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 السلخص: 

االقترادية السرخية الكيشية خالل ىحه السخحمة بالتصػر وان كانا ندبيًا عغ تسيدت العالقات 
مخحمة حكع الخئيذ جسال عبجالشاصخ وذلظ لعجة اسباب ساىست في تصػيخ ىحه العالقات في مقجمتيا 
الجانب الدياسي في كال البمجيغ ، فقج اصبح ىشاك تذابو كبيخ في التػجو االقترادؼ لكل مغ مرخ 

ج اتبعت مرخ سياسية تقػم عمى االنفتاح االقترادؼ عمى الجول الغخبية وعمى رأسيا الػاليات وكيشيا، فق
الستحجة االمخيكية واتباع نيج اقخب الى الخأسسالية في االقتراد سػاء في الجاخل او الخارج يقابمو في 

الكيشي عانى مغ  االقترادؼ اال انو االقتراد الخأسساليالصخف الكيشي استسخارية في سياسة التػجو 
اال انو يسكغ وصف العالقات االقترادية مذاكل اقترادية تسثمت بعجد السيدان التجارؼ الكيشي السدمغ 

 والفشية السرخية الكيشية في ىحه السخحمة بأنيا افزل مغ السخاحل االخخػ.

 مرخ، كيشيا ، اقتراد، السيدان التجارؼ، افخيكيا. الكلسات السفتاحية:

Egyptian-Kenyan economic and technical relations for the 

period between 1971-1981 
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Abstract: 

The Egyptian-Kenyan economic relations during this stage were 

characterized by development, even if they were relative to the period of the rule 
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of President Gamal Abdel Nasser, for several reasons that contributed to the 

development of these relations, foremost of which is the political aspect in both 

countries. There has become a great similarity in the economic orientation of 

both Egypt and Kenya. A policy based on economic openness to Western 

countries, especially the United States of America, and following an approach 

closer to capitalism in the economy, whether at home or abroad. On the Kenyan 

side, it is matched by a continuity of the policy of capitalist economic 

orientation, but the Kenyan economy has suffered from economic problems 

represented by the chronic Kenyan trade balance deficit, except It is possible to 

describe the Egyptian-Kenyan economic and technical relations at this stage as 

being better than the other stages .  

Keywords: Egypt, Kenya, economy, trade balance, Africa. 

 السقدمة: 

تسيدت العالقات االقترادية السرخية الكيشية خالل ىحه السخحمة بالتصػر وان كانا ندبيًا عغ 
مخحمة حكع الخئيذ جسال عبجالشاصخ وذلظ لعجة اسباب ساىست في تصػيخ ىحه العالقات في مقجمتيا 

مغ فتخات التي يسكغ اعتبارىا تذكل  1981-1971نب الدياسي في كال البمجيغ وتعتبخ مجة الجراسة الجا
مخحمة متقجمة في العالقات االقترادية والفشية بيغ البمجيغ وذلظ ما شيجتو ىحه السخحمة مغ تصػرات 

يشيا الى جانب مرخ سياسي انعكذ ايجابيًا عمى ىحه السخحمة وىي وقػف كاقترادية بيشية رافقتيا تقارب 
اسخائيل اضافة الى االنفتاح العخبي  وقصع العالقات الجبمػماسية بيشيا وبيغ 1973في حخب تذخيغ عام 

 تجاه دول افخيكيا مغ خالل السداعجات والتعاون الثشائي .

قدع البحث الى مقجمة وخاتسة ومحػريغ فقج تشاول السحػر األول دوافع التػجو االقترادؼ 
، فقج ركد ىحا السحػر حػل مبادغ وفمدفة السرخؼ نحػ افخيكيا في عيج الخئيذ دمحم انػر الدادات 

مغ التػجو االقترادؼ السرخؼ في ىحه السخحمة نحػ افخيكيا بذكل عام وكيشيا بذكل خاص وما تسثمو 
تغييخ جحرؼ في التػجو االقترادؼ السرخؼ نحػ الجاخل او الخارج انصالقة مغ سياسة الخئيذ دمحم انػر 
الدادات، اما السحػر الثاني فقج تشاول تصػرات العالقات االقترادية والفشية السرخية الكيشية لمسجة ما بيغ 

درات والػاردات مغ مذكل اقترادية ميدان التبادل التجارؼ بيغ البمجيغ والراوتصخق الى  1971-1981
 في البمجيغ وانعكاساتيا عمى التجارة البيشية بيغ البمجيغ خالل ىحه السجة.
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اعتسج البحث عمى العجيج مغ الػثائق والسرادر والخسائل واالشاريح التي افادت ىحا البحث في مقجمتيا 
العخاقية في نيخوبي اضافة الى الػثائق  تأتي وثائق دار الكتب والػثائق العخاقية اىسيا تقاريخ الدفارة

السرخية التي اصجرتيا الػزارات السرخية والرشجوق السرخؼ لمتعاون الفشي مع افخيكيا، فزاًل عغ وثائق 
 Kenya , ministry of Economic Planning and)الحكػمة الكيشية واىسيا وزارة التخصيط االقتراد

Development , statistics Division , 1977) اضافة الى العجيج مغ الكتب ذات الرمة ،
الخئيذ السرخؼ دمحم بالسػضػع مشيت كتاب االنفتاح االقترادؼ لمباحث فؤاد عيدى و اشخوحة الجكتػراه 

وفي  ضيجان جابخ الدػيجؼ ،شاكخ  لمباحث1981-1970دراسة في سياستو الجاخمية  أنػر الدادات
  الختام يتسشى الباحثان ان يشيال ىحا الجيج الستػاضع ارضاء القارغ الكخيع ومغ هللا التػفيق.

 
 السحهر األول: دوافع التهجو االقترادي نحه افريقيا في عيد الرئيس دمحم انهر الدادات :

ر الدادات حجثت تغيخات في االقتراد السرخؼ خالل ىحه السجة مع تػلي الخئيذ السرخؼ دمحم أنػ   
الحكع في مرخ وىي مثمت انعكاسًا ألفكاره ومعتقجاتو حػل مدألة التشسية في مرخ  (1)(1971-1981)

وحػل نسط التحالفات الججيجة لسرخ عمى السدتػػ الجولي ، فقج اعتبخ أن التصبيق االشتخاكي قج فذل 
فذاًل تامًا في مرخ وشخح مفيػم ججيج لالقتراد السرخؼ يقػم عمى االنفتاح االقترادؼ وقج لعبت 

امل خارجية دورىا في فخض ىحه الدياسة االقترادية وخاصة الجول الغخبية ومؤسدات التسػيل الجولية عػ 
 .(2)ودول الشفط العخبية تػجيات معيشة عمى صانع الدياسة االقترادية في مرخ

