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ممخص البحث:
اليدف من دراسة الحركة الوطنية اليندية في جنوب أفريقيا ،التعرف عمى تجربة فريدة جديرة
باالىتمام والمتابعة  ،من خالل وضع اسس النضال السممي واتباع نيج الالعنف في نيل المطالب
الوطنية والحرية ليس لمينود فحسب باعتبارىم رعايا المممكة البريطانية آنذاك ،وانما ايضا لتحفيز
الشعب األفريقي اصحاب البالد األصميين التباع نيج سممي لنيل المطالب الوطنية .
اتبعت في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي مع االخذ بنظر االعتبار بالمنيج المقارن
.وجاء تقسيم البحث الى ثالثة مباحث ومقدمة تناول المبحث األول األسباب التي أدت الى دخول
الينود الى جنوب أفريقيا ،والحاجة الى وجودىم كأيدي عاممة ماىرة في ميدان الزراعة والتجارة وفي
مجاالت اخرى ،فضال عن مقاومة الجالية اليندية لسياسة التمييز العنصري ،وما تعرض لو الينود
من قسوة وظمم وتمييز في مجاالت الحياة كافة مما ادى الى اتباع سياسة الالعنف السممية
الغاندية في نيل المطالب الوطنية الخاصة بيم كينود قبل ان يصبح بعضيم جزء من النسيج
االجتماعي الوطني لجنوب أفريقيا .
وتطرق المبحث الثاني الى تعاضد الحركات الوطنية اليندية الحزبية مع األفريقيين وخاصة مع
حزب المؤتمر الوطني األفريقي الممثل الشرعي لمشعب األفريقي من خالل اتباع سياسة الالعنف
والقيام بحممة التحدي لمقوانين العنصرية المفروضة عمى كل من األفريقيين والينود عمى حد سواء .
وناقشنا في المبحث الثالث مرحمة التحول من مرحمة النضال السممي في جنوب أفريقيا الى اتباع
اسموب الكفاح المسمح ،بعد ان فشمت كل االساليب الغاندية السممية ،وذلك عمى الرغم من تاثر
حزب المؤتمر الوطني األفريقي باالساليب الغاندية والكثر من خمسين عاما ،ومساندة الحركات
الوطنية الحزبية اليندية وغيرىا لحزب المؤتمر في نضالو المسمح في جنوب أفريقيا ،لنيل حقوقو
الشرعية .
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Abstract :
This Study Aims to Identify mainly the Experience Of Indian
National Movement In South Africa، Its worthwhile experience and followup by laying the foundations of peaceful struggle and adopting non violent approaches to achieve their national demands and gaining
freedom،not just for Indians as subject of the British Empire، but to
motivate African people،the indigenous owners, in adopting peaceful
approach to reach their Aims.
The approach we followed is the analytical, descriptive one. This
study was divided in to three topics as follows:
* The reasons that led to the entry of Indians to South Africa and the
need for their skill in agriculture and other fields.
* The Indian Community resistance against apartheid, cruelty,
injustice and discrimination in all spheres of life leading them to follow the
Gandhi approach of non-violence way of resistance, the support of the
Indian national movement party to the African National Congress who was
the legitimate representative of the African people through a policy of non
– violence and a campaign against the laws imposed on the people of South
Africa.
The transition of the struggle in to armed one in South Africa،
although the African National party was influenced by the peace full
Ghandi methods for more than fifty years and The support of Indian
parties given to the ANC in its armed struggle to regain their legitimate
rights
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المقدمة :
ال يمكن ان ينظر لمتاريخ عمى انو مجرد أحداث مرت في مرحمة ما من حياة االمم ،بل

كونو مجموعة من األحداث الفاعمة وما تتركو من تاثيرات عمى مجمل جوانب حياة الشعوب
ومستقبميا ،ومن ذلك التفاعل االيجابي بين الحركة الوطنية اليندية في جنوب أفريقيا ،باعتبارىا
مجموعة مياجرة جاءت بطمب من المحتل الى جنوب أفريقيا  ،وتمكنت من االندماج في المجتمع

األفريقي في جميع مظاىر حياتو االقتصادية والسياسية ،وتركت اث ار إيجابيا ليس في داخل جنوب
أفريقيا فحسب ،وانما في المنطقة والعالم .ومازال تاثيرىا قائما حتى اآلن.
ولتأكيد دور األقمية اليندية المياجرة ،بغض النظر عن اسباب ىجرتيا ،وذلك لمدور
االيجابي الذي أدتو بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،في مستقبل دولة جنوب أفريقيا ،ولقد كان

لقيادة المياتما غاندي ليذه األقمية المياجرة وتوجيياتو الفكرية والقانونية واإلدارية األثر العميق في
احداث تفاعل فكري وسياسي واجتماعي داخل المجتمع األفريقي الجنوبي وعموم أفريقيا والمنطقة

العربية والعالم .

إن المحمة الجديدة بين الينود والشعب األفريقي اصحاب البالد األصميين زادت من صالبة

المقاومة السياسية والمسمحة ضد سياسية التمييز العنصري في جنوب أفريقيا ونيل حقوقيم
المشروعة والتقدم المضطرد امام الراي العام ومنظمة األمم المتحدة وتعاطف دول العالم معيم.
المبحث االول :اثر المهاتما غاندي في جنوب أفريقيا كان دخول الينود الى جنوب أفريقيا ،حدثا
تاريخيا ميما ارتبط ابتداء بالحممة اليندية في رفع المستوى االقتصادي لجنوب أفريقيا ،اذ الحاجة

ابتداء من العام.)0( 0861
الماسة الى االيدي العاممة
ً

لقد اتفقت الحكومة البريطانية مع ادارتيا في اليند عمى دخول تمك الجماعة لمعمل في مزارع
ناتال ،اثر النقص الحاد في االيدي العاممة ولم يكن األفريقيون في ذلك الحين متقبمين لمعمل في

مزارع البيض خاصة وانيم يممكون اراضييم التي يعيشون عمى غمتيا ،فما الذي يجبرىم عمى العمل

كعبيد لدى اسياد متكبرين ال ينالون منو اال الفتات ؟وىكذا فشمت كل المحاوالت البريطانية في

جذب األفريقيين لمعمل في تمك المزارع فناشدت الحكومة البريطانية رعاياىا الينود لمعمل فييا (.)2
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قدم الينود أول االمر عماال متعاقدين عمى وفق شروط التعاقد ما بين الحكومة البريطانية
واالدارة المحمية في اليند ،وكانت مدة العقد في أوليا ثالث سنوات مددت بعد ذلك الى خمس
سنوات بعدىا يخير العامل اما بالرجوع الى اليند وعمى حساب الحكومة البريطانية او البقاء في

جنوب أفريقيا بعد انتياء مدة عقده وفق رغبتو حيث يسمح لو بشراء قطعة ارض والعمل فييا

لصالحو ،وقد اثر اغمب الينود البقاء في جنوب أفريقيا .

كان ىناك نوعان من الينود الذين قدموا إلى ىذا البمد ،النوع االول ىم العمال المتعاقدون عمى

وفق اسس التعاقد والنوع الثاني التجار الينود الذين قدموا باعداد كبيرة (.)3

أبدع الينود فعال في العمل في مجالي الزراعة والتجارة في ىذا البمد وأصبحت ليم سطوة كبيرة

تمكنوا من خالليا من شراء االرض وتشييد المباني ورفع المستوى االقتصادي لجنوب أفريقيا ،حتى

تمكن بعض العمال الينود من االرتقاء من مستوى العامل الى مستوى المالك لالرض (.)4

لقد اثار امتالك اليندي لمخبرة والتجربة والميارة في ميدان الزراعة والتجارة انتباه االوربي االبيض
الذي لم يكن يقبل بمنافسة طرف اخر في ميدان التجارة عمى وجو الخصوص ،ولم يكن اليندي

في نظر األوربي أكثر من مجرد عبد يقوم باداء االعمال لصالح سيده عمى وفق شروط التعاقد –
فيما يخص العمال – اما فيما يخص التجار فقد اصبحوا منافسين ومزاحمين لمبيض في مجاالت

العمل كافة .

وعدوه تيديدا لمحضارة الغربية،
بدأ البيض يشعرون بالخوف من وجود الينود في جنوب أفريقياّ ،
لذلك بدأت التشريعات والقوانين تفرض عمى الينود قيودا بيدف تحديد إقامتيم في جنوب أفريقيا،
اذ فرضت ضريبة سنوية مقدارىا ثالثة جنييات سنويا عمى كل ىندي يبقى في البالد بعد انتياء

مدة عقده (.)5

في العام  0892سافر موىاندس كارامشاند غاندي* الى جنوب أفريقيا ليقف الى جانب ابناء

بمدتو من الينود ،وبعد ان اطمع بنفسو عمى أحوال الينود واوضاعيم السيئة نتيجة سوء معاممة

البيض ليم ومحاولة تطبيق سياسة التمييز العنصري ضدىم ،بدا يفكر في البقاء الى جانبيم بصفتو
محاميا يدافع عن حقوقيم المشروعة بوصفيم رعايا بريطانيين يدينون بالوالء لبريطانيا العظمى في

ذلك الوقت (.)6
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وازاء اوضاع الينود المتردية في ىذا البمد ،دعا المياتما غاندي الى عقد اجتماع موسع لمينود
في بريتوريا لمناقشة أوضاعيم ومشاكميم مع الحكام االوربيين البيض ،ولم يكد يمضي عمى وصولو

الى بريتوريا اسبوع واحد ،حتى القى خطابا تاريخيا دعا فيو جميع الينود الى تجاوز أخطائيم،
واالستماع الى نقد االوربين بما ال يضر بحقوقيم المشروعة ،واكد عمى تجاوز الخالفات الطائفية

والدينية ،وان يعتمدوا الصدق في كل الميادين ،وخاصة ميدان التجارة ،واالعتناء باحواليم الصحية
فضال عن المطالبة بحقوقيم المشروعة ولكن بالوسائل السممية (.)7

وفي العام  0894أسس المياتما غاندي مؤتمر ناتال اليندي لمدفاع عن حقوق الينود في
جنوب أفريقيا ،اذ قام بتنظيم الدروس والمحاضرات والمناقشات حول امور الحياة العامة ،بما
يضفي عمى الينود المقيمين في جنوب أفريقيا حالة من اإلرتقاء بالمستوى الصحي والتعميمي

ليم(.)8

ازاء الضغط االوربي عمى الينود وخاصة العمال منيم ،فقد وجدوا فييم اشد منافس في مزاولة

النشاط االقتصادي ،لذلك قاموا بسن عدة تشريعات جديدة تضيق الخناق عمى الينود وتجعميم
يفكرون وباقرب وقت في العودة الى موطنيم االصمي اليند ،فقد شرع قانون يمنع الينود حق

التصويت في الجمعية التشريعية في ناتال ( ،)9فضال عن فرض الضرائب الثقيمة عمى العمال

الينود ،اذ فرضت ضريبة سنوية قدرىا  25جنييا عمى كل عامل ىندي انقضت مدة عقده ولم
يرجع الى اليند (.)01

طبق المياتما غاندي نيجا ممي از في مقاومة قوانين التمييز العنصري التي فرضت عمى

الينود في جنوب أفريقيا ،فقد صاغ نظرية جديدة واتبع اسموبا ممي از لم يكن معروفا في مقاومة
طغيان األقمية البيضاء اطمق عميو " الساتيراغراىا "* جاء ذلك بعد فيم غاندي الحياة وعبر عنيا
بانيا صراع أزلي بين قوى الخير والشر ،وان ىذا الصراع ىو مستمر في اثناء الحياة (.)00

