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الثقافة ومقاومة العنصر ية في روديسيا
الجنوبية "ز يمبابوي"

المقدمة:
عانت روديسيا الجنوبية (زيمبابوي) من سيطرة الأقلية البيضاء

لفترة طو يلة ،وذلك منذ قدوم المستعمر الأوروبي في عام 1893م،
م روديسيا الشمالية
وعندما انحل اتحاد وسط أفر يقيا الذي ض ّ

والجنوبية ونياسالاند في عام 1963م ،نالت كل من روديسيا

الشمالية (زامبيا) ونياسالانـد (مالاوي) استقلالهما عام 1964م،
بينما حاولت روديسيا الجنوبية نيل استقلالها هي الأخرى من
المملـكة المتحدة ،لـكن إيان سميث  Ian Smithرئيس وزرائها فاجأ
العالم بإعلان استقلال الأقلية البيضاء في روديسيا الجنوبية عن

المملـكة المتحدة من جانب واحد في  11نوفمبر 1965م ،مما آثار

ض ّده الأفارقة والعالم.
وقد قامت الحكومة الروديسية بسنّ العديد من التشر يعات
العنصر ية التي استهدفت استمرار الهيمنة البيضاء على الأفارقة،
بتعليمهم يجعلهم خدم للبيض و بشكل لا يؤثر على امتيازات الطبقة
العاملة البيضاء ،كما فرضت العديد من القيود على حر ية الصحافة
ونشر المنشورات للحركات الوطنية.
وبعد انهيار الدكتاتور ية البرتغالية وسقوط مستعمرتها في إقليم
الجنوب الأفر يقي موزمبيق وانجولا عام 1974م وانسحاب قوات
جنوب أفر يقيا من روديسيا في عام 1976م ،وافقت حكومة سميث
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تحت ضغط هجمات الحركة الوطنية الأفر يقية التي اتخذت من دول
الجوار مقر ّا ً لها على الدخول في مفاوضات مع الجانب الأفر يقي،
وذلك بمبادرة من المملـكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وكان أساس المفاوضات بين الجانبين الروديسي والأفر يقي
الاتفاق من حيث المبدأ على انتقال السلطة للأفارقة؛ سعيا لوضع
نهاية للصراع بين الطرفين ،الذين وق ّعا اتفاقا لوقف إطلاق النار ،وتم
وضع دستور جديد لحكم الأفارقة مع حماية حقوق الأقليات ،و ُأعلن
استقلال روديسيا الجنوبية التي تغير اسمها إلى زيمبابوي في  16أبر يل
1980م.
وتعتبر الثقافة عنصرا ً مهما ً من عناصر التراث الاجتماعي،
وهي التي تشمل كل ما يتلقاه الفرد عن الجماـعة من مظاهر الفنون
ن الثقافة هي
والمعارف والفلسـفة والعقائد ....إلخ ،وعلى هذا فإ ّ
مجموعة المفاهيم والمدركات المصطلح عليها في المجتمع ،وتنعكس في
الفن والفكر(.)1
وتنقسم الثقافة إلى ثقافة مادية وثقافة معنو ية ،ويتضمن النوع
الأول كل ما يصنعه الإنسان في حياته العامة ،وكل ما ينتجه العمل
البشري من أشياء ملموسة ،وتتمثل في المنازل والملابس والأثاث
وغيرها ،أمّا النوع الآخر وهو الثقافة المعنو ية فيشمل مظاهر السلوك
التي تتمثل في العادات والتقاليد وتعبر عن المُثل والأفكار
والمعتقدات(.)2
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( )1سامية مصطفى الخشاب :المدخل إلى علم الاجتماع ،بدون دار نشر ،القاهرة
1996م ،صـ .45
()2سعاد علي شعبان :الانثربولوجيا الثقافية لأفر يقيا ،بدون دار نشر ،القاهرة 1986م،
صـ . 259

الثقافة ومقاومة العنصر ية في روديسيا
الجنوبية "ز يمبابوي"

التعليـم:

سخ ّرت الحكومة الروديسية التعليم لخدمة أغراضها العنصر ية،

وقامت ُأسس السياسة التعليمية على النظام الدراسي وإنفاق

الحكومة على التعليم.

السياسة التعليمية لحكم الأقلية البيضاء

أعلن سميث بمجرد توليه رئاسة الوزراء في روديسيا الجنوبية في

 12أبر يل 1964م استحالة إقامة حكومة أفر يقية ،وتعهد بتطبيق

فلسفة السيادة البيضاء الكاملة المتحضرة على الأفارقة المتخلفين ،مما

تطلب اتباع سياسات عرقية وتعليمية مستبدة(.)1

واستهدفت السياسة التعليمية تقديم نظام تعليمي للأوروبيين

والآسيو يين والملونين على مستوى عال وجيد ،أمّا سياسة الحكومة

بالنسبة لتعليم السود فقد انعكست في إصرار النظام الحاكم على

الفصل العنصري وضرورة بقاء الرجل الأبيض في الموقف الأقوى
من نظيره الأسود ،حتى لا يرتقي اجتماعيا ً وينافس نظيره الأبيض

في مناصبه المهمة في المجتمع.

وعهدت الحكومة للإرساليات التبشير ية بتعليم الأفارقة وإدارة

المدارس الابتدائية الأفر يقية ،واحتفظت لنفسها بحق سنّ السياسة

التعليمية ومنح أو سحب رخص المؤسسات التعليمية ،أمّا المجالس
(1) Mungazi, Dickson A. : The Colonizer and the Colonized to the Conflicts in
Zimbabwe,the Journal of Negro Education , Vol.55, No. 4 , Autumn 1986,
P.521.
http://www.jstor.org/
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الأفر يقية المحلية فكانت مهمّتها الإنفاق على مدارس الإرساليات

فقط دون المشاركة في تخطيط السياسة التعليمية (.)1

أمّا عن نظام الدراسة للأفارقة فكانت مدّة الدراسة بالتعليم

الابتدائي سبع سنوات للأطفال الأفارقة ،وأوصت الحكومة بإنشاء

تعليم ما بعد الابتدائي ،وأنشأت لذلك حوالي  300مدرسة ثانوي

"للتدريب المهني" مدة دراستها عامين لأولئك الأطفال غير المؤهلين
لدخول المدارس العليا التي انقسمت إلى المدارس الثانو ية الأدنى

()2

 Junior Secondaryوالثانو ية  ،Secondaryوالمستو يات الأعلى من
الثانو ية  Seniorثم المرحلة الأخيرة ما قبل الجامعي .)3( Tertiary

وباستطاعة الطالب الأفر يقي من خلال هذا النظام الحصول

على شهادة تخرج في أي مرحلة ،ولمّا كانت فرص التعليم ضئيلة أمام

الأفر يقي مع قدراته المالية الضعيفة ،فإن ّه كان يكتفي بأقل الشهادات

ليبحث بها عن عمل يستطيع من خلاله دفع ما عليه من ضرائب

للحكومة؛ لذا كانت هناك نسبة ضئيلة للغاية هي التي تستطيع استكمال
دراستها الثانو ية والجامعية (.)4

(1) Riddell, Roger : Education for Employment, Catholic Institute for
International Relations, Cambridge Terrace, London 1980, PP. 10-13.