تػجت ىحه الدياسة االقترادية باتخاذ عجة إجخاءات مغ قبل الحكػمة السرخية في مقجمتيا فتح السجال 
ستثسار األجشبي ومشحو عجة ضسانات وامتيازات واعتبار الذخكات األجشبية مغ شخكات القصاع الخاص لال

قانػن سسّي بقانػن  1975ميسا كانت الصبيعة القانػنية لخؤوس األمػال السداىسة وتع اصجار في الدشة 
بية مغ ضخيبة األرباح االنفتاح االقترادؼ أو قانػن االستثسار األجشبي الججيج واعفاء الذخكات األجش

 8التجارية والرشاعية وضخيبة إيخادات الكيع السشقػلة وممحقاتيا لسجة خسذ سشػات ويسكغ زيادتيا إلى 
( مميػن جشيو مرخؼ سشة 295والتي وصل دخميا إلى ) 1974سشػات وإعادة فتح قشاة الدػيذ سشة 

االقترادية واالجتساعية تكػن بسثابة  ، وفي ىحه السخحمة وضعت خصة اقترادية انتقالية لمتشسية 1975
 .(3)1980- 1976خصة خسدية 
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يبجو أن التػجيات االقترادية لمكيادة السرخية الججيجة قج رسست الخصػات التي مغ شأنيا تغييخ الػجو 
الدياسي واالقترادؼ لسرخ في السخحمة السدتقبمية وانعكاس ذلظ عمى الدياسة الخارجية السرخية 

ترادية التي ستكػن مشفتحة عمى دول العالع وعمى وجو التحجيج العالع الغخبي والجول التي وعالقاتيا االق
تجور في تمظ الدياسة الغخبية مغ دول افخيكية وفي مقجمتيا كيشيا التي نطاميا الدياسي واالقترادؼ ىػ 

 األقخب مغ الجول االفخيكية األخخػ لمدياسة السرخية الججيجة .

الدادات أن يتخمز مغ ما يدسى بــ مخاكد القػػ مغ معارضي سياستو مشح بجاية تػليُو استصاع الخئيذ 
الدمصة مغ أنرار الخئيذ جسال عبج الشاصخ وأصبحت الدمصة كاممة بيجه والديصخة عمى عسمية صشع 

 17مغ مرخ في  تالقخار الدياسي واالقترادؼ في مرخ، فزاًل عغ اتخاذه قخارًا بصخد خبخاء الدػفيي
 ت؛ وىشاك مغ يخػ أن شخد الدػفييدىا لسرخ بالدالح وتمكأىا في ذلظبدبب عجم امجا 1972سػز سشة ت

مغ مرخ يأتي لرالحيا ألنيا ال تخيج الجخػل في حخب عدكخية مباشخة مع الػاليات الستحجة ومغ أجل 
كانت قائسة عمى  أما رؤيتُو لمرخاع العخبي اإلسخائيمي فقج ،السحافطة عمى الػضع الخاىغ في السشصقة 

 .(4)1971الحل الدمسي وتأييجه لسبادرة روجخز التي اشمقيا سشة 

إن سياسة االنفتاح االقترادؼ التي رافقت عيج الخئيذ الدادات كانت تيجف إلى الػصػل إلى رؤوس 
سجة األمػال األجشبية واستثسارىا داخل مرخ إضافة إلى الحاجة إلى وسائل التكشػلػجيا الستصػرة وخالل ال

 1970% بيشسا كانت سشة 70زادت الرادرات السرخية لمجول الغخبية إلى  1980-1973بيغ سشتي 
%  وارتفعت ندبة 9% إلى 56% بيشسا انخفزت ندبة الرادرات لمجول االشتخاكية مغ 25بشدبة 

% بيشسا انخفزت الػاردات مغ الجول 81إلى  1970% سشة 55واردات مرخ في الجول الغخبية مغ 
اقترادية تدانج سياسة -، فزاًل عغ أن ىشاك فئة اجتساعية 1980% سشة 6% إلى 30تخاكية مغ االش

 .(5)االنفتاح مغ أصحاب السمكيات والثخوات

كان مغ سمبيات سياسة االنفتاح االقترادؼ السرخؼ زيادة الجيػن الخارجية عمى مرخ فقج وصمت الى 
االستيخاد لمدمع الزخورية وغيخ الزخورية والمجػء  بدبب اشالق حخية 1975بميػن دوالر حتى سشة  6,3

الى االقتخاض لسعالجة العجد في ميدان السعامالت الجارية سػاء االقتخاض شػيل األجل و قريخ األجل 
اضافة مسا يعانيو االقتراد السرخؼ سػء االدارة االقترادية وزيادة ندبة االستيالك نتيجة لدياسة 

 .6االنفتاح االقترادؼ
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ت حكبة الدبعيشيات تغييخًا أساسيًا في شبيعة الييكل االقترادؼ السرخؼ وتغيخًا في الفمدفة الدياسية أوجج
واالجتساعية مغ محاولة إقامة نػع مغ االشتخاكية وسيصخة القصاع الدشة إلى اتباع نسط رأسسالي وفتح 

اق الجول االشتخاكية إلى السجال أمام القصاع الخاص وشيجت ىحه السخحمة تحػل مرخ مغ االرتباط بأسػ 
التػجو إلى دول الدػق األوربية السذتخكة التي أصبحت تسثل أىع األسػاق بالشدبة لمرادرات السرخية 

وىػ اتفاق  1972كانػن األول  18وعقجت معيع العجيج مغ االتفاقيات في مقجمتيا اتفاقية بخوكدل في 
 .(7)ارة مع دول أوربا الذخقيةتعاون شامل بيغ مرخ والسجسػعة االوربية وتخاجع التج

أما مػقع القارة االفخيكية فيالحع أنو مع وصػل الدادات إلى الحكع في مرخ تصػرت العالقات 
االفخيكية برػرة متدايجة ومزصخدة فقج تع انذاء وحجة الذؤون االفخيكية في وزارة الخارجية -السرخية

ت أىسية القارة خاصة في فتخة االعجاد لمحخب مع ويخجع ىحا االىتسام إلدراك الدادا 1972السرخية سشة 
إسخائيل حيث سعى لمحرػل عمى دعع دول القارة االفخيكية لمسػقف السرخؼ والحرػل عمى تأييجىا 

، ولقج عبخ عغ ذلظ في خصابو أمام مؤتسخ رؤساء الجول والحكػمات ( 8)داخل أروقة األمع الستحجة
" أن مرر بقػلو:  1973فخيكية في مؤتسخ اديذ ابابا سشة االفخيكية األعزاء في مشطسة الػحجة اال

مؤمشة بهاجبيا االفريقي وتزع كل امكانياتيا السعشهية والسادية في سبيل تحرير أفريقيا من بقايا 
االستعسار والعشررية وتقدم مؤمشة كل ما لدييا من معطيات من أجل تقدميا ورخائيا ، وفي الهقت 

التأييد الزخم الذي قدمتو وال زالت تقدمو أفريقيا لكفاح مرر من أجل تحرير نفدو تقف معتزة بيذا 
اتجيت الجبمػماسية السرخية نحػ افخيكيا واصبح 1973، أما بعج حخب تذخيغ سشة ( 9)أراضييا ..."