بدأ غاندي بتطبيق سياسة الالعنف في جنوب أفريقيا في العام  0912وذلك بتنظيم

المظاىرات السممية التي تطالب بحقوق الينود المشروعة ،والقيام باالتصاالت والمداوالت ،وتقديم
الشكاوي والعرائض الى السمطات المحمية ،والى الحكومة البريطانية في لندن .وقد تمكن الينود من
الحصول عمى بعض االمتيازات التي تتيح ليم فرصة االقامة والتنقل داخل البالد وبشكل حر،

فضال عن حصوليم عمى حقوقيم السياسية كاالشتراك في االنتخابات والترشيح ليا ( .)02ومن

853

مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجمد ( )01العدد ( )24حزيران1108م – رمضان 0321هـ
الحركة الوطنية الهندية في جنوب افريقيا
سهير عواد ايوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجدير بالذكر ان ىجرة الجماعة اليندية قد اقترنت بيجرة اعداد كبيرة من الصينيين ،اذ كان
استدعاؤىم من بريطانيا بسبب الحاجة الماسة الييم ،فقد وصمت اول شحنة عام  ،0912وقد بمغ

عددىم انذاك  0111عامل صيني وازداد عددىم الى ان وصل الى  4آالف عامل في العام
. 0915وبسبب بعض االضرابات التي قام بيا الصينيون تجاه االوربيين البيض ،مما جعميم

يعارضون اقامتيم في جنوب أفريقيا وخاصة البويرز اليولنديين منيم  ،مما أدى الى إعادتيم الى

بالدىم ،حيث سافر آخر فرد منيم عام .)03( 0901

قاد غاندي حممة المقاومة األولى ضد سياسة التمييز العنصري المتبعة ضد الينود في
العام ،0916وذلك بسبب فرض التسجيل اإللزامي عمى الينود ،مما ادى الى إضرابيم ،وكانت
النتيجة ان ارسل غاندي واالف الينود الى السجن ،تم بعدىا التوصل الى صمح مع الحكومة لم

يستمر طويال ،اذ رفضت الحكومة اإلعتراف بو ،مما ادى الى رجوع حركة المقاومة من جديد (.)04

ونتيجة استمرار فرض قوانين التمييز العنصري عمى الينود قاد غاندي حممتو الثانية في

العام  ،0903حيث خرج  61111الف عامل ىندي في إضراب عام ،وىو اإلضراب الجماعي

االول من نوعو لمعمال الينود ،مما أدى فتح السمطات العنصرية النار عمييم وقتل عدد من

المضربين (.)05

وفي الوقت نفسو تمكن المياتما غاندي من الدخول في مفاوضات مع سمطس الذي كان

وزي ار لمعدل في حكومة جنوب أفريقيا انذاك ،مما ادى الى حصول الينود عمى بعض المكاسب

وخاصة فسخ ضريبة  3جنييات واحترام الحقوق اليندية (.)06

وفي العام  0904رجع المياتما غاندي الى بمده بعد ان قضى حوالي  21عاما في جنوب

أفريقيا يدافع عن حقوق ابناء جمدتو من الينود من خالل استعمال اسموب الصبر والمقاومة السمبية
في نيل حقوقيم  .لقد اغنت تجربة المياتما غاندي في جنوب أفريقيا التي كانت دافعا قويا الى

رجوعو الى اليند ،وقيادة النضال فييا باتباع اسموب الالعنف وتطويرىا في بمده (. ) 3 ( .)07

ان ما حدث عمى ساحة جنوب أفريقيا وخاصة في التعامل مع الينود في ممارسة الضغط
عمييم من السمطات الحاكمة ،ومحاولة تطبيق سياسة التمييز العنصري حياليم،قد جذب انتباه

سكان البالد األصميين من األفريقيين ،وقادة حزب المؤتمر الوطني األفريقي في تأثرىم في ممارسة
سياسة الالعنف في مقاومة قوانين التمييز العنصري  .لقد ادى االمر الى تبني حزب المؤتمر
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األفريقي ليذه السياسة ومنذ سنوات تاسيسو االولى الى العام  0961حيث غير الحزب مجرى
سياستو في التعامل مع السمطة البيضاء الحاكمة الى اتباع اسموب الكفاح المسمح اثر مذبحة

شاريفيل*  .لقد اتبع حزب المؤتمر األفريقي عدة اساليب وطرق لتحقيق مبدا سياسة الالعنف الذي
اعمنو حزب المؤتمر الوطني األفريقي ىدفا من اىدافو ضمن دستوره االول لعام  0909من اجل
تحقيق اىداف طموحات شعب جنوب أفريقيا المشروع كان من اولى الوسائل السممية التي

استخدميا حزب المؤتمر األفريقي تقديم الشكاوي والعرائض وااللتماسات الى حكومة جنوب أفريقيا،
وفي لندن لحل مشاكمو الوطنية بالطرق السممية فضال عن اتباع أسموب االضرابات والمظاىرات

باعتبارىا من وسائل الالعنف التي انتيجيا حزب المؤتمر األفريقي وسواء اكانت ىذه االضرابات

وطنية ام عمالية فقد نجح حزب المؤتمر األفريقي في تحقيقيا .
وفي العام  0908اضرب  011111الف عامل افريقي عن العمل ،وذلك بالتعاون مع

حزب المؤتمر مطالبين برفع اجورىم (.)08

استمرت سياسة االضرابات والمظاىرات في البالد خالل عقد الثالثينات واالربعينات
بالتضامن مع حزب المؤتمر األفريقي ،غير ان موقف المؤتمر الوطني اليندي لجنوب أفريقيا،

والذي شارك في مؤتمر عموم أفريقيا ،كان الى جانب الحكومة فقد رفض التعاون مع حزب المؤتمر

األفريقي الذي يمثل االغمبية السوداء في جنوب أفريقيا ،رغبة منو في الحصول عمى بعض
المكاسب من الحكومة البيضاء ،ورفع القيود المفروضة عمى كاىل الينود (.)09

ان ضعف قيادات حزب المؤتمر الوطني األفريقي وتفككيا ادى الى ان تكون فريسة سيمة

المنال لمسمطات العنصرية ،وذلك بشراء ذمم بعض قادتيا في المجالس البمدية التي اصطنعتيا في
العام  0936لتمثيل شؤون األفريقيين عن طريق دفع رواتب شيرية الى زعمائيا بوصفيم زعماء
منادين بعدم العنف (.)21

