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فلسطني، جنوب أفريقيا

نضال مشترك ضد األبارتهايد

عبد الغني سالمة*

منذ أن رشعت احلركة الصهيونية يف مرشوعها عىل أرض فلسطني بدايات القرن العرشين، 
عام  إرسائيل  بقيام  ذروهتا  النكبة  بلغت  وقد  متواصلة،  نكبة  يعيش  الفلسطيني  والشعب 
1948، وهتجري الفلسطينيني وترشيدهم، وحتويلهم إىل الجئني، وخضوع من تبقى منهم 

لالحتالل العسكري، يف ظل نظام عنرصي.  
يف مقابل ذلك، خضع شعب جنوب أفريقيا لنظام فصل عنرصي دام ثالثة قرون، كان 

القرن األخري منها األشد وطأة، عاش تلك احلقبة املظلمة يف ظروف بائسة جمحفة. 
ختلَّص شعب جنوب أفريقيا من نظام الفصل العنرصي، بعد كفاح مرير دام نحو ثامنية 
عقود، بينام ما يزال الشعب الفلسطيني يعاين من االحتالل. وبني احلالتني الكثري من نقاط 
أن  بعد  أمهيتها  وتزداد  األمهية.  غاية  يف  مسألة  بينهام  املقارنة  أن  بيد  واالختالف،  التشابه 
وصلت عملية السالم طريقا مسدودا، وبعد أن فقد الفلسطينيون الكثري من أدوات الكفاح 
التي امتلكوها سابقًا، وأمهها الكفاح املسلح، وألن هذه املقاربة )إذا ُطرحت دوليا( قد تؤدي 

*   كاتب وباحث فلسطيني.
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إىل نتائج سياسية شبيهة بتلك التي حصلت يف أوائل التسعينات من القرن املايض، وأدت 
إىل إهناء نظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا، بعد أن اشتد احلصار الدويل عليه، وُعزل 

كليا، وختىل عنه حلفاؤه. 
ويأمل الفلسطينيون من املجتمع الدويل أن يتعامل مع إرسائيل بنفس املعايري واملنطق 
الذي تعامل به مع حكومة الفصل العنرصي يف بريتوريا، لكن هذا األمر ليس هينا، رغم 

وضوح املامرسات اإلرسائيلية التي يمكن تصنيفها »جرائم أبارهتايد«.
سنجري من أجل توضيح املسألة أكثر، مقاربة بني احلالتني )الفلسطينية واجلنوب أفريقية( 
عىل مستويني، األول: مقاربة بني جذور وطبيعة القضية، وطبيعة الدور الوظيفي للكيانني، 
والثاين: مقاربة بني أدوات وأساليب وأهداف الكفاح يف احلالتني، وهذه املقاربة تشمل حتديد 

أوجه التشابه، وأوجه اخلالف.
وقد شّكل العام 1948 حلظة تارخيية فاصلة يف التاريخ االستعامري للبلدين؛ ما يسّهل 
علينا إجراء املقارنات الزمانية بينهام؛ فهو العام الذي ُأقيم فيه الكيان اإلرسائييل، وهو العام 

نفسه الذي استلم فيه احلزب الوطني دّفـة احلكم يف جنوب أفريقيا.

جذور القضية وطبيعتها
عىل  التنافس  سياق  يف  )بريطاين(،  أجنبي  استعامري  لغزو  أفريقيا  جنوب  تعرضت 
املستعمرات اخلارجية بني الدول األوروبية، والتي كان أول من تنبه هلا هم اهلولنديون، ثم 
تبعهم الربيطانيون يف مرحلة الحقة يف إطار رصاعهم مع الفرنسيني؛ فتنبهوا ألمهية جنوب 
أفريقيا لوقوعها عىل رأس الرجاء الصالح، أي عىل خط التجارة الدولية، يف الطريق نحو 

اهلند وبقية املستعمرات اآلسيوية.
والتفّوق،  التحرّض  يمثل  أنه  يزعم  أيديولوجي  سيايس  بناء  عىل  العنرصي  النظام  قام 
ويؤّسس للفصل بني الغزاة والسكان األصليني، زاعام أنه يمثل الدولة الديمقراطية الوحيدة 
يف القارة األفريقية. وكان »جان ريبيك« – األب املؤسس للمرشوع االستعامري، وهو أول 
مستوطن وطأت قدماه أرض جنوب أفريقيا يف السابع من نيسان سنة 1652، زاعاًم بأنه 
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البيض املستعِمرين  بأّن  الكنيسة اهلولندية  اكتشف أرضًا خالية من السكان، وكام زعمت 
هم شعب الل املختار، وأن السود ُخلقوا عبيدا هلم؛ وحاول النظام توظيف الدين لفرض 
سيطرته عىل البالد، وإضفاء مرشوعية دينية عىل نظامه العنرصي، وإقناع مجهوره بأن ممارساته 

العنرصية متثل وصايا الرب، وأهنا جزء من تعاليم الكنيسة اهلولندية. )سالمة، 2012(
يف املقابل، سنجد أن فلسطني تعرضت لغزو استعامري أجنبي )بريطاين(، يف سياق الرصاع 
االستعامري بني الدول األوروبية، بعد أن تنّبهت بريطانيا ألمهّية موقع فلسطني احليوي، وقرهبا 
من قناة السويس )املمر اجلديد نحو اهلند واملستعمرات اآلسيوية(، حيث مثلت سياسة »رشق 
السويس« السياسة العليا التي اتبعتها بريطانيا عندما كانت قناة السويس هي احلد الفاصل بني 
املمتلكات الربيطانية يف اهلند وبني أوروبا، إْذ أحدث حفر قناة السويس نقلة نوعية يف االسرتاتيجية 

الدولية من النواحي العسكرية والسياسية واالقتصادية والتجارية. )األشعل، 2015(
كام قامت إرسائيل عىل بناء سيايس أيديولوجي يزعم أنه يمثل التحرّض والتفّوق، ويؤّسس 
إلقصاء السكان األصليني، زاعمة أهنا متثل الكيان الديمقراطي الوحيد يف املنطقة.. وقد اّدعى 
»يرسائيل زنغويل« بأن فلسطني »أرض بال شعب لشعب بال أرض«، فيام وظفت احلركة الصهيونية 
املعتقدات التوراتية إلضفاء رشعية دينية وتارخيية عىل مرشوعها االستعامري، بل وارتكزت عليه 
جللب اليهود من خمتلف أنحاء العامل، بذريعة العودة إىل األرض املوعودة، وما زالت املدارس 

الدينية تلعب دورا رئيسا يف توجيه سياسات احلكومة، وتوجيه الرأي العام اإلرسائييل.
ويمكن القول إن الكيانني )إرسائيل وجنوب أفريقيا( امتلكا حياة ديمقراطية وبرملانية 
وانتخابات وقضاء، بيد أّن ديمقراطيتهام كانت موجهة خلدمة مصلحة فئة معينة من السكان، 
ه واملنقوص من الديمقراطية  مما يسمح بوصفها بالديمقراطية العنرصية؛ وهذا الشكل املشوَّ
للتعبري  وحرية  للسلطة،  سلميًا  وتداواًل  احلكم،  يف  استقرارًا  املسيطرة  للسلطة  َضِمَن 
واملشاركة السياسية وحمارصة للفساد. يف حني كانت الدول املجاورة هلام تشهد االضطرابات 

واالنقالبات العسكرية، وأشكاال عديدة من القمع والفساد.
هذا ما يتعلق بأوجه التشابه، أما أوجه االختالف فهي وإن كانت مهمة يف جوانب معينة، 

إال أهنا مل تؤثر عىل جوهر القضية، إنام استدعت أشكاال متاميزة من الكفاح بني احلالتني.
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أبعاد عرقية وإثنية، ولكن دون وجود خالفات عىل  أفريقيا  كانت للرصاع يف جنوب 
ألواهنم-  اختالف  والبيض -رغم  السود  من  كٌل  كان  فقد  األرض؛  مللكية  تارخيية  رواية 
يعّرفون أنفسهم بأهنم أفريقيون جنوبيون، وكان أغلبهم من الديانة نفسها )املسيحية(، ومل 
يلعب الدين دورًا حموريًا يف الرصاع، بينام عملت الصهيونية منذ البداية عىل توظيف الدين 
والرواية التارخيية اليهودية وهو ما أظهر اخلالف  العريب الصهيوين هنالك كخالف  عىل 

ملكية األرض، وعىل احلق التارخيي والرواية التارخيية.
عمل النظام يف جنوب أفريقيا عىل جتزئة البالد إىل مناطق بيضاء وأخرى سوداء، ونفي 
املواطنني السود من أراضيهم، وعزهلم يف بانتوستونات خاصة هبم، بلغت مساحتها %13 
من جممل البالد، وفرض إجراءات تقييدية عىل السود؛ لتحقيق تفّوق األقلية البيضاء، وضامن 
أمنها، ويف سبيل ذلك اقرتف العديد من املذابح ضّد السكان، وتم تطبيق النظام بواسطة 

أجهزة أمنية يف منتهى القسوة؛ كان للسجون والتعذيب دور مهم ورئييس يف فرضه.
بينام قامت إرسائيل باحتالل األرض، وبطرد من متّكنت من طرده من السكان، وحتويلهم 
إىل  الجئني يف الدول املجاورة، ثم عمدت إىل  إبقاء من تبّقى يف جتّمعات عربية حمدودة املساحة 
ومعزولة قدر اإلمكان عن الوسط اليهودي، مع وجود مدن خمتلطة. ومل ُتِقم إرسائيل أي 
بنية عىل األرض للفرز بني السكان، باستثناء الفرتة ما بني 1948 إىل 1967 حني أخضعت 
املواطنني العرب ألذونات تنقل وملنع التجول وختصيص أماكن لسكنهم، ومصادرة أراضيهم 
لتنشيط االستيطان اليهودي. يف حني أن النظام العنرصي يف جنوب أفريقيا طمع يف األرض 

مع سكاهنا؛ بينام اإلرسائيليون أرادوا األرض من دون شعبها. )فرسخ، 2003(
إرسائيل  سعي  يف  يكمن  أفريقية،  واجلنوب  اإلرسائيلية  احلالتني  بني  آخر  فرق  وثمة 
لتعريف نفسها كدولة هيودية؛ وهذا التعريف اإلثني/ الديني غري موجود يف دستور جنوب 
أفريقيا، ال اآلن، وال يف فرتة الفصل العنرصي. وتعريف إرسائيل لنفسها كدولة هيودية يعني 
وضع األيديولوجية الصهيونية كأيديولوجية عليا للدولة، ويف هذه احلالة تصبح العنرصية 
الصهيونية هي مبدأ الدولة الرسمي املعَلن واملتبع، كام فعل احلزب الوطني يف جنوب أفريقيا، 

ولكن دون حتديد هوية دينية للدولة. )أبو عصبة، 2014( 
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والفرق اآلخر بني احلالتني؛ أن العرب القابعني حتت االحتالل اإلرسائييل داخل اخلط 
األخرض يمّثلون األقلية )حوايل 18%(، بينام كان البيض يف جنوب أفريقيا يمثلون األقلية 
)حوايل 15%(. لذلك جاء الدستور بعد اهنيار النظام العنرصي ليحمي حقوق األقليات، 
ويساوي بني مجيع املواطنني السود والبيض وامللونني حتت قومية واحدة، ودولة واحدة. 
بينام تقرتح السلطة احلاكمة يف إرسائيل تقديم دستور حيمي الدولة اليهودية اإلثنية، وُيبقي 
حقوق  نفس  متتلك  وال  مندجمة،  غري  لكنها  فرعية،  وطنية  كهوية  الفلسطينية  األقلية  عىل 

األكثرية اليهودية. 

