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متوره. بك يوسف سعادة





الكتاب إهداء

سيدي
برجال التشبُّه إىل نزوٌع تأليفه إىل دفعني أفكاري، وِبكر أعمايل باكورة هذا
القريحة بفتور األكيد علمي مع موائدهم، عىل تطفًال األقالم؛ وأصحاب األدب
تقصريي يف العذر يل يضمن ما والغاية القصد حسن يف يل لكن البضاعة، وقلة
عزيمتي شدد ما به االشتغال أثناء إياي تنشيطك من القيت وقد بلوغهما. عن
بالشكر، الفضل أقابل أن عيلَّ الواجب من فرأيت الوانية، همتي وأثار الواهنة
غري فاقبلها لها، عوذًة الكريم برسمك مصدَّرة إليك، الباكورة هذه فأهديت

زخًرا. له زلت ال العاجز، لهذا تنشيًطا قبولها يف إن مأمور؛

أختك ابن
أغيا ميشيل





الرتنسفال خريطة





مقدمة

املتمدن العالم أنظار اتجهت العظمى، وبريطانيا الرتنسفال بني األخرية الحرب نشبت ملا
لو وودُّوا أحوالها، عىل الوقوف إىل األخبار ومحبُّو الجرائد قراء ق وتشوَّ منهما، األوىل وجهة
تاريخها من ويشءٍ وسكانها، البالد معرفة عىل به يستعيضون ما الكتب من لديهم يكون
التي وحصونها، ومضايقها املشهورة مدنها مواقع تعيني يف إليه ويرجعون وجغرافيتها،

الحرب. أخبار نقلت التي الربقية الرسائل يف أسمائها ورود كثُر
فيه جمعت كتابًا القرَّاء لجمهور أقدِّم أن فرأيت بها، شعر َمن يف الحاجة بهذه وشعرت
االجتماعية، وأحوالهم وعقائدهم، أهلها عادات فيه مبينًا بمشتمالتها، البالد تلك أخبار زبدة
وما استعمارها، وكيفية تاريخها من طرٍف عىل وأتيت واملدنية، الحضارة من عليه هم وما
اإليجاز جميعه يف ملتزًما معرفته، عىل الوقوف يهمُّ ما آخر إىل الثروة، مصادر من فيها

اململ. التطويل عن مبتعًدا
وأن عليه، املطلعني من واالستحسان القبول موقع الكتاب هذا يقع أن أتمناه ما وُجلُّ

عليم. علٍم ذي كل ففوق والهفوات؛ الخطأ من فيه ما يتجاوزوا





األول الجزء

الرتنسفال

ومساحتها حدودها الجغرايف، موقعها

الجنوبي العرض من ٢٨ درجة بني ما األفريقية القارة جنوب يف واقعة بالد الرتنسفال
الناتال وبالد أورنج وبالد الفال نهر جنوبًا يحدها الرشقي، الطول من ٣٨ ودرجة
وصحراء ليمبوبو جبال ورشًقا التمساح)، (نهر ليمبوبواي نهر وشماًال الغربية، وجريكاالن
وستمائة ألًفا محيطها ويبلغ والباشوانالند، الرأس مستعمرة وغربًا الزولس، وبالد كاألري

مربًعا. كيلومرتًا وتسعون وخمسمائة ألًفا عرش وخمسة ثالثمائة ومساحتها ميل،

جبالها

جبال من السلسلة هذه وتتألف الغرب، إىل الرشق من تخرتقها عظيمة جبال سلسلة فيها
وجبال زوتنسربج، وجبال بلوبرج، وجبال دراكنسربج، وجبال ليمبوبو، وجبال دراكنستني،

هنا. لذكرها موضع ال وتالل صغرية جبال جملة أيًضا وفيها ليدنربج،

وبحرياتها أنهارها

املحيط يف ومصبه برتوريا من بالقرب جبال من ومنبعه ليمبوبو»: «نهر فهي: أنهارها أما
ويهيج الشتاء فصل يف يهدأ وماؤه تقريبًا، مرت ثالثمائة مصبه عند عرضه ويبلغ الهندي،
ويغور التبخر لكثرة بالنضوب ماؤه يأخذ األفيال نهر يف يصب أن وبعد الصيف، فصل يف
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وفيه وزوتنسربج، مورال بجبال ويمر أرايضواتربرج النهر هذا ويروي الرملية. أرضه يف
كثري ضفتَيه وعىل فيه، تكثر التماسيح وكانت للمالحة، يصلح ال ولذلك شالًال؛ عرش اثنا

واألفيال. والزرافات، والقردة، والسباع، البحر، جاموس من
ويمر أرايضميدلربج، ويروي وتافلكوب، كليستابيل جبال من ومنبعه األفيال»: «نهر
تكثر الفيلة وكانت واملراعي، املزروعات بأنواع خصبة وضفافه املعادن، فيها تكثر ببالد
التي الجهات يف ويقطن أيًضا. للمالحة يصلح ال وهو باالنقراض. آخذة أنها عىل فيها،
تُرِدي التي األمراض وكثرة اإلقليم، برداءة مبالني غري الزنوج من كثري النهر هذا فيها يمر

الصيف. زمن يف منهم بكثري
القسم ويروي أزملو، أرايض يف ويجري فيلد، هوج جبال من ومنبعه الفال»: «نهر
نهر يف ويصب الذرة، جوانبه عىل وتُزرع الجزر، من كثري وبه الرتنسفال، من الجنوبي

للمالحة. يصلح ال األنهار من ذكره تقدم كالذي وهو جريكالن، عند أورنج،
الربتغايل، دالجوي خليج يف ويصب الرتنسفال، أرايض يف يجري كوماس»: أم «نهر
الغزالن، ضفتَيه عىل وتكثر األصفر، والسمك البحر، وثعابني التماسيح، من كثري وفيه
ألبصار مطمًحا يجعلها مما ذلك؛ وغري الربي، واإلَوزِّ والبط، واألرانب، الربية، والتيوس

واالرتزاق. للصيد طلبًا يأتونها الذين الصيادين
فروع وله باربرتون، من القريبة الجبال من الجنوبية الجهة من ومنبعه الكاب»: «نهر
فقليلة ضفتَيه عىل الزراعة أما اإلقليم، رديئة بها يمر التي والبالد امللكة، نهر أشهرها كثرية،

فيضانه. حني الصيف فصل يف وتكثر مياهه، لقلة الشتاء؛ فصل يف

بحرياتها

الجديدة، إسكوتلندا يف كريستي بحرية عدا ما الذكر، تستحق ال ا، جدٍّ فقليلة بحرياتها أما
ا. جدٍّ عميقة وهي ميًال، وثالثني ستة محيطها ويبلغ

حيواناتها

جهة يف تكثر التي الصفراء السباع سيما ال أفريقيا، حيوانات أجمل فهي حيواناتها أما
ويبلغ البحر، وجاموس الرتنسفال. من الشمالية الجهات يف الوحش وحمري زوتنسربج.
من القريبة األنهار ويف ليبومبو، نهر يف ويتواجد سنتيمرتًا، وستني أمتار ثالثة طوله
ستة طولها ويبلغ والزرافة النارية. باألسلحة صيده الحكومة منعت وقد الهندي، املحيط
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املرصي الجاموس عن ويمتاز والجاموس الشمالية. الجهات يف منها يوجد ما وأكثر أمتار،
نحو الواحد الجاموس طول ويبلغ الطرفني، من وانفصالهما الوسط من قرنيه باتصال
آوى، وابن الضباع من كثري البالد يف وكان سنتيمرتًا. وسبعني مرتًا وارتفاعه ونصف، مرتَين
أيًضا البالد هذه حيوانات ومن املفرقعة. النارية األسلحة باالنقراضالنتشار أخذت ولكنها
شاسينا، قرد يُسمى نوع ومنها والقردة، والفهود الحمر، والنِّموس الربية، والقطط الفريان
ويقتلع الحدائق، عىل يسطو خبيث منه الربي ولكن للتعليم، قابل القوة، شديد نبيه وهو
ترتضعه الذي اللبن من فيها ما ويرشب بطنها فيشق الحمالن، ويفرتس الصغرية، األشجار
البالد أهل عند مشكورة فائدة له ولذلك الشم؛ حاسة بقوة يمتاز النوع وهذا أمهاتها، من
منه أكل فإن القرد، هذا أمام وضعه ا سمٍّ به وظن يشء يف أحد اشتبه ما إذا حتى هناك؛
الورش يف ويربيه النوع هذا صغار يأخذ الناس وبعض فال، وإال السم من خاليًا كان
من كثري يف به ويستعني النجار، مقابل املنشار وسحب الحداد، كري عىل النفخ ويعلمه
البقر وتوصيل موضعها، من األشياء إحضار ويعلمه املنازل، يف يربيه وبعضهم األعمال،
يُسمى نوع أيًضا أنواعها ومن الزرائب. إىل املساء يف وسوقها املوايش، وحراثة الحقول، إىل
ويستيقظ النهار يف ينام أنه خصاله ومن الفأر، حجم يف وهو جماعات، يأتلف «املاهي»
ثم الفجر، يطلع حتى انقطاع بدون مكان، إىل مكان من يقفز ويظل الشمس، غروب عند
من املساء يف يخرج «املريكاتس» يُسمى نوع أيًضا أنواعها ومن وينام. مرتفٍع إىل يصعد
وهو أتى. حيث من ويذهب منهم، كاملندهش بالناس ويحدق قدَميه، عىل ويقف أوِجرته
الخفافيش1 البالد تلك يف وتكثر منه. وتهرب تخشاه فهي الكالب، يفرتس قوي، شجاع،

اللون. برتقايل نوع ومنها أجناسها، اختالف عىل
ذوات والنسور والصقور، الفال، نهر شواطئ عىل ويكثر النعام، فأهمها الطيور أما
له «السكرتري» يُسمى طري أيًضا وهناك بها، وتطري الغنم صغار ترفع القوية، املخالب
االسم. بهذا تسميته يف السبب وهو الكاتب، أذن وراء ُوضع إذا القلم تشبه أذنه وراء ريشة
ودجاج واألحمر، الرمادي والحجل الربية، والديوك قردان، وأبو والكركي البوم أنواع وهناك
منه تنبعث «الكالو»، يُسمى املنظر، قبيح طري أيًضا ويُوجد أجناسه. اختالف عىل فرعون
ويأكل جماعات، يعيش الهندي، بالديك يشء أشبه وهو طويل، منقار وله كريهة، رائحة

الوطاويط. 1
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تنفجر الجبال أحد من قريبًا جافٍّ نهٍر يف وُرمي ذُبح إذا أنه الكفرة قبائل وتعتقد الجيف،
زعمهم. حسب النهر إفعام يف سببًا ذلك ويكون عنه، لتبعده الجبل من املياه

ويصطاد الشوك، من عشه يصنع «الفيسكال»، يُسمى طري أيًضا الطيور ومن
ويُوجد شاء. متى منها ليأكل فيه ويرشقها والضفادع، والسحايل الصغرية العصافري
رشوقها إىل الشمس غروب من الشجر أغصان عىل يغرد الذي والبلبل واإلوز، البط أيًضا
البالد يف مثلها يُوجد ال التي األشكال املختلفة الطيور من كثري أيًضا ويُوجد انقطاع، بدون