وفي العام  0938كاد حزب المؤتمر األفريقي يفقد شعبيتو بين سكان أفريقيا الجنوبية ،اذ

قل عدد مؤيديو الى  4111االف فقط ،وكان عميو ان يعيد نشاطو وحيوتو من جديد من خالل
اجبار اعضائو عمى االلتزام بمبادئ الحزب ودفع االشتراكات (.)20
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كانت اساليب الكفاح ما تزال ىي نفسيا ،مثل المقاطعة ،المظاىرات ،وبقية اشكال المقاومة
السمبية المنظمة  .لكن نفاذ الصبر مع المحاوالت غير المجدية لمناشدة القادة البيض ،ادى الى

درجة اعمى من النضالية في سبيل نيل الحقوق المغتصبة (.)22

كانت المواجية الكبرى ىي إضراب عمال المناجم في العام  0946الذي قادتو نقابة عمال

المناجم األفريقيين والتي تشكمت في العام  0940وقد نمت وتطورت بسرعة كبيرة .

ىاجم الدكتور دادو رئيس المؤتمر اليندي في ترنسفال جميع االجراءات والقوانين العنصرية

التي تقيد حرية الينود ،وتحد من نفوذىم في جنوب أفريقيا ،وقاد حممة المقاومة السممية التي

استمرت سنتين كاممتين ،فضال عن مشاركة الدكتور دجي ام نايكر رئيس المؤتمر الوطني في

ناتال(.)23

اقتصرت الحممة عمى الينود فقط ،حيث شاركت فييا مختمف شرائح المجتمع اليندي واسفرت

الحممة عن اعتقال 0111متطوع ،وحبس الدكتور دادو ،والدكتور نايكر لمدة  6اشير مع االعمال

الشاقة لكل منيما(.)24

كان من نتائج الحممة ان رفعت قضية معاممة الينود في اتحاد جنوب أفريقيا الى الجمعية العامة

لالمم المتحدة وذلك في كانون االول  ،0946حيث تبنت الجمعية ق ار ار ينص عمى" ان معاممة

الينود في اتحاد جنوب أفريقيا يجب ان يكون طبقا لممواثيق وااللتزامات العالمية السارية المفعول
بين حكومتي اليند واتحاد جنوب أفريقيا مع ميثاق االمم المتحدة وبدعوة الحكومتين الى الجموس

عمى طاولة المفاوضات.

استمرت المفاوضات ما بين الحكومة اليندية واتحاد جنوب أفريقيا في اروقة االمم

المتحدة ،لموصول الى حل يرضي الطرفين ولكن دون جدوى ،مما ادى الى قطع العالقات
الدبموماسية والتجارية بين البمدين (.)25

المبحث الثاني  :التعاون بين حزب المؤتمر الهندي واألفريقي لمقاومة قوانين التمييزالعنصري
نالت الحممة التي قام بيا حزب المؤتمر اليندي اعجاب وتاييد اعضاء حزب المؤتمر

الوطني األفريقي ،لما ابدوه من شجاعة فائقة في مقاومة وتحدي القوانين العنصرية التي صدرت
بحقيم (.)26
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وكانت النتيجة ان تعاضد السود األفريقيون مع الينود يدا بيد من اجل مقاومة العدو المشترك
ورفع الظمم عن كاىل األفريقيين والينود عمى حد سواء .ففي  9اذار 0947وفي خضم حممة

المقاومة السممية التي نظميا الينود في جنوب أفريقيا ،عقد اجتماع مشترك لحزب المؤتمر األفريقي
برئاسة الدكتور كسوما* وحزب المؤتمر اليندي في ترنسفال برئاسة الدكتور دادو،وحزب المؤتمر

اليندي في ناتال برئاسة نايكر في جوىانسبرج ،وكان من بين الحضور انتوني لمبيدي * عن

عصبة شباب المؤتمر (.)27

وضح الدكتور كسوما ( الرئيس العام ) لمحزب خالل المقاء ،المصاعب التي تواجو حزب
المؤتمر األفريقي ،ورغبتو في التعاون مع الييكل الوطني لمينود ،بينما اكد الدكتور دادو استعداده
الفائق لمتعاون مع حزب المؤتمر ،وقد ادى االمر الى انضمام الممونين في جنوب أفريقيا في

التحالف الذي يضم األفريقيين والينود (.)28

كانت نتيجة التحالف ما بين األفريقيين والينود والممونين ،التوقيع عمى ( حمف الدكاترة )

الذي وضع اسس التعاون ما بين الفئات االخيرة ،واحترامو وتقريره لخصوصية كل فئة من تمك
الفئات ،وتقديره لما يمكن ان يتحقق من مكاسب من خالل توحيد الجيود والعمل المشترك الموحد
في النضال من اجل الحرية والمساواة (.)29

شيد عقد الخمسينيات احداثا جساما في جنوب أفريقيا ،وخاصة بعد ان فرضت عصبة

شباب المؤتمر ىيمنتيا عمى حزب المؤتمر الوطني األفريقي منذ العام  0944وحتى العام
،0949فكان برنامجيا الجديد يشتمل عمى شن االضرابات واعالن العصيان المدني ،وعدم التعاون
مع الحكومة الجبارىا عمى الغاء قوانين التمييز العنصري (.)31

ففي  26حزيران  0951شن حزب المؤتمر األفريقي بالتعاون مع حزب المؤتمر اليندي

اضرابا عاما شمل ارجاء البالد كميا ،ضد سياسات التمييز العنصري ،وتجاه مقتل  08أفريقيا
تظاىروا في االول من مايس احتجاجا عمى قانون قمع الشيوعية  .ومنذ ذلك اليوم سمي يوم 26

حزيران بيوم الحرية لجنوب أفريقيا (.)30

تعاونت عدة شخصيات من اجل انجاح ىذا االضراب كان ابرزىا نيمسون مانديال وزميمو

سيسولو ،وبول يوسف من اصل ىندي ،واحمد كاثرادا وىو مسمم ىندي ،واخرون (.)32
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لقد استفاد حزب المؤتمر الوطني األفريقي من الخبرة اليندية في مجال المقاومة السممية،
فضال عن االموال التي امتمكيا الينود في جنوب أفريقيا ،وبالرغم من انيم اقمية بالنسبة لسكان

البالد األصميين ،اال انيم قدموا الدعم المادي والمعنوي من اجل مقاومة العدو المشترك ،وخاصة
ان حزب المؤتمر يعاني من قمة االموال في تمك المرحمة والتي تقف حائال دون مواصمة النشاطات

السياسية  .ومن الجدير بالذكر ان التمويل اليندي لم يكن كبي ار ،اال انو سد بعض النقص ،اذا ما

قورن بما ىو متيسر لممؤتمر الوطني األفريقي .

وفي اواخر تموز  0950اجتمعت لجنتا التنفيذ لحزب المؤتمر األفريقي والمؤتمر اليندي
لجنوب أفريقيا ،واتفقتا عمى تشكيل مؤتمر تخطيط مشترك لتنسيق االستعدادت لمقيام بحممة وطنية
العالن العصيان المدني ضد القوانين الستة الجائرة التي صدرت في تمك المرحمة (.)33

وكان من ابرزىا قانون قمع الشيوعية لعام  ،0951وقانون مناطق الجماعات العرقية،

وقانون سمطة البانتو ،وقانون تمثيل الناخبين ،وقوانين اليوية ،وقوانين تقييد المواشي والذي زاد من

مساحة االراضي المخصصة لمبيض (.)34

أعد كل من الحزبان األفريقي واليندي خطابا موجيا الى حكومة ماالن ينذراىا بالغاء
قوانين التمييز العنصري وباقصى وقت ممكن اليتجاوز يوم  26حزيران  ،0952واال فان الحزبان

لن يتحمال اكثر من ذلك ،وانو سوف يمجا الى اعالن العصيان بكل قوتيما من اجل الغاء قوانين

التمييز العنصري  .لم تأبو الحكومة العنصرية ليذا االنذار واصرت عمى سحق كل االضرابات
واعمال الشغب بكل قسوة ووحشية .

وفي  22حزيران  0952نظم حزب المؤتمر الوطني األفريقي وقبل انطالق حممة التحدي

في جميع انحاء البالد تجمعا جماىيريا في دوربان تحت اسم يوم المتطوعين ،عبر فيو كل من

الزعيمان البرت لوتولي* رئيس حزب المؤتمر األفريقي في ناتال ،والدكتور نايكر رئيس المؤتمر
اليندي في ناتال ،عن التزاميما وتمسكيما الشديد لحممة التحدي .
في ىذا الوقت خطب مانديال بالجماىير الغفيرة وشحذ فييم اليمم من اجل مواصمة مقاومة
قوانين التمييز العنصري ،ولفت انظار العالم الى سياسات حكومة جنوب أفريقيا العنصرية تجاه كل
من السود والينود والممونين (.)35
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وفي  26حزيران  0952بدات حركة التحدي يقودىا كل من حزب المؤتمر األفريقي
والحزب اليندي لجنوب أفريقيا ،وقد اتفقا عمى اتباع منيج الالعنف ،وتبني العصيان المدني في

المطالبة بالحقوق المشروعة لمشعب األفريقي ولكافة طوائفو (.)36

وفي ظل ىذه االوضاع انتخب مانديال رئيسا لحممة التحدي ،وىيئة التطوع ،حيث قام

باالشراف المباشر عمى المتطوعين في جميع فروع الحزب والتنسيق بينيا ،وجمع االموال الالزمة

النجاح حممة التحدي(.)37

شارك حوالي ( ) 8,511متطوع من األفريقيين والينود وبعض البيض في تمك الحممة

معرضين انفسيم لمدخول في السجون(.)38

وقد ضموا مختمف فئات الشعب األفريقي من اطباء ،ومحامين ،ومدرسين ،وطالب ،وعمال

مصانع ،ورجال دين  .عمت المظاىرات البالد وانطمقت الش اررة االولى من مدينة بورث اليزابيث
حيث دخميا 33متحديا لتنتشر الى بقية انحاء البالد(.)39

وخالل ىذه المرحمة زادت شعبية حزب المؤتمر الوطني األفريقي ،حيث ازداد عدد اعضاءالحزب

الى حوالي  21,111 – 05,111الف عضو ليصبح حوالي  011,111الف عضو فضال عن
 8,511االف عضو متطوع (.)41

وفي العام  0953قامت الحكومة العنصرية باصدار قانون االمن العام ،والذي اعمنت فيو

الحكومة عن حالة الطوارئ ،واعالن االحكام العرفية ،وفيو قررت الحكومة سجن واعتقال ،وفيو اي
شخص يعارض الحكومة وقوانينيا العنصرية (.)40

وقبل انتياء الحممة تم اعتقال كبار القادة من األفريقيين والينود كان من بينيم الدكتور

موروكا وولتر سيسولو والدكتور دادو ويوسف كاتشاليا واحمد كاثراد واخرون( ،)42فضال عن اعتقال
ابن الحاكم العام البريطاني السابق لجنوب أفريقيا ،حيث حكم عميو بالسجن 011يوم وذلك

لمياجمتو الحكومة بسبب اىماليا لظروف العمال األفريقيين (.)43

اما بقية المعتقمين فانيم خضعوا لممحاكمة سويا ،وتم توجيو التيم الييم بموجب قانون قمع

الشيوعية لعام  ،0951حيث ادينوا جميعا وحكم عمييم باحكام مؤجمة (.)44
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ترك المياتماغاندي اث ار بالغا في نفوس قادة حزب المؤتمر األفريقي وشعب جنوب أفريقيا،
فمقد استمرت سمسمة اإلضرابات التي عمت البالد ،وكان من بينيا اضراب عام  0957الذي ادى
الى مقاطعة شركة االتوبيسات الذي استمر لمدة ثالثة شيور ،نتيجة ارتفاع اسعار الركوب ،انتيى

االضراب بيزيمة شركات االتوبيس والحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا (.)45

وعمى الرغم تاثر قادة حزب المؤتمر الوطني األفريقي وشعبو بالسياسة الغاندية السممية
الكثر من خمسين عاما ،اال ان السياسة الغاندية قد اثبتت فشميا ،وعدم جدوى ممارستيا في جنوب

أفريقيا القناع السمطات الحاكمة العنصرية بحقوق الشعب األفريقي المغموب عمى امره .

