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 المقدمة نطاق البحث وتحليل المصادر

أثمر عن دراسات و من الباحثين  الكثير اىتمام ةتاريخ دول القارة اإلفريقي   أثار      
المالحظ أن تمك الدراسات لم تغوص بعيًدا  اال أن اتسمت بالعممية والرصانة , عديدة

, ومنيا سياسة  القارة السمراءبية االستعمارية في و بدراسة سياسات الدول األور 
لم تسمط عمييا األضواء قد تكون بقصد  , فبقيت تفاصيل كثيرة بريطانيا تجاه غانا ,

, حكم  بوصف طبعت حكميا استعمارية دولة سياسة أو بدون قصد , ىدفيا معرفة
 األكثرية. حساب عمى األقمية

المكان والزمان منطقًيا لموضوع الدراسة , التي تناولت سياسة دولة  اختياركان     
 في أىمية من السياسة ليذه كان وِلمانسانية في كل مكان , المشاعر اإل استفزت
 تمك تأريخ فأن,  واستغالل وقير عنصري تميز سياسة من تركتو ماو  الشعبية الذاكرة

 أكاديمية عممية دراسة يستحق موضوًعا بوصفو , المنطقي االختيار ىو بدا سياسةال
 , وعبر دروس من السياسة تمك عميو إنطوت مالِ  بل , وحسب التاريخية لقيمتيا ليس

  .حرة لتعيش ولدت الشعوب إن القول يختصرىا

فأغمبو لم يكتب تاريخ غانا الحديث يشوبو الكثير من الغموض , ألشك أن      
, ولذا أصبحت  بأيدي الغانيين , بل كتب عن طريق الكت اب البريطانيين واألوربيين

مسيرة  لمعرفةالحاجة قائمة لتقديم دراسة متكاممة ىدفيا عرض الحقائق التاريخية و 
نطالقًا من حقيقة الترابط الوثيق بين حياة الشعب الغاني وتأريخ البالد  ىذه الدولة , وا 

المستعمر , وِطبقًا لممنيج التاريخي التحميمي , فقد انصب اىتمام ىذه  وسياسة
غايتيا من موقع  السياسة البريطاني ة تجاه غانا التي وجدت فييا بيانالدراسة عمى 

سواق لتصريف الفائض من أو , ولية خام الزمة لمصناعة أجغرافي متميز ومواد 
وائل أسيطرتيا عمى سواحل غانا منذ  بسطت بريطانيا ؛يدي عاممة رخيصة ا  نتاج و اإل

ييا داخل حتى تمكنت من اعالن الحماية عمالثم توغمت في  ,القرن التاسع عشر
عاونيا  ,بإدارة غير مباشرة ,  4781وجعميا مستعمرة تابعة لمتاج البريطاني في عام 

عيا ت الغانيين مجر   لذا ؛ وبكمفة محدودةالعناصر المحمية لتنفيذ مخططاتيا في ذلك 
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من أمر ودوافع  مرغمين , وميما يكون األولى والثانية في معارك الحربين العالميتين
 المتحققةالتضحيات الجسام , فأن النتيجة  وتقديميمالحربين في شتراك الغانيين إ

وتصاعد النشاط الوطني حتى تحقيق االستقالل مشعب الغاني لالوعي الوطني  يقظة
  السياسي.

نقطة شروع لكونو عام  4141أما الحدود الزمنية لمدراسة فقد تم اختيار عام       
 عمى مكانة بريطانيا كقوة اندالع الحرب العالمي ة األولى التي أثرت بشكل أو بأخر

 4198عظمى تربعت عمى العرش العالمي لسنين طوال , وتوقفت الدراسة عند عام 
وبذلك , يمثل حصول غانا عمى استقالليا  ىذا التاريخ إن ألسباب منطقية منيا

َمث َل ذلك ضربة و البريطاني ة  السيطرةأصبحت أول دولة أفريقي ة غير عربية تخرج من 
صحيحة لألوضاع الدولية التي ظيرت بعد انتياء الحرب العالمي ة  ةوترجم,  ليا

قــــوى أخــــرى  تصاعدوتراجع مكانـــة بريطــــانيا فـــي قيادة العـــــالم الغربي و  ,الـــثانية
 .بالكبرىوصفت 

 :عمى مجموعة االشكاليات تم االجابة عمييا داخل ثنايا الدراسة الدراسة إستندت ىذه

       عمى غانا واطالقيم تسمية ساحل  األوروبيةسباب وراء تكالب الدول ما األ -
 ؟الذىب عمييا 

بسيطرتيا عمى  واالنفرادخرى كيف استطاعت بريطانيا التفوق عمى القوى األ - 
     ؟غانا
 رت بريطانيا الوسائل المتاحة لتكريس وجودىا في غانا ؟كيف سخ   -
الوضع  استيعابالوطنية صحيحة في  ةالغاني   ة القوىاءي مدى كانت قر ألى إ -

 ة ؟السياسي الداخمي الناتج عن السياسة البريطاني  
 في الداخل ؟  ليا ة الداخمية وعالقتيا بالقوى المعارضةبعاد السياسة البريطاني  أما  -
ير يتغ إن مأ استقاللياىل كان لشخصية نكروما دور في حصول غانا عمى  -
 ؟  في ذلك أسيم الذي وى وضاع الدولية بعد الحرب العالمية الثانيةاأل
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 تجاريلى اقتصاد إتحويل اقتصاد غانا من اقتصاد ذاتي  فيىل نجحت بريطانيا  -
 لى التصدير ؟ إيوجو الفائض منو  حر
ة تعتمد عمى قطاعي التعميم بناء منظومة اجتماعي  في كيف نجحت بريطانيا  -

 في غانا ؟  إدارتياوالصحة لتثبيت ركائز 
 وكيف ؟  ,ىاة لصالح اقتصادالقوى العاممة الغاني  ىل استطاعت بريطانيا تسخير -
لى الحياة إتمكنت بريطانيا من تحديث المجتمع الغاني ونقمو من حياة القبيمة  ىل -

 الحديثة ؟ .
ة من ولكن يبقى السؤال األكثر أىمية , ىل استفادت النخب والقيادات الوطنية الغاني   

أم  إمبراطورية ال تغيب عنيا الشمس ؟تجربة دولة كانت توصف بالعظمى وذات 
 ليس أال . استعماريةوصفيا بأنيا دولة 

 تكرس ,)االستنتاجات(وخاتمة فصول,توطئة وثالث و  مقدمة عمىالدراسة  وزعت  
 , األولى العالمي ة الحرب قيام حتىفي غانا  البريطاني ة اإلستراتيجي ةدراسة ل التوطئة

بدراسة تنافس القوى االستعمارية أىتم  األول المحور رفعَ , ينمحاور  عمى سموق  
براز دور الشركات البريطاني ة واإلرساليات إ معوتكريس الوجود البريطاني في غانا 

بالسيطرة  تفردىاالوسائل التي اتبعتيا بريطانيا من أجل  عد ت من أىمالتبشيرية التي 
 المحور ماأ , عمى كامل األراضي الغاني ة وصواًل إلعالن الحماية البريطاني ة عمييا 

ة الدور البريطاني في التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعي   إلى تطرق الثاني
  في غانا حتى قيام الحرب العالمي ة األولى. 

قسم إلى ثالثة  وقد 4198-4141غانا ريطاني ة في اإلدارة الب األولالفصل  درس   
المحور األول دراسة وتحميل التوظيف البريطاني لميام السمطات  تناولمحاور , 

تناول اإلجراءات كما التشريعية والتنفيذية والقضائية لخدمة مصالحيا االستعمارية , 
ما ك , 4199 -4149 البريطاني ة في تحديث السمطتين التشريعية والتنفيذية في عام

االستعمارية  أىدافياتطرق إلى االستغالل البريطاني لممجالس المحمية لتحقيق 
 وتبيان الطرق التي اتبعتياوتوظيف السمطة القضائية لمصمحة حكميا االستعماري , 

ة عن طريق مراقبة القضاء وتطوير زيادة نفوذىا عمى السمطة القضائي  لبريطانيا 
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تطرق لسياسة فقد قانوني , أما المحور الثاني األعراف المحمية لمواكبة التطور ال
مفاصل الحياة  ا عمىبريطاني  , وتوضيح مدى ىيمنة الداخمية  بريطانيا تجاه األوضاع

تناول بواكير الحراك الوطني الغاني والموقف البريطاني  , كما السياسية في غانا 
أمام تنفيذ الذي أصبح عائًقا , و  4141في عام وكيف تبمور ذاك الحراك , منو 

القوى نشاط  إزاءة تحميل اإلجراءات البريطاني  و ة ,كما تم دارسة السياسة البريطاني  
صدار اإلدارة إمع بالتزامن  وتيرتو ترتفعأالذي , الوطنية في المناطق الساحمية

قانون  مرسوم تفعيل عدد من القوانين المجحفة بحق الشعب الغاني ومنيال ةالبريطاني  
 4191في عام  استغالل الغاباتوقانون ىيئة  ,4149في عام صدر األراضي الذي 

الموقف البريطاني من و المحور نشاط القوى الوطنية في مناطق األشانتي  ,كما درس
في غانا , أما المحور الثالث فقد كرس لدراسة وتحميل الموقف  الطبقة المثقفة حراك

,  4198 عام في ستقاللسار السياسي في غانا حتى تحقيق االمالبريطاني من ال
ثم ,  4119السياسية حتى عام  االوضاعمموقف البريطاني إزاء جاء فيو دراسة ل

وتبيان التحول في ,  4198 حتى العامة االوضاع تجاهة البريطاني   السياسةتناول 
 المتصاصىذه المدة  ءثناأكثر من دستور أصدار إة عن طريق السياسة البريطاني  

 .4117كرا في عام  أالذي توج بإحداث  سياستيا ضب الشعبي إزاءالغ

 الثانية تجاه غانا وترتيبيا فقد تتبع الفصل وطبًقا لتسمسل السياسية البريطاني      
ربعة أ, إذ قسم إلى ثناء مدة الدراسةأالسياسة البريطاني ة في توظيف االقتصاد الغاني 

قد تمت لمقطاع الزراعي في غانا و  نيايطامحاور ,تضمن المحور األول إدارة بر 
تأثيرىا و  التي أصدرتيا اإلدارة البريطاني ة في غانا وتحميل التشريعات الزراعية دراسة
يرىا من ممكية جماعية إلى تغي األراضي التي عممت بريطانيا عمى حقوق ممكيةعمى 
  عن,فضاًل  وتسخير ذلك لصالح االىداف االستعمارية البريطاني ة , فرديةممكية 

أىم االستثمارات البريطاني ة في المحاصيل التجارية التي عممت بريطانيا التطرق إلى 
وتبيان دور الشركات البريطاني ة في تمك االستثمارات ,كما  ,عمى زراعتيا في غانا

 , أما  ةىذا المحور السياسة البريطاني ة في إدارة الثروة الحيوانية الغاني   استعرض
في الميدان الصناعي في غانا  لدراسة السياسة البريطاني ة خصصد المحور الثاني فق
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أىم االستثمارات البريطاني ة في الصناعة التعديني ة وتوضيح  تم دراسة وتحميل , وقد
اإلجراءات التي قامت بيا بريطانيا عن طريق شركاتيا الستغالل الثروات المعدنية 

تحميل سياسة التصنيع مع  األلومنيوموالماس و ذىب والمنغنيز ة التي تمثمت بالالغاني  
رأسمال الا بوربطية في غانا والتي قامت عمى الحد من الصناعة الوطنية البريطاني  

مما جعميا تدور بفمك االقتصاد البريطاني ,فضاًل عن, دراسة الخطوات , البريطاني 
مصادر الطاقة البريطاني ة الستغالل امكانيات غانا الطبيعية التي تتمتع بيا من 

 الكامنة بنير الفولتا , أما المحور الثالث فقد خصص لدراسة السياسة البريطاني ة في
ة عمى شؤون التجارة دراسة وتحميل الييمنة البريطاني   إدارة قطاع التجارة والنقل مع

كما تم توضح  ة,ة تعتمد عمى البضائع البريطاني  الغاني   األسواقجعل , مما  ةالغاني  
تناول التجاري لإلرساليات التبشيرية البريطاني ة العاممة في غانا ,كما تم دور ال
ألسموب البريطاني في إدارة شؤون النقل والمواصالت وكيفية تسخيره لصالح ا

االقتصاد البريطاني أما المحور الرابع فقد تضمن دراسة وتحميل السياسة النقدية 
لى لدراسة وتحميل النظام المص كرسة في غانا إذ البريطاني   رفي البريطاني في غانا وا 

ة المطبقة في ة البريطاني  ل السياسة المالي  يحمتو  البريطاني ة العاممة فيياالمصارف أىم 
 .غانا 

اإلجراءات  أفرزتياالتداعيات التي  وحمل فقد وضح (خيراأل) الثالثأما الفصل    
ثناء مدة الدراسة أفي ميدان الخدمة االجتماعي ة والمسار الثقافي في غانا ة البريطاني  

دراسة إدارة بريطانيا لمقطاع لول األ خصص, ربعة محاورأإلى  قد قسم الفصلو 
دراسة وتحميل يضًا, إلى أ, تطرق المحور وقد,  4198 -4141التعميمي في غانا 

اإلسالمي والمسيحي, أما المحور الثاني فقد خصص  والتعميم الديني في غانا بشقي
الدور البريطاني  , مبيناً ة لمخدمات الصحية في غانا لدراسة وتحميل اإلدارة البريطاني  

قوانين والتعميمات الصحية التي ة, ومتتبعًا لمفي تطوير المؤسسات الصحية الغاني  
 األمراضة لمواجية الجيود البريطاني   فضاًل عنأصدرتيا بريطانيا في غانا , 

نجاح الجيود  ,الجداول الموضوعة بالدراسة عبر المتوطنة في غانا موضحًا,
مراض أسي ما  ,ال مراض المتوطنةبالحد والقضاء عمى الكثير من األ البريطاني ة
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, أما المحور الثالث فقد كرس لدراسة اإلدارة البريطاني ة  الجذام والكوليرا والمالريا
الدور البريطاني في نشأة الطبقة العاممة  العاممة في غانا كما تتبع الطبقة ومشكالت

وتأثير ىذا  ةالموقف البريطاني من أوضاع الطبقة العاممة الغاني  ,ومعرفة ة الغاني  
 أحوالعن , دراسة وتحميل الموقف البريطاني من  فضالً ,  وضاعياأالدور في 

ة الثانية وحتى االستقالل في عام العالمي  ة من بداية الحرب الطبقة العاممة الغاني  
, أما المحور الرابع فقد تضمن دراسة وتحميل تأثير اإلدارة البريطاني ة عمى 4198

ة عمى دارة البريطاني  تبيان تأثير اإل , فقد تمأنماط العادات والتقاليد في المجتمع الغاني
تمك العادات لصالح  وكيفية نجاح بريطانيا بتغير, عادات اختيار زعيم القبيمة 

 كما تم عبر ىذا المحور دراسة وتحميل عادات الزواج ووضع ,ىدافيا االستعماريةأ
ة التعميمية في غانا عمى تطوير ثر السياسة البريطاني  أالمرأة داخل المجتمع الغاني و 

ممجتمع لدخمتيا بريطانيا ألعادات الدخيمة التي ا يعكس بعض وتحسين تمك العادات ,
ثرىا أدخمتيا بريطانيا لغانا و أعالم الحديثة التي وسائل اإلدراسة  ,فضاًل عن,  الغاني

 .عمى المجتمع 

 :اآلتي  ايمصادر عديدة أىم إلىمعموماتيا  في الدراسةاستندت     

جاءت في ساسية األ الدراسةمنشورة والتي شكمت مادة الغير جنبية الوثائق األ 
                                                        بـ الموسومة صدارتيا الوثائق البريطانية

    The British Documents on the End of Empire Project,           

Richard Bathbone , The Institute of Commonwealth  

Studies,London,1992. 

ول المدة غطى الجزء األ جزئيينة في صدرتيا وزارة المستعمرات البريطاني  أالتي     
 4199متد من عام إ, أما الجزء الثاني  4199ولغاية عام  4114الزمنية من عام 

راء السياسيين والموظفين أعمى  االطالعفي  أىميتياتكمن , 4198ولغاية عام 
لى وزارة إالبريطانيين العاممين في غانا عبر المذكرات والرسائل والتقارير الواردة 

عمى طبيعة المناقشات التي  , واالطالعة في غانادارة البريطاني  مرات من اإلالمستع
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والمسؤولين البريطانيين ة في غانا دارة البريطاني  كانت تدور بين العاممين في اإل
 .            ن الغانيأشلالعاممين في وزارة المستعمرات المتخصصين با

 :المنشورة  وثائقما الأ 

 البريطاني رشيفاأل ىميا وثائقأالتي اعتمدت عمييا الدراسة كان من  

Documents of the National Archives of Britain , Monthly Report 

of Secretarial Activities in the Gold Coast Settlement , Vol. ɪɪɪ , , 

E. L. Wood Ward , M.A.Forest , London , 1997. ,  غنت أالتي
 ة في غانا.طبيعة السياسة البريطاني   الدراسة بمعرفة

مومات قيمة سواء ما الدراسة الرئيسة التي أغنتيا بمع مادة األجنبية الكتب وشكمت   
 بما فييا من , جتماعي ةا أم تصاديةأو اقسياسية أو تاريخية أختص فييا بوقائع 

 في جاء ,خرىالمصادر األ, مما ال نجد قرينًا ليا في حصائية وأرقام إتفاصيل 
 British policy in west Africa , Indianaبـ الموسوم الكتاب صدارتيا

University Press, London,1989.، تهلمؤلف Anne phillips ،  اذ أغنى
الثاني والثالث ألنو ناقش بدقة الموقف البريطاني من مين بمعموماتو القيمة مادة الفص

 بـ الموسوم الكتاب من الدراسة أفادت كما ,السياسية واالقتصاديةالعديد من القضايا 
A Political History of Ghana The Rise of Gold Coast 

Nationalism 1850-1928 , Oxford University Press , London , 

 في غانا السياسي واالقتصادي الواقع David Kamble مؤلفو عرض الذي 1963
 The Turning Point in الكتاب الموسوم بـ , أما ةالسياسة البريطاني   أفرزتو الذي

Africa – British Colonial Policy 1938-1948, Frank Cass Ltd. 

,London , 1982. لمؤلفو  R.D.Pearce من رغمعمى ال,  القيمة المصادر من 
 من ينل لم ذلك أن   غير , التاريخية المادة طرح في الواضح وتكراره الكبير سيابوإ

 .في الفصمين األول والثاني الدراسة لمادة اكبيرً  اعونً  كانت التي العممية مادتو قيمة

غنت أالتي  ,والمعربة العربية الكتب والوصف نفسو ينطبق الى حد ما عمى   
تاريخ غانة الحديث والمعاصر ,دار , كتاب الموسوم ال منيا ,بالمادة العممية الدراسة
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ىمية دور أ والذي عرض في, لمؤلفة زاىر رياض  ,4194, ,القاىرةالمعرفة 
, كما كان  في تكريس الوجود البريطاني فييا ة العاممة في غاناالشركات البريطاني  

, لمؤلفو عبد 4197 ة متحررة , دار القاىرة لمطباعة ,القاىرة,فريقي  إغانا دولة  كتاب
وضاع السياسية عن األ فيو لمحة تاريخية استعرضالمنعم شميس ,الذي 
عطى صورة واضحة أة لغانا في ظل الحكم البريطاني ,مما واالقتصادية واالجتماعي  

 ة.عن السياسة البريطاني  لنا 

رشدت أمادة عممية جيدة كما  المنشورة, غير الجامعية واألطاريح الرسائل وقدمت   
 االنكميزية, بالمغة االطاريح منيا المقدمةالباحث عمى بعض مواطن المصادر وفي 

 The Northern Territories of The الموسومة بـ الدكتوراه أطروحة ومنيا

Gold Coast Under British Colonial Rule ,1897-1956:Astudy in 

Political Change ,  A Doctor thesis , university of Toronto , 

افادة الدراسة في معرفة الجانب  التي Nana James Kwaku لمباحث .1997
, وكذلك اطروحة الدكتوراه الفصمين األول والثاني مادة وظفت في ثنايا السياسي

 Labor Recruitment in the Gold Coast Southern Ghana الموسومة بـ

1874-1940 , Unpublished Doctor Thesis York University, 

Ontario , 1998. لمباحث Kwabena Opare Akurang Parry  فادت أالتي
الطبقة  إزاءة إذ عرض الباحث فييا السياسة البريطاني   دراسة,الفصل الرابع من ال

   .في غانا العاممة

 تأتي في مقدمتيا رسالة الماجستير الموسومة بـف الرسائل واالطاريح العربية أما    

 غير) ماجستير رسالة,  4199-4118 غانا في السياسي ودوره ماو نكر  كوامي
 ايوب مثنى, لمباحث 9149,  المنصورة,  اآلداب كمية,  المنصورة جامعة( ,منشورة

 رسالة ة في غانا ,وكذلك, التي تناولت بصورة دقيقة مجريات السياسة البريطاني   لفتة
 الفترة في وتوغو الذىب ساحل في االستعماري التنافس بـ الموسومة الماجستير

 البحوث ,معيد القاىرة جامعة ,( منشورة غير) ماجستير رسالة , 4191 -4771
وكذلك رسالة الماجستير  ,تادرس كامل يوسف , لمباحث4187, األفريقي ة والدراسات

 من التعميم في ودورىا فريقياأ غرب في البريطاني ة التبشيرية رسالياتاإل الموسومة بـ
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 بني جامعة( , منشورة غير) ماجستير رسالة,  ستقاللاال إلى األولى العالمية الحرب
غنت مادة أوالتي  محمد محروس صالح , لمباحث9119,  اآلداب كمية,  سويف

  .  الفصل الرابع 

عونًا في مادتيا التي  جنبية والعربيةبحوث والدراسات األكاديمية األوكان لم      
 The Neglectedفي مقدمتيا البحث الموسوم بـ , و  وظفت في ثنايا الدراسة

Aspects of the Activities of the Gold Coast Aborigines Rights 

Protection Society , Jstor (journal) ,Vol 36, No.1 ,Clark Atlanta 

University ,USA, 1975.  لمباحثS.K.B. Asante ,  عطى صورة أالذي
ة في المناطق الساحمي  نشاط القوى الوطنية زاء إة واضحة عن السياسة البريطاني  

 Trade Unionism in Colonial Africa , The ,وكذلك البحث الموسوم بـ 

Journal of Modern African Studies (Journal) , Vol.4 , No. 1, 

Cambridge University Press ,London,  1966.  للباحث ،Charles  A. 

Orr , ومنيا غانا , فريقيا أوضاع ومشكالت الطبقة العمالية في غرب أالذي عرض
 البريطاني ة السكرتاري ةأما العربية منيا البحث الموسوم بـ , زائياإوالموقف البريطاني 

 دراسات , مقارنة دراسة 4198 -4781 والسودان غانا تاريخ في ودورىا
 الطيب, ابشر الطيب لمباحث, 4117 القاىرة, عشر, الثامن العدد ,(مجمة)أفريقي ة

 الذي عرض فيو شكل نظام الحكم البريطاني في غانا .

 الشخصيات بعض وتراجم سير, معرفة في نكميزيةاإل الموسوعات كتب أسيمت    
ة الموسوعة البريطاني   ومنيا ,غانا شيدتيا التي األحداث في ساىمت التي السياسية

    .Encyclopedia Britannica Concise , London, 2006الموسومة بـ

مضني الذي بذلتو في سبيل الحصول عمى مثل المطالبًا بكشف الجيد  ت  لسَ       
ن تكون معينًا لنا لموصول إلى قناعة بسيطة , وىي إن أتمك المصادر , التي قصدنا 

, عناصر االستحقاق ألن توصف بأنيا  الدراسة قد جمعت في ثناياىا كل , أوجل  
ن طريق العمم طويل وشاق , إ اإطروحة دكتوراه , فتمك ىي حرفتي, وادركت مسبقً 

ىي قمة المصادر  , تكاد تكون معروفة لدى الجميعمسممة ولن أطيل الحديث عن 
, ونعتقد , ونرجو أن ي فيم ذلك , بسياقو  افي مكتباتنا العراقية الحديثة منيا خصوصً 
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الصحيح , إن الكتابة عن سياسة دولة مستعمرة ىي ميمة صعبة فيما لو ق ورنت 
بالكتابة عن تطورات سياسية أو إقتصادية داخمية في مجتمع ما أو دولة ما , 
فالمجتمع ىو دائمًا اصغر من سياسة دولة مستعمرة و صفت  بالعظمى , لكننا في 

كل شحة , من حيث الوثائق أو  كل ذاك نأينا بأنفسنا عن كل إحباط وتسامينا عن
بالدراسة إلى مستوى عممي  االرتقاءمنا عمى  االمعمومات وغيرىا , وذلك حرصً 

ال فحسبنا أجر المحاولة , وأكاديمي يميقان بيا  , فأن ِوفقنا فذاك ىو جل مبتغانا , وا 
ولى في طريق األلف ميل الطويل الشاق وحسبنا أننا ن تمك ىي خطوتنا األإوعذرنا 

  أناه واهلل من وراء القصد ومنو التوفيق والسداد. بد
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 )االستنتاجات(الخاتمة

 عبر غانا في وجودىا لتكريس كميا الجيود تسخير من بريطانيا استطاعت -1
 الوجود أكسبت والتي الغاني الساحل في التجاري النشاط مارست التي شركاتيا

 البريطانّية التبشيرية اإلرساليات, عن فضلً ,  سياسًيا اقتصادًيا طابًعا البريطاني
 نشر وىو الرئيس ىدفيا مع بالتزامن,  سياسية أىداًفا تحقيق حاولت التي

 . الغانيين األفارقة بين المسيحية المبادئ
 من العديد إصدار عبر والقضائية والتشريعية التنفيذية السمطات بريطانيا وظفت -2

 اإلدارة في المباشر غير الحكم نظام متبعة غانا في حكميا لتدعيم الدساتير
 حفظ عمى حرصوا الذين البريطانيين الموظفين عمى كبير بشكل واالعتماد
 من نسبة تركت نفسو, الوقت في غانا في واالقتصادية السياسية بلدىم مصالح
 والتقاليد والقيم والمؤسسات النظم عمى وأبقت المحميين لمزعماء اإلدارية الوظائف
 .السائدة

 تارة سيراليون مستعمرة بإدارة مرتبطة غانا إدارة جعل عمى بريطانيا عممت -3
 سيراليون بين متنقًل  غانا في الحكم مركز فكان أخرى, تارةً  الجوس وبمستعمرة
 المستعمرات وزارة تتبع ذاتيا بحد قائمة مستعمرة وأصبحت ,حتى والجوس

 الزراعة لشؤون خصصت متنوعة إدارات بإنشاء بدورىا قامت ,التي البريطانّية
 موظف إدارة كل رأس عمى وكان , والصحة والتعميم والمالية واالقتصاد
 الطرق تنمية ببحث اختصت اإلدارة ضمن داخمّية لجاًنا أنشأت كما بريطاني,
 وزارة بين مباشرة يجري االتصال وكان, الجيات لتمك األمثل للستغلل
 تقارير بكتابة مكمفين كانوا الذين البريطانيين, غانا حكام وبين المستعمرات

 عبر غانا في التشريع يتم أن عمى البريطانّية الحكومة وحرصت وسنوية, شيرية
 عمى الحفاظ لضمان , البريطانيون المستوطنون فيو مثل الذي التشريعي مجمسيا
 .البريطانّية المصالح

 الغانيين المثقفين وتوقع الغانّية الوطنية القوى آمال األولى العالمّية الحرب أثارت -4
 جانب من التنازالت بعض شكل عمى مكافأتيم لبريطانيا والءىم أظيروا الذين

عطاءىم بريطانيا  حق انتشار مع سّيما ,ال اإلدارة في المشاركة من أكبر قدًرا وا 
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 إجراءات مبكر وقت منذ واتخذت , خذلتيم بريطانيا لكن , المصير تقرير
 ومحاولة البريطاني الوجود رفض عمى قامت التي الوطنية القوى ضد صارمة
 من متعددة اشكاالً  البريطاني لموجود المعارضة اتخذت إذ , لو والتصدي منعو

 .العسكري والعمل سممية معارضة
 اإلدارة عمى الضغط ىدفيا سياسي طابع ذات تنظيمات عمى المثقفون شكل -5

 السكان حقوق عمى المحافظة جمعية وتصدرت السممية بطرق البريطانّية
 عن خللو من وعبرت الساحمّية المناطق في السممي السياسي العمل األصميين
 بؤرة كانت التي األشانتي مناطق أما , غانا في البريطانّية لسياسة معارضتيا

 وبريطانيا األشانتي زعماء بين العلقة شيدت إذ البريطاني, الحكم عمى التمرد
 .وجز مد

 السياسة نتيجة جاءت غانا, في الوطنّية والقوى بريطانيا بين المواجية كانت    -6
 عن, ,فضًل  الحكم في االشتراك من الوطنيين حرمان عمى القائمة البريطانّية
 والمنظمات الجمعيات إنشاء في منعيا عبر الوطنية لمقوى البريطانّية المضايقات

 القوى إضعاف أجل من والترغيب الترىيب أسموب واستعمال,  الطرق بكل
 . الغاني المجتمع داخل لمتحرك الفرصة منحيا وعدم الوطنّية

المثقفة و  الحديثة المثقفة الطبقتين بين الصراع استغلل بريطانيا حاولت   -7
 اتخاذ عن, فضلً ,  الوطنّية القوى وضرب غانا في سياستيا لصالح التقميدّية
 في مصالحيا خدمة في تسير وجعميا الصحافة حرية لتقييد اإلجراءات جميع
 الداخمية السياسّية متطوراتل ونتيجة,  السياسي ىانفوذ استمرار بغية .غانا

 سنوات أثناء البريطانّية اإلدارة الثانّية, عممت العالمّية الحرب بقيام وتأثرىا
 الموائح إصدار تعدد بدليل الغانّية, األطراف جميع ودّ  كسب عمى الحرب

 األىداف وتحقيق, جية من ةالغانيّ  الوطنية القوى ترضي صيغة إليجاد والقوانين
 . أخرى جية من تيالسياس االستعمارّية

, اإلدارة في مشكلتيا من العديد من التخمص المرحمة ىذه في بريطانيا سعت  -8
 مع بالمساواة طالبت التي ةالغانيّ  المثقفة الطبقة السترضاء منيا محاولة في

 استمرار عمى بريطانيا اإلداري, كما حرصت الجياز في ,,السّيما البريطانيين
 التشريع سمطة تظل وأن, البريطانّية واإلدارة المحميين الزعماء بين التعاون
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 السياسة تّضارب عدم وضمان, البريطاني العام الحاكم بيد الضرائب وفرض
,  اإلمكان قدر الحكومية النفقات وتقميل الغانّية واألعراف التقاليد مع البريطانّية

 وزارة بيد محصورة التعيينات ظمت فقد ,الكبرى الحكومّية المناصب ناحية من أما
 مسؤولين العميا المناصب ذو نيالبريطاني نيالموظف فكان ,البريطانّية المستعمرات

 . لممستعمرة التشريعي المجمس أمام وليس البريطاني الحاكم أمام
 أن غانا, في وجودىا مدة طوال التشريعي المجمس جعل عمى بريطانيا حرصت  -9

 السياسة إصلح في الوطنيين آمال خيب مما إستشارّية, بييئة أشبو يكون
 .وبريطانيا الغانّية الوطنّية القوى بين مستمًرا صداًما ,وولد البريطانّية

لدى  في البلد نضوج الوعي السياسيإلى  ت السياسة البريطانّيةتعنّ  أدى -11
قوى وشخصيات سياسية جديدة  إلى نتج عنو ظيورأة وما الطبقة السياسية الغانيّ 

ساعدت عمى سرعة وتيرة التغيرات السياسّية واالجتماعية التي شيدتيا , 
مستعمرة غانا والتي حدثت عقب الحرب العالمّية الثانّية , فقد أستغل المثقفون 

والواليات المتحدة األمريكّية, المناخ السياسي الذي  الغانيين الذين درسوا في أوربا
أن الشباب الغاني المتعمم كان قد شكل عدًدا  ,حدث نتيجة تمك التغيرات ,السّيما

البداية  تالتي عدّ  ,من المنظمات السياسّية مثل منظمة مؤتمر الشباب الغاني
سياسي التذمر والتي حممت في برنامجيا ال ,الحقيقية لظيور األحزاب السياسّية

من سوء األوضاع العامة وسيطرة الزعامات القبمّية المدعومة من بريطانيا عمى 
 .في البلد  الحياة السياسّية

 ,المثقف الغاني الشباب لدى الفكري التحرر حركة بريطانيا واجيت  -11
 مناىض سياسي تجمع كل ضد ,والتنكيل واالعتقال البطش من بأساليب
 تشكيل إلى سعت االستعماري, حكميا الستمرار منيا محاولة وفي,  تيالسياس
 الوحدة لشق ومحمّية وقبمّية إقميمّية سسأ   عمى قائمة أخرى سياسّية أحزاب
 اإلسلمّية الرابطة حزب مثل عديدة برعاية بريطانّية أحزاب تشكمت وقد, الغانّية

 االحزاب دعم عمى عممتكما , الغاني العمل وحزب, الشمال شعب وحزب,
 واإلعلمّية. والسياسّية المالّية بالجوانب ليا الموالّية
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 أنحاء كل في وطني وعي وجود عن 1948عام  في أكرا أحداث برىنت -12
 وزراع تجار من الوسطى الطبقة لجيود الحقيقّية البداية كانتإذ , غانا مستعمرة
 .البريطاني الحكم من لمتخمص وحرفيين

 عممتف , تتضح غانا في البريطانّية االقتصادّية السياسة ملمح فبدأت -13
 الجماعية األراضي ممكية بانتقال تمثل غانا في جديد زراعي نظام خمق عمى
 في األساسية اإلنتاج وسيمة الزراعية األراضي تعد إذ,  الفردية الممكية إلى

 سعت ,إذ غانا في سّيما ال, أفريقيا غرب في البريطانّية المستعمرات جميع
 المحاصيل زراعة من لمتحول االقتصادية سياستيا ضمن البريطانّية اإلدارة
 . التجارّية المحاصيل زراعة إلى الغذائية

,  غانا في الزراعية األراضيممكية واستثمار  تجاه البريطانّية السياسة إن -14
 محاصيميا ببيع ليم والسماح األفارقة بيد االراضي تبقى أن عمى تركزت

 في, ,السّيما األراضي عمى شديد نزاع حدوث إلى أدت السياسة ىذه,  لألوربيين
 بصورة الفردية الممكية فييا انتشرت التي األشانتي, منطقة في الكاكاو مزارع
 ولد مما األراضي, تمك عمى المحمي لمزعيم مطمقة سمطة ىناك تع د   ولم سريعة
 إلى األرض ممكية في حقوقيم لتثبيت االفراد ورجوع القبمية النظم في اختلاًل 

 عمى ممكيتيم لتوثيق التممك سندات عمى حصوليم أجل من البريطانّية, السمطات
 .  األرض

 يستفد لم البريطانّية, اإلدارة بيا قامت التي الزراعية اإلصلحات جميع أن  -15
 ممكيات لدييم الذين أي,  غنى األكثر األفارقة من صغيرة فئة سوى منيا

 أطمق والذين الرأسمالّية, الزراعة مارسوا الذين األوربيين فضًل عن خاصة,
 من البريطانّية اإلدارة عمى ضغوًطا مارسوا الذين الرأسماليون, المزارعون عمييم
 إحلل إلى أدى مما,  وتشترى تباع سمعة إلى لألرض الكامل التحويل أجل
 أدى الذي المحمي العرف عمى القائم التقميدي النظام محل األرض تسجيل نظام
 ليم وصار,  الحر بالتممك األرض تحوز األفارقة المزارعين من طبقة خمق إلى

 . األوربيين الزراع مشاركة طريق عن األراضي بزراعة الحق
 مستعمرة في التجارّية المحاصيل نظام استحداث عمى بريطانيا عممت -16

  . إنتاج مذىمة في زيادة السياسية تمك اثمرت , إذغانا
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 الصناعة من محدل البريطانّية السياسة سعت الصناعة ميدانأما في   -17
 أصدرتف,  بسيطة يدوية محمّية الصناعات معظم كانت اذ,  غانا في الوطنّية
 الوطنّية الصناعة نشوء تقييد إلى أدت القوانين من سمسة البريطانّية اإلدارة

