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تمهٌد : استقرت جماعات الهولندٌٌن والفرنسٌن البروتستانت الفارٌن من االضطهاد 

بأاوربا فً جنوب افرٌقٌا , وكونوا مركز لهم فٌها الدارة حكمهم فً منطقة الدٌنً 

اثناء 6881رأس الرجاء الصالح واستولت برٌطانٌا على هذه المستعمرة عام 

الصراع ضد الثورة الفرنسٌة ونابلٌون ومن ثم اصطدمت بالهولندٌٌن الذٌن ٌعملون 

شماالً فأسوا دولتً االورنج  بالزراعة والمعروفٌن باسم )البوٌر( الذٌن توجهوا

والترنسفال , المستقلتٌن بٌنما ضمت برٌطانٌا الى امالكها فً جنوب افرٌقٌا 

مستعمرة الناتال , وكانت برٌطانٌا قد اظهرت اهتماماً كبٌراً وحقٌقٌاً بالمنطقة قبل 

 6888حٌث تم اكتشاف الماس فً تلك السنة واكتشاف الذهب عام  6818عام 

( كان على درجة كبٌرة SIMON( وخلٌج )TABLE BAYمٌن خلٌج )حٌث ارادت تا

من االهمٌة لأل مبراطورٌة االسٌوٌة واالسترالٌة التً تكونت خالل القرن التاسع 

عشر على ٌد برٌطانٌا الدولة الصناعٌة القوٌة , وتماشٌاً مع ذلك اقرت الحكومة 

ى افرٌقٌا الجنوبٌة ( الذي ٌقضً بضم مناطق اخرى الMILNERالبرٌطانٌة مشروع )

سوٌزٌالند ( حٌث  –بتشوناالند  –نٌاسالند  –البرٌطانٌة وهذه المناطق )رودٌسا 

تكون هذه المناطق مع جنوب افرٌقٌا امتداًد ال ارضٌها وبذلك كان االساس للتوسع 

 الكبٌر الذي تاخم امالك البرتغال وااللمان والبلجٌك فً الشمال 

وكان الرأسمالٌون البرٌطانٌون وشركات االستثمار  وبذلك اصطدم لبرٌطانٌون معهم

فً مقدمة المواجهة وفً عقد معاهدات مع زعماء القبائل وملوكهم حٌث كانت تضع 

مناطقهم تحت الحماٌة البرٌطانٌة وتحوٌلها الى مستعمرات ترتبط مع مستعمرة 

 الرأس بنظام حكومً ونظام اقتصادي موحد وترتبط مع بعضها بوسائل مواصالت

تبٌح للشركة البرٌطانٌة االستغالل واالستثمار ومن ثم فقد وفد كثٌر من الرعاٌا 

سوٌزٌالند (   –بتشوناالند  –نٌاسالند  –البرٌطانٌٌن الى هذه المناطق) رودٌسا 

 ٌعملون فً مناجمها 

 سوٌزٌالند
تقع سوٌزالند فً المنطقة الشرقٌة من جمهورٌة جنوب افرٌقٌا ٌجاورها من 

مبٌق , ونظراً لتنوع البٌئة فٌها تعد افضل االقالٌم فً الجنوب الشرق موز

االفرٌقً وهً عالٌة الكثافة السكانٌة والغالبٌة العظمى من سكانها افرٌقٌون 

وبها قلٌل من االوربٌٌن واالسٌوٌٌن , وٌعد رعً االغنام واستغالل الغابات 

 المدارٌة كما  من الحرف الرئٌسة فٌها وتقوم الزراعة من الذرة والمحاصٌل



ٌزرع القطن والتبغ واالرز وقصب السكر , وتوجد صناعة السكر فً الحدود 

الشرقٌة , ومن الموارد المعدنٌة فٌها )االسبستوس(  والحدٌد الخام وٌوجد 

 اٌضاً الفحم )والكارولٌن والبابرٌت( 

انتشار كبٌر بٌن السكان  الدٌانة : تشكل الدٌانة المسٌحة فً سوٌزٌالند

وٌعتبر المجتمع السواتٌنً شعب متدٌن الى حد كبٌر وتعد المسٌحٌة الى 

( من 8.28جانب الدٌانات التقلٌدٌة االدٌان االكثر شعبٌة حٌث تشكل حوالً )

مجموع السكان المسٌحٌن وكانت الكنٌسة االولى فً البالد الكنسٌة المٌثودٌة 

د من البعثات التبشٌرٌة لمختلف الطوائف ( وتبعها العد6811ٌفً عام )

المسٌحٌة , حٌث دعا الملك السواتً الثانً المبشرٌن المٌثودٌن الى مملكته 

( والكنٌسة المٌثودٌة اول كنٌسة تأسست فً البالد فً )ماهامبا 68.1عام )

 %( من مجموع السكان  1اما الدٌانة المسلمة فأنها ال تشكل سوى )( 

( وقدر سكانها عام 681311احة سوٌزٌالند حوالً )المساحة : تبلغ مس

( نسمة ,ارضها جبلٌة والقطاع الشرقً منها 818888بحوالً ) 6988

سهلً , مناخها معتدل على المرتفعات حار رطب على السهول الشرقٌة اما 

اللغات الرسمٌة هً الغة االنكلٌزٌة واللغة السٌسواتً المحلٌة وعاصمتها 

 مبابان 
 

 التواجد البرٌطانًجذور 
بدأ ظهور قبائل السوزاي على مسرح االحداث فً القرن الثامن عشر , ووقعوا تحت 

سٌطرة قبائل الزولو فً بداٌة القرن التاسع عشر ,ولما اصبحت دولة الزولو تحت 

الحكم البرٌطانً حٌن اختل هؤالء الناتال , انتهز السوازي الفرصة واستقلوا 

ة عاد الزولو الى السٌطرة علٌهم فكان السوازي حٌنها واسسوا مملكتهم الحالٌ

ٌحتفظون بعالقة طٌبة بالبوٌر من اجل الدفاع عنهم وعندما احتل البرٌطانٌون 

ظل السوازي اصدقاء البرٌطانٌٌن وانظموا الٌهم عندما هاجموا  6888الترنسفال 

لترنسفال قبائل )السٌكوكونً( حٌن كان هؤالء حلفاء للزولو , وعندما استقلت ا

)اثر حرب البوٌر االولى *( اعترف البوٌر با استقالل سوٌزٌالند وحد الحدود  6886

مرة اخرى باستقالل  اعترفت الترنسفال  6881فٌما بٌنهم , وفً اتفاق لندن 

 سوٌزٌالند 

كما نص االتفاق اٌضاً احتفاظ برٌطانٌا بمنطقة الرأس وتقدٌم المشورة السٌاسٌة 

لتدخل فً عالقة الترنسفال بجمهورٌة البوٌر )االورنج( وبذلك الخارجٌة مع عدم ا

تكون معاهد لندن اول فشل مؤقت لحلم برٌطانٌا العتٌد وهو احتالل افرٌقٌا من الكاب 

عقد اجتماع بٌن السٌر هنري لوك المندوب السامً  6891وفً عام الى القاهرة 

 ل حق ادارة سوٌزٌالند , بجنوب افرٌقٌا والرئٌس كروجر , اتفق على منح الترنسفا

 