أوضح الرئيس البرت لوتولي رئيس حزب المؤتمر األفريقي عدم جدوى االساليب الغاندية

في جنوب أفريقيا ،وان مايصمح في اليند مع البريطانيين ،اليصمح في جنوب أفريقيا مع البيض
الحاكمين اذ قال ( :العنف في معالجة قضيتنا معناه االنتحار فيجب ان نستنفد اوال جميع الوسائل
السممية اي الخالية من كل العنف ،انني ضد العنف ال السباب فمسفية بل السباب عممية ،فنحن
ضعفاء عزل عن السالح وخصمنا قوي مسمح ،لسنا من تالميذ غاندي اننا واقعيون فاذا خيرنا بين

العنف وعدم العنف فاننا نختار عدم العنف ،النو ال يؤدي الى سفك الدماء ومن ثم اليسفر عن

قتمى وجرحى واالالم،غير ان ىذا اليعني اننا سنرضى بان نكون نعاجا تقدم رقابيا لمذبح .)46()....

وعمى الرغم من اعجاب لوتولي بسياسة غاندي السممية ،اال ان حزب المؤتمر ورئيسو البرت

لوتولي ،قد استنفذا كل الوسائل السممية الداعية لالعتراف بحقوق األفريقيين المشروعة بوصفيم
المالكين الشرعيين لمبالد واحقيتيم في مشاركة الرجل االبيض في حكم بالدىم ،مما ادى الى تحويل
سياسة الحزب السممية الى تبني سياسة الكفاح المسمح لنيل المطالب الوطنية ،وخاصة بعد ان

تطور الوعي السياسي في جنوب أفريقيا في مرحمة الخمسينات من خالل شن االضرابات

المتواصمة وصوال الى عقد مؤتمر الشعب لعام  0955وانبثاق ميثاق الحرية الذي عده حزب

المؤتمر دستوره االول الذي سوف يسير عميو في المستقبل.

المبحث الثالث:تحول الكفاح من سياسة الالعنف الى العنف المسمح في جنوب أفريقيا
عمى اثر مذبحة شاريفيل لعام  0961والتي راح ضحيتيا االف األفريقيين تحولت سياسة
حزب المؤتمر األفريقي من سياسة الالعنف الى تبني سياسة الكفاح المسمح ضد حكومة بريتوريا

العنصرية ،مما ادى الى حظر حزب المؤتمر من كل نشاطاتو السياسية داخل جنوب أفريقيا .
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وفي العام نفسو تعرضت القيادة اليندية الى القمع والتعسف من السمطات الحاكمة ،مما دعا
بعض اعضائيا الى المجوء الى المنفى لمواصمة النضال والكفاح المسمح ،من خالل تنظيمات

حركة التحرير في المنفى ومساندة حزب المؤتمر الوطني األفريقي(.)47

كان من اشير قادة النضال اليندي احمد كاثرادا والذي وقف الى جانب حزب المؤتمر لمواصمة

النضال ضد السمطة العنصرية  .فعندما سمع باجراءات الحظر الرسمي ضد حزب المؤتمر في

العام  0961كان رد فعمو عمى ذلك بالقول (( كنت منزعجا جدا لعدة سنوات ،كان المؤتمر اليندي
واألفريقي قد تعاونا في مواضيع عدة ،كانت تسيم وتؤثر في حياة العرقيين وامنت وقتيا بان اختفاء

حزب المؤتمر األفريقي عن المسرح السياسي في جنوب أفريقيا يجرد ويحرم الشعب األفريقي او
عمي ان اقول كل الشعب المضطيد في جنوب أفريقيا ،من الزعامة المسؤولة عنو وعن حياتو

االكثر من غيرىا )) .

لقد وضع كاثرادا تحت االقامة الجبرية في العام  ،0962وىذا منع عميو من دخول المعامل،

ومنع من االتصال مع الناس المدرجين عمى القائمة السوداء او المحظورين ،من حضور المقاءات
االجتماعية ،او الخروج من البيت في الميل ،وفي ايام عطل نياية االسبوع .
استمر ىذا الحال لغاية حمول عام  0963حيث محاكمة ريفونيا ،وفييا تم القاء القبض عمى

احمد كاثرادا ونيمسون مانديال واخرين وحكم عمييم بالسجن المؤبد مدى الحياة لقياميم باعمال

التدمير واالرىاب(.)48

كان حزب المؤتمر الوطني األفريقي في مناشدة دائمة لدول العالم الشرقية والغربية منيا
لموقوف بجانبو وجانب شعبو المضطيد ضد السمطة العنصرية في جنوب أفريقيا وما يتمقاه عمى

ايدييم من ظمم وقسوة ،فقد وجو الرئيس لوتولي ومعو رئيس حزب المؤتمر اليندي ،ورئيس حزب
االحرار في جنوب أفريقيا بيانا ناشدوا فيو الشعب البريطاني لمقاطعة جنوب أفريقيا اقتصاديا ومنذ

العام  0959وذلك احتجاجا عمى سياسية التمييز العنصري التي كانت تمارسيا األقمية البيضاء

ضد شعب جنوب أفريقيا(.)49

حاولت الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا ،ايجاد طبقة ىندية جديدة موالية ليا ،من خالل

اعترافيا بالينود كرعايا دائمين لجنوب أفريقيا ،فقد قامت الحكومة العنصرية في العام 0968
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بانشاء المجمس اليندي لجنوب أفريقيا كجياز حكومي خاص لمينود ،يعمل بصفة استشاري
لمحكومة العنصرية وكحمقة وصل بين الطرفين ،وذلك لشق وحدة الصف األفريقي بمكوناتو كافة .
ايد بعض الينود تمك التوجيات لمحكومة في سياساتيا في (( التنمية المتوازنة المنفصمة ))

()51

.