 .(10)االىتسام بقزايا التعاون والتشسية أحجاىع اىجاف الجبمػماسية السرخية

 10ات رسالة إلى مؤتسخ التزامغ األفخو أسيػؼ السشعقج في القاىخة في أرسل الخئيذ دمحم أنػر الداد
اعخب فييا عغ ُمؤازرتو لمذعػب االفخيكية التي ما تدال تعاني مغ االستعسار  1972كانػن الثاني سشة 

وتأييج حكػمة وشعب جسيػرية مرخ العخبية ليا التي كانت مغ تػاشئ السؤامخات االمبخيالية واالستعسارية 
،  3791" يالحظ في ىذا الخطاب محاولة لكدب ىذه الدول خاصة قبل حرب تذرين سشة ى حخيتيا عم

قدم التحية إلى جسيع  3795أيار  52أيزًا في رسالتو إلى شعهب أفريقيا بسشاسبة يهم أفريقيا في 
ي ووحدة شعهب أفريقيا وزعسائيا السشاضلين وكل االحرار السكافحين من أجل أن يدهد االندان االفريق

 .(11)مرير شعهب افريقيا والتعاون في مختلف السجاالت الدياسية واالقترادية والثقافية ..."
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ووقػف ىحه الجول  1973ازداد االىتسام السرخؼ بالقارة االفخيكية وخاصة بعج إنياء حخب تذخيغ سشة 
السرخية إذ أمج نائب  مع مرخ وقصع العالقات الجبمػماسية مع إسخائيل وىحا ما جاء مغ صحيفة االىخام

مغ أنو مجمذ الػزراء السرخؼ قخر اتخاذ اإلجخاءات  (12)رئيذ الػزراء السرخؼ الجكتػر عبج القادر حاتع
التي تحقق دعع عالقات مرخ مع الجول االفخيكية التي بخز دورىا في وقػفيا مع مرخ والجول العخبية 

لجسيع الذخكات االقترادية مغ تعامميا مع  وقخر إعصاء انصالقة -1973قبل واثشاء وبعج حخب رمزان 
الجول االفخيكية وسخعة ارسال السعػنات الفشية التي شمبتيا الجول مغ مرخ وتجعيع معيج الجراسات 
االفخيكية وتذكيل لجشة تتػلى بخنامج عسل وششي لجراسة وإقخار ليكل تشطيسي يكفل جسيع السعمػمات 

، إذن أصبح ىشاك تػجو رسسي حكػمي مغ ( 13)ع الجول االفخيكيةوالبيانات الستعمقة بسجاالت التعاون م
أجل دعع الجول االفخيكية وكشػع مغ أنػاع رد الجسيل ليا عمى وقػفيا إلى جانب مرخ وىحا ما أكجه نائب 
رئيذ مجمذ الػزراء ومغ السعخوف أن الجول االفخيكية وقفت إلى جانب مرخ وسانجتيا في حخب تذخيغ 

 . 1973مغ سشة 

 تطهرات العالقات االقترادية والفشية السررية الكيشية:   سحهر الثاني:ال

نتيجة ليحه الدياسة االقترادية السرخية تجاه دول أفخيكيا التي قصعت عالقاتيا الجبمػماسية مع إسخائيل 
وكانت كيشيا مغ ىحه الجول التي قصعت عالقاتيا وىحا اعتبخ عسل مفاجئ وغيخ مشتطع وذلظ لمعالقات 

، اال انو في (14)الػثيقة التي تخبط كيشيا وإسخائيل واعتبخ ذلظ انترارًا لمجبمػماسية العخبية في افخيكيا
الحكيقة ان عالقة كيشيا مع اسخائيل ضمت دافئة عمى الخغع مغ قصع العالقات الخسسية ما بيشيا سشة 

بخت ان العالقات شبيعية بيغ ( التي اعتIAوىحا اما اكبخ وثائق السخابخات السخكدية االمخيكية) 1973
البمجيغ ولع تشقصع السداعجات الفشية االسخائيمية لكيشيا  فقج تع تخفيس السداعجات الفشية االسخائيمية لمجول 
االفخيكية ماعجا كيشيا وليخيا وماالوؼ وزائيخ فقج استسخ تجفق مداعجات اسخائيل الفشية ليع شػال فتخة 

 .(15)شيا وإسخائيلانقصاع العالقات الخسسية بيغ كي

مغ العػامل التي سػف تداعج في التقارب االقترادؼ والفشي بيغ مرخ وكيشيا ىػ التذابو ما بيغ 
الشطاميغ االقترادييغ في كال البمجيغ مغ خالل اتباع سياسة االنفتاح االقترادؼ والخغبة في الحرػل 

فاءات مغ الخسػم الكسخكية لمسدتثسخيغ عمى االستثسارات األجشبية ورأس السال األجشبي وإصجار قانػن إع
األجانب وأصبح االقتراد مديصخ عميو مغ الذخكات الستعجدة الجشديات والسدتثسخيغ األجانب والعالقات 
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إلى  –الػثيقة مع الجول الغخبية وتػلى الخئيذ شخريًا بسدانجة وزارة الخارجية بسيسة تشفيح ىحه الدياسة 
 .(16)داعجات االقترادية والفشية مغ الغخبجانب ذلظ ايزًا الحرػل عمى الس

اتبعت كيشيا الشطام الخأسسالي في االقتراد الحؼ يختبط باألنطسة االوربية السذابية مسا انعكذ عمى 
االمػال  سشبيعة الشطام االقترادؼ بسجسمة واصبح يعتسج عمى القصاع الخاص وعمى استثسار رؤو 

سدات السالية الجولية حيث قام البشظ الجولي ومؤسدة التشسية االجشبية وقج حرمت كيشيا عمى دعع مغ السؤ 
مميػن باونج استخليشي لتأىيل السذاريع الدراعية في كيشيا ومشح  15,2الجولية بسشح البشظ الكيشي بسبمغ 

مميػن دوالر مغ مؤسدة  40سشة و 25% لسجة 8مميػن باونج استخليشي بفائجة بشدبة  30قخض مبمغ 
، اذ سيصخ السدتثسخيغ (17)سشة  25سشػات ولسجة  10% تجفع بأقداط بعج 8,5بفائجة التشسية الجولية 

البخيصانييغ عمى معطع انتاج كيشيا مغ الذاؼ والبغ باإلضافة الى الرشاعات السحمية االخخػ، فقج 
الذكمي ارتبصت كيشيا بعالقات وشيجة مع بخيصانيا وال يدال الػجػد البخيصاني فييا رغع االستقالل الكيشي 

 .(18)وعقجت بخيصانيا مع الحكػمة الكيشية العجيج مغ االتفاقيات العدكخية واالقترادية

ساىست العالقات مع الجول االشتخاكية عمى رأسيا االتحاد الدػفيتي فالعالقة ما بيغ نطامي الجولتيغ في 
الغخبية ازدادت وفي مرخ مرخ وكيشيا اخحت بالتجىػر مع االتحاد الدػفيتي ، فالتجارة الكيشية مع الجول 

كحلظ ، بيشسا تخاجعت العالقات االقترادية لكال البمجيغ مع االتحاد الدػفيتي وأن الكيادة السرخية قج 
ربصت عالقاتيا االقترادية مع الجول بحدب الشطام الدياسي الستبع في تمظ الجول فسغ الصبيعي ان 

البمج الػحيج في شخق افخيكيا الحؼ يؤمغ بسبجأ  ، حيث تعتبخ كيشيا(19)يحرل ىشاك تقارب بيغ الجولتيغ
 .(20)الخأسسالية مغ بيغ الجول السجاورة السحيصة بو كالرػمال وتشدانيا واوغشجا

-1971 غأما حجع التبادل التجارؼ بيغ الجولتيغ فيػضح الججول االتي شبيعة التجارة بيشيسا لمسجة ما بي
 .1973أؼ مخحمة ما قبل حخب تذخيغ سشة  1973

 (21)االالف الدوالرات االمريكية  (3791-3793( حجم التبادل التجاري بين البلدين للسدة )3دول )ج

 الهاردات الرادرات الدشة
3793 233 52 
3795 997 335 
3791 391 57 
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يالحع الججول االتي أن التبادل التجارؼ بيغ الجولتيغ قج أخح باالرتفاع في الرادرات والػاردات وىحا يجلل 
فيػ يعػد  1973عمى التصػر اإليجابي في العالقة بيغ الجولتيغ. أما االنخفاض في الدشة األخيخة وىي 

جولة السرخية لألغخاض وجعل واردات ال 1973إلى أسباب انجالع الحخب بيغ مرخ وإسخائيل سشة 
الحخبية والعدكخية فزاًل عغ أن كيشيا ايزًا عانت خالل ىحه السجة مغ أزمة الصاقة التي تأثخ بيا معطع 
دول العالع وىي تػقف ضخ الشفط العخبي إلى دول العالع تزامشًا مع الجول العخبية في حخبيا مع إسخائيل 

. 

لية وارتفاع االسعار خالل ىحه السجة فزاًل عغ ىحا األمخ عانى االقتراد الكيشي مغ ضاىخة التزخع العا
حيث انعكذ سمبًا عمى االقتراد الكيشي الزعيف والحؼ يذكػ مغ عجد في ارصجة العسمة الرعبة وىحا 
االمخ ادػ تجخل السؤسدات الجولية مغ اجل تقجيع السعػنات السالية لالقتراد الكيشي الحؼ يعاني مغ 

تسثمت باستسخار  1981-1980واجيت السيدانية الكيشية مذاكل متعجدة في الدشة  ، لقج(22)التزخع الشقجؼ
ندبة التزخع في االقتراد الكيشي الي آثخ عمى قيسة االستيخادات باإلضافة الى انخفاض معجل الشسػ 

% وتجىػر شخوط التبادل التجارؼ لسجة ثالث سشػات متتالية 2,4% الى 4,1االقترادؼ الكيشي مغ ندبة 
ادػ الى نقز في السشتػجات الغحائية وبالتالي الحاجة الى  1980لجفاف الحؼ واجيتو كيشيا في الدشة وا

، فزاًل عغ ذلظ استسخ االقتراد الكيشي يعاني مغ مذاكل اقترادية وىي (23)استيخادىا مغ الخارج
 -جول ادناه :، وكسا مبيغ في الج1981استسخار عجد السيدان التجارؼ الكيشي لمسجة الى نياية سشة 

 (24)( باأللف الدوالرات االمريكية3753-3793( يبين السيزان التجاري الكيشي للسدة )5جدول )

 الخصيج التجارؼ  الػاردات الرادرات الدشة
الشاتج السحمي 

 االجسالي
1971 112 200 88- 576 
1972 128 191 63- 628 
1973 168 218 50- 739 
1974 218 366 148- 892 
1975 238 363 125- 1026 
1976 345 407 160- 1263 
1977 502 531 29- 1635 
1978 393 661 265- 1780 
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1979 413 620 207- 1975 
1980 516 959 443- 1135 
1981 537 532 395- 2597 

كانت مغ أىع استيخادات مرخ مغ كيشيا ىػ الذاؼ والقيػة السعخوف بجػدتو مغ بيغ أجػد أنػاع الذاؼ 
، وتعتبخ كيشيا الذاؼ مغ أىع السحاصيل (25)العالع فقج كانت مرخ مغ أىع السدتػرديغ ليحه السادةفي 

التغحية الخئيدية التي يتػلى زراعتيا أصحاب الحيازات الرغيخة ونتيجة الىتسام الحكػمة الكيشية بيحا 
ئة كاممة الدمصات وىي ىي 1965السحرػل أنذأت ىيئة قانػنية تدسى ىيئة تشسية الذاؼ الكيشية سشة 

، بعج أن كانت قبل ( 26)مرشع لسعالجة الذاؼ مغ أجل تصػيخ اإلنتاج 16التشطيسية والسالية وإنذاء 
 .(27)االستقالل تحت سيصخة بخيصانيا وتتحكع بدراعة الذاؼ وتدػيقو إلى دول العالع

ي إلى مرخ ما ( شغ مغ الذاؼ الكيش900عمى تػريج ) 1974تع االتفاق بيغ مرخ وكيشيا في الدشة 
قيستو نرف مميػن دوالر أمخيكي وقج وقع االتفاق الػفج التجارؼ السرخؼ في نيخوبي الحؼ كان بخئاسة 
عبج الرسج حساد رئيذ شخكة الشرخ لمترجيخ واالستيخاد ، ىحا يجلل عمى رغبة مرخ بتػسيع التبادل 

