 ) . 

تم تأوي  ) مختمر الشتباب ( , التذي ضتم مدمومتة متن المدروتين  1930وفي مام       
م روي النضتاا والمقاومتة , مقتد اوا ادتمتا  ل تذا المتختمر فتي والوتاب الشباب  الذين لتدي 

 العانمة اورا وقدم مد  مطالب ال  الحوومة البريطانية من ا : 

 تحوين المرافا التعليمية وزياد  مددها . -
 رفا االدور والمرتبات . -
 التم يا العادا في المدال  التشريعية و التن يذية . -
 الباي التميز العننري . -
 االوضا  االقتنادية .تحوين  -
 .  (3)تحوين العالقة بين الحوومة البريطانية و الموطنين البانيين  -

, قام ال الحون بأوا حروة متن نوم تا فتي غانتا  1937وفي تشرين االوا / اوتوبر        
ضد وياوة االوتتبالا التتي يتبع تا البريطتانيون فتي متزار  الواوتاو متن بيتا وشتراي وت ديتر 

متتتن اراضتتتي م متتتن ادتتتا الوتتتيطر  ملتتت  متتتزار  الواوتتتاو , فقتتتام ال الحتتتون  انتتتحاب االراض
بوق  توليم محنوا الواواو ومقاطعتة البضتا ا البريطانيتة ولتم يوتن ال الحتون وحتدهم فتي 
هتتذه الحروتتة فقتتد شتتارو م وتتوان المتتدن وأيتتدوهم , وبلتتم متتدد ال الحتتون التتذين تعرضتتوا التت  

( مامتا ادبتر معتم تم  300انب م حتوالي )( ال  فتالي والت  دت 300االوتبالا حوالي ) 

                                                 

 . 52( ولم  , المندر الوابا , ص 51)
 . 633( بواهن , المندر الوابا , ص 52)
 . 633(  المندر ن وذ , ص 53)
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( الت   40مل  العما في مزار  الواواو التي يوتيطر ملي تا البريطتانيون , والت  دتانب م ) 
ماما ادبروا مل  العمتا فتي منتادم التذهب التابعتة لشتروة منتادم التذهب البريطانيتة , ممتا 

واو من البانيين ورفا وتعره دفا الحوومة البريطانية ال  الباي نتام االحتوار في شراي الوا
 . ( 1), واووت الحوومة البريطانية مدلوا حووميا يتول  شراي الواواو 

, بعتد غربتة اوتتمرت  1947مادا نوروما ال  غانا في تشرين ال اني / نوفمبر  مام       
 United Goldا نت  مشتر مامتا حيتو دمتاه حتزب  )متختمر وتاحا التذهب المتحتد  ( ) 

Coast Convention  ( ويرمز لذ )U. G. C. C )(2 )  وانتبح االمتين العتام للحتزب ,
 500, ومن تالا هذا المننب  بداي بتنتتيم الحتزب وتتالا وتت أشت ر قتام بأنشتاي ) ( 3)

( فتتر  فتتي انحتتاي التتبالد متتا   العمتتا الوياوتتي بالتتدفا   متتن العمتتاا وال الحتتين واوتحنتتاا 
د االدتمامتتتتات واالحتدادتتتتات ورفتتتتا حقتتتتوق م متتتتن االحتتتتتالا البريطتتتتاني , متتتتن تتتتتالا مقتتتت

 .(  4)المذورات ال  الحوومة البريطانية في غانا 

                                                 

(  حمدي حافت واترون , افريقيا في طريا الحرية , دار القاهر  للطبامة , )القاهر  , د. ت( , ص 54)
86 – 87 . 
, ووانت اهدا  الحزب هي  1948احا الذهب المتحد : انعقد هذا الحزب في مام ( مختمر و55)

مقاطعة البضا ا االوروبية , وتنتيم المتاهرات الشعبية لالحتدا  مل  ارت ا  االوعار , وتحقيا الحوم 
ين الذاتي لبانا ,  وان اغلب امضاي الحزب من العماا وال الحين والموت ين , ومندم انبح نوروما االم

العام للحزب مما مل  توويا قامد  الحزب من تالا فتح فرو  لذ في شت  اقاليم البالد . ينتر :   
ملي محافتة , شتنيات من التاريخ , وير وترادم مودز  , المخووة العربية للدراوات والنشر 

العشرين ؛ موو  متوا , مووومة الحروب واالزمات االقليمية في القرن  189(, ص  2009,)بيروت, 
 . 289( , ص 2007افريقيا , بيوان للنشر والتوزيا واالمالم  , )بيروت , 

, تردمة  :محمد ابراهيم ال ضا , ولية  1800(  روالند اولي ر و انطوني اتمور , افريقيا منذ مام 56)
؛ ميالدي ,  70؛    بدوي , المندر الوابا , ص  27( , ص 1972اآلداب , )دامعة الترطوم , 

 . 49ندر الوابا , ص الم
( دوزي  وي زيربو , تاريخ افريقيا الووداي , القوم ال اني , تردمة يوو  الشام , منشورات وزار  57)

؛ اولي ر واترون ,  1؛  قنا  الدزير  , المندر الوابا , ص 870( , ص 1994ال قافة ,) دمشا , 
 . 27المندر الوابا , ص 
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قتتادا نورومتتا المتتتاهر  التتتي دمتتت التت  االضتتراب  1948وفتتي شتتباط / فبرايتتر متتام         
ومقاطعة  البضا ا الموتورد  وشرا  ا   وتت يض اوعارها , وما نتم موتيرات وتلمية نحتو 

واوتتتندد التدتتار االوروبيتتين بالشتترطة فوقتتا نتتدام بتتين الطتترفين قنتتر الحتتاوم البريطتتاني , 
( متتن ابنتتاي الشتتعب البتتاني فتتي العانتتمة اوتترا , ودتتري الم تتات  29راي ضتتحيت ا  حتتوالي )

متتتن م  , فوتتتان رد الحوومتتتة البريطانيتتتة هتتتو امتتتالن حالتتتة الطتتتوار  اد  هتتتذا التتت   امتقتتتاا 
تموتتتة متتتن قتتتاد  متتتختمر )وتتتاحا الم تتتات متتتن المتتتواطنين , ومتتتا تتتتم القتتتبض ملتتت  نورومتتتا و 

 ( 1)الذهب المتحد(  وودن م  

بعتتد ترودتتذ متتن الوتتدن تتترك حتتزب )متتختمر وتتاحا التتذهب المتحتتد( واوتت   )لدنتتة        
( وانتدر نتحي ة ) اتبتار    Committee Of Organization)  ( 2)منتمة الشباب ( 

واحا التذهب المتحتد( المواي ( في العانمة  اورا  التي وانت وياوت ا ضد حزب )اتحاد 
 People's)حتتتزب المتتتختمر الشتتتعبي ( ) , بعتتتد ذلتتتك اوتتت  ( 3)ووياوتتتة     بريطانيتتتة 
Congress Party  )(4 , )  ( والتذي يرمتز لتذP C P    ) تمتوز /يوليتو  متام  21فتي

 ,ووانت مباد  الحزب هي :  1949

 العما مل  ازالة وا انوا  التلم وتشويا حوومة ديمقراطية . -
 الموتمر بوا الووا ا الدوتورية للونوا ال  الحوم الذاتي .النضاا  -
 العما لمنلحة حروة نقابات العماا في البالد لتحوين احواا االوتتدام . -
امتتاد  بنتتاي التتبالد بحيتتو يوتتون للمتتواطنين الحتتا فتتي ان يعيشتتوا ويحومتتوا ان وتت م  -

 وشعب حر .

                                                 

الود , الدار القومية للطبامة والنشر , ) القاهر  , د.ت ( , ص ( داك وودي  , افريقيا ونحو  ا58)
 . 89 – 88؛ حافت واترون , المندر الوابا , ص  871؛ زيربو , المندر الوابا , ص  41
, مع د  2( ردب محمد مبد الحليم , المووومة االفريقية : لمحات من تاريخ القار  االفريقية , المدلد 59)

 . 455(, ص  1997فريقية , )دامعة القاهر  ,  البحوو والدراوات اال
 . 190( محافتة , المندر الوابا , ص 60)
 . 27؛ اولي ر واترون , المندر الوابا , ص  90(  حافت واترون , المندر الوابا , ص 61)
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دتتا المحافتتتة ملتت  التعتتاون بتتين الرخوتتاي والشتتعب فتتي دميتتا انحتتاي التتبالد متتن ا -
 المختمر .

 .( 1)المعاونة وتو يا الوبا ال قامة الحوم الذاتي في اتحاد افريقية البربية   -
, (( العمتا االيدتابي متتن ادتا اوتتتقالا ذاتتي فتتوري  ))طتري نورومتا شتتعارا للحتزب هتتو      

ومتتتتن ادتتتتا تحقيتتتتا ذلتتتتك ممتتتتا ملتتتت  تنتتتتتيم الموتتتتيرات يرافق تتتتا الرقنتتتتات النوتتتتا ية وفتتتترا 
يقيين وحملتتتة االمتتتالم , ووانتتتت مربتتتات الدمايتتتة الحزبيتتتة تنتشتتتر فتتتي شتتتوار  غانتتتا , المووتتت

 ,   (2)واوتمر العما الولمي بعيدا من العن    

, دمتتتا نورومتتتا التتت  االتحتتتاد متتتا متتتختمر  1949تشتتترين ال تتتاني / نتتتوفمبر  20وفتتتي       
د شتتتتوا النقابتتتتات ومقتتتتد االدتمتتتتا  فتتتتي العانتتتتمة اوتتتترا , وانتتتتدر المدتمعتتتتون متتتتذور  تحتتتتد

الحوومتتتتتة المروزيتتتتتة وشتتتتتوا ال ي تتتتتات التشتتتتتريعية والتن يذيتتتتتة والقضتتتتتا ية , اال ان الحوومتتتتتة 
 . ( 3)البريطانية رفضت العما بالمذور   

, 1950وتانون ال تاني / ينتاير  8قدم نوروما وحزبذ  برنامدذ  ال  الدمتاهير فتي          
ب و  العنتيان  المتتدني ومتتدم ودمتا فيتتذ  الت  اوتتتتدام وياوتة العمتتا االيدتابي و  االضتترا

اوتتتتتتدام العنتتتت  ومتتتتدم التعتتتتاون متتتتا الحوومتتتتة البريطانيتتتتة  , و اوتتتتتمر نورومتتتتا فتتتتي فتتتتتح 
المدار  والوليات , والقاي التطتب , ووتتب فتي دريتد  ) اي تتتج نيتوز ( والتتي وتان شتعارها 

 . (4)هو الن وض بالشعب الباني  

                                                 

 . 872(  زيربو , المندر الوابا , 62)
, قنا  الدزير  , المندر 70؛  بدوي , المندر الوابا , ص  872(   المندر ن وذ , ص 63)

 . 1الوابا , ص
؛ ابراهيم واترون ,  159؛ ليندر , المندر الوابا , ص  872(  زيربو , المندر الوابا , ص 64)

 . 177المندر الوابا , ص 
(  ولو  اولطاش , )) ووامي نوروما ودوره في اوتقالا غانا (( , مدلة تاريخ المبرب العربي , 65)

 455؛ مبد الحليم , المندر الوابا , ص  328( , ص 2017, )دامعة الدزا ر ,  6, العدد  3مدلد 
. 
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اي لمناقشتتة الموقتت  , اال ان نورومتتا دمتتا وزيتتر الموتتتعمرات نورومتتا وبعتتض الزممتت       
انتتتر ملتتت  طلتتتب االوتتتتقالا التتتذاتي وقتتتد  اد  هتتتذا التتت  افشتتتاا الم اوضتتتات , ممتتتا دفتتتا 
الحوومتتة البريطانيتتة التت  امتتالن حالتتة الطتتوار  ومحانتتر  زممتتاي حتتزب )المتتختمر الشتتعبي(  

ن , فيمتا وم ادمة مواتبذ ومنادر   ممتلواتذ  , وما وزمت الوالي ملت  التدتار االوروبيتي
تتتتم  القتتتاي القتتتبض ملتتت  نورومتتتا  ومتتتدد متتتن الزممتتتاي الحتتتزب  و الحوتتتم  ملتتتي م متتتر   انيتتتة 

 . ( 1)بالودن لمد  ونتين بعد توديذ الت م الي م  
 نكروما واالنتخابات البرلمانية :       

 : 1951اوال : انتخابات شباط / فبراير 

نيتتتة ان اوتتتتمرار حالتتتة الطتتتوار  قتتتد وبعتتتد فتتتتر  متتتن التتتزمن شتتتعرت الحوومتتتة البريطا        
تتتخدي التت  ان دتتار الشتتعب وان يتتار االحتتتالا ,  فأملنتتت البتتاي حالتتة الطتتوار  ودمتتت التت  

قتتتررت الحوومتتتة البريطانيتتتة ادتتتراي االنتتابتتتات البرلمانيتتتة , حيتتتو   ,( 2)ادتتتراي االنتتابتتتات 
ي غانتتا , بينمتتا شتارك فتتي االنتتابتات متتد  احتزاب  , اال ان تتا لتتم يوتن ل تتا شتعبية واوتتعة  فت

شتارك  نورومتا   باالنتتابتات  وهتتو فتي الوتدن ممت ال متتن حتزب )المتختمر الشتعبي( التتذي 
( مقعتد فتي البرلمتان  38( مقعتد متن انتا )  34فاز في االنتتابات حيو حنتا ملت  ) 

, (3) 1951شتتتباط/ فبرايتتتر  12, ممتتتا دفتتتا الحوومتتتة البريطانيتتتة التتت  اطتتتالا وتتتراحذ فتتتي 
ب ) تتتريج الوتتدون ( ونتتار و يتتر متتن امضتتاي الحتتزب  يتبتتاهون ونتتار الحتتزب يحمتتا لقتت

بامتمار قبعة تانة بحاملي هذا اللقتب وتتر  نورومتا متن الوتدن وهتو يعتمتر القبعتة ذات 

                                                 

( فينا محمد مووي , مودز تاريخ افريقيا الحديو والمعانر , منشورات الدامعة الم توحة , 66)
؛ مبد الحليم , المندر  91؛   ابراهيم واترون , المندر الوابا , 295( , ص 1997)بنبازي , 

  455الوابا , ص 
 . 27؛ اولي ر واترون , المندر الوابا ,  91(   ابراهيم واترون , المندر الوابا , ص 67)
؛  63(   ديم  ويمرون , ال ور  االفريقية , الدار القومية للطبامة والنشر , )القاهر  , د. ت (, ص 68)

 . 455؛ مبد الحليم , المندر الوابا , ص  873زيربو , المندر الوابا , ص 
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اننتي أت متن الوتدن  دتتا  )) , وبمناوبة فتوزه فتي االنتتابتات قتاا   (1)الندمة البيضاي  
 ( 2(( )ريطانية  البرلمان دون ان احما أي مشامر بالضبينة ازاي ب

اوتمر نشاطذ في البرلمان ور ي  لألغلبية البرلمانية , اال انذ لم يمنح  لقتب ر تي         
, وبعد تننيبذ ر يوا للتوزراي ممتدت الحوومتة  (3)  1952أذار / مار   5الوزراي اال في 

وتود ( , البريطانية ال  التعاون ما المعارضة ضد نورومتا وتوتمية حومتذ ) بالتديوتاتور اال
وفتتي المقابتتا اوتتتمر نورومتتا فتتي مملتتذ ضتتد المعارضتتة والمتتخامرات واالحتوتتارات البريطانيتتة 
من طريا تنمية االقتناد وذلتك متن تتالا انشتاي بنتك اهلتي و انشتاي شتروة وطنيتة لتدتار  
الواوتتاو , حتتت  اوتتتطا  ان  يحطتتم احتوتتار شتتروة افريقيتتا المتحتتد  واشتتباا اهتتا غانتتا فتتي 

ة ويحتتتا محتتتا  المتتتوت ين البريطتتتانيين , واملتتتن نورومتتتا متتتن محاربتتتتذ الوتتتتا   الحووميتتت
 .  (4)للتميز العننري 

وتتع  نورومتتا للونتتوا بتتبالده التت  الحوتتم التتذاتي , وقتتام بتتإدراي اتنتتاالت مديتتد           
متتا الحوومتتة البريطانيتتة اوتت رت بالتتتالي  متتن دوتتتور دديتتد تتتم تن يتتذه امتبتتارا متتن نيوتتان / 

نتتتتص الدوتتتتتور الدديتتتتد  ملتتتت  تشتتتتويا مدلتتتت  مخلتتتت  متتتتن امضتتتتاي   , وقتتتتد 1954ابريتتتتا 
ينتتتلون اليتتتذ متتتن طريتتتا االنتتابتتتات , ومتتتا نتتتص ملتتت  اوتتتتبعاد االوربيتتتين متتتن منانتتتب 
التتوزارات  , فأنتتبحت التتوزار  ول تتا افريقيتتة  تتم انطلقتتت الحوومتتة الوطنيتتة فتتي طريتتا محتتدد 

                                                                   ,                     (5)لتحقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا اوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوماا الوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتياد  الوطنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
حيتتو طلتتب متتن الحوومتتة البريطانيتتة متتدد متتن الم ندوتتين وفنيتتين ومدروتتين واطبتتاي وملمتتاي 

, والعمتتا ملت   حنتتوا غانتتا ملتت    (6 )للمعاونتة فتتي تن يتتذ برنامدتتذ االنتالحي فتتي غانتتا 
 وومة البريطانية وهي والتالي : اوتقالل ا , وقدم مد  مقترحات ال  الح

                                                 

 . 873( زيربو , المندر الوابا , ص 69)
 . 161( ليندر , المندر الوابا , ص 70)
 . 192؛ محافتة , المندر الوابا , ص  328( اولطاش , )) ووامي نوروما (( , 71)
 . 92( حافت واترون , المندر الوابا , ص 72)
 . 874با , ص ؛ زيربو , المندر الوا 2( )) الزميم الباني (( , المندر الوابا , ص 73)
 . 161(  ليندر , المندر الوابا , ص 74)
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دراوتتة موتتالة اوتتتقالا وتتاحا التتذهب متتن قبتتا البرلمتتان البريطتتاني , ونقتتا شتتخون ا متتن  -
 .( 1)وزار  الموتعمرات ال  وزار  شخون الوومنولو  

توتتوين موتتخولية ادار  الشتتخون التارديتتة بيتتد الحتتاوم العتتام تتتالا فتتتر  االنتقتتاا ملتت  ان  -
معتمتدين دبلوماوتيين  فتي التدوا االتتر  التتي ل تا منتالح  يومح لواحا الذهب بتعيين

 مع ا .
( مقعتتد , ويم تتا المقعتتد الواحتتتد )  105( التت  )  48زيتتاد  متتدد مقامتتد البرلمتتان متتتن )  -

    ( . 2)( ال  نومة من الووان 45
ووان ل ذه االدرايات التي قام ب تا نورومتا ا رهتا فتي ازديتاد متدد المتوت ين البتانيين        
ونتتا متتدد المتتوت ين البتتانيين فتتي الوتتتا    1953 – 1951ال تتتر  الممتتتد  متتا بتتين  ف تتي

( موتتت   وذلتتك 743( التت  )351المدنيتتة التت  او تتر متتن الضتتع  حيتتو ارت تتا العتتدد متتن )
 ( .3)ب ضا التدريب والمنح الدراوية ال  اوروبا 

 10فتتي  وتتذلك ممتتد نورومتتا ملتت  متترض قضتتية االوتتتقالا ملتت  البرلمتتان البتتاني        
هنتا يتأتي وقتت فتي  )) , وفي هذا اليوم الق  نوروما ولمة قاا في تا    1953تموز / يوليو 

تاريخ شعوب الموتعمرات ال بد ل تم فيتذ فتي وتبيا تحقيتا ارادت تم بووتر اغتالا االوتتعمار 
.... واليوم ندتمتا هنتا لنطالتب ب تذا الحتا الوتتقاللنا ... فحتا الشتعب فتي ان يحوتم ن وتذ 

متتتا هتتتو مبتتتدا اواوتتتي وادتتتراي منتتتالحة مليتتتذ يعتتتد بم ابتتتة تيانتتتة للمبتتتدأ , وان حتتتا بن وتتتذ ان

                                                 

, ومقرها الر ي  في لندن , وهي  1931وانون االوا / ديومبر   11( الوومنولو : تأو  في 75)
دولة , وهدف ا تقوية الروابط الوياوية و  52منتمة تدما المملوة المتحد  ما موتعمرات ا الوابقة ومددها 

و ال قافية بين االمضاي ال  دانب دمم الموارات الديمقراطية داتا وا بلد  العوورية ,  االقتنادية
, ينتر : الوومنولو , مووومة ويويبيديا ,  1957مضو ,  انضمت غانا ال  الوومنولو في مام 

ar.wikipedia.org   . 
 . 329( اولطاش , )) ووامي نوروما (( , ص 76)
رب العلمية ال انية , تردمة  :مبد العلي الويد منوي , دار ( دون هاتون , تاريخ افريقيا بعد الح77)

 . 192( , ص 1962الوتاب العربي للطبامة والنشر ,  )القاهر  ,
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الشتتعب فتتي ان يقتترر منتتيره بن وتتذ ل تتو امتتر ال يحتتتا  قياوتتذ التت  مقيتتا  اللتتون او دردتتة 
 . (  1(( )التطور االدتمامي 

وتحتت ضتتبط الحوومتة البانيتتة المنتتبتتة وضتعت الحوومتتة البريطانيتة  فتتي نيوتتان /        
(  104الدوتتور الدديتد  , التذي تضتمن زيتاد  مقامتد البرلمتان البتاني الت  )  1954ابريتا 