 تقتضي البريطانّية المصمحة كانت إذ , الحكومي اإلىمال إلى الصناع وتعرض
 .البريطانّية البضـــائع عـــمى تعتمد الغانية األسواق تبقى أن
 المعادن استخراج اتامتياز  منح اقتصار إلى البريطانّية السياسة اتجيت   -18

 مناجم في لستثمارل كمَّيا الجيود سخرتو  ,البريطانّية التجارّية لممؤسسات
 لصالح غانا مستعمرة في ضخمة بكميات ةالموجود الماسو  والمنغنيز الذىب

 . ىاقتصادأ
 المباشر غير الحكم نظام بريطانيا طبقت , المالّية بالسياسة يتعمق فيما -19

 . االنفاق عن مسؤولة غير لتكون
 وربطو غانا في التعميم توجيو إلى استندت سياسة بريطانيا تبنت -21

 بمصمحة يصب بما االقتصادية لمتنمية الزاوية حجر لكونو باحتياجاتيا,
 .إقتصادىا 

 تطوير إلى,  الصحي القطاع إدارة في البريطانّية السياسة أسيمت -21
 التخصيصات زيادة أدت فقد,  تدريجي بشكل غانا في الصحية المؤسسات

أدى  مما لمصحة, إلى ارتفاع عدد المستشفيات في غانا العامة لمييئة المالية
 الصحي. الوعي نشر

 إلى العشرين, القرن من والثلثينيات العشرينيات عقدي منذ بريطانيا سعت -22
 ما,سيّ  ,ال االستعمارية سياستيا ركائز أحدى تكون غانا في عاممة طبقة تكوين

 في البريطاني الرأسمال بتغمغل اساًسا ارتبط قد الغانّية العاممة الطبقة تكوين أن
 غانا في البريطانّية كانت السياسةفقد  .الغانّية االقتصادية المرافق مختمف
 . اقتصادي توجو ذات اتحادات أو نقابات تشكيل في الوقت نفسو تعارض

 وعييم نمو في أثًرا العمال, إزاء البريطاني والتعسف للستغلل كان -23
 .الوطني

 أىدافيا لصالح غانا في الثقافي المسار بتوجيو نجحت بريطانيا -24
 حياة من ونقمو الغاني المجتمع تحديث من بريطانيا تمكنت إذ , االستعمارية
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 بتطور غانا في االجتماعية الحياة تأثرت قدف , الحديثة الحياة إلى القبيمة
 بالصناعة الغاني الفرد احتياجات ربط عمى بريطانيا عممت ,إذ االقتصاد
 إلى أدى مما , الشرائية قوتو الستغلل كميا الجيود سخرت التي البريطانّية
 الفئات عن تميزت جديدة سكانية فئات فظيرت , ديمغرافية تغييرات إحداث
 واختفاء القبمية, الروابط تفكك إلى أدى مما الحديثة المدن في فسكنت السابقة,
 الزواج وانخفض األحادي الزواج فظير بالزواج, المتصمة المتخمفة العادات
 والمناسبات االحتفاالت ,وتأثرت بالميراث المتعمقة العادات وتطورت المتعدد,
 نيو البريطان ترك قد. ل كبير حد إلى العرف وأىمل الحديثة, الغربية بالحضارة

 وسموك ومناسبات وممبس مسكن من تقريباً  شيء كل عمى  االيجابية آثارىم
 تأثيرىم تركوا,  االيجابي تأثيرىم واترك وكما , الصحية العادات عمى حتى يومي
 المجتمع عمى الدخيمة العادات من وغيرىا والمخدرات الخمور شرب مثل السيئ
 .     الغاني
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   Abstract      

       Africa is one of the continents of the world, which witnessed the 

oldest human civilizations, whose effects still affect the creations of 

African human, Before the arrival of the Europeans, in particular, the 

British were living in a state of security and stability, where there 

were kingdoms and Sultanates of great development and stable 

systems of government, including the Empire of Ghana, since the 

beginning of the movement of geographical discoveries in the early 

fifteenth century Which reached its peak in the nineteenth century, 

European countries competed, including: Britain to colonize and 

exploit the natural and human resources of Africa, its regions, 

especially Ghana, the darkest periods in its history, where man used 

the scientific progress of weapons and ammunition to exploit his 

brother , and the length of time 1914-1957 An important station in 

the history of British policy towards Ghana and the West Africa 

region. Britain is one of the most prominent colonial powers in the 

history of West Africa, especially in Ghana due to its strategic 

geographical location and economic status. Britain began in 1914 

with a policy of dissolving the tribes And integration into the 

colonial system. 

      The first part of thesis was entitled Ghana in British Strategy 

until the First World War. The second chapter studied the British 

administration in Ghana, 1914-1957, which was divided into three 

sections. In accordance with the British political sequence towards 

Ghana and its order, Chapter three indicate the British policy in the 

employment of the Ghanaian economy during the period of study, 

divided into four sections, the fourth and last chapter has reviewed 

and analyzed the British procedures in the field of social service and 

guide the cultural track in Ghana during the study period and divided 

into four sections. 

       This study derived its information from many sources, the most 

important of which, are unpublished foreign documents, which 

constituted the main thesis, and was led by the British Documents,  
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