 .(28)التجارؼ مع كيشيا

دة لمذاؼ الكيشي الى جانب الدػدان وجشػب أفخيكيا ويباع تأتي مرخ في مقجمة الجول األفخيكية السدتػر 
% مغ صادرات الذاؼ 75في مداد الذاؼ في مسباسا وىػ ثاني أكبخ مداد شاؼ في العالع وأن اكثخ مغ 

الكيشية مػجية إلى خسذ دول وتأتي بالسختبة الثانية مرخ بعج باكدتان في استيخاد الذاؼ الكيشي وىشاك 
رعيغ الذاؼ مغ خالل تقجيع الحػافد الدعخية والسكافآت ويتع دعع السدارعيغ في دعع حكػمي واضح لسدا

أوقات انخفاض أسعار الذاؼ العالسية وتعتبخ مرخ مغ الذخكاء التجارييغ لكيشيا في شخاء الذاؼ ومغ 
رخ األسػاق التقميجية التي تعتبخ آمشة لالستيخاد الكيشي لحلظ تحاول أن تصػر عالقاتيا التجارية مع م

،فزاًل عغ القصغ والسشدػجات القصشية والرػفية واالثاث  (29)وبكية الجول السدتػردة لمذاؼ الكيشي
الخذبي والسعجني ولكغ سياسة الحساية الجسخكية الكيشية ليحه السشتجات والتي باألساس يػجج ليا مثيل في 

 .(30)الرادرات السرخية ساىع في انخفاض مدتػػ التبادل التجارؼ بيغ البمجيغ

كانت كيشيا مغ الجول التي تعتبخ األكثخ نريبًا في الحرػل السعػنات والسداعجات العخبية في اشار 
( عمى معػنات ميدخة تقجر 1978-1973التعاون العخبي االفخيقي فقج حرمت كيشيا خالل السجة ما بيغ )

، (31)( مميػن ديشار146( مميػن ديشار أؼ ما مجسػعو )80( مميػن ديشار ومعػنات مادية )66بحػالي )
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فزاًل عغ ذلظ فقج قجم الجول العخبية الشفصية وابتجاًء مغ مؤتسخ القسة العخبي الدادس في الجدائخ سشة 
مداعجات لمجول االفخيكية في محاولة الستسخار كدبيا إلى جانبيا فقج تع تأسيذ السرخف العخبي  1973

دشة تع تأسيذ الرشجوق العخبي لمسعػنة الفشية ( وفي نفذ الBADEAلمتشسية االقترادية في افخيكيا )
، وكانت كيشيا مغ ىحه الجول فقج حرمت مداعجات مباشخة لجعع ميدات (32)لمجول العخبية واالفخيكية

( مميػن دوالر. أما 211,41( ما مجسػعو )1974-1973السجفػعات وخديشة الجولة فييا بيغ عام )
( مميػن دوالر أمخيكي ، 4,10ترل إلى ) 1975 القخوض فقج حرمت كيشيا عمى قخوض في الدشة

فزاًل عغ ذلظ فقج كانت حرة لكيشيا مغ القخوض التي قجميا السرخف العخبي لإلنساء االقترادؼ بيغ 
( مميػن دوالر في صشاديق االنساء االقترادؼ التابعة لمجول 711,21صعػدًا( مبمغ قجره ) 1975عام )

 .(33)العخبية الشفصية

ومقخه في القاىخة انذأتو  1963ة مغ واردات البشظ العخبي االفخيقي الحؼ تأسذ سشة كان لكيشيا حر
مجسػعة مغ الحكػمات العخبية وفي مقجمتيا مرخ والكػيت والعخاق والجدائخ واألردن وقصخ بخأسسال يقجر 

رادؼ بعذخة مالييغ جشيو إستخليشي ومغ األسباب الخئيدية إلنذاء ىحا البشظ مػاجية التغمغل االقت
اإلسخائيمي في افخيكيا وتدييل عسمية التجارة الخارجية بيغ البمجان العخبية واالفخيكية وكانت حرة كيشيا 

إذ ازدادت ميدانية البشظ  1974( الف جشيو إستخليشي سشة 210مغ ىحا البشظ استثسارات ترل ما قيستو )
 .(34)( مميػن جشيو إستخليشي247,1في ىحا الدشة لترل إلى )

( لع يصخأ 1981-1974جع التبادل التجارؼ بيغ الجولتيغ خالل الفتخة الالحقة السستجة مغ سشة )أما ح
 .(35)تغييخًا في حجع التبادل التجارؼ بيغ الجولتيغ وكسا ىػ مػضح في الججول أدناه

 ( باآلالف الدوالرات االمريكية3753-3791( حجم التبادل التجاري بين الدولتين للسدة )1جدول )

 الهاردات الرادرات الدشة
 )ألف دوالر( 13 98 1974
 )ألف دوالر(  53 132 1975
 )ألف دوالر( 59 2,637 1976
 )ألف دوالر( 57 4,6 1977
 )ألف دوالر( 58 123 1978
 )ألف جشيو مرخؼ( 5508 18 1979
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 )ألف جشيو مرخؼ( 6532 102 1980
 )ألف جشيو مرخؼ( 4533 110 1981

-1974يبجو أن حجع التبادل التجارؼ لع يدجل ارتفاعًا ممحػضًا خالل السجة السستجة ما بيغ )     
ما ندبتو  1980( لع تذكل التجارة الخارجية السرخية مع الجول االفخيكية بذكل سشة حتى سشة 1981

جول االفخيكية نحػ % مغ حجع التجارة الخارجية السرخية وىحا يعػد إلى العجيج مغ األسباب ىػ تػجو ال3
التجارة مع الجول الغخبية سػاء الػاليات الستحجة االمخيكية وبخيصانيا ودول الدػق االوربية السذتخكة ، إلى 

وتزع  1967جانب ذلظ أن كيشيا في ىحه السخحمة قج ارتبصت بسجسػعة شخق افخيكيا التي تأسدت سشة 
قترادؼ وكػنت فيسا بيشيا سػق مذتخكة وكانت كيشيا )كيشيا ، تشدانيا ، اوغشجا( وىي مجسػعة لمتعاون اال

أكثخ مغ الجولتيغ تقجمًا لحلظ سيصخت عمى التجارة البيشية بيغ الجول الثالث ، ولكغ سػف نالحع ازدياد 
بدبب التغيخات الدياسية واالقترادية التي  1978شفيف بحجع التبادل التجارؼ بيغ الجولتيغ بعج سشة 

في كيشيا مشيا وصػل رئيذ ججيج لمبالد وتجاعيات انييار مجسػعة شخق افخيكيا  سػف تصخأ عمى األوضاع
 االقترادية عمى كيشيا.