مقعتتد , وتنحيتتة التتوزراي التتذين يشتتتروون فتتي المدلتت  التن يتتذي بحوتتم منتتا نتتب م واوتتتبدال م 
بأمضتتتاي منتتبتتتين , وتحويتتتا المدلتتت  التن يتتتذي التتت  مدلتتت  التتتوزراي , حيتتتو يقتتتوم ر تتتي  

م متتتن ان الحتتتاوم العتتتام احتتتت ت بوتتتيطرتذ ملتتت  وتتتا متتتن التتتوزراي باتتيتتتار امضتتتايه , بتتتالرغ
الشرطة والدتيش  , اال ان وتلطاتذ التتي يحتت ت ب تا لتم يماروت ا اال منتد امتالن الطتوار  , 

 ( .2)ولوي يوري م عوا الدوتور الدديد وان من الضروري ادراي االنتتابات 

 :  1954ثانيا : انتخابات حزيران / يونيو 

/ يونيتتو  وبعتتد امتتالن الدوتتتور الدديتتد للتتبالد , تمتتت االنتتابتتات  حزيتتران 15فتتي          
( مقعتتد فتتي البرلمتتان , حيتتو فتتاز  104( احتتزاب وياوتتية ملتت  )  6البرلمانيتتة وتنافوتتت  ) 

( مقعتتد , وحتتزب الشتتعب الشتتمالي ملتت  71حتتزب المتتختمر الشتتعبي  بر اوتتة نورومتتا ملتت  )
, وحزب مختمر غانتا ملت  مقعتد واحتد ( مقعد , وحزب مختمر التودوالند مل  مقعدين 12)

, والحزب االوالمي المتحد مل  مقعد واحتد ,ودمعيتة الشتباب االفريقتي ملت  مقعتد واحتد , 
 ( .3) ( مقعد  16والموتقلون  حنلوا   مل  ) 

                                                 

( ووامي نوروما , اني اتحدو من الحرية , الدار القومية للطبامة والنشر , ) القاهر  , د . ت ( , 78)
 . 162؛ ليندر , المندر الوابا , ص  47-46ص 

 . 331اولطاش , ))ووامي نوروما(( , ص ( 79)
, الموتب العربي للمعار  ,   1992( ياور محمد الوبوي , التحوا الديمقراطي في غانا منذ مام 80)

 . 332؛ اولطاش , )) ووامي نوروما (( , ص  40( , ص 2015)القاهر  , 
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 17وازاي فتوز حتتزب المتتختمر الشتتعب باالنتتابتتات , دمتتا الحتتاوم العتتام نورومتتا  فتتي        
ي  االغلبيتتة البرلمانيتتة التت  تشتتويا الحوومتتة , وفعتتال تتتم تشتتويا تمتتوز / يوليتتو  بنتت تذ ر تت
 ( . 1)( وزراي دميع م  من حزب المختمر الشعبي 10الحوومة التي ضمت )

تمتتوز / يوليتتو اذا  نورومتتا بيتتان  ملتت  الشتتعب البتتاني بمناوتتبة فتتوزه فتتي  23وفتتي         
التت  وروتتي الحوتتم وتتر ي   االنتتابتتات  وهتتي  اوا روتتالة روتتمية لنورومتتا بمناوتتبة مودتتتذ

امتقتتتد ان وتتتا شتتتتص وتتتيوافا ملتتت  ان االنتتابتتتات البرلمانيتتتة االتيتتتر   ))للتتتوزراي , قتتتاا  
وانتت اتطتر انتتابتات دترت فتي تاريتنتا وقتد اتاحتت لنتا تبتر  معينتة فتي التقتدم فتي رحلتنتتا 
ا نحتتو االوتتتقالا ... و وا متتر  فتتي تتتاريخ غانتتا يوتتون لنتتا برلمتتان غتتاني  ومدلتت  وزراي وتت

 ( .2((  )امضا ذ من        البانيين  

ولمتتا فشتتلت االحتتزاب المعارضتتة فتتي ايقتتا  حتتزب متتختمر الشتتعبي فتتي انتتابتتات متتام      
, انتتبحت حينتتذاك فتتي مواد تتة احتتد االمتترين امتتا ان تقبتتا امتتر تحقيتتا االوتتتقالا  1954

دفا  تحتتت وتتيطر  حوومتتة نورومتتا  , وامتتا ان تبحتتو ل تتا متتن ووتتا ا اتتتر  تمون تتا متتن التت
 ( .3)من مروزها , فوعت ال  توحيد االحزاب المعارضة للحوومة    

حتتتاوا حتتتزب حروتتتة التحريتتتر القتتتومي المعتتتارض  ا تتتار  المشتتتاوا ونشتتتر االشتتتامات        
وامتاد   متداي قبيلتة االشتتانتي الت  وتوان الدنتتوب متن تتالا تعب تة التتراي العتام ل تذه القبيلتتة  

ر متتتنح االوتتتتقالا ,  وبالتتتتالي اد  هتتتذا التتت  اممتتتاا , واشتتتعار الحوومتتتة البريطانيتتتة بأتطتتتا
من  بين حوومة نوروما  وحزب التحرير القومي , مما دفا الحوومة البريطانية ال  ان تاي 
هتذا النتزا  متتن طريتا تقتديم متتد  اقتراحتات حتتوا امتداد دوتتور يال تتم احتيادتات االوتتتقالا 

ريعين وهمتتا مدلتت  للزممتتاي وتشتتويا حوومتتة مروزيتتة  توتتاندها  دمعيتتات ذات مدلوتتين تشتت
 ( . 4)ومدل  منتتب  , وقد رحبت حوومة نوروما بذلك بينما رفضتذ المعارضة  

                                                 

 . 874, زيربو , المندر الوابا , ص  162(  ليندر , المندر الوابا , ص 81)
 . 53-52( نوروما , اني اتحدو من الحرية , ص 82)
 . 334( اولطاشي ,))ووامي نوروما(( , ص 83)
 . 92؛ حافت واترون , المندر الوابا , ص  334(  المندر ن وذ , ص 84)
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احت تتتا نورومتتتا بتتتذور  تأوتتتي  حتتتزب المتتتختمر  1955وفتتتي حزيتتتران / يونيتتتو متتتام          
... لتم )) الشعبي وتالا االحت اا الق  نوروما تطابا في واحة العانمة  اورا , قاا فيتذ  

مامتتا اوتتت نا يا , فقتتد ونتتا مند تتذ وا قتتين متتن نداحنتتا فتتي الن ايتتة ... ومنتتذ  1955متتام يوتتن 
ت ر مد  احزاب وياوية اال ان ا لم تندح فتي روتم أي وياوتة  1949تأوي  الحزب مام 

يقبل تتا الشتتعب , و وا متتر  فتتي تتتاريخ غانتتا يوتتون حزبنتتا الحتتزب الوحيتتد التتذي يقتتدم برنامدتتا 
 .(  1(( )والحرية والديمقراطية والعدالة االدتمامية ...  وياويا لتحقيا االوتقالا

 : 1956ثالثا : انتخابات تموز / يوليو 

(  6, وتنافوتتتت )  1956تمتتتوز / يوليتتتو   17تتتتم ادتتتراي االنتتابتتتات البرلمانيتتتة فتتتي        
( مقعتتتد فتتتي البرلمتتتان, وبعتتتد فتتترز االنتتتوات حنتتتا  حتتتزب 104احتتتزاب وياوتتتية ملتتت  ) 

(  15( مقعتد , وحتزب الشتعب الشتمالي ملت  ) 71ر اوتة نورومتا ملت  )المختمر الشتعبي ب
( مقعتد , ومتختمر التودتو النتد ملت  مقعتدين  12مقعد , والحروة الليبراليتة الوطنيتة ملت  ) 

, وحتتزب الدمعيتتة االوتتالمية ملتت  مقعتتد واحتتد , واتحتتاد الشتتباب االفريقتتي متتا مقعتتد واحتتد 
از حتتزب المتتختمر الشتتعبي و ولتت  نورومتتا بينمتتا حنتتا الموتتتقلون ملتت  مقعتتدين وبتتذلك فتت

 ( .2)بتشويا الحوومة  

اب / اغوتط  مقتد البرلمتان البتاني اولت  دلوتاتذ وقترر  بأغلبيتة االنتتوات  3وفتي       
ان يتتتتتم مناقشتتتتة التتتتزام  الحوومتتتتة فتتتتي المطالبتتتتة باالوتتتتتقالا ضتتتتمن اطتتتتار دوا الوومنولتتتتو 

يتة الموافقتة ملت  طلتب االوتتقالا التذي البريطاني وهذا تماشيا متا امتالن الحوومتة البريطان
 (  .3)ندر من المدل  النيابي  البريطاني 

وا نتتتاي مناقشتتتة طلتتتب االوتتتتقالا فتتتي البرلمتتتان البتتتاني , قاطعتتتت احتتتزاب المعارضتتتة       
دلوتتة البرلمتتان متتن ادتتا حتتو الحوومتتة البريطانيتتة ملتت  تأديتتا موضتتو  االوتتتقالا , وبعتتد 

                                                 

 . 55( نوروما , اني اتحدو من الحرية , ص 85)
 . 92الوابا , ص  ؛ حافت واترون , المندر 42( الوبوي , المندر الوابا , ص 86)
( تاهر داوم  محمد , افريقيا ما وراي النحراي من االوتعمار ال  االوتقالا  دراوة تاريتية , 87)

 . 167( , ص 2002الموتب المنري للتوزيا المطبومات , )القاهر  , 
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االغلبيتتة البرلمانيتتة بر اوتتة حتتزب المتتختمر الشتتعبي تخيتتد  ان ودتتدت الحوومتتة البريطانيتتة ان
اذار  6, رضتتت لألمتر واملنتت  الحوومتة البريطانيتة  ان يتوم  ( 1)امالن    االوتقالا   

 .(  2)هو يوم امالن اوتقالا واحا الذهب  1957/ مار  

في تتا بمومتتد وربتتالا البرلمتتان البتتاني  اروتتا الحتتاوم العتتام روتتالة التت  نورومتتا يبلبتتذ       
 (3)امالن اوتقالا واحا الذهب , ونقا  هذه الروالة ال  البرلمان 

ليون هدفنا فتي وتا  )) وازاي ذلك الق  نوروما تطابا في البرلمان الباني  قاا في ا         
نقاش االقنا  العقلي , واالو ام في البناي من منلحة االمة ال منتلحة القبيلتة او الطا  تة 

تمتتتتا بمدتمتتتا موتتتتقر , واقتنتتتاد وتتتليم , واموانيتتتات متيمتتتة , ولتتتي  منتتتدنا , ان بالدنتتتا ت
التعنتتب التتديني او العننتتري او القبلتتي , اوتتتطا  ادتتدادنا منتتذ قتترن ان يقيمتتوا امبراطوريتتة 

 .(    4((  )متيمة قبا ان توون لبريطانية اية اهمية في الودود 

ان وتتتتاحا التتتتذهب  وتتتتيناا   ))ومتتتتا القتتتت  تطابتتتتا اذامتتتتذ ملتتتت  الشتتتتعب  قتتتتاا فيتتتتذ         
, ووتنتتبح  وتتاحا التتذهب دولتتة حتتر   1957اذار / متتار   6االوتتتقالا الوامتتا فتتي يتتوم 

 .(   5(( ) موتقلة ذات وياد  تحت اوم دولة غانا   

وفي المومد المحدد ال مالن االوتقالا وبعد ان املتن ر تي  التوزراي البريطتاني فتي        
نولتتتو قتتتد وافقتتتت ملتتت  اوتتتتقالا غانتتتا وودتتتذ  نورومتتتا مدلتتت  العمتتتوم ان دميتتتا دوا الووم

التيوم منتا ف تذه بالدنتا ونحتن انتحاب ا ونحتن  )) تطابا ال  الحوومتة البريطانيتة قتاا في تا  
دتتتديرون ان نتوالهتتتا لقتتتد ولتتتدنا اليتتتوم ولوننتتتا ولتتتدنا اقويتتتاي ... وهوتتتذا انتتتبحت غانتتتا بلتتتدوم 

                                                 

 . 335(  اولطاش , )) ووامي نوروما (( , ص 88)
 . 874زيربو , المندر الوابا , ص ؛  65( نوروما , اني اتحدو من الحرية , ص 89)
 . 163( ليندر , المندر الوابا , ص 90)
 . 874؛ زيربو , المندر الوابا , ص  72( بدوي , المندر الوابا , ص 91)
 . 66( نوروما , اني اتحدو من الحرية , ص 92)
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, وانتبحت غانتا متن التدوا االمضتاي فتي منتمتة ( 1(( )المحبوب دولة حتر  الت      االبتد  
 ( .2)الوومنولو وفي هي ة االمم المتحد 

 نكروما وسياسته الداخلية والخارجية  بعد االستقالل : 

بتتتدأ نورومتتتا بتتتدفا  مدلتتتة  1957اذار / متتتار   6بعتتتد امتتتالن اوتتتتقالا غانتتتا فتتتي         
نية بين متتل  القبا تا حيتو ان تا التقدم في بالده بورمة ,  فعما مل  تحقيا الوحد  الوط

وانت متن اوبتر المشتاوا التتي واد  تا فتي االمتوام االولت  متن االوتتقالا ,فقتد اوتتطا  ان 
يوتون الشتنتتية الوطنيتة التتتي حلتت محتتا النزامتات القبليتتة وبتدأت هتتذه القبا تا تتعتتاون متتا 

االقتنتاد البتاني   الحوومة المروزية , بارضتافة لد توده فتي روتم القوامتد البرلمانيتة وتتدميم
(3 ) . 

امتتتا فيمتتتا يتتتتص االنتتتالي الوياوتتتة الداتليتتتة , فقتتتد متتتارض نورومتتتا  دمتتتج احتتتزاب       
التت  ذلتتك التتدمج باوتتم حتتزب االتحتتاد  1960المعارضتتة فتتي حتتزب واحتتد منتتدما دمتتت متتام 
 .  ( 4)وقام بأفشالذ بحدة ت ديد  الوحد  الوطنية  

موون  من تم  نقتاط ,  يتناوتب متا هتذه  ( 5)( وما أمد نوروما ) دوتورا  دديدا        
 27نيوتان / ابريتا الت    19التطورات فأدر  اوت تاي وافتا مليتذ الشتعب , فتي ال تتر  متن 

                                                 

 80رية , ص .نوروما , اني اتحدو من الح 3-2( )) الزميم الباني (( , المندر الوابا , ص  93) 
. 
 . 143؛ حقي , المندر الوابا ,  77( ولم  , المندر الوابا , ص  94) 
 . 3( )) الزميم الباني (( , المندر الوابا , ص 95)
 . 875(  زيربو , المندر الوابا , ص  96) 
يوون ر ي  الدولة الذي يملك الولطة الواملة  – 1( الدوتور الدديد تضمن تم  نقاط هي :  97) 
يتوون التم يا  – 2يوا باالنتتاب , وما يوون في الوقت ن وذ القا د االمل  للقوات المولحة واالدار  , ر 

 3الشعبي من البرلمان ور ي  الدم ورية , وللر ي  حا االمتراض مل  القوانين ويمونذ حا البرلمان , 
يعين الر ي   – 4ا غلبية , ال موان اماد  انتتابات الر ي  في االنتتابات العامة يدب ان يوون ب –

اوتقالا القضاي مو وا بنص الدوتور . ينتر ليندر ,  – 5مدل  الوزراي الذي يشوا من البرلمانيين , 
 . 164المندر الوابا , ص 



 
 م2019/هـ1440                                            (             78العدد ) –                        

 

 
461 

, متتن ادتتا تعتتديا الدوتتتور البتتاني حتتوا مننتتب ر تتي  الدم وريتتة  1960نيوتتان/ ابريتتا 
ا ج االوتت تاي هتي وزياد  نالحيات الر ي  في التدتا في وافة شخون التبالد  , ووانتت نتت

% , وملتتت  ذلتتتك تتتتم تطبيتتتا الدوتتتتور  11%, والتنتتتويت ) بتتتال ( 88التنتتتويت )بتتتنعم ( 
 . (  1)الدديد  

تتتتتتم ادتتتتتراي انتتابتتتتتات ر اوتتتتتة الدم وريتتتتتة , وتتتتتتاض  1960وفتتتتتي أب / أغوتتتتتط         
االنتتابات الر اوية ضد نوروما مرشحا واحتدا هتو ) دوزيت  دانوتوا ( , التذي حنتا ملت   

% متن االنتوات , و بعتد فتوزه فتي  77من االنتوات بينمتا حنتا نورومتا ملت  %   13
 . ( 2)االنتتابات  انبح   نوروما أوا ر ي  للدم ورية غانا بعد االوتقالا  

وفيمتتا يتتتص المدتتاا العوتتوري فقتتد وتتون نورومتتا ديشتتا موونتتا متتن  تتالو فتترا متتن       
لطتتا رات , وقتتد اوتتتعان بتتالقوات الدنتتود و ال تتة وحتتدات موتتلحة بالتتدبابات ومدمومتتة متتن ا

البريطانية في تدريب الديش الباني , وما وتان يرغتب فتي انشتاي الوليتة العوتورية وتأوتي  
 . ( 3)ديش غاني متطور ومولح بأحدو االولحة من ضباط ودنود 

امتتا فتتي المدتتاا االقتنتتادي فقتتد طبقتتت  حوومتتة نورومتتا مشتترو  الوتتبا وتتنوات )          
متتتتن تتتتتالا تتتتتأميم متتتتددا وبيتتتترا متتتتن شتتتتروات التعتتتتدين البريطانيتتتتة ,  ( , 1970 – 1963

واالهتمتتتام بالطاقتتتة لتتتتوفير الو ربتتتاي متتتن طريتتتا بنتتتاي محطتتتة و ربا يتتتة ملتتت  ن تتتر ال ولتتتتا , 
واندار قوانين لتشديا ال الحين مل  اقامة مزار  تعاونيتة  والتنويتا فتي زرامتة المحانتيا 

الواوتتتاو , ووضتتتا تطتتتة للتنميتتتة وللتحتتترر  الزراميتتتة والتقليتتتا متتتن االمتمتتتاد ملتتت  محنتتتوا
 . ( 4)االقتنادي واالدتمامي 

حنتتتتا  1961وفتتتتي المقابتتتتا وانتتتتت المعارضتتتتة تبتتتتو االشتتتتامات ف تتتتي ايلتتتتوا / وتتتتبتمبر   
اضتتراب لعمتتاا وتتوك الحديتتد احتدادتتا ملتت  رواتتتب م واحتتوال م المعيشتتية المترديتتة , بوتتبب 

                                                 

 . 43( الوبوي , المندر الوابا , ص 98)
 . 875؛  زيربو , المندر الوابا , ص  168(  محمد , المندر الوابا  , ص 99)
 . 174( ليندر , المندر الوابا , ص  100)
 . 876( زيربو , المندر الوابا , ص 101)
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اب مدفوما من قبتا احتزاب المعارضتة , نتام التقش  في ميزانية الدولة , ووان هذا االضر 
ممتتا دفتتا حوومتتة نورومتتا التت  مقاومتتة االضتتراب ومالحقتتة زممتتاي المعارضتتة والقتتاي القتتبض 

 . ( 1)ملي م وودن م بت مة االشتراك في مخامرات تتريبية او بت مة ال واد 

  من ادا الحد متن البطالتة التتي زادت بتين التتريدين المتدار  , ممتا نورومتا ملت       
( اال  مضتو وتتم تنتتيم م 10تشويا ) فرا مماا غانا ( وضتمت هتذه ال ترا او تر متن )

 . ( 2)وفا االولوب العووري واتتذت زيا موحدا وتدريبات منتتمة 

امتتا ملتت  النتتعيد وياوتتتذ التارديتتة فقتتد  بتتدأ نورومتتا فتتي مماروتتة نشتتاطذ ملتت           
فريقيتة والعمتا ملت  موافحتة االوتتعمار النعيد الدولي والوعي لتحقيا حلمذ في الوحد  اال

  ))ومواند  حروات التحرر في افريقيا ما امالنتذ لالوتتقالا  , حيتو قتاا  يتوم االوتتقالا  
, ممتا ملت  تأييتد (( وو  يوون اوتقاللنا ناقنا اذا لم يرتبط بتحرير البالد االفريقية ول تا 

ات الدوليتتتة والعمتتتا ملتتت  تحقيتتتا القتتتو  الحياديتتتة فتتتي العتتتالم رروتتتاي  قوامتتتد دديتتتد  للعالقتتت
 .    ( 3)التضامن االفريقي  

 1958تشترين ال تاني / نتوفمبر  23ومن ادا تطبيا ما قالذ يوم االوتقالا املن في      
اتحاد غانا ما دم ورية غينيا ,  وان ال د  من هذا االتحاد هو تحقيا الوحتد  االفريقيتة , 

 .  (4)  واالقتناد والوياوة التاردية والتعاون المشترك بين البلدين في الدفا

افتتتتتح  نورومتتتا  متتتختمر للتتتدوا الموتتتتقلة فتتتي  1958وفتتتي وتتتانون االوا / ديوتتتمبر        
العانمة أورا تحت اوم ) مختمر الشعوب االفريقية االوا (  , وهو اوا متختمر يعقتد ملت  

                                                 

؛ ليندر , المندر الوابا  123؛ ضاهر , المندر الوابا , ص  875(  المندر ن وذ , ص 102)
 . 173,ص

 . 78( ولم  , المندر الوابا , ص 103)
 . 3( )) الزميم الباني (( ,المندر الوابا , ص 104)
 – 1963وني رداي ومرزوقي ندا  , منتمة الوحد  االفريقية ودورها في دمم حروات التحرر ( م 105) 