ولم تكن الترنسقال ترٌد من السوازي سوى السٌطرة على االقلٌم الساحلً الذي ٌقع 

شرق بالدهم من اجل الوصول الى البحر , ولذا عمل السوٌزٌالند مرة اخرى على 

حٌنما زار ستة من زعمائهم لندن  طلب الحماٌة البرٌطانٌة والحوا فً هذه الحماٌة

, اندلعت الحرب بٌن  6899عشر من شهر تشرٌن االول عام  وفً الحادي

البرٌطانٌٌن والهولندٌٌن حٌث كان كل منها ٌحاول تحقٌق النصر على االخر 

لالستٌالء على المنطقة برمتها لكن االمر انتهى با استٌالء البرٌطانٌٌن على برٌتورٌا 

ولندٌٌن وهرب وعلى كل جنوب افرٌقٌا بعد انتصارهم فً معركة شرسة على اله

-6898وفً خالل حرب البوٌر الثانٌة )  6988هولندا عام  رئٌسهم كروجر الى

( التزم السوازي جانب البرٌطانٌون حتى اذا انتهت الحرب دخلوا فً الحماٌة .698

 ً خاص واقام حكومة مؤقتة فٌها من جدٌد فذهب الٌهم مندوب برٌطان

فات مع مبشرٌن اقوٌاء اعالن الحماٌة: كان السوازي قد عقدوا تحال

ٌتمتعون بنزعة امبرٌالٌة وٌنتمون الى مدرسة الحكم فً لندن , وكانوا 

اولئك ٌعارضون وبوجه خاص سٌاسٌة العنف التً كانت تنتهجها طبقة 

معٌنة من ساسة المستعمرات وهً سٌاسة الفتح والسلب والمهانة اتجاه 

تجارٌة , وفً نفس الملونٌن اذ تؤدي هذه السٌاسة الى وقف اعمالهم ال

نزاع  الوقت كانوا ٌؤمنون بتفوق العنصر االبٌض وثقافته ودٌنه تفوق ال

ٌمكن الفصل  فٌه , وٌنظمون الى االستعمار والتجارة والمسٌحٌة حلفاء ال

بٌنهم , وفً الوقت نفسه كانوا ٌؤكدون على ضرورة تولً الحكومة 

البرٌطانٌة مسؤولٌة االفرٌقٌٌن )الوصاٌا االبوٌة( وسعوا الى تٌسر االتصال 

الثقافً بٌم المستعمرٌن والسكان االصلٌٌن , وقد ضلوا ٌمارسون الضغط 

ن خالل الخطابات على المندوب السامً ووزارة المستعمرات فً برٌطانٌا م

واللقاءات الشخصٌة بغٌة تحقٌق هذه الحماٌة وكان للضعف السٌاسً 

والعسكري العام فً الحكام الموالٌن تجاه المبشرٌن وتولٌهم الملك نتٌجة 

االنقالبات وخوفهم من اخطار الحروب االهلٌة واالضطرابات كما هو الحال 

لمستمرة والمتكررة , مع السوازي الذٌن ظلوا ٌتعرضون لغارات الزولو ا

رض واالستٌالء على اٌضاً ضحاٌا لقرصنة البوٌر المتعطشٌن لأل اكما كانو

الماشٌة واسر االفراد الستخدامهم كعمال لدٌهم , وٌعقدون بٌن الحٌن 

واالخر معاهدات صداقة مع الرؤساء الفرعٌٌن المجاورٌن , ثم ٌزعمون ال 

لنفوذ ولذلك فقد كان هؤالء نفسهم بعد ذلك حقوق فً االرض وفً مناطق ا

االجنبً لضمان بقائهم ومن هنا اختاروا  الى التائٌد الملوك بحاجة ماسة 

فً النهاٌة التحالف مع المبشرٌن وحكومة لندن كا ادوات اساسٌة فً 



وكان ٌحكم المملكة حٌن ذا الملك مسواتً الذ اعتمد فً سٌاسته  سٌاستهم 

د الزولو وهكذا نظر مسواتً منذ البداٌة الى الخارجٌة على عقد تحالفات دفاعٌة ض

مستوطنٌه الناتال والترنسفال الى الحكومة البرٌطانٌة الحلفاء ضد اعداءه االفرٌقٌٌن 

التقلٌدٌٌن اما المستوطنون فلم ٌكن ٌعنٌهم كالعادة سوى ارض السوزاي وماشٌتهم 

او اقامة  واٌدٌهم العاملة , وكانت الترنسفال تهتم بوجه خاصة بضم السوازي

عالقات ودٌة معهم على االقل لتحصل على منفذ على البحر من خالل خلٌج )كوبسً( 

فً الوقت نفسه كانت برٌطانٌة تخشى وبوجه خاص من اشتراك المانٌا والترنسفال 

معها فً سوٌزٌالند ذات الرقعة المحدودة والمعزولة عن المستعمرات وخطوط 

ف هام للمواد المعدنٌة , وكان قد مارس الموصالت حٌث لم ٌكن هناك اي اكتشا

بعض المستوطنٌن الضغوط على مسواتً للحصول على امتٌازات ما ٌتعلق منها 

بالملكٌة الخاصة لألراضً  استئجار االراضً واالحتكارات التجارٌة وكان مسواتً 

بعدها نشأت ازمة فً سوٌزٌالند تدخل  6818قد منح عدة امتٌازات لهم قبل وفاته 

تم عقد  .698البوٌر والبرٌطانٌٌن للحصول على هذه االمتٌازات وفً عام فٌها 

الصلح فً برٌتورٌا اثر معاهدة )فرنجٌٌج( حٌث املت برٌطانٌا على غرٌمتها 

الهولندٌة شروطها , وقد استسلم البوٌر واحتلت برٌطانٌا كل من الترنسفال واالورج 

ومن االمور الممٌزة التً دارت خالل مقابل محافظتها على هوٌتها الثقافٌة والدٌنٌة 

هذه الحرب لجوء البرٌطانٌٌن الى تجمٌع وعزل المدنٌٌن من البوٌر فً معسكرات 

االعتقال وكان ذلك نتٌجة سٌاسٌة االرض المحروقة التً اعتمدتها برٌطانٌا ضد 

البوٌر من خالل وضع السم فً ابارهم ورش الملح فً حقولهم واتالف المحاصٌل 

فً مزارعهم ثم نقل سكان هذه المزارع واغلبهم نساء واطفال الى  والمواشً

( , 6981معسكرات اعتقال وتوفً االف منهم بسب الجوع واالمراض  وفً عام )

جعلت ادارة سوٌزٌالند من اختصاص حاكم الترنسفال اللورد )ملنر( وفً تموز عام 

حكومة  انفصلت 6981صدر تصرٌح ٌزٌد من سلطة الحاكم ولكن عام  6981

السوزٌالند انفصلت عن حكومة الترنسفال , والقٌت مسؤلٌتها مباشرة على عاتق 

عٌن لها مندوب سامً خاص بها  6988المندوب السامً بجنوب افرٌقٌا وفً عام 

 واصبحت محمٌة برٌطانٌة

 اتحاد جنوب افرٌقٌا

 ( نقل سوٌزٌالند وبوسوتالند6968وفقاً لقانون جنوب افرٌقٌا الصادر عام )

وبتشتونا الند والتً كانت تعرف باسم اراضً المفوض السامً الى اتحاد جنوب 

افرٌقٌا , وتألفت فً العام نفسه اول وزارة لالتحاد برئاسة لوٌس بوتا ,استهدفت 

سٌاسته التوفٌق بٌن فرٌقً البٌض هما االنكلٌز والبوٌر , اال ان االخٌرٌن لم ٌنسوا 



نكلٌز كان اتحاد جنوب افرٌقٌا ٌعنً المساواة بٌن هزٌمتهم التً اصٌبوا بها امام اال

العناصر البٌضاء فً جمٌع الحقوق السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة مقابل 