حالتان من النضال، والهدف واحد
مثَّل األبارهتايد يف جنوب أفريقيا سياسة الدولة املعلنة، الذي ارتكزت عليه، وأنشأت 
من  نفسها  بالدرجة  األمر  نجد  ال  اإلرسائيلية  احلالة  يف  الغاية؛  هلذه  وشّكلتها  مؤسساهتا 
الوضوح، إذ إن إرسائيل يف األرايض املحتلة متثل قوة احتالل أجنبي، وداخل اخلط األخرض 
تقيم حكام اثنوقراطيا  يرتكز عىل جتيري مؤسسات ومنظومات الدولة خلدمة املواطنني اليهود. 
لذلكن هدف النضال يف جنوب أفريقيا إىل تغيري شكل احلكم، وإسقاط حكومة عنرصية، 
وإقامة دولة ديمقراطية جلميع مواطنيها. أما يف احلالة الفلسطينية فاختلف األمر؛ كان هدف 
النضال الفلسطيني يف البداية هو تصفية الكيان اإلرسائييل، ثم صار التخلص من االحتالل، 
وإقامة دولة فلسطينية إىل جانب إرسائيل )حل الدولتني(، وداخل اخلط األخرض تطالب 
القوى الوطنية الفلسطينية بشكل عام بتحقيق املساواة التامة الفردية والقومية، وهناك أصوات 

فلسطينية يف الداخل واخلارج تنادي بحل الدولة الواحدة.
وبناًء عىل اختالف األهداف، فقد متايزت أشكال الكفاح، كام اختلفت املسارات الكفاحية 
وخياراهتا، وألن احلالة الفلسطينية معروفة إىل حد ما بخطوطها الرئيسة، ورشحها حيتاج 
لكثري من التفصيالت التي ال يتسع املجال لرسدها هنا، سنركز أكثر عىل مسارات الكفاح 
اجلنوب أفريقي، سيام وأنه غري معروف متاما للجمهور العريب بشكل عام، وبحاجة ملزيد 

من التوضيح.
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كفاح جنوب أفريقيا – بدايات املأساة
الذي  اليوم  نيسان سنة 1652، وهو  السابع من  وصل »فان ريبيك« إىل »الكاب« يف 
سة، فيام كان السود  ظلَّ البيض أثناء فرتة احلكم العنرصي حيتفلون به كلحظة تارخيية مؤسِّ
تالية.  قرون  ثالثة  من  ألكثر  وحريتهم  بالدهم  وخسارهتم  استعامرهم  بِْدء  يوم  يعتربونه 

)مانديال، 1998( 
املستوطنني  تسلل  »ريبيك«،  لوصول  الالحقة  واخلمسني  املائة  السنوات  يف  تواصل 
الشعب  لكن  األرايض؛  خرية  عىل  واستولوا  فشيئا،  شيئا  البالد  إىل  »البوير«،  اهلولنديني 
األفريقي رفض هذا الترسب، وقام بمحاوالت عديدة للتصدي هلم،1  إال  أنه أخفق يف 
ذلك، بسبب تفوق البيض التكنولوجي والعسكري من جهة، وبسبب ضعفهم وخالفاهتم 

الداخلية وحروهبم القبلية التي أدت إىل  تفسخ جمتمعهم من جهة ثانية.
الرسمية  اللغة  »األفريكانية«  اللغة  العنرصية  امليثاق  حكومة  جعلت   1925 عام  ويف 
بداًل من اهلولندية. وحصل رئيس الوزراء عىل احلكم الذايت جلنوب أفريقيا، ثم االستقالل 
التام عن بريطانيا عام 1931، وأصبحت جنوب أفريقيا عضوًا يف الكومنولث. )يف العام 
1961 أصبحت جنوب أفريقيا مجهورية، وخرجت من جمموعة دول الكومنولث.( وبدأ 
رئيس الوزراء بفرض قوانني أشد رصامة، لتحقيق املزيد من الفصل العنرصي. ويف العام 
1948 تم انتخاب احلزب الوطني البويري للحكم )حزب البيض(؛ فأخذ بتطبيق سياسة 

»األبارهتايد«، أي التفرقة العنرصية بشكل رسمي وعلني.
وبناء عىل سياسة التمييز العنرصي، ُمنع السود من العمل إال يف أعامل حمددة، وُمنعوا 
من حق االنتخاب، وحق امللكية، وحق استخدام املرافق العامة، وكان مفروضا عليهم محل 
بطاقاهتم الشخصية، واحلصول عىل تراخيص خاصة للتنقل، من أجل احلد من حتركاهتم..
ويصف مانديال معاناة األفريقي التي تبدأ منذ حلظة والدته: »األفريقي ُيولد يف مستشفى خاص 
بالسود، ويتنقل بحافالت خاصة بالسود، ويسكن يف أحياء خاصة بالسود، وُيمنع من دخول أحياء 
ض للتوقيف واملساءلة يف أي حلظة، وصارت حياته مكبلة بالقوانني العنرصية  البيض، وهو ُمعرَّ

التي حتد من حركته، وتعيق نموه، وتثقل عىل كاهله، وتنغص عليه حياته«. )مانديال، 1998( 
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خطة  أسمتها  السود،  بمناطق  خاصة  تنمية  خطة  اخلمسينات  بداية  يف  احلكومة  تبنت 
البانتوستونات، هدفها امتصاص النقد العاملي لسياسات جنوب أفريقيا العنرصية، باعتبار أهنا 
توفر لكل جمموعة عرقية حريتها اخلاصة، وأيضا هبدف ترسيخ التفرقة العنرصية وتأصيلها؛ 
فمناطق البانتوستونات عبارة عن مناطق عرقية منفصلة خمصصة للمواطنني األفارقة، وبذلك 
يتكرس األمر الواقع الذي متتلك بمقتضاه األقلية البيضاء 87% من األرض، وهيدف أيضا 
ملنع وتعطيل فكرة االندماج بني األجناس واألعراق، واستبداهلا بسياسة التنمية املنفصلة 

للسود والبيض عىل أساس التمييز العنرصي.2 
وثمة أهداف أخرى من إنشاء نظام املناطق العرقية املنفصلة؛ منها مصادرة األرايض، 
وتقييد حركة السكان لتسهيل مهمة السيطرة عليهم، ومنع التواصل فيام بينهم، تنفيذا لسياسة 
ق تُسد«، ومتزيق أوصال البالد جغرافيا وسكانيا، للحيلولة دون توحد األفريقيني واهلنود  »فرِّ
األقلية  حكم  تكريس  وبالتايل  املصري؛  تقرير  بحق  مطالبتهم  إمكانية  وتعطيل  وامللونني، 
البيضاء. ويضيف مانديال هدفني آخرين للكانتونات مها: »تكوين مستودعات ضخمة من 
األيدي العاملة الرخيصة التي حتتاجها مصانع البِيض، وتكوين طبقة اجتامعية من األفريقيني 
تظل يف حاجة إىل البيض، وبالتايل احلد من إقبال السود عىل االنضامم حلزب املؤمتر األفريقي، 

ما يعني عزوفهم عن املشاركة يف النضال الوطني«. )مانديال، 1998( 

كفاح جنوب أفريقيا – بدايات املسيرة
عىل  البِيض  واملستعمرين  األفارقة  األصليني  السكان  بني  الرصاع  كان  البدايات،  يف 
األرايض واملوايش، ثم صار كفاحا سياسيا لنيل احلرية وتقرير املصري وإقامة نظام ديمقراطي.
ظل التطور السيايس للسود بطيئًا يف السنوات األوىل لتكوين احتاد جنوب أفريقيا، ويف 
العام 1909 اجتمعت جمموعة من األحزاب السياسية للسود معلنة احتجاجها عىل عدم 
إرشاكها يف حكم البالد. وأرسلت وفدًا إىل لندن للحصول عىل حقوقهم املرشوعة، لكن 
دون جدوى. ويف عام 1911 وّجه الزعيم األفريقي »بيكسيل« نداء إىل مجيع األفارقة، دعاهم 
فيه إىل تنايس خالفات املايض، وإىل االحتاد معًا يف منظمة وطنية واحدة. ويف العام 1912؛ 
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اجتمع رؤساء وممثلون عن املجتمعات األفريقية، وممثلون عن منظامت كنسية وغريهم من 
الشخصيات البارزة يف مدينة »بلومفونتني«، وأعلنوا عن تأسيس املؤمتر الوطني األفريقي

African( )National Congress  الذي نادى بمساواة السود بغريهم، وذلك عن طريق 

الوسائل الدستورية، وقد حدد اإلعالن أهداف املؤمتر الوطني األفريقي)ANC(  املتمثلة 
بتوحيد األفارقة مجيعا ليكونوا شعبا واحدا، وبرضورة الدفاع عن حقوقهم وحرياهتم. )بنغاين 
»بوهلوك«  مذبحة  شهد  تأسيسه  فيه عن  أعلن  الذي  العام  أن  ورغم   )2007 ونيوهوف، 
البشعة، التي ُقتل فيها 138 من الفالحني السود، إال أن املؤمتر الوطني األفريقي التزم بمنهج 
احلوار يف تعامله مع السلطة العنرصية؛ واستمر يعتمد احلوار حتى استالم احلزب الوطني 
احلكم عام 1948؛ ومل يكن حتى ذلك التاريخ يتبنى األساليب الكفاحية األخرى، وكانت 
أطره التنظيمية غري فاعلة، وقاعدته اجلامهريية ضعيفة، إال أنه كان اإلطار الرئييس واألهم 

يف التعبري عن مطالب الشعب األفريقي لنيل احلرية.
تصاعدت االحتجاجات عىل سياسة الفصل العنرصي يف عقد اخلمسينيات، ويف عام 
1960 اندلعت مظاهرات عارمة، وأطلقت الرشطة الرصاص عىل املتظاهرين، فقتلت 69 

مواطنا من السود )جمزرة شاربفيل(.
ويف العام 1976 احتج طالب املدارس السود يف ضواحي »جوهانسربغ« عىل سوء النظام 
التعليمي، وفرض تعليمهم اللغة األفريكانية بدال من اإلنجليزية، فقاموا بتنظيم مظاهرات 
شعبية، رسعان ما حتولت إىل انتفاضة كربى، لكن األجهزة األمنية تعاملت معها بمنتهى 

القسوة، وفتحت النار عىل املتظاهرين.3
يف  أفريقيا  جنوب  اعتمدت  العنرصي،  التمييز  لسياسة  العاملية  االنتقادات  تزايد  ومع 
العام 1983 دستوًرا جديًدا، لكنه ال يمنح السود أي حقوق سياسية، ثم أرادت تلطيف 
عنرصيتها بإنشاء برملان ثالثي يضم اهلنود وامللونني مع إبقاء حق النقض بيد البيض، لكن 
هذا العرض قوبل بالرفض، ما أدى إىل تفاقم أعامل العنف يف البالد. وبرزت يف تلك الفرتة 
حركات سياسية شعبية قوية ذات صالت بحزب املؤمتر الوطني األفريقي، كان أمهها اجلبهة 
الدستور  ضد  االحتجاجات  تنسيق  عىل  اهتاممها  تركز  وقد   ،UDF املتحدة  الديمقراطية 
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العنرصي اجلديد، واالحتجاج عىل الربملان الثالثي )العنرصي(، ولكن اجلبهة رسعان ما 
أصبحت منظمة قوية ضمت حتت جناحيها ما يزيد عن ستامئة منظمة مناهضة للعنرصية 

من النقابات واجلمعيات واالحتادات الطالبية. )مانديال، 1998( 
ومع تصاعد االحتجاجات حمليا، وترافقها مع حركة عاملية نشطة كان اهلدف منها فضح 
الكومنولث والواليات  األوروبية ودول  السوق  بدأت دول  العنرصي؛  النظام  ممارسات 
املتحدة منذ عام 1986 بتطبيق حظر جتاري وعسكري عىل جنوب أفريقيا. وكان اهلدف 

من تلك العقوبات إجبار احلكومة عىل إلغاء سياسة التمييز العنرصي. 
اإلصالحات  ببعض  عهده  فبدأ  للبالد،  رئيسا  كلريك«  »دو  اختري   1989 عام  ويف 
التي كانت  األفريقي« وبقية األحزاب  الوطني  »املؤمتر  فرفع احلظر عن حزب  السياسية، 
مع  بحوار  ثم رشع  »مانديال«،  ومنهم  السياسيني  السجناء  بعض  وأطلق رساح  حمظورة، 
من  تبقى  ما  إلغاء  عزمه  أعلن   1991 عام  ويف  البالد،  مستقبل  حول  املعارضة  أحزاب 
متعددة األعراق، وعن حق  نيته تكوين حكومة  أعلن عن  العنرصي. كام  الفصل  قوانني 

مجيع املواطنني يف التصويت.

سمات وخصائص كفاح املؤمتر الوطني األفريقي
كانت املهمة األوىل أمام املؤمتر الوطني األفريقي هي إعادة االعتبار لشخصية اإلنسان 
األفريقي التي حطمتها سياسة التمييز العنرصي؛ وقد عرّب عن هذا التوجه أحد قادة املؤمتر 
عبادة  أسامه  بام  ويندد  السود،  هبا  يشعر  التي  النقص  يمقت عقدة  كان  الذي  »ليمبيدي«، 
الغرب واألفكار الغربية وتأليهها، وكان يؤكد عىل أن الشعور بالنقص هو العائق األكرب 
أمام التحرير، ويؤمن بأنه ينبغي عىل األفريقيني العمل عىل حتسني صورهتم أمام أنفسهم 

أواًل وقبل أي يشء.   
برزت بعد حظر األحزاب السياسية ومنعها من ممارسة أي نشاط )بعد جمزرة شاربفيل(، 
»حركة الوعي باهلوية السوداء«، وقامت بدور مهم مللء الفراغ الناشئ عن تغييب األحزاب 
الكربى عن الساحة، ولعبت دورا كبريا يف التعبئة واحلشد. وكانت هذه احلركة منهجا فلسفيا 
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أكثر من كوهنا تنظيام حركيا، تقوم فلسفتها عىل أن حترير السود أنفَسهم أوال من عقدة النقص 
هو املقدمة الرضورية لتحررهم من الظلم، ومن نظام الفصل العنرصي. )مانديال، 1998( 
وقد شكلت أفكار »الوعي الذايت« لألفارقة السود بداية حمفزة ملا أصبح أيديولوجية نضالية 

مؤثرة يف شحن األجيال.
وقد أتت جهود النضال يف هذا االجتاه أُكلها، وأثمرت عن جيل جديد خمتلف، مؤمن 
بذاته، يتوق لنيل حريته، وترسي يف عروقه دماء جديدة، ويعمل بذهنية إجيابية فاعلة، وقد 
بدأت الروح األفريقية تدب يف صفوفه، فيام تذوب الفوارق العرقية شيئا فشيئا، لتحل حملها 
الشخصية األفريقية بمعناها األشمل؛ فصار األْسود يرى نفسه أفريقيا قبل أن يكون من 
الكوسا أو الزولو أو التسوانا. )مانديال، 1998( املهمة الثانية للحزب هي صهر التناقضات 
املوجودة يف شعوب جنوب أفريقيا يف بوتقة القومية األفريقية، وبث الروح القومية األفريقية. 
ومل يقترص النضال األفريقي عىل أسلوب واحد، بل أخذ أكثر من شكل، وكان متصاعدا 
من  وبالرغم  وتراجع،  إخفاقات  من  أصابه  مما  بالرغم  نفسه؛  الوقت  يف  ومصمام  مرتاكام 
َل منهج احلوار مع احلكومة الركيزة األوىل يف  قسوة رد احلكومة العنرصية عليه؛ وقد شكَّ
مسرية الكفاح التحرري للمؤمتر الوطني األفريقي؛ إْذ اتسم نضال املؤمتر يف الفرتة األوىل 
منذ تأسيسه عام 1912 وحتى استالم احلزب الوطني احلكم عام 1948؛ بالتزامه منهج 
البيض  بإنسانية  آنذاك  املؤمتر  قيادة  آمنت  حيث  العنرصية؛  السلطة  مع  تعامله  يف  احلوار 
وإمكانية التغيري باحلوار، وأنه يمكن الوصول إىل  تسوية عادلة عن طريق اإلقناع؛ ولكن 
هذه القناعات تغريت بعد أن كشف النظام عن جوهره االستيطاين الالإنساين؛ حني واصل 
سياسة االقتالع والرتحيل. ومع ذلك، مل تتخل قيادة املؤمتر عن السعي إلجياد حلول من 
خالل احلوار. ولكن مع إضافة واستكامل اسرتاتيجيات أخرى؛ هدفها الضغط عىل النظام 

العنرصي من أجل اجللوس إىل  طاولة املفاوضات. 
مع زيادة انتهاكات حقوق السود، وبعد اإلعالن عن الفصل العنرصي سياسة رسمية للدولة؛ 
الصدام  عىل  والقدرة  املواجهة  روح  فقد  احلزب  أن  رأت  التي  الشابة  القيادات  من  عدد  قام 
والتحدي، وأصبح معزوال عن اجلامهري، بتأسيس رابطة شباب املؤمتر الوطني األفريقي، وهي 
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جناح تابع للحزب وامتداد له، كان من بني قادهتا »مانديال«، »والرت سيسلو« و»أوليفر تامبو«، 
التباع  حاجة  هناك  أن  وارتأوا  االسرتاتيجية،  يف  بتغيريات  املؤمتر  داخل  من  يطالبون  أخذوا 
تكتيكات أكثر قوة وتأثريًا؛ كالدعوة لإلرضاب والعصيان املدين واملقاطعة وحتدي السلطات، 
وعدم الرضوخ لقوانني الدولة العنرصية. وبطبيعة احلال فإن مثل هذه اخلطوات االحتجاجية 
تتطلب أوسع مشاركة مجاهريية، وبالتايل كان عىل احلزب تقوية أطره التنظيمية وتفعيلها، والتقرب 

أكثر من اجلامهري. وقد تم تبنى هذا النهج من قبل املؤمتر عام 1949. )مانديال، 1998(
 وملا كان النظام العنرصي هيدف إىل تكريس الفصل التام بني املجموعات العرقية املختلفة 
عمدت  فقد  اإلجباري؛  والرتحيل  والتنقل،  احلركة  قوانني  فيها  بام  القوانني،  خالل  من 
محالت التحدي إىل  كرس قوانني وأنظمة الفصل العنرصي؛ كطلب خدمات مكاتب الربيد 
املخصصة لـ»البيض فقط«، واستخدام القطارات املخصصة للبيض، وكرس قوانني التنقل، 
وقيام اهلنود و»امللونني« والـمتطوعني البيض بدخول البلدات األفريقية بدون احلصول عىل 
تصاريح. فضال عن محالت اإلرضاب عن العمل. وأصبح النضال الشعبي املدين الركيزة 

الثانية للكفاح التحرري للمؤمتر الوطني األفريقي. )مانديال، 1998( 
تم يف عام 1960 إطالق محالت عصيان ضد قانون التنقل املعروف بِــ »قانون املرور«؛ 
ويف آذار من العام نفسه طلب املؤمتر القومي األفريقي من الناس ترك تصارحيهم يف البيوت 
والتجمع يف مراكز الرشطة، حتى لو أدى األمر إىل  اعتقاهلم، فبادرت الرشطة بفتح  النار 
لطريقة  هناية   احلدث  هذا  وضع  العرشات.  »شاربفيل«، وقتلت  يف  السلمية  احلشود  عىل 
الوطني  املؤمتر  حظر  تم  حيث  الزمن؛  من  عقود  عدة  استمرت  التي  السلمي  االحتجاج 
األفريقي )ANC( وحزب املؤمتر القومي األفريقي )PAC(، كام تم اعتقال اآلالف منهم. 

)نجيليزا ونيوهوف، 2007(
هذه  أن  إال  العنرصي؛  الفصل  نظام  حمارصة  يف  املسلحة  واملقاومة  احلوار  أمهية  ومع 
األنامط من النضال اجلامهريي الواسع شّكلت الركيزة األكثر أمهية يف النضال داخل البالد؛ 
والتي عربت عن نفسها يف احلمالت الشعبية التي قادها املؤمتر الوطني األفريقي؛ مثل »محلة 

التحدي« ضد القوانني غري العادلة للخمسينات. 
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الكفاح  بتبني خيار  الوطني األفريقي  املؤمتر  إقناع  العام 1960، نجح مانديال يف  ويف 
املعروف  ويسيزوي(  )أوفخنتو  للمؤمتر  املسلح  اجلناح  عن تأسس  اإلعالن  وتم  املسلح، 
اختصارا »MK«، ويعني رمح األمة. وكان هدفه الرئييس مهامجة وختريب مواقع عسكرية 

وأهداف حمددة دون إيقاع إصابات، ودون مهامجة املدنيني. 
الوطني  للمؤمتر  التحرري  للكفاح  الثالثة  الركيزة  املسلحة  املقاومة  أصبحت  وهكذا 
األفريقي، وقد اعترب مانديال تلك اخلطوة بأهنا حاسمة يف تاريخ احلزب الذي ظل مخسني 
عاما يعترب العمل السلمي ونبذ العنف من صميم سياسته بال جدال. وأضاف: »سيكون 
احلزب من اآلن فصاعدا تنظيام خمتلفا؛ فقد وضعنا أقدامنا عىل طريق جديد حتفه املخاطر؛ 
إنه طريق العنف املنظم الذي ليس بمقدورنا أن نعلم هنايته، وقد أصدرنا تعليامت مشددة 
للمقاتلني بأننا لن نقبل بأي خسائر يف األرواح، فإذا مل حتقق األعامل التخريبية النتائج التي 
نسعى إليها، فسوف ننتقل إىل  املرحلة التالية وهي حرب العصابات. وكّنا نأمل أن أعامال من 
هذا القبيل سوف جترب احلكومة عىل اجللوس حول مائدة املفاوضات«. )مانديال، 1998(.
ويف تبنيه الكفاح املسلح، كان احلزب متأثرا بأجواء تلك املرحلة يف الستينات؛ إْذ بدأ 
االستعامر ينكشف عن مناطق كثرية من القارة السمراء، وبدأت العديد من الدول األفريقية 
تنال استقالهلا، ويف املناطق التي مل ينحرس عنها االستعامر مثل جنوب غرب أفريقيا بدأ الكفاح 
العمليات  من  بسلسلة  »سوابو«  منظمة  قامت  ناميبيا  ففي  ويتزايد؛  يتعاظم  ضده  املسلح 
وزيمبابوي  موزمبيق،  يف  العصابات  وحرب  املواجهات  تصاعدت  وكذلك  العسكرية، 
)روديسيا( حيث حتالف حزب زابو مع املؤمتر الوطني األفريقي ضد حكم األقلية البيضاء. 

)مانديال، 1998(. 
ومع أن احلزب تبنى الكفاح املسلح، إال أنه ظل مؤمنا بالكفاح السلمي املدين؛ ويف ممارسته 
للعنف املسلح كان حريصا عىل جتنب القتل وسفك الدماء؛ وقد كان القس »دزموند توتو« 
الكفاح من أجل احلرية، عىل غرار غاندي ومارتن لوثر كنغ  يدعو إىل حل »العنفي« يف 
وستيفن بيكو، وكان مؤمنًا بأن القمع ينزع اإلنسانية عن القامع بقدر ما ينزعها عن املقموع. 
ويف جنازة الزعيم الطاليب »ستيفن بيكو« الذي قض حتت التعذيب يف أحد خمافر الرشطة 
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العام 1977، كان أكثر من 30 ألف شخص حرضوا تلك اجلنازة، ينتاهبم شعور باحلزن 
املمزوج بالغضب بالكاد استطاعوا كظمه. يف ذلك اليوم حثهم الِقس »توتو« عىل الغفران، 
كام كان يفعل مرات عديدة من قبل وكام فعل تكرارا من بعد؛ الغفران للشهداء وللقتلة عىل 
حد سواء، فحث أصدقاء الفقيد عىل الصالة من أجل قادة البالد ومن أجل الرشطة، والسيام 
قوى األمن حتى يدركوا أهنم أيضا برش، ولذلك ُمنح توتو جائزة نوبل للسالم العام 1984 
تقديرا لكفاحه السلمي ضد التفرقة العنرصية. )عزوز مقدم، 2008(. كام كان قد منح من 
قبله زعيم املؤمتر الوطني األفريقي »ألربت لوتويل« جائزة نوبل للسالم عام 1960، وأيضا 

الزعيم مانديال نال اجلائزة نفسها عام 1993. 4
تبعًا  أفريقيا،  الوعي األسود بجنوب  لتغيري  فقد كان هيدف  بيكو«  القائد »ستيفني  أما 
ملقولته الشهرية: »أقوى سالح يف يد املقهورين هو وعيهم«. ومقولته أيضا: »لقد بدأنا مسعى 
لإلنسانية احلقيقية، ويف مكان ما يف األفق البعيد، يمكننا أن نرى اجلائزة املتألقة، دعونا نسري 
لألمام بشجاعة وتصميم، مستمدين القوة من حمنتنا املشرتكة ومن أخّوتنا، وسنجعل جنوب 

أفريقيا بوجه أكثر إنسانية«. )ميكر، 2007(
ومع  العامل،  بقية  من  األممية  واملساندة  الدعم  حلمالت  النداءات  تواصل  مع  تشكلت 
ممارسة  أجل  من  اجلهود  مواصلة  وهي  للكفاح،  الرابعة  الركيزة  زمخها،  وزيادة  توسعها، 
وهي  االستثامرات،  وسحب  العقوبات  وفرض  املقاطعة،  عرب  النظام  عىل  ضغط دويل 
االسرتاتيجية التي بدأها حزب املؤمتر الوطني األفريقي منذ وقت مبكر، حيث ناشد زعيم 
املؤمتر األفريقي الشعب الربيطاين عام 1959 ملقاطعة نظام الفصل العنرصي. ومنذ تلك 
اللحظة بدأ املؤمتر بإرسال الوفود إلطالع املجتمع الدويل عىل ممارسات النظام العنرصي، 

واحلاجة الرضورية لعزله ومقاطعته، وفرض عقوبات اقتصادية عليه. 
وقد كان الضغط الدويل، ومحلة االنتقادات والعقوبات املوجهة ضد النظام العنرصي 
من بني أهم عوامل اهنياره فيام بعد، وعىل سبيل املثال، ولتوضيح أثر االنتقادات الدولية عىل 
النظام، فقد أثارت مذبحة شاربفيل )1960( اضطرابات يف مجيع أنحاء البالد، وتسببت 
للحكومة يف أزمة وحرج شديدين، فقد توالت االحتجاجات الغاضبة من كل أنحاء العامل، 



324

بام يف ذلك اخلارجية األمريكية، وألقى جملس األمن الدويل ألول مرة اللوم عىل احلكومة، 
وطالبها باختاذ إجراءات لتحقيق املساواة بني كل األجناس، وقد أدت موجة االنتقادات 
للفرار من  األموال  العديد من رؤوس  ومبادرة  املايل،  الدولية الهنيار سوق جوهانسربغ 
احلكومة  يطالبون  البعض  وأخذ  اهلجرة،  تدابري  باختاذ  البيض  من  الكثريون  وبدأ  البالد، 

بتقديم تنازالت للسود. )مانديال، 1998(
العدو،  مع  املبارشة  املفاوضات  هي  األفريقي  الوطني  املؤمتر  نضال  يف  اخلامسة  الركيزة 
وقد بدأها »مانديال« بنفسه أثناء وجوده يف السجن وبشكل رسي، لقناعته أن املفاوضات هي 
املحصلة الطبيعية جلميع مسارات الكفاح، وأهنا تتويج للرتاكامت النضالية، ثم خاضها احلزب 
علنا، لكن دون أن يسقط اخليارات األخرى كاملقاومة املسلحة والشعبية والضغوطات الدولية.  

كيف سقط نظام الفصل العنصري؟!
يرى الكاتبان »بنغاين نجيليزا« من جنوب أفريقيا، و»أدري نيوهوف« من هولندا، ومها 
مناضالن مناهضان للعنرصية وقد عاشا جتربة جنوب أفريقيا، أن رس قوة املؤمتر الوطني 
األفريقي الذي جلب له النرص يكمن يف »الرؤية«؛ وهي الرؤية التي حددها »ميثاق احلرية« 
وتبناها احلزب، ومن خالهلا عربَّ بوضوح عن رؤيته ملستقبل جنوب أفريقيا؛ حيث عرف 
امليثاق هذه الرؤية كام ييل: »نحن شعب جنوب أفريقيا، نعلن للجميع؛ أن جنوب أفريقيا 
هي ملك لكل من يعيش فيها، السود والبيض وامللونون، وأي حكومة لن تستطيع ادعاء 
ممارسة السلطة دون االستناد إىل  إرادة الشعب كله؛ وملا كان أبناء شعبنا  قد ُحرموا  من 
حقهم الطبيعي يف األرض، وحرموا من احلرية والسالم من قبل حكومة قامت عىل أساس 
الظلم واإلجحاف؛ وهلذا لن تكون بلدنا مزدهرة وحرة حتى يعيش شعبنا بأخوة فيام بينهم، 
ويتمتعون بحقوق متساوية وفرص متكافئة؛ وهذا لن يكون إال يف دولة ديمقراطية مبنية 
عىل إرادة الشعب بكامله؛ دولة تستطيع تأمني احلقوق الطبيعية للناس بدون متييز بسبب 
العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو املعتقد«. )رؤيتنا هي »جمتمع ديمقراطي«: خطاب يف اجتامع 
عام تم تنظيمه من قبل مؤمتر الديمقراطيني اجلنوب أفريقيني يف جوهانسربغ، عام 1958 



325

من أجل االستامع للرئيس العام للمؤمتر الوطني األفريقي، وتم إصدار أوامر حظر حركة 
ونشاط بحق الرئيس »لوثيل« مبارشة بعد هذا اخلطاب.( )مانديال، 1998( 

إْذ جاء معرّبًا عن  الرئيسية حلركة النضال اجلامهريي؛  الوثيقة  وقد شّكل ميثاق احلرية 
آمال وطموحات الشعب، وهو مزيج من األهداف العملية واملبادئ والشعارات صيغت 
بلغة أدبية منمقة، يضع يف املقام األسمى إلغاء التمييز العنرصي وحتقيق املساواة يف احلقوق 
بني اجلميع، ويدعو أنصار احلرية للمشاركة يف بناء جمتمع ديمقراطي ال عنرصي، وأصبح 
هذا امليثاق نورا هيتدي به املناضلون من أجل التحرير. وصار مثله مثل إعالن االستقالل 

األمريكي، وإعالن حقوق اإلنسان الفرنيس، واإلعالن الشيوعي. 
وملا كان هذا امليثاق نقلة نوعية يف اخلطاب السيايس حلزب املؤمتر الوطني األفريقي، فقد اعرتض 
البعض من داخل احلزب عىل ما جاء فيه، خاصة التكتل األفريقي املعادي للشيوعية والبيض؛ 
باعتبار أن امليثاق ينادي بدولة ختتلف جذريا عن تلك التي ظل ينادي هبا طوال تارخيه، وعربوا 
عن خشيتهم من تأثر صياغة امليثاق بلغة الشيوعيني. ولكن مانديال ينفي ذلك، ويقول: »امليثاق 
مل يتطرق للقضاء عىل الطبقات وامللكية اخلاصة، ومل يتبنى شيئا من مبادئ االشرتاكية العلمية، 
لكنه دعا لتأميم املناجم واملصارف والصناعات االحتكارية، ألن ذلك خطوة رضورية للخروج 
باالقتصاد من سيطرة وهيمنة البيض«. واعترب امليثاق وثيقة ثورية بالفعل، ألن التغيريات التي 
نادى هبا ال يمكن أن تتحقق دون تغيري الرتكيبة االقتصادية والسياسية يف البالد. )مانديال، 1998( 

إشكالية القضية يف جنوب أفريقيا
معظم  عىل  استولوا  الذين  البيض؛  املستوطنني  ُقدوم  مع  أفريقيا  جنوب  قضية  بدأت 
األرايض، وأقاموا ُحكاًم عنرصيا؛ جعل من أغلبية السكان يف درجة أدنى من األقلية البيضاء 
احلاكمة، دون أن يتمتعوا بأي حقوق مدنية أو سياسية. ويمكن عىل هذا األساس تلخيص 
قضية جنوب أفريقيا بأن الشعب كان يطالب بحريته وكرامته وحقوقه الطبيعية، والتخلص 
من نظام الفصل العنرصي. ولكن هل كان كل الشعب موحدا خلف هذا اهلدف؟ أم أن يف 

عمق القضية الرئيسية تكمن الكثري من التفاصيل والقضايا الفرعية؟
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يتكون شعب جنوب أفريقيا من عنارص عديدة؛ األفارقة السود يشكلون نحو ثالثة أرباع 
السكان.  البيض نحو 15% من  فيام يشكل  امللونون واهلنود يشكلون نحو %10،  الشعب، 
ولكل جمموعة عرقية مطالب ومهوم ختتلف عن املجموعات األخرى، وإن كانت األكثرية 
تتفق عىل املطلب الرئييس، وهو التخلص من حكم األقلية البيضاء. ولكن هناك من كان يدعو 
إللقائهم يف البحر، وهناك من يدعو لرتحيلهم، بل وترحيل اهلنود وامللونني معهم، وهناك من 
يدعو للتعايش السلمي بني اجلميع. وكان هناك من يعترب أن األولوية هي إبراز اهلوية القومية 
األفريقية يف مواجهة هوية البيض، وآخرون يعتربون أن جوهر النضال طبقي بني الفقراء البيض 
والسود عىل حد سواء ضد الطبقة احلاكمة املستغلة، فيام كان املؤمتر الوطني يسعى إلقامة دولة 

ديمقراطية غري عنرصية يعيش فيها اجلميع عىل قدم املساواة وبدون متييز، بام فيهم البيض.
اهلنود  أما  بالقومية األفريقية(،  )املؤمنني  السود  القومي األفريقي تطلعات  املؤمتر  مثَّل 
فمثلهم املؤمتر اهلندي، فيام مثلت املنظمة الشعبية األفريقية امللونني، أما البيض املناهضون 
لنظام احلكم والرافضون لسياسة التمييز العنرصي فقد مثلهم مؤمتر الديمقراطيني، باإلضافة 
للحزب الشيوعي الذي كان يضم مناضلني من خمتلف األعراق. وطبعا هناك العديد من 
األحزاب األخرى مثل احلزب األفريقي املسيحي الديمقراطي، احلزب الديمقراطي، جبهة 
احلرية، حزب إنكاثا، ولكن يبقى حزب املؤمتر الوطني األفريقي األهم واألكرب؛ فهو الذي 
قاد النضال من أجل احلرية عىل مدى قرن من الزمان. ويف املقابل كان احلزب الوطني احلاكم 
الذي يمثل اليمني الوطني املتشدد، وحزب املحافظني الذي يمثل أقىص اليمني، واحلزب 

االحتادي التقدمي الذي يمثل املعارضة. 
متثلت املعضلة األوىل التي واجهت النضال األفريقي يف الرتكيبة القبلية لشعب جنوب 
أفريقيا، والتي سادت ملئات السنني؛ وكانت خالهلا القبائل تأخذ شكل املاملك، حيث حيكم 
كل منطقة معينة ساللة ملكية. وكان عىل هذه املاملك التي تنتمي لعرص ما قبل احلداثة أن 
تواجه عدوا متكن من إقامة دولة عرصية باملفهوم احلديث للدولة، ومن ناحية ثانية فلربام 
ساعد هذا الوضع )القبيل( يف تثبيت نظام البانتوستونات فيام بعد؛ إذ وجد بعض »امللوك« 
مصلحتهم فيه، لذلك أعلنوا تأييدهم للحكومة، والتي يف املقابل دأبت عىل دعم قوة القبائل 
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لتعادل هبا نفوذ حزب املؤمتر الوطني األفريقي، كام منحتهم امتيازات معينة. وهذا ما أضعف 
من القوة القانونية ملطالب الشعب يف حق تقرير املصري. 

لكن نظام البانتوستونات مل يكن موضع قبول شعبي؛ بل كان ُينظر إليه كنوع من اخليانة 
الوطنية، لذلك ظهرت حاالت عديدة من الرصاع الداخيل ضد هذا النظام، ووقعت حوادث 

اغتيال أكثر من مرة ضد رموزه. وهو ما أضعف من قوة اجلبهة الداخلية. 
آثرت  فقد  الثامنينات عىل نحو خطري،  البانتوستونات يف هناية  نظام  وتفاقمت مشكلة 
بعض القبائل من الزولو والتي كان يمثلها حزب »إنكاثا« إال أن ُتبقي عىل صلتها احلميمة 
باحلكومة، نظرا لتقاطع مصاحلهام؛ وأعلنت عن حماربتها للمؤمتر الوطني األفريقي، وعن 
رفضها لدستور الدولة املقرتح الذي يطالب بإهناء املاملك )بام فيها مملكة الزولو(، وإقامة 
دولة موحدة. األمر الذي أدى لسلسلة من أعامل العنف والتفجري واملذابح قام هبا أعضاء 

من حزب »إنكاثا« عىل مرأى ومسمع حكومة الفصل العنرصي، بل وبتشجيع منها. 
متثلت املعضلة األخرى يف غياب الرؤية املشرتكة جلميع شعوب أفريقيا اجلنوبية وأحزاهبا 
السياسية، وعدم إمجاعهم عىل حتديد اخلصم الرئييس وعىل حتديد أولويات الرصاع؛ وقد 
جتىل ذلك بوضوح من خالل انشقاق جمموعة عن املؤمتر الوطني األفريقي يف نيسان 1960، 

وإعالهنم عن تأسيس املؤمتر القومي األفريقي.
كان حزب املؤمتر القومي األفريقي يرفع شعار أفريقيا لألفريقيني كام أمريكا لألمريكيني. 
وكان يدعو لإلطاحة بحكومة البيض وإقامة حكومة أفريقية األصل تكون لألفريقيني فقط، 
البيض  واعتبار  الشيوعي،  للوجود  كامل  رفض  مع  الشكل،  ديمقراطية  املضمون  اشرتاكية 
دون  لألفريقيني  بلد  هي  التي  أفريقيا،  جنوب  يف  هلا  مكان  ال  دخيلة  أجنبية  أقليات  واهلنود 
للصحافة  املدلل  االبن  أصبح  فقد  للشيوعية  األفريقي  القومي  املؤمتر  لعداء  ونظرا  سواهم. 
الغربية وللخارجية األمريكية، التي أشادت بميالده خنجرا يف قلب اليسار األفريقي. حتى أن 
احلزب الوطني احلاكم رأى يف هذا احلزب اجلديد حليفا مستقبليا؛ ألنه وجده انعكاسا لعدائهم 
املشرتك للشيوعيني، وتأييدا لسياستهم اخلاصة بالتنمية املنفصلة للجامعات العرقية؛ أي أهنام 

التقيا عىل عداء الشيوعية، ورفض االندماج بني املجموعات العرقية. )مانديال، 1998( 
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ويف اجلانب املقابل، كان ماليني البيض )وأيضا اهلنود وامللونني( من اجليل العارش، 
غريها،  وطنا  يعرفون  وال  هلم،  وطنا  يروهنا  وباتوا  أفريقيا،  جنوب  أرض  عىل  ُولدوا 
البلد، وهلم  الذين جلبوا احلضارة والتكنولوجيا والرخاء هلذا  أنفسهم هم  ويعتربون 
امتيازات وحقوق ومصالح خيشون عليها. لكن تاريخ عالقتهم باآلخرين تاريخ يسء، 
وبينهام فجوة يصعب جرسها، وليس من السهولة أن يتقبل الطرفان بعضهام البعض؛ 
ومع ذلك مل يكن أمام األطراف املتنازعة ترف اخليارات، وليس أمامهم إال أن جيدوا 

طريقة ما للتعايش السلمي.

مسار املفاوضات
يف هناية الثامنينات، وبعد سنوات مريرة من الكفاح، واملعاناة، كان من الواضح أن الوضع 
ال بد وأن يتغري؛ وقد بدت يف األفق مالمح تغريات جذرية عديدة ستكون عامد املرحلة 
املقبلة، ولفهم أفضل ملعطيات تلك املرحلة، وكيف كان يفكر قادهتا، لنقرأ ما كتبه مانديال 
عن تلك احلقبة املفصلية من تاريخ البالد: »حاربنا حكم األقلية البيضاء ثالثة أرباع قرن، 
الطرفني،  أرواح كثرية من  أزهقت  الزمن،  املسلح ألكثر من عقدين من  النضال  وخضنا 
وظل العدو حمافظا عىل قوته وتصميمه. ورغم دباباته وطائراته فال بد أنه أحس بأنه يرتكب 
خطأ تارخييا فادحا؛ فاحلق بيدنا، ولكننا ال نملك القوة الكافية. وأصبح واضحا يف ذهني أن 
النرص العسكري بعيد املنال، إن مل يكن مستحيال، وأنه مل يعد من احلكمة أن يستمر الطرفان 
يف فقدان اآلالف أرواحهم يف حرب ال طائل منها وال رضورة هلا، وأنه ال بد أن احلكومة 

قد باتت مقتنعة أن أوان احلوار قد آن«.
لكن احلوار يف تلك الظروف كان موضوعا حساسا؛ إْذ يعتربه الطرفان عالمة ضعف 
وخيانة، وبالتايل لن يقبل أحد الطرفني باجللوس للحوار ما مل يقدم الطرف الثاين تنازالت 
شيوعية  منظمة  األفريقي  الوطني  املؤمتر  حزب  ترى  احلكومة  كانت  ناحية  فمن  مهمة. 
إرهابية، ومن ناحية ثانية كان املؤمتر يرى أن احلكومة عنرصية وفاشية وال جمال للحديث 

معها. )مانديال، 1998(
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ويف تلك الفرتة كتب مانديال لرئيس الدولة »بوتا«: »إين أختوف من شبح حرب أهلية، وإن 
أغلب املشاكل بيننا تعود إىل غياب االتصال بيننا، وإن كثريا منها يمكن حلها باملحادثات«. 
لإلطار  رؤيته  مانديال  حدد  واحلكومة،  احلزب  بني  باملفاوضات  فعليا  الرشوع  وقبل 
داخل  األغلبية  ُحكم  األوىل  أساسيتني:  قضيتني  البت يف  يتم  بحيث  للمفاوضات؛  العام 
دولة واحدة، والثانية هي خماوف البيض يف جنوب أفريقيا جتاه هذا املطلب، وإرصارهم 
عىل ضامنات بأن حكم األغلبية ال يعني تسلط السود عىل األقلية البيضاء. وأن مهمة حزب 