- 2015في افريقيا الووداي , روالة مادوتير , غير منشور   دامعة العربي التبوي ,) تبوة  ,  2001
 . 26( , ص 2016
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لمبتتتترب و ارض افريقيتتتتة  وقتتتتد حضتتتتره  متتتتاني دوا افريقيتتتتة وهتتتتي منتتتتر وليبيتتتتا وتتتتتون  وا
, ومن االمور التي ناقشت ا المتختمر  هتي : موتتقبا الشتعوب (1)الوودان و ا يوبيا و ليبيريا 

االفريقيتتة غيتتر الموتتتقلة و ان توتتون  افريقيتتا ول تتا حتتر  وموتتتقلة , و اتبتتا  وياوتتة تارديتتة 
تقوم مل  اوتا  متدم االنحيتاز والحيتاد االيدتابي  ,  و حادتة افريقيتا الت  تنميتة اقتنتادية 

 . (2),  والتتلص من التميز        العننري  

ادتما نوروما برخواي دم ورية ليبيريا ودم وريتة غينيتا ,  1959وفي تموز / يوليو       
 وتالا االدتما  اندروا مد  نقاط حوا افريقيا وهي : 

 _ ان اوم المنتمة يدب ان يوون مدمومة  الدوا االفريقية الموتقلة .

 لشعوب االتر  ل م الحا في االوتقالا وتقرير المنير ._ االفريقيون ووا ا

 _ وا مضو في المدمومة ال يتدتا في شخن الدولة االتر  .

_ الوياوتتتة العامتتتة للمدمومتتتة هتتتي اقامتتتة مدتمتتتا افريقتتتي يتمتتتتا بالحريتتتة و الرتتتتاي لنتتتالح 
وال قافيتتة الشتتعوب , وتحقيتتا والوتتالم واالمتتان ,  واقامتتة العالقتتات الدبلوماوتتية واالقتنتتادية 

 ما دميا دوا العالم .

 . (3)_ يوون للمدمومة ملم و والم وطني , و شعار المدمومة هو االوتقالا والحرية 

, افتتتتح نورومتتا فتتي العانتتمة أوتترا متتختمر ) العمتتا  1960نيوتتان / ابريتتا  7وفتتي       
ا االفريقيتة االيدابي واالمن في افريقيا ( , وقد دمت غانا ال  التشتاور متا غيرهتا متن التدو 

الموتتتتقلة  حتتتوا متتتد  نقتتتتاط وهتتتي : قيتتتام الحوومتتتة ال رنوتتتتية  بتدتتتارب نوويتتتذ  ذريتتتة  فتتتتي 
النحراي , والمذبحتة التتي قامتت ب تا حوومتة  دنتوب  افريقيتا  ضتد المتتتاهرين والتتي راي   

                                                 

 . 144( االمين , المندر الوابا , ص 106)
 . 95؛ حافت واترون , المندر الوابا , ص  104لحرية , ص (  نوروما , اني اتحدو من ا107)
 . 108 – 106( نوروما , اني اتحدو من الحرية, ص 108)
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ضتتحيت ا الو يتتر متتن  ابنتتاي دنتتوب افريقيتتا ,  ووانتتت نتتتا ج المتتختمر هتتو :   قيتتام حوومتتة  
 .  (1)دميد امواا المخووات ال رنوية في غانا  نوروما بت

وونتتتت وتتتا متتتن غانتتتا و متتتالي و غينيتتتا ) اتحتتتاد  1961نيوتتتان / ابريتتتا  29وفتتتي         
التتتدوا االفريقيتتتة ( , وهتتتو امتتتتداد لالت اقيتتتات الوتتتابقة بتتتين تلتتتك التتتدوا تانتتتة فيمتتتا يتنتتتا 

ة العننتترية لتتذلك قتترروا  بالوياوتتة العوتتورية واالقتنتتادية, ووتتانوا معارضتتين لوياوتتة الت رقتت
 .(  2)مقاطعة اتحاد دنوب افريقيا      اقتناديا 

 :       1966االنقالب العسكري ضد نكروما عام 

اميتتد انتتتتاب نورومتتا ر يوتتا للتتبالد , اال انتتذ تعتترض لمحتتاوالت اغتيتتاا  1965وفتتي متتام   
شتتتباط /  24,  وذلتتتك فتتتي  ( 3)مديتتتد  ومن تتتا  انقتتتالب مدمومتتتة متتتن الضتتتباط ملتتت  الحوتتتم

, اذ  تعترض نورومتا الت  انقتالب موتوري قتام بتذ )دوزيت  دانوتوا (  ر تي   1966فبراير 
االروان الوابا , مندما وان نوروما في زيار  رومية ال  النين , حيو نتدرت  االوامتر 
التت  قا تتد حاميتتة ووماوتتي فتتي شتتماا غانتتا بتتالتحرك نحتتو  العانتتمة اوتترا , فقامتتت  مشتترين 

ر الدم تتتوري ,  وبتتتذلك ندتتتح قتتتاد  االنقتتتالب  فتتتي االطاحتتتة  بحوتتتم دبابتتتة بمحانتتتر  القنتتت
 . (4) نوروما  

اوتتت  قتتتاد  االنقتتتالب ) مدلتتت  التحريتتتر التتتوطني ( التتتذي بتتتين للشتتتعب  ان  وتتتبب        
االنقتتالب هتتو وياوتتة نورومتتا بعتتدم احتتترام الحقتتوا والحريتتات ال رديتتة للمتتواطنين ومماروتتات 

, والديوتاتوريتتتة , والتتتتدهور االقتنتتتادي , وتع تتتد  حوومتتتة نورومتتتا التتتتي اتنتتت ت بال وتتتاد,

                                                 

 . 130(  المندر ن وذ , ص 109)
 . 4( )) الزميم الباني (( , المندر الوابا , ص 110)
 3240ترونية , العدد ( ماهر حون ,)) وفا  الزميم الباني نوروما (( , دريد  المنري اليوم االلو111)

   www.today.almasryalyoum.com,  1, ص  2013نيوان / ابريا  27, الوبت 
( احمد اما محمد , اال نية والنتم الحزبية في افريقيا دراوة مقارنة , الموتب العربي للمعار  , 112)

 . 102؛ اولي ر واترون , المندر الوابا , ص  470( , ص 2015)القاهر  , 

http://www.today.almasryalyoum.com/
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المدلتت  للشتتعب بعتتود  وتتريعة للديمقراطيتتة وتشتتويا حوومتتة مدنيتتة وبقتتاي امضتتاي التدمتتة 
 . ( 1)المدنية 

وذلك اندر المدل  مد  قترارات وهتي حتا حتزب المتختمر الشتعبي , وايقتا  العمتا       
طانيتتة وافوتتاي المدتتاا للشتتروات االدنبيتتة بالدوتتتور , وامتتاد  العالقتتات الدبلوماوتتية متتا بري

 ( .2)بإماد  العما بحرية وقطا وا مالقة لبانا بقضايا التحرر العالمية 

االمتتر التتذي دفتتا نورومتتا التت  التودتتذ نحتتو غينيتتا لقرب تتا متتن غانتتا , واتتتذا يتتدمو الشتتعب   
  متتتتن , اال ان الشتتتتعب لتتتتم يوتتتتن يوتتتتتطيا التتتتدفا(   3)البتتتتاني التتتت  التمتتتترد ضتتتتد االنقالبتتتتين 