التجاهل التام لمسألة حقوق االخرٌن من االفارقة والملونٌن , واول المشكال التً 

حتاج الى حل واجهت االتحاد مسألة نقص العمالة وكانت من المسائل المهمة التً ت

عاجل , ومن الجدٌر بالذكر ان االفرٌقٌٌن اثبتوا قدرة ومهارة عالٌة بعملٌة حفر 

واستخراج الذهب تفوق مهارة البٌض ومع ذلك كان بعضهم ٌفضل العمل فً 

الزراعة اذ ان المجال الصناعً والتعدٌنً كان ٌعرضهم لظروف قاسٌة ومخاطر 

ى انتهاج سٌاسٌة صارمة اتجاه االفرٌقٌٌن جمة عدٌدة مقابل ذلك لجاءت الحكومة ال

والملونٌن برزت سماتها فً التفرقة العنصرٌة اساساً , وفً القوانٌن التً سنت 

سن  6966لتعطً البٌض حق السٌطرة اجتماعٌا واقتصادٌا وسٌاسٌا , ففً عام 

م البرلمان اولى تشرٌعاته التً تتعلق بتوفٌر العمال ودفعهم دفعاً للعمل فً المناج

( والذي بموجبه منع السود من القٌام بأي 6966فكانت قانون )المناجم واالشغال 

عمل كان ٌتطلب مهارة , وضممت السلطات بذلك اجبار االفارقة علة العمل وفق 

سٌاستها الموضوعة وفً نفس الوقت حماٌة العمال البٌض من ذوي التعلٌم 

لك قامت الحكومة اٌضاً بحرمان المتوسط من منافسة العمال السود لهم , وتأكٌد لذ

االفارقة من الحصول على اي شهادات تثبت وتؤكد خبرتهم العملٌة وبالتالً نجاحها 

فً منع االفرٌقٌٌن من ممارسة اي عمل ٌتطلب ذلك النوع من الشهادات وضماناً 

للحصول على اكبر قدر ممكن من العمالة الرخٌصة , اصدر البرلمان  قانون 

, ثم بموجبه منع السود من حق شراء االراضً فً المناطق  6961االراضً لسنة 

التً تتبع رسمٌاً للعناصر البٌضاء , كما منعوا من حق وراثة االرض او االستفادة 

% من االراضً مخصصة للبٌض وبسبب تلك  88منها وقد جعل هذا القانون حوالً 

اج لم ٌكن امام السود السٌاسة وحرمان االفارقة من امتالك االراضً الصالحة لالنت

خٌار اال ان ٌعملوا فً مزارع البٌض وفً المصانع والمناجم ,وهذا ما كان ٌسعى 

تم اصدار القانون  69.1الٌه البٌض فً تطبٌقهم لكل السٌاسات السابقة ,وفً عام 

الذي حضر انتساب العمال االفرٌقٌٌن الى اتحادات البٌض كما منعهم بحق  66رقم 

بهدف  69.1م ثم جاءت بعد ذلك قوانٌن الحواجز اللونٌة لسنة المطالبة بحقوقه

حماٌة العمال البٌض من زحف العمالة السوداء , وقانون تمثٌل السكان االصلٌٌن 

الذي اسقط اسماء االفارقة الناخبٌن وجعل لهم سجالت خاصة بهم  6911لعام 

كون وبسرعة كبٌرة وعلى هذا النحو, اخذ جماعة بلورتارٌة دائمة وكبٌرة العدد بالت

حٌث كان معظم العمال االفرٌقٌٌن فً المناجم والمدن ٌجندون كعمال موسمٌٌن ثم 

انتهى االمر بعدد متزاٌد من االشخاص واالعتماد على العمل الموسمً فً كسب 

العٌش ,وبمرور الوقت حدثت عملٌة تثبٌت لألٌدي العاملة ونتٌجة لذلك كان نشوء 

ٌة اكثر تقدم مما هو علٌه فً معظم اجزاء شرق وغرب البلورتارٌة ظاهرة افرٌق



افرٌقٌا , بل كان هناك عدد اكبر من العمال فً المزارع المملوكة للبٌض , مع ما 

ادى الٌه انتزاع االراضً من زٌادة سرٌعة فً صفوف البورتارٌة الرٌفٌة كما وقد 

لسٌاسٌة , وكان نهضت جماعة المثقفٌن الناشئة فً تحدٌد اتجاه الهوٌة الوطنٌة ا

تطور هذه الجماعة محكوماً بالطابع الخاص لالستعمار االوربً وبتوفٌر نسبٌة 

االلتحاق للتعلٌم , وكان السقف االجتماعً لالفارقة فً الجنوب ادنى بكثٌر منه فً 

 الحماٌة اعالنها سوى االفرٌقً للشعب ضمانات لندن حكومة تقدم ولمغرب افرٌقٌا 

 حتى قائمة الحماٌة هذه وضلت وسوٌزالند وبشتوالند توالندباسو على البرٌطانٌة

 مرتبطة الدول هذه كانت وان استقاللها على سوٌزٌالند حصلت عندما6918 عام

 الى .698 عام من الفترة تعد وبذلك افرٌقٌا جنوب اقتصاد با وبالكامل اقتصادٌا

 مستعمرات جعلت فكرة ظهرت حٌث البالد شهدتها التً الفترات احرج من 6968

 جمهورٌة انشاء الى االفرٌكانز دعا حٌن فً واحدة سٌاسٌة وحدة افرٌقٌا جنوب

 المستوطنون رأى حٌن فً العنصرٌة التفرقة سٌاسٌة تنتهج برٌطانٌا عن مستقلة

 نهاٌة فً الرأي استقر وقد رالٌةباللٌ االفكار وانتهاج ببرٌطانٌا االرتباط ضرورة

 البرٌطانٌة المستعمرات بٌن الفٌدرالً االتحاد من نوع وجود ضرورة على المطاف

 فً )دمٌنون( بصفته ذاتً حكم لالتحاد اعطى الذي افرٌقٌا جنوب اتحاد وتكوٌن

 البرٌطانً التاج ٌعٌنه حاكم االتحاد رأس على واصبح البرٌطانً الكومنولوث

 عن مسؤول الوزراء رئٌس وصار منتخبة عامة وجمعٌة شٌوخ سمجل وٌعاونه

 صارت االتحاد هذا وداخل العامة الجمعٌة امام مسؤولة وزارة معه التنفٌذٌة االمور

 االجناس من غٌرهم دون البٌض السكان عن قاصرة السٌاسٌة الحقوق ممارسة

 وصارت االتحاد انشاء ترتٌبات من نصٌب اي السود السكان خذأٌ ولم االخرى

 اتباع الى برٌطانٌا عمدت افرٌقٌا جنوب اتحاد قٌام ومنذ المبدأ هً العنصرٌة التفرقة

 تلك توسعت ثم االفرٌقٌة االغلبٌة حساب على البوٌر ترضٌت الى ترمً سٌاسٌة

 من وانطالقاً  الحٌاة نواحً مختلف وشملت البٌضاء الحكومات اٌدي على السٌاسة

 قاموا والذٌن سواهم دون البٌض على افرٌقٌا جنوب فً السٌاسً النشاط اقتصر ذلك

 اعتبار دون بٌنهم السلطة لتداول األوروبٌة النظم قرار على سٌاسٌة احزاب انشاء ب

  والبرٌطانٌٌن البوٌر بٌن العالقات تنظٌم بهدف االصلٌن للسكان

 سوٌزٌالند فً الوطنٌة الحركة

 على مبنً الخصوص وجه عاى سوٌزٌالند فً الوطنٌة الحركة وكانت

 الداخلٌة شؤونهم وأدارت السوازي حٌاة على المسٌطرٌن والعرق التقلٌد

  االعلى الزعٌم قبل من تحدد القوانٌن وكانت االستعمارٌة المرحلة طٌلة



 الذي( داال لٌبن) ٌدعى مجلس ٌساعده االسد اي(  اٌنٌما نغو بً) الملقب

 من وٌمبثق الٌها االنظمام بالغ ذكر لكب وٌمكن اقلٌمٌة عرقٌة مجالس ٌضم

 وقد مستمرة بصورة االنغواٌنما تساعد(  لٌكوكو) تدعى هٌئة المجالس هذه

 الرسمٌة اإلدارة مساعدة بهدف أوربً مشورة مجلس 69.6 عام انشئ

 عندما 6911 عام المجلس هذا الغً البالد فً األوربٌٌن بشؤون ٌتعلق بما

 واخر تشرٌعً مجلسٌن انشاء على نص والذي للبالد دستور االنكلٌز اصدر

 وبتشجٌع التقلٌدٌة المؤسسات على االبقاء ارادة(  لٌبندال) ان اال تنفٌذي

 تعرض الوطنً كودفو اٌمبو بأسم سٌاسً حزب تأسٌس الثانً سبهوزا من

 كان الذٌن السود مقاطعة الى االتحاد حكومة اتبعته الذي العنصري النظام

 االجتماعٌة حقوقهم على بالحصول الوطنً النظال من تارٌخ6 لهم

 االساسً المحور مثلت سٌاسٌة واخزاب وطنٌة منظمات فشكلت والسٌاسٌة

 المؤتمر حزب الحركات تلك طلٌعة فً وكان البالد فً الوطنٌة للحركة

 شن .696 عام تأسٌسه منذ االفارقة نضال قاد الذي االفرٌقً الوطنً

 النظام ضد االجتماعٌة التنظٌمات وقاد السٌاسٌة المعارك من الكثٌر

 من فٌها ٌعٌش من لكل ملك هً افرٌقٌا جنوب ان على مؤكداً  االستعماري

 مالم علٌها سلطتها فرض حكومة اٌت استطاعة با لٌس وانه وبٌض سود

 بغض البالد جمٌع إدارة فً ٌشارك ان ٌجب الذي الشعب رغبة على تعتمد

 واللون العنصر عن النظر

 السٌاسٌة االحزاب
 وٌعنً الرسمً الملك حزب هو:  الوطنً كودفو اٌمبو حزب -6

 احزاب ظهرت الستٌنٌات فترة وخالل الطاحون حجر المحلٌة باللغة

 هً معارضة ٌسارٌة

 دعاة من وطنً قومً حزب وهو:  الحر الوطنً النغوان حزب -

 الملك سلطات وتقلٌص الدستور اصالح با طالب االفرٌقٌة الوحدة

 نال 6911 انتخابات وفً زوان امبروز الدكتور هو الحزب رئٌس

 االتحاد ال لٌشكل أوربً حزب مع تحالفه بعد المقاعد جمٌع الحزب

 التحالف خطر له تبٌن ان مالبث الثانً سبهوزا لكن السوٌزٌالندي



 للبالد جدٌد دستور وضع الى 6911 عام فأسرع االوربً الحزب مع

  لالنتخابات االوربً التمثٌل فٌه الغى

 عام تأسس صغٌر تقدمً حزب هو السوٌزٌالندي التقدمً الحزب-

  السوٌزالندٌة التقدمٌة الرابطة انقاض لىع 69.9

 داخل انشقاق من نشى تقدمً حزب السوٌزالندٌة المتحدة الجبهة -

  مابوزا رئٌسه السوٌزٌالندي التقدمً الحزب صفوف

 بمعظم اطاحت السٌاسٌة االحزاب تنظٌم فً المتغٌرات هذه ان

 األبٌض الرجل مع التفاهم بحدود تعمل التً المتهاونة العناصر

 تؤمن ثورٌة قٌادات محلها وحلت للعمل كأسلوب بالمساومة وتؤمن

  الجماهٌري يالجبهو بالعمل

 هدوء فً االثر له المستقر سٌوٌزالند فً تصاديقاال الوضع وكان

 العام االضراب اهما باتااضطر عدة حصلت فقد ذلك ومع نسبٌاً  البالد

 والوحٌد الهام االضراب بمثابة وكان 6911 عام النقابات قادته الذي

  االستقالل قبل ما مرحلة فً

 

 بٌن الحرب العالمٌتٌن  ما سوٌزٌالند فً البرٌطانٌة السٌاسة

 
 بسٌاسة متمثلة سوٌزٌالند فً عنصرٌة سٌاسة البرٌطانٌة الحكومة اتبعت

 من عام 68 البالغ السوٌزي المواطن ارغمت قد وكانت عنصرٌة ضرٌبٌة

 على الضرٌبة نفس فرصت بٌنما استرلٌنً جنٌه . قدرها سنوٌة ضرٌبة دفع

 المواطن على ةظباه الضرٌبة هذه وكانت عام 6. البالغ االبٌض المواطن

 ٌتعلق فٌما تعسفٌة اكثر سٌاسة البرٌطانٌة الحكومة اتبعت لذلك السوٌزالندي

 باإلنتاج بأحقٌتهم البٌض ادعى حتى استغاللها وكٌفٌة  السوازٌة با االراضً

 بأنهم البٌض زعم حٌث العالمٌتٌن الحرب ما بٌن الفترة فً شائعاً  ذلك وكان

 تحت من المستخرجة الثروة من الصحٌحة االستفادة على قادرٌن وحدهم

 الرجل حصة بلغت وقد لألفارقة الباقً وٌتركون االغلبٌة ٌأخذون حٌث التربة

 كما بأكملهم للسود المتبقً والثلث بأكملها البالد ثروات من الثلثٌن االبٌض

 المستوطنٌن لمشروع األراضً توفٌر لغرض السوازٌة االراضً استخدمت

 رخٌصة عمالٌة أٌدي تأمٌن أجل من السوازٌة العاملة القوى وتقسٌم

  مجموعتٌن الى السوٌزالندٌٌن الفالحٌن تقسٌم تم لذلك ومستقرة



 المناطق فً مقٌمة كانت التً السوازٌة العوائل هً:  األولى المجموعة

  البٌض أراضً من القرٌبة

 وإقامتهم عملهم فترة وكانت المستأجرٌن العمال من هم:  الثانٌة المجموعة

 من الف( 8,888.) حوالً ظل 6961 عام وبعد سنوات خمس األرض فً

  بٌنهم خاصة عقود ٌربطهم خاصة ارض على ٌقٌمون السوازٌٌن الفالحٌن

 الزراعة وراعوا لألبٌض االستٌطان نشاط عززوا قد البرٌطانٌٌن ٌكون وبذلك

 هذه األراضً وبٌع المالً الدعم وبرامج التمٌٌزٌة الضرائب مع البٌضاء

 69.6 عام سٌوزٌالند فً والسود البٌض بٌن توتر مصدر ولدت السٌاسٌة

 البرٌطانٌة الحكومة مع القضٌة بمناقشة ..69 عام الثانً سبهوزا قام

 األرض واستغالل الزراعٌة العمالة اداء لرفض لندن الى وفد بإرسال

 على السوازٌٌن ٌحصل ان دون 69.1 عام حتى القضٌة واستمرت السوازٌة

 فً الثقة وعدم خصوصاً  البرٌطانٌٌن من أستٌائهم الى ادى مما لصالهم نتٌجة

 األفرٌقٌة التحرر لحركات كانت الثانٌة العالمٌة الحرب بعد عموماً  األوربٌٌن

 ألتخاذ البرٌطانٌة اإلدارة وعلى السوازٌة الحكومة على الواضح األثر للسود

 أسترجاع قانون 6911 عام اصدار فتم األصلٌن المواطنٌن لصالح تدابٌر

 البرٌطانٌة الحكومة رأت حٌث السوٌزالندٌن لصالح األوربٌٌن من األراضً

 السوازٌٌن بٌن األراضً نقص لمشكلة حاصلً  حالً  كان األراضً توفٌر ان

 نجاحاً  حققت قد األربعٌنٌات أواخر فً الزراعً اإلصالح عملٌة فأن ذلك على

 عن األراضً بعض استعادوا قد كانوا السوازي ان من الرغم وعلى بسٌطاً 