املرصية.
املغازل، يف يعيش السم، من خاٍل «املوسكاتر»، يُسمى واحد ثالثة؛ الثعابني أنواع ومن
محب وهو اف» «التفَّ يُسمى ونوع الفريان، وصيد القطط طرد يف ويستخدمونه فيألفها،
أيًضا، السامة الثعابني من وهو «الربجادر» يُسمى ونوع ا، سامٍّ بصاًقا يبصق لألذى،
البيتون، يُسمى واحد ثالثة، األفعوان أنواع من وفيها الحارة. واألماكن الجبال يف ويعيش
كالنوع الخطر شديد ليس لكنه سام، وهو ثمانية، إىل أمتار سبعة من طوله ويختلف
وميله وخبثه لجرأته يراه من كل يرهبه ا جدٍّ مخيف فإنه «الناجاهاج»؛ املسمى الثاني
متوالية ساعات الخيال وراء ويركض مرتَين، إىل ونصف مرت من طوله ويختلف لألذى،
أرجل، أربعة لها سامة أفعى هو الثالث والنوع قدًما، ٤٠ بعد إىل فمه من السم ويقذف

الوراء. إىل بل األمام إىل القفز تستطيع ال ولكنها
أمتار، خمسة الواحد طول ويبلغ األنهر، بعض يف جدٍّا كثرية فهي التماسيح أما
األنف. يشبهان وفتحتان الفم، تشبه فتحة رأسه يف له آذان، وال أعني بدون نوع ومنها
عرش خمسة منها الواحد طول يبلغ وضفادع األنهار، إىل تأوي سالحفصغار أيًضا وهناك

الحرباء. أشكال من وكثري فعرشين، سنتيمرتًا
الخيول، منه فتأكل الجراد، من كثريًا فتحمل األحيان، بعض يف الغرب من ريح وتهب
أيًضا الزنوج وتأكله املفرتسة، والحيوانات والسمك، والدجاج، والكالب، والغنم، والبقر،
عن فضل وما منه، امليت فيأكل «الراعي» يُسمى العصافري من نوع عليه ويحوم مشويٍّا،
فنوعان: العنكبوت أما فتفرتسها. العصافري هذه عىل الكراكي وتسطو املذكورة، الحيوانات
الحجم يف األول مثل فإنه الثاني أما البيوت، إىل ويأوي سنتيمرتات، ثالثة طوله يبلغ األول
األبيض، النمل أيًضا البالد تلك ويف أخرى. إىل شجرة من بيته فينسج املطر، زمن يف يكثر
والخنافس، العقارب من كثري أيًضا وهناك والحدائق، باملنازل الخسائر بعض يُلحق وهو
يستعمله أذاه ولشدة دمائهم، من فيمتص والبهائم، بالناس يلتصق الذباب من ونوع
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ثيابهم، من يُعرَّوا أن بعد شجرة إىل ويُربطون بهم، فيُؤتى للمجرمني، عقابًا القبائل بعض
وهناك له. فريسة فيذهبون دماءهم، ويمتص عليهم، فيتهافت للذباب، عرضة ويُرتكون
وذلك ا؛ سمٍّ عسله ينقلب األحيان بعض ويف األبيض، العسل منه يُستخرج بريٌّ نحٌل أيًضا
يف بالتهاب الحال يف يشعر منه اإلنسان أكل وإذا «اإليفورب»، ى يُسمَّ ا سامٍّ عشبًا أكل إذا
الفراش أنواع من كثري ويُوجد الحال. يف مات الالزم الرتياق التخاذ يُرسع لم فإن الحنجرة،
يشء أشبه نرية سحابة وراءه امتدت طار إذا ا، جدٍّ جميل نوع ومنه مختلفة، بألوان امللون

األبيض. بالخيط
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اإلقليم

الهواء جودة إىل هذه وتُعزى والنشاط؛ الصحة وجودة البنية بقوة الرتنسفال يتصفسكان
أجوده عىل واإلقليم مرت. ومئتي ألًفا البحر سطح عن مرتفعة البالد ألن الطقس؛ واعتدال
ويف ليمبوبو، نهر من بالقرب جودته وتقل األواسط، بعض ويف منها الشمالية الجهات يف
يَات الُحمَّ فيها تكثر ولذلك آسن؛ واملاء حارٌّ هناك فالهواء الجدي؛ لربج املحاذية الجهات
فإن األخرى يف وأما األنحاء، تلك بأهل تفتك ما وكثريًا العضالة، األمراض وسائر الخبيثة،
الجنوبية أوروبا طقس يماثل الطقس فإن وبالجملة صاٍف. صحو والجو جاف نقي الهواء
شهر يف وينتهي أبريل شهر من فيها الشتاء ويبتدئ الكاب. مستعمرة من أقسام وبعض
ويكون جراد، سنتي بميزان ١٨ إىل ١٥ من الفصل هذا يف الحرارة درجة وتكون أغسطس،
وينبثق الظهر، بعد السادسة الساعة من هناك الليل ويبتدئ ليًال، الربد ويشتد نهاًرا معتدًال
وانتهاؤه سبتمرب شهر غرة فابتداؤه الصيف فصل وأما صباًحا. السادسة الساعة الفجر
إىل ١٨ من الحرارة ودرجة ليًال، ورطبًا نهاًرا، حارٍّا الطقس ويكون مارس، شهر أواخر يف
الساعة يف وينتهي الظهر بعد السابعة الساعة من الليل ويبتدئ جراد، سنتي بميزان ٢٣
يف وتكثر األمطار وتبتدئ الربد، ويتساقط العظيمة الزوابع فيه وتهبُّ صباًحا، الخامسة
بمدينتَي األرض سطح عن األمطار مياه ارتفاع معدل وكان ومارس. وفرباير يناير شهر

اآلتي: الجدول يف هو كما الثالث السنني يف وجوهانسربج بريتوريا
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املياه. ارتفاع جدول

١٨٩٦ سنة ١٨٩٥ سنة ١٨٩٤ سنة  
مليمرت مليمرت مليمرت

٦٥٧ ٧٢٠ ٨٨٥ جوهانسربج
٤٧٥ ٥١٨ ٩١٠ برتوريا

السنة. فصول جدول

أغسطس يوليو يونيو الشتاء
نوفرب أكتوبر سبتمرب الربيع
فرباير يناير ديسمرب الصيف
مايو أبريل مارس الخريف

الرتنسفال بالد تقسيم

أسفل. وقسم متوسط وقسم أعىل قسم أقسام: ثالثة إىل البالد هذه تنقسم
والحديد، الحجري الفحم خصوًصا املعادن، بكثرة مشهور فهو األعىل، القسم أما
جبال ورشًقا دراكنسربج، جبال جنوبًا يحده مربًعا، كيلومرتًا ٩٠٦٥٠ مساحته وتبلغ
شاهقة، جبال الثالث الجهات من به ويحيط رسند، ويتواتر مقاطعة وغربًا ليبومبو،
ونشاًطا؛ صحًة األنحاء تلك سكان يكسب مما وذلك مرت، ألفي إىل ألف من ارتفاعها يختلف

اإلقليم. واعتدال الهواء لجودة
الزراعية، أرايضالرتنسفال أحسن وفيه األرض، بجودة مشهور فهو الثاني القسم أما
مربًعا، كيلومرتًا ٦٩٩٤٠ مساحته وتبلغ الكثرية، األنهار فيها تجري الرياضالنرضة، ففيه
وشماًال أورنج مملكة جنوبًا ويحده رسند، ويتواتر ومقاطعة بشوانلند جهة بني ما وهو

ليبومبو. نهر
كيلومرت ١٥٥٠٠٠ مساحته وتبلغ الزراعة، يف األعىل القسم يضاهي األسفل والقسم

ذكرهما. السالف القسَمني يف منها أشد فيه الحرارة فإن أراضيه انخفاض ومع مربع،
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أن لزارعها ويمكن حينه، يف إثمارها تعطي الخصب، فشديدة البالد هذه أرايض أما
يُزرع وأكثرها وأخصبها؛ أفريقيا جنوب يف أرض أحسن وهي السنة، يف مرتنَي يزرعها
شهر يف يُزرع بالكزبرة، يشء أشبه الحبوب من صنف وفيها النمو، رسيعة وهي حبوبًا،
الشمايل والجزء كالربغل. ويصري ويُطحن مارس، شهر يف ويُحصد أكتوبر، أو سبتمرب
العشب من صنف يُوجد والقطن. السكر، وقصب والدخان، العنب، بزراعة مشهور منه
سنتيمرتات، وعرشة مرتَين إىل مرت من طوله ويختلف خرضًة، فيكسوها الحدائق، يف يُزرع
فمشهورة برتوريا مقاطعة وأما األخشاب. فوق فيضعونه املنازل، تسقيف يف ويستعملونه
يف تثمر أكتوبر، شهر يف وتطعمت مارس، شهر يف األشجار ُغرست إذا حتى بالفواكه،

غرسها. زمان من الثانية السنة
الذهب وهما النفيَسني؛ املعدننَي تلد فإنها معادنها، بكثرة الرتنسفال اشتهرت وقد
يف النحاس مناجم وفيها التمساح، نهر من وبالقرب الكاب نهر ضفاف عىل والفضة،
تعرف ملبوبو نهر شواطئ عىل القاطنة الكفرة قبائل وكانت وزوتنسربج. واتربرج ناحيتَي
وأوتربرج، ليدنربج، جهات ويف مناجمه. من يستنبطونه وكانوا بعيد، زمن من النحاس
يُوجد ميدلربج مقاطعة ويف األرض. وجه عىل ظاهر وهو الحديد، يكثر وسوتنزبرج
الفحم يُوجد الجديدة إسكوتلندا مقاطعة ويف الجرانيت. حجر من وكثري والكوبلت، النيكل
األحجار تُوجد بريتوريا من وبالقرب دراكنسربج، وجبال ميدلربج أقسام ويف الحجري.
يُستخرج التي واملستنقعات الِربك تُوجد وسوتنسربج ليشتنربج ويف الجري. منها يُصنع التي
أخشاب فيها عظيمة، غابات وزوتنسربج واترتش واكرسرتوم مقاطعات ويف امللح. منها
الثمينة، األخشاب وباقي واملهوجني، األبانوس خشب سوتنسربج مقاطعة ويف صفراء.

القطران. زيت منها يُستخرج وأشجار البناء، وأخشاب





السكان

وأفريكندر. وبوير، ووتلندر زنوج، أقسام؛ أربعة إىل الرتنسفال سكان ينقسم
األسود. الجنس من قبائل عن عبارة وهم األصليون، البالد أصحاب فهم الزنوج أما
الهولنديون هم واألفريكندر البالد، تلك استوطنوا الذين الغرباء فهم الويتلندر أما
من وأخذوها البالد، وافتتحوا األفريكندر بعد أتوا فإنهم البوير وأما أفريقيا. يف املولودون

عزيًزا. وطنًا لنفسهم وجعلوها إدارتها، ونظموا أصحابها،
واملتابيل املكاالك وهي عظيمة، قبائل ثالث الرتنسفال من الشمالية الجهة يف وقاطن
يخافون وال القتال، يهابون فال والشجاعة، بالقوة القبائل هذه رجال ويتصف واملتانيا،
وقبيلة البنجوكيس، وقبيلة الشييل، قبيلة وهي قبائل، أربع الغربية الجهة ويف الزؤام، املوت
حسب نفًسا» ١٠٨٩١٥٦» الرتنسفال سكان عدد بلغ وقد الكورانا. وقبيلة البارالنج،

.١٨٩٨ سنة إحصاء
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بريتوريا

لربتوريوس نسبًة االسم بهذا ُسميت وقد الحكومة، إدارة ومركز الجمهورية عاصمة وهي
املزروع اللبخ شجر يظللها ميَلني، املدينة تلك بعضشوارع طول ويبلغ األول. البوير قائد
ويحيط طويلة، مسافات بينها يفصل والفخامة؛ الِعَظم غاية ففي منازلها أما الجانبنَي، عىل
السفرجل، أشجار املجاري تلك ضفاف وعىل املاء، فيها ويجري الغنَّاء، البساتني بها
تلبس عليها سدوله الليل يرخي وحني جمالها. يف يزيد مما الفواكه؛ أنواع وسائر والتفاح،
بهجتها فازدادت لبستحالها، كعروسحسناء فتكون فيها، فتتألق الكهربائية، األنوار حلة
يف الحرارة وتشتد قليلة، والرطوبة لألبدان، منعش الشتاء يف وهواؤها قيمتها. وتسامت
واملدينة نفس، آالف عرشة والسود نفس، ألف عرش خمسة البيضفيها عدد ويبلغ الصيف.
جميع يسع كبري سوق وفيها والسعة. الرحب عىل البرش من مليون نصف لسكنى كافية
تجرها األبيض بالقماش املغطاة بالعربات يغص صباح كل ويف فيها. القاطنني السكان
لقضاء السوق هذا يقصدون السكان، من السفىل الطبقة من عليها والراكبون الثريان،
لم الذي رونقه حفظ مع قدمه عىل هيئته تدل مربع، مرتفع بناء وسطه ويف حوائجهم.
البوير عيون يف ولها املدينة، تأسست يوم بُنيت هولندية كنيسة وهو عليه، الزمن طول يقَو
والبنوكة، العمومية املصالح السوق دائرة وحول القديمة. كنائسهم من ألنها رفيعة؛ منزلة
كبرية قبة أعاله ويف طبقات، ثالث عىل يحتوي مربع، مرتفع بناء وهو الحكومة، ورساي
الهولندية الراية بشكل وهي الجمهورية، راية عىل بيده قابًضا الحرية تمثال عليها نُصب

أخرض. بلون عنها تتميز
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جوهانسربج

سنة وذلك يوحنا، اسمه البوير من رجل يمتلكها فسيحة، أرض قطعة املدينة هذه كانت
منه. الحكومة فأخذتها الذهب، مناجم فيها اْكتُِشفت ١٨٨٥ سنة ويف .١٨٦٨

فأسسوا رجل، آالف ستة مناجمها يف العمال عدد بلغ ١٨٨٦ سنة سبتمرب غرة ويف
األول صاحبها باسم وُسميت املعامل، فيها وأُنشئت املنازل فيها وشيدوا املدينة، هذه
٩٠٠ إىل املدينة تلك أرايض الحكومة مت قسَّ ١٨٨٧ سنة ويف يوحنا). (مدينة جوهانسربج
وخمسة بمائة القطعة تبيع وكانت مربًعا، قدًما خمسون منها قطعة كل مساحة قطعة،
فرنك. ألف عرشين الواحدة القطعة ثمن بلغ أن إىل يفصعود ثمنها يزل ولم فرنًكا، وسبعني
إىل الشمال من كيلومرتان وعرضها الغرب، إىل الرشق من كيلومرتات ثمانية املدينة وطول
هكذا: ينقسمون نسمة»، ١٠٠٧٢٣» ١٨٩٦ سنة إحصاء حسب سكانها وعدد الجنوب.

٥١٢٢٥ أوروبايون
٤٢٥٣٣ زنوج
٤٠١٨٧ وصينيون هنود
٢٨٧٨ أخالط

١٠٠٧٢٣  

األوروبيني: من حَدته عىل جنس كل بيان وهاك

٣٤٣٣٨ إنكليز
٦٢٠٥ الرتنسفال بوير
١٧٤٥ أورنج بوير
٣٣٣٣ روسيون
٢٢٦٢ أملانيون
٨١٩ هولنديون
٤٠٢ فرنساويون
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٣٠٢ سويديون
٢٠٦ إيطاليون
٦١٦ أمريكيون
٩٩٧ أخالط

٥١٢٢٥  

.١٨٨٢ سنة جوهانسربج مدينة

فيها، املوجودة العنارص سائر من أكثر اإلنكليزي العنرص أن يُعلم اإلحصاء هذا ومن
١٥٠٠٠٠» ١٨٩٩ لغاية السكان تعداد بلغ وقد الثروة. موارد وأكرب األمالك أكثر ولإلنكليز
تختلف ال محض، صناعية مدينة أنها بيان بأجىل يرى جوهانسربج إىل والداخل نفس».
من الدخان تقذف الجو، يف مرتفعة الفوريقات ومداخن األوروبية. املدن عن هيئتها يف
بالوجه فيلتصق ناعم تراب الهواء يف ويطري فيه، ويذوب الهواء يف فيتصاعد أفواهها،
لسحق معدَّة طاحونة آالف خمسة من تتصاعد التي هي األتربة وهذه والحدق، والشفتنَي
الربقية، األسالك بعضها يحمل ثخينة أعمدة املدينة شوارع ويف الذهب. بها املتحد األحجار
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.١٨٩٦ سنة جوهانسربج مدينة شوارع أحد

كنائس جملة املدينة ويف الرتاموي، بها يسري التي الكهربائية، أسالك يحمل والبعض
ويصدر للغاز. والثانية املاء لتوزيع إحداهما ورشكتان مذاهبهم، اختالف عىل للمسيحيني
الصناع يؤمها عمومية، كبرية وقهوة تياترو وفيها فيها. تُطبع جرائد ثالث يوميٍّا فيها
القهاوي من ذلك عدا ما وفيها أشغالهم. من الفراغ بعد الفرص لهم تسمح حينما زمًرا
بلغت املدينة أن والدهشة بالعجب يقيض ومما كثري. يشء واملالهي والكلوبات الصغرية
من قاصديها كثرة ومع تأسيسها. تاريخ من مضت عاًما عرش خمسة نحو يف الدرجة هذه
وأرباحها فيها العظيمة األشغال لكثرة ذرًعا؛ بهم تضيق ال فهي بكنوزها، لالنتفاع فج كل
يمكن ال فيها منزل فأقل املنازل؛ أجور وارتفاع األثمان غالء فيها يؤثِّر لم التي الجسيمة
يقل ال القهاوي يف مرشوب أي وثمن الواحد، الشهر يف جنيًها ثالثني من بأقل استئجاره
تكفي ا، جدٍّ عظيمة مكاسبها فإن وبالجملة القهوة. من فنجانًا كان ولو غروش، خمسة عن
اإلنكليز ثروة عظم من نراه ما ذلك عىل والدليل جسيم. مبلغ منها ويتوفر النفقات، لهذه
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بالدهم إىل وعادوا نقري، رشوى يملكون ال فقراء النائية البالد هذه إىل ذهبوا الذين وغريهم،
باملاليني. تُقدر وثروتهم

يف واْستُخدم ١٨٨٩ سنة يف املدينة هذه أتى إيطاليٍّا أن القبيل هذا من يُروى ومما
جمع يف يسعى وصار الجد، ساعد عن ر شمَّ الذهب أشغال رواج رأى وملا القهاوي، إحدى
ومعه بالده إىل رجع سنوات ثمان وبعد ألصحابها، القهوة تارًكا املهنة، هذه من الثروة
إىل يهاجرون ممن كثري وأمثاله الفرنكات. من ماليني خمسة عن ينوف ما الثروة من
ابتداؤها سنوات تسع يف منها املستخَرج الذهب ُقدِّر وقد الذهبية، املناجم ذات البالد هذه
منجم األرض يف ُحفر إذا أنه الجيولوجيون اتفق وقد كيلوجراًما». ٣٢٢٥١٨» ١٨٨٧ سنة
من مليارات عرشة عن قيمته تقل ال ما الذهب من منه يُستخرج مرت ثمانمائة عمق عىل
ملياًرا عرش سبعة يساوي ما منه يُستخرج مرت ومائتي ألف عمق عىل حفر وإذا الفرنكات،

ذلك. عىل وقس الفرنكات، من

بوتشسرتوم

مركَّب هذا واسمها ،١٨٦٣ سنة إىل برتوريا قبل الجمهورية عاصمة املدينة هذه كانت
فُسميت جليلة، خدمات بالدهم خدموا الذين البوير نخبة من أشخاص ثالثة أسماء من
الثالثة فأخذوا واستوكنسرتوم، ورشف بوتجرت وهم لذكرهم، تخليًدا بأسمائهم املدينة هذه
الثالث، االسم من أحرف وأربعة الثاني اسم من واحًدا وحرًفا األول االسم من األوىل حروف
خط عىل حديد سكة محطة وبها املوي، نهر عىل واقعة املدينة وهذه بوتشسرتوم، فصارت
أشجار تُظللها طويلة، منتظمة وشوارعها كسدورب، كلري يف ينتهي الذي جوهانسربج
الفيحاء. الرياض ذات الغنَّاء، بالحدائق املحاطة املنازل عىل األغصان املرتاخية الصفصاف

ميدلربج

١٨٤٨ سنة ويف .١٨٣٩ سنة البازوتسيف من البوير أخذها ميدلربج، مقاطعة عاصمة هي
مقاطعة لجمهوريتهم انضمت ١٨٥٨ سنة ويف مستقلة. جمهورية حكومة فيها أسسوا
جمهورية إىل وانضموا حكومتهم أُلغيت ثم ،١٨٦٠ سنة إىل كذلك زالوا وما إيرتتش،

الرتنسفال.
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زيروست

أرضها بجودة مشهورة وهي ليمبوبو، نهر عىل وموقعها ماريكو، مقاطعة عاصمة هي
الرتنسفال. بحديقة لُقبت ولذلك البساتني؛ من كثري وبها زراعتها، وحسن

سدورب كروجر

مقابر فيها ألن سنويٍّا؛ يزورونها والبوير وحقارتها، صغرها عىل واسعة شهرة املدينة لهذه
جوهانسربج. حديد سكة فرع عىل محطة وهي الوطن، شهداء ذهبوا الذين العظام أبطالهم

كلريكسدورب

ويبلغ سربوت، شون نهر ويخرتقها جوهانسربج، حديد سكة إليها ينتهي صغرية بلدة هي
نفس. ٢٣٠٠ سكانها عدد

باريرتون

من أتى من أول وهو باسمه، ُسميت ولذلك باربر؛ جراهم اسمه بويري رجل سها مؤسِّ
بلغ السنة هذه آخر ويف ،١٨٨١ سنة إليها وصوله وتاريخ النقطة، تلك يف وسكن الناتال
سنة عددهم بلغ حتى يزدادون إليها املهاجرون زال وما نفًسا، ثالثني جاوروه الذين عدد

تقريبًا». نفس ١٢٠٠» ١٨٨٩

بولسربج

الزنوج من سكانها وأكثر مناجمه، أعظم ففيها الرتنسفال؛ يف الحجري الفحم بلد هي
املذكورة. املناجم أصحاب هم الذين والوتلندر البوير من وقليل املناجم، يف يشتغلون الذين

لذكرها. أهمية ال مما البلدان، من ذلك غري ويوجد
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التجارة

أي: ١٨٩٨؛ سنة إىل ١٨٨٣ سنة من الرتنسفال بالد يف التجارة حالة عىل الوقوف يمكن
اآلتي: الجدول مطالعة من أخرى، إىل درجة من ترتقي أخذت عندما

الرتنسفال. بالد من الصادرات قيمة بيان

فرنك سنة

٩٢٠٠٠٠٠ ١٨٨٣
١٠٢٠٠٠٠٠ ١٨٨٦
٨٦٥٠٠٠٠٠ ١٨٨٩
٨٧٥٠٠٠٠٠ ١٨٩٢
٢٤٥٤٠٠٠٠٠ ١٨٩٥
٣٥٢٠٠٠٠٠٠ ١٨٩٦
٣٣٩٠٠٠٠٠٠ ١٨٩٧
٢٦٥٨٠٠٠٠٠ ١٨٩٨



الرتنسفال تاريخ

ذكرها: اآلتي السنني يف الصادرة األصناف لبيان آخر جدوًال وهاك

١٨٩٨ سنة ١٨٩٧ سنة ١٨٩٦ سنة صنف
كيلوجرام كيلوجرام كيلوجرام  

٣٨٧٧٤٠٠٠ ٢١٤٥٠٠٠٠ ٣٨٨٨٣٣٥ فحم
٢٥٣٧٠٠٠ ٤٦٠٨٠٠٠ ١٢٣٤٦٩٤ صوف
٢١٠١٠٠٠ ١٩٥٣٠٠٠ ١٨١٦٥١٩ جلود
١٩٢٠٠٠٠ ١٢٠٣٠٠٠ ١١٧٧٤٧١ خام معادن
٨٩٩٠٠٠ ٥١٢٠٠٠ ٩٠١٦٨ حبوب
٦٥٩٠٠٠ ١٣٨٠٠٠ ١١٧٢٣١ دخان
٣٣٤٠٠٠ ٢٨٨٠٠٠ ٣٣٧٠٦٤ أحجار
١٩٦٠٠٠ ٢٩٩٠٠٠ — أخشاب
١٧٤٠٠٠ ١٠٣٠٠٠ ١٢٠٤٧٢ فواكه
٣٠٠٠٠ ٣٣٠٠٠ — مرشوبات
٢١٠٠٠ ١٨٠٠٠ ١١٠٩ طيور

٤٧٦٤٥٠٠٠ ٣٠٦٠٥٠٠٠ ٨٧٨٣٠٦٣ الجملة
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إيراداتاحلكومة

ببيان جدول وهذا واملعادن، الحديدية والسكك الجمارك من تتحصل الحكومة إيرادات
أدناه: املبينة السنني يف واملرصوفات اإليرادات

مرصوفات إيرادات سنة
فرنك فرنك  

مليونًا ١٢ مليونًا ٣١ ١٨٩٢
مليونًا ٣٢ مليونًا ٤٣ ١٨٩٣
مليونًا ٤٤ مليونًا ٥٦ ١٨٩٤
مليونًا ٦٩ مليونًا ٨٩ ١٨٩٥
مليونًا ١١٩ مليونًا ١٢٠ ١٨٩٦
٩٩٢٨٦٨٢٥ ٩٩٥٨٩٠٢٥ ١٨٩٨

أما الفرنكات، من ماليني عرشة الحكومة خزينة يف املتوفر كان ١٨٩٩ سنة يناير ويف
اشرتتها التي الحربية واألدوات األسلحة لكثرة فكانت األخرية، السنني يف مرصوفاتها زيادة

وفرنسا. أملانيا فابريقات من



الرتنسفال تاريخ

ابتداء من جسيمة زيادة ازداد إيرادها أن السابق الحكومة إيرادات جدول من ويُؤخذ
رسند. ويتواتر مقاطعة يف مختلفة أوقات يف الذهب اكتشاف ذلك يف والسبب ،١٨٩٦ سنة

الفرنكات. من مليونًا» ٦٨» ١٨٩٧ سنة يف فكان الحكومة َدين أما

الحديدية السكك

تلك بني االتصال واسطة وهي كبرية، حديدية سكك فروع ثالثة الرتنسفال بالد يف يُوجد
وبريتوريا بهيدلربج يمر فولسكراست، خط فهو األول: الفرع أما لها؛ املجاورة والبالد البالد
والفرع وشارلستون، سمث والدي بدربان فيمر الناتال، مستعمرة إىل ويمتد وبيرتسربج،
خليج إىل ويصل مركيز، ولورنسو وبريتوريا بميدلربج يمر بورت، كوماتي خط الثاني:

الربتغايل. والجوي
ويصل كرنستاد، إىل ويمتد وبيرتسربج، بربيتوريا ويمر نوبورت، خط الثالث: والفرع

األورانج. عاصمة فنتني بلوم إىل
سدورب كروجر عىل ويمر جوهانسربج، خط أولهما: فرعان؛ ذلك غري ويُوجد
بلوم إىل الخط ذلك يمدوا أن البوير نية يف وكان كلريكسدورب، يف وينتهي بونشسرتوم
،١٨٩٩ سنة حرب بها ونعني األخرية؛ الحرب ولكن الكاب، حديد بسكة ليتصل هوف

املرشوع. ذلك إتمام دون حالت
بريتوريا. إىل وينتهي بورت كوماتي من يبتدئ الثاني: والفرع

كيلومرتًا ٢٨٦ منها للحكومة كيلومرتًا، ١٤٣٣ املذكورة الخطوط هذه طول ويبلغ
هولندية. رشكة ملك والباقي فقط،

مختلفة. سنوات ثالث يف الركاب ببيان جدول

الركاب عدد سنة

٦٦١٧٦ ١٨٩٠
١٠٠٠٠٠٠ ١٨٩٥
١٧١٨١٣٩ ١٨٩٨
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الحكومة إيرادات

السالف سنوات الثالث مدة يف الحديدية القطارات يف ُشحنت التي البضائع ُقدِّرت وقد
طونيالته». ١٧٤٩٠٩٨» القدر بهذا ذكرها

والتلغراف البوستة

أيديهم وبني مكتبًا، ٦٥ يف مستخدم ٤٠٠ فيها يشتغل واحدة، إدارة والتلغراف للبوستة
بذلك يشهد كما والنجاح، التقدم يف آخذة املصلحة وهذه تليفونًا، و٢٧ تلغرافية، آلة ١٥٣

أخرى. إىل سنة من إيرادها زيادة

فرنك سنة

١٢٧٠٠٠ ١٨٨٥
١١٣٢٠٠٠ ١٨٩٠
٢٨٥٨٠٠٠ ١٨٩٥
٤٠١٦٠٠٠ ١٨٩٨

النقود

الثانية أما الرتنسفالية. والنقود اإلنكليزية النقود الرتنسفال بالد يف شيوًعا النقود أكثر
والوجه كروجر، الرئيس صورة وجَهيها أحد عىل ومرسوم برتوريا، يف مرضوبة فإنها
ويف فالح، صورة منها األول القسم يف صليب، شكل عىل أقسام، أربعة إىل منقسم الثاني
نُقش وقد مركب، هلب صورة الرابع ويف أسد، صورة الثالث ويف محراث، صورة الثاني

اآلتية: الحروف الوجه هذا عىل

Z.W.D AFRIK REPUB.

الجنوبية». أفريقيا «جمهورية ومعناها
خمسني إىل شلنات عرش يساوي ما بها املتعامل املالية األوراق من عندهم ويُوجد

البوستة. بطوابع عنها الستعاضتهم الربونز من نقوًدا يستعملون وال جنيًها،
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وصفاهتم البوير عوايد

وإتقان الشجاعة يف ولهم األمم، باقي يف الوجود نادرة جميلة ومزايا حسنة صفات للبوير
وهم الهولندية، ولغتهم اثنان، فيها يختلف ال الشمس، تحاكي شهرة الحربية الفنون
باقتناء كثريًا ويعتنون للكذب، كارهون للحق، محبون السلم، إىل ميالون تقوى، أصحاب
وهم الكتاب، هذا وفيه إال عظيًما، أو كان حقريًا لهم، منزًال تجد ال ولذلك املقدس؛ الكتاب
بل الغرامية، األغاني يُنشدون وال الليل، من عظيًما وجزءًا الصباح عند يوميٍّا فيه يقرءون
وإذا فرتل فرًحا كنت «إذا اإلنجيل: بقول عاملني الروحية، الرتانيم يرنمون فرحني كانوا إذا

البنية. أقوياء هم بل معنًى للكسل يعرفون وال «. فصلِّ حزينًا كنت
يميلون وال غريهم، عىل الشفقة قليلو وهم املستمر، واالجتهاد التام بالنشاط متصفون
الخطة هذه عن عدلوا ولكنهم واملعارف، بالعلوم تثقيفعقولهم يحبون ال وكانوا التملق، إىل
العواصم إىل شبانهم إلرسال أحوجتهم التي هي هذه خطتهم وتَغريُّ ببعيد، ليس زمن من

األوروبية.
الحديث، للتمدن كرههم عىل ظلوا بل طباعهم، عىل تؤثِّر لم العواصم تلك عادات ولكن
والُخلق، الَخلق ِحسان وهم فأشقر، لونهم أما األفعى، من اإلنسان ينفر كما منه ينفرون
العقل، وذكاء القدِّ رشاقة بني جمعن والخفة، الرشاقة من عظيم جانب عىل ونساؤهم
الفريقان يميل الشيخوخة درجة إىل والنساء الرجال يصل وعندما والرشف، بالعفة وتحلَّني
وال وتوقريهما؛ الوالدين لسلطة التام الخضوع أوالدهم عليه يُربَّى ما يشءٍ وأول من. السِّ إىل
يضعونها أو والزراعة، بالتجارة أموالهم يستثمرون منهم وامُلثرون مالبسهم، يف يتأنقون



الرتنسفال تاريخ

بويرية. عائلة يف التوراة مطالعة

يف املدوَّنة اإللهية لألوامر إطاعًة بالربا؛ إقراضها عن فيها حفظها لون ويفضِّ صناديق يف
األرض من قطعًة لسكنه يختار منهم وكل بالربا. فضتك تعِط ال القائلة: املقدسة، الكتب
منازلهم تجد ولذلك منها؛ جزء يف منزًال له فيشيد مرصيٍّا، فدانًا ستني عن مساحتها تقل ال
املنزل، عن بعيدة قطعة يف ملواشيهم الزرائب ويبنون شاسًعا، بعًدا بعضها عن بعيدة
وبقوًال حبوبًا يُزرع اآلخر والقسم للماشية مرًعى بعضه يُرتك فدانًا الستني من تبقى وما
عاداتهم ومن اليصابات. منيا يف ريشها ويبيعون النعام يقتني وبعضهم ذلك. شاكل وما
وهو واحد طريق يف النهار طول صديقه أو أخيه مع أحدهم يسري ربما حتى الصمت؛
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وصفاتهم البوير عوايد

أمالكه، نطاق لتوسيع واجتهاد بجد يسعى منهم فرد وكل للرضورة. إال يتكلم ال صامت
صفاتهم ومن بنفسه. رعيها يتوىل التي ماشيته نتاج وبإكثار ثمارها بنمو يعود وما
من كثريًا تشمل التي سطوتها وامتداد كلمتها لنفوذ نظًرا الربيطانية؛ للدولة كرههم شدة
يكلمونه وال األسود، الجنس يحتقرون وهم اإلنكليزية، املستعمرات يف القاطنني إخوانهم
الناتج الطرفني، بني املتبادل الحقد من الصدور يف كامن هو ملا والعنف؛ بالخشونة إال
األرض فالحة كانت وملا اآلباء. عن األبناء يتوارثها الطباع وهذه بينهم. التي الدماء عن
ذلك يتحملون الذين املساكني العبيد عىل ها ومشاقَّ أتعابها ألقوا البوير مهنة وزراعتها
فضًال واالزدراء، املعيشة ومضض واإلهانة، الرضب من يقاسونه ملا وامللل؛ الكره بمزيد
ال أنهم وكرًها حزنًا يزيدهم ومما الطاقة. فوق التي خدمتهم تأدية يف الشديد التعب عن

املؤلم. والرضب القفاء عىل الصفع إال أتعابهم مقابل البوير من يقبضون
بالبوير، خاصة حسنة مزية وهي فيهم، ة فعامَّ السالح وحمل والقنص الصيد أما
هي وتكون البندقية يحمل العارشة الولد يبلغ فعندما املختلفة، األمم عن بها يمتازون
أن إىل وهكذا الكبرية، الطيور ثم الصغرية، العصافري صيد عىل أوًال فيتمرن الوحيدة، لعبته
كأحسن الرماية فن حذق وقد إال عرشة الرابعة يبلغ فال الضارية، الوحوش صيد إىل يصل

اإلعجاب. منتهى ذلك ويف به، املاهرين
املجاورة املنازل يف املوجودات الفتيات بأسماء قائمة يكتب الزواج أحدهم أراد وإذا
إىل ويذهب جواده ويركب قبعته، يف األمر لهذا مخصوصة ريشة له يضع وحينئٍذ له،
لوالدة ويقدِّم بسكون، يدخله املذكورات الفتيات إحدى منزل إىل يصل وعندما منازلهن،
بذلك فتدركان النحل، شمع من مصنوعة شمعة وللفتاة الربقوق، مربى من علبة الفتاة
زوًجا تقبله ال كانت إذا ردِّها أو الشمعة قبول يف حينئٍذ مخرية والفتاة زيارته؛ من القصد
حلَّ إذا أما آخر، منزًال قاصًدا جواده صهوة وامتطى الحال يف غادرهما تها ردَّ فإذا لها،
الشمعة يف وتدسه بدبوس الوالدة فتأتي وتوقدها، الشمعة الفتاة فتأخذ القبول، محل طلبه
إذا حتى يتحدثان والفتاة الفتى ويأخذ أعالها، من ثمانية أو سنتيمرتات أربعة مسافة عىل
إىل الدبوس نقل من الفتاة يمنع ال ذلك ولكن بينهما، الحديث باب ُقفل الدبوس النور بلغ
الفتاة تذهب حديثهما انقىض ومتى لهما، طابت إذا باملحادثة والتلذذ املدة إلطالة أسفل؛
االحتفال يوم يُحدد الحال ففي معه، مكاملتها من لها تراءى بما وتخربها والدتها، إىل
البنات، مع فقط األمهات به املنوط بل الزواج، بأمر مداخلة أدنى للوالد وليس بالقران،
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الرتنسفال تاريخ

من األقل عىل أشهر ثالثة ميض بعد إال يتزوج أن له يسوغ فال أحدهم زوجة تُوفيت وإذا
الوفاة. تاريخ

ومذاهبهم ديانتهم

بالدين، تمسكهم لكثرة هللا؛ بذكر دائًما ويلهجون املسيحي، بالدين عموًما البوير يدين
صباح: كل اآلتية الصالة يكررون وصغارهم وكبارهم

األتعاب ل تحمَّ أن بعد بسالم ليعبدك هرب ألنه هذا؛ شعبك ارحم الرحمة، إله يا
وال يعرفونك والذين يعرفونك. ال الذين األرشار من القتال أهوال وقاىس الشاقة،
الضيق، وقت ومنقذًا الشدة، يف معينًا لنا كنت إلهنا يا وأنت بوصاياك. يعملون
ناديتنا الهالك شفاء عىل كنا وملا اإللهية. بمراحمك وتغمرنا بنا ترفق تزل ولم
عظيًما. وكن وتبارك شعبي يا عش قائًال: الكلمة، بهذه الرشيف الطاهر بفمك
بمحبتك متمسكون ألننا الوقت؛ هذا إىل عنا تتخلَّ ولم قلت. كما إلهنا يا فكنا
األبد، وإىل اآلن من تنَسنا وال إلهنا يا فأعنا لوصاياك، الدائم والخضوع الثمينة

آمني.

يوم عندهم ويُسمى ديسمرب، ١٦ يوم وهو سنويٍّا، به يحتفلون عظيم عيد ولهم
الكالم وسيأتي عجيبًا، انتصاًرا فيها انترصوا قد كانوا حربية لواقعة تذكار وهو دنجان،

عليها.
بينهم، انتشاًرا أكثرها وهو الربوتستانتي، املذهب أولها فثالثة؛ عندهم املذاهب أما
وهو الكاثوليكي، ثم األرثوذكيس، املذهب ويليه الحكومة، تعتربه الذي الرسمي املذهب وهو

هناك. انتشاًرا املذاهب أقل

واملعارف العلوم

١٣٥٦١ فيها مدرسة»، ٥٠٠» ١٨٩٩ سنة لغاية الجمهورية أنحاء كل املدارسيف تعداد بلغ
لإلنكليز؛ مخصوصة مدارس ذلك غري ويُوجد الهولندية، اللغة فيها ون يتلقَّ الطلبة، من
ككرههم يكرهونها التي اإلنكليزية اللغة تعليم لطلبتها تجيز ال الرتنسفال مدارس ألن
أساتذة يُوجد فإنه املدارس، هذه عن وفضًال بريتوريا. يف كلية مدرسة وتوجد ألصحابها.
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الدركات، أدنى إىل منحطة املعارف كانت وقد املدارس. عن البعيدة القرى يف القاطنني تُعلِّم
البوير شبان يكتِف ولم رفيًعا، مقاًما بلغت حتى األخرية، السنني يف ترتقي أخذت ولكنها
الطب وخصوًصا العليا، العلوم لتلقي أوروبا؛ مدارس إىل بعضهم سار بل هذه، بمدارسهم
تقدُّمهم: مقدار يتضح ومنه مختلفة، سنني أربع يف الطلبة تعداد بيان وهذا والصيدلة،

مصاريف تلميذ سنة

٢٠٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٨٨٥
٨٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠ ١٨٩٠
١٤٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠ ١٨٩٥
٢٢٠٠٠٠٠ ١٣٠٠٠ ١٨٩٨

والقوانني املحاكم

القضايا يف للحكم «لندروست»، تُسمى ابتدائية محكمة الرتنسفال بالد يف مقاطعة لكل
الحكم يتجاوز ال التي الجنائية القضايا ويف جنيه، خمسمائة قيمتها تتجاوز ال التي املدنية
فقط، أشهر لستة الشاقة األشغال أو السجن أو جنيًها، وسبعون خمسة قدرها غرامة فيها
قاٍض يرأسها عليا، محكمة إىل املحاكم هذه أحكام وتُستأنف جلدة، وعرشين خمسة أو
مقاطعات ثالث من منتخبني قضاة من مؤلَّف املجلس وهذا العمومي، القضاء مجلس من
الكربى القضايا يف ينظرون مقاطعة، عرش ثمانية من عضًوا عرش ثمانية ومن مختلفة،
رئيس املجلس هذا ويرأس واالستئنافية، االبتدائية باألحكام أربابها يقتنع لم إذا املهمة،
لجنة مقاطعة ولكل الرتنسفال. بالد يف القاطنني جميع عىل نافذة وأحكامه الجمهورية،
بها أمالك وأصحاب فيها، القاطنني البوير أعيان من منتخبني أعضاء ثالثة من مشكَّلة
للمتنازعني يعلنون ثم لهم، يرتاءى بما ويحكمون باألرايض، املختصة القضايا يف للنظر
ويف حكمهم. لتنفيذ العمومي القضاء ملجلس تقريًرا بذلك ويرفعون أصدروه، الذي الحكم
واملنازعات املنزلية القضايا يف للنظر «فيلدكورنت»، اسمها صغرى محكمة مقاطعة كل
العليا، املحكمة إىل كغريهم قضاياهم وتُستأنف واملخدومني، املستخدمني بني ما تحدث التي
أمام تُنظر فإنها فقط؛ الزنوج بني تكون التي القضايا وأما العمومي. القضاء مجلس أو
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مجلس أو العليا، املحكمة إىل تُرفع فإنها الكربى، القضايا إال جنسهم؛ بني من مشكَّلة لجنة
العمومي. للنائب يرتاءى ما بحسب فيها للنظر العمومي القضاء

الهولندي. الروماني القانون قاعدة فعىل قوانينهم أما

الحكومة تقسيم

— املرصي القطر يف كاملديريات — مقاطعة عرش ثمانية إىل الرتنسفال حكومة تنقسم
وتنقسم سنوات، ثالث ملدة التنفيذ مجلس ينتخبه كاملدير، خصويص حاكم مقاطعة ولكل
لتحصيل املركز؛ كمأمور حاكم منها قسم لكل كاملراكز، أخرى أقسام إىل مقاطعة كل
يجب التي الطلبات عىل واإلقرار والتنظيم، والربط الضبط أشغال وإدارة األمريية، األمور
الشبان تجنيد يف السلطة له تكون الحرب أيام ويف البالد. ملصالح الحكومة من طلبها
ولكل املقاطعات. حكام سلطة تحت يكونون املذكورة األقسام وحكام قسمه، من املطلوبني
لها، التابعة األقسام منتخبنيمن أعضاء مؤلفمن مجلساملقاطعة، مجلسيُسمى مقاطعة
يجب التي الطلبات عىل واإلقرار للنظر املقاطعة حاكم رئاسة تحت يجتمع املجلس وهذا
أعضاء ثالثة أو عضوين مقاطعة كل من وينتخب الرضائب، ربط ويف الحكومة من طلبها
املنتخبني هؤالء من ويتألف الحاكمة، الهيئة أمام األهايل عن ينوبون البوير، نخبة من
ملدة يُنتخب منهم كل وأربعون، اثنان وأعضاؤهم النواب)، (مجلس الفولسكراد مجلس
لم ما االستعفاء يف الحق له يُخول وال املذكور، املجلس عضوية يف يقضيها سنوات، أربع
مقاطعته، أهايل من عنه بدًال الحال يف ينتخب أحدهم انسحب ومتى سنتني، قىضفيه يكن
يقل ال أن أوًال: وهي؛ اآلتية الرشوط عىل متحصًال يكون أن منتخب كل لقبول ويُشرتط
أن ثالثًا: الربوتستانتي. للمذهب تابًعا مسيحيٍّا يكون أن ثانيًا: سنة. الثالثني عن عمره
منتخبًا أبنائه أحد أو أبوه يكون ال أن رابًعا: فيها. أمالك وله البالد، يف القاطنني من يكون
ضابًطا يكون ال أن سادًسا: الجنسية. غريب أبويه أحد يكون ال أن خامًسا: املجلس. ذلك يف

الجيش. يف
ينتخب الذي وهو ذلك، عىل األعضاء جميع أقر إذا إال إلغاؤه يمكن ال املجلس وهذا
مدة. كل انتهاء عند االنتخاب تجديد ويمكن كاملة، سنوات خمس ملدة الجمهورية رئيس
ينتخب التنفيذ، مجلس يُسمى مجلس بمساعدته ويقوم النافذة، الكلمة املذكور وللرئيس
عرش ملدة يُنتخب الذي الجمهورية وكيل من مؤلَّف وهو الفولسكراد، مجلس أعضاءه
القضاء مجلس من مستشاَرين اثننَي ومن سنتني، ملدة يُنتخب الزنوج عن ومندوب سنوات،
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مجلس وألعضاء الجمهورية، رئيس املجلس هذا ويرأس سنتني، مدة عنه لينوبا العمومي؛
يف ينظرون لكنهم فيه، أصوات لهم وليس الفولسكراد، مجلس يف كرايسمخصوصة التنفيذ
الجمهورية رئيس إىل تنفيذها العائد األمور من عليه يتفقون وما ومناقشاتهم، األعضاء آراء
من أعضائه وأكثر الراد، يُسمى مجلس املذكور الفولسكراد بمجلس ويرتبط وإليهم.
مكلف املجلس وهذا سنوات، أربع عن الجمهورية ببالد إقامتهم مدة تقل ال الذين األجانب
ينتخب الذي الفولسكراد مجلس رئاسة تحت وهو والتجارة، املعادن أشغال يف بالنظر
وأما البوير، من ووالده البالد، يف مولوًدا يكن لم ما وطنيٍّا الرجل يعتربون وال أعضاءه،

البالد. يف عاًما عرش أربعة إقامة بعد الوطنيني حقوق فينالون األجانب
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العسكرية اجليشوقانون

يزيد ال البالد، عن للدفاع عندها ما ومعظم الذكر، تستحق حربية قوة للجمهورية ليس
واستتباب النظام لحفظ البوليس من وفرقة الطوبجية، من وفرقة بطريات عرش عن
جميع يستدعي أن إال رئيسها عىل فما الحرب، إشهار الجمهورية أرادت ومتى األمن،
بدون الحال، يف الجيش فينتظم طائعني، نداءه فيلبون السالح، لحمل والالئقني البوير
ويف بالبنادق. الرمي يحسنون جميًعا ألنهم التمرين؛ يف وقت إضاعة وال تعب وال عناء
من ويُعاىف حقل. صاحب كل عىل إنكليزيٍّا جنيًها عرشون قدرها رضيبة تُربط الحرب أيام
أن عليهم ولكن املدارس؛ ومعلمو والكهنة الفولسكراد مجلس أعضاء العسكرية الخدمة
أثناء ضيق يف الجيش وقع وإذا إنكليزيٍّا. جنيًها عرش خمسة قدرها حربية مساعدة يدفعوا
لذلك، ينعقد مجلسعسكري بواسطة استدعاؤهم فيمكن بتجنيدهم، الحالة وقضت الحرب
وبعيدون للجمهورية التابعون البوير أما نداءه. فيلبون الجيش يف لالنضمام وينتدبهم
املساعدة دفع من يفرون ال ولكنهم منها؛ يُعاَفون للخدمة الحضور يمكنهم لم فإذا عنها،
من يكونوا أن برشط التنفيذ، ومجلس الجمهورية رئيس فيعيِّنهم الضباط أما الحربية.
تجنيدة وأول العام، القائد هو الجمهورية رئيس ويكون باملهارة، املشهورين البوير نخبة

سنة. ٢٤ إىل ١٨ من سنهم يبلغ الذين الشبان من تكون
من فتُطلب ثالثة تجنيدة إىل األمر احتاج وإذا ،٥٠ إىل ٣٤ سن من الثانية والتجنيدة
إليه، الشديدة الحاجة دعت إذا إال يأتي ال ذلك ولكن ،٦٠ إىل ٥٠ ومن ،١٨ إىل ١٥ سن
يجهز أن املنتخبني من رجل كل وعىل الجيش. مؤخرة يف تكون األخرية التجنيدة وهذه
الخدمة يف ويشرتك والزخرة. املئونة من له يحتاج وما وبندقيته، الالزمة باملالبس نفسه
أثقال معظم يتحملون وهم للجمهورية، الخاضعني الزنوج بعض البوير مع العسكرية



الرتنسفال تاريخ

عىل تُقسم بل شيئًا، الحربية الغنائم من ينالون وال الجيش، مقدمة يف ويكونون الحرب،
منهم. كل يستحق ما بحسب البوير جنود

١٨٩٩ سنة العظمى بريطانيا ودولة الرتنسفال جمهورية بني الحرب انتشبت وملا
يأتي: كما القتال بدء يف البوير جيش كان

الرتنسفال بوير ٤٠٠٠٠
(مأجورة) مسرتزقة ٤٥٠٠
أورنج جمهورية من ٢٧٥٠٠

األجنبية الدول متطوعي من ٢٥٠٠
والناتال الرأس مستعمرة بوير من ٤٥٠٠

املجموع ٧٩٠٠٠
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اكتشافالذهب

من فكل ماليتها، وتحسني ارتقائها يف الفضل الرتنسفال بالد يف الكثرية الذهب ملعادن
له طاب ما فيها فيعيش مأًوى، خري يجد الفسيحة الجهة هذه وقصد الدنيا به ضاقت
وال الفقر. عوامل الرنان باألصفر طارًدا يعود أتى، حيث من العودة أراد وإذا الزمن، من
ما العظيم ملكه وعرش وبيته إرسائيل ملك سليمان آنية ألن ذلك؛ من القارئ أيها تعجب
سفر يف املقدس الكتاب يف ذلك ذُكر وقد البالد، تلك من به أُتي الذي الذهب من إال ُصنع
أيلة بجانب التي جابر عصيون يف سفنًا سليمان امللك وبنى ي٢٦: «ف٩ الثالث امللوك
عبيد مع عبيده حريام ملك وأرسل آدوم، أرض يف األحمر) (بحر القلزم بحر شاطئ عند
وعرشين أربعمائة هناك من وأخذوا أوفري فأتوا بالبحر، عارفني مالحني قوًما سليمان امللك

سليمان.» امللك إىل بها وأتوا الذهب، من قنطاًرا
يف سليمان عىل ورد الذي الذهب وزن وكان «ي١٤: السفر هذا العارشمن الفصل ويف
قنطاًرا وعرشون مائة املذكور القدر هذا ومن قنطاًرا.» وستني وستة ستمائة واحدة سنة
ذهبوا رجالها أن ويظهر سابا،1 ملكة إليه أهدتها الكريمة واألحجار الطيب من وكثري
ومنها موزنبيق، إىل وصلوا حتى الهندي، األقيانوس شطوط عىل وساروا زنجبار إىل أوًال
ملوك أعظم إىل فأهدته الكثري، بالذهب جاءوها هناك ومن والرتنسفال، األورنج بالد إىل
عند معروفة كانت الجهات تلك يف الذهب معادن أن بيان بأجىل يتضح ذلك ومن عرصها.
الربتغايل الرحالة أوغل وفيها ،١٤٩٨ سنة حتى طويًال زمنًا أمُرها خفَي ثم إرسائيل، بني
معادن الكتشاف النجاح وقاده الفَالح فصادفه البالد، تلك يف جاما دي فاسكو املسمى

قديًما. اليمن مملكة هي ذكرها اآلنف سابا ومملكة الهدهاد. بنت بلقيس هي 1
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،١٥٩١ سنة إىل مسترتًا، ظل االكتشاف ذلك خرب ولكن الزنبيز، نهر شواطئ عىل الذهب
يقطنها يكن لم التي البالد هذه يف جائًال باريتو يُسمى برتغايل رجل كان السنة هذه ويف
له تأكد الزنبيز بنهر باريتو مر فلما قيمة، للذهب يعرفون ال الذين املتوحشون الزنوج إال
بأمري مواطنوه فلقبه رآه، بما وأخرب بالده، عاصمة ليسبون إىل فعاد هناك، الذهب وجود
مجده، ويزداد ذكره ليُحسن العمومية خدمته يُعظم أن فأراد رفيعة، منزلة فحاز الذهب،
شواطئ إىل اليسوعيني املرسلني أحد أرشده وهناك املوزنبيق، بالد إىل السنة أثناء يف فعاد
بوتنا معادن املسماة الذهب معادن يجد حيث مانيكا، بلدة إىل يصل حتى كورانا نهر
معادن وجود بوك فون النمساوي الجيولوجي العالم أثبت ١٨٤٥ سنة ويف ومانشيكا.
البقاع، هذه إىل للرحيل األفكار تنبهت الوقت هذا ومن أفريقيا. جنوب يف والفضة الذهب
بالد إنكلرتا ملكت بعدما وذلك األسود، عىل األبيض الجنس فتغلَّب إليها، الطامعون وكثر
الجيولوجيون العلماء ابتدأ وحينئٍذ والرتنسفال، األورانج البوير وامتلك والناتال، الكاب
التي تاتي مناجم موك كارل النمساوي الجيولوجي اكتشف ١٨٦٢ سنة ويف البحث. يف
اكتشف ١٨٦٥ سنة ويف مربًعا. ميًال ٢٤٠ الذهب عروق فيها املمتدة أرضها مساحة تبلغ
ويف مربًعا، ميًال ٢٢٠ الذهبية أرضها مساحة تبلغ التي باشونالند مناجم ذكره السالف
وقد تأتي، يف أخرى ذهب معادن نافارتي املسمى األفيال صيادي أحد اكتشف السنة نفس
وبني بينها ُعقدت بمقتىضمعاهدة الجهة هذه يف الذهب استخراج إنكليزية احتكرترشكة
شمال يف الذهب معادن موك كارل اكتشف ١٨٦٨ سنة ويف لوبنجوال. املدعو البالد هذه ملك
أخرى. معادن الجهة هذه يف اكتُشفت ثم الرتنسفال، ببالد ليدنربج مقاطعة يف األفيال نهر
القريبة البالد بأسماء مسماة جهة عرشة إحدى يف الرتنسفال بالد يف الذهب يُوجد
وأهم مربع، مرت ماليني ستة نحو مساحتها وتبلغ الذهب، حقول البوير ويدعوها منها،
ملماني، كلريكسدورب، رسند، ويتواتر كوماتي، الكاب، ليدنربج، وهي: ثمانية، املدن هذه

واتربرج. زوتنسربج،

ليدنربج معادن

اكتُشفت ليدنربج، مدينة من القريبة دراكنسربج جبال يف األول: أقسام؛ أربعة إىل تنقسم
ثالثة، ومكتشفوه ،١٨٦٩ سنة واكتُشفت كوب، سبيون جهة يف والثاني: .١٨٦٨ سنة
توماس واملسرت كاليفورنيا، من األمريكاني سيرتلند واملسرت الناتال، من بيتون املسرت وهم
شواطئ عىل معادن والثالث: خدمتهم. عىل الحكومة كافأتهم وقد اإلنكليزي، لكالن ماك
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ماكماك، معادن الرابع: والقسم وسيرتلند. بيتون ١٨٧٣ سنة اكتشفها بلجرزرست، نهر
الحكومة أرادت االكتشاف هذا تاريخ من سنة ثاني ويف ،١٨٧٣ توماسسنة املسرت اكتشفها
الذهب مستخرجي بني والخالف النزاع وقوع قصدها دون فحال منها، بالقرب بلدة إنشاء
استولت حني ،١٨٨٦ سنة إىل فيها األشغال وتعطيل الجهة، تلك مغادرتهم عنه انجىل هناك،

العظيم. ربحه من وافًرا حظها فكان العمل، وبارشت إنكليزية رشكة عليه

الكاب معادن

ثم ،١٨٧٥ سنة يف ذكره السالف توماس املسرت اكتشفه األول أقسام: ثالثة إىل تنقسم
املسرت اكتشف السنة هذه نفس ويف ،١٨٨٢ سنة الجولوجيون أحد الثاني القسم اكتشف
الرمال. إىل ممتدة وشعابه األرض، وجه عىل ظاهًرا فيه الذهب وكان الثالث، القسم شموز

كوماتي معادن

الرمال. يف ممتدة وعروًقا متفرقة، قطًعا يُوجد فيها والذهب اكتشافها، تاريخ يُعلم لم

رسند ويتواتر معادن

األصل، فرنساوي أمريكا من رجل ١٨٥٤ سنة اكتشفها الكربى، املعادن من املعادن هذه
١٨٦٨ سنة ويف الوقت. ذاك يف الذهب استخراج منعت قد الحكومة وكانت ماريا، يُسمى
١٨٧٨ سنة ويف املكتشف. وكافأ فيها، باالشتغال الجمهورية رئيس بريتوربوس ح رصَّ
جوهانسربج مدينة تأسست وفيها الجهة، هذه يف األرايض من كثرية قطع يف الذهب ُوجد

.١٨٨٦ سنة سبتمرب أول يف

كلريكسدورب معادن

وتأسست ،١٨٨٦ سنة اكتُشفت وقد جوهانسربج، إىل كمربيل من املوصلة الطريق عىل واقعة
املكان، ذلك يف العمال كثر أن بعد واحدة، بسنة االكتشاف بعد بقربها كلريكسدورب مدينة

ميًال. ١٣٠ بمقدار الناتال يف املاس مدينة كمربيل عن تبعد وهي
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ملماني معادن

األرضالذهبية طبقة عمق ويُقدر هكتار، ١٦٣٠٠ مساحتها وتبلغ أقسام، سبعة إىل تنقسم
ملماني. نهر شاطئ عىل كثرية أمياًال تمتد طويلة وهي ميًال، عرش بخمسة

زوتنسربج معادن

ملك وهي ،١٨٧٣ سنة واكتُشفت هكتاًرا، ٦٥٦٨٤ مساحتها وتبلغ قسمني، إىل تنقسم
املهمة. األقسام عداد يف تُحسب ولذا كثري؛ وذهبها كثرية، مناجم وفيها الحكومة،

واتربرج معادن

األهمية. من كبري بمكان وليست اكتشاًفا، املعادن آخر هي

الذهب مقادير

يف كما كثريًا يكن فلم ظهورها، بدء يف الرتنسفال معادن من املستخرج الذهب مقدار أما
يف وبلغ كيلوجرامات» ١٧١٠» املستخرج كان ١٨٨٧ سنة ففي بعدها، وما ١٨٩٠ سنة
مقاطعات ست من املستخرج فكان ١٨٩٧ سنة يف أما جراًما»، كيلو ١٦٢٥٠» ١٨٩٠ سنة

منها: استُخرج وما جهة كل بيان وهذا جراًما، كيلو ٧٢٤٦٢

الذهب من كيلوجرام الجهة

٦٢٩٤٣ ويتواتررسند
٢٨٧٨ الكاب
١٨٨٤ ليدنربج
٤٤١٦ كلريكسدوب
٣٣١ زوتنسربج
١٠ ملماني

٧٢٤٦٢ الجملة

52
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وحينئٍذ واستخراجه، الذهب عن للبحث الرتنسفال بالد يف األجانب كثر ١٨٧٩ سنة ويف
القوانني له ووضعت الذهب، أشغال يف النظر به وناطت مجلًسا الجمهورية حكومة أنشأت

أهمها: وهذه الالزمة، والعقوبات
رخصة وبيده والسلوك، السرية حسن كان إذا إال الحرفة بهذه يشتغل أن ألحد يمكن ال
عليه يُحكم فتنة أو مشاجرة املستخرجني أحد من حدثت وإذا ذلك، له غ تسوِّ الحكومة من

رخصته. منه وتُنزع فرنًكا ٢٦ قدرها بغرامة
بدفع يُعاقب رخصة؛ نيل بدون أرض قطعة من الذهب استخراج عىل أحد تجرأ وإذا
أشهر. ستة إىل شهر من يُحبس دفعها عن امتنع وإذا ،٦٢٥ إىل فرنًكا ١٢٥ من غرامة

حسابية، دفاتر له يكون أن يجب النفيسة املعادن أو الكريمة األحجار تجار من وكلٌّ
ذلك عن تأخر وإذا املعادن، نظارة إىل شهر كل أوائل يف بحسابها كشًفا بمقتضاها يُقدِّم
ُضبط وإذا واحًدا، شهًرا يُحبس يَدفع لم وإن فرنًكا، ١٢٥٠ قدرها غرامة بدفع يُعاقب
ستة ذلك بدل يُحبس أو فرنًكا، ٢٥٩٠ قدرها بغرامة عليه يُحكم رخصة بدون أحدهم

أشهر.
املعادن، نظارة مفتيش أحد طلب عند إبرازها عن الرخص حاميل أحد تأخر وإذا

فرنًكا. ٧٥ إىل ٢٥ من غرامة بدفع يُعاقب
قدرها غرامة بدفع عليه يُحكم إيجاره يف هي التي القطعة حدود عىل يتعدى من وكل

سنوات. ثالث إىل أشهر ثالثة من يُحبس دفعها عن عجز وإذا فرنك، ٢٥٠٠
نفيسة معادن أو كريمة أحجاًرا العمال للزنوج املعادن مستخرجي أحد أعطى وإذا
تتجاوز ال غرامة بدفع أو الشاقة باألشغال إما صارًما، عقابًا يُعاقب أجورهم، مقابل

أمالكه. عىل الحكومة وتستويل فرنك، ١٢٥٠٠
الزنوج، من أحد إىل ثمينة خام معادن أو كريمة أحجاًرا يستبدل أو يبيع من وكل
وتستويل سنوات، خمس يُحبس الدفع عن تأخر وإذا فرنك، ٢٥٠٠ غرامة بدفع يُجازى

أمالكه. عىل الحكومة
بغرامة يُعاقب االستخراج، آالت من آلة يعطل أو منجم2 فساد عىل يتجرأ من وكل

سنوات. عرش إىل ستة من الشاقة وباألشغال فرنك، ٢٥٠٠٠ إىل فرنك ٢٥٠٠

أما ذلك، عن تقل وال مربًعا، قدًما ١٥٠ مساحتها تتجاوز ال الذهب، الستخراج عميقة حفرة هو املنجم: 2
مربًعا. قدًما فثالثون الكريمة األحجار منها يُستخرج التي الحفر مساحة
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يُعاقب أشغاله يف تهاون أو يعلنه أن بدون تركه أو سيده الزنوج من عىص ومن
جلدة. ٢٥ يُرضب أو الشهر عن تتجاوز ال مدة بالحبس

اسمه ويوضح يريده، عبٍد كل استخدام يف الحكومة يستأذن أن معمل رئيس كل وعىل
وثمن عبد، كل عن وربع فرنكات ستة غرامٍة بدفع يُعاقب ذلك أغفل ومن قبيلته، واسم

وربع. فرنك عبد كل عن الرخصة
املعادن، نظارة يعلن أن بدون وتركها أرٍض يف الذهب استنباط من أحد انتهى وإذا

كامل. شهر إىل شهر نصف من وبالحبس فرنًكا، ٥٠ إىل فرنًكا ٢٥ من بغرامة يُعاقب
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الزنوج

ملك؛ اسم عليه يُطلق أن يليق رئيس قبيلة ولكل مختلفة، بأسماء مسماة كثرية قبائل هم
وقد شكواهم. يف وينظر أمورهم يدبر مرءوسيه، من مهاب األمر مطاع الكلمة نافذ ألنه
وظلوا نفوسهم، تشتهي كما ويمرحون يرسحون واالستقالل، بالحرية متمتعني قبًال كانوا
املرة، بعد املرة فحاربوهم يجهلونها، كانوا التي النارية باألسلحة البوير داهمهم حتى كذلك
دخلوها فإذا املدن، داخل يف السكنى عليهم وحرموا بالدهم، وملكوا استقاللهم سلبوا حتى
الجند مالبس يبتاعون كانوا ولذلك الرثة؛ بثيابهم بدخولها لهم يُؤذن فال حاجة لقضاء
الشوارع، أرصفة عىل امليش أيًضا عليهم ُحرِّم وقد إليها، دخولهم حني ليلبسوها القديمة
ويُوجد مساءً، التاسعة الساعة من منازلهم يلزموا أن وعليهم وسطها، يف يسريون بل
لتنبيههم املذكورة الساعة يف يُقرع الزنوج، بجرس يُسمى مدينة كل يف جرس الغاية لهذه
ويغنُّون املساء، يف مًعا كرال1 كل سكان ويجتمع مطيعني. اته دقَّ فيلبُّون مساكنهم، بالتزام

اآلذان. تصدِّع مزعجة بأصوات
يوم كل يف يذبحون كرال سكان وكل والطرب، بالرقص أعيادهم أيام يقضون وكذلك
وتفارقها دمها يسيل حتى مختلفة مواضع يف بالحراب بطعنها ذلك ويفعلون «بقرة»، عيد
مع ويأكله النار، عىل ويشويه نصيبه يأخذ منهم وكل بجلدها، يقسمونها ذلك وبعد روحها،
يصنعونها فتارًة كاألكواخ، بيوتهم يصنعون املدن خارج يف منهم والساكنون عائلته. أفراد
القاطنون أما باملاء. عجنه بعد الطَّفل برتاب ويسقفونها الخيزران، من البوصوطوًرا من

الزنوج. مساكن من مساكن جملة عىل يُطلق كرال 1
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لتحمل بالرتاب؛ ملئها بعد الفارغة الرسدين بصناديق مساكنهم يبنون فأكثرهم املدن؛ يف
عراة األحيان غالب يف وهم مطلًقا، بها يهتمون فال مالبسهم أما واألمطار. الزوابع صدمات
وأعناقهم وأيديهم آذانهم يف الحلقات من ويكثرون يشء، بأي يغطونها فإنهم رءوسهم، إال

يبىل. حتى عنه ينزعه فال ثوبًا أحدهم لبس ومتى وأرجلهم،
مرضأحدهم إذا أنه عاداتهم ومن باألرواح، تعتقد الكفرة، قبائل تُسمى قبائل ومنهم
لألرواح، ضحية ليذبحها أقاربه؛ أحد عند من مسنَّة بقرة املريض أهل يأخذ خطًرا مرًضا
عىل يفرقون ثم مقفلة، عشة يف ويضعونه وعاء يف ويحفظونه دمها يأخذون ذبحها وبعد
تذهب ثم املريض، بشفاء املطالبة األرواح يزعجوا لئال ساكتني؛ فيأخذونه لحمها، الجريان
أن مدعو كل وعىل توزيعه، املراد اللحم عىل ويضعنها الزيتون، بفروع ويأتني األبكار،
ذلك وبعد باألكل، يبدأ ثم ذلك ونحو الحديد من قطعة أو كان زرٍّا صغرية تقدمة يقدم
عليها ويضعون الدم، فيها ُوضع التي العشة يف ويضعونها احرتاس بكل العظام يحملون
املتصاعد الدخان أن ظنهم ويف العشة يحرقون ثم اللحم، عىل كانت التي الزيتون أغصان
األكرب االبن استيالء عاداتهم ومن غاضبة. األرواح أن ظنوا املريض تُويف وإذا األرواح، يرس
فالحة يف يعملن الزولس قبائل يف والنساء األخري. هذا وفاة بعد والده نساء جميع عىل
والتدخني، الصيد يف أوقاتهم الرجال ويقيض فقط. املوايش يالحظ أن الرجل وعىل األرض،
رجالهن عند وهن أوالدهن، حتى األحمال، جميع حمل النساء فعىل سفر يف كانوا وإذا
من مصنوعة قصبة منهم لكل عظيمة، مزية القبائل هؤالء عند وللتدخني كالحيوانات،
كفعل فعله الربي، الكتان من نوًعا فيه ويوقدون احرتاقه، يمنع بما يبطنونه البقر، قرن

دقائق. بضع يمكث قويٍّا سعاًال لهم يسبب األفيون،
ذلك ويتوارثون رسدها، يف الليايل يقضون والحكايات، األمثال كثرية فإنها لغتهم أما
يف طويلة خطوة خَطوا ولكنهم التوحش، غاية يف كانوا فقد البازوتس قبائل أما جد. عن أبًا
بالطوب منازلهم الصوفويبنون يف يتجر وأكثرهم بالسكان، حافلة وبالدهم التمدن. سبيل
أن ويعتقدون «باريني»، اإلله عبادة وهي القديمة، بديانتهم منهم كثري ويدين واألحجار.
بعض عند ويحل العقل. يقبلها ال التي بالخرافات ويصدقون األموات، أرواح مع عالقة له
الشفاء إىل سبيل ال التي العضالة باألمراض واملصابني واملقعدين العجائز قتل القبائل

منها.
وإذا األرض، من واحد شرب امتالك حق عليهم الحكومة إنكار الكربى مصائبهم ومن
ويشرتي اسمه ويستعري البوير أحد يقصد منها، لالسرتزاق قطعة يشرتي أن أحدهم أراد
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غدره، من مأمن يف العبد عاش ذمة صاحب البويري كان فإذا باسمه، ويسجلها األرض،
فيرتكها باردة، غنيمًة عليها واستوىل أرضه من العبد طرد الطمع شيطان له وسوس إذا أما
وباب يفعل وماذا الشقاء، غري ملجأ وال البكاء إال مسلِّيًا يجد وال األكباد، تفتت بحالة العبد

نداءً؟! له تجيب وال شكوى له تسمع ال واملحاكم وجهه يف مغلق العدل
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الثاني الجزء

الرتنسفال تاريخ

الصالح الرجا رأس تأسيسمدينة

من االثنني بني ملا الرتنسفال تاريخ يف النظر قبل املدينة هذه تاريخ عىل اإلتيان من بد ال
التاريخية. العالقات

رأس عن الهند طريق جاما دي فاسكو الربتغايل الرحالة اكتشف ١٤٩٨ سنة يف
والهند، هولندا بني ما التجارة لتسهيل وأهمها االكتشافات خري من فكان الرجاء،
وصارت الهولندية، الهند رشكة باسم ُسميت عظيمة، تجارية رشكة هولندا يف فتأسست
سري يكن ولم الهندية، بالبضائع وتستبدلها مراكبها عىل هولندا من البضائع ترسل
فلم الرجا، رأس مدينة مكان إىل وصولها قبل املخاطر من يتهددها كان ملا سهًال املراكب
قالوا: بلغوه فإذا البحر، يف داخلة لسان وصولهم بعد إال مأمن يف ركابها وال مالحوها يكن
أحد يف كان ١٦٥٢ سنة ويف التسمية. هذه فشاعت الصالح، الرجا رأس إىل وصلنا لقد
يبني أن رحالته إحدى يف له فخطر ريبيك، يُسمى هولندي ماهر طبيب الرشكة مراكب
تقف أفريقيا، جنوب يف مينا وتكون بسوء أُصيبت إذا للسفن ً ملجأ تكون هناك، مدينة
فوضع العمل، إىل الفكر حيز من رسيًعا أخرجه بل العزم، هذا يف يرتدد ولم املراكب، عندها
قليل عليها يمِض ولم الصالح. الرجا رأس أي: ذاك؛ إذ الشائع باسمها وُسميت أساسها
الغرق من فسلموا مراكبهم، تحطمت الذين من الناس بعض فيها حل حتى الزمن من
فأسست تماًما، الجهات هذه لتعمري الهولندية الهند رشكة تنبهت ثم البحر. وأسماك
من كثري وقصدها السعد فخدمها الخصوصية، ولغايتها الغاية، لهذه زراعية رشكة فيها
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تمكنه التي األرض من يكفيه ما قاصد لكل تعطي فكانت للعمل، تقدموا املهاجرين
تعطيه كانت فإنها وبالجملة الكافية. والحبوب لفالحتها الالزمة األدوات مع زراعتها
السكان فكثرت للرشكة، إال محاصيله يبيع ال أن اها مؤدَّ رشوط عىل إليه يحتاج ما كل
عليها حاكًما ُسها مؤسِّ وتعنيَّ هولندية، مدينة وصارت الشمال، جهة إىل املساكن وامتدت

هولندا. حكومة من

60



البوير1 أصل

«نانت»،2 فرمان إلغاء بسبب فرنسا، يف مشهوًرا يوًما ١٦٨٥ سنة أكتوبر ٢٢ يوم وكان
جنوب رشكة عىل بالفائدة عاد الفرمان هذا إلغاء ألن فوائُد؛ قوٍم عند قوٍم مصائب قيل: وقد
وسعهم يف يعد لم الذين الربوتستانت هامات عىل قاضية رضبة كان لكن الزراعية؛ أفريقيا
وطنهم، مغادرة عىل فأُجربوا ملصالحهم، الضامن الفرمان إلغاء بعد فرنسا يف اإلقامة
وإنكلرتا بروسيا من ذلك وطلبوا لهم، وطنًا ليتخذوها أخرى، جهة إىل الرحيل عىل وعولوا
من وأرسلت ملتَمسهم، إلجابة الهولندية أفريقيا جنوب رشكة بادرت فعندئٍذ وهولندا،
املعيشة، لهم طابت إذا هناك واإلقامة أفريقيا جنوب إىل للرحيل يدعونهم مندوبني قبلها
ومن نفقتهم، عىل عائلة وخمسون مائة هولندا إىل فرنسا من فهاجر دعوتها، فلبَّوا
بتاريخ معاهدة معها عقدوا بعدما مقابل، بدون أفريقيا جنوب إىل الرشكة نقلتهم ثم

بنودها: أهم وإليك ،١٦٨٧ سنة أكتوبر ٢٠
نفقتها. عىل الصالح الرجا رأس إىل هولندا من بتسفريهم الرشكة تتعهد أوًال:

الفالحون. معناها البوير: 1

فألغاه الربوتستانتي، باملذهب املتمسكني راحة به ضِمن فرنسا، ملك الرابع هنري وضعه نانت: فرمان 2

عن كيلومرتًا ٣٦٠ تبعد فرنسا مدن من مدينة «نانت» .١٦٨٥ سنة أكتوبر ٢٢ يف عرش الرابع لويس
فرمان سمي ولذلك املذكور؛ الفرمان فيها ُكتب تجارية، مدينة وهي نسمة، ١٢٢٧٥ سكانها وعدد باريس،

نانت.
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اآلالت تعطيهم أن عليها وإنما وصولهم، بعد عليهم باإلنفاق الرشكة تتكلف ال ثانيًا:
مقابل بدون ذلك وكل لها، الالزمة والحبوب للزراعة الكافية واألرض الالزمة واألدوات

معلومة. ملدة
ولكن سنوات، خمس عن تقل ال مدًة أفريقيا جنوب يف يقيموا أن املهاجرين عىل ثالثًا:

الرشكة. مجلس من ذلك يطلب رشعي لداٍع للرحيل أحدهم اضطر إذا

أراد فإذا املهاجرة، أو اإلقامة يف املهاجرون يتخري الخمس، السنوات انتهاء بعد رابًعا:
تستلم لكي الرشكة؛ مجلس من ذلك يطلب أخرى، بالد إىل أو بالده إىل العودة أحدهم

شاء. حيث إىل نفقتها عىل وتسفره األرض
الطاعة يمني يقسم أن فعليه سنوات، الخمس فوات بعد اإلقامة يريد من خامًسا:

الرشكة. مجلس أمام البالد ألحكام والخضوع
يستقبل أن املدينة هذه حاكم الحكومة أمرت الطرفني، بني االتفاق حصل وملا
زالوا وما هولندا، موانئ إحدى «ديلتهافن» من بهم تقوم املراكب فكانت املهاجرين،
ثالثمائة املهاجرين عدد بلغ وقد ،١٦٩٠ سنة إىل الجديدة املدينة هذه إىل يهاجرون
جهتني يف باإلقامة وأمرهم الفرنساويني جمع فإنه املدينة حاكم أما نفًسا. وخمسني
الركن أي: هوك»؛ «فرنش ُسميت بلدة هناك فبنوا األفيال، ونهر اللؤلؤ نهر وادي وهما:
اجتهادهم فنجح واإلتقان، الدقة بمزيد الفالحة مهنة يمارسون أخذوا ثم الفرنساوي،
ذلك يف يجهلون الهولنديون وكان فرنسا. كروم فاقت فإنها العنب، كروم يف خصوًصا
وعاشوا زراعتها املهاجرون فعلَّمهم والزيوت، الخمور وباقي النبيذ استخراج كيفية الوقت
الهولنديني بني ونفور خالف حصل ثم ،١٧٠٩ سنة إىل والهناء الصفا ظل تحت معهم
األوامر أصدر فهذا درسني؛ فان اسمه رجل األحكام ويلَ أن بعد الفرنساويني، واملهاجرين
الكنائس وتشييد الرسمية، األمور يف الفرنساوية اللغة استعمال بعدم القاضية الشديدة
اللغة تعليم وجعل واملذاهب، األديان حرية املهاجرين منح عدم مع الهولندية، واملدارس
يف املهاجرون وعارض الطرفني، أفئدة يف كرًها األمور هذه فأحدثت إجباريٍّا؛ الهولندية
ويف والهناء. الصفاء بينهم من فزال الرياح، أدراج معارضتهم ذهبت ولكن كثريًا، ذلك
اللغة كانت ١٧٨٠ سنة ويف الفرنساوية. باللغة مرة آلخر التوراة ُقرئت ١٧٢٤ سنة
وصاروا الهولندية، اللغة عىل املهاجرون وتعوَّد البالد، هذه يف كان خرب يف الفرنساوية

بها. التكلم يحسنون
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وصارت بلدانها، واتسعت سكانها وكثرت الرأس، بالد يف والتجارة الزراعة تحسنت وملا
يف ويمرحون الهنا ميادين يف سكانها يرسح الخريات، كثرية األرجاء، واسعة مستعمرة
فطلبت الهند، إىل املوصلة والطرق املوانئ حفظ العظمى بريطانيا أرادت العز؛ ساحات
فلبَّت تعويًضا، ذلك مقابل فتعطيها املستعمرة، هذه عن لها تتنازل أن هولندا حكومة من
األمريال قيادة تحت أسطوًال إنكلرتا فجهزت ،١٧٩٥ سنة يف ذلك وكان الطلب، هولندا
الجيش بقدوم املهاجرون علم وملا كريج، الجنرال عىل الجيش لواء وعقدت ألفنستون،
وعقدوا والعداوة، النفور من معهم املقيمني الهولنديني بني وما بينهم ما تناَسوا اإلنكليزي

الربيطانية. الجنود ضد االتفاق عىل الخنارص
دي الكابتن املسمى املهاجرين أحد قيادة تحت جيش الطرفني من تألَّف الحال ويف
٤٨ فيزنربج مضيق يف أوقفها حتى عظيمة، مقاومة الربيطانية الجنود فقاوم بلسيس،
ذهب ذلك جميع ولكن العقول، يحري ما الشجاعة ورضوب املهارة من وأظهر ساعة،
جعلت فقد الحربية وتدبرياته بلسيس دي أعمال أما لإلنكليز، تم النرص ألن جدوى؛ دون
املستعمرة احتالله بعد كريج الجنرال نفس إن حتى العظماء، عيون يف ساميًا مقاًما له
له، تذكاًرا ليكون الرشف سيف له فقدم شجاعته، عىل يكافئه أن أراد أحكامها، وتوليه
يعطيه أن ووعده فرنسا إىل للعودة ويدعوه يشكره له أرسل بونابرت نابوليون بأن وأُشيع
هذا أما إنكليزية، مستعمرة صارت أنها ولو الكاب، مستعمرة يهجر أن فأبى دوق، لقب
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بني أمني1 بمعاهدة سميت معاهدة ُعقدت ١٨٠٢ سنة ففي العمر، قصري فكان االحتالل
الرأس مستعمرة من اإلنكليزية الجنود سحب مآلها وهولندا، وإسبانيا وإنكلرتا فرنسا
عىل املذكورة، املعاهدة عىل األربع الدول وصادقت ذلك إنكلرