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  مق�مة: 

وال�راسات   ال���ث  م�   ���� م�  ات�ه�  أف����ا  في  والعق��ات  ال��ائ�  م�ض�ع  ل�قار�ة 

�ع�  ما  م�حلة  في  أم  االس�ع�ار�  العه�  في  س�اء   ��� و�ث��غ�افي  أن��و��ل�جي  م���ر 

ودراسة  اإلن�ان�ة،  لل����عات  ال����ة  العادات  ت�ل�ل  على  ی���  م���ر  وه�  االس�ع�ار، 

وص�الً  عل�ها  خ�وجه�  أو  بها  ال�اس  ال��ام  وم��  ه�ا   الق�ان��  �أخ�  ول�  اإلج�ام.  ح�  إلى 

األن��و��ل�ج�ة   ال�راسات  وح�ى  ال�ار���ة.  ال�راسات  في  حقه  األه��ة  ال�الغ  ال��ض�ع 

����ة   أح�ان  في  والع����ة  ال����  شابها  أف����ا  في  والعق��ة  ال����ة  ح�ل  واإلث��غ�ا��ة 

�ع� إلش�اف ال�ول  وات��ت م� األف��قي مادة لل����ة وال�ه��، خاصة أن ه�ه ال�راسات خ

و االس�ع ال�اصة،  ل��ال�ها  أك�� م�  �ار�ة، وو�ف�  األفارقة حقه�  ال�ال؛ غ���  ����عة 

ال���   في  ن���تها  ���ً�ا ع�  ت��لف  األف��قي  ال���  في  ال����ة  أن  ت��فه�. وال ش�  أن 

فق�   ول�ا  إح�� رأ�    ق�َّ األورو�ي؛  في  ال��ض�ع  ه�ا  على  دراسة  إج�اء  على  ال�اح�ة 

  ال��ی�. ال���ع��ات األف����ة؛ ل�ع��� مفا����ا في ه�ا ال��ال ال���ي 

" �ع��ان  ال���  ه�ا  م�ض�ع  اخ��ار  �أتي  ذل�  ض�ء  م���ة  في  في  والعق��ات  ال��ائ� 

"؛ ل��اولة ال��ف )١٩٣٨- ١٩٠٧(ة ال����ان�  ض�ء وثائ� وزارة ال���ع��اتفي    ن�اساالن�

والعقاب�ة   الق�ائ�ة  ال��اسة  وما��ة  ال����ان�ة،  ن�اساالن�  م���ة  في  ال����ة  م���ات  ع� 

األف����ة،  االس�ع�ار�ة   ال����ة  مع  االس�ع�ار�ة  اإلدارة  تعامل  و����ة  ال����ة،  تل�  في 

وال��� ع�ا إذا �ان� تل� ال��اسة أف�زت ت�اجًعا ل�ع�الت ال����ة، أم أنها ان�غل� ب��ق��  

ل����ان�ا، ال س��ا   اإلم��ا��ر�  ال���  وتع���  لل���ع��،  واالج��ا��ة  االق��اد�ة  األه�اف 

ال����ان�ة ل�أت إلى ت���� األفارقة أساًسا م� م��أ األم�، وف�ض�  أن اإلدارة االس  �ع�ار�ة 

س�اء ع� ق�ٍ� أو م�����؛ لقلة  -عل�ه� أش�اًال م���عة م� العق��ات ح���ا ع�قل األفارقة  

م��وعات ال�ه� االس�ع�ار� ال����اني. وتل� م�ألة في غا�ة األه��ة ت���عي    - ذات ی�ه�

�ة تع��� ال���ع�� لل����ة، وما��ة ن��ة ال������ األفارقة لها؟ ��ح س�اٍل ج�ه�� ع� ما�

أن�ا� ت��� األفارقة ل�ل�ة ال�ولة االس�ع�ار�ة عاًما تل� اآلخ�؟ و��� لل���ع��  وما هي 

أن ���ف "ج�ائ� األفارقة"، وه� ی��هج ما أم��ه م� أسال�� الع�ف وال��ه�� ض� ال�ع�ب 

  ل�زق م� أرٍض وت�ارٍة وع�ٍل؟  ال���ع��ة، وسل� م�ها �ل م�ادر ا
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في  ون�ائ�ها  وم���اتها  ال��ائ�  أن�اع  على  لل�ع�ف  ال�راسة  ه�ه  ت�عى  ال��د  ه�ا  في 

م���ة ن�اساالن�، ف�ًال ع� العق��ات ال�ي ف�ض�ها اإلدارة االس�ع�ار�ة لل�عامل معها. وس�ف 

ال�راسة   ت�اؤالت،  ت�اول  م�  ��حه  ت�  ما  اإلم�ام�اق�ة  ال�ق�ر  وح��  ال�ثائ��ة  ن  ادة 

  . ال��احة؛ خاصة أن ال��ض�ع ی�عل� ����ع��ة نائ�ة قلَّ ت�اول ال�اح��� لها

م� ال�قار�� ال�ثائ��ة ال�ي    ج ه�ه ال�راسة إلى ما ت�اف� ل�� ال�اح�ة الف�ل في إخ�او��جع  

ال����ان�ة   ال���ع��ات  ���ل س��� ح�ل Colonial Office (CO)ص�رت ع� وزراة   ،

م��ل األوضاع في م���ة ن�اساالن� ال����ان�ة؛ م� تعل��، وص�ة، وش��ن مال�ة، وس�ان،  

  .، وغ��ها وم�ادر �اقة، ووسائل نقل وات�االت، وت���عات قان�ن�ة، وم�اك�، وج�ائ�

ه�: األول  ال���؛  ف��ة  خالل  ثالثة  ع�او��  ال�قار��  ه�ه  ح�ل�   Colonial  وق� 

Reports Annual: British Central Africa Protectorate  . ه�ا غ�ى  وق� 

عامي   االخ��ار١٩٠٧- ١٩٠٦،  ١٩٠٦- ١٩٠٥ال�ق���  به�ا  إل�ه  ��ار  وس�ف   ، 

(CRABCAP) .  

فه�: ال�اني  الع��ان   Colonial Reports Annual: Nyasalandأما 

Protectorate  عام م�  ال����ة  ال���ات  غ�ى  وق�  عام    ١٩٠٨- ١٩٠٧.  .  ١٩٣٤إلى 

  . (CRANP)وس�ف ُ��ار إل�ه به�ا االخ��ار: 

�ع��ان: ال�ال�  ال��ع  تقار��   Annual Report on the Social and  وجاءت 

Economic Progress of the People of Nyasaland  .  ه�ه غ��  ال�قار��  وق� 

عامي   ب��  ما  ال����ة  یُ ١٩٣٨و    ١٩٣٤الف��ة  وس�ف  االخ��ار:.  به�ا  إل�ه   �م� 

(ARSEPPN) .  

  أس�اب اخ��ار الف��ة ال�م��ة لل�راسة: 

عام   اخ��ار  م�    ١٩٠٧ت�  ال����ة  اس�  تغ��  العام شه�  ه�ا  ال�راسة؛ ألن  له�ه  ���ا�ة 

، وم�� ذل� ال��� ت��ع� اإلدارة )١(إلى م���ة ن�اساالن� "م���ة أف����ا ال�س�ى ال����ان�ة"،  

وفًقا ل����رها، ث� أق�ت العق��ات ال�ي رأت   االس�ع�ار�ة ما أ�لق� عل�ه "ال��ائ�"، وص�ف�ها

اخ��ار عام   أما  ال��ائ�.  تل�  ل��اجهة  األم�ل  ال���ل  ت��هي    ١٩٣٨ف�ها  فاصًال  ل���ن حً�ا 

ان�لع� أح�اث ال��ب العال��ة    ١٩٣٩ع��ه ه�ه ال�راسة ف��جع إلى أنه ��ل�ل العام ال�الي  
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االس�ع�ار�ة   الق��  شغل�  ال�ي  ب���-ال�ان�ة  ال�اصة    -ان�ا وم�ها  ال�قار��  ت�قف�  و�ال�الي 

�أوضاع ال���ع��ات، وال س��ا ما تعل� ���ألة تق�ي ال��ائ� والعق��ات ال���قة ف�ها. و�ع� 

ال�عي   ت�ل�ر  ن���ة  ج�ی�ة  م�حلة  ����ع��اتها  ب���ان�ا  عالقة  دخل�  ال��ب  أح�اث  نها�ة 

الق��ة   ال��ال�  و�ه�ر  ن�ً�ا،  أك��  ���ل  األف��قي  اه��ام  الق�مي  فأص�ح  �االس�قالل، 

وله�ا   الُ��ل.  ��افة  األف��قي  ال��ر�  ال��  م�اجهة  على  ُم��ً�ا  االس�ع�ار�ة   ت�قف� اإلدارة 

. وق� ١٩٣٨ع�� عام  ال�ثائ� وال�قار�� ال�س��ة االس�ع�ار�ة ح�ل ال��ائ� والعق��ات وال���ن  

  . ال���  ��ة م�ض�عأم�� لل�اح�ة اال�الع على ه�ه ال�قار�� واالس�فادة م�ها في تغ

  ال�راسات ال�ا�قة:

في   س��ا  وال  إشارات عاب�ة،  في  إال  ال�ار�خ  في  ال�اح���  �اه��ام  ال��ض�ع  ه�ا   ��� ل� 

خ�� ال��ی� ع� تع�ض األفارقة لعق��ات ال��� أو ال�ع�ی� خالل م�حلة ال���ر ال���ي 

ت��ف�   ول�  األورو�ي.  لالس�ع�ار  األف����ة  ال�عارضة  وت��ة  ه�ا  واش��اد  ت�اول�  دراسات 

اإلن�ل���ة س�اسي های��   ال�اح�ة  دراسة  �اس���اء  ال�اح�ة،   Staceyال��ض�ع على ح� عل� 

Hynd  ال��ب في م���  والعال�ي وع��  اإلم��ا��ر�  ال�ار�خ  ل����  م�ی� م�ارك  وهي   ،

ال����ة، وق� أف�دت �ع� ال�راسات ال��ئ�ة ح�ل ه�ا   �ال��ل�ة  ال��ض�ع وال�ولة وال����ع 

  م�ها دراس�ان ح�ل عق��ة واح�ة هي عق��ة اإلع�ام في م���ة ن�اساالن�، �ع��ان: 

- Killing the Condemned: the Practice and Process of Capital 

Punishment in British Africa, 1900–1950s, Journal of African 

History, Vol.49, 2008. 

- “The Extreme Penalty of the Law”: Mercy and the Death 

Penalty as Aspects of State Power in Colonial Nyasaland, C. 

1903–47”, Journal of Eastern African Studies, 

Vol.4,No.3,November 2010. 

أف����ا   في  العق��ات  ن�ام  أن  إلى   ���� ما  ��اتها  في  ال�راسات  ه�ه  ح�ل�  ول�� 

��ارة" و"الع�الة" و"ال��� ال���"، وأه��ة الع�ف في ال�فا� على  ال����ان�ة ارت�� ��فا��� "ال 

ال��� االس�ع�ار� في مقابل ب�ائ�ة ال����ع ال��لي األف��قي، وأن ال��ا� اإلج�امي لألفارقة 

. م� ه�ا ت�اول دراس��ا ه�ه تغ��ة ال��ض�ع ���ل أك�� ش��ل�ة )٢( أف�ز ت�ت�ات اج��ا��ة
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��ات ���ل عام، وم�اولة ت�ل�ل ما جاء في ال�ثائ� ال����ان�ة  ودراسة م�ض�ع ال��ائ� والعق

ذاتها ل��اولة ال��ف ع� خ�ا�ا ه�ا ال��ض�ع ال�ائ�، وال��ف ع� ح��قة ال��اع� ال����ان�ة  

  ���اولة ت�ق�� األم� واالن��ا� ال����عي و�رساء ق�اع� ال��� ال���. 

  ة: وس�ف ت�� دراسة ه�ا ال��ض�ع م� خالل الع�اص� ال�ال�

  ال�ع��� �����ة ن�اساالن�، ومفه�م ال����ة. -ت�ه�� 

  أس�اب ان��ار ال��ائ� في م���ة ن�اساالن�. -أوالً 

  أب�ز ال��ائ� في ال����ة وفًقا لل�قار�� ال�ثائ��ة.  -ثانً�ا 

  العق��ات ال�ي أق�تها اإلدارة االس�ع�ار�ة.  -ثالً�ا 

  ال��س�ات العقاب�ة في ن�اساالن�. -را�ًعا 

 ن��ة ال������ األفارقة لل����ة، وم�قفه� م� العق��ات ال�ف�وضة.   -خامً�ا

  تق��� ل�ور اإلدارة االس�ع�ار�ة في م�اف�ة ال����ة.  -سادًسا

  ال�ع��� �����ة ن�اساالن�، ومفه�م ال����ة:  -ت�ه��

ب�أت م�اوالت ب���ان�ة ح���ة لل����ة على م��قة ����ة ن�اسا وال�هات ال�اقعة ح�لها، 

في س����� عام     �LivingstoneDavidع� ال�ه�د ال����ة ال�ي قام بها د�ف�� ل�ف�����ن  

، وتأك��ه على أه��ة ه�ه ال���قة م� وس� أف����ا وخ���ة أرضها وأنه �ال�غ� م�  ١٨٥٩

في ساحل ش�ق أف����ا إال أن نف�ذه� ل� ���� له�ه ال���قة ال�ه�ة م� وس�    وج�د ال��تغال���

اإلرسال�ات ع�ًنا  تل�  ن�اسا، وأص���  إلى  ال������ة  اإلرسال�ات  ب��ف�  األم�  و��أ  أف����ا. 

لل�ع�ات ال����ة ال����ان�ة، ��ا �ان� على ات�ال �ال�حالة وال�����ف�� ال����ان���، و�ان� 

ة ال�حالة ��ت��ل ال���مة ال����ان�ة ب�ضع ی�ها على ن�اسا ق�ل أن ���عها  ال����ة م�ال�

  . )٣( ال��تغال��ن ل�ل��ه� 

رف�  ذل�،  سال��  رغ�  ن�اءات    ر� � الل�رد  األم�  ب�ا�ة  و في  ال�ع�ات  ال�حالة  أع�اء 

��� م���ً�اال������ة، و  ال�ع�ات ل  ل�  ول�� ت�� ضغ�   ؛ف��ة إرسال ق�ة ع����ة ل��ان�ة 

م��قة  على    ة ال����ان�ة��ا�ال، ف�ض�  في ب���ان�اال��ل�ان وال��ف  و اإلن�ان���    ات ج�اع
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ن�اسا عام    ����ة  وع��  ١٨٩١في  ج�ن���ن ال���  ،   Sir Harry Hamiltonهام�ل��ن 

Johnston   )لل�اج    )١٨٩٦-١٨٩١ م��وب  ب���ان�ا    ١٨٩٣. وفي عام  )٤(ه�اك أول  أعل�� 

على   وس�  ح�ای�ها  "م���ة  �اس�  ع�ف  ���ا  ح�لها،  ال�اقعة  وال�هات  ن�اسا  ����ة  م��قة 

ی�ل�� عام    ٦في   ث� تغ�� ه�ا ال���ى، ل���ح اس�ها "م���ة ن�اساالن�"  أف����ا ال����ان�ة".

٥( ١٩٠٧(.  

القارة   وس�  م�  ال��قي  ال���ب  في  حالً�ا)  ماالو�  (ج�ه�ر�ة  ن�اساالن�  م���ة  تقع 

د���ا ال��ال�ة (زام��ا) م� ال��ال الغ��ي، وت��ان�ا م� ال��ال ال��قي،  األف����ة، ت��ها رو 

وش�ق أف����ا ال��تغال�ة (م�زم���) م� ال��ق وال���ب والغ�ب. وتف�ل ����ة ن�اسا (����ة  

انق��� م���ة ن�اساالن� إدارً�ا  . و )٦(ماالو� حالً�ا) ب��ها و��� ت��ان�ا وش�ق أف����ا ال��تغال�ة 

و إلى   ال�����ة،  وال�قا�عة  ال��ال�ة  ال�قا�عة  م�   � نق��امقا�ع���:  ع�د  إلى  مقا�عة  �ل 

ح��   ع�  ال����ل  العام  لل�ف�ض  ���ع  مف�ض  م��قة  �ل   ���� اإلدار�ة  ال��ا�� 

  .)٧( ال�قا�عة

وت�لي ال�ادة ال�ثائ��ة ال��احة اه��اًما خاًصا �ال�قا�عة ال�����ة، ال�ي م�ل� أه��ة ����ة  

ام�ل�ها  لإلدارة   ال�ي  ال���ة  ال�را��ة  األرض  وخاصة  ل��واتها،  ن���ة  االس�ع�ار�ة 

األورو����   م�  األجان�  إلقامة  مقً�ا  ال�����ة  ال�قا�عة  تل�  �ان�  ث�  م�  األورو���ن، 

  واآلس����� ج�ً�ا إلى ج�� مع ال��ان األصل���. 

االس�ع�ار�ة  ات��ت   بالن�اإلدارة  م�ی�ة  لإل  Blantyre  ی�ام�  لل�قا�عة  مقً�ا  العامة  دارة 

مقا�عات،    ع��م� ع�د م� ال�قا�عات الف���ة ال�ا�عة لها، ع�دها    � ت��نال�ي  و   ،ال�����ة

ال�فلى  اوهي: ش ال�س�ى  ا، وشChikwawa، وش���اوا  Lower Shireی�   Centralی� 

Shire  وت��ل�  ،Cholo  ومالن�ي  ،Mlangeو�الن� وش��ادزول�  ا ،  ،  Chiradzuluی�، 

  . )٨( South Nyasa، وج��ب ن�اسا Upper Shireی� العل�ا ا ، وشZombaوزوم�ا  

ل�ل�ن���   م�ی�ة  م�  ات��ت  فق�  ال��ال�ة  ال�قا�عة  العامة،   Lilongweأما  لإلدارة  مقً�ا 

ال�قا�عة    ���عو  ن���  ع��  ه�ه  ، وف�رت Dedza، ودی�زا  Noheuمقا�عات ف���ة، وهي: 

، و�اس�ن��  Kota Kota، و��تا ��تا  �Dowa، ودوا  ، ول�ل�ن�� Fort Manningمان��ج  
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Kasungu  وم�م���ا ،Mombera  ن�اسا ن�اسا  West Nyasa، وغ�ب   North، وش�ال 

Nyasa )٩( .  

ال����ان��ن   ع�ل  عاًما،  وس�ع��  ثالثة  م�ة  ال����اني  لالس�ع�ار  ن�اساالن�  لق� خ�ع� 

م�ع�د   م���ع  ن�اة  ت����  م�اولة  على  جان�  خاللها  إلى  ال���  م�  أقل�ة   ��� األع�اق 

الغال��ة الع��ى م� ال������ األفارقة، وت�ای�� ��قات ه�ا ال����ع وأه�افه ولغاته، وفي �ل  

  ه�ا ال��ای� ن�أت �ع� ال���الت ال�اخل�ة.

و�ع� أن تع�ف�ا على ن�اساالن� و�عالن ال��ا�ة ال����ان�ة عل�ها، نأتي إلى تع��� م��لح  

و  أن  ال����ة.  اللغ��ة  ال�عاج�  أفادت  ج���ة  ق�  �ل�ة  �أتي  أصل  اللغة  ج�م الفعل  م�  في 

وق�مه ش�ً لوال��م: م��ر   ،��ع�ى ��� وق�ع نف�ه  ���م  ال��  ال�ع��   ال�ارم  تع�ي  ك�ا 

  .)١٠(وال�ن�  تع�ي ال��ا�ة وال����ة .وال�ن� 

ال��لقة  إن   ال��ورة  م�  ت��ع  ال  عق��ة  فعل  و �ل  ه لل�ل  ی��أ ع� ض�ورة  ال    � �ل�ة 

ال�ل�ة���ان،   فل�اح�  ذل�  الال��    وعلى  معا��ة  ع�  لم  �� �في  ال����ع  ل�فاع  أم� 

عاورفاه��ه العق��ات  �ان�  و�ل�ا  وح�مة.  ق�س�ة  أك��  األم�  �ان  ل�اح� .  دلة،  إن  و��ا 

فعل�ه واج� ال��� �الع�ل، وأ� خ�وج ع� ه�ا ال��اق �ع� ���اًنا ال�ل�ة ال�� في ال�عا��ة  

القان�ن وال�ل�ة . في ض�ء ذل� ���� الق�ل �أن ال����ة ت��ل خ�وًجا )١١(و�ساءة الس���ام 

ع� القان�ن ال�� أق�ه ال����ع ل��ان أم�ه وسالم�ه، والعق��ة ض�ور�ة ل��ق�� ذل�، ش���ة 

فهل راع� اإلدارة االس�ع�ار�ة ال����ان�ة ه�ه ال��اد� ع��   .أال ت��ج ع� ق�اع� ال�� والع�ل

ال��اؤل،   ؟ في م���ة ن�اساالن�   تق�ي ال��ائ�، وف�ض العق��ات  وس��اول اإلجا�ة ع� ه�ا 

    وعل�ه ���ر ب�ا ال��ی� ع� م���ات ال��ائ� في تل� ال����ة. 

  أس�اب ان��ار ال��ائ� في م���ة ن�اساالن�:  -أوالً 

األس�اب   ه�ه  مق�مة  في  ال����اني�أتي  االس�ع�ار  أق�ام  س�اسات  و�أت  أن  ف���   ،

م�   م���عة  أش�اًال  وارت���ا  بل  الع�ف،  إرساء  في  ت����  وق�  ن�اساالن�  أرض  ال���ع���� 

اإلك�اه   أسل�ب  ال����ان��ن  اس�ع�ل  ال���ع��ة  إخ�اع  أجل  ف��  ال������،   ��� ال��ائ� 

ج�ن�� هار�  ون��  (�ن  والع�ف،  ال���ع��ة  ل��� )  ١٨٩٦-١٨٩١حاك�  ع����ة  ق�ة 



  إيمان رجب زكي تمام                                                                الجرائم والعقوبات في محمية نياساالند   

  م) ٢٠٢١أبر�ل( - ٢ج -العدد العاشر                               �ة املصر�ة                           وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

 

٣٩٨ 

ال�عارضة �اس���ام م��ج م� الق�ات اله���ة وج��د غ�� ن�ام��� م� ال��ان األصل���، ب�ًال  

أف����ا   م��ع��ات  أغل�  في  ح�ث  ��ا  الق�ل���  ال�ع�اء  مع  ت�الفات  لعق�  ال�عي  م� 

اإلج�ار  الع�ل  لف�ض  ج�ن���ن  ذل� سعى  �ع�  إل��اد  ال����ان�ة.  ال��خ  وف�ض ض���ة   ،�

قاع�ة إی�ادات م���عة. وخالل تل� ال��حلة وجه� اآلل�ات القان�ن�ة لق�ع ال�قاومة، ث� ُ��رت  

اله���ة   وتع���  ال������  ث�وات  اس���اف  به�ف  ال�ال�ة  ال��حلة  في  القان�ن�ة  اله�اكل 

فُ�  األراضياالس�ع�ار�ة؛  و�)١٢( �درت  ال�اج"  "أراضي  عل�ها  وأ�ل�  ح�الي ،  م�اح�ها  لغ� 

  .)١٣( م� أراضي ال����ة ٪٨٥

ض�  ال��ائ� و�ع� �ل ه�ا ُع� أص�اب ال�� م��م��؛ وم� ث� فإنه م�� ذل� ال��� شه�ت 

 م��ر القل�  ارتفاًعا مل��ً�ا، وأص��� هي  ال��ازل  واق��ام  وال���  ال��قة  م�ل  ال���ل�ات،

  .)١٤( االس�ع�ار�ة والق�ائ�ة العقاب�ة لل���ات  ال�ئ��

ال�����ةوتع�   ف��ة    الع�امل  خالل  ن�اساالن�  م���ع  في  ال����ة  ان��ار  م���ات  أح� 

إذ �ان� ب�ا�ة ه��ل األم�ار دائً�ا ما ت���� �ان�فاض حاد في مع�ل ال����ة  ال�راسة، إذ  

�الل��ء  الل��ص    كان �ان�  ه�.  م�ارعإلى  ی��غل�ن  ال�قابل  م�ل  في  ال�����ة،  ال��ارث 

، )١٥(ان��ار ال�فاف، ن���ة ع�م ه��ل األم�ار؛ م����ة �ارتفاع مل��� في ع�د ال��قات 

ففي ال��ا�� ال��ال�ة الفق��ة ال�ي اع���ت غالً�ا على زراعة ال�فاف �ان� ال��ارث ال�����ة  

  .)١٦(في تل� ال��ا�� ت���� في ارتفاع مع�ل ال��قات ���ل مل���

س�ً�ا في ز�ادة مع�ل ال��ائ�، ��ال�غ�    الع��ارات االق��اد�ة لل���مة االس�ع�ار�ةاوم�ل�  

ان�الع   في  رئ�ً�ا  س�ً�ا  �ان�  وال�وح�ة  ال���ل�ة  ال���و�ات  �أن  ال���مة  تل�  إق�ار  م� 

ب�ل�  واضعة  اآلخ�،  تل�  عاًما  ازداد  ال��  اس���ادها  اس���ار  ت��ع  ل�  أنها  إال  ال��ائ�، 

اد�ة ف�ق �ل اع��ار؛ م�ا �ع�ي أن ال���مة ل� ت�� جادة في ات�اذ ال��اب��  ال��اس� االق��

ال����ة ان��ار  م�  لل��  به�ا )١٧( ال�قائ�ة  ال������  �ع�  اع��اف  ال��ألة  تل�  و����   .

تأتي في   ال�ي  ال���ل�ة  ال���و�ات  ن�ج ع�  ال��  ال�ل�ي  األث�  �ع�ه� م�  واس�اء  األم�، 

ت��ف� إلى ن�اساالن� و���� م� ال���ع��ات ال����ان�ة في أف����ا؛  مق�مة ال�لع ال��ار�ة ال�ي  

م�ا ت��� في ارتفاع مع�الت ال����ة، ال س��ا أن ���ً�ا م� األج�ر �ان� ت�فع في ش�ل 

  .)١٨( م��و�ات روح�ة
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، واحً�ا م� أه� م���ات ال����ة ان�فاض ال����� ال����ي لل������ األفارقة  ُ�ع� ك�ا  

م���ع   اق��اد  في  بها  م�  ال�ي  االق��اد�ة  لل�قل�ات  ف����ة  ال�راسة،  ف��ة  خالل  ن�اساالن� 

ات�ه   الق��،  إن�اج  ف�ل  م�  رافقه  وما  الع����،  الق�ن  وثالث���ات  ع�����ات  في  ال����ة 

ع ال�������� ال���، وات�ه ر اق��اد ال����ة ن�� ال����� على زراعة م���ل ال��غ في م�ا

ال��غ  ��١٩٢٨ل�ل عام  و .  ن�� الع�ل في تل� ال��ارع  )١٩( ال��اب واأل�فال ، ب�أت ص�اعة 

اس��� في االن�فاض مع م�يء ال��اد في أوائل و ���� ال���د في األس�اق العال��ة.    ت��اجع

إلى ف  ؛ال�الث���ات  ال����ة،  ال���ات  وخاصة  ال���ة،  األم�ال  رؤوس  ذوو  ال��ارع�ن  ���ل 

ال�ا� واس��ع��  إن�اج  ی��ج�  ،  �ان  ال�ی�  وال��اء  األ�فال  م�  ���ً�ا  ع�ًدا  ال�ا�  م�ارع 

ال�الغ�ن   عل�ه� ال���ر  وال���أج�ون  الع�ال  خلفها  ال�ي  الف��ة  ما  و   .)٢٠( س�  قام  غالً�ا 

�اء �ع�ه� م� م�ا��  ف  فأك��،س��ات    ع������� األوالد م� س�  ب   ال�������ن ال��� 

للع�ل في   ال��اب غ�� ال���وج��ذه�  ، و في ال�قا�عة ال�س�ى  Ncheu  �ع��ة م�ل ن���

على الع�ل   ه�د اع��ا له� ع� دع� األس�ة و ن���ة ع� و   ،في ال�قا�عة ال�س�ى  م�تفعات شای�

، ف���� اإلح�اءات  � إلى ال����ة والع�ف�األوالد ال�هاج� أول��  ن��ف  ا  ؛ال���ف� األج�

إدانة أع�اد ����ة م� أن  إلى  �ال��قة  ال�غار م�    Angoni  �ني�ص��ة  ال�س�ى  ال�قا�عة 

  .)٢١(ع�����ات الی� في افي بالن�

، ال س��ا الع�ال ع�دة �ع� مع�اد� اإلج�ام ذو� ال���ةم� أس�اب ان��ار ال��ائ� أ�ً�ا  

العائ�ی� م� رود���ا ال�����ة وج��ب أف����ا، و�ان �ع�ه� ق� ال��� في سالح ب�ادق ال�ل�  

�ع�   ت����ه�  وت�  األولىاألف����ة،  العال��ة  ال��ب  في  )٢٢( ان�هاء  أع�اء  �ع�ه�  و�ان   ،

وله�ا   ج�هان���ج؛  في  العاملة  أواخ�الع�ا�ات  خالل  ال��ازل  اق��ام  الع�����ات؛   ازداد 

نف�ها في م�اجهة   ال���ة  ال���م��، وتف��� م�ازله�، خاصة �ع� أن وج�ت  أول��  ل�عق� 

أك أو  ج�ائ�  �ع��  م�ان  أغل�ه�  م���ف��  ن�اً�ا  م��م��  له�  �ال���ة  ال��قة  و�ان�   ��

  .)٢٣( ی�مً�ا

أن  و  إلى  أ�ً�ا  ال�ثائ��ة  ال�قار��  ال�وج�ةت���  ب��  �ان�    ال�الفات  األس�اب  م�  أك�� 

  .)٢٤(وال��قة ،، واالع��اءخاصة الق�لال��ائ�  �ق�عش��ًعا ل
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  أب�ز ال��ائ� في ال����ة وفًقا لل�قار�� ال�ثائ��ة:  -ثانً�ا

ال�قار�� ال�ثائ��ة إلى �ع� ال��ائ� في ال����ة خالل ف��ة ال���، ه�ا ف�ًال ع�  أشارت  

ال���ل�ات. وم� خالل   ال��ائ� ض� األش�اص، وال��ائ� ض�  ل�ع�اد  وج�د إح�اء م�ف�ل 

ذات  ج�ائ�  إلى:  ت���فها  و�����ا  ال�قار��،  ال�ي رص�تها  ال��ائ�  ألب�ز  نع�ض  س�ف  ه�ا 

� ذات  وج�ائ�  س�اسي،  �ا�ع  �ا�ع  ذات  وج�ائ�  إدار�،  �ا�ع  ذات  وج�ائ�  اق��اد�،  ا�ع 

  اج��اعي، وج�ائ� ض� األش�اص، وض� ال���ل�ات.

  ج�ائ� ذات �ا�ع س�اسي:-١

ال�ل�ات  اته��  ال�ي  ال��اسي  ال�ا�ع  ذات  ال��ائ�  م�  وال��انة  ال���د  ج���ة  تع� 

  االس�ع�ار�ة ال�ع� بها. 

  ج���ة ال���د وال��انة:

ال����ة ه�ه  عام    وردت  إح�اءات  إلى ١٩١٥- ١٩١٤في  اإلح�اءات  ه�ه  ف����   ،

ارتفاع ���� في ن��ة ال��ائ� ال�ي ق�� ف�ها ال����ة العل�ا، وت�جع تل� ال��ادة إلى وق�ع 

ج���ي ن�اساالن�، قادها أح� ال��ان األصل��� وه�    Mlanjeث�رة م�ل�ة في م�ی�ة ماالن�ي  

ج�ن   ل�ع� ،  )٢٥( Chilembwe  ت��ل���� الق�  وال��اك�ات  ال�ه�  م�  ع�د  ع�ها  ون�ج 

  .)٢٦( م���� ال��رة ال�ی� ُوصف�ا �أنه� "م���دی�"

،  ١٩١٥أعل�� ال�ل�ات االس�ع�ار�ة ع� ت�ر� ال�ع� في ال����� على ان�فاضة عام  

ال�ح��ة  الق�ة  إزاءها  اس���م�   ،���� ج���ًة  وع�ته  وال��انة،  الع��ان  ب�ه�ة  وأدان�ه� 

ال��ال ت�ر�ه�  والعق��ات  ُی�ع�  ل��  وال���  العل�ي  اإلع�ام  عق��ة  ت����  ال�ي  ف�ها؛  غ 

وت�ح�ل  وت����  "ال����دی�"،  عل�ه�  أ�ل�  ل��  ال�ا�عة  ال��اني  ح�ق  ع�  ف�ًال  ال��اش�، 

إع�ام   ت�  ال����ع  في  ق�ً�ا.  في    ٣٦ال�ع�  م�ار��ه�  على  �عقاب  علً�ا  أف����ا 

  . )٢٧( االن�فاضة 

� وأخ�ه م�ر�� ����د ال��� عل�ه�ا ق�ب ال��ود مع ش�ق ك�ا ت� إع�ام الق� ت��ل��� 

، وت� دف� ج���ه�ا ���ل غ��  ١٩١٥أف����ا ال��تغال�ة (م�زم���) في ال�ال� م� ف��ای� عام  

األهالي  ی�داد ال  ح�ى  رس�ي   دون )٢٨( واض��ا�اته�  ،س��  ال���ع  اإلع�ام  ه�ا  �ان  وق�   .
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الهار��� "ال���م��  قان�ن  ج�ه�  ��الف  وأخ�ه - "  م�اك�ة  ت��ل����  اع���نا  ما  إذا  ه�ا 

إذ ی�� ه�ا القان�ن على ض�ورة تق��� أ� م��م هارب إلى م���ة ال�لح ف�ر    -ُمْ�ِ�َمْ�� 

. وأثارت ه�ه ال��ألة ال��ل في ال��ل�ان ال����اني ورأ� الل���ال��ن  )٢٩( ال��� عل�ه ل��اك��ه

  .)٣٠( ال�ي ارت��ها ال�اني أن ع�ل�ات اإلع�ام العل��ة ال تقل س�ًءا ع� ال����ة

  ج�ائ� ذات �ا�ع اق��اد�:-٢

اث� رص�  ال����ان�ة  � ت�  ال�قار��  ع�تها  ال�ي  االق��اد�  ال�ا�ع  ذات  ال��الفات  م�   ��

  ج���ة، وه�ا ج���ة ال�ه�ب م� دفع ض���ة ال��خ، وج���ة م�الفة قان�ن الع�ل األصلي.

  : ل�ه�ب م� دفع ض���ة ال��خا ��ةج� -أ

 ال�ع�وضة   الق�ا�ا  غال��ة  إذ �ان�   واح�ة م� أب�ز ال��ائ� ال�ي أوردتها اإلح�اءات،تع�  

  .)٣١( ال��ائ�   لق�ان�� ان�هاكات  على ت����   االس�ع�ار�ة ال��اك� على

 ن�عان رئ���ان م� ال��ائ� في ن�اساالن�، وه�ا ض���ة ال��خ وض���ة ال�أس. �ان   ُع�ف

�فعه ج��ع ال���ر ف�ق س� ال�ادسة ع��ة.  ب ل��می�ان    �انيرب األس�ة، وال  ال��ع األول ی�فعه

  .)٣٢( ُأج�� األفارقة على دفع ال��ائ� ت�� اإلك�اه وق� 

عام   ن�اساالن�  في  ال��خ  ض���ة  قان�ن  �ل  ١٩١١ص�ر  على  ی�ع��  �ان  و��ق��اه   ،

تق�ر  أو شاغله  مال� ��خ  أف��قي   ال����ة ض���ة س���ة  إلى خ�انة  ی�فع  أن  في م��قة ما 

ال�اح�.   ال��خ  ع�  شلً�ا  ع��  ال��خ�اث�ي  ���ة ض���ة  ن�ف  م�  ُ�عفى  شهادة إذا    و�ان 

األورو�ي    )٣٣( ع�ل ال������  ه�ا  ل��  ع�له  تف��  األورو����  ال��������  أح�  م�  مع���ة 

العام  ل��ة شه� ال���ع  )٣٤( واح� على األقل خالل  العق��ات  �ان  . و���� ه�ا على أن ن�ام 

  ��� غالً�ا في م�ل�ة ال�������� ال���، وأن الق�ان�� ت� ت���عها خ�مة ل�ل� الف�ة. 

أن ض���ة ال��خ �ان� م��فة ��� ال������، ول�ا س�ل� لى  إ  ت��� م���ات األح�اث و 

ع�ًدا   االس�ع�ار�ة  تل�  اإلح�اءات  دفع  ع�  ال��ان  �ام��اع  ال�اصة  وال��ائ�  الق�ا�ا  م� 

ح��    ١٩٣٠و    ١٩٢٩ض���ة ال��خ في عامي  . وق� ورد إح�اء ل��ائ� ع�م دفع  ال����ة

، وزاد ه�ا ١٩٢٩ج���ة عام    ث�ان�ائة وخ��ةبلغ ع�د ج�ائ� ال�ه�ب م� دفع ض���ة ال��خ  

  .)٣٥( ١٩٣٠عام  في  ألف وس�ع وثالث�� ج���ةالع�د إلى 
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  ج���ة م�الفة قان�ن الع�ل األصلي: -ب

وم� ب�� ال��ائ� ال�ي ��ف� ع�ها ال�قار�� ج�ائ� م�علقة �الع�ل، م�ها م�الفة وردت في 

عام    ١٩٠٩- ١٩٠٨تق���   ال�ادر  األصلي  الع�ل  قان�ن  خالف  ه���  ،  ١٩٠٦ل�اج� 

 األدلة،  س�اق  في.  اع��ً ال�ی� ع�ل�ا ل��ه    األصل���  ال��ا����  أج�ر  �ق�ع  ته�ةله    ووجه� 

وال�اج� اله��� �ق�ي �أن    األصل���   ال��ان   ه�الء ب��    م���ب ص�اغة اتفاق    ت�  أنه   ات�ح 

�اإلضافة   للع�ال س�ة ج��هات إس��ل���ة �ل شه�  ال�اج�  ی�فع  الع�ل عاًما، وأن  ت��ن م�ة 

ام��ع ع� م�ح الع�ال حقه� �ع�  ال�فع م� ب�الً  الع�ل،صاح�  ل��. إلى ج��هان مقابل �عام

  .)٣٦( ث� ع�ق� ب�ه�ة االح��ال أن أت��ا شهً�ا �امًال في الع�ل، وم�

  ج�ائ� ذات �ا�ع إدار�:-٣

وج���ة   ال��اخ��،  على  ال���ل  ع�م  ج���ة  اإلدار�؛  ال�ا�ع  ذات  �ال��ائ�  و�ق�� 

  ان�هاك ق�ان�� ال����ة.

  ج���ة ع�م ال���ل على ال��اخ��: -أ

أع�ى اس���ام ال���ب في  وم�ها ع�م ال���ل على ت�خ�� إن�اج ال���ر ال��ل�ة، فق�  

أن األفارقة ی��دون    ب�اعيل��خل وم�ا��ة األفارقة،  لل���مة االس�ع�ار�ة  ل  ���ة ذر�عةص�اعة ال

ال م�  هائلة  لل���ة  ��اص�لك��ات  ال�ف��  ال�����  خالل  م�  ال��ارسة   ،الغ�ائ�ة  ه�ه  وأن 

ل���   ت ���ل غ�� قان�ني ب���ا �ان� ه�اك ق�ان�� م��لفة ص�ر  ألنها ت��قف  ��� أن ت�� 

ال��ع.   م�ا��  ت���  ث�  وم�  الغ�ائ�ة  ال��اد  على  لل�فا�  �إج�اء  ال���ة،  م�� و إن�اج 

ا الق�ن  الع����ع�����ات  صانعي  على  �ان  ت�ار�ح  ل���ة،  على  ال�ي    ال���ل  ال����� 

  .)٣٧(ُ�عاق� على ان�هاكها �ال��� أو الغ�امات 

 ب�ون   ال����ة  �غادرته�ل  ؛األصل���  ل��انل  الق�ائ�ة  ال�الحقات   م�  ع�د   ه�اكأ�ً�ا �ان  

  .)٣٨( ١٩١٣- ١٩١٢، ����ف ذل� م� تق��� عام ت�ار�ح

ع�م   أ�ً�ا  ال��ائ�  ه�ه  األن��ة    ت�اخ��   على  ال���لوم�  ال�ي  م�اولة  ال��ار�ة 

ال�ل��ات  تق��� عام    ،ت��رها  أورو����    ١٩٣٠وس�ل  وق�ع ت�ٍع وس�ع�� م�الفة ألش�اص 

  .)٣٩( في ه�ا ال��اق
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٤٠٣ 

  ج���ة ان�هاك ق�ان�� ال����ة: -ب 

إدانة   إلى  ال�قار��  به�ه ال����ة؛�ع� األت���  أدی�    ١٩١٤-١٩١٣ففي عام    ش�اص 

الل�ائح وال��اس�� والق�ان�� في    اش�ً�   ن ألفان ومائ�ان وخ�� وثالث�  �ارت�اب م�الفات ض� 

عامي  )٤٠( ال����ة وخالل  م�    ١٩٣٠و  ١٩٢٩.  ال����ة  ه�ه  تع�اد  وت�ع�� زاد    خ���ائة 

واث���� وس��� حالةإلى    ١٩٢٩حالة عام   عام    ألف  الف��ة  )٤١( ١٩٣٠خالل  ف�ل�  . وع��ًما 

لل��وف االق��اد�ة ال���ة ال�ي رافق�  شه�ت ز�ادة واض�ة على م���� �ل ال��ائ� ن���ة  

  ال��اد ال����.

  ج�ائ� ذات �ا�ع اج��اعي:-٤

  تع�دت ال��ائ� ذات ال�ا�ع االج��اعي، وجاءت على ال��� ال�الي: 

  ج���ة الق�ل:-أ

�ان� ج���ة الق�ل �أن�اعها: ع��،   ١٩١٤ح�ى    ١٩٠٧وفًقا ل�قار�� الف��ة ال����ة م� عام  

، وق�ل األ�فال وال�وجات أح� أه� ال��ائ� ال�ي أح�ل� لل����ة وغ�� ع��، وش�وع في ق�ل 

  العل�ا لل�� ف�ها. وال��ول ال�الي ی�ضح ع�د ج�ائ� الق�ل ال�ي ن��ت ف�ها ال����ة العل�ا.

  ) ٤٢(١٩١٤إلى  ١٩٠٧حاالت جرائم القتل التي أحیلت للمحكمة العلیا وفقًا لتقاریر الفترة من 

القتل غیر    العمد القتل    سنة التقریر 
  العمد 

الشروع في  
  قتل

قتل 
  األطفال

  قتل الزوجات 

  -  ٢  ٣  ٢٩  ٤  ١٩٠٨-١٩٠٧تقریر 

  -  -  ٢  ١٨  ١٣  ١٩٠٩-١٩٠٨تقریر 

  ١  ١  ٧  ٣٠  ١٧  ١٩١٠-١٩٠٩تقریر 

  -  -  ٤  ١٢  ١٨  ١٩١١-١٩١٠تقریر 

  ٢  ٤  ٣١  ٢٣  ١٩١٢-١٩١١تقریر 

  -١٩١٢تقریر 
١٩١٣  

٦  ٣  ١٣  ١١  

  -١٩١٣تقریر 
١٩١٤  

٤  ١٠  ٢  -  -  

  ١٢  ٢٧  ١٤٣  ٨٨  المجموع
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٤٠٤ 

، الق�ل ن حاالت الق�ل غ�� الع�� ت��ل ن��ة ����ة م� م���ع ج�ائ�أ  م�ا س��و��ه�  

الع��  الق�ل  ���ائ�  العق��ة   ال�ي  مقارنة  ب�����  ���ح  ول�  العق��ات  أق�ى  عل�ها  ��ق� 

و��ه� م� ال��ول ال�اب� أن مع�ل ج���ة الق�ل شه� ز�ادة م���دة ول� ی��اجع ه�ا   م�لًقا.

عام   في  إال  األولى، ١٩١٤ال�ع�ل  العال��ة  ال��ب  �أح�اث  االن�غال  أن  ال��جح  وم�   ،

  وت���� ال��ان األصل��� في ه�ه ال��ب حال دون ت��ع ح��قي ألع�اد ال��ائ� في ال����ة. 

تق��� عام    مع  إال  ١٩١٤ل��احة أ� إح�اء ل��ائ� الق�ل م�� عام  ول� ی�د في ال�قار�� ا

  وت�ع  ،١٩٣٣ث�اني ع��ة حالة في عام    ع�� ال  الق�ل  حاالت   ع�د   بلغ ف�اعً�ا، ح��    ١٩٣٣

حالة   ةع��   �ح� إغ ع�ها  �لَّ و�لغ ع�د حاالت الق�ل الع�� ال�ُ   .)٤٣( ١٩٣٤عام    في  حالة  ةع�� 

و�لغ ع�د حاالت الق�ل ال����ة   .)٤٥( ١٩٣٦حالة في عام    ةع��   . و�لغ أر�ع)٤٤( ١٩٣٥عام  

  .)٤٧( ١٩٣٨حالة في عام  ةع��  ، وس� )٤٦( ١٩٣٧ع�� حاالت في عام 

 ی���ف�ن   ما  األفارقة عادةً   ال��اة  وت��� وجهة ال��� األورو��ة في تف��� ج�ائ� الق�ل �أن 

وه�اك م� ی�� أن الق�ل .  إج�ام�ة  ن�ة  أ�  م�  ب�الً   ال�ف�،  في  ال����   ع�م  أو  ف���   ب�افع

وعادة األفارقة،  ب��  ما  ح�  إلى  شائع    تأث��   ت��   و��ت��   ال��اء،  ����   ���ن   ما   أم� 

  �الع�ف  م�ت��ة   �ان�   الق�ل  حاالت   ثل�   م�  �ق�ب   ما  أن  �ال���  ال��ی�  وم�.  ال��اب 

ال�وجات   مع  ال���لي، ق�ل    �� م��  إلى  ����  م�ا  ال�جال،  ق�ل  م�  �ه�ر ع�د م� حاالت 

  و�ه�ر  العاملة  ال��   وه��ة  ال�ق   إلغاء  ن���ة  ال����ة   داخل  ال�����   ب��  ال��ت�ات   م�  ق�� 

  .)٤٨( نق��ة اق��ادات 

وال ت�ف� ال�اح�ة مع ه�ا ال�ع� في ض�ء مع��ات ال��ول ال�اب�، فإج�الي ع�د حاالت  

إلى    ١٩٠٧عام  حالة خالل الف��ة م�    ٢٥٨الق�ل الع�� وغ�� الع�� وال��وع في الق�ل بلغ  

، م�ها فق� اث��ا ع��ة حالة ق�ل لل�وجات واأل�فال، أ� أن ت��� ال�الفات األس��ة  ١٩١٤

ن��ة   ی�ع��  ال  والق�ل  الع�ف  حاالت  وق�ع  ذل� ٪٤٬٧في  ���ة  ج�ًال  سل��ا  إذا  وح�ى   .

ال�ع�، فالب� أن ن��ح س�اًال ج�ه�ً�ا وه�: م� ال����� ع� ه��ة ال�� العاملة، و�ه�ر تل� 

  لع�ف األس�� وأدت ل����ة الق�ل؟ الق��ادات ال�ق��ة ال�ي أوج�ت حالة اا
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٤٠٥ 

  ج�ائ� ال��� وال��قة:-ب

ال��احة ال�ثائ��ة  ال�قار��  في  ال�ارزة  ال��ائ�  م�  وال���  �اإلك�اه  ال��قة  ، )٤٩(تع� ج���ة 

ذو �ان  في ال������ات األورو��ة، و�ع�ها  ال�ي أشارت إلى ح�وث ه�ه ال����ة في الغال�  

م� ال�ال أو   ا����ً   ا�ا�ع ج�� للغا�ة (م�ا��ة)، ول�� في ج��ع األح�ال ل� ی�� س�قة م�لغً 

ال������  ون�جح أن ه�ه ال�االت ���ا�ة ع�ل�ات ان�قام�ة م�  .  )٥٠( أ� م� ال���ل�ات ال���ة

  ت�اه ال�������� ال���.

  ١٩٠٧وق� أح�ل ع�د م� ج�ائ� ال��قة �اإلك�اه إلى ال����ة ال��ا خالل الف��ة م� عام  

ال��احة س��  ١٩١٤ح�ى عام   ل� ت��ل اإلح�اءات  إذ  للغا�ة،  ، و�ن �ان ع�دها م��وًدا 

- ١٩٠٩ائ� في عام  ثالًثا وع���� ج���ة س�قة �اإلك�اه خالل الف��ة ال����رة، م�ها ت�ع ج� 

 ذل�   ��جع و   ،)٥٢( ، و�الح� أن مع�ل ال��ائ� ���ل عام ارتفع خالل العام ال����ر)٥١( ١٩١٠

  ت�عل�  وعق��ات   ق�اع�   م�خً�ا  ح�دت   ق�   ال��ل�ة  ال�ل��ات   م�ال�  م�  الع�ی�   أن  إلى  ج�ئً�ا

. وم� جهة  ال�غ��ة  القان�ن�ة   ال��ائ�م�    ع�د   ف� � أض  و�ال�الي   عات �قا�لل  ال�اخل�ة  ��ائل �ال

ال����ة جاد في  الع�الة في  ن�ام  أن  ی���  ال��ائ�  إلى أن ز�ادة مع�ل  ال�ق���  أخ�� ���� 

  .)٥٣( ع�له، وأن ال�ولة ال ت��انى ع� تعق� ال���م��

ل� تق�م أ�ة ب�انات    ١٩١٩إلى عام    ١٩١٥و�الح� أ�ً�ا أن تقار�� الف��ة ال����ة م� عام  

  ال��ت��ة، ور��ا ی�جع ه�ا لالن�غال �أح�اث ال��ب العال��ة األولى.ع� أن�اع ال��ائ� 

ق�ل    ال��ائ�   في  ز�ادةفي    ال��ب ه�ه    إرث ت���    ع��ًماو  م�  وال���  ال��قة  وخاصة 

ال��ل��� عام    ،ال��ان  تق���   ���� ج�ائ�    ١٩٢٠إذ  مع�الت  ازد�اد   وال��قة  ال���إلى 

مو   ح��ل�ها،  وس�قة   �اقالت ال  مهاج�ة  ت�  وق� .  ال���عة  ال��ق   علىال��ل�ة    �ة�اهت�� 

  األورو����   ال��ا�   ت��   ال���ة  ت����  إعادة  ت�وله�ا  .  لألهالي  ة��ل��ال  وال��ازل  ال��اج�

 ق�ع  في  مل���  تأث��  لها  و�ان  ، ١٩٢٠  عام  خالل  ال�ئ��ة  ال�قا�عات   م�  أر�ع  في

  .)٥٤(ال����ة

،  ١٩٢٩و�ل� األوضاع هادئة في ال����ة ح�ى ب�ا�ة أزمة ال��اد العال�ي ال���� عام  

وتأث� اق��اد ال���ع��ات ال����ان�ة ب�ل�، ح�� س�ل� اإلح�اءات وق�ع ع�د ت�ٍع وس���  

، وزاد ه�ا الع�د إلى مائة واث����  ١٩٢٩ج���ة س�� م�لح واق��ام لل��ازل في ن�اساالن� عام 
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٤٠٦ 

عام  وع���� ج���ة   ال��اك�  )٥٥( ١٩٣٠في  ف�ها  ن��ت  وال�ي  ع�ها  ال��لغ  ال�االت  وهي   ،

  فق�.

  ج���ة ال�نا:-ج

�ان� تع�   ؛ إذ ١٩٠٩  -١٩٠٨تع� ج���ة ال�نا م� ب�� ال��ائ� ال�ي وردت في تق��� عام  

��ا �ان� ه�ه ال����ة ض�� ال��ائ�  .  )٥٦( ج���ة ���ج� القان�ن األصلي واألع�اف ال��ل�ة 

عام   تق���  ع�ها  أف�ح  عام  )٥٧( ١٩١٦- ١٩١٥ال�ي  تق���  في  ال�ال  و��ل�   .١٩١٦ -

٥٨( ١٩١٧(.  

 ج���ة االغ��اب: -د

، )٥٩(ن�اساالن� لل�� ف�هاك�ا إن االغ��اب م� ب�� ال��ئ� ال�ي أح�ل� لل����ة العل�ا في  

و��ه� م� خالل ال�قار�� أن ه�ه ال����ة ل� ت�ت�� على ن�اق واسع. ألنها �ان� م��مة 

  وفًقا لألع�اف ال��ل�ة، و�ع� م�ت��ها خائً�ا في ن�� ال����ع، و�ال�الي �ان ع�دها م��وًدا. 

  ع�د س�ع   ت��� اإلح�اءات إلى وق�ع  ١٩١٤إلى    ١٩٠٧ف�الل الف��ة ال����ة م� عام  

  .)٦٠(ج���ة اغ��اب ت� إحال�ها لل����ة العل�ا لل�� ف�ها ةع�� 

إلى م�اك�ة ع��ة أش�اص ألس�اب الق�ل واالع��اء، و�ل�اق اإلی�اء   ١٩٣٠و���� تق���  

  .)٦١( ال����، واالغ��اب 

  ج���ة اإلجهاض: -هـ

للغا�ة، ول� ت�د إال في تق���  م� ب�� ال��ائ� ال�ي وردت في ال�قار�� ول�� �أع�اد م��ودة  

  .)٦٢(ح�� س�ل� حالة واح�ة ١٩١٠-١٩٠٩عام  

  ج���ة ال���: -و

سع� اإلدارة االس�ع�ار�ة إلى الق�اء على االع�قاد في ال��� والع�افة و�ع� ال��ارسات 

، خ�ًفا م� تعل� األفارقة �ال�ه�ة وال�ع�اء ال�وح��� ال�ی� ن���ا في �ع� )٦٣( ال��علقة به�ا

  ��Tongaائل ال��ن�ا   دعا �اه� م�  ١٩٠٩األح�ان في ال����� ض� ال���، ففي عام  



  إيمان رجب زكي تمام                                                                الجرائم والعقوبات في محمية نياساالند   

  م) ٢٠٢١أبر�ل( - ٢ج -العدد العاشر                               �ة املصر�ة                           وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

 

٤٠٧ 

، ه�ا �اإلضافة إلى )٦٤(إلى اإل�احة الف�ر�ة �ال���ع�� في ن�اساالن�   Malomaی�عى مال�ما  

  .)٦٥(ن�اح �ع� ال�ه�ة في ��ادة ع�د م� االح��اجات في أماك� م�ف�قة م� وس� أف����ا

  أش�اص ���� أع�ال ال��� وال�ع�ذة   مائة وس�ة  م�اك�ة  ت�� وعلى �ل األح�ال، فق�  

  .)٦٦( ���� ���ل�ان� ق�ا�ا م����ة  أنها ی��و وال�ي ،١٩١١ لعام ال��� قان�ن  ���ج� 

  ج�ائ� ض� األش�اص، وأخ�� ض� ال���ل�ات: -٥

ض�   ج�ائ�  إلى  ال��ت��ة  ال��ائ�  ال��احة  ال�قار��  ض� ص�ف�  وأخ��  األش�اص، 

، علً�ا �أن ه�ا ال�ع�اد ال �ع�� ع� ح�� �امل وح��قي ل�ل ال��ائ�، و�ن�ا ه�  )٦٧(ال���ل�ات 

  إح�اء لل��ائ� ال�ي أح�ل� لل����ة العل�ا لل��� ف�ها. 

إلى أن إج�الي ع�د ال��ائ�    ١٩١٤إلى    ١٩٠٧ت��� إح�اءات الف��ة ال����ة م� عام  

بلغ ثالث�ائة  ل���ل�ات وال�ي ن��ت ف�ها ال���ال�ي ارت��� ض� األش�اص وا العل�ا فق�  �ة 

وت�ع��    � ج���ة ض� األش�اص، ومائة وأر�عج���ة ب�اقع مائة و�ح�� وع���   ةع��   وخ��

  .)٦٨( ج���ة ض� ال���ل�ات 

العال��ة   ال��ب  س��ات  خالل  �ال��ائ�  ال��علقة  اإلح�اءات  انق�ع�  الق�ل  س��  و��ا 

  للقل�   م���  ح�   إلى  زادت   ال���ل�ات   ض�   ال��ائ�  أنإلى    ١٩٢١م  األولى. و���� تق��� عا 

ن���ة ن�اح ال��ا� األورو���� في تعق� ال��اة،    ال��اؤل  ث� أخ�ت في  ال��ب،ان�هاء    �ع� 

  .)٦٩( وم�اق��ه�

الف��ة   إح�اءات  في  ال�ي    ١٩٣٨ح�ى    ١٩٢٨  م�و�ال���  ال��ائ�  م���ع  أن  ن�� 

، م�ها  ألًفا وس��ائة واث���� وس�ع�� ج���ة ةع��  ثالث  ارت��� ض� األش�اص وال���ل�ات بلغ

  آالف وس�ع�ائة و�ح�� وس�ع��  ع��  ج���ة ض� األش�اص، مقابل  ن وت�ع�ائة وواح� ألفا

  .)٧٠( ج���ة ض� ال���ل�ات 

ال��ائ� ع�د  في  ال���  دقق�ا  عام    و�ذا  لها  إح�اء  أول  في  وال���ل�ات  األش�اص  ض� 

وأر�ع�   ١٩٠٩- ١٩٠٨ ث�اٍن  بلغ�  أنها  ض� ن��  ج���ة  ع��ة  إح��  ب�اقع  ج���ة   �

آخ�   في  ال��ائ�  ع�د  بلغ  ال�قابل  وفي  ال���ل�ات.  ض�  ج���ة  وثالث��  وس�ع  األش�اص، 

عام   في  م���عه   ١٩٣٨إح�اء  وت�ع�   ما  واث��ان  وأر�ع�ائة  ج���ةألف  م� ن  مائ�ان  ،  ها 
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٤٠٨ 

ن ج���ة ض� ال���ل�ات. � األش�اص، وألف ومائة وس�ع وت�ع� ن ج���ة ضوخ�� وت�ع� 

  ٩٩٧٬٢١٨و�ذا عل��ا أن م��ل تع�اد س�ان ال����ة م� أفارقة وأورو���� وآس����� ق� بلغ  

عام   وال)٧١( ١٩٠٩- ١٩٠٨خالل  األش�اص  ض�  ال����ة  مع�ل  فإن  ه�ا �،  خالل  ��ل�ات 

��ا�   وفًقا    ٪٠٬٤٨تق��ً�ا  العام  ال��ان  تع�اد  بلغ  ب���ا  ه�ا  ال��ان.  ع�د  �ال���ة إلج�الي 

، و�ال�الي ���� اس���اج أن مع�ل ال����ة )٧٢( ١٬٦٣٩٬٣٢٩ما م���عه    ١٩٣٨ل�ق��� عام  

تق��ً�ا   ��او�  العام  ه�ا  خالل  وال��ل�ات  األش�اص  ع�د    ٪٠٬٩١ض�  إلج�الي  �ال���ة 

  ال��ان.

�أنه �ال�قارنة ب�� ب�ا�ة الف��ة ال�م��ة لل��� ونهای�ها مع م�اعاة ع�د   وم� ه�ا ���� الق�ل

  ال��ان في �ل م�حلة، یالح� أن مع�ل ال����ة زاد ل�ا �ق�ب م� ال�عف. 

  ن�ج   وما  ،ل�يالعا  ال��اد و��جع ه�ا إلى ع�ة أس�اب ���� ال�قار�� ال�ثائ��ة، م�ها تأث��  

  �أش�الها   ال��قة  على   ت����   ال�ي   ال��ائ�   ع�د   ز�ادةو�ال�الي    ال�����،  في  نق�   م�   ع�ه 

  ع�ل�ات   في  خاص   ���ل  مل���ة  ال��ادة  �ان� .  وال����ة  ال���ق�ة  ال��ا��  في  ال���لفة

��ا ت��ف ال�ثائ� ع� س�� في غا�ة األه��ة، إذ ت��� إلى أن    .)٧٣( وال���  ال��ازل  اق��ام

، ��ا  )٧٤(جال�ات أج���ة، وقع بها ع�د قل�ل م� ال��ائ� ال����ة  ب�����  ت�أث� ل�  ال�ي  ال��ا��

وخاصة  ال����ة،  في  األجان�  ال��������  ض�  ت�ت��  �ان�  ال��ائ�  م�  ���ً�ا  أن  �ع�ي 

أول� سل�ات ال����ة اه��اًما ����ا لق�ع ال����ة في    ج�ائ� ال�ع�� على ال���ل�ات، ول�ل�

  .)٧٥( تل� ال��ا��

أن ال��ادة في حاالت االع��اء على األش�اص وال���ل�ات في   ١٩٣٤وس�ل تق��� عام  

�ي  ال  ال��اص�لز�ادة إن�اج    ����   ال���ة  ش�ب   في  اإلف�ا�  إلى  �جع ذل�ی  ال���قة ال�����ة،

  .)٧٦( ة����ر ال ال���قة في ت��ع م�ها

ال���لة   ه�ه  ال���ة    �� ن� ول��اجهة  ال��ائ�ق�ات  م�  م��ة و   ،سل�لة  وضع  ت� 

م�قق��    Blantyre  ی� ابالن�  ق�ل  م�  ال��ا��ة  و�ان�  ش�����  ت��  م�ن�ة.  ی�ت�ون مال�� 

ه�  �ان�  ���ل�ن   Limbeول���ي    ی�ا ب�أ الل��ص في بالن� ١٩٣١عام   ال����ة أنه ��ل�ل

ف�ها  ��اسة  ق�ات الم� م�ا�� االس���ان األورو�ي إلى الق�� األف����ة ال����ة ال�ي �ان�  

ومع ت��ی� ال�قا�ة على م�ا�� االس���ان األورو�ي ت�اجع� ���ة ج�ائ�  ة.  �فعالأقل ع�ًدا و 
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ف ی�ای�ال��قة  فق�   ١٩٣٣ود����� ١٩٣٠ ���  م��ل في    أر�عح�ث�  واق��ام  حاالت س�قة 

ت� اإلبالغ ع� أك�� م� ألفي حالة س�قة واق��ام م�ازل   في ال�قابلول���ي وزوم�ا.  ی�  ابالن� 

وه�ا   .)٧٧( ن���ة لع�م م�االة ال���ةخالل نف� الف��ة  ال�ي �ق��ها األفارقة  في الق�� ال��اورة  

�ع�ي أن تعامل ق�ات ال���ة مع م�ت��ي ج�ائ� ال��قة وال��� شا�ه ق��ر وت���� واضح؛ 

ال���، ول� �ع��وا  إذ ل� ��� ه�ه� س�� تأم�� ال��ا�� ال�����ة ال�ي ق��ها ال�������ن 

وازدادت   ال���  م�ا��  ال��قة في  ف��اجع� مع�الت ج���ة  ی���،  اه��اًما  األف����ة  للق�� 

  � ُس��ى األفارقة. في م�ا�

  العق��ات ال�ي أق�تها اإلدارة االس�ع�ار�ة: -ثالً�ا

الق�ل هي  وال���  وال��ف  وال��ب   كان   بها  �ع��ف  ال�ي  ال�ئ��ة  ال��ائ�  وال��قة 

ووفقا   .)٧٨( ال����  لقان�نه  وفًقا  �عاق� عل�ها �اإلع�ام م�لًقا،  ���  ل�  و�لها  األف��قي،ال����ع  

عق��ة   �ان�  أ�ً�ا  القان�ن  أو له�ا  الغ�ق  أو  ال��ق  أو  �ال�مح  ال�ع�  خالل  م�  ال��ت 

فق�، ونادرا ما �ان  ال�ازوق) م�احة لل��ائ� ال����ة  اإلع�ام �اس���ام  (  Secatéraس��ات��ا  

  .)٧٩( ی�� ت�ف��ها

ت��ع�  فق�  االس�ع�ار�  العه�  في  ق�ل  العق��ات   أما  م�   ال�ل�ة   م�اك�  ال�ف�وضة 

  ال��ل�ة، وت��ل� ه�ه العق��ات ���ا یلي:  و���ج� ال��اس�� االس�ع�ار�ة

   اإلع�ام: عق��ة-١

��ا ه�  ،  في ن�اساالن� ����� إلى القان�ن العام اإلن�ل���   ���ائ� الق�لكان القان�ن ال��عل�  

اإلع�ام عق��ة إل�ام�ة ل��ائ�  �ان� عق��ة  و .  �ل ال���ع��ات ال����ان�ة في أف����اال�ال في  

�ال��انة  و في ق�ا�ا االغ��اب.    اتق�ی��ً   اال��انة والق�ل، وح��ً  ���ف ال��� ع� اإلدانات 

عام   ت��ل����  ان�فاضة  ت  ١٩١٥خالل  اإلع�ام  م�اك�ات  �ان�  الق�ل    ����،  ج�ائ�  في 

  الع��. 

ب�� ما  الف��ة  ح�الي١٩٤٧و    ١٩٠٣  عامي  في  ه�اك  �ان  وس   ،  وت�ع�ن ث�ان�ائة    �ع 

عقاب�ة   زوم�ا�اإلع�ام  م�اك�ة  أرش�فات  في  إلى  و   . م�ج�دة  ُن��  ال��احة  األدلة   ه�ه م� 

  ��ائ� على أنها ن���ة ال�الفات ال���ل�ة ب�� ال�وج�� أو العائالت. وش�ل� الع�امل األخ�� ال
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ه به� م�  ال��ار واالغ��ال وال���ن والق�ل ب�وافع ج���ة وال��قة وق�ل ال����  ال�افعة للق�ل،

حالة فق�    س�ع وع���� ال���ة. و�ان� الغال��ة الع��ى م� ال��ه��� م� ال���ر، مع وج�د  

  . )٨٠( م� اإلناث 

�ع� ال�ع�یالت القان�ن�ة، م�ها تع�یل قان�ن اإلع�ام ب�قل�ل    ١٩٣٤وق� أج��� خالل عام  

أ�ً�ا   حامل.  �ان�  إذا  اإلع�ام  ت����  ت�ت�� ج���ة  ال�ي  ال��أة  على عق��ة  تع�یل    ح�ث 

  �فلها   �ق�ل  إدان�ها   ت��� ال�ي    ��أة لاو�ق�ي ه�ا ال�ع�یل ب����� عق��ة    األ�فال   ق�ل  قان�ن 

.  � �ع� م� م�اع� ال�الدةتعافت�� ق�    ل�  ال����ة  ارت�اب   وق�   اأنه  إذا ث��   ح�ی�اً   ال��ل�د 

  .)٨١( ال��أ الق�ل ب�ه�ة  ةال��ه� على ال��� إص�ارو�ال�الي أوصى ال�ع�یل � 

ف�فًقا  ال���،  ف��ة  خالل  نف�ت  ال�ي  اإلع�ام  �أح�ام  ال�اصة  لإلح�اءات  �ال���ة  أما 

اإلع�ام على س�ة ج�اة  ١٩٠٩-١٩٠٨ل�ق���   ت�ف�� ح��  في )٨٢( ت�  اإلع�ام  نف� ح��  ��ا   .

  ت�ف��   ت�أ�ً�ا    ق�ل  حاالت   ث�اني   في. و )٨٣( ١٩١٠- ١٩٠٩خ�� حاالت م�ان�� �الق�ل عام  

نف�ت )٨٤( ١٩١٢-١٩١١عام    اإلع�ام  ح�� ��ا  عام    ق�ل  ج����ي  في  �اإلع�ام  أح�ام  . 

. وفي ثالث حاالت )٨٦( ١٩١٤- ١٩١٣، وفي حالة ق�ل واح�ة خالل عام  )٨٥( ١٩١٣- ١٩١٢

عام  )٨٨( ١٩٢٩عام    إع�ام  ات عق��  وخ��  .)٨٧( ١٩١٨-١٩١٧عام   عق��ات  وس�ع   ،

ع��    اإلع�ام   ع�د عق��ات   بلغ  ١٩٣٣وفي عام    .)٩٠( ١٩٣٢، وس� عق��ات عام  )٨٩( ١٩٣١

عام  )٩١(عق��ات  في  وت�ع  و )٩٢( ١٩٣٤،  ،  )٩٣(٦١٩٣  عام   في  إع�ام  ع�ل�ات   خ��  ُنف�ت ، 

  .)٩٤( ١٩٣٧في عام  وس�ع 

إدان�ه، �ع�  ال��ه�  �إم�ان    االس���اف  وم�اك�  العل�ا   ال��اك�  إلى  االس���اف  تق���  و�ان 

  االس���اف،  ف�ل  و�ذا.  ل��ن  في  ال�اص   ال�ل�ة  ل��ل�  الق�ائ�ة  الل��ة  إلى  وأخ�ً�ا  اإلقل���ة،

ی��  إرجاء  إما  لل�اك�  و����.  ال���ع��ة  حاك�   ق�ل  م�  ال���  في  ال�هائي  الق�ار  ات�اذ   كان 

  تأك��  ����ه أو  �ال���، عق��ة إلى  عق���ه  وت����  عل�ه، ال����م  ���   ال�ادر  ال���  ت�ف�� 

  أو   اإلص�ار،  س��  مع  الق�ل  ج�ائ�  ت��ن   ع��ما  ت��ر  أح�ام اإلع�ام�ان�    ما  وعادة.  ال���

 اس�ه�ف�  ال�ي  الق�ل  ج�ائ�  وفي  مال�ة،  دوافع  أو  الع�ف  م�  م���فة  م����ات   على  ت���� 

 ال��د  ب��  س��ا  وال  األع�اق،  ب��  ق�ل  ع�ل�ات   ت����   أو   االس�ع�ار���  ال����ل��

  .)٩٥(وال��� 
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  االس�ع�ار�ة  لل�ل�ة  صارخة   ت���عات   ���ا�ة  ال�ولة  نف�تها  ال�ي  اإلع�ام  ع�ل�ات   لق� �ان� 

ال�����م في ت����    الع�ف  ل��.  االس�ع�ار�ة  ال�ول  وسل�ة  ال��لي  ال��ام  تع���  إلى  ته�ف

أثار اإلع�ام   Cliftonرو��ت�  �ل�ف��ن   م�ل  والقان�ن���،  ال����ل��  �ع�   قل�  عق��ة 

Roberts،  الع�ف   ه�ا  ب��  ال��ف��  ����ة  ل��اساالن�، ال�� ت�اءل ع�  ال�اب�  العام  ال��عي 

  االس�ع�ار�؟!  لل��� ال�ف��ض " ال��ار� " وال�أث��

�ان�  اله���ة  في  حاسً�ا  ع��ً�ا  اإلع�ام  عق��ة  وع��ًما  ث�    االس�ع�ار�ة،  ف�ض  وم� 

  اله�ف   �ان  االس�ع�ار�ة،  الف��ة   و��ال  .)٩٦( �فاءتها  وع�م   ع�فها  على   عالمة  أص��� 

 أص�ح إج�اءً   ل��ه في ال�اقع  ردع األف�اد ع� ارت�اب ال��ائ�،  ه�  اإلع�ام   عق��ة   م�  األساسي

 القاتل  ت����   م�  الب�   ؛ وله�ا �ان)٩٧(االس�ع�ار�   ال��ام  ت���  ع�  األفارقة  ل�دع  �����م

ب�أت .  وق�له  إدان�ه  ت��  ل�ي  م����  وغ��  وع��ًفا  خ��ً�ا،  �اع��اره  األف��قي  الع�ل�ة  وه��ا 

 الع���ة  االس�عارات   واس���م�   األح�ام،  و�ص�ار  ال��اك�ة  في  اإلن�ان�ة  ال�فة  ل��ع  القان�ن�ة

  ل�أك��   االدعاء  ق�ل  م�"  ال���فعة  ال�ح��ة"  و  األف����ة"  ال��ائ�ة  العقل�ة"  م�ل  والع����ة

  .)٩٨( اإلدانة

  عق��ة ال�ل�: -٢

  �او ��ائل  ، �اس���اء  في ن�اساالن� ق�ل االس�ع�ارالعق��ات ال����ة ُتف�ض    نادرا ما �ان� 

Yao    وت�ن�ا Tonga ومان�ان�اMang'anja     ال����   ال����ه ال�ي �ان� ت�ارس عق��ات  

أو ال���، وال الل��ء إلى ال��ب  قان�ن م�لي �ق�ي �ال�غ���  ���� ال��قة. ل� ��� ه�اك  

  .)٩٩( ق�ار �ال�ن� رم�� على س��ل اإلج��ع الق�ا�ا ت�ور ح�ل دفع تع��� �ان� أو ال�ل�، و 

وه��ا �ان� عق��ة ال�ل� مع�وفة في ن�اساالن� ق�ل إعالن ال��ا�ة ال����ان�ة عل�ها، ل��ها  

كان� على ن�اق م��ود للغا�ة، و�ان �عاق� بها الع��� ال�ی� ی�ه���ن م� أس�اده�، ف�ان ی��  

  .)١٠٠( مائ�ي جل�ة �اس���ام س�� م���ع م� جل� ال�ام�س ال���عقابه� ب�نً�ا ب�اقع 

أن عق��ة ال�ل� �ان� ت��� على أغل� ال��ائ�    ١٩٠٧  -١٩٠٦و����ف م� تق��� عام  

أد� ، �ال�غ� م� أن إلغاءها  ١٩٠٧ت� إلغاؤها وح��ها �ال�امل خالل عام  ث�    ،في ن�اساالن� 

���� ج�ائ� ����ة ق� ی�لقى عق��ة ج���ة    ُ��ه� إلى إنفاق إضافي ����، ألنه في ح�� أن ال

الف�ر،   على  س�احه  و��ل�  ال�ل� ���فة  عق��ة  إلغاء  ی��    ومع  ال����ان  في   ،اح��ازه 
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ال�عام  ه�ا  ���ل�م  و  على  أك��  ونفقات  ال��اس،  ع�د  وز�ادة  إضا��ة  إقامة  ال�ال  ����عة 

  .)١٠١( في ض�ء ال�ؤ�ة ال����ان�ة وص�انة ال���

  الَ�ْ�� (ال���) وال�غ���:عق���ا -٣

ُتَ�ارس ���ٍل م� أش�ال العق��ة في م���ع ن�اساالن� ق�ل إعالن   ل� ت�� عق��ة ال��� 

اح��ازه� �ع���   ی��  ال�ی� ی�ت���ن ج�ائ�  ال����ان�ة، و��ًال م� ه�ا �ان األش�اص  ال��ا�ة 

  .)١٠٢( ح�ى ی�� دفع ف��ة ع�ه�، وق� حل� ه�ه الف��ة أو ال�ع��� م�ل العق��ة

وفي عه� اإلدارة االس�ع�ار�ة ف�ض� عق���ا ال��� وال�غ���، ف�ان ی�� معا��ة ال��ه����  

. ��ا ف�ض� عق��ة ال�غ��� على  )١٠٣( م� دفع ال��ائ� �ال��� أو ال�غ��� أو �العق����� مًعا

  م�ت��ي ال��ائ� ال��ن�ة. 

خ��ة   ق�رها  غ�امة  ب�فع  معاق��ه  ی��  ف�ان  ال��خ  ض���ة  دفع  م�  لل��ه�ب  ��ال���ة 

ج��هات إس��ل���ة، وفي حالة ع�م ال�فع �ان ���� ل��ة ال ت��� ع� شه�. و�ذا أدی� نف�  

ن ج��ًها إس��ل��ً�ا أو ال��� ل��ة ال ت��� ع�  ثان�ة فإنه ی�فع غ�امة ق�رها ع��و ال��� م�ة  

  نها�ة شه� شه���، أو ُ�عاق� �الغ�امة وال��� مًعا. و�ذا اس��� تع��ه في دفع الغ�امة ح�ى  

  .)١٠٤( د����� م� �ل عام فإنه ���� أن �عاق� ���ادرة ال��خ ال�� ���ل�ه

في زوم�ا، وع�ق� رئ�ً�ا ل�خل ال���مة    م��ًرا  ال���ص   وجه  على  ال��خ  ض���ة  كان� 

�ان�    ١٩١٦في عام    Lilongweكل م� ی��لف ع� دفعها ���امة ش�ی�ة. ففي ل�ل�ن���  

م� ���ة ال����ة، أو ال��� ثالثة    ٪٨عق��ة ال��لف ع� دفع ال��ائ� دفع غ�امة ق�رها  

  .)١٠٥(شه�ر ب�ًال م� ذل�

ال�ع�ف في ج�ع ال��ائ� م� ال������ ومعا��ة م�   ی��لف م�ه� ��ل  وفي مقابل ه�ا 

ق��ة، ل� �ف�ض أ� ن�ع م� ال��ائ� على ال�ال�ة اآلس���ة رغ� أن �ع�ه� �ان ��ل� دخًال 

عام   ح�ى  ال�ضع  ه�ا  و�ل  األفارقة،  م�  ن��ً�ا  ال�أس    ١٩٢٨أعلى  ف�ض� ض���ة  ح���ا 

  .)١٠٦( على اآلس�����

ل ال����ع ال�اص ب�ل� ال����ة في  �ِّ عُ   ون���ة الم��اع ال������ ع� دفع ض���ة ال��خ؛

ق�ى ه�ا القان�ن أ�ً�ا  و شل�ات في العام،    ةس�شل�ات إلى    ث�انيل���ف� م�    ١٩٢٠عام  
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شل�ات فق�    أر�ع أورو�ي ل��ة شه� واح� خالل العام ی�فع    �أن أ� م�ا�� أف��قي �ع�ل ل��

� ت�� في خ�مة وه�ا ی�أك� م�ة أخ�� أن مع�� العق��ات والق�ان�� �ان.  )١٠٧( ض���ة ��خ

  ال�������� األورو����.

؛ ف�ادت اإلدارة  م���ف ال�الث���ات   اس��� األهالي في االم��اع ع� دفع ض���ة ال��خ في

ن ����اء و ال����� و ن ع� دفع ال��ائ�  � ال���لف  إذ أج��،  م� ت��ی� إج�اءاتها  االس�ع�ار�ة

في إزالة ال��از وال��ل م� ال��اح�� في م�ازل    ت��ل� على أداء مه�ة ی�م�ة   Mlanje في

  .)١٠٨( �� األورو�� 

ال��ن�ة ال   ال��ائ�  إذ ف�ض� على م�ت��ي  ����ة،  اس�ع�الها  فق� ج��  ال�غ���  أما عق��ة 

الف���ة   ال��اك�  ف�ان�  ال��ائل،  ب��  ال��اعات  أو  �األرض  ال��علقة  ال����  ال��اعات  س��ا 

� أو �غ�امة ال ت��اوز خ�ً�ا وس�ع�� ج��ًها إس��ل��ً�ا.  ت��ر ح��ها إما �ال��� ل��ة أشه

  ال�ان�ة   ال�رجة  م�  الف���ة  ل��اك�ل  �� ت��عاألصل�  غ��لل��ان    ال��ن�ة  الق�ا�او�ان� ه�ه  

ال��اعات   وال�ال�ة   خ�ً�ا و   إس��ل��ً�ا  ج��ًها  خ����  ت��اوز  ال   ال�ي   ال��الغ   على  الق�ائ�ة  في 

و�ان� ه�ه األح�ام تع�ض على قاضي ال����ة العل�ا ال�� �ان   .إس��ل��ً�ا  ج��ًهاوع����  

  األدلة   م�  ال����   �ل�   م�ل  أم�  أ�  إص�ار  و����ه  مع��ة   ق��ة  أ�  ملف  ��ل�   أن��� له  

  .)١٠٩( العق��ة ت���� أو

 غ�امة  ف�ض ��  ی   ف�ان  والع�ف،  ل��ليا  القان�ن   م�الفة  ج�ائ�على    ك�ا ُف�ض� الغ�امات 

 الع�ف   أو  ��ليال  القان�ن   ����ها  عق��ة   أ�  ت���ع  أو  ،�ل�ه�ا  أو   �ال���  م�� ی  ق�   أو

 .واإلن�ان�ة  ال�����ة  للع�الة  ����ة  العق��ة   ه�ه  ت��ن   أال  ش���ة  ،كالعق��ات ال����ة م�الً 

  أن   ���   ول��   األح�ال  م�  حال  �أ�  مف��ة   العق��ات   م�  غ��ها   أو  الغ�امة��� أال ت��ن  و 

  .)١١٠( ومال��اتها ةق��ال ���عة مع دائً�ا ت��اس� 

و��ه� م� خالل ال��ادر ال��احة أن ال���مة االس�ع�ار�ة ف�ل� عق��ة ال�غ��� على  

ال����د   اله�ف  ت�ق�  ت��  ل�  ال�ي  ال���،  ن��ها–عق��ة  وجهة  أن    -م�  ال���  إذ رأت 

ف�ل  ال��� االج��اعي؛    أوعلى عقاب ح��قي أو إح�اس �ال��ل،    ی���ِ ل�    �ال���ة لألف��قي

ه�ا ال��ع م� العقاب فإن    و�ال�الي��ق� ع� ق���ه،  ال��اب  ال  ه�  ما �ان ی�ع�ض له ال����

  في �ل وج�دم�افأة لل���� أك�� م�ه عق��ة  ، بل �ان ���ا�ة  صالحاإل  أو�دع  إلى ال  �د ی  �ل
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٤١٤ 

و���ح ل�ا أن ه�ا ال��اس ��اس نفعي ���،   .)١١١( ���ال��� ال��� وال�عام ال�افي وال��ا

  �� م� ال��دود اإلصالحي أو االج��اعي. ی�اعي ال��دود ال�اد� للعق��ة أك

 عق��ة ح�� اله��ة أو االن�قال م� م�اٍن آلخ�: -٤

م�  االن�قال  او  اله��ة  م�  م�عه�  عق��ة  ال���م��  على  وقع�  ال�ي  العق��ات  ب��  م� 

مقا�عة ألخ��، و�ان� تل� العق��ة ت�قع على األش�اص ال�ی� س�ق� إدان�ه� �ال��ائ� أك��  

  .)١١٢( م� م�ة

  أش�ال أخ�� م� العق��ات (عق��ات غ�� قان�ن�ة):  -٥

على   ف��اء  ال�غ�،  ووسائل  العق��ات  م�  أخ��  أش�اًال  االس�ع�ار�ة  اإلدارة  مارس� 

ن�اساالن� إ�ان ع�����ات الق�ن الع����   ، اح�ف�� ال���ة فيمف�ضي ال�قا�عات تعل��ات  

���  ل�ي �ُ  ؛Boma في م��قة ب�ماو  )١١٣( ال��ال�ة ال�قا�عة في���ل م���ر �ال��اء ��هائ� 

على   و دفع  أزواجه�  قامال��ائ�.  ال�االت،  �ع�  ال���ةفي  ع�    �  ال��ع����  ��عا��ة 

أو ه�مها ه�أك�اخح�ق  أو    ،م�ادرة م��ل�اته�  ���� ت� اع�قال    وفي أغل� األح�ان،  )١١٤(، 

العامة األشغال  في  الع�ل  على  و�ج�اره�  العقاب.    ال��ع����  م�  إقامة  ���ع  م�  الب�  �ان 

ال��ه���� أو    إلی�اء ١٩٣٤في  مع��� اع�قال م�ق� في م�ار زوم�ا   ال�����ة م�  األع�اد 

  . )١١٥( ال��ع���� في دفع ض�ائ� ال��خ

  ال��س�ات العقاب�ة في ن�اساالن�:  -را�ًعا

ل�عا��ة   ال�ل�ة  اس���م�ها  ال�ي  العقاب�ة  ال��س�ات  ع�  ال��ی�  ق�ل  اإلشارة  ت��ر 

ص�اغة  ت�  ال���م�� أن ن��� �إ��از إلى القان�ن ال���ع في ال����ة خالل ف��ة ال���، فق�  

ال����ة القان�ن  ١٩٠٢عام    قان�ن  أو�ل    ،ال����انيعلى غ�ار  ال��  ال�ام� ع��،  الق�� 

الق�ا�ا   في  وال��ائ�ة  الال���  العل�ا  إلى  ��ن�ة  ال����ة  ت�ارس  ال�ي  اخ��اص  أن   ���

، �ق�ر ما ت��ح �ه  على ج��ع األش�اص وعلى ج��ع األم�ر في ال����ة  ال�ال�ة الق�ائ�ة

في إن�ل��ا، ومع ال�الح�ات ال���لة    وق���ٍ ال��وف، ��ا ی��اف� مع ج�ه� القان�ن ال�ار�  

  . )١١٦( ��عها ال��اك� وق�اة ال�لح في إن�ل��اووفًقا لإلج�اءات وال��ارسات ال�ي ت 
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وال��اك�،   ال��ائ�ة،  ال����قات  إدارة  بها  ف�ع�ي  ال����ة  في  العقاب�ة  ال��س�ات  أما 

  وال���ن.

  إدارة ال����قات ال��ائ�ة: -١

�ع�  في  ال��ق��  في  وال�ع�قالت  ال���ن  �ع�  على  ال���فة  ال���ة  ق�ات  عاون� 

ال�ثائ� إلى أن مع�قل زوم�ا �ان ��� ق�ً�ا لل����قات ال��ائ�ة، وم��ً�ا ل�فع  الق�ا�ا، ف����  

ب���ع   ال�����ة  ال��ا��  في  ال���ة  اخ�� ض�ا�  ه�ا  إلى  و�اإلضافة  األصا�ع.  ���ات 

�ال�ف��ل و�ح�اءاتها  ومع�التها  ال���ئي  )١١٧( ال����ة  �ال��ق��  ت���  اإلدارة  ه�ه  �ان�   .

  .)١١٨( ي ت�ر�ه� في ج�ائ�مع ال��ه��� أو ال����ه ف

  ال��اك�: -٢

 ال�املة  الق�ائ�ة   ال�ل�ةال�ي مارس�    ال����ة العل�او�أتي في مق�مة م�اك� ن�اساالن�،  

م�  .  ال����ة  في  ال��ائل  وج��ع  األش�اص   ج��ع  على   وال��ائ�ة   ال��ن�ة ال�ع�ن  وت�فع 

أف����ا   ش�ق  اس���اف  م���ة  أمام  العل�ا،  ال����ة   Court of Appeal forخالل 

Eastern Africa  م�م�اسا في  ه�اك  )١١٩( �����ا  ومق�ها  و�ان�   لل����ة   تا�عة   م�اك� . 