املؤمتر وحكومة احلزب الوطني هي التوفيق بني هاتني القضيتني. )مانديال، 1998(
أّكد مانديال عىل أن توجهات حزبه قومية، وأهنا مل تكن  املفاوضات  انطلقت  وعندما 
شيوعية يف يوم من األيام، وأن احلزب يلتزم بتعهداته لبناء جمتمع غري عنرصي، استنادا إىل 
ما جاء يف ميثاق احلرية، عىل أساس الديمقراطية واحرتام حقوق اإلنسان. مؤكدا حرص 

املؤمتر بأن تشعر األقلية البيضاء باألمان يف جنوب أفريقيا اجلديدة.
واعترب مانديال أن الدولة هي املسؤولة عن العنف، وأهنا الطرف الظامل وليس املظلوم، 
وهي التي متيل عىل احلزب واجلامهري أشكال النضال ووسائله؛ فإذا استخدمت الدولة العنف 
فليس أمام الضحية إال اللجوء للعنف، ويف هذه احلالة يكون العنف دفاعا عن النفس. وإذا 

اختارت الدولة الوسائل السلمية سيعتمد احلزب الوسائل السلمية. 
القضية الثانية، كانت التأميم؛ فقد عرّب احلزب احلاكم عن خشيته من قيام حزب املؤمتر 
يف - حال استالمه احلكم – تأميم كل يشء يف البالد. كان رد مانديال بأن حزبه يسعى لتحقيق 
توزيع أكثر عدالة لدخل بعض الصناعات االحتكارية، وبالتايل قد يشمل التأميم بعضا منها، 
مؤكدا أن برنامج احلزب ليس اشرتاكيا. كام عرّبت احلكومة عن خشيتها من تعرض حقوق 
األقلية للخطر يف حال حكم األغلبية، وكان رد مانديال بأن حزبه يؤمن باملساواة بني مجيع 
املواطنني بغض النظر عن لون برشهتم، وأن ميثاق احلرية يتحدث عن توحيد الناس عىل 

أساس القانون، وأنه ال يسعى للتخلص من أحد. )مانديال، 1998(. 
وحتت ضغط النضال اجلامهريي، والضغوطات الدولية، ومتاشيا مع املتغريات التي 
بدأت ترضب يف أماكن عديدة من العامل مع هناية الثامنينات، اضطرت احلكومة للقيام 
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بحقها؛  االنتقادات  حدة  من  والتخفيف  دوليا،  صورهتا  لتحسني  كبرية  بإصالحات 
فرشع »كلريك« بصورة منظمة بتفكيك لبنات النظام العنرصي لبنًة لبنة؛ ففتح الشواطئ 
للمواطنني من كافة األعراق، وأعلن عن نيته إلغاء قانون املحافظة عىل املرافق املنفصلة، 
وهو القانون الذي ظل لسنوات عديدة أساسا لنظام التمييز العنرصي األصغر. ثم أعلن 
عن حل جهاز إدارة األمن القومي املختص بمحاربة القوى املناهضة للتمييز العنرصي. 

)مانديال، 1998(
االشرتاكية،  الدول  بمعسكر  التغيري  رياح  أطاحت  احلكومة كيف  رأت  الوقت،  ومع 
وأن العامل آخذ هبذا االجتاه؛ فأدركت أنه ال مناص من التغيري؛ ففي شباط 1990، وقف 
الرئيس »دو كلريك« أمام الربملان، وأقدم عىل ما مل ُيقدم عليه أحد من أسالفه قط؛ فقد أعلن 
عن البدء بتفكيك النظام العنرصي والتمهيد لدولة ديمقراطية، ورفع احلظر عن األحزاب 
واملنظامت السياسية التي كانت ممنوعة، وأفرج عن سجناء سياسيني. ثم قال: »حان الوقت 

للمفاوضات«. )مانديال، 1998(
ولكن يف الوقت الذي نادى فيه »دوكلريك« بالبدء باملفاوضات، كانت احلكومة هتيئ 
الظروف الندالع حرب أهلية بني السود، ومن الواضح أن هدفها تفتيت جبهة اخلصوم، 
واحليلولة دون قيام دولة واحدة حتكمها األغلبية، وذلك من خالل إظهار عجز السود عن 
إقامة دولة حديثة، وإبراز ختلفهم وتعطشهم للقتل، وسفكهم لدماء بعضهم البعض؛ فكانت 

احلكومة تدعم حزب »إنكاثا« ضد حزب املؤمتر الوطني األفريقي.
األفريقي،  الوطني  املؤمتر  »إنكاثا« حرهبم ضد  بدأ مسلحو  العام 1990،  ومع مطلع 
البالد عىل  النريان يف قرى بحاهلا، وُقتل املئات ورُشد آالف آخرون، وصارت  فأرضمت 
شفري حرب أهلية. وقد جتاوز عدد الضحايا يف عام 1990 لوحده ألفني ومخسمئة قتيل. 
ومل جتد توسالت ومناشدات »مانديال« اجلامهري الغاضبة وقف االقتتال، فكان واضحا أن 
»إنكاثا« ماٍض يف حربه. وأن هذه احلرب وأعامل التخريب تتصاعد كلام اقرتبت احلكومة 
ومسمع  مرأى  عىل  حتدث  األعامل  هذه  كل  وكانت  التفاق.  التوصل  من  املؤمتر  وحزب 

الرشطة، دون أن تتدخل. )مانديال، 1998(.
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فجر احلرية
بعد خروج مانديال من السجن، عقد احلزب أول مؤمتر عام له يف البالد منذ حظره، وكان 
من بني أهم القضايا التي واجهها هي كيفية االنتقال من حركة حترير رسية حمظورة وغري 
معرتف هبا إىل حزب سيايس شعبي يعمل يف إطار الرشعية، وسيكون مسؤواًل بصورة تامة 

عن الدولة، وعليه أن ينجح يف االنتخابات العامة.
األطياف  احلكومة وخمتلف  بني  املفاوضات  بدأت جوالت  العام 1991،  أواخر  ويف 
السياسية يف جنوب أفريقيا، وكانت حتت شعار »من أجل دولة ديمقراطية يف جنوب أفريقيا«، 
ويف أوىل أيام املباحثات صادقت مجيع األطراف املشاركة عىل )إعالن أهداف(، بام فيها احلزب 
الوطني احلاكم وحزب املؤمتر الوطني األفريقي، بحيث يكون هذا اإلعالن ملزما جلميع 
األطراف لدعم التوجه لبناء دولة موحدة، حيكمها دستور، وحيميها نظام قضائي مستقل، 

يضمن املساواة أمام القانون، ومحاية احلريات املدنية وحقوق األفراد. )مانديال، 1998(.
ويف يوم 26 نيسان 1994، توجه كل شعب جنوب أفريقيا لصناديق االنتخابات الختيار 
برملان وحكومة ورئيس جديد للبالد، وكانت هذه أول مرة يقوم فيها السود وامللونون واهلنود 
بانتخاب من يمثلهم. وأسفرت عن فوز حزب املؤمتر الوطني األفريقي، ثم ألقى دوكلريك 

»خطاب التنازل« وأقرت األقلية البيضاء باهلزيمة، وسلمت السلطة لألغلبية السوداء.
ويف خطاب االنتصار، حتدث مانديال، واستعرض يف بدايته فظائع النظام العنرصي، لكنه 
أّكد عىل رضورة نسيان املايض، وأمهية التسامح، ودعا كل أبناء الشعب ألن يعكفوا عىل بناء 
مستقبل أفضل للجميع. وقال موجها حديثه للبيض: »ال نريدكم أن تغادروا البالد، فأنتم 

مواطنون مثلنا يف جنوب أفريقيا اجلديدة«.
ويف كل خطاباته التالية، أكد مانديال عىل رسالة املؤمتر األخالقية، والدعوة للمصاحلة 
وتضميد اجلراح، وإحياء الثقة بني اجلميع، وتبديد خماوف األقليات، خاصة البيض وامللونني 
واهلنود، وذّكـر بأن نضال التحرير مل يكن حربا موجهة ضد جمموعة عرقية بعينها، بل كان 
ضد نظام الظلم والقمع والتمييز العنرصي، داعيا مجيع أبناء جنوب أفريقيا بأن يتكاتفوا 

ويتحدوا، ويسريوا صفا واحدا نحو املستقبل. )مانديال، 1998( 
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مسيرة الكفاح الفلسطيني
يمكن تقسيم مسرية الكفاح الفلسطيني ملرحلتني؛ األوىل التي بدأت مبكرا مع بدايات 
تغلغل املرشوع الصهيوين، وخاض الفلسطينيون خالهلا النضال الوطني بأشكال عديدة؛ 
باملظاهرات واالعتصامات، واإلرضابات، وبتشكيل اللجان واهليئات لتمثيل احلالة الشعبية، 
وإرسال الوفود للخارج، وعرض املطالب الفلسطينية عىل املجتمع الدويل،  وباملواجهات 
املبارشة واهلّبات الشعبية العنيفة، كام حدث يف سنوات 1920، 1921، 1929، 1935ـ 
1936، 1948، وبخوض املواجهات العسكرية )ثورة القسام، وثورة ال36، ومعارك عبد 

القادر احلسيني...(، وقد انتهت هذه املرحلة بالنكبة..
املرحلة الثانية، بدأت مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية )1964(، وانطالقة الثورة 
املسلحة )1965(، وما زالت مستمرة حتى اآلن، خاض خالهلا الفلسطينيون كافة أشكال 
النضال املدين السلمي والعسكري والدبلومايس والسيايس والقانوين.. وخالل هذه املرحلة، 
مرت الثورة الفلسطينية بمنعطفات حادة، ودخلت ممرات مل تكن تفكر هبا، وخاضت العديد 
من املعارك واملواجهات، كام حدثت فيها أخطاء، ووقعت يف العديد من املطبات واملزالق. 
وخالل هذه الفرتة تطور اخلطاب السيايس، وتغري معه الربنامج السيايس تغريا جذريا، ال 
يتسع املجال هنا ألي رشح تفصييل هلذه املرحلة. ما يعنينا هنا، هو مقاربة مسرية الكفاح 

الفلسطيني مع مسرية الكفاح اجلنوب أفريقي، من ناحية املنطلقات واألهداف.
عندما تأسست منظمة التحرير كان اخلطر األهم الذي يتهدد القضية الفلسطينية هو خمططات 
دمج وتوطني الفلسطينيني يف الشتات وإلغاء هويتهم الوطنية، ونزع الصفة السياسية عن القضية 
وحتويلها إىل  جمرد مأساة الجئني؛ لذلك كان اهلدف األول للمنظمة هو إعادة بعث اهلوية الوطنية 
الفلسطينية، وإبراز حضورها السيايس، ونزع االعرتاف العاملي هبا، باعتبارها النقيض املركزي 
للمرشوع الصهيوين، والرد األمثل عىل حماوالت شطب وإلغاء ونفي الوجود الفلسطيني من 
تاريخ وجغرافية املنطقة، بعد هتجريه واقتالعه من أرضه، وحماوالت حتويل قضيته السياسة إىل  
مسألة الجئني، فضال عن مساعي التوطني والوصاية واإلنابة. مل تكن مثل هذه املهمة يف حسابات 