كان حزب المؤتمر يعد العدة سياسيا وعسكريا لمواجية األقمية البيضاء العنصرية في بالده ،فكان

اول عمل سياسي قام بو الحزب في المنفى ،وبعد تراس الحزب اوليفر تامبو ،ىو عقد مؤتمره االول
في تنزانيا في مايس عام . 0969

شرع حزب المؤتمر األفريقي في القيام بتغيرات سياسية ستراتيجية في عالقتو بالمنظمات
الرئيسة المتحالف معيا ،فقد تم السماح لغير األفريقيين باالنضمام لمحزب في المنفى ،كان ذلك
تطو ار سياسيا رئيسا في سياسة حزب المؤتمر الخارجية (.)50

لقد تقرر فتح باب العضوية في الحزب امام الينود والممونون والبيض والذين يقبمون االلتزام

بمبادىء الحزب وسياسات حزب المؤتمر السابقة والمؤكدة عمى االلتزام بمبادىء ميثاق الحرية(.)52

واكد البرنامج الثوري لمحزب مبدا القضاء عمى سياسة التمييز العنصري في البالد ،وتحقيق
المساواة لمفئات الوطنية والعرقية كافة في الحقوق والواجبات ،وفي اجيزة الدولة ،وفي المدارس،
والمحاكم .واحقية كل من الينود والممونون وبقية الفئات العرقية في جنوب أفريقيا باستخداميم

لغاتيم الخاصة بيم ،وتطوير ثقافاتيم وعاداتيم ،وستحمي القوانين المجموعات الوطنية والعرقية
كافة من كل مايسىء الى جنسيا او كبريائيا القومي(.)53

حاولت حكومة بريتوريا العنصرية ان تعزز سياسة التنمية المنفصمة في البالد ،وذلك
بتخصيص مناطق خاصة باألفريقيين فقط ،ومن ثم تحقيق استقالل تمك المناطق او البانتوسنتات

كما حدث في ترانسكي في العام  0976وتبعتو بقية االقاليم األفريقية التي نالت استقالليا واحدة تمو

االخرى.

ان ىدف حكومة جنوب أفريقيا ىو جعل تمك االقاليم منفصمة عن مركز الحكومة في جنوب

أفريقيا حيث ال عالقة ليا بق ارراتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وبحجة انيا حققت استقالليا
مسبقا ،وبالتالي ابعاد االغمبية األفريقية عن المشاركة في حكم بالدىا(.)54
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اعمن تامبو زعيم حزب المؤتمر األفريقي في المنفى انو ( سيركز عمى اعمال العنف عمى

االماكن التي ستقوض النظام من الداخل ) ووعد بانو ( سيسعى الى تحقيق حكم االغمبية في

غضون اقل من عقد ).

مما ادى الى تزايد العمميات العسكرية لحركة (امكا) الجناح العسكري لحزب المؤتمر في

عامي  0984 – 0983وذلك بسبب االصالحات الدستورية العنصرية الجديدة والذي ينوي النظام
العنصري القيام بيا في البالد ،والذي قضى بمنح الينود والممونين حقوقا تمثميم وبشكل رمزي في

الحكومة المركزية واستثناء اية حقوق لألفريقيين في حكم بالدىم ،فال مجالس تمثميم(.)55

فقد تم الغاء مجمس الشيوخ الذي كان موجودا في الدستور السابق ،واصبح برلمان جنوب

أفريقيا يتكون من ثالث مجالس ىي :

 -0مجمس النواب ويتكون من  078عضوا من البيض ،وىؤالء ينتخبون من البيض .
 – 2مجمس نيابي مكون من  85عضوا ممونا وينتخبيم الممونون .
 – 3مجمس نيابي مكون من  45اسيويا ينتخبون من االسيويين .
وكل مجمس يخدم مدة  5سنوات وبمقتضى الدستور الجديد اصبح ساري المفعول في 22

ايمول .)56( 0984

اما المجمس الرئاسي فيتكون من  61عضوا ينتمون الى المجالس الثالثة وبغالبية من

البيض ،وينتخب البرلمان نحو  21عضوا من البيض ،و  01من الممونين و 5من االسيويين
الينود ،ويقوم الرئيس بتعيين  25عضوا .
اما األفريقيون وكما ذكرنا فميس لدييم برلمان او تمثيل في الحكومة ،وال يحق ليم

التصويت في االنتخابات الوطنية (.)57

حاول نظام جنوب أفريقيا تحسين صورتو امام العالم الخارجي والداخمي في جنوب أفريقيا،

وذلك باعالن تمك االصالحات السياسية ،اال ان ىذه االصالحات كانت شكمية وىدفيا محاولة
جذب اكبر عدد ممكن من المساندين لسياسات النظام العنصري .
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اما موقف الجماعات اليندية من تمك االصالحات الدستورية الجديدة فانيا انقسمت

الى قسمين االولى كانت قد رحبت بتمك المقترحات الدستورية والتي كانت قد عرضت عمييا ومنذ

العام  0968وقبمت المشاركة في اليياكل الدستورية الجديدة بزعامة حزب الشعب الوطني وحزب
التضامن اليندي معممين قبوليم بتمك االصالحات بانيا اصالحات مؤقتة ،وانيا خطوة نحو االمام

لتحقيق االصالح الكامل المنشود في البالد ،وبذلك سيتم القضاء بالتدريج عمى تمك السياسة

البغي ضة اال وىي سياسة التمييز العنصري ،فقد وجدوا فييا فرصة اولى تتاح لمينود في جنوب
أفريقيا النتخاب ممثمين عنيم في البرلمان ،وذلك بعد طول حرمان من ممارسة حقوقيم