  وهي: ،العل�ا

غ��  ال�قا�عات:   �اك�م ال��ان  ق�ا�ا  في  �ال���  س��ا  ،األصل���  ت���    الق�ا�ا   ال 

ی��اوز  ال��ن�ة ال  وخ����  ال��اع  ���ة  أو  ال��لغ  ال�ي  مائ���  ت���  و   ،ا س��ل���ً إ  اج��هً   ف�ها 

 س��ات،   س�ع  ی��اوز  ال��  ال���  أو  اإلع�ام  ح��  �اس���اء  ال��ائ�ة  الق�ا�ا�ل    فيأ�ً�ا  

  .العل�ا ال����ة ل�أك��  ت��عفهي 

في    :الف���ة  ال�قا�عات  م�اك� �ال���  ال�ي    ق�ا�ا ت���  األصل���  غ��    الال��ان 

  ال ال�ي    ال��ائ�ة  الق�ا�ا  وفي   إس��ل��ً�ا،  ج��ًها  خ����  عل�ها  ال���ازع   ال���ة   أو  ال��لغ  ی��اوز

  .�ل�ه�ا أو  إس��ل���ة، ج��هات  خ��ة  ت��اوز  ال غ�امة أو واحً�ا،  شهً�ا ال��� عق��ة ت��اوز

 .األصل���  ال��ان  على   وال��ائي   ال��ني  االخ��اص   ذات   :ال��ئ�ة  ال��ل�ة  ال��اك�

 خ��ة   ت��اوز  ال�ي  الغ�امة  أو  أشه�،  س�ة  ت��اوز  ال�ي  ال���  عق��ات ت��� �ال��� في  و 
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 ����ةال  ل�أك�� أح�امها    ت��عو   جل�ة،  ةع��   �ي اث�   ی��اوز   ال��  ال�ل�   أو  إس��ل���ة،  ج��هات 

  العل�ا.

  و���ز   ،لل��ان األصل���  م�ن�ة  ق��ة   أ�  في  ت���  ق�   ال�ي  :الف���ة  ال��ل�ة  ال��اك�

  س�ة   ت��اوز  ال  ل��ة  �ال���  ح��  �ص�ارو   ،ال�اصة �أول�� ال��ان  ال��ائ�ة  الق�ا�ا  في  لها

  أو   جل�ة؛  ع��ة   اث��ي  ی��اوز  ال  ال��  �ال�ل�   أو  إس��ل��ً�ا،  ج��ًها  ت��اوز   ال  �غ�امة  أو  أشه�،

زاد  تل�    إذا  ع�  العق��ة  ال��ئ�ة    ال��ل�ة   ال����ة  ق�ل  م�  لل�أك��   ت��ع  ،ال�ق�ی�ات تق�ی� 

  .)١٢٠( لل���قة

ت   ١٩٣٣  عام  في  األصل���  ال��انخاصة �  م�اك�  إن�اء  ��اإلضافة إلى تل� ال��اك�، 

ت�اجع اع��اد ال�ولة االس�ع�ار�ة على ال�ل�ة الع����ة ، ف�ع  )١٢١( ل���ع أمامها األف��ق��ن 

ب��   ما  ال��ام  خالل س��ات  مع  ال�عاون  "ح��ة  ت����ه   ���� ما  العال�����، �ه�  ال����� 

ول�� لألسف   .)١٢٢( ١٩٣٣ال��� غ�� ال��اش� رس�ً�ا في عام    و��أ اع��اد ن�ام،  "األصل���

و�ال�الي   سل��ه�،  ل�ع���  ال��ل���؛  ال��ام  ق�ل  م�  الع�في  �القان�ن  تالع�  ه�اك  أص�ح 

  �ل�ة االس�ع�ار�ة. أص�ح أول�� ال��ام أدوات رئ��ة لل

العل�ا إلى   ال�ا�عة لل����ة  م� ال�رجة األولى، وال�ان�ة، وال�ال�ة؛    م�اك� انق��� ال��اك� 

األولى    ،األجان� و   األصل���  ال��ان   ل��اك�ة ال�رج���  م�اك�  أمام  ���ل�ن  األخ��ون  و�ان 

ال��ان   أما  م�اش�ة.  مقا�عة  حاك� �ل  عل�ها  ���ف  �ان  ال�ي  ال�قا�عات)  (م�اك�  وال�ان�ة 

إلى  بها  عه�  ال�ي  ال��ل�ة)  (ال��اك�  ال�ال�ة  ال�رجة  م���ة  أمام  ���ل�ن  ف�ان�ا  األصل��ن 

  .)١٢٣(م�اع�� مف�ضي ال�قا�عات 

 ول��   العل�ا،   ال����ة  أمام  لل��اك�ة  ����ةال  ق�ا�اال  ���لت  سل�ة   لف���ةا  لل��اك��ان  و 

الق�ل  واض�ة  صع��ات   ت��ل  ال�ي  ال�االت   في  إال  ذل�  ی��  ما  انادرً  ، ف�ان� مع�� ق�ا�ا 

ال�ان�ة، ال�رجة  الف���ة م�  ال��اك�  ف�ها  أ�ً�ا  و���ز   ت���    الق�ل  ق�ا�ا  في  ت���  أن  لها 

  اإلج�اء   ���ج�   عل�ه�  م�عى  األصل��ن   ال��ان  ف�ها  ���ن   ال�ي  الع��   غ��  والق�ل  الع�� 

  عام   في  ال�ادر  ال��ائ�ة،  اإلج�اءات   قان�ن   م�  )٢٠٢(  ال�ادة  في  عل�ه  ال����ص 

١٢٤( ١٩٢٩(.  
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 �ال�امل   ال����ة   في  ال�اج�   ال���   على  الع�ل  إقامة  ع�   �ل�ة�ال��ی��ح م�ا س�� أن  

 أو   أشه�  س�ة  ل��ة  ال���  ت��اوز  ال�ي  األح�ام  ���عف  العل�ا،  ال����ة  عات�  علىكان� تقع  

ال��   وال�ي �ان لها أ�ً�ا   ،)١٢٥(العل�ا ال����ة  ق�ل   م�  تأك�ً�ا  ت��ل�  �ةجل  ع��ة  اث��ي ال�ل� �

ال�ان�ة،  ال�رجة  م�  الف���ة  ال��اك�  ع�  ال�ادرة  الق�ل  �ق�ا�ا  ال�اصة  األح�ام  تأك��  في 

الق�ائ�ة وال��ائ�ة على ال��اك� الف���ة في ال�قا�عات؛ ص�ق� ال����ة العل�ا  ووفًقا ل�الی�ها  

. و�ان م� اخ��اص )١٢٦( على ح�الي ن�ف أح�ام ق�ا�ا الق�ل ال�اصة �ال��ان ال��ل���

ال����ة العل�ا أ�ً�ا ال��� في األح�ام ال��علقة �االس���اف، ف�ان م� ح� ال��ه� إذا ُأدی�  

  ال�ل�   جاللة  اس���اف  م���ة  أمام  ی�ًما  ثالث��  غ��ن   في  الس���افا  ق�ل،  ج���ة  �ارت�اب 

   .)١٢٧( أف����ا ل��ق 

أن��� في   ال�ي  �ال��اك� األصل�ة  ی�عل�  ���ا  ال��اك� أثار فق�  ،  ١٩٣٣عام  أما  ه�ه    ت 

ال�� االس�ع�ار����اس��اء  فق�  )١٢٨( �ل��  ال��ل�ة،  ال��اك�  م�  ال�قا�عات  مف�ض�    اش��ى 

وت�اهلها في ت���� عق��ات ال���،    ات أك�� ت�دًدا في ت���� عق���ان�    ألنها في ن��ه�

عام  ف.  ال�غ��� ب��١٩٣٥في  م�  وث�ان��  س�   ،  وخ��  وس�ع�ائة  ت��    آالف  ق��ة 

�ال���   �ة وت�ع� س�م�اك��ها في ال�قا�عة ال�����ة، ل� ��� ه�اك س��     .)١٢٩( فق�  ح�ً�ا 

وق� ان�ق� �ع� مف�ضي ال�قا�عات في ن�اساالن� ت�اهل ال��اك� ال��ل�ة في ت�ف�� عق��ات 

، وم� ث� ن���ف م� ه�ه )١٣٠( ال�غ���، وأن ه�ا �ان له أث�ه ال�ل�ي �ال���ة إلی�ادات ال�ولة

ال�����ات ل�ع� مف�ضي ال�قا�عات أن ان�قاد ت�دد ال��اك� ال��ل�ة في ت�ف�� العق��ات ل�  

غ�  في  ���  االس�ع�ار���  ال����ل��  �ع�  رأ�  و�ال�الي  ال����ة،  ان��ار  م�  ال��  ضه 

العق��ة وس�لة ل��ع ال���� م� األم�ال، دون إیالء أه��ة ل�ق��� وض�� ال�ل�ك االج��اعي،  

ال���م��،   أن ت�دع  ب�ًال م�  ال���ن وسائل لالض��اب  أن ت��ح  ��� م��غ�ً�ا  ل�  وله�ا 

  ي. وت�ق� االس�ق�ار ال����ع

  ال���ن و�دارتها وأوضاع الُ���اء:  -٣

ن�اساالن�، �اإلضافة إلى ال��ی� ع� اإلش�اف على   ن��اول ال���ن ال��ج�دة في  س�ف 

  ال���ن و�دارتها، ونفقاتها، أوضاع الُ���اء.
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  ال���ن ال��ج�دة في ال����ة: -أ

  انس����ا أن�يء    .ی�ا س�� خاص لألورو���� في مقا�عة بالن�  أن�ئ  ١٩٠٥في عام  

و أح�ه�ا   ال��ل���اآللألورو����  لل��ان  ال����ة    خ�  �����ي  ش��وم�  مقا�عة  في 

Chiromo.    ن�ارا مقا�عة  م�    Ngaraوفي  م��ن  األصل���  لل��ان  س��  أن�ئ 

إلى    .)١٣١( زن�ان��� �اإلضافة  ال�����  أ��� س�� زوم�ا  �ه��ا  مل��  العام    م���فى  خالل 

الس���ال األورو���� واآلس����� واألفارقة ال����م  س�� زوم�ا ال�����  ��  خُ و   .)١٣٢( نف�ه

  .)١٣٣( ال��� ت��اوز ال��ة أشه�، �اإلضافة إلى مع�اد� اإلج�امعل�ه� �أح�ام ���لة 

أن�ئ ت�عة ع�� س�ً�ا م�لً�ا، �اإلضافة إلى س�� م�ق� أن�ئ في   ١٩٣٠و��ل�ل عام  

ت��ل��ا   بالن�   Chilekaم�ار  العل�اافي م��قة  مقا�عة شای�  عام    ی� في م��الس في  في 

ل�ی�  الألفارقة غ�� العائ�ی� لإلج�ام    خ��� م�ق�ة  أخ��  س��ن  . ��ا أن���  )١٣٤( ١٩٣٢

  .)١٣٥( ��ةلف��ات ق��� عل�ه� �ال��� حُ 

. وأن�ئ س�� ج�ی� في )١٣٦( ت� إن�اء مع��� اع�قال في م�ار زوم�ا  ١٩٣٤وخالل عام  

  .)١٣٧( ١٩٣٦في عام   Lilongweل�ل�ن��� 

، و��جع ذل� إلى ١٩٣٠م�ا س�� ی��ح أن أع�اد ال���ن زادت في ال����ة م�� عام  

اس��عاب أع�اد   ال����ر ع�  العام  ق�ل  ال��ج�دة  ال���ن  ت�ای�ت خالل  ع��  ال�ي  ال���اء 

  ف��ات ال��اد، ن���ة ع�� ال������ ع� س�اد ال��ائ�، إذ أص�ح ه�اك م��س� واح� م� �ل

وس�ع�� �اق�ها    س��ائة  م�  أقل  ال���ن  سعة  فأص���  �ال���،  ع�ق�  أف���ً�ا  م�ا�ً�ا 

  . )١٣٨( االس��عاب�ة �����

عقل أم�اض  م�  �عان�ن  �ان�ا  ال�ی�  لل���م��  �ال���ة  له� أما  فق� خ��  �ال���ن،  �ة 

 Zomba Lunatic Asylumمل�أ خاص به� في زوم�ا، ع�ف �اس� مل�أ زوم�ا لل��ان�� 
ب�افع ال�اجة إلى ف�ل   ١٩١٠ول م�ة ���اح لل��� ال����� في عام  وال�� أن�ئ أل)  ١٣٩(

اآلخ��� ال���م��  ع�  ال��ان��  في  الُ��اة  ق�م�  ال�ي  االق��احات  م�  ال�غ�  وعلى   .

،  اإلش�اف على مل�أ ال��ان�����ورة ت�لي الق�� ال��ي ح�    ع����ال�الث���ات م� الق�ن ال

  .)١٤٠( ١٩٥١فق� �ل ت�� إدارة ال���ن ح�ى عام  
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وق� اخ���ت ال���ن ل���ن مقً�ا ل�ع� ال��ان�� وال��ضى ال�ف���� س�اًء ارت���ا ج�ائ� أم  

ا س��ن  في  به�  وزج  �ع�ه�،  اع�قل  ح��  ی�ت���ها،  اح��اًزا )١٤١( ل�قا�عات ل�  واح���وا   ،

آمً�ا؛ ل����� ال����ع أض�اره�، ح�ى ی�� اال����ان إلى إم�ان�ة إ�الق س�احه� وف� شهادة 

  .)١٤٢(م� إدارة ال��� تف�� ذل�

عام   ففي  �ال��ان��،  خاصة  مالجئ  ه�اك  م���ة    ١٩٣٦و�ان�  غ�فة  ه�اك  �ان� 

��، �اإلضافة إلى س�عة وث�ان�� م� ال���ر ألح� ال��ان�� األورو����، وأخ�� ألح� اآلس��� 

إلى ج�اح   �اإلضافة  انف�اد�ة،  لل��ان�� األفارقة خ�� وث�ان�ن غ�فة  األفارقة. وق� ُخ�� 

����ل على ع���� غ�فة   ف�ان  اإلناث  ق��  أما  ن�الء.  ج�اعي م��� الس��عاب ع��ة 

م� م��ن  لل��ا��ة  ج�اح  ه�اك  �ان  الغ�ف  تل�  و���ار  مف�دة.  مف�دة،    اح��از  ت�ع غ�ف 

  . )١٤٣( �اإلضافة إلى م���فى ��� ع��ة أِس�َّة

  اإلش�اف على ال���ن و�دارتها:-ب

أ�ً�ا مف�ض ال���ة.   ه�ه  � خ�ع ال���ن لل�قا�ة العامة ل�ئ�� مف��ي ال���ن وه� 

ال�����  و�ان   ال���  نائ� في زوم�ا  ���ف على  ��اع�ه  أورو�ي  ومائة    ،م�اق�  وم�اق�، 

ان�� م�    م�  وس�ة ی�� ت���� �اق� ال��س م�  ؛ إذ �ان  )١٤٤( األصل���  ال��انالُ��َّاس والَ��َّ

  س��ن و   ال�����،  ال���  لىع   ن ���ف�   األورو���ن   ال��ا� و�ان    .)١٤٥(األفارقة

  . )١٤٦( ال�قا�عات 

م�   ی���ن  ف�ان  ال�����،  زوم�ا  س��  ن��  زن  و���  ،األورو�ي  ق�� الوق�   از�� خ�� 

األورو�ي   غ��  والق��  م�����ف�د�ة.  م�  م��ًنا  وع���� أح�ه�ا    اح��� ،  �ان  ث�ان�ة    على 

ث�ان���ع    اث�ا ع�� ع��ً�ا   م�ها،  ع��ً�ا م�ها  و   ة ال�اح�  ال�اح�   ع��ً�ا ��ع  س�ة ع��س��اء، 

زن�انة    وث�ان وخ���ن أر�ع زناز�� ف�د�ة لآلس�����،    ��ا �ان ه�اك.  س��ً�ا  اث�ي ع��  م�ها

��ا �ان ه�اك  س��اء،    ةسعة ال�اح� م�ها ث�ان�لل���ر األفارقة، وس�ة ع�اب� م����ة    مف�دة

على ج�اح واح� ف�ان �����  ق�� ال��اء    . أماس��اء  سعة ال�اح� م�ها ع��ة  ،أر�عة أج��ة

  وأر�ع زناز��. 

   ي:على ال��� ال�ال ���ف�ن  ال���اء   و�ان
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األول عل�ه�    -الق��  ال����م  بال���اء  أو  مع  ثالث   �ون �ال���  ل��ة  ال�اقة  األشغال 

   .س��ات ف�ا ف�ق 

ع�     -ال�اني   الق�� تقل  م�ة  ال�اقة  األشغال  ب�ون  أو  �ال���  عل�ه�  ال����م  ال���اء 

   .ثالث س��ات 

ی�� ت���� ال��اج�� في �ل ق�� على ال��� ال�الي ش����ه� وس�ا�قه� �ق�ر ما و�ان  

  : ���� ال�أك� م�ها

  .اإلج�اممع�اد ���� إدان�ه �����ة خ���ة ول��  ل� -ال�رجة أ

  .)١٤٧( س�� إدان�ه أو إج�امه ���ل مع�اد  -ال�رجة ب 

���ع لل���� في ف�ان  ی�  ا س�� بالن�  إلش�اف م���ل ع����، أماس�� زوم�ا  خ�ع  

بالن� ل��   .ی�ام��قة  ال��ل���  ق� �وم  مقا�عة�ل  و�ان  لل���اء  س��  ف���ة  ال����م ة 

  .)١٤٨(لف��ات ق���ة عل�ه� �ال��� 

على   ی�ع��  جل�ات كان  م�  جل�ة  �ل  في  م��قة  أ�  في  ال���ن  أم�اء  أو  م��في 

ل  ال��ائ�ة  الق�ا�ا  ل��اك�ة  ال��عق�ة  اال����ة  ب ل���قة،  �ل�  �ق�م�ا  قائ�ة  أن  لل����ة ��ل�� 

  :القائ�ة ���� ه�ه��� أن تو ؛ ����ع األش�اص ال����س�� في س��نه�

 اس� �ل س���   - ١

 ی�اع في ال��� تار�خ وم�ان اإل  - ٢

 � س�� ال��  - ٣

 ال��ا�ة  ال�ي ارت��� ف�ها ف��ةال  - ٤

  )١٤٩( ال�لحأو قاضي  قاضي ال��ق��اس�   - ٥

  نفقات ال���ن: -ج

ال��ان�� ح�الي ومل�أ  ال���ن  ال�فقات على  إج�الي  وت�عة  بلغ  ج��ًها    ألف�� وخ���ائة 

عام   خالل  ال�فقات  )١٥٠( ١٩١٤- ١٩١٣إس��ل��ً�ا  ه�ه  بلغ�  ب���ا  وواح� ،  ومائ���  ألف�� 

  .)١٥١( ١٩١٥-١٩١٤ج��ًها إس��ل��ً�ا خالل عام   وع����
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و�ع� ان�هاء ال��ب العال��ة األولى ت�اعف� نفقات ال���ن، ف�فًقا لإلح�اءات ال��احة  

  أر�عة آالف ومائ��� وواح� وت�ع��  ح�الي  ١٩٢٣  عام  ل���ن �فقات ال   ال�ق�ی��ة  ال��لفة بلغ�  

إس��ل��ً�ا    ا ج��هً   أر�عة آالف وخ���ائة واث��� وثالث��  ب���ا بلغ� ح�الي  .)١٥٢( اس��ل���ً إ  ا ج��هً 

، )١٥٤(١٩٢٥ج��ًها إس��ل��ً�ا في عام    أر�عة آالف وأر�ع�ائة وت�عة  ، وح�الي)١٥٣( ١٩٢٤عام  

وت�ع��و  وخ��  وت�ع�ائة  آالف  إس��ل��ً�اج��هً   أر�عة  عام  )١٥٥( ١٩٢٧عام    ا  في  و�لغ�   ،

وثالث��  ح�الي  ١٩٢٨ وثالثة  وس�ع�ائة  آالف  إس��ل��ً�اج��هً   خ��ة  و�لغ�  )١٥٦( ا  خ��ة  ، 

وأر�ع�� وت�عة  وس��ائة  عام    اج��هً   آالف  عام  .)١٥٧( ١٩٢٩إس��ل��ً�ا   بلغ�  ١٩٣٠  وفي 

  .)١٥٨( ا إس��ل��ً�اج��هً  خ��ة آالف ومائ��� وأر�عة وت�ع��

  أوضاع الُ���اء: -د

أفادت ال�قار�� ال�ثائ��ة �أنه ج�ت االس�فادة م� إل�ام ال���اء �الع�ل في �ع� ال��ف، 

ودخل�  ،١٩١٤عام   األصل��� ل���اءا م� الع�ل على ح�� ت�ز�ع  ���اسة وق� ب�أ الع�ل 

ه�ا   أن  �ف�� ال����ل�ن االس�ع�ار��ن و .  ١٩١٥  أب��ل  في  ال�امل  ال��غ�ل  ح��  ه�ه ال��اسة 

في  ال��ام اإل��اب�ة  آثاره  له  الال���اء،    ص�ة  في   عام  ت���  �ان�  ع�  ��دود  ف�ًال 

��ابي على ال�ع�� ال�اد�، فق� ُعه� إلى ال��اج�� �الع�ل في زراعة ال��اص�ل الغ�ائ�ة، اإل

��اه��ن إلى ح� ���� في نفقات �عامه�، ونفقات ص�انة ال���ن، وأص���ا به�ه ال���قة  

، إذ ج�� ت�ر�� ال���اء لف��ات ���لة  )١٥٩( وت� ات�اع ه�ا ال��ام في أغل� س��ن ال�قا�عات 

  .)١٦٠( عق���ه� م�ة ان�هاء ع��  الع�ل���ق   ل�اقه�إل

ت� ال���   إع�اد   وق�  في ورش ع�ل  تق�ي  وال���ه�ه  ت��ل   ن ت�ر��  ال��ارة،  ، �ةال�ه� 

ذل� إلى  وما  وال���ج،  �ان�    .)١٦١(وال��ا�ة،  �ع�   ا ف�ه  ی��  لل��ادة  ورش  ه�اك��ا 

أخ�� و   ،ةن�ار   ورش  أ�ً�ا  ی�ج� و�ان    غ��ها.و   واألك�اب،  واألح�اض،  ال�الء،  م�ل  ات ع ا��ال

أن��ت خ�ا�  ورشو   ح��ة،األ  ل��ع .  س��ً�ا  ت���عها  ی��  وال��او�ل  ال���  م�  م�ات   ع�ة  ة 

  .)١٦٢( وال���� ال�الل وت���ع الل��، ال��ب  ح�ق ت�غ�ل ال��اج�� في ع�ل�ات   ت� ك�ا

.  لل���داخل ال��ران ال�ئ���ة  أما ع� األح�ال ال���ة لل���اء فق� خ��� م���فى  

 م�اضع��� �ه أر�ع زن�انات لأل  ��ارة ع�ه�اك أق�ام مع�ولة  ال��� �ان�  ج�ران  وخارج  
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  ات نا�ع زن� ل��ضى ال��ام، وج�اح�� م��ل�� �أر   انات ��اسل�ة، وج�اح واح� ��� أر�ع زن� ال

  . )١٦٣( لل�االت ال�ع��ة

و ال���اء  بها  ��ف�� � ل   ال����   ح�ائ�أن���  و   زوم�ا  س��   م�  �ل  في  اتأس��ه  ت� ، 

وت��� ال�قار�� إلى أن ه�ه .  ال��اس�ة  األرض  ت�ف�ت   ح���ا  ال�قا�عات ، وفي س��ن  ال����� 

  .)١٦٤( ع�له�  وناتج ال���اء  ��ةة لمف�� ال��ائ� �ان� 

ورغ� ما ت���ه ال�قار�� ال�ثائ��ة ع� ال�الة ال���ة ال���ة جً�ا لل���اء، وااله��ام به�،  

ن���ف م� ذات ال�قار�� معاناة ال���اء م� ع�د م� األم�اض ال����ة ال�ي أدت ل���ات، 

ال��اج�� م� �ع� األم�اض ال�ي ان���ت ب��ه� م�ل: االل�هاب   اةعانم  ١٩٠٦إذ �ف�� تق���  

ا ال�ع� ال�ع��  وال�هاب  و ل�اد  واإلسهال،  ال�الر�ا،  والق�حة، وح�ى  (ال�وس��ار�ا)،  �ال�حار  ف 

اله�ائ�ة ول�اال�ع�  ثالث   ؛  ت�في  إذ  األم�اض،  ل�ل�  ن���ة  العام؛  س�ة س��اء خالل  ت�في 

شه� عام  ��ا    .)١٦٥( حاالت ���� ال�حار، وحال��� �االل�هاب ال�ئ��، وحالة واح�ة �اإلسهال

%    ٥٠ة االل�هاب ال�ئ�� ال�اد و�ان مع�ل ال���ات م�تفع للغا�ة، إذ بلغ  تف�ى جائ�   ١٩٠٧

ب��   ال��ی�ة  ال�االت  أن  ل�رجة  و��ل��،  و��ن��  مای�  الق�� خالل شه�ر  في  ال��اب��  م� 

في   ال��اج��  ی�� عالج  و�ان  ال���ن،  إلى  ال��اء  اه��اًما، ووصل  تلقى  ال  �ان�  ال��ان 

ف����ة له�ا ال��اء �ان ���ث ت��� لل�م، و�ان م� أع�اضه  ال������ات ال�ل�قة �ال���ن.  

وسعال  ال�لغ�،  ت��ن  إلى  �اإلضافة  مل���ة،  س�ائ�ة  أع�اض  مع  �ال�ئة  ال�هاب  أ�ً�ا، 

الق��ة   وال�هاب  ال����ة،  العالمات  �ع�  ووج�د  ال��ف�،  في  ض��  مع   ،����

  . )١٦٦( اله�ائ�ة

عام   تق���  م�  ١٩٣٠وح��  م���ًنا  ع��  اث�ا  األم�اض   عانى   دی�ان  م�ل   �ع� 

 ال�الج�ام�اب�� ���ض  م�اج��  و�ان ه�اك أر�عة    ،ال�ي ت��� ج�ار األمعاء  ن�ل���مااأل

ال�غ��ة �  ،ال�اتج ع� س�ء  اث��� �ان�ا م�اب��  إلى  و�ال���    .)١٦٧( ال�ئ��   االل�هاب �اإلضافة 

ل�ع��ات ه�ه ال�قار�� ی��و أن االح��ا�ات ال�ي ات��تها إدارة ال���ن ل� ت�� �ا��ة لل�فا�  

على ص�ة ال���اء، فأغل� األم�اض یالح� أنها ان���ت داخل ال���ن ن���ة للع�و� أو  

س�ء ال�ه��ة ال�ي ت���� في أم�اض مع��ة وأخ�� ت�ف��ة، ف�ًال ع� �ع� األم�اض ال�ي  
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ن���ة س�ء ال�غ��ة، و�ل ه�ا ���� إلى ق��ر إدارة ال���ن في ات�اذ ما یل�م م�   ان���ت 

  إج�اءات لل��اف�ة على ص�ة ال���اء ال�ی� راح �ع�ه� ض��ة له�ه األم�اض الف�اكة.  

أفادت �أن    ١٩٣٧إلى عام    ١٩٣٠ی��� ه�ا أ�ً�ا أنه �ال�غ� م� أن تقار�� الف��ة م� عام 

ج�  لل���اء  العامة  ج�اال��ة  دخ�ل�ة  إلى  اإلح�اءات  ت���  وثالث��   ؛  وواح�    ث�ان�ائة 

اس���ً  عام  ا  في  ال����فى  ١٩٣١ل����فى  دخل  ال�الي  العام  في  ب���ا  وواح� ،  س��ائة 

ث�اس���ً ن  وث�ان�  وأر�ع��  ،  وثالثة  إلى س�ع�ائة  الع�د  �لى ، و ١٩٣٣في عام  س��ً�ا    وصل 

، وزاد ه�ا الع�د ز�ادة ����ة عام  ١٩٣٤دخل�ا ال����فى عام    اس���ً   ث�ان�ائة وس�ة وأر�ع��

  س��ائة واث�ان وع��ون ل���ل أك�� م� ثالثة آالف س��� دخل�ا ال����فى. وعانى    ١٩٣٦

ل���ح ع�د   ١٩٣٧، وقل ه�ا الع�د عام  ١٩٣٦م� أم�اض ودخل�ا ال����فى عام    اس���ً 

أما ع�د ال���ات ن���ة له�ه األم�اض  . ��اءأر�ع�ائة وأر�عة س  ال���اء ال�ی� دخل�ا ال����فى

�ح�� ع��ة حالة في  ، و ١٩٣١عام    حالة   ة ع��   وأر�ع  ، ١٩٣٠س�ع حاالت وفاة عام  بلغ  فق�  

ال�الي، وت�ع حاالت عام   حالة في    ةع��   ، وأر�ع١٩٣٤، وع��ون حالة عام  ١٩٣٣العام 

  .)١٦٨( ١٩٣٧، وث�ان حاالت عام  ١٩٣٦، وت�ع حاالت في عام ١٩٣٥عام  

ت��ل اإلح�اءات وفاة �ع� ال��اج�� م� ال��ان��، إذ ت�في أر�عة  ١٩٣٦وخالل عام 

أما   �ال��ع،  وال�ال�ة  ال�ئ��،  �ال�ل  وأخ��  ال��ام،  م�ض   ���� حالة  م�ها  أفارقة،  رجال 

  .)١٦٩( الق�ل�ن ال�ع��ال�ا�عة فق� ت�ف�� ن���ة ال�هاب 

 ن��ة ال������ األفارقة لل����ة، وم�قفه� م� العق��ات ال�ف�وضة: -خامً�ا

وال��الح   ال���مة  ل���وعات  أی�� عاملة رخ��ة  إلى ح��  االس�ع�ار�ة  اإلدارة  سع� 

ال�اه�ة   ال��ائ�  وف�ض  ال���ة  اس���ام  إلى  ذل�  س��ل  في  ول�أت  األورو��ة،  ال�أس�ال�ة 

ال������، وج�ت ع�ل�ات ت���� على الق�� واإلرهاب ل����� األف��ق��� للع�ل في �ل  على  

وس� أف����ا س�اء في م�ارع األورو���� في ن�اساالن�، أو إج�اره� على الع�ل في ال��اج� في  

على  �ف�ض  القان�ن  �ان  ��ا  ال��نغ�.  في  ال��ا�  م�ارع  وفي  (زام��ا)،  ال��ال�ة  رود���ا 

س�ان ال��� الع�ل لع�د مع�� م� األساب�ع بال مقابل في م��وعات األشغال  الفالح�� م�  

  .)١٧٠( العامة، و�ال تع�ض�ا لل��� الف�ر� 
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ال���فة، م�  ال��اسات  تل�  ُبً�ا م� معارضة  األفارقة  ال�����ن   ��� ل�  ذل�  في ض�ء 

�ها  ح���ا عارض ال�����ن دفع ض���ة ال��خ وال��ال� ال�ي ف�ض  ١٩٠٧ذل� ما ح�ث عام  

ال����ة   ال�قاومة  ه�ه  أسه� في ح�وث  وق�  ال��ل�ة،  الع�الة  م�ارد  االس�ع�ار�ة على  اإلدارة 

ت�عى شان����   ال���ة  ادع�  ال��ود مع   �Chanjiriه�ر س��ة  ن�اساالن� على  في ج��ب 

األورو����   �أن  ال������  شان����  ووع�ت  حالً�ا)،  (م�زم���  ال��تغال�ة  أف����ا  ش�ق 

الد ب�ها�ة العام ال����ر، و�ال�الي فال داعي ل�فع ال��ائ�، و�ال�غ� م� ت��ع  س�غادرون ال�

ع�د ���� م� األت�اع ح�ل ه�ه ال���ة إال أن ال���مة االس�ع�ار�ة ل� تع� ال��ألة اه��اًما  

ی��� في ال��ا�ة إلى أن ف�ج�� �أن ال��ارد ال�����ة مع نها�ة العام س�ل� نقً�ا ق�ره ثالثة  

ا إس��ل��ً�ا، وزاد قل� ال����ل�� االس�ع�ار��� ح���ا الح��ا أن شان���� اك���� آالف ج��هً 

، ال�ی� رف��ا ت���ل ال��ائ� ن�ا�ة ع� ال�ولة، ف�ا �ان Yaoك��ً�ا م� زع�اء ��ائل ال�او  

ال�ل�ات  م�  و�ل��  الله�ة،  ت��یً�ا ش�ی�  شان����  أن ح�رت  إال  االس�ع�ار�ة  اإلدارة  م� 

  .)١٧١( عاد تل� ال��أة ع� ال��ود ال����ان�ةال��تغال�ة إ�

أ�ً�ا حاول �ع� قادة ال�فاح ال���ي في ن�اساالن� م�� وق� م��� االس�فادة م� ال��� 

) �ام�انا  ال����  ف�اول  والع�ال،  الفالح��  ب��   Elliot Kenan)  ١٩٥٦- ١٨٧٢ال�ع�ي 

Kamwana    ال��ن�ا ��ائل  م�  ال�اخ���  الفالح��  م�  ل���ة  ال�أی��  وح��  االس�فادة 

Tonga  وال���ني  ،Ngoni  وال���ا  ،Sena وال�� ال��اسات    Tumbuka  م���ا،  ل�عارضة 

ول��ه �ان �ف�ل ال�عارضة ال�ل��ة،  وخاصة العق��ات ال���فة ��� األفارقة،  االس�ع�ار�ة،  

ش�ال ن�اساالن� في    Nkhata Bayم��قة خل�ج ن�اتا    في  م� خالل ال���ی� ب�ل� ال��اسات 

أب��ل عام  ١٩٠٨أواخ� عام   �ع� س�ة أشه� فق� في  ف�� اع�قاله  ج�ن  ��ا وجه  .  ١٩٠٩، 

عام  ت��ل����   في  واالس�غالل    ١٩١٥ن�اءه  ال���ة  م�  ال�اخ�ة  ال����ة  ال��اه��  إلى 

ال����ة في  العق��ات  ون�ام  عام،  ب�جٍه  واالق��اد�  م� ال��ائ�ي  واسًعا  تأی�ً�ا  والقى   ،

  .)١٧٢(ال������ إلى أن ��� عل�ه وأع�م ألنه �ان �ف�ل الع�ل ال��لح على ع�� �ام�انا

على   األفارقة  ح�ل  في  ث�ارها  االح��اج�ة  وال���ات  االن�فاضات  ه�ه  أت�  �ٍل،  وعلى 

ی�عل�   ���ا  وخاصة  ال�ف�وضة،  العق��ات  ذل�  في  ��ا  االس�ع�ار�ة،  اإلدارة  تع�ف  رف� 

���ا�ة ال��ائ� والعق��ات ال�ف�وضة عل�ها، ف����ا �ان ��ل وق� وص�ل ج�اة ال��ائ�  
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٤٢٥ 

لله�  الق��  أب�اء  یل�أ  م�  كان  ال�عف���  وال�����  والع��ان  ال��ضى  وراءه�  تار���  ب 

. و�ان �إم�ان ال��ان ال��ف���  )١٧٣(ال����ة، وشاع ه�ا األم� في �ل م�ان م� وس� أف����ا

ال������ على ال��ود ع��ر تل� ال��ود واله�وب ��ه�لة أمام ج�اة ال��ائ�، لإلفالت م� 

ال�فع و��ا م� العق��ة. وق� اس���م ه�ه االس��ات���ة األف�اد ال�اخ��ن م� ال��ان ال��ف���  

  .)١٧٤( ساالن� وم�زم���ال�اقعة على ام��اد ال��ود ب�� ن�ا Melanjeفي م��قة م�الن�ي 

في واقع األم� ل� �ُع� األفارقة ان�فاضاته� وتع�یه� على م�س�ات ال��� االس�ع�ار� أو ما 

تل� األع�ال س�� ردة فعل �����ة   ت��  ال��ائ�، ول�  ق��ل  "أع�ال ال�غ�" م�  أ�ل� عل�ه 

ال ب�ا�ات  م��  لل������  قاس�ة  معاملة  رافقها  ال�ي  االس�ع�ار�  ال�ه�  الع����، ل��اسة  ق�ن 

 The Central Africanوق� أك�ت ص��فة    وألجل ذل� عارض ال�����ن تل� ال��اسة،

Times    ،"ال����اني ال���  لها ع��انه "عه� اإلرهاب في �ل  ال���� في مقال  ال�ع�ر  ه�ا 

����� لل���مة االس�ع�ار�ة م�    في ن�اساالن� تق�م� غ�فة ال�راعة وال��ارة  وأك�ت أ�ً�ا أن  

ال��ا����   معاملة  س�ء  ه�  خ��رة  ذل�  ن���ة  ال��������    ه� تع�یوأن  أراضي  على 

  .)١٧٥( ال��� 

وفي مقال آخ� أك�ت ذات ال���فة أن س�اسة ال�ه� االس�ع�ار� ان��ت على ت�اوزات 

� على ال�جال ف�ة ��� ال������ رجاًال ون�اء، م�ها على س��ل ال��ال ف�ض الع�ل اإلج�ار 

وال��اء في م�ارع ال���، ول� ت�ل� ال��اء م� الع�ف، إذ ت� ض��ه�، واغ��ابه� أح�اًنا م�  

ق�ل رجال ال���ة، وه� أم� �ان ���� حالة ش�ی�ة م� ال�ع� أو ال��ف ����د دخ�ل ق�ات  

  .)١٧٦( ال���ة أ�ة مقا�عة أو ق��ة، و�ان ال��اء ��ارع� �اله�ب م� ق�اه�

لل�ه� وع��� وال����  ال��ألة  معال�ة  ���اولة  االس�ع�ار�ة  اإلدارة  ت�اه�ت  ح���ا  أنه  ة 

ل��ة لل��ق��، واس��ع� ل��او� ال������، وخاصة ال��اء ���ا ی�عل� ب�ع�ضه� لالغ��اب 

وال��ب، ات�ع ال��قق�ن أسل�ب "إلقاء الل�م على ال���ة"، وقال�ا �ع�م وج�د أدلة ���ة ت��� 

ال��ائ�،   ه�ه  وق�ع  ال��اء ص�ة  �ع�  عفة  في  ال�����  ع�  ال��قق�ن  أول��  ی��رع  ول� 

ال��ل�ات. وتل� ال��اه� ت��� أن ال��ام الق�ائي في ال����ة ل� ��� س�� ج�ًءا ال ی���أ م�  

ن�ام أوسع م� اله���ة والقه� لألفارقة م� ق�ل ال���ع���� وق�م ت���ً�ا للع�ف ال�� تع�ض�ا  
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٤٢٦ 

ال� ه�ف  �ان  ذل�  على  وعالوة  ال�ولة  له،  أن  مفادها  واض�ة  رسالة  ت�س�خ  الق�ائي  �ام 

  .)١٧٧( االس�ع�ار�ة ل� ت��امح مع أ� ش�ل م� أش�ال ال�قاومة األف����ة

و��جٍه عام، أثارت أل�ان القه� وال��ل� ه�ه اح��اجات األفارقة ض� س�اسات ال���ع��، 

ال��ا و�أة  ت����  به�ف  والع�ال  الفالح��  ب��  االح��اجات  تل�  أثقل� وت��رت  ال�ي  ل� 

أنها "ع��ان،   ال���ع�� س��  ف�ها  یَ�  ول�  ی�مً�ا  ُت�ارس  تل� االح��اجات  و�ان�  كاهله�، 

وت��د، وج���ة". أما ال���ة ال��ل�ل�ة ال�ا��ة وال��ای�ة ���� أن تع� ه�ه االح��اجات وسائل  

ب�الً  االس�ع�ار،  األف��قي ض�  وال�فاح  ال�قاومة  أن  م��وعة، وف�ًال مهً�ا م� ف��ل   م� 

م�    ���� �ان  ال�����ة،  أم���ا  في  الع���  �فعل  �ان  ف��ل�ا  م��ًما.  ال��  صاح�  ُ�ع� 

الفالح�� والع�ال األفارقة في ن�اساالن� وغ��ها ی�أرون ألنف�ه� م� ال��ام الق�عي ���ق غ��  

على   ال���  أو  ال��ائ�  دفع  م�  �ال�ه�ب  لل���ع��  ع�ائه�  ع�  �ع��ون  ف�ان�ا  م�اش�ة، 

ذل�م��ل� ون��  الع�ل  في  ال��ا��  أو  خل�ة  األورو����  اإلدارة )١٧٨(ات  أن  والغ���   .

أنها ج�ائ� ت�� ع� جهل األفار  ال����ان�ة �ان� تف�� تل� االح��اجات على  ة قاالس�ع�ار�ة 

  ورجع��ه� وم�له� للع�ف، و�ان األح�� بها أن ُتف�� على أنها دل�ًال على س�� األفارقة.

  ل�ور اإلدارة االس�ع�ار�ة في م�اف�ة ال����ة: تق���  -سادًسا

ال��ام في  م���ة  في  ات�ع  ال��  القان�ني  كان  ب�ائً�ا  �اع��اف  أح��  ن�اساالن�   األح�ال، 

  م�اك�   م�  �أك�له  اله��ل  �ان  الع����،  الق�ن   ع�����ات   ف��ى  م�ارسي ه�ا ال��ام أنف�ه�، 

ی��   الق�ا�ا  أغل��ة  و�ان�   ،)١٧٩( فق�  م�هالن   قاض�ان   ���ف عل�ه   العل�ا   ال����ة  إلى  ال�لح

 الع�ل  إقامة  م���ل�ة  وقع�   ن��ً�ا.  في م�ا�قه�  �ق�اة  �ع�ل�ن   ال�ی�  اإلدار��ن   ف�ها ال��ا� 

.  1933  عام   في   األصل���  ال��ان   م�اك�  إن�اء  ق�ل  األورو����  الق�اة  عات�  على  ح��ً�ا

 ال��ال  ذل�  في  ��ا  ن�اساالن�،  م�  األك��   ال��ء  على  الع�ل�ة،  ال��ارسة  أث���   ذل�  ومع

�ان�    ما عادة  ال�لح  م�اك�  إلى  وصل�   ال�ي  أن الق�ا�ا  شای�،  وواد�  ال�س�ى  وال�قا�عات 

ال�ات�ة ل��ق��    ��ا ��ف� ال�ه�د ال��ل�ة  أنف�ه�،  ال��ع��  ق�ل  م�   االس���اف  على  تع�ض 

ع� ع��   -االس�ع�ار�ة   ال�ولة  ت���ها  ال�ي  الع�الة  ع�  في �ل ع�م رضاء ال������-الع�الة  

االس�ع�ار�ة خاصة الق�ان��   ث��   وال�ي  ال���،  في  االش��اه   أو  الق�ل  حاالت   في  ال�ولة    أن 

  . )١٨٠( معها لل�عامل م�ه�ة غ�� االس�ع�ار�ة
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٤٢٧ 

وأبلغ دل�ل على ف�ل اإلدارة االس�ع�ار�ة في م�اجهة ال����ة، وع�م سع�ها للع�ل ل�الح  

  Charles Clifton Robertsال����ع؛ ذل� ال����ح ال�� أ�لقه ت�ارل� �ل�ف��ن رو��ت�  

ال�� ع�ل قاضً�ا ووصل ل���� نائ� ال�ائ� العام في م���ة ن�اساالن�، ح�� ص�ح في 

  العق��ة   ت��ن   وأن  العامة،  ال��فعة  أجل  م�  ال����ة  ق�ع  وج�ب   ��ةف  قائًال "إن  ١٩٣٧عام  

  .)١٨١(م�خً�ا" إال ت��ق�  ل� ال�اني، إصالح إلى ته�ف وأن إن�ان�ة،

لق� ت��� ب���ان�ا خالل مع�� ف��ات اس�ع�ارها ل��اساالن� خ�ائ� اله���ة ال�املة لق�ع  

ت���ها م� اله���ة ال����دة، �ان على رأسها  ج��ع أش�ال ال�قاومة األف����ة، فأن�أت أجه�ة  

یل��م�ا  ل�  ال�ی�  وال���م��  ال��اغ���  تأدی� ومعا��ة  عاتقه  وقع على  ال��  ال���ة  جهاز 

�القان�ن وال��ام ال�� وضع�ه ال���مة االس�ع�ار�ة ل��ق�� أق�ى درجات االس�فادة ول�ه� 