 ٌفتقر كان األرض استقالل وعملٌة االنتاج أن اال 6911 قانون تسوٌة طرٌق

  االستعمارٌة السٌطرة تحت بقٌت لذلك الدعم الى

 الثانٌة العالمٌة الحرب فً سوٌزٌالند

 برٌطانٌا جانب الى سوٌزٌالند وقفت 6919 عام الثانٌة العالمٌة الخرب اندالع عند

 الى ادى الذي االمر( وٌستٌمنستر) قانون بعده ومن(  الدومٌنون) للنظام تطبٌقاً 

 الحرب فً برٌطانٌا جانب الى الحكومة وقفت النهاٌة فً ان اال السٌاسٌن اختالف

 فً وساعدت أفرٌقٌا جنوب اقتصاد تطور لصالح مهمة تغٌرات الحرب جلبت وقد

 ضغط قوة المعارضة شكلت اذ سٌاسٌاً  السود نشاط تزاٌد الى ادت كنا التصنٌع عملٌة

 التً المعارضة الوطنٌة المنظمات من الضغط هذا كان البرٌطانٌة الحكومة على

 قرار طرٌق عن السوازي المجتمع لفئات توازن تحقٌق البرٌطانٌة اإلدارة اضطرت

 فئات لجمٌع أفرٌقٌا جنوب تحاداب والعٌش وقوانٌنها العنصري التمٌز الغاء



 حكومة على سلباً  إثر الذي األمر األفرٌقً واالسود االوربً االبٌض المجتمعٌٌن

  6918 العام انتخابات فً فشل الذي ( سمطس)

 تحدٌد فً كبٌر نصٌب األفرٌقٌة التحرر لحركات كان الثانٌة العالمٌة الحرب وبعد

 نحٌتها من برٌطانٌا وسارعت القارة فً البرٌطانٌة المستعمرات مستقبل ورسم

 دخلت وبالتدرٌج البرٌطانً الكومنولث فً باالدخول الجدٌدة األفرٌقٌة للدول بالسماح

 وكان الكبٌر البرٌطانً التجمع حضٌرة الى أفرٌقٌا فً البرٌطانٌة المستعمرات معظم

 هذه فً القوى مٌزان قلب الى ادى الكومنولث داخل األفرٌقٌة الدول نفوذ لتزاٌد

 من نهائٌاً  االنسحاب الى بها ادى مما العنصرٌة افرٌقٌا جنوب حكومة صد المجموعة

 جنوب اتحاد داخل وبقٌت افرٌقٌا جنوب جمهورٌة واعالن 6916 عام الكومولث

 أفرٌقٌا جنوب حكومة واخذت سوٌزٌالند ضمنها من برٌطانٌة محمٌات ثالث افرٌقٌا

 هذه الى موصالتها بقطع برٌطانٌا تهدٌد فً 6911 عام دبلوماسٌة محاولة فً

 إعالن الى االمر لتالفً سارعت برٌطانٌا ان اال الٌها وضمها الثالث المحمٌات

 حتى سوٌزٌالند استقالل تأجٌل اال 6911 عام من بداً  والمحمٌات الدول هذه استقالل

 السوازي الوطنً والمجلس سبهوزا للملك القوي الرفض الى ٌعود 6918 عام

 تحاحأ وقد والمجلس الملك الى البالد على الكاملة السلطة تحوٌل على واصرارهم

 اعضاء سٌطرة تحت وجعله(Tibiyo TaKangwane) للتنمٌة صندوق انشاء ذلك

 األموال دفع عن مسؤول الصندوق هذا كان االستقالل قبل السوازي الوطنً المجلس

 مثل كبٌرة لمشارٌع رئسٌاً  داعماً  أصبح االستقالل بعد انه اال المشتركة المشارٌع الى

  األراضً شراء عملٌات فً اٌضاً  الصندوق استخدام تم كما الوطنٌة الطٌران شركة
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