( Jomo Kannyata( )1963-1978حجث تغييخ سياسي في كيشيا بعج وفاة الخئيذ جػمػكيشاتا )
ورث ( فقج 1978-2002) (36)(Daniel arap moiوتػلى الخئاسة في كيشيا نائبو دانيال اراب مػؼ )

الخئيذ الججيج وضع اقترادؼ مزصخب نتيجة النييار مجسػعة شخق افخيكيا ألن أوغشجا وتشدانيا شعختا 
% مغ 78بأن الجول الغخبية تديصخ عمى أسػاق السجسػعة عغ شخيق كيشيا ألن كيشيا كانت تديصخ عمى 

ات الدياسة لكيشيا تتجو بيغ دول شخق افخيكيا فاالتجاى يصادرات الدػق، فزاًل عغ االختالف األيجيػلػج
الجعع العدكخؼ ألوغشجا بعج  تنحػ الغخب وخاصة الػاليات الستحجة االمخيكية وبالسقابل قجمت الدػفيي

الحكع، الى جانب ذلظ تجىػر العالقات الكيشية  37(Idi Amin, 1971-1779تػلي عيجؼ اميغ )
ادعى عيجؼ  1976ية واالقترادية ففي سشة التشدانية بدبب رفس كيشيا تأييج تشدانيا لسػاقف اوغشجا الدياس

 .(38)اميغ ان مشصقة غخب كيشيا ىي اراضي اوغشجية مسا ادػ الى حجوث تػتخات عمى الحجود بيغ البمجيغ

أؼ قبل مجيء الخئيذ الججيج لمحكع  1977مسا أدػ إلى انييار ىحا االتحاد بيغ الجول الثالث سشة  
بدشة واحج ىحا ما أثخ باالقتراد الكيشي باعتبار ىحه الجول ىي األقخب جغخافيًا ودول حجودية مع كيشيا 

جم االستقخار بيغ دول فشقل البزائع والسػاد يكػن أسيل مغ غيخىا، لقج كان شخرية عيجؼ اميغ سشة ع
شخق افخيكيا بدبب دكتػرتيو وجشػن العطسة لقج اتيسو كل مغ الخئيذ جػمػ كشياتا والخئيذ التشداني 
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ونتيجة لحلظ بجأت كيشيا  (40)، بالتخصيط ألعجاد مؤامخة لإلشاحة بو(39)(1985-1961جػليػس نيخيخؼ )
وبجأت بالتفاعل مع الجول العخبية لتعػيس  تبحث عغ أسػاق ججيجة بجيمة ليا في أفخيكيا والذخق األوسط

 . (41)انخفاض التجارة الخارجية لكيشيا

انتيج الخئيذ الججيج في كيشيا سياسة ال تختمف كثيخًا عغ سياسة سمفو وىي إعصاء االعتبارات االقترادية 
مخيكية مقابل ودبمػماسية ىادئة وأكثخ قخبًا مغ الغخب وتقجيع التدييالت العدكخية لمػاليات الستحجة األ

السداعجات السالية وجحب االستثسارات األجشبية الزخورية لالقتراد الكيشي الحؼ كان يسيل نحػ االنييار 
لحلظ عخض الخئيذ الججيج القػاعج العدكخية البخية والبحخية لمػاليات الستحجة مقابل السداعجات 

بة التػسع الدػفيتي وغادر سياسة عجم االقترادية الزخورية لبالده وأصبح أحج السػاقع السيسة لسحار 
 .(42)االنحياز

يبجو أن الشيج الدياسي الججيج في كيشيا الحؼ اعتسج سياسة مشحازة بذكل مصمق لمغخب ولمػاليات الستحجة 
االمخيكية مجفػعة بأسباب اقترادية قج ساىع بذكل كبيخ لمتقارب بيغ مرخ وكيشيا ألن كال الجولتيغ قج 

ارب واالنحياز نحػ الغخب بذكل كبيخ ففي مرخ كانت الدياسة تقػم عمى التقارب مع انتيجتا سياسة التق
مغ مرخ ، وقج تع أيزًا مشح تدييالت عدكخية  تالغخب بذكل كبيخ خاصة بعج شخد الخبخاء الدػفيي

لمػاليات الستحجة االمخيكية مغ قبل مرخ وفي السقابل وصل إلى درجة القصيعة مع االتحاد الدػفيتي ، 
زاًل عغ الجولتيغ تخبصيسا عالقات ودية مع إسخائيل فكيشيا ارتبصت بعالقات اقترادية وثقافية وسياسية ف

وسيصخت  1979مع إسخائيل ، أما مرخ فقج عقجت اتفاقية كامب ديفيج )معاىجة سالم( مع إسخائيل سشة 
د ىحه الذخكات حتى الذخكات اإلسخائيمية عمى معطع األنذصة االقترادية في كيشيا وصل اجسالي عقػ 

 .(43)( مميػن دوالر أمخيكي250إلى ) 1981سشة 

نتيجة التقارب الدياسي بيغ الشطاميغ فكالىسا اعتسج عمى االنفتاح االقترادؼ والتقارب مع السعدكخ 
 1980تذخيغ الثاني سشة  28الغخبي عقجت كال مغ كيشيا ومرخ اتفاقية لمتعاون االقترادؼ والفشي في 

اصسة الكيشية وتيجف إلى تذجيع التعاون االقترادؼ والفشي بيغ البمجيغ وتبادل الخبخاء في نيخوبي الع
الفشييغ وىػ اتفاق لسجة خسذ سشػات ويسجد العسل تمقائيًا سشة بعج سشة وتزسغ أيزًا تدييل التبادل 

اسباب عجم  ، يبجو أن مغ(44)التجارؼ بيغ البمجيغ وتع التحفع عمى ترجيق ىحه االتفاقية الى وقتًا آخخ
ترجيق ىحه االتفاقية لمدشة الدياسي في ىحه السخحمة حيث ان مرخ وكيشيا يسخان بأوضاع سياسية 
تسثمت بعقج مرخ اتفاقية الدالم مع اسخائيل ودخػليا في عدلة عخبية تخذى ان تؤثخ ىحه العدلة عمى 
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دية قج يتختب عمييا اثارًا اوضاعيا االقترادية في السدتقبل، لحلظ تتحفع عغ عقج اؼ اتفاقيات اقترا
 مالية وتجارية 

 (45)أرسمت مرخ العجيج مغ الخبخاء الفشييغ إلى كيشيا في إشار السعػنة التي يقجميا الرشجوق السرخؼ 
ويػضح الججول االتي عجد الخبخاء الفشييغ  1981لمتعاون الفشي مع الجول االفخيكية الحؼ أنذئ في سشة 

 بعج االتفاق بيغ الجانبيغ. 1981الحيغ ارسمتيع مرخ إلى كيشيا في سشة 

 (46)3753( اعداد الخبراء الفشيين السرريين السرسلين إلى كيشيا سشة 1جدول )