�ه ال���ع�� ����� على م�ا��ة الع�ال  ما أم��ها م� خ��ات األفارقة، فأص�ح ال��ام ال�� ی��

األراضي   ت�ل��  على  األفارقة  و�ج�ار  ال��ائ�،  ل����ل  صارم  ن�ام  وف�ض  األفارقة، 

وال���ل�ات وال�اش�ة، وع�� ال���ع�� إلى إح�اث ت��ع في ال���ة ال������ة ح���ا ن�ح في  

ال���ن وال��ائ�  اس�ق�اب �ع� ال���فع�� م� األفارقة واس���مه� في ق�اعات ال���ة و 

وغ��ها؛ ل���ه�ا أق�انه� على االن��اع ل��ال� ال�ل�ة االس�ع�ار�ة، وال���ع ل��اسة ت�ع�  

لل��ان األصل��� ال��ن�ة وال����، وال�فا��ة  أن ما  )١٨٢( ح�ل وسائل  ل�ا  . وم� ه�ا ��ه� 

ال في  وال��ام  القان�ن  األح�ان خ�وًجا ع�  ���� م�  االس�ع�ار�ة في  اإلدارة  ل�  ع�ته  ����ة 

س��   ��ا  ال��اسات  ل�ل�  ورف�ه�  األفارقة  ال������  مقاومة  أش�ال  م�  ش�ًال  س��   ���

ل����ان�ا   ال����ة  �ال��اعي  ال����ان�ة  االس�ع�ار�ة  ال�قار��  ت���ق  أن  ع�ٍ�  وم�  الق�ل، 

لألخ� �أی�� أول�� ال������ ن�� س�ل ال���� وال�فا��ة، وت��ف أقالًما أخ�� ت���� لل���  

  أس�اب وح��ة األفارقة، وج��حه� ن�� الع�ل اإلج�امي! ع�

ال����ان�ة ر��ت  ال���ن االس�ع�ار�ة  وله�ا أصاب ال�ع� ح���ا ذه��ا إلى أن اس��ات���ة

العق�ل�تق   على ب�ًال م� ض��  األج�اد  الُ��اة  ��  تأه�ل  تع��� سل�ة إذ �ان ه�ها  ،  و�عادة 

�ال�الي فإن ال���ن االس�ع�ار�ة ع�زت الف�ل ، و االق��اد ال����ة على  االس�ع�ار وت�ه�ل  

وم� ث� وصل أح� ال�اح���    .)١٨٣(االج��اعي وال��اسي ب�� األع�اق ل�الح األقل�ة ال���اء

ح�الي   أن  مفاده  اس���اج  ن�اساالن� خالل    ٪١٥إلى  في  ���ائ�  ال���لة  ال��ادث  م�  فق� 
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٤٢٨ 

ال ��عارف عل�ه ل�ل�ة "ج���ة"، إذ العه� االس�ع�ار�، ���� أن ی���� عل�ه ال�ع�ى العاد� 

أن أغل� ال��ادث ال�ي ع�تها اإلدارة االس�ع�ار�ة ج�ائ� ت��ل� في ال�ه�ب م� دفع ال��ائ� 

وخاصة ض���ة ال��خ ال���فة، أو الف�ار م� الع�ل اإلل�امي، و�ال�الي فهي ج�ائ� وعق��ات  

  .)١٨٤( تأدی��ة ل����� وت�ه�ل ال����ة االس�ع�ار�ة
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٤٢٩ 

  خات�ة 

  �١٩٠٧ع� ال��� في م�ض�ع ال��ائ� والعق��ات في م���ة ن�اساالن� خالل الف��ة م�  

  ، ت� ال��صل إلى ع�د م� االس���اجات، أه�ها:١٩٣٨ح�ى  

إذا �ان� ال�عاج� اللغ��ة ق� اتفق� على أن م��لح ال����ة ���� إلى ارت�اب أو فعل  

ال�ه� ال�ي ُأدی� بها األف��ق��ن م� ��ف اإلدارة االس�ع�ار�ة  ُج�م أو ذنٍ� ما، فإن ���ً�ا م�  

ال����ان�ة ل� ت�� ج���ًة �ال�ع�ى ال��عارف عل�ه لل�ل�ة، بل هي ردة فعل على ال��ال� ال�ي  

عانى م�ها ال�����ن، وتع� في واقع األم� ف�ًال م� ف��ل ال�قاومة األف����ة ال����ة ض� 

أ  زع�  ال��  ال���ع��،  سل���ات اس���اد  تق���  أر�انها  أح�  رسالة ح�ار�ة،  أداء  ���د  نه 

  الع�ف واإلج�ام ل�� األفارقة.

تع�د م���ات ال����ة في  �ال�غ� م�  أنه  ال�راسة  ث�� م� خالل ه�ه  وات�اًقا مع ه�ا، 

على  ال����ات  ه�ه  أه�  تع�  ال���ع��  س�اسات  فإن  ال���،  ف��ة  خالل  ن�اساالن�  م���ع 

لغ إذا قل�ا أن ال����ة ل� ت�� س�� ن���ة م����ة ل�ل�� ال��اسات. ول�� اإل�الق، بل ال ن�ا

ه�ا ف��� بل ���� الق�ل �أن األس�اب األخ�� الن��ار ال����ة في ن�اساالن� وال����لة في 

والع�امل   األفارقة،  لل������  ال����ي  ال�����  وان�فاض  لل���ع��،  االق��اد�ة  االع��ارات 

إلى ق��ر واضح م� ��ف اإلدارة االس�ع�ار�ة.  ال�����ة م� جفاٍف وغ أ�ً�ا  ت���  ��ها، 

وان�ه� ال�راسة أ�ً�ا إلى وج�د أس�اب أخ�� لل����ة، أقل تأث�ً�ا م� سا�ق�ها، وم�ها: ع�دة 

  �ع� مع�اد� اإلج�ام ذو� ال���ة إلى ن�اساالن�، وال�الفات ال�وج�ة.

ال�راسة على   فق� أك�ت  ال��ائ�  �أب�ز  ی�عل�  أنه في  و���ا  ال�ه�ة؛ م�ها  ال��اه�  �ع� 

في   العل�ا  لل����ة  أح�ل�  ال�ي  ال��ائ�  ت����   ���� ال��احة  واإلح�اءات  ال�قار��  ض�ء 

ن�اساالن� خالل ف��ة ال��� إلى ج�ائ� ذات �ا�ع: س�اسي، واق��اد�، و�دار�، واج��اعي.  

ال�ا� ذات  ال��ائ�  أن  ال�راسة  خالل  م�  وضح  ال�����  ه�ا  في  ال��اسي  و�ال���  ع 

واالق��اد� واإلدار� �ان� هي األب�ز، واألك�� ع�ًدا مقارنة �ال��ائ� ذات ال�ا�ع االج��اعي  

ال�ي وردت �أع�اد م��ودة و�����ة للغا�ة، وه� ما ی��� ما س�� ق�له أن أغل� ال��ائ� ل�  

ئ�، و��أك�  ت�� ل��ه� على ه�ا ال��� ل�ال س�اسات اإلدارة االس�ع�ار�ة و���عة ت���فها لل��ا

  أ�ً�ا ز�� االدعاء القائل �أن األفارقة ل�یه� ج��ح ف��� ن�� الع�ف وال����ة.    
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٤٣٠ 

ال�ي   العق��ات  أن  مفادها،  مه�ة  ن���ة  إلى  ال�راسة  ان�ه�  فق�  للعق��ات  �ال���ة  أما 

اإلم���الي   اله���ة  ن�ام  م�  ج�ًءا  س��  ت��  ل�  ال��ائ�،  ض�  االس�ع�ار�ة  اإلدارة  ��ق�ها 

�اني، سعى ��ل ش�ة لق�ع أ� ان�فاضة ض� ال��� االس�ع�ار� ووقف ض� أ� م�اولة  ال���

ال��ج�ة،  ال��اس� االق��اد�ة  ل�ال �ع�قل األفارقة  لل�ع��� األف��قي ع� ال�ف� واالح��اج؛ 

وهي   ال����ع،  في  إدماجه�  إلعادة  ال��اة  وتأه�ل  ال�ق���  اع��ارات  ع�  ال���  �غ� 

  ت�عى أ� عق��ة ل��اعاتها.   االع��ارات ال�ي �ف��ض أن

و���� ال�راسة اه��ام اإلدارة االس�ع�ار�ة �إن�اء ال��س�ات العقاب�ة �ال��اك� وال���ن، 

وأح��� ����ها عل�ها، وأس��ت مه�ة اإلش�اف عل�ها ل����ل�� ب���ان���، �عاونه� �ع� 

  ال��ل��ة.األفارقة، ل��ق�� اله���ة ال�املة، واأله�اف االس�ع�ار�ة 

وان�ه� ه�ه ال�راسة في تق���ها ل�ور اإلدارة االس�ع�ار�ة ال����ان�ة في م�اجهة ال����ة  

في ن�اساالن�، إلى الق��ر ال�اضح في أداء ه�ه ال�ه�ة، وأن ال��ام القان�ني ال�� ات�ع في  

  ��� ل�  اله�ف  أن  �ال�ا  ب�هي  أم�  وه�ا  األح�ال؛  أح��  في  ب�ائً�ا  �ان  م�اجهة ال����ة 

ال����ة أو تق��� ال��اة، و�ن�ا ال�ق�ف ���م أمام �ل �ادرة أف����ة لالح��اج أو ال�ف� ��ا  

  أسلف�ا ال���.
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٤٣١ 

  ال�الح�

   )١٨٥( خ���ة ل����ة ن�اساالن� ومقا�عاتها -)١(
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٤٣٢ 

  ج�اول إح�ائ�ة ب�ع� ال��ائ� ال�ي أح�ل� لل����ة العل�ا في ن�اساالن�  -)٢(

  

  

  

إلى   ١٩٠٧حاالت الجرائم ضد األشخاص التي أحیلت للمحكمة العلیا وفقًا لتقاریر الفترة من  -)١(

١٨٦( ١٩١٤(  

تقریر  

  عام 

١٩٠٧ -

١٩٠٨  

  تقریر عام 

١٩٠٨ -

١٩٠٩  

  تقریر عام 

١٩٠٩ -

١٩١٠  

تقریر عام  

١٩١٠ -

١٩١١  

  تقریر عام 

١٩١١ -

١٩١٢  

تقریر عام  

١٩١٢ -

١٩١٣  

تقریر  

  عام 

١٩١٣ -

١٩١٤  

٥  ٢٦  ٢٣  ٢٧  ٢٤  ١١  ٥  

إلى   ١٩٠٧حاالت الجرائم ضد الممتلكات التي أحیلت للمحكمة العلیا وفقًا لتقاریر الفترة من  -)٢(

١٨٧( ١٩١٤(  

تقریر  

  عام 

١٩٠٧ -

١٩٠٨  

تقریر عام  

١٩٠٨ -

١٩٠٩  

تقریر عام  

١٩٠٩ -

١٩١٠  

تقریر عام  

١٩١٠ -

١٩١١  

  تقریر عام 

١٩١١ -

١٩١٢  

تقریر عام  

١٩١٢ -

١٩١٣  

تقریر  

  عام 

١٩١٣ -

١٩١٤  

٢٥  ٣٨  ١١  ٣٠  ٣٢  ٣٧  ٢١  

  )١٨٨( ١٩١٤إلى   ١٩٠٧الفترة من  في حاالت جرائم السرقة باإلكراه التي أحیلت للمحكمة العلیا - )3(

تقریر  

  عام 

١٩٠٧ -

١٩٠٨  

  تقریر عام 

١٩٠٨ -

١٩٠٩  

تقریر عام  

١٩٠٩ -

١٩١٠  

تقریر عام  

١٩١٠ -

١٩١١  

  تقریر عام 

١٩١١ -

١٩١٢  

تقریر عام  

١٩١٢ -

١٩١٣  

  تقریر عام 

١٩١٣ -

١٩١٤  

٣  -  -  ٩  ٥  ٦  -  
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٤٣٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٩٠٧حاالت جرائم االغتصاب التي أحیلت للمحكمة العلیا وفقًا لتقاریر الفترة من  -)٤(

  ) ١٨٩( ١٩١٤إلى 

تقریر  

  عام 

١٩٠٧ -

١٩٠٨  

تقریر عام 

١٩٠٨ -

١٩٠٩  

تقریر عام 

١٩٠٩ -

١٩١٠  

تقریر عام 

١٩١٠ -

١٩١١  

  تقریر عام

 ١٩١١ -

١٩١٢  

تقریر عام 

١٩١٢ -

١٩١٣  

  تقریر عام

١٩١٣ -

١٩١٤  

٤  ١  ٢  ١  ٣  ٢  ٤  
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٤٣٤ 

  

  )١٩٠(ح�ام م���ة ن�اساالن� م� ال����ان��� خالل ف��ة ال���  -)٣( 

  الفترة  االسم  م

  السیر ھاري ھامیلتون جونستون   ١

Sir Harry Hamilton Johnston  

١٨٩٦- ١٨٩١  

  ١٩٠٧- ١٨٩٦  Sir Alfred Sharpeالسیر ألفرید شارب   ٢

  السیر ولیام ھنري مانینج   ٣

 Sir William Henry Manning  

مایو  ١ -١٩٠٧أكتوبر ٢

١٩٠٨  

أبریل  ١  -١٩٠٨مایو  ١  Sir Alfred Sharpeالسیر ألفرید شارب   ٤

١٩١٠  

 Francis Barrowفرانسیس بارو بیرس    ٥

Pearce  

یولیو  ٤ -١٩١٠أبریل ١

١٩١٠  

فبرایر  ٦  -١٩١٠یولیو  ٤   Henry Richard Wallisھنري ریتشارد ویلز   ٦

١٩١١  

  السیر ولیام ھنري مانینج   ٧

 Sir William Henry Manning  

   -١٩١١فبرایر  ٦

  ١٩١٣سبتمبر ٢٣

  -١٩١٣سبتمبر ٢٣  George Smithجورج سمیث    ٨

  ١٩٢٣أبریل  ١٢

  ریتشارد سیمز دونكین رانكاین  ٩

Richard Sims Donkin Rankine  

مارس ٢٧ -١٩٢٣أبریل  ١٢

١٩٢٤  

  السیر تشارلز كالفیرت بورینج  ١٠

Sir Charles Calvert Bowring  

مایو ٣٠ -١٩٢٤مارس ٢٧

١٩٢٩  

  ھیوستن  -ولفرید دافیدسون  ١١

Wilfred Davidson-Houston  

نوفمبر ٧ -١٩٢٩مایو ٣٠

١٩٢٩  

نوفمبر ٢٢ -١٩٢٩نوفمبر ٧  شینتون وایتلیج توماس  ١٢
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٤٣٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Shenton Whitelegge Thomas  ١٩٣٢  

  السیر ھربرت وینثروب یونج  ١٣

Sir Hubert Winthrop Young  

أبریل ٩  -١٩٣٢نوفمبر ٢٢

١٩٣٤  

سبتمبر ٢١ -١٩٣٤أبریل ٩  Kenneth Lambert Hallكینیث المبیرت ھول   ١٤

١٩٣٤  

  باكستیر السیر ھارولد   ١٥

Sir Harold Baxter Kittermaster  

  -١٩٣٤سبتمبر ٢١

  ١٩٣٩مارس ٢٠
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٤٣٦ 

  )١٩١( شهادة ع�ل -)٤( 

ال��ا��   �أن  ال�هادة  ه�ه  ���ج�  مقابل  أق�  ل��َّ  ع�ل  ق�  ال��ع�................... 

  . ١٩أج� وفًقا لل�ع�الت ال�ال�ة ه�ا في ن�اساالن� ل��ة شه� تق���ي واح� خالل العام .....

  ...........................................) *ك(

  ت���ع 

  الع��ان

  ال�ار�خ 

ت���*....( ه�ا  ال����  )  الع�ل  و ���عة  م�ل� ،  ال�عل�مات  اإلح�ائ�ةه�ه  لألغ�اض   .�ة 

ق�رها   لغ�امة  ���ن ع�ضة  �ق�م شهادة م��فة أل� م�ا��  ج��ًها    ٢٠مل���ة: أ� ش�� 

ج��ًها    ٥٠ال��� ل��ة س�ة أشه� وغ�امة ق�رها  �  و�ذا ت��رت ه�ه ال��الفة �عاق� إس��ل��ً�ا،  

  .إس��ل��ً�ا
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٤٣٧ 

  اله�ام� وال��اشي 

 

عام    (١)  نیاساالند  على  البریطانیة  الحمایة  عام    ١٨٩١أعلنت  وفي  نیاساالند"،  "محمیة  اسم    ١٨٩٣تحت 
أعید إحیاء المسمى القدیم مجددًا    ١٩٠٧تغیر ھذا المسمى إلى "محمیة أفریقیا الوسطى البریطانیة". وفي عام  

  لیصبح اسم المحمیة "محمیة نیاساالند". انظر:
Kuczynski, R. R: Demographic Survey of the British Colonial Empire, Oxford 
University Press, London, 1949, Vol. II, p.522. 
(2) Hynd, Stacey: The Extreme Penalty of the Law: Mercy and the Death Penalty 
as Aspects of State Power in Colonial Nyasaland, c. 1903–47, Journal of Eastern 
African Studies, Vol.4,No.3,November 2010, pp.542-543. 
(3)  Thompson, Jack: Lake Malawi I Presume? David Livingstone Maps and the 
Discovery of Lake Nyassa in 1859, The Society of Malawi Journal, 2013, Vol. 66, 
No. 2, 2013, pp.1,10,12. 

  . ٢٧٣، ٢٧٢، ص ص ١٩٥٧عبد هللا: مستقبل أفریقیا السیاسي، مطبعة مصر، عبد الغني  (٤)
  انظر قائمة حكام المحمیة من البریطانیین خالل فترة البحث، بالمالحق.

(5) Historical Section of the Foreign Office: Nyasaland, Handbooks Prepared 
under the Direction of the Historical Section of the Foreign Office, No.95, London, 
1920, p.19, Kuczynski, R. R: Op.cit, p.522. 

  انظر الخریطة، بالمالحق.  (٦)
(7) CO: Colonial Reports Annual: Nyasaland Protectorate (CRANP), Report for 
1932, No. 1658, Printed and Published by His Majesty's Stationery Office, 
London, 1933, p.5. 
(8) Ibid. 
(9) Ibid. 

إیران،    (١٠) العرب،  لسان  منظور:  ج١٤٠٥ابن  ص ٢١ھـ،  جواھر ٩١،  من  العروس  تاج  الزبیدي:  ؛ 
؛ محمد أبو زھرة: الجریمة والعقوبة في الفقھ اإلسالمي، دار ٣٤١، ص٩القاموس، مكتبة الحیاة، بیروت، ج

 . ١٢الفكر العربي، بیروت، ص
(١١) BECCARIA, CESARE: 'ON CRIMES AND PUNISHMENTS' AND OTHER 

WRITINGS, EDITED BY: BELLAMY, RICHARD, CAMBRIDGE UNIVERSITY 

PRESS, 2003, PP.10, 11. 

في البدایة قام المسئولون االستعماریون وأعضاء البعثات التنصیریة والمستثمرون بخداع الوطنیین في    (١٢)
نیاساالند، بأنھ ألغراض رفع المستوى المعیشي لألفارقة، فإنھم بحاجة للوصول إلى األراضي الخاصة بھم 

ودفع عجلة النشاط التجاري    حتى یمكن إنشاء محطات مھمة لزراعة المحاصیل الغذائیة، وإجراء التجارب،
لألمام. ولألسف رحبت السلطات المحلیة بحرارة بھذا المقترح الخبیث، ووافقت على التنازل على جزء من 
ذلك  أمثلة  ومن  والمالبس.  والبطاطین  البنادق  مثل  المادیة  والمزایا  والھیبة  األمان  مزاعم  مقابل  أراضیھا 

كابیني   الزعیم  تخصیص    Kapeniموافقة  وكانت  على  بھا  خاص  مقر  إلنشاء  بالنتایر  إلرسالیة  أرض 
. وبالمثل فإن شعب Ngoniاألرض المعنیة عبارة عن قریة كاملة تركھا سكانھا أمام ھجمات قبائل نجوني  

باي    Tongaتونجا   نخاتا  مقاطعة  لیفینجستونیا    Nkhata-Bayفي  إرسالیة  مقر  بتأسیس  رحب  الذي 
Livingstonia    في بانداويBandawe أمالً في أن یساعد أعضاء ھذه اإلرسالیات في توفیر األمن ضد ،

الدائرة تتسع بدخول الشركات والمستثمرین األوروبیین وبدأت مطالبات   ھجمات نجوني المستمرة. ثم بدأت 
وعود   في ظل  أخرى  تارة  وباإلجبار  تارة  باإلقناع  األراضي  تسلیم  معاھدات  على  األفارقة  الزعماء  توقیع 

ذبة بتحقیق طفرة أمنیة واقتصادیة واجتماعیة ھائلة، وھو ما لمس الوطنیون عكسھ تماًما على أرض الواقع كا
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٤٣٨ 

 

بعد ذلك. وألن معظم الزعماء كانوا أمیین لم یكن یخطر ببالھم أنھم یبیعون األرض لألوروبیین وظنوا أنھم  
  یؤجرونھا لھم وأن األرض ستعود إلیھم بعد ذلك. للمزید انظر:

Banda, Paul Brenard Chiudza: State Counter-Insurgency and Political Policing in 
Colonial and Post-Colonial Malawi 1891-1994, PhD Thesis, West Virginia 
University, 2019, p.88, 89, 92. 
(13) Ibid, p.96. 
(14) Historical Section of the Foreign Office: Nyasaland,p.85. 
(15)  McCracken, John: Coercion and Control in Nyasaland: Aspects of the History 
of a Colonial Police Force, The Journal of African History, Vol. 27, No. 1 (1986), 
p.134. 
(16) Historical Section of the Foreign Office: Nyasaland,p.85. 