موتوتباتذ  نتذ وتتان بعيتدا متن الحيتتا  الوياوتية ,  وفتي ن تت  الوقتت لتم يتتتتذ الشتعب موق تتا 
بتتالنزوا والتتتتاهر فتتي الشتتار    وتتلبيا متتن االنقتتالب اذ مبتتر التتبعض متتن تأييتتدهم لالنقتتالب

حتتت  النقتتتابيون التتتذين وتتتانوا مخيتتتدين لنورومتتتا انقلبتتوا مليتتتذ ورحبتتتو بتتتالديش ,  وتتتذلك حتتتزب 
ان يضتتم حتتوالي مليتتونين وننتت  المليتتون لتتم ينتمتتوا أي متتتاهر  معارضتتة نورومتتا التتذي وتت

 . ( 4)لالنقالب العووري 

 1972وحتت  وفتا  نورومتا  متام  1966بعد االنقالب مانت غانا لل تتر  متن متام          
أب /  29متتتتن التتتتتدهور ومتتتتدم االوتتتتتقرار ووتتتتوي االوضتتتتا  الوياوتتتتية واالقتنتتتتادية , وفتتتتي 

تتابتتتات البرلمانيتتتة وفتتتاز ب تتتا حتتتزب التقتتتدم التتتذي وتتتان يراوتتتذ  دتتترت االن 1969أغوتتتط  
, ولونتتذ متتا لبتتو ان متتزا متتن  1969)بووتتيا  (فتوتتلم الوتتلطة فتتي تشتترين االوا / اوتتتوبر 

                                                 

 . 45( الوبوي , المندر الوابا , ص 113)
, ص  1985( امين اوبر , افريقيا وياويا واقتناديا و ادتماميا , دار دموا للطبامة , دمشا , 114)

 . 123؛    ضاهر , المندر الوابا , ص  56
 1؛     )) ووامي نوروما (( , قنا  الدزير  , ص 3ص  ( )) الزميم الباني (( , المندر الوابا ,115)
. 
 . 56( اوبر , المندر الوابا , ص 116)
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, نتيدتتة ذلتتك بتتدا  1971الوتتلطة  ا تتر انقتتالب موتتوري قتتام بتتذ ) أشتتيا مبونتتم ( فتتي متتام 
 ,( 1)ضا  التي تعيش ا غانا الشعب يتطلا ال  مود  نوروما ال  الحوم بوبب ووي االو 

 27لون نوروما وان يعاني من مرض الوترطان , وهتذا المترض اود  بحياتتذ فتي         
في رومانية وقد وان همذ الوحيد هتو ان يعتود الت  افريقيتا ويتدفن فتي  1972اذار / مار  

مامتتا ملتت  ارضتت ا يتتدافا  63غانتتا وبتتذلك انت تتت حقبتتة متتن تتتاريخ غانتتا ,  بعتتد ان متتاش 
ن ا ومن افريقيا  ويدمو ال  اقامة الوحد  االفريقية , وتم دفنذ في غينيا  م نقتا ودفتن فتي م

غانتتا , ودتتر  تشتتيا د مانتتذ فتتي مشتت د م يتتب نووتتت فيتتذ االمتتالم بدميتتا التتبالد وحضتتره 
 . ( 2)دولة من دوا العالم  25العديد من رخواي الدوا ووفود 

 الخاتمة : 

افريقيتتا بعتتد الحتترب العالميتتة ال انيتتة , فبتتدأت نتتبير   ت تترت الحروتتات الوطنيتتة فتتي       
وضتتعي ة لون تتا فتتي طيات تتا بتتذور التطتتور والقتتو  , وانتتت تتتدمو التت  الحريتتة واالوتتتقالا متتن 
االحتالا , حيو ت رت قياد  وطنية وياوية قاد  الحروتة الوطنيتة فتي غانتا ضتد االحتتالا 

امي نورومتا مخوت  حتزب المتختمر البريطاني من ادتا تحقيتا االوتتقالا لبانتا , فت تر وتو 
الشتتعبي التتذي اوتتتطا   ان يقتتود الشتتعب البتتاني ضتتد الوتتيطر  البريطانيتتة وت تتر ذلتتك بتتارزا 

وانتبح اوا ر تتي  وزراي  1952فتي قيتتاد  الحتزب فتتي االنتتابتات البرلمانيتتة  ,  وفتي متتام 
اوا انتبح  1960اوتطا  تحقيتا االوتتقالا لبانتا , وفتي متام  1957لبانا  ,  وفي مام 

 ر ي  لدم ورية غانا .

 تونلنا في هذه الدراوة ال  مد  اوتنتادات وهي :    

بروز الومي الوطني في غانا بعد الحرب العالمية ال انية الذي ي د  ال  الحرية  -
واالوتقالا من االحتالا وتطلا ال   موتقبا افضا من  طريا العما التحرري الذي 

                                                 

 . 67؛ ولم  , المندر الوابا , ص  876( زيربو , المندر الوابا , ص 117)
 . 5( )) الزميم الباني (( , المندر الوابا , ص118)
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افية والوياوية للدماهير والمطالبة بأحداو انالحات ارتوز في بداية مل  التومية ال ق
 ذات طابا وياوي وادتمامي واقتنادي .

ندح نوروما  في قياد  الحروة الوطنية  من  تالا االدتمامات واالحتدادات  -
واالضراب اد  ذلك ال  امتقالذ وودنذ  من قبا  االحتالا البريطاني , وذلك ندح 

 1954و 1951الشعبي في ال وز في انتتابات مام  نوروما في قياد  حزب المختمر
, اما في مداا  الوياوة التاردية دما  1957, وتحقيا االوتقالا لبانا مام  1956و

ال  اوتقالا الدوا االفريقية من االوتعمار   و اقامة الوحد  االفريقية , برز ذلك من 
 . 1958ام تالا مقد مختمر الشعوب االفريقية االوا في العانمة اورا م

فشتتا نورومتتا  فتتي ادار  الدولتتة داتليتتا  بوتتبب وتتيطر  الحتتزب الواحتتد ملتت  الحوتتم ومتتدم  -
الوتتماي لبقيتتة االحتتزاب متتن المشتتاروة فتتي الحوتتم  و مماروتتة ممل تتم , اد  هتتذا التت  قيتتام  

 . 1966المعارضة بانقالب مووري اطاحة بحومذ مام 
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    Kwame Nkrumah His life and political role in Ghana 

1909 – 1972 )) 

Ragheed Hietham Muneeb 

Abstract  

          Our research examines an African figure who played a major 

role in the course of the political events of the Republic of Ghana, 

Kwame Nkrumah, who led the national movement and contributed 

to shaping the political, social and economic life of Ghana. He was 

involved in the struggle against the British occupation since 

1949Through the establishment of the Popular Congress Party, and 

his prominent role in leading the party to win the parliamentary 

elections in 1951, became the first Prime Minister of Ghana in 1952, 

also won the parliamentary elections of 1954 and 1956, and was 

able to achieve independence on 6 March 1957, His internal policy 

after independence was the control of his party for power and the 

fight against the vulnerable parties. This was Which included the 

increase of powers of the President of the Republic. His foreign 

policy was the convening of the first African Peoples' Conference in 

the capital Accra in 1958 and the convening of the Conference of 

Positive Action and Security in Africa in 1960, Was subjected to a 

military coup overthrown in 1966, died in Romania with cancer and 

was returned and buried in Ghana in 1972 .                                 

     

 