املؤمتر الوطني األفريقي، ألنه مل يكن هناك خطر يتهدد وجود الشعب األفريقي.
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حددت الثورة الفلسطينية نقيضها املركزي املتمثل باملرشوع الصهيوين، ودعت إىل توحيد 
كل الطاقات هبذا االجتاه فقط، وإىل تغليبه عىل بقية التناقضات الثانوية، باعتبار أن الرصاع 
احلايل رصاع وطني وليس رصاعا اجتامعيا وال طبقيا وال دينيا.. ما يعني أن حتقيق هذا اهلدف 
هو تصفية الوجود الصهيوين، ويف مرحلة الحقة صار اهلدف طرد االحتالل، والتخلص 
منه.. ولكن ظل االحتالل  هو النقيض املركزي، ويف احلالتني، ثمة اختالف كبري مع أهداف 
املؤمتر الوطني األفريقي، الذي كان يتمثل بالتخلص من حكومة الفصل العنرصي، وإقامة 

دولة ديمقراطية، دون تصفية أو طرد أحد. 
ومنذ البداية أدركت القيادة الفلسطينية أن حسم الرصاع وحله جذريا وإنزال اهلزيمة 
التارخيية بالعدو ال يمكن أن يتم باالعتامد عىل العامل الذايت بمفرده؛ بل يتطلب توظيف 
العريب  الواقع  أن  وبام  والبرشية،  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية  العربية  القوة  عنارص 
والدويل كان حيول دون ذلك عىل الدوام، فقد جلأت إىل تبني السياسة الواقعية، التي متكنها 
من البقاء واالستمرار، مع مواصلة اجلهود عىل الساحة الدولية، واألمر مشابه يف حالة املؤمتر 

الوطني األفريقي، الذي اعتمد إىل  حد كبري عىل العامل الدويل يف حسم الرصاع.
فيام يتعلق بالكفاح املسلح )الفلسطيني واجلنوب أفريقي( سنجد تشاهبا كبريا يف اهلدف 
من ممارسته؛ وهو إبقاء جذوة الرصاع متقدة، وتعبئة األجيال عىل روح املقاومة، وإعادة ثقة 
الشعب بنفسه واحرتام العامل له، وإشغال العدو وحرمانه من االستقرار، وإسقاط أو تعطيل 
فإن  الوطنية/املدنية للشعب، بمعنى آخر  تنتقص من احلقوق  التي  التسوية  كافة مشاريع 
الكفاح املسلح هو استثامر لقوة الضعف التي متيز الطرفني )الفلسطيني واجلنوب أفريقي( 
واستخدام لقوة الرفض، فإذا كانا ال يستطيعان فرض احلل الذي يريدانه، فإهنام يستطيعان 
املسلح  الكفاح  احلالتني؛  بني  مهم،  ولكن  بسيط،  فارق  مع  يريدانه  ال  الذي  احلل  رفض 
الفلسطيني كان أكثر رشاسة وعنفا من كفاح املؤمتر األفريقي، حيث خاض الفلسطينيون 
مواجهات وحروب ومعارك كاملة مع االحتالل، بينام كان املؤمتر األفريقي يتجنب إيقاع 

خسائر يف األرواح، ومل حتدث حروب يف جنوب أفريقيا كام حدث يف فلسطني ولبنان.
واالنتفاضات،  املدين  والعصيان  الشعبي  الكفاح  الفلسطينيون  جرب  شديد؛  باختصار 
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واملقاومة الشعبية، وخاضوا الكفاح املسلح بكافة أشكاله، بدءًا من العمليات الفدائية حتى 
احلروب الشاملة، داخل وخارج الوطن.. كام مارسوا الكفاح السيايس والدبلومايس والقانوين 
عىل الساحة الدولية، وجربوا املفاوضات املبارشة وغري املبارشة.. واخلوض يف تفاصيل كل 
ذلك خيرجنا عن موضوع الدراسة، لكن شكال نضاليا آخر، بالغ األمهية، خيوضه الفلسطينيون 
حاليا، هو استمرار لنهج كفاحي شعبي سابق، وتطوير له، وتتويج ملسرية طويلة من النضال 
الوطني.. إنه السعي لفرض املقاطعة الشاملة إلرسائيل، وإجبارها للرضوخ لقوانني الرشعية 
.»BDS« :الدولية، أي تكرار ما حدث يف جنوب أفريقيا، يتخذ هذا الشكل اسام خمترصا، هو

 »BDS« ،احلملة الوطنية ملقاطعة إسرائيل
الدولية يف  العدل  لقرار حمكمة  األوىل  السنوية  الذكرى  التاسع من متوز 2005 يف  يف 
الهاي )القايض بإدانة جدار الفصل العنرصي(، تنادت أكثر من 170 شخصية من القوى 
والفعاليات واألحزاب واملؤسسات الفلسطينية يف األرض املحتلة وأرايض الـ48 والشتات، 
وسحب  إرسائيل،  ملقاطعة  العاملية  احلركة  انطالقة  إلعالن  الوطني  النداء  عىل  للتوقيع 
 Boycott بحركة  عامليًا  ُتعرف  باتت  والتي  عليها،  العقوبات  وفرض  منها،  االستثامرات 
Divestment and Sanctions ، أو اختصارا »BDS«. ويف عام 2008، عقد املؤمتر الوطني 

األول لِلـ BDS، وعىل إثره تشكلت اللجنة الوطنية ملقاطعة إرسائيل، والتي صارت بمثابة 
مرجعية وقيادة حلركة BDS العاملية.  

وقد طالب نداء الـ»BDS« بتطبيق إجراءات عقابية ضد إرسائيل عىل شكل املقاطعة، 
وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها، حتى تنصاع للقانون الدويل واملبادئ 
األساسية حلقوق اإلنسان، وحتديدا حتى تلتزم بتطبيق ثالثة رشوط متّكن الشعب الفلسطيني 
اجلدار  تفكيك  ذلك  يف  العربية بام  األرايض  لكل  احتالهلا  إهناء  وهي:  مصريه،  تقرير  من 
الفلسطينيني  لالجئني  وعودة  الـ48،  لفلسطينيي  الكاملة  املساواة  وحتقيق  واملستوطنات، 

إىل ديارهم بموجب قرار األمم املتحدة رقم 194. 
ومن خالل مطالبها، تسعى الـ»BDS« لتكريس الوحدة السياسية للشعب الفلسطيني؛ 
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فاملطلب األول إهناء االحتالل، وهذا يعني 38% من جممل الشعب الفلسطيني )وهم سكان 
التمييز العنرصي للفلسطينيني  الثاين، إهناء أشكال  األرض املحتلة عام 1967(، املطلب 
داخل اخلط األخرض، وهذا يعني 12% من الفلسطينيني، وثالث املطالب هو حق العودة، 
قانونية،  املطالب  وهذه  الشتات(،  يف  املقيمون  )وهم  الفلسطينيني  من   %50 يعني  وهذا 

وتنسجم مع الرشعية الدولية والقانون الدويل.  
وتسعى الـBDS لتغيري قناعات الرأي العام العاملي املتأثر تارخييا بالرواية واإلعالم الصهيوين، 
وإقناع العامل بأن إرسائيل هي دولة أبارهتايد، وبالتايل مطالبتها بالبدء بفرض عزلة وعقوبات عليها. 
وتطالب بثالثة أنواع من العقوبات، ترتابط مع بعضها عىل نحو متصل؛ هي املقاطعة، أي االمتناع 
عن رشاء البضائع اإلرسائيلية، وإيقاف تداوهلا يف األسواق املحلية والعاملية، وقطع العالقات مع 
الرشكات واملؤسسات اإلرسائيلية بام فيها الرياضية واألكاديمية والثقافية. ثم سحب االستثامرات، 
وسحب التمويل من الرشكات الدولية الداعمة لدولة االحتالل، عرب بيع أسهمها واالمتناع عن 
االستثامر فيها، وأخريا فرض العقوبات، وهي إجراءات عقابية تتخذها احلكومات واملؤسسات 

الرسمية والدولية للضغط عىل إرسائيل إلجبارها عىل االلتزام بالقانون الدويل. 
ويومًا بعد يوم، يتصاعد القلق يف إرسائيل من تزايد محالت املقاطعة الدولية هلا، وقد عرب 
العديد من القادة اإلرسائيليني عن قلقهم وخشيتهم من احلراك الفعال واملتزايد حلمالت 
الـ»BDS«، حتى أن الكنيست، عقدت أكثر من جلسة ملناقشة مكانة إرسائيل يف الساحة 

الدولية عىل خلفية تزايد نداءات املقاطعة هلا واملطالبة بعزلتها. 
سمعتها  ويضع  إرسائيل،  مكانة  هيدد  احلراك  هذا  بأن  قرار  وصناع  باحثون  حذر  كام 
األكاديمية  املقاطعة  بأن  ريفلني«  الرئيس اإلرسائييل »رؤوفني  فمثال ترصيح  املحك،  عىل 
إلرسائيل تشكل هتديدًا اسرتاتيجيًا من الطراز األول عىل النظام الصهيوين برمته. كام رّصح 
كل من رئيس الوزراء األسبق »باراك«، والرئيس السابق للموساد »شافيت«، بأن تنامي 
حركة»BDS«، يشكل خطرًا اسرتاتيجيًا عىل الوجود اإلرسائييل نفسه، خاصة بسبب تنامي 

دائرة التأييد العاملي هلا.
بت  كام وزعت اخلارجية اإلرسائيلية وثيقة رسية عىل سفراء إرسائيل حول العامل ورُسّ
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أن  شأنه  من  الذي  األمر  إرسائيل،  مقاطعة  تنامي  من  فيها  حذرت  اإلرسائييل،  لإلعالم 
يمس باقتصادها وبمنظومتها األمنية، وحذرت من تواصل وتفاقم املد السيايس املناهض 
إلرسائيل. وخصصت مبلغ 100 مليون شيكل ملواجهة محالت الـBDS حمليا وخارجيا، 
وبدأت السفارات اإلرسائيلية بعقد مؤمترات عاملية يف حماولة منها ملواجهة محالت املقاطعة، 
والتخفيف من أرضارها، كام قامت بمحاوالت عديدة الستقطاب أهم مخسة آالف شخصية 

.BDSمؤثرة يف العامل، لتجنيدهم يف محالت مضادة حلمالت الـ
ومؤخرًا، تم إحلاق ملف الـ BDS لوزارة الشؤون االسرتاتيجية، بموازاة ملفي: »إيران 
النووي«، وملف »العالقات اإلرسائيلية/ األمريكية«، يف إشارة واضحة عىل مدى اخلطورة 