، ثم زادت تلك ١٩١٣-١٩١٢جنیھ إسترلیني في واردات عام    ٢٧٢٩لمشروبات  بلغ إجمالي قیمة ھذه ا  (١٧)
جنیھ إسترلیني   ٤٦٢٠جنیھ إسترلیني، وبلغت قیمتھا    ٥١٦٦لتصل إلى    ١٩١٤-١٩١٣القیمة في العام التالي  

جنیھ    ٧١٩٦لتصل إلى    ١٩١٦-١٩١٥، ثم سجلت زیادة كبیرة في العام التالي  ١٩١٥-١٩١٤في العام التالي  
  جنیھ إسترلیني، انظر: ١٠٦٦٣لتصل إلى    ١٩١٧-١٩١٦یني، ثم واصلت ھذه الزیادة في العام التالي إسترل

Historical Section of the Foreign Office: Nyasaland,p.85. 
(18) Brough, Beryl: An Evaluation of the Work of Archdeacon William Percival 
Johnson in Nyasaland (1876 to 1928), Master Thesis, University of Glamorgan, 
Welsh: Prifysgol Morgannwg, 1997, pp.43,44. 

الشباب   (١٩) إلى عمالة  التبغ والشاي  الثالثینیات، ظھرت حاجة مزارع  وأوائل  العشرینیات  أواخر  بحلول 
رة، ورعایة المشاتل،  واألطفال؛ وتطلب كال المحصولین الكثیر من العمل مثل العزق، وإزالة األعشاب الضا

والري، وتقلیم وتجرید وجذع وقطف وربط األوراق. وفي المصانع تم توظیف الشباب واألطفال في مجموعة 
متنوعة من الوظائف الوضیعة، مثل كنس األرضیات، والقیام بمھمات تعبئة الشاي أو أوراق التبغ وتفریغھا.  

ل مواسم الحصاد: فبرایر إلى أبریل للشاي ومن مارس وكان الطلب یتزاید على عمالة األطفال والشباب خال
وتخمیرھا  األوراق  نثر  وھي  المعالجة،  عملیات  في  استخدموا  واألطفال  الشباب  من  الكثیر  للتبغ.  مایو  إلى 

كانوا یعملون بأجر  طفالً "حدثًا"  ٢٣٨١٢أشار إلى أن    ١٩٢٧وعالجھا. وتم إجراء تعداد للعمال في مارس  
العام. ومن الذكور و    ١٩٤١١بین ھؤالء، كان ھناك    في ذلك  التفاصیل    ٤٤٠١من  للمزید من  الفتیات،  من 

  انظر:
Chirwa, Wiseman Chijere: Child and Youth Labour on the Nyasaland Plantations, 
1890-1953, Journal of Southern African Studies, Vol. 19, No. 4, (Dec., 1993), p. 
672. 

في العشرینیات مجموعة من أكثر   Blantyre and Limbeتُظھر بطاقة بریدیة في بالنتایر ولیمبي    (٢٠)
  .  Shire Highlandsمن أربعین امرأة وطفًال "یجھزون مزرعة جدیدة" في مرتفعات شایر 

Chirwa, Wiseman Chijere: Op.cit, pp.671-672. 
(21) Ibid, pp.671-672. 
(22) Brough, Beryl: Op.cit, pp.43,44. 
(23) McCracken, John: Op.cit, pp.134, 135. 
(24) CO: (CRANP), Report for 1907-1908, No. 574, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1908, p.17. 

لق علیھا "إرسالیة أسس جون تشیلمبوي إرسالیة انفصالیة غیر خاضعة لتأثیر األوروبیین ونفوذھم أط  (٢٥)
لدیھ ھو ورفاقھ من صغار  كان  أعمال،  األراضي ورجل  أحد مالك  تشیلمبوي  وكان  الصناعیة".  المقاطعة 
بھ  تقوم  كانت  ما  بعنف  وھاجم  االستعماري،  المشروع  لمنافسة  األفارقة طموحات  والمستثمرین  المزارعین 

البریطانیة من فرض الضرائب والتجنید   السلطات االستعماریة، اإلدارة االستعماریة  أعاقتھ  لكن  اإلجباري، 
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نتیجة سیاسات نزع األراضي والعمل اإلجباري للوطنیین في مزارع البیض، والضرائب؛ قاد مقاومة مسلحة 
  .  ١٩١٥فاشلة ضد اإلدارة االستعماریة البریطانیة انتھت بالقبض علیھ وإعدامھ في الثالث من فبرایر عام 

Pachai, Bridglal: Malawi: The History of the Nation, Longman Group Limited, 
London, 1973, pp. 220-221. 
أوبوكو، أساري.ك: الدین في أفریقیا خالل فترة االستعمار، تاریخ أفریقیا العام، المجلد السابع: أفریقیا في ظل  

 . ٥٣٧، ص١٩٩٠یفرا، ، المشرف على المجلد آدو بواھن، الیونسكو، أد١٩٣٥-١٨٨٠السیطرة االستعماریة 
(26) CO: (CRANP), Report for 1914-1915, No. 883, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1916, p.14. 
(27) Banda, Paul Brenard Chiudza: Op.cit, pp.123, 12٨. 
(28)  CO 879/117: Nyasaland: The Governor to the Secretary of State, Government 
House, Zomba, Nyasaland, 13th Novermber, 1916, p.99, Banda, Paul Brenard 
Chiudza: Op.cit, pp.123, 125. 
(29)  The Fugitive Offenders Act, 1881, Orders of the King in Council Relating to 
the Nyasaland Protectorate, in Force by 31st December 1913, Government Printer, 
Zomba, December 1913, pp.143-146.. 
(30) McGowen, Randall: Civilizing Punishment: The End of the Public Execution 
in England, Journal of British Studies, Vol. 33, No.3, July 1994, pp. 257-259. 
(31) Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform: State Responses to Crime 
and Disorder in Colonial Malawi, c. 1900-1959, Journal of Southern African 
Studies, Vol.37, No.3, (September, 2011), p.433. 
(32)Banda, Paul Brenard Chiudza: Op.cit, p.105. 

 انظر نموذًجا لھذه الشھادة وطبیعتھا في المالحق.  (٣٣)
(34) Griffin, Charles: Ordinances of the Nyasaland Protectorate in Force on the 
31st March, 1913, London, 1913, p. ٥٠٩. 
(35) CO: (CRANP), Report for 1930, No. 1546, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1931, p.30. 
(36) CO: (CRANP), Report for 1908-1909, No. 619, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1909, p.13. 
(37) Malekanop, Lawrence: Peasants, Politics and Survival in Colonial Malawi, 
1891-1964, PhD Thesis, Dalhousie University, Canada, 1999, p.188. 
(38) CO: (CRANP), Report for 1912-1913, No. 772, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1913, p.19. 
(39) CO: (CRANP), Report for 1930, p. 30. 
(40) CO: (CRANP), Report for 1913-1914, No. 832, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1914, p.25. 
(41) CO: (CRANP), Report for 1930, p. 30. 
(42)  CO: (CRANP), Report for  1907-1908, p.18, CO: (CRANP), Report for 1908-
1909, P.13, CO: (CRANP), Report for 1909-1910, No. 655, Printed and Published 
by His Majesty's Stationery Office, London, 1910, p.12,  CO: (CRANP), Report for 
1910-1911, No. 692, Printed and Published by His Majesty's Stationery Office, 
London, 1911, p. 13, CO: (CRANP), Report for 1911-1912, No. 732, Printed and 
Published by His Majesty's Stationery Office, London, 1912, p.15, CO: (CRANP), 
Report for 1912-1913, p. 19, CO: (CRANP), Report for 1913-1914, p.24. 
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(43) CO: (CRANP), Report for 1934, No. 1739, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1935, p.51. 
(44)CO: Annual Report on the Social and Economic Progress of the People of 
Nyasaland (ARSEPPN) 1935, Colonial Reports Annual, No. 1776, Printed and 
Published by His Majesty's Stationery Office, London, 1936, p. 50. 
(45)CO: (ARSEPPN) 1936, No. 1824, Printed and Published by His Majesty's 
Stationery Office, London, 1937, p. 53. 
(46)CO: (ARSEPPN) 1937, No. 1885, Printed and Published by His Majesty's 
Stationery Office, London, 1939, p. 54. 
(47)CO: (ARSEPPN) 1938, No. 1902, Printed and Published by His Majesty's 
Stationery Office, London, 1939, p. 56. 
(48) Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform, p.434. 

   انظر بالمالحق: إحصاء بجرائم السطو والسرقة باإلكراه، والتي أحیلت للمحكمة العلیا.  (٤٩)
(50)  CO: (CRANP), Report for  1907-1908, p.18, CO: (CRANP) 1908-1909, P.13, 
CO: (CRANP) 1909-1910, p.12, CO: (CRANP)  1910-1911, p. 13, CO: (CRANP) 
1911-1912, p.15, CO: (CRANP) 1912-1913, p. 19, CO: (CRANP) 1913-1914, p. 
24. 
(51)  CO: (CRANP), Report for  1907-1908, p.18, CO: (CRANP) 1908-1909, P.13, 
CO: (CRANP) 1909-1910, p.12,  CO: (CRANP) 1910-1911, p. 13, CO: (CRANP) 
1911-1912, p.15, CO: (CRANP) 1912-1913, p. 19, CO: (CRANP) 1913-1914, p. 
24. 

  جریمة عن العام الماضي.  ٢٥٢بزیادة قدرھا  ٢٬٢٧٠فقد بلغ عدد الجرائم المبلغ عنھا  (٥٢)
CO: (CRANP), Report for 1909-1910, p.13. 
(53) CO: (CRANP), Report for 1909-1910, p.13. 
(54) CO: (CRANP), Report for 1920, No. 1096, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1921, p.9. 
(55) CO: (CRANP), Report for 1930, p. 30. 
(56) CO: (CRANP), Report for 1908-1909, pp.12, 13. 
(57) CO: (CRANP), Report for 1915-1916, No. 919, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1917, p.9. 
(58) CO: (CRANP), Report for 1916-1917, No. 955, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1918, p.5. 

   انظر بالمالحق: إحصاء بجریمة االغتصاب، والتي أحیلت للمحكمة العلیا.  (٥٩)
(60)  CO: (CRANP), Report for  1907-1908, p.18, 1908-1909, P.13, CO: (CRANP) 
1909-1910, p.12,CO: (CRANP)  1910-1911, p. 13, CO: (CRANP) 1911-1912, p.15, 
CO: (CRANP) 1912-1913, p. 19, CO: (CRANP) 1913-1914, p. 24. 
(61) CO: (CRANP), Report for 1930, p. 30. 
(62)CO: (CRANP), Report for 1909-1910, p.13. 

 . ٥٢٣جع سابق، صأوبوكو، أساري.ك: مر (٦٣)
(٦٤)  ) أفریقیا  في وسط  األفریقیة  والمقاومة  المبادرات  ج.:  فانسینا،  أ.،  تاریخ ١٩١٤-١٨٨٠إیزاكمان،   ،(

، المشرف على المجلد آدو  ١٩٣٥-١٨٨٠أفریقیا العام، المجلد السابع: أفریقیا في ظل السیطرة االستعماریة  
 . ١٩٩، ص١٩٩٠بواھن، الیونسكو، أدیفرا، 
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ح  (٦٥) ج.: للمزید  فانسینا،  أ.،  إیزاكمان،  إلى:  یرجع  فیھا،  األفارقة  الكھنة  ودور  االحتجاجات  ھذه  ول 
 . ١٩٩المرجع السابق، ص

(66) CO: (CRANP), Report for 1911-1912, p.16. 
   انظر بالمالحق: إحصاء بالجرائم ضد األشخاص والممتلكات، والتي أحیلت للمحكمة العلیا.  (٦٧)

(68) CO: (CRANP), Report for  1907-1908, p.18, CO: (CRANP) 1908-1909, P.13, 
CO: (CRANP) 1909-1910, p.12, CO: (CRANP)  1910-1911, p. 13, CO: (CRANP) 
1911-1912, p.15, CO: (CRANP) 1912-1913, p. 19, CO: (CRANP) 1913-1914, p. 
24. 
(69) CO: (CRANP), Report for 1921, No. 1156, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1923, p.8. 

  ، انظر: ١٩٣٨إلى  ١٩٢٨تم تجمیع ھذه األرقام الخاصة بالجرائم من واقع تقاریر الفترة من  (٧٠)
CO: (CRANP), Report for 1928, No. 1445, Printed and Published by His Majesty's 
Stationery Office, London, 1929, p.17, CO: (CRANP), Report for 1929, No. 1489, 
Printed and Published by His Majesty's Stationery Office, London, 1930, p.17, 
CO: (CRANP), Report for 1930, p. 30, CO: (CRANP), Report for 1931, No. 1580, 
Printed and Published by His Majesty's Stationery Office, London, 1932, p. 55, 
CO: (CRANP), Report for 1932, p.41, CO: (CRANP), Report for 1933, No. 1665, 
Printed and Published by His Majesty's Stationery Office, London, 1934, p.46, 
CO: (CRANP), Report for 1934, p.51, CO: (ARSEPPN) 1935, pp. 49, 50, CO: 
(ARSEPPN) 1936, p. 53, CO: (ARSEPPN) 1937, p. 53, CO: (ARSEPPN) 1938, p. 
56. 
(71) CO: (CRANP), Report for 1908-1909, pp.13,14. 
(72) CO: (ARSEPPN) 1938, p. 7. 
(73) CO: (CRANP), Report for 1933, p.46. 
(74) CO: (CRANP), Report for 1929, p.17. 
(75) CO: (CRANP), Report for 1931, p.55, CO: (CRANP), Report for 1932, p.41. 
(76) CO: (CRANP), Report for 1934, p.51. 
(77) McCracken, John: Op.cit, p.134. 
(78) Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform, p.435, Chanock, M: The 
Law Market: The Legal Encounter in British East and Central Africa, in W.G. 
Mommsen and J. A. de Moor (eds), European Expansion and Law: The Encounter 
of European and Indigenous Law in Nineteenth- and Twentieth-Century Africa and 
Asia, Oxford, Berg, 1992, pp.279-285. 
(79) Rangley, W.H.J: Notes on Cewa Tribal Law, The Nyasaland Journal , Vol. 3, 
(1948), pp. 5-10, Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform, p.43٦, Stacey, 
Hynd: The extreme penalty of the law, p.544. 
(80) Stacey, Hynd: The extreme penalty of the law, p.544. 
(81) CO: (CRANP), Report for 1934, pp.52, 53. 
(82) CO: (CRANP), Report for 1908-1909, pp.13,14. 
(83) CO: (CRANP), Report for 1909-1910, p.13. 
(84) CO: (CRANP), Report for 1911-1912, p.15. 
(85) CO: (CRANP), Report for 1912-1913, p.19. 
(86) CO: (CRANP), Report for 1913-1914, p.24. 
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(87) CO: (CRANP), Report for 1917-1918, No. 996, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1919, p.8. 
(88) CO: (CRANP), Report for 1929, p.18. 
(89) CO: (CRANP), Report for 1931, p.56. 
(90) CO: (CRANP), Report for 1932, p.42. 
(91) CO: (CRANP), Report for 1933, p.47. 
(92) CO: (CRANP), Report for 1934, p.52. 
(93) CO: (ARSEPPN) 1936, p. 54. 
(94) CO: (ARSEPPN) 1937, p. 55. 
(95) Stacey, Hynd: Killing the Condemned: the Practice and Process of Capital 
Punishment in British Africa, 1900–1950s, Journal of African History, Vol.49, 
2008, p.405. 
(96) Ibid, p.403. 
(97) Ibid, p.404, Stacey, Hynd: The extreme penalty of the law, p.544. 
(98) Stacey, Hynd: Killing the Condemned, p.405. 
(99) Rangley, W.H.J: Op.cit, pp. 5-10, Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal 
Reform, p.43٦, Stacey, Hynd: The extreme penalty of the law, p.544. 
(100)  McCracken, John: Class, Violence and Gender in Early Colonial Malawi: 
The Curious Case of Elizabeth Pithie, The Society of Malawi Journal, Vol. 64, No. 
2, (2011), p.٤. 
(101) CO: Colonial Reports Annual: British Central Africa Protectorate 
(CRABCAP), Report for 1906-1907, No. 537, Printed and Published by His 
Majesty's Stationery Office, London, 1907, p.27. 
(102) Werner, A: The Native Races of British Central Africa, 1906, p. 267 
(103) CO: (CRANP), Report for 1907-1908, p. 18. 
(104) Griffin, Charles: Op.cit, pp. ٥10-511. 
(105) Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform, p.434. 
(106) Roberts, Simon: The Direct Taxation of Africans in the Nyasaland 
Protectorate 1892-1939: Some Determinants of Revenue Policy, British Tax 
Review, 1967. P.193. 
(107) CO: (CRANP)yasaland, Report for 1920, pp. 16, 17, Malekanop, Lawrence: 
Op.cit, p.188. 
(108) CO: (CRANP), Report for 1934, pp.52, 53, Malekanop, Lawrence: Op.cit, 
p.188. 
(109) CO: (CRANP), Report for 1932, p.40, CO: (CRANP), Report for 1933, 
pp.44, 45. 
(110) CO: (CRANP), Report for 1934, p.50, CO: (CRANP), Report for 1936, p. 
52. 
(111) CO: (CRABCAP), Report for 1906-1907, p.27. 
(112) CO: (CRANP), Report for 1933, pp.52, 53. 
(113) Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform, p.434. 
(114)Banda, Paul Brenard Chiudza: Op.cit, p.105, Malekanop, Lawrence: Op.cit, 
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(115) CO 525/94:  Smith, G. to Secretary of State for Colonies, 21 Feb. 1921, 
McCracken, John: Coercion and Control in Nyasaland, p.132. 
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Protectorate: The Handbook of Nyasaland, Published by Messrs Wyman and Sons, 
Fetter Lane, London, Second Edition, 1910, pp.١٥٦ ,١٥٥. 
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(118) CO: (CRANP), Report for 1932, p.40. 
(119) Ibid,p.19. 
(120) CO: (CRANP), Report for 1913-1914, p.24. 
(121) CO: (CRANP), Report for 1934, p.50, CO: (ARSEPPN) 1935, p. 49. 
(122) Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform, p.43٦. 
(123) CO: (ARSEPPN) 1935, pp. 47, 48. 
(124) CO: (CRANP), Report for 1932, p.40, CO: (CRANP), Report for 1933, 
pp.44, 45, CO: (ARSEPPN) 1935, p. 48. 
(125) CO: (CRANP), Report for 1931, p.53, CO: (CRANP), Report for 1932, p.39. 
(126) CO: (ARSEPPN)1935, p. 48. 
(127) CO: (CRANP), Report for 1931, p.53. 
(128) Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform, p.43٧. 
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in Africa, in Dikötter, F. and Brown, I. (eds), Cultures of Confinement: A History 
of the Prison in Africa, Asia and Latin America (London, Hurst and Co., 2007), p. 
77. 
(130) Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform, p.43٧. 
(131) CO: (CRABCAP), Report for 1905-1906, No. 499, Printed and Published by 
His Majesty's Stationery Office, London, 1906, p.35. 
(132) Ibid, p.52, Historical Section of the Foreign Office: Nyasaland, p.278. 
(133) CO: (ARSEPPN) 1936, p. 49. 
(134) Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform, p.43٨. 
(135) CO: (CRANP), Report for 1930, p. 30. 
(136) Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform, p.43٨. 
(137) CO: (ARSEPPN) 1936, p. 49. 
(138) Hynd, Stacey: Law, Violence and Penal Reform, p.43٨. 
(139) CO: (CRANP), Report for 1913-1914, p.26. 
(140)Vaughan, Megan: Idioms of Madness: Zomba Lunatic Asylum, Nyasaland, in 
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فقد بلغ متوسط عدد الذكور   ١٩٣٠بالنسبة للمجانین المسجونین في ملجأ المجانین المركزي في عام    (١٤١)
وا  ٥٤األفارقة   المجموع  ١٠إلناث  شخص،  لیصبح  المواطنین ٦٤،  لم یكن ھناك سجناء مجانین من غیر   .
  األفارقة. 

CO: (CRANP), Report for 1930, p.31. 
إلى    ١٩٣٥وفي عام   أربعة مجانین تورطوا في جرائم، باإلضافة  أیة جریمة.    ٢٢اعتقل  آخرین لم یرتكبوا 

  من المجانین الذین لم یرتكبوا جرائم. ٢٠المجرمین، باإلضافة إلى  وبعد فحصھم تم اإلفراج عن واحد من 
CO: (ARSEPPN) 1935, p. 10. 
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عام   و    ١٩٣٦وخالل  جرائم،  ارتكبوا  مجانین  سبعة  اعتقال  بین   ٣٩تم  ومن  بجرائم.  مدانین  غیر  مجانین 
إلى ملجأ المجانین المركزي في زومبا،   ھؤالء، تم التصدیق على أربعة مجرمین وستة غیر جنائیین ونقلوا 

غیر جنائیین. وكان ھناك ثالثة مجانین ینتظرون التصدیق في   ٣٠في حین تم اإلفراج عن ثالثة مجرمین و  
 نھایة العام.

ھناك   كان  نفسھ  العام  أوروبیة،   ١٦وخالل  أنثى  منھم  بھم،  في مالجئ خاصة  المجانین  من  جدیدًا  محتجًزا 

وأربعة من النساء األفریقیات. وقد تم إطالق سراح رجل آسیوي ورجل آسیوي، وعشرة أفارقة من الذكور،  

النساء  واحدة من  الحجز  في  بقى  نفسھ  العام  نھایة  في  لرعایتھم.  أقاربھم  لحاجة  األفارقة  الذكور  من  واثنین 

  أنثى أفریقیة.  ١٧من الذكور األفارقة، و  ٧٩األوروبیات، و 

CO: (ARSEPPN) 1936, p. 10. 

(142) CO: (ARSEPPN) 1935, p. 10. 
(143) CO: (ARSEPPN)1936, p. 10. 

فأصبح عددھم    (١٤٤) التالیة  الحراس والسجانین زیادات محدودة خالل األعوام  في    ١٢٨زاد عدد ھؤالء 
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