 التخررات العدد 
 مسارس سشة  4
 شب انف وحشجخة واذن 2
 اختراص عطام 2
 جخاحة  1
 نداء ووالدة 1
 شب عيػن  1
 شب اسشان 1
 جخاحة التجسيل 1
 رؼ وصخف  1
 جيػلػجي  2
 ىيجرولػجي 1
 تكشػلػجي 1

نالحع مغ الججول اعاله ان احتياجات كيشيا لبعس التخررات وخاصة العمسية واليشجسية قج انخفزت 
خالل ىحه السجة وىحا يذيخ الى ان كيشيا قج حققت تقجمًا في ىحه السجاالت بحكع عالقاتيا الخارجية مع 
الجول الغخبية وعمى رأسيا الػاليات الستحجة االمخيكية فزاًل عغ ان البالد قج شيجت تصػرًا في عسل 

ع الدشػات التي امزػىا في السؤسدات والػزارات واصبح ىشاك لياكل ادارية تستمظ الخبخة والكفاءة بحك
 خجمة السؤسدات الدشة.

يبجو أن العالقات االقترادية بيغ الجولتيغ خالل ىحه السجة لع يصخأ عمييا تغييخًا أو ارتفاع ممحػظ عمى 
الخغع مغ أن ىشاك تقارب في التػجو االقترادؼ فزاًل عغ التػجيات الدياسية لكال الجولتيغ سػاء مغ 
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ب أو الذخق وصػاًل إلى االنحياز الكامل نحػ السعدكخ الغخبي ولكغ ىشاك سشة قج خالل العالقة مع الغخ 
ساىع بذكل كبيخ في ىحا االنخفاض في التبادل التجارؼ وىػ أن كال البمجيغ يعانػن مغ سػء األوضاع 

عمى الخغع االقترادية وكالىسا يفتقخ إلى الثخوة البتخولية مشيسا ليدػا مغ الجول االفخيكية الغشية بالشفط 
مغ أىسية السػقع الجغخافي واالستخاتيجي الحيػؼ لكال الجولتيغ فمحلظ قج وضعػا ىجفيسا لخبسا السذتخك 
كيفية الحرػل عمى السداعجات االقترادية مغ الغخب فكيشيا اتجيت إلى القخب الجغخافي في العالقات 

ي مع تشدانيا وأوغشجا مع الحفاظ عمى االقترادية مع دول شخق افخيكيا عمى الخغع مغ الخالف األيجيػلػج
العالقة مع الغخب وخاصة الػاليات الستحجة االمخيكية ، إال أن السخحمة األخيخة مغ فتخة الجراسة وخاصة 
بعج تػقيع اتفاق التعاون االقترادؼ والفشي قج شيجت بعس التقجم في العالقة مع الجولتيغ إال أن عجم 

في البشية االقترادية كييكل سػاء إدارؼ أو فشي يعخقل ىحا التقجم في  التقجم مغ ناحية كيشيا سػاء كان
العالقات بيغ البمجيغ والجليل عمى ىحا حاجة كيشيا السدتسخة لمخبخاء بسختمف السجاالت الفشية واالقترادية 

 السرخؼ لكيشيا خالل ىحه السجة . لحلظ يسكغ وصف العالقة بيغ الجولتيغ بالجعع

 الخاتسة: 

-1971مػضػع العالقات االقترادية والفشية السرخية الكيشية لمسجة ما بيغ )ل دراسة مغ خال 
 -( تػصل الباحثان الى العجيج مغ الشتائج :1981

تأثخ تصػر العالقات السرخية الكيشية بالجانب الدياسي، اذ كان لو حزػر في تقجميا او تخاجعيا  -1
 العالقات بيشيسا.كمسا اقتخب البمجيغ في التػجو الدياسي تقجمت 

ساىست عػامل داخمية في مدتػػ تصػر العالقات بيغ الجولتيغ وكالىسا عانى مغ مذاكل  -2
 اقترادية كان ليا تأثيخ سمبي عمى تجارتيسا الخارجية مع دول العالع االخخػ .

ان سياسية االنفتاح االقترادؼ التي اتبعتيا مرخ كانت تفتقخ الى دراسة اقترادية مدتفيزة  -3
ايجابيات وسمبيات السدتقبمية عمى االقتراد السرخؼ فكانت سياسة متدخعة اثخت عمى تجرك 

 االقتراد السرخؼ .
ان الخؤية الدياسية لمتػجو االقترادؼ السرخؼ نحػ افخيكيا بذكل عام وكيشيا بذكل خاص اخح  -4

الغحائي بشطخ االعتبار اىسيتيا كػنيا مغ دول حػض الشيل التي تذكل عالقة معيا اىسية لألمغ 
والسائي السرخؼ لحلظ كان التخكيد عمييا كبيخًا في الدياسية السرخية االقترادية خالل ىحه 

 السجة.
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 اليهامش والسرادر: 

                                                           
في محافطة السشػفية السرخية مغ أب مرخؼ وأم سػدانية  1918 سشة( ولج في 1981-1918)دمحم أنػر الدادات  (1)

وبعج التخخج تع تعيشو مالزم ثان في سالح اإلشارة وتع إبعاده مغ الجير  1938 سشةواتع دراستو في الكمية الحخبية مغ 
 سشةشتخك في لمجير وا 1950 سشةباالنزسام لمحخس الحجيجؼ واعيج  1946 سشةبدبب معاداتو لمحمفاء اتيع  1942 سشة
أصبح نائب الخئيذ  1969 سشةوتقمج عجة مشاصب مشيا رئيذ مجمذ األمة السرخؼ وفي  1952يػليػ / تسػز  23ثػرة 

واستسخ حتى اغتيل في حادثة  1970 سشةجسال عبج الشاصخ وكان لو دور كبيخ في حخب اليسغ وتػلى رئاسة الجسيػرية 
خيف الغزب ، قرة بجاية ونياية عرخ أنػر الدادات ، شخكة . يشطخ: دمحم حديغ ليكل ، خ1981 سشةالسشرة 

،  6؛ عبج الػىاب الكيالي ، السرجر الدابق ، ج133ص-8م(، ص1984القاىخة ، )السصبػعات لمشذخ والتػزيع ، 
  .76-73ص

م(، 1977 القاىخة ،)الديج زىخة ، أضخاب السعارضة وسياسة االنفتاح االقترادؼ في مرخ ، دار السػقف الغخبي ،  (2)
  .37-36ص

  .112ص-109م( ، ص1976القاىخة ، )فؤاد عيدى ، ىحا ىػ االنفتاح االقترادؼ ، دار الثقافة الججيجة ،  (3)
،  1981-1970يجان جابخ الدػيجؼ ، الخئيذ السرخؼ دمحم أنػر الدادات ، دراسة في سياستو الجاخمية ضشاكخ  (4)