 .BDS التي باتت تستشعر هبا إرسائيل من حتركات الـ
     )BBC Globe( وقد أشارت بعض استطالعات الرأي العام العاملي السنوية التي جترهيا
scan إىل  أنه يف السنوات القليلة املاضية باتت إرسائيل تنافس كوريا الشاملية عىل موقع ثالث 

التجارة والعالقات  العامل، وهذا ما ينعكس بالرضورة عىل  تأثريًا يف  الدول  أو رابع أسوأ 
اإلرسائيلية مع العامل. ويف استطالع رأي نفذه معهد بروكنغز يف واشنطن، عرب 37% من 
استمرار  بسبب  إرسائيل  اقتصادية عىل  لفرض عقوبات  تأييدهم  األمريكي عن  اجلمهور 
االستيطان )11-2015(، بعدها بعام ارتفعت النسبة إىل 47%، ثم ارتفعت إىل 60% يف 

االستطالع األخري )2016-12(. 5
ما يعني أن محالت املقاطعة أوجعت إرسائيل، بعد أن نجحت نسبيا بعزهلا ثقافيًا وأكاديميًا 
وعسكريًا، حتى أهنا امتدت لتشمل املقاطعة الفنية والرياضية، ورضبت سمعة إرسائيل بني 
املاليني من عشاق الفن والرياضة، وهزت برجها العاجي الذي طاملا سّوقت نفسها من خالله 

بأهنا دولة »ديمقراطية« حتارب »اإلرهاب«.
السيايس  األفق  انسداد  بعد  خاصة  للفلسطينيني،  أمال   ،BDSالـ محالت  أعطت  كام 
وفشل احللول املطروحة، وابتالع املزيد من األرض؛ بأن تنجح يف إجياد نقطة ضعف مميتة 
لدى االحتالل، من خالل حماربته اقتصاديا وعزله أكاديميًا وثقافيًا، وكشف وجهه احلقيقي 
وممارساته العنرصية، وأن تستوحي من الدور التارخيي املهم الذي أداه املجتمع الدويل لنرصة 
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شعب جنوب أفريقيا يف نضاله ضد نظام األبارهتايد من خالل أشكال خمتلفة من املقاطعة، 
والذي أسفر يف هناية املطاف عن تصفية هذا النظام العنرصي.

أشكال التعاون والتضامن بني الكفاحني
اعتربت أدبيات املؤمتر الوطني األفريقي أن كفاحها يتكامل مع الكفاح الفلسطيني يف وجه 
الظلم والعنرصية، وطاملا رصح »مانديال« بأن حرية شعب جنوب أفريقيا ستظل منقوصة 
ما مل ينل الفلسطينيون حريتهم، وكان »يارس عرفات« أول زعيم هينئ »مانديال« بحريته، 
وأول من زار جنوب أفريقيا يف العهد اجلديد، وقد تواصلت لقاءات الزعيمني لفرتة طويلة، 
وأقامت سفارة  الل،  برام  هلا  ممثلية  وافتتحت  فلسطني،  بدولة  أفريقيا  اعرتفت جنوب  كام 
فلسطينية يف جوهانسبريغ، ووقع الطرفان العديد من اتفاقيات التعاون يف أكثر من جمال.. 
وعىل الصعيد الكفاحي، تبنى املؤمتر الوطني األفريقي نداء املقاطعة عام 2012. كام تبنى 
أكرب احتادات النقابات العاملية هناك النداء ذاته، كام أيده األسقف »دزموند«، وكانت أول 

جامعة يف العامل، جامعة جوهانسربج، قد قاطعت جامعة بن غوريون اإلرسائيلية.
ويف مؤمتر »ديربان« ملناهضة العنرصية الذي عقد يف أيلول 2001، وّقعت أكثر من ألف 
شخصية وطنية وأكاديمية عاملية عىل وثيقة تطالب بإهناء االحتالل، وتطالب بإعادة اعتبار 
الصهيونية شكال من أشكال العنرصية، إال أن أحداث 11 ايلول التي وقعت بعد املؤمتر 
مبارشة، غطت عىل املوضوع وأجهضت املرشوع، ولكن بعد أن قامت إرسائيل ببناء اجلدار 
جتددت دعوات إسقاط اجلدار وإهناء االحتالل، وصار اجلدار عنوانا للنضال الفلسطيني 

واألممي، وقد أعطى انضامم قوى جنوب أفريقيا زمخا قويا للحملة عىل مستوى العامل.

قضيتان متشابهتان، وحلول مختلفة
وإرسائيل  أفريقيا  جنوب  من  لكل  واأليديولوجية  السياسية  اخليارات  كانت  إذا 
كمرشوعني استعامرّيني ينطويان عىل بعض االختالفات؛ إال أن وقائع وممارسات النظامني 
تؤكد أن مشهد األبارهتايد يتكّرر يف احلالتني، وأحيانا كان كل طرف حياول أن ينسخ صورة 
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الطرف الثاين. يف جمال املصائر واحللول النهائية اختلفت احلالتان، بسبب اختالف ظروفهام 
يف  املكانة  بنفس  تتمتع  أفريقيا  جنوب  يف  العنرصي  الفصل  حكومة  تكن  فلم  السياسية، 
املعادلة السياسية العاملية التي تتمتع هبا إرسائيل، خاصة بسبب موقعها يف الرشق األوسط، 
ويف قلب املنطقة العربية، كام أن الظروف السياسية التي كانت حتكم النظام الدويل إبان فرتة 
النضال اجلنوب أفريقي خمتلفة كليا عن املرحلة احلالية، ومن غري املتوقع أن تتخىل أمريكا 

عن إرسائيل، وترتكها يف مواجهة العقوبات الدولية.
يف املقابل، تضاءلت أمهية جنوب أفريقيا االسرتاتيجية بعد شق قناة السويس، وصارت 
أشبه بمرشوع استعامري حميل مستقل، لطبقة من الربجوازية األوروبية الطامعة، والذين ظلوا 
عىل صالت جتارية قوية مع دول املركز يف أوروبا. ومع هناية احلرب الباردة مل جيد املجتمع 
الدويل صعوبة كبرية يف ختّليه عن نظام بريتوريا، ونزع الرشعية عنه، بعد أن كان قد عزله 
وفرض عليه عقوبات جتارية، خاصة بعد أن اشتد الرصاع هناك، يف مرحلة كان العامل يشهد 

فيها حتّوالت إقليمية ودولية كبرية وعميقة.
نظام  عىل  وال  العنرصي،  التمييز  نظام  عىل  الدويل  املجتمع  يوافق  مل  أخرى،  ناحية  ومن 
البانتوستونات )عندما طالب بانتستون ترانسكي، االنضامم لألمم املتحدة كدولة مستقلة رفضت 
هذه األخرية ذلك(، بينام ما زال املجتمع الدويل غري آبه باملامرسات العنرصية اإلرسائيلية، ومل 

تعرتف األمم املتحدة بفلسطني )كعضو مراقب( إال بعد سنوات طويلة ومريرة من الكفاح.

خامتــة
نزعات  معهم  جلبوا  أفريقيا،  جنوب  أرض  األوائل  البيض  املستوطنون  وطأ  عندما 
االستعامر والتوسع، وما تتضمنه من قيم العنف والتعصب واالستعالء، وما حتمله معها 
من وسائل وأدوات حربية متقدمة. ويف املقابل، كان شعب جنوب أفريقيا األصيل يعيش 
حياة املشاع. وإذا كانت بني الطرفني فجوة حضارية هائلة؛ إال أن السكان األصليني كانوا 

يمثلون اجلانب اإلنساين؛ بام حيملونه من قيم التعاون واإلخاء والبساطة، وقبول اآلخر.
التعصب  قيم  عىل  اإلنسانية  قيم  وانترصت  حقوقه،  مغتصب  عىل  أخريا  الشعب  انترص 
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رائدا  نموذجا  للعامل  قّدموا  لكنهم  مستغليهم؛  عىل  والفقراء  املحرومون  انترص  والعنرصية، 
ونادرا يف حسم الرصاع؛ فقد كان حساًم إنسانيا، ُأنـِجـَز بروح التسامح، وبأفق وخطاب إعالمي 
عقالين، وبربنامج سيايس حكيم، وبرؤية تقدمية حضارية، ال تسعى إلقصاء اآلخر أو القضاء 
عليه، بل لتحريره من رشوره، واإلمساك بيده ليتحد اجلميع معًا يف حترير البالد من الظلم واجلور 
والطغيان، ولصناعة مستقبل مرشق واعد؛ فيه لكل فرد نصيب ومكان حمرتم، يليق بإنسانيته.

لعل من بني أهم هذه الدروس أن جمموعة من القبائل املتناثرة واملتناِزعة والتي كانت 
تعيش مرحلة ما قبل احلداثة، متكنت من التوحد، والتغلب عىل الكثري من الصعاب، وتنحية 
التناقضات الداخلية، وخوض غامر النضال الشعبي واملسلح، واالنتصار عىل دولة كانت 
واالقتصادية،  العسكرية  بقوهتا  وتعتد  التكنولوجي،  والتقدم  احلضارة  ذروة  نفسها  تعترب 

وبقبضتها األمنية.
مل تكن املعركة نزهة بني الورود؛ بل كانت سنني حالكة من املعاناة والتضحيات. 
ومل يكن العدو سهال؛ بل كان يف منتهى الرشاسة. ومل تكن اجلبهة الداخلية حالة مثالية؛ 
بل كانت مضطربة ومتقلبة، وقد اعرتهتا كثري من الصعوبات والتشوهيات، خاصة يف 
التغلب عىل كل يشء،  أمكن  النظام. ومع ذلك  اهنيار  التي سبقت  املراحل األخرية 

وجتاُوز كل العراقيل. 
يكمن الدرس الثاين، يف روح وجوهر »ميثاق احلرية«، وهو الوثيقة التي اعتمدها املؤمتر 
الوطني األفريقي برناجما سياسيا له، والتي تنادي بالسالم واملحبة والتسامح، وتعايش الكل 
معًا بأخّوة واحرتام وكرامة، دون متييز عىل أساس اللون أو العرق أو الدين. ولئن كانت 
هذه املبادئ العظيمة مدرجة يف كثري من دساتري الدول، إال أن شعب جنوب أفريقيا أضاف 
عليها درسا يف كيفية جتاوز املايض، والغفران ملن اعتدى عليهم. وأعطى درسا يف التسامح 
والتعايل عىل اآلالم، والبحث عن اجلانب اإلنساين يف شخصية العدو؛ ورْصد بقعة الضوء 

مهام كانت صغرية يف حميط الظالم. 
احلالة  ألهنا  ومضامينها،  بروحها  العظيمة،  التجربة  تلك  استلهام  الفلسطينيني،  عىل 

األقرب إليهم، واحلل األمثل للجميع.
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