السياسية(.)58

لكن سرعان ماتحول القبول الى رفض تام ،وذلك الن قيام ىذه المجالس المنفصمة من

شانو ان يعزز (سياسة التنمية المنفصمة ) التي كانت قد دعت الييا حكومة األقمية البيضاء
العنصرية ،وبذلك تتجاىل حقوق االغمبية األفريقية كميا (.)59

اما الثانية فانيا عارضت منذ البدء االصالحات الدستورية الجديدة فقد تراس ىذا االتجاه

حزب االصالح اليندي الذي شارك في التحالف االسود الذي ضم كال من ( حزب العمل الممون،
وحزب انكاثا األفريقي ،وحزب االصالح اليندي ) ،فقد اكد التحالف بقرار اصدره في حزيران

 0981مقاطعة المجمس الرئاسي ،مالم يسمح لألفريقيين بالمشاركة فيو ،وقد ظل حزب االصالح

اليندي يؤكد ذلك (.)61

اما حزب المؤتمر الوطني األفريقي فانو عارض تمك االصالحات الدستورية التي استثنت

اصحاب البالد الشرعيين من األفريقيين من المشاركة في حكم بالدىم ،وقد دعا كل الفئات الشعبية
من طالب وعمال وفالحين الى مقاطعة تمك االنتخابات ،كما دعا الينود والممونون الى مقاطعة

تمك المجالس واالنتخابات التي ستجرى في ضوئيا ،والتي انشائيا المستعمر المستبد من اجل

تشتيت وحدة الصف األفريقي .

سارعت كل القوى الوطنية المناىضة لسياسة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا في شن

حممة لمقاطعة االنتخابات ،واكدت بجدية وعزم وتصميم ىذا القرار وبادرت الحكومة العنصرية الى

اعتقال المعارضين ليا (.)60
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شيدت جنوب أفريقيا اعمال عنف يومية ،كانت غالبا ما تنتيي بسقوط القتمى والجرحى

فضال عن االعتقاالت  .ان حكومة بيتر بوثا العنصرية كانت قد اختارت سياسة الضرب بيد من

حديد الخماد االضطرابات والتظاىرات التي كانت قد اقمقت مضاجع البيض العنصريين لمسيطرة

عمى الوضع العام في جنوب أفريقيا(.)62

اما الينود والممونون فمم يشارك منيم االنسبة قميمة في االنتخابات الدستورية التتعدى

،%21وىذا االمر يعد نص ار لجيود االحزاب اليندية وحزب المؤتمر الوطني األفريقي .

لقد تميزت تمك االنتخابات بالعنف من جانب المناىضين لسياسة التمييز العنصري ،فقد

عمدوا الى تنظيم التظاىرات امام مكاتب االقتراع في المدن الكبرى ،مما ادى الى قمعيا من قبل

الشرطة واالمن ،فسقط العديد من الجرحى والقتمى ،كان من بينيم رجال الشرطة (.)63

كانت ىناك حقيقة ال مفر منيا ىي ان حكم االغمبية األفريقية قادم في جنوب أفريقيا ،وان

األفريقيين والممونين والينود ،وجميع العناصر واالحزاب المحمية في جنوب أفريقيا دعمت حزب

المؤتمر وتحالفت معو عمى مقاومة نظام األقمية العنصرية البيضاء ،والتخمص منو باغمى

التضحيات (.)64

وضمن ىذا االطار دعا حزب المؤتمر الوطني األفريقي الى شن ىجوم واسع عمى

الدكتاتورية العسكرية والمتمثمة بحكومة جنوب أفريقيا العنصرية ،وذلك بنقل الحرب الى مناطق

البيض كافة .

اشتدت العمميات العسكرية لحزب المؤتمر في العام  0985في اعقاب الدستور الجديد

لمبالد والذي اغفل حقوق األفريقيين عمدا ،فمقد اجتاحت مدينة جوىانسبرج انفجارات عنيفة في
شركتين االولى شركة االنكمو – امريكان والثانية شركة بريطانية وبنك بريطاني ،ولقد اسفرت تمك

اال نفجارات عن خسائر جسيمة في المباني ،وقتل العديد من االشخاص البيض ،واعتقال حوالي
 01111افريقي

()65

.

حاولت الجماعات اليندية التقميل من استخدام العنف ضد حكومة برتيوريا العنصرية،

والعنف السياسي الذي دار بين القوى السياسية كافة،ورغم تاثر اصوات ابناء الجماعات اليندية
مستقبال بالمواقف التي تبناىا حزب المؤتمر األفريقي ،اال انيا ساندت الحزب ومواقفو الوطنية،
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واستطاعت االنسجام مع االحداث التي جرت في جنوب أفريقيا بعد ذلك ،والتي كانت تؤكد التغيير
السريع في مجمل الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وخاصة في مرحمة التسعينيات ،والتي

كان يقودىا حزب المؤتمر الوطني األفريقي

()66

.
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االستنتاجات :
 جمب الينود الى جنوب أفريقيا بسبب الحاجة الماسة لاليدي العاممة والخبرة اليندية الماىرةوخاصة في مجالي الزراعة والتجارة .

 شرع المياتما غاندي اسموب جديد في مقاومة قوانين التمييز العنصري في جنوب أفريقيا ىواسموب الالعنف في نيل المطالب الوطنية والحرية .

 تعاونت الجماعات اليندية مع حزب المؤتمر الوطني األفريقي من بداياتو االولى واثرت فيةوخاصة في اتباع الوسائل السممية في المطالبة بالحقوق المشروعة والاكثر من خمسين عاما .

 -تمكن حزب المؤتمر األفريقي من جذب معظم التيارات واالحزاب في جنوب أفريقيا وخاصة

اليندية منيا ،في نضالو ضد العنصرية في المراحل السممية والمسمحة كافة.

 -رغم ان حزب المؤتمر األفريقي كان يعمل في المنفى ،لكنو كان يعمل عمى ادارة دفة الصراع

داخل جنوب أفريقيا من خالل واجيات سياسية في الداخل ابرزىا التحالف مع الجماعات اليندية .
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