  .115ص-102اآلداب ، جامعة البرخة ، صغيخ مشذػرة( ، كمية )اشخوحة دكتػراه 
  .118ص-115السرجر نفدو ، ص( 5)
 .79جالل أميغ، السرجر الدابق، ص (6)
، 71دمحم صفػت قابل، العالقات االقترادية بيغ مرخ والجساعات االقترادية االوربية ، مجمة الدياسة الجولية ، العجد:( 7)
  .16م(، ص1984القاىخة ، )
غيخ )، رسالة ماجدتيخ  2004-1952مي دمحم أميغ العبج، الدياسة الخارجية السرخية تجاه دولة حػض الشيل  (8)

  .143م(، ص2007جامعة االسكشجرية ، )مشذػرة( ، كمية التجارة ، 
فخيكية في خصاب الخئيذ أنػر الدادات أمام مؤتسخ رؤساء الجول والحكػمات االفخيكية االعزاء في مشطسة الػحجة اال (9)

  .  http:www.anwarelsadet.comم 1973، أيار ،  5أديذ ابابا ، 
  .144مي دمحم أميغ العبج ، السرجر الدابق ، ص (10)
 سشةكانػن الثاني  10اسيػؼ السشعقج في القاىخة في -خصاب الخئيذ أنػر الدادات السػجو إلى مؤتسخ التزامغ االفخو (11)

1972. 
http://sadat.bibalex.org.   

( : ولج في محافطة البجيخة وحاصل عمى بكالػريػس العمػم العدكخية مغ الكمية 2015-1918)دمحم عبج القادر حاتع  (12)
 سشة. وفي  1953 سشةومغ ثع ماجدتيخ في العمػم  1947 سشةودبمػم االقتراد الدياسي  1939 سشةالحخبية السمكية 

عسل مدتذارًا لمخئيذ جسال عبج  1952حرل عمى الجكتػراه في الحقػق مغ جامعة القاىخة بعج ثػرة يػليػ تسػز 1957

http://sadat.bibalex.org/
http://sadat.bibalex.org/
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مبشى  أصبح وزيخًا لمثقافة وقام بإنذاء وكالة أبشاء الذخق االوسط وقام بتذييج 1962 سشةالشاصخ ومجيخًا لسكتبة وفي 
اختار الخئيذ الدادات رئيذ لمحكػمة بالشيابة واخخ  1973 سشةأصبح وزيخًا لإلعالم وفي  1971 سشةماسبيخو وفي 

مشاصبو كانت مدتذار الخئيذ السرخؼ دمحم حديغ مبارك ولو العجيج مغ السؤلفات في اإلعالم مشيا كتاب السفاجأة 
، الييئة السرخية 3ىا . يشطخ: عبج العطيع رمزان ، الػزارات السرخية ، جاالعالم في القخآن الكخيع( وغيخ )االستخاتيجية ، 

أول وزيخ اعالم في مرخ وصاحب خصة الخجاع  ؛ دمحم عبج القادر 220م(، ص1995القاىخة، )لمكتاب ،  الدشة
 االستخاتيجي في الحخب ، 

https://www.youm7.com.     
  .4/7/1974،  31898صحيفة االىخام ، العجد  (13)
(، 1983-1947)دمحم بػعذو ، مػاقف الجول االفخيكية غيخ العخبية بذأن قزية فمدصيغ والرخاع العخبي اإلسخائيمي  (14)

  .207م(، ثز1983جامعة الجدائخ ، )غيخ مشذػرة( ، معيج العمػم الدياسية ، )رسالة ماجدتيخ 
(15) CIA , Israel Return to Black Africa : Progress and Prospects , Washington , 1983 , P. 9.   

(16)
 Arthur Ahuya olanda , op, cit, P.P 39-40.   

، رقع السمفة 1977 دشةد.ك.و، وزارة الخارجية العخاقية، التقخيخ الدياسي الدشػؼ لمدفارة العخاقية في نيخوبي ل (17)
 .(7)، يشطخ السمحق 10، ص5/8/1978بتاريخ  ،52/02/36

/ 219كيشيا( ، رقع السمفة )سفارة الجسيػرية العخاقية في نيخوبي، تدويج معمػمات د.ك.و. ،  (18)
 (.8)، يشطخ السمحق رقع 2، ص21/2/1975بتاريخ  320201

غيخ مشذػرة( كمية التخبية )، أشخوحة دكتػراه  1978-1952حكست ذياب أحسج أسعج ، العالقات االمخيكية الكيشية  (19)
 .149؛ مي دمحم أميغ العبج ، السرجر الدابق ، ص 192ص-85م(، ص2019جامعة تكخيت ، )لمعمػم اإلندانية ، 

 .2كيشيا(، السرجر الدابق، ص)مػمات سفارة الجسيػرية العخاقية في نيخوبي، تدويج مع.ك.و. ، د (20)
 الججول مغ إعجاد الباحث باالعتساد عمى السرادر االتية :  (21)

1. U.N., Foreign Trade statistics for Africa , Direction of Trade , Series A., No , 24 , Neo 

York , P.P- 2-28 ; 

غيخ )، أشخوحة دكتػراه  1973-1948فخىاد دمحم عمي دمحم ، الدياسة االقترادية لسرخ وإسخائيل تجاه افخيكيا  .2
   .203م(، ص1979جامعة القاىخة ، )مشذػر(، معيج البحػث والجراسات االفخيكية ، 

، السرجر الدابق ،1977 دشةنيخوبي ل.ك.و، وزارة الخارجية العخاقية، التقخيخ الدياسي الدشػؼ لمدفارة العخاقية في د (22)
 .10ص

(23)
، 320201، 219، رقع السمفة 1981 دشة، وزارة الخارجية العخاقية، الجار التجارية، نيخوبي، السيدانية الكيشية ل.ك.ود 

 (.9)، يشطخ ممحق رقع 5، ص25/6/1981بتاريخ 

(24) Okore, J.o , op, cit, p.p14-24.  

  .12/12/1974، 32143صحيفة االىخام ، العجد  (25)

https://www.youm7.com/
https://www.youm7.com/
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(26) Government of Kenya , Development Plan, 1964-1970 , Nairobi , 1970 , P.P 13-18.   

(27) 
Sally Jemngietich Kosgei , commodity production , tea and social change in kericho , 

Kenya. 1895-1963 , The degree of doctor , Stanford University , 1981, P.P62-68.  
(28)

  .3/9/1934،  32043صحيفة االهرام ، العدد  
(29)

 Miano G.Wakonyu , Determinants of Tea export supply in Kenya (1970-2007), degree 
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