( )2وهي مرحلة مواز ية للمرحلة الإعدادية.

(3) Davies, Dorothy Keyworth : Race Relations in Rhodesia a Survey for 1972-73
, Rex Collings , London 1973, P. 372.
(4) Nelson, Harold D.: Zimbabwe a Country Study, Library of Congress
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Cataloging in Publication Data , second edition , Washington 1983, PP. 124125.
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أمّا إنفاق الحكومة فقد وصل إلى حوالي  20.7مليون دولار
لتعليم البيض في مقابل  11.2مليون دولار لتعليم السـود خلال
الفترة من 1976 -1967م ،أما المخصص للإنفاق على التعليم في
الميزانيـة الماليـة لعام 1978-77م فكان  74.5مليون دولار منها
 31.7مليون دولار لتعليم البيض و 42.8مليون دولار لتعليم السود
أي بمتوسط  522دولارا ً للطالب الأبيض في مقابل  52دولارا ً
للطالب الأسود( .)1ولم يستطع آلاف الأطفال الأفارقة سداد
الرسوم المدرسية بسبب أجور آبائهم الزهيدة؛ ولذا كان يتم طردهم،
على عكس الوضع للطالب الأوروبي الذي لا يمنعه عدم سداد
الرسوم من دخول المدرسة( ،)2كما كان يتم تعليمه حتى الصف
السادس الابتدائي بالمجان(.)3
وبرغم الصعوبات التي واجهها الطلبة الأفارقة إلا أن سكرتير
ن
قسم التعليم الأفر يقي ذكر في تقريره السنوي لعام 1972م أ ّ
التسجيلات في المدارس الابتدائية الأفر يقية وصلت إلى 3219
طالبا ً خلال عام 1972م من مجموع  692432طالبا ً أفر يقيا ً مقارنة
بأعداد عام 1971م الذي وصل فيه إجمالي الطلبة الأفارقة إلى
 639043طالباً ،أمّا أعداد الطلبة الأفارقة بـ  140مدرسة ثانو ية
فقد وصل إلى  29012طالبا ً في عام 1972م مقارنة بأعداد عام
1971م الذي وصل فيه عدد الطلبة إلى .)4(26077
(1) Weiss, Buth: Zimbabwe and the New Elite, London 1994 , P.109.
(2) Southern Africa News Bulletin, Vol. 2, No. 9, Nov.1969, P.6.
http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.n
usa196911
(3) Riddell, Roger: Op. Cit., P. 10.
(4) Davies, Dorothy Keyworth: Op. Cit., P. 374.
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نظام التعليم الروديسي في منتصف السبعينات

()1

وقد أث ّرت السياسات التعليمية العنصر ية بشكل مباشر على فرص
العمل المتاحة للأفارقة والتي ربطتها الحكومة بما حصل عليه العامل
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(1) Nelson, Harold D.: Op. Cit., P. 126.
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من مستوى تعليمي ،وكان من أه ّم بنود قانون التأهيل المهني عام

1959م ،الذي طُبق على أغلبية الحرفيين ،حصول الأفر يقي على

شهادة الثانو ية الصغرى (إشارة إلى إتمام عشر سنوات من

التعليم)(.)1

دور التعليم الأفر يقي في مواجهة العنصر ية

كانت مساعي الأفارقة السياسية مقترنة بتطورهم التعليمي مما

يعني ضرورة مواجهة قوات الحزب الحاكم حزب الجبهة الروديسية،

وبعد إعلان حزب اتحاد زيمبابوي الوطني الأفر يقي (زانو) لسياسته

التعليمية بعشرة أيام بدأ الوطنيون بشن حرب العصابات ضد

البيض( ،)2والتي تمركزت بشكل أساسي في المناطق الر يفية ،ولهذا
أغلقت الحكومة المدارس فيها ،كما هرب المدرسون وانتقل حوالي

 250000من الأفارقة الر يفيين إلى المناطق الحضر ية هربا ً من

الحرب.

وأنشأت الجبهة الوطنية  The Patriotic Frontمراكز لقيادة

الحرب في موزمبيق وزامبيا بداخلها مدارس للتعليم الأساسي،

والمدارس الثانو ية ،والزراعية ،وتدريب المدرسين ،ومدارس
السكرتار ية لإخوانهم اللاجئين من روديسيا الجنوبية الفارين من

وطأة تهديدات الهجمات الجو ية الروديسية ،وبرغم مساعدات

(1) The International Commission of Jurists: Racial discrimination and repression
in Southern Rhodesia legal study, published by the Catholic Institute for
International Relations London and international commission of jurists
Geneva, Geneva 1976, P.23.
(2) Mungazi, Dickson A.: Op. Cit., PP.521-529.
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وتبرعات الوكالات الدولية والحكومات المضيفة إلا أن ّه بقي هناك

نقص شديد في الـكتب والمواد الدراسية والمباني المدرسية(.)1
وسائل الإعلام:

تع ّد وسائل الإعلام من أه ّم الواجهات التي نشر من خلالها

الأفارقة آراءهم إزاء الأوضاع داخل روديسيا الجنوبية العنصر ية،

بوسائل الإعلام المنشورة أو المسموعة ،وإن كانت أغلب الوسائل

مملوكة للبيض ،فلا يعني ذلك أنّها ساندت مواقف الحكومة

العنصر ية بشكل دائم ،بل حاولت في أحيان كثيرة عرض القضية

بحيادية ،أمّا الأفارقة فنظرا ً لعدم قدرتهم المادية على تأسيس صحف

خاصة بهم أو إذاعات فقد اكتفوا بطبع منشوراتهم عرضت

قضيتهم(.)2

ويمكن تقسيم وسائل الإعلام الروديسية إلى نوعين :الأول

الإعلام المقروء والذي يُقصد به الصحف والمنشورات ،وتشمل
الصحف الحكومية والصحف المستقلة والصحف الدينية ،بالإضافة

إلى المنشورات الوطنية ،والنوع الثاني :الإعلام المسموع والمرئي

و يقصد به الإذاعة والتليفز يون.

أسّ ست الحكومة في البداية صُ حف الماشونالاند

The

 Mashonalandوزمبيز يان تايمز  ،)3( Zambezian Timesثم روديسيا
(1) Riddell, Roger: Op. Cit., PP. 31-33.

( )2جورج هـ  .ت .كيمبل  :افر يقيا المدار ية ،ترجمة  :علي رفاعة الأنصاري ،ج ،2
القاهرة  ،1969صـ.149
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(3) Barton, Frank: The Press of Africa, the Macmillan Press LTD, London 1979,
P.218.
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هيرالد في سالسبوري في عام  .)1(1892وبولاوايو كرونيكل The

 ،)2( Bulawaye Chronicleوصنداى ميل ،The Sunday Mail

وصنداى نيوز  ،)3(The Sunday Newsوأومتالي بوست

The

 .)4(Umtali Postلـكن في ظل هيمنة الحكومة كان لزاما ً عليها سنّ

القوانين التي تمنع نشر كل ما لا يروق لها ،وتسمح فقط بنشر ما
يعزز هيمنتها؛ ولذلك فرضت قانون الطوارىء والرقابة على الصحـف

المنشـورة.

ومن الصحف المستقلة في روديسيا التي خدمت الأفارقة

صحيفة أفر يكان دايلي نيوز  The African Daily Newsفي

سالزبورى( ،)5ومنعتها الحكومة في  26أغسطس 1964م بسبب ما
نشرته بخصوص الاشتباكات العنيفة بين الحكومة والأفارقة ( .)6أمّا

صحيفة سنترال أفر يكان إكسمينر The central African Examiner

الأسبوعية( ،)7فتم ّ تأسيسها في عام 1957م ،واشتهرت بالفكر
الليبرالي الموجّه لصن ّاع السياسة والمثقفين من الأفارقة ،وانتقد
الحكومة في تقييدها لحر ية الصحافة ،بينما خدمت صحيفة هيرالد

(1) Ainslie, Rosalynde : The Press in Africa Communications past and present,
Walker publishing company, Great Britain 1967, P. 44.
(2) Barton, Frank: The Press of Africa, the Macmillan Press LTD, London 1979,
P. 219.
(3) Ainslie, Rosalynde: Op. Cit., P. 44.
(4) Op. Cit., P. 219. Barton, Frank:
(5) Ainslie, Rosalynde: Op. Cit., P.87.
(6) The International Commission of Jurists: Op. Cit., P.38.
(7) Ainslie, Rosalynde: Op. Cit., P.88.
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الأقلية الأوروبية( .)1وكانت صحيفة موتو  Motoمن أشهر الصحف
الدينية ،وهي عبارة عن نشرة أخبار كاثوليكية(.)2

أمّا المنشورات الوطنية فكانت من أه ّم الوسائل التي وصفت

مقاومة الأفارقة لعنصر ية البيض ،وكانت المنفذ الذي عب ّر من خلاله

الزعماء الأفارقة عن آرائهم السياسية برغم ضآلة الدعم المالي المقدّم

لها(.)3

وقد أصدر حزب زابو الأفر يقي صحيفة زيمبابوي ر يفيو

 Zimbabwe Reviewلتكون الجريدة الرسمية لحزبه ،بينما أصدر

حزب زانو صحيفة زيمبابوي نيوز  Zimbabwe Newsوعبرتا عن
آرائهما إزاء الوضع في روديسيا ،وتم ّ نشر بعض صفحاتهم بلغة

السنديبيلي لغة الأفارقة.

والنوع الثاني من وسائل الإعلام وهو الإذاعة والتليفز يون،

فهدفت الحكومة إلى عزل الجمهور عن سماع المواد المُذاعـة

الأجنبيـة ،حتى أصبحت الإذاعة أداة للدعاية فقط( ،)4واختصت
بخدمة البيض فقط دون السود ،بينما بث ّت الإذاعة في تنزانيا البرامج

الموجهة للأفارقة في روديسيا باللغة الانجليز ية وباللغات الوطنية

الشونا والسنديبيلي( .)5أمّا التليفز يون

()1

فكان يبث الإعلانات

(1) King, Anthony: The Central African Examiner 1957-1965, Zambezia Vol. 23
No. 2. 1996, P.147.
(2) Barton, Frank: Op. Cit., P.233.
(3) Ainslie, Rosalynde: Op. Cit., P. 87.

( )4وقد خلفت هيئة الاذاعة الاتحادية التي عاصرت فترة اتحاد وسط أفر يقيا وتم
حلها مع حل الاتحاد في عام .1963
30

(5) FCO 36/15: Radio Tanzania Dar es Salaam external service, programme for
Zimbabwe broadcasts in 1968.
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التجار ية فقط لترويج السلع(.)2
السياسة الإعلامية لحكم الأقلية البيضاء

سن ّت الحكومة العنصر ية قانون حفظ النظام والقانون The

واختص
ّ
 Law and Order ) Maintenance( Actعام 1960م،
بمسألة التجمعات الأفر يقية والمنشورات المطبوعة في روديسيا

م إثني عشر شخصا ً أو أكثر،
الجنوبية ،وقضى بحظر أي اجتماع يض ّ
نص على توقيع عقوبة السجن لم ّدة تصل إلى عشر سنوات على
كما ّ

كل شخص أثار العداء نحو رجال الشرطة أو عرض ّهم للسخر ية(.)3

وأدّى ذلك إلى تقلص حر ية الصحافة ،وظهرت أعمدة فارغة على
صفحات الصحف تحت دعوى أنّها بيانات هدّامة( ،)4ومنعت

خص أمن البلاد بدون تصريح من
الحكومة نشر أي معلومات ت ّ

وزارة الدفاع(.)5

( )1من أوائل البلدان الأفر يقية التي استخدمت التليفز يون كانت مصر وروديسيا
الجنوبية وكينيا ،وذلك في أوائل الستينيات.
(2) Harris, Phil: Reporting Southern Africa western news agencies reporting from
Southern Africa, Unessco, Belgium 1981, P. 77.

( )3تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال والبلدان والشعوب
المستعمرة ٢٠فبراير –  ١٩سبتمبر ١٩٦٢م ،الجمعية العامة الدورة السابعة عشر:
البند  ٢٥من جدول .الأعمال ،الوثيقة ج ع  ، ٥٢٣٨ /منشورات الأمم
المتحدة  ،نيو يورك  ،١٩٦صـ.129
(The United States Stake in Southern Rhodesia, Address by the Assistant )4
Secretary of State for African Affairs (Williams), Before Department of State
post No, 68 of the American Legion. Washington December 16, 1965,
American Foreign Policy Current Documents 1965,P.692.
(5) The International Commission of Jurists: Op. Cit., P.40.

31

مقاومة وسائل الإعلام للعنصر ية

لما كانت حر ية التعبير من أه ّم سمات الصحافة فقد عملت

الحكومة العنصر ية ما في وسعها لإسكات أي صوت يندد بسياستها،

ولذا نقدم بعض النماذج من مقاومة بعض الصحفيين البيض

للقوانين العنصر ية وفرض الرقابة على صحفهم.

و يعتبر الصدام بين الحكومة والصحفي مالـكولم سميث

 Malcolm Smithمن صحيفة روديسيا هيرالد أوّل مواجهة بين

الصحف الحكومية والسلطة البيضاء ،حيث أغضب الحكومة مع

كل عدد للصحيفة ،وكان نهاية الصدام أن اختار مالـكولم التقاعد

المبكر ،ورحل إلى بر يطانيا(.)1

أمّا الصحفي نيكلسن  Nicholsonفكشف معلومات ساعدت

الحكومات الأجنبية على تطبيق العقوبات الإقتصادية ،وكشف عن
الحيل التي استخدمتها السلطات الروديسية للتغلب على العقوبات،

وتم ّت محاكمته في ديسمبر1969م سراً ،وح ُكم عليه بالسجن لمدّة ثمانية
عشر شهراً ،وبعد إطلاق سراحه عاد إلى بر يطانيا(.)2

وهناك العديد من الصحفيين الذين اضطهدتهم الحكومة

وطردتهم خارج البلاد من أمثال جون باركر  John Parkerالذي

عمل بصحيفة صنداي ميل ،وإعتقلته الحكومة لنشره مذكرة سر ية
خص الوضع الاقتصادي للبلاد .واعتقلت المحرر إيلين هادون
ت ّ
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( )1شارك في إعداد كتاب مع بعض الأفارقة تحت اسم " ثمن الحر ية " ،وكان
موضوعه منع إعلان الاستقلال من جانب واحد.
(2) Barton, Frank: Op. Cit., PP. 230-231.
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 Eileen Haddonالذي نشـر قصيدة بعنوان " رجال ووحوش "
بصحيفة سنترل أفر يكان إكسمينر وصفت بشاعة الحكومة مع

المعتقلين الأفارقة ،كما اتهمت الحكومة الصحفي يوجين واسون

 Eugene Wasonالمحرر بصحيفة دايلي نيوز بنشر تقارير عن تعذيب
الشرطة الروديسية للمعتقلين(.)1

وقد اعتقلت الحكومة المراسل الصحفي بيتر نيسواند Peter

Niesewand

()2

بسبب انتقاده لسياستها ،ونشره معلومات في صحيفة

الجارديان  The Guardianوالإذاعة البر يطانية  B.B.Cتتعلق بالقوات

الروديسية في موزمبيق( ،)3وح ُكم عليه بالسجن لمدّة عامين مع

الأشغال الشاقة( ،)4وقد ناشد نيسواند وزير العدل بإعادة النظر في
أمر اعتقاله واستئناف محاكمته( ،)5وبالفعل تم ّ إسقاط التهم عنه

و ُأطلق سراحه بعد أن أمضى في السجن ثلاثة وسبعين يوماً ،وترك

البلاد عائدا ً إلى لندن( .)6وطردت الحكومة عددا ً من الصحفيين

الأجانب في يونيو 1976م ،بينهم اثنان من صحيفة دايلي ميرور The

( Daily Mirrorلندن) ،بسبب نشر قصة مذبحة ستين أفر يقيا ً(.)7

(1) Windrich,Elaine: Rhodesian Censorship: The Role of the Media in the Making
of a One- Party State,African Affairs, Vol. 78, No. 313, October 1979, P.531. .

http://www.jstor.org/

( )2عمل بفروع هيئة الاذاعة البر يطانية  B.B.C.أكبر منظمة للبث الإذاعي في العالم
ورو يتر  ،Reutersوعدد من صحف في جنوب أفر يقيا وبر يطانيا.
(3) Barton, Frank: Op. Cit., P. 232.

(4) Harris, Phil: Op. Cit., P. 80.
(5) Davies, Dorothy Keyworth: Op. Cit., P. 220.
(6) Barton, Frank: Op. Cit., P. 232.
(7) Harris, Phil: Op. Cit., PP.83- 87.
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وكذلك المبشر مايكل ترابر  Michael Traberمدير دار نشر

مامبو  The Mambo Pressالتي حملت لواء الصحف الدينية في

روديسيا الجنوبية ،وهدفت إلى ز يادة أعداد القراء الوطنيين أكثر من

كونهم مجرد رواد للـكنيسة ،فقد أصدرت صحيفة موتو( ،)1التي
تناولت بعض القضايا الشائكة ،كإدانة الأساقفة البيض للاقتراحات
الدستور ية من خلال رسم كار يكاتير صور الأيدي البيضاء الضخمة

وهي تعصر الأجسام السوداء المكافحة الضئيلة معلقة عليه بعبارة

"الدستور الجديد المُقترح سيضمن بقاء الحكومة في أيدٍ أمينة"،
وبسبب ذلك تم ّ نفيه خارج البلاد(.)2

قاوم الأفارقة سياسة الحكومة العنصر ية بنشر العديد من

المنشورات الوطنية والصحف الحزبية ،وحاولت الأحزاب الوطنية

الأفر يقية مجابهة قانون حفظ النظام والقانون ،بعد أن ثبت أن ّه قيد
ثقيل على كل الصحف في روديسيا ،مما جعلها تقوم بإصدار نشرات
متتالية للأحداث المتعاقبة في البلاد(.)3

وبالنسبة لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية فقد كان الراديو

حينذاك من الأسلحة الإعلامية القو ي ّة لتوافره للأفارقة والبيض

والأطراف الأجنبية المهتمة بالأمر( ،)4لـكن الراديو والتليفز يون لم

يكن لهما دور في مقاومة قوانين الرقابة العنصر ية؛ لأنّهما ملك
للبيض ،لـكنّهما لم يستثنيا من الرقابة ،فقد كان من حق الرقيب

( )1وتعني بلغة الشونا النار.
(2) Barton, Frank: Op. Cit., PP.233, 236.
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(3) Ainslie, Rosalynde: Op. Cit., P. 87.
(4) Ibid., PP.165-166.
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الحكومي منع الأخبار التي تمارس ضغطا ً سياسيا ً على الحكومة

والجمهور .وقبيل إعلان استقلال روديسيا عن المملـكة المتحدة ،تم ّ

ايقاف البرامج الإخبار ية الملتقطة من هيئة الإذاعة البر يطانية B.B.C

واستبدلتها بأخرى من راديو جنوب أفر يقيا(.)1
المؤسسات الدينيـة:

بدأ دور الإرساليات التبشير ية في روديسيا الجنوبية أواخر

القرن التاسع عشر ،وقامت بتعليم الأفارقة ،وتعهدت بتقديم

الخدمات الصحي ّة في المناطق الر يفية البعيدة( ،)2وحاولت كسب
ثقة الأفارقة في البداية واتجهت نحو تحقيق رسالتها الدينية الأصلية،
لـكن ما لبثت أن انحرفت عن غرضها الأساسي واتجهت لخدمة

الأهداف السياسية والتجار ية ،وأصبحت تمثل خطرا ً حقيقيا ً مستترة

وراء ستار العمل الديني( ،)3إذ بات كل هم ّها حيازة الأراضي،
وعل ّق الأفر يقي على ذلك الوضع بقوله المأثور "عندما أقبل علينا

الرجل الأبيض كان يملك الإنجيل ونحن الأرض ،ثم دارت الأيام

فإذا به يملك الأرض ونحن الإنجيل"(.)4

(1) Davies, Dorothy Keyworth: Op. Cit., P. 220.
(2) Nelson, Harold D.: Op. Cit., P. 115.

( )3شوقي الجمل  :قضیة رودیسیا بین الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفر یقیة ،القاھرة
١٩٧٧م ،صـ . 79 ،78
( )4علي شلش  :ألوان من الأدب الأفر يقي ،الهيئة المصر ية العامة للكتاب ،القاهرة
 ،1974صـ . 31
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أرض لعام 1969م توت ّرت
لـكن بعد سنّ قانون حيازة ال َ

العلاقات بين الحكومة والـكنيسة( ،)1لذا حاولت الأخيرة مساعدة
الفدائيين ،فمدّت يد العون لهم ،بتقديم الأطعمة والملابس للفدائيين

الأفارقة ،ومداواة الجرحى والمصابين أثناء القتال(.)2
الكنائس الأفر يقية المستقلة:

تمثل الكنائس الأفر يقية المستقلة رد الفعل الأفر يقي ضد

الاستعمار ،من خلال دمج العقيدة المسيحية في إطار من المفاهيم
الأفر يقية التقليدية ( .)3مثل " كنيسة الطائر الأبيض" ،والتي عب ّرت

عن مسيحية أفر يقية ،وكان هذا بداية علم اللاهوت المسيحي

الأفر يقي(.)4

المؤسسة الدينية التقليدية:

يعتبر الدين القوة المحر ّكة للحياة في القارة الأفر يقية (،)5

وارتبط الأفر يقي ببعض العبادات الأفر يقية التقليدية( ،)6حيث آمن

بعالم الأرواح وأنّها المسيطرة على حياته ،ولذا لعبت دورا ً مهما ً خاصّة
(1) Mungazi, Dickson A.: Op. Cit., P.531.
(2) McLaughlin, Janice : Avila Mission a turning point in Church relations with
Bhebe, Ngwabi & Ranger,

the satate and with the liberation forces, in

Terence: Society in Zimbabwe’s Liberation War, University of Zimbabwe
Publications, Harare 1996, P.91.
(3) Nelson, Harold D.: Op. Cit., P. 117.
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( )4ك.اساري أوبوكو  :الدين في أفر يقيا خلال فترة الاستعمار ،تاريخ أفر يقيا العام ،
المجلد السابع ،اليونسكو  ،١٩٩0صـ .541 :539
( )5المصدر نفسه ،نفس الصفحة.

(6) Davies, Dorothy Keyworth: Op. Cit., P. 350.
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عند قبيلة الشونا( ،)1التي تؤمن بالاتصال الحقيقي مع عالم الأرواح
سواء كانت للإله مثل الإله مواري ،أو للأسلاف( ،)2فالأرواح لا
تموت وتبقى موجودة لحماية عشيرتها ،واعتقدوا أنّها تدخل إلى جسد

أحد الأحياء وهو الوسيط بينها وبين عشيرتها ،تلقي إليه بأوامرها(.)3

ولعب الوسطاء الروحيون في روديسيا الجنوبية دورا ً كبيرا ً في

حرب التحرير(الشيمورنجا الأولى) ( ،)4واستمر دورهم خلال حرب
التحرير في الستينيات ،فوحّدوا الأفارقة من أجل هدف واحد،

واستطاعوا استقطاب الجماهير خاصّة الفلاحين وحثّهم على مساندة

رجال العصابات(.)5

ل أهمي ّة عن دور
ن دور الوسطاء الروحيين لا يق ّ
وهكذا فإ ّ

الفدائيين في حرب الشيمورنجا ،وإن لم يستعملوا السلاح ،فقد كان

لديهم سلاح أقوى وهو تأثيرهم المعنوي الـكبير على الشعب

الأفر يقي ،وتغذيته بالروح القتالية المثابرة لشن حرب التحرير ،كما

قاموا بتوحيد البلاد وحافظوا على تقاليد الشعب وسمات الحضارة

الأفر يقية في روديسيا ،في وقت حاول فيه العنصر يون محوها.

(1) Nelson, Harold D.: Op. Cit., P. 120.
(2) Gelfand, M.: The Shona Religion, Zambezia Vol. 01 No. 1, 1969, P.38.
Ranger, Terence & Ncube, Mark : Religion in the Guerrilla war the case of

)(3

southern Matabeleland, in Bhebe, Ngwabi & Ranger, Terence: Society
Zimbabwe

Society in Zimbabwe’s Liberation War, University of
Publications, Harare 1996, P.35

( )4عند احتلال المستعمر الأبيض لروديسيا الجنوبية .

(5) Ranger, Terence & Ncube, Mark : Religion in the Guerrilla, Op. Cit., P.36.
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الأدب الأفر يقي:

كان للأدباء الأفارقة دور كبير في مقاومة الظلم الاجتماعي

والقهر واستخدموا كلمتهم كسلاح في وجه العنصر يين البيض .وقد
نال أغلبية الجيل الأول من ك ُتاب روديسيا السود قسطا ً من تعليمهم

في مدارس التبشير ،واتسموا خلال فترة الخمسينيات باعتدالهم
السياسي وأي ّدوا الانتفاضات الوطنية ،أمّا جيل الشباب من شعراء

فترة السبعينيات من خر يجي المدارس القليلة التي أنشئت لتعليم
الأفارقة وبثت في جموع الطلبة الأفارقة معايير القيم الإنسانية في فترة

اتسمت بتعن ّت البيض ،فقد اتسمت إسهاماتهم الأدبية بالاستقلالية
والعمق الفكري ،لـكنّهم تخوفوا من المحاولات القمعية لحكومة سميث

خلال السبعينيات؛ ولذا استخدموا معاني لا يفهمها إلا إخوانهم من

الأفارقة فقط(.)1

تمحورت أفكار الأعمال الدرامية الأفر يقية حول أبطال غالبا ً ما

يكونون سودا ً وأحداثها تتصل بأفر يقيا ،وتهدف إلى إظهار مدى
الإذلال الذي عاناه الأفارقة ،وإيقاظ الوعي الجماهيري ،وعالج

الأدب الأفر يقي قضايا التحرر والثورة والدعوة إلى الوحدة(.)2

وقد تفر ّع النشاط الأدبي للأفارقة إلى ثلاثة مجالات هي

الراو ية والشعر والأغنية

(1) Chapman, Michael: Southern African literatures, Longman Group Limited,
New York 1996, PP.300-301.
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( )2عبد الل ّه نجيب :بعض الظواهر الثقافية والدينية في أفر يقيا ،التقرير الاستراتيجي
الأفر يقي ،مركز البحوث الأفر يقية ،معهد البحوث والدراسات الأفر يقية ،جامعة
القاهرة 2002م ،صـ .615
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1ـ الرواية والقصة القصيرة

يأتي على قائمة هذه المجموعة الكاتب ستانلاك سامكانچ

 ،Stanlake Samkangeوالذي قام بنشر رواية " On Trial for my

 " " Countryفي تجربة بلادي "عام 1966م ،والتي حاول فيها

وصف مدى الظلم الذي تعرض له الأفارقة منذ أواخر القرن

العشرين ،كما قام بتأليف رواية "  " " The Mourned Oneالحزين "

و" " " Year of the Uprisingعام الانتفاضة ".

والكاتب دمبودزو مريشترا  Dambudzo Marecheraصاحب

رواية "  " " Black Sunlightنور الشمس الأسود " ،ورواية " Mind

 " "blastانفجار عقلي " ،و"المجموعة القصصية " بيت الجوع " " The

ن الشاب الأفر يقي الذي
 ،)1(" House of Hungerوالتي ذكر فيها أ ّ
أرسلته أمّه للجامعة وتحملت الجوع والشقاء من أجل تعليمه يعود إليها

بعد حصوله على الشهادة الجامعية بائساً ،تقول له ووجهها تعلوه

علامات الشقاء :لقد أرسلتك للجامعة وتحملت الـكثير و يجب أن

تكون هناك وظائف كثيرة بانتظارك ،يتدخل رجل القبيلة العجوز

ن كل ما واجهتيه من متاعب وشقاء
قائلاً :قولي هذا لسميث ،إ ّ

ن التعليم الذي يقدّمه سميث هو
لترسليه للمدرسة لا يُجدي ،لأ ّ

بالضبط ما يخدم نظامه ومصالحه ،تبا ً لهؤلاء الرأسماليين

والإمبر ياليين.

(1) Chapman, Michael: Op. Cit., P.509.
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ووضح المؤلف في هذا الحوار سياسة سميث التعليمية ،وأن ّه
ّ

برغم ما يتكبده الأفارقة من ذل وشقاء ومهانة فإنّهم في نهاية الأمر

لا يحصدون شيئاً.

وفي رواية "الدخيل الأسود" يقول مريشترا عن أحداث

الحرب " كان القتال المستمر يعصف بأنحاء البلاد ،وكان المنظر

ن شدّة القتال رجت المنزل وقطعت
خارج المنزل مروعا ً حتى إ ّ

الإعلانات ،ثم س ُمعت صيحات الجنود مدو ية غير متألمة تغني

الأناشيد الوطنية المدهشة بمرح صاخب"(.)1

حاول مريشترا رسم صورة رائعة لأحداث القتال في روديسيا

الجنوبية ،وإستخدام الوطنيين لأسلوب حرب العصابات في فترة
تحرير البلاد من قبضة البيض ،وأشارت أعماله إلى الظلم والإرهاب

ن رؤ ية
الذي بات فيه المجتمع الأفر يقي منذ بداية الاستعمار ،ومع أ ّ

الكاتب مظلمة لـكنّها عكست الواقع المرير الذي عاش فيه

الأفارقة(.)2

أمّا الكاتب تشارلز مونجوشي  Charles Mungoshiفمن قصصه

القصيرة " " " Coming of the Dry Seasonمجيء فصل الجفاف "،

و"  " " Some Kinds of Woundsبعض أنواع الجروح" ،ومن
روايتــه "  " " Waiting for the Rainفي انتظار المطـر" ،بالإضافة إلى
قصائـد تحت عنوان" "The Milkman Doesn’t Only Deliver Milk

(1) Marechera, Dambudzo: The House of Hunger, Heinemann Publishers, Oxford
1993, P.9.
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(2) Zhuwarara, R.: Zimbabwean Fiction in English, Zambezia Vol. 14, No. 2,
1987, P.133.
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" بائع الحليب لا يوزع الحليب فقط"( ،)1وحاول مونجوشي معالجة ما

طرأ على المجتمع الأفر يقي من تغيرات اقتصادية ،وإظهار ما لديه من

حضارة عريقة تستطيع الصمود أمام ثقافات الغرب.

أمّا الكاتب صموئيل شيمزورو  Samuel Chimsoroفاستطاع أن

يتنبأ بمصير السود أثناء السبعينيات في روايته "

Nothing Is

 " " Impossibleلا شيء مستحيل" ،والتي تناولت قصّ ة أفر يقي فقير
أبواه معدمان يقومان بأعمال شاقة في مزرعة للبيض مقابل القليل
من المال ،بعد أن سلبت منهما الحكومة الروديسية أرضهما(.)2
2ـ الشعر

تضمّنت قصائد شعراء روديسيا الجنوبية خاصة ممن ينتمون

لقبيلة الشونا الحديث عن جميع الأنشطة اليومية سواء الجادة أو

المرحة ،والتي تندمج مع الأشكال الفنية الأخرى في أغلب الأحيان
مثل الموسيقى والرقص.

وقد انشغل الشعراء بقضية إخضاع البيض للسود وما ارتبط

بها من مسائل الشجاعة والفقر والسجن والتمرد الناجمة عن الظلم

الاجتماعي .وكان لدى الشونا ما يشبه بـ" شعر الفخر "

 Muchongoyoالذي افتخرو فيه بالمقاتلين القدماء ،والأشعار

الحماسية التي تُقال لإخافة العدو قبل بدء القتال(.)3

(1) Chapman, Michael: Op. Cit., P.503.
(2) Zhuwarara, R.: Op. Cit., PP. 132-138.
(3) Chiwome, E. M.: Traditional Shona Poetry and Mental Health, Zambezia Vol.
19, No. 1, 1992, P.3.
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حاول شعراء روديسيا وصف الانتهاكات التي تعرض لها

الأفارقة على يد البيض ،حيث عل ّق فريبورن ميورندا Freeborn

 Murondaفي قصيدة بعنوان "" Echoes of my African Mind

"أصداء عقلي الأفر يقي" على وصول المستعمر البر يطاني إلى أراضي

روديسيا واحتلالها ،واستخدم في القصيدة كلمات سهلة وبسيطة

حيث يقول:

ولدتُ في بلد ٍ عنصري يباد الآن يسمى روديسيا

وكل الأفارقة المولودون هناك

بدون حقوق سياسية بدون حقوق الإنسان أو أيّ نوع من

الحقوق

لـكن بالرغم من ذلك كانت روحي دائما ً حرّة.

والشاعر في هذه القصيدة أكد أن ّه يعيش في بلده محروما ً من

أبسط حقوقه في الحياة ،مما يجعله يشعر بالظلم والقهر ،ومع كل ذلك

فإن ّه سعيد بروحه الحر ّة القو ي ّة(.)1

وقد خاض الشاعر زيميونيا تجارب عصيبة في روديسيا مع

المستوطن الأبيض( ،)2ويتسم أسلوبه بالقوة في وصف طبيعة

الأمور ،و يقول في قصيدة "" "Roosterالديك":

ك
أيّها المنادي أيّها الديك صح رعدا ً بأجنحت َ

إرنو بناظر يك نحو السماء واستحوذ على اللحظة الحزينة.
(1)Brown, G.R.: Recent Zimbabwe Poetry, Zambezia Vol. 10, No. 2, 1982, P.64.
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( )2حسن طلب :الشعر الأفر يقي المعاصر مختارات ودراسات ،المجلس الأعلى للثقافة،
القاهرة  ،2003صـ  ،123صـ .223
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والشاعر هنا يستحث لحظة الاستيقاظ من الهزائم في الشعب

يبث
ّ
الأفر يقي ،والديك هنا هو رمز للحزب السياسي الأفر يقي الذي

الأمل في الأجيال المتعاقبة (.)1

وفي قصيدته (لتكن مشيئتك) يواصل وصف مأساة بلاده

وما آل إليه الأفارقة من مظاهر الظلم والعنصر ية خاصّة في مسألة

إلقاء القبض على الأفارقة الأبر ياء بتهمة مساندة الوطنيين في حربهم

المسلحة فيقول:

يا رب لتكن مشيئتك

أنت العالم بما حدث هناك عندما

اقتادوا المعتقل من بيته في الصباح المعتم
عندما سُ جن أطفاله وزوجته

وخادمه في المخيم ،لأنهم جزء منه

أنت العالم بما حدث للمعتقل (.)2

وأوضحت القصيدة مدى ما عاناه الأفارقة الر يفيون في شمال

وشمال شرق البلاد من تعن ّت السلطة البيضاء في البحث عن

الفدائيين.

أمّا الشاعر واندا كاودزا  Wanda Kawadzaالذي كتب

قصيدة " " "Commission to Zimbabweلجنة إلى زيمبابوي "
وعنوانها مناسب للأحداث حيث سرد واقعة ز يارة إحدى اللجان

إلى روديسيا الجنوبية ،والشاعر في القصيدة يعلن ثقته بالل ّه في تحرير
( )2حسن طلب :مرجع سابق ،صـ .225 ،224

(1) Brown, G.R.: Op. Cit., P. 64.
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وحث السود على اتباع مسلك الفدائيين(.)1
ّ
بلاده،

وكتب الشاـعر إديسون زفو بجوه  Eddison Zvobgoثلاث

قصائد وهو في السجن " " "My Companion and My Friendرفيقي

وصديقي" وصف فيها تجربته الشخصية في السجن والحالة النفسية
التي يعيشها السجين داخل الجدران الصامتة(.)2
3ـ الأغنية

ن تاريخ أغنية الاحتجاج في روديسيا هو تطور للأغاني
إ ّ

التقليدية في البلاد ،التي كانت موجودة في القر ية الروديسية قبل

مجيء البيض ،وأغلب الأغاني كانت من وضع ملحني الشونا،

ويمكن تقسيم مراحل تطورها إلى أربع مراحل :الأولى قبل عام

1890م ،وهي المرحلة الأساسية وتمث ّل أهمية قصوى حيث تشكّل

قاعدة ونواة أغنية الاحتجاج الحديثة ،واهتمّت بالحديث عن البيض

الذين نهبوا الأراضي وثروات الأفر يقي ،وارتبطت الأغنية بالطبول

والرقص(.)3

ومن أه ّم المؤلفين في هذه المرحلة المؤلف انوك سُنتونجا

 ،Enoch Sontongaوقد فُقدت جميع مؤلفاته عدا مطلع أغنية "
 " Nkosi Sikelel iAfrikaالتي ألفّها عام 1897م ،وتم نشرها بعد

ذلك تحت عنوان " God Bless Africa

()4

" " يبارك الل ّه

(1) Brown, G.R.: Op. Cit., P. 65.
(2) Chapman, Michael: Op. Cit.,P. 66
(3) Kaharl, G.P.: The History of the Shona Protest Song, Zambezia Vol. 09, No. 2,
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( )4أصبحت بعد ذلك النشيد الوطني للبانتو.

1981, PP. 79-80
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أفر يقيا"( ،)1وهي أوّل أغنية احتجاج سياسية وتقول:
يُبارك ُ الل ّه أفر يقيا قل اس ُمها عاليا ً

اسمع صلواتنا الل ّه يباركنا نحن عائلتها.

بينما تمحورت الأغاني في المرحلة الثانية من عام -1890

1945م حول هجرة الأفارقة من الأراضي الزراعية إلى مراكز

التعدين ليستطعيوا دفع الضرائب المفروضة عليهم .أمّا المرحلة الثالثة

من تطور أغنية الاحتجاج 1964 -1945م حيث كان لتغير
الظروف عقب نهاية الحرب العالمية الثانية أثره على الأغنية التي

أصبحت أكثر حدّة ،نظرا ً لاستبدال الحكومة القوانين العنصر ية
القديمة بالحديثة ،مثل قانون التوفيق الصناعي ،وقانون فلاحة

الأرض(.)2

وجاءت المرحلة الرابعة بإعلان الاستقلال من جانب واحد

عام 1965م وامتدت حتى الاستقلال ،وكان الإعلان عاملا ً مهما ً
في تطور الأغنية شكلا ً ومضموناً ،فأصبحت بسيطة وذات هدف

غير مباشر؛ وذلك بسبب تحذيرات بيانات الحكومة الروديسية من
عدم نشر أي مادة من شأنها الإضرار بأمن البلاد(.)3

وظهر آنذاك نوع جديد من الموسيقى وهو المعروف باسم أغاني

الحرب ،التي نبعت من نغمات الشونا التقليدية ،وموسيقى النديبيلي
(1) Chiwome, E. M.: Op. Cit., P.51.
(2) Kaharl, G.P.: The History of the Shona Protest Song, Zambezia Vol. 09, No. 2,
1981, PP. 92-94.
(3) Tawanda Magaisa & Alex:Drums: Listening to the History of a Nation, June
12, 2004, http://www.kubatana.net/docs/opin/040612_am.pdf
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خلال فترة السبعينيات ،وتغنوا بها في قواعدهم العسكر ية بدول
الجوار في تنزانيا وموزمبيق وزامبيا ،ومن أمثال ذلك أغنية تقول:
الذي يموت ندفنه ،هم مدفونون الآن
ومن يموت بالمعركة ندفنه.

توقع الجنود في هذه الأغنية الموت في المعركة ،و بدلا ً من أن

ن المحار بين يغنون و يرقصون
ينتظروا بدء المعركة في خوف فإ ّ

و يستبدلون خوفهم بالشجاعة(.)1

ولتجنب الرقابة اُستخدمت

التلميحات والاشارات الموجودة في لغة الشونا في الحكم والأمثال،

والتي لا يفهمها سوى الأفارقة فقط(.)2

وقد فرضت أغاني الشيمورنجا لونا ً محليا ً على محطات الإذاعة

الموجهة ضد نظام حكم سميث التي بثتها ،وانتشرت سرا ً ثم وجدت

ن الحكومة لم تفهم ما يُغن ّى؛ ولذلك أصبحت
طر يقها إلى الراديو؛ لأ ّ
بمثابة الصحيفة المخفية عن عيون الحكومة موجهة للسود فقط (.)3
كما أقام فلاحو روديسيا البسطاء حفلات سمر للفدائيين يغن ّون فيها

الأغاني الحماسية ،لتشجيع المحاربين على القتال(.)4

وبذلك نرى أن الفلاحين الفقراء وإن لم يشاركوا في قتال

البيض خوفا ً من بطش الحكومة ،إلا أنّهم حاولوا تقديم أيّ نوع من

المساعدة وإن كانت بسيطة لـكنّها كانت مفيدة لإخوانهم المقاتلين.

أمّا عن الموسيقى فقد احتلت مكانة مهمة في الحياة الثقافية
(1) Chiwome, E. M.: Op. Cit., PP.14-15.
(2) Chapman, Michael: Op. Cit., PP.298-299.
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(3) Kaharl, G.P.: Op. Cit., PP. 96.
(4) Chiwome, E. M.: Op. Cit., PP.14-15.
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للأفارقة لارتباطاتها بالطقوس الدينية ،حيث كانت العنصر المحفز
لاستحضار الروح في جسد الوسيط ،وتقوم العشيرة بأداء طقوس
معينة لاستحضارها ،من خلال أداء الرقصات الجماعية لفترة طو يلة

مع قرع الطبول بشدّة حتى يستطيع الوسيط أن يندمج مع الروح(،)1
كما قام القادة الأفارقة باستخدام العاطفة المتولدة من الموسيقى

التقليدية في لقاءاتهم الجماهير ية لتعبئة الشعب (.)2

الخاتمة
خدمت الأنشطة الثقافية الحركة الوطنية السياسية بشكل

ن جميع
فعال ،فلم تكن المقاومة حكرا ً على الفئة المثقفة فحسب ،بل إ ّ

فئات المجتمع الأفر يقي رجالا ً ونساء ً شاركت في المقاومة سواء
بالكلمة أو استخدام السلاح ،فكانت أشعارهم وأغانيهم الحماسية

حث الأفارقة على الانضمام إلى صفوف اخوانهم
تُشعل النضال ،وت ّ
المقاتلين ،ولذا سن ّت الحكومة الروديسية العديد من القوانين الخاصّة

بحظر النشر وتقييد حر ية التعبير والرأي وفرض الرقابة على الصحف
ن البيض والمراسلين الأجانب من خارج البلاد
والمنشورات ،حتى إ ّ

لم يسلموا من عواقب خرق هذه القوانين ،وزجت ببعضهم إلى

السجون بدون محاكمة وبدون أدلة قو ي ّة ،مما كشف الصورة الحقيقية
لحكومة سميث أمام الرأي العام العالمي.

(1) Gelfand, M.: Op. Cit., P.38.
(2) Chitando, Ezre: Musica in Zimbabwe, Zambezia, Vol. 29 No. 1. 2002, PP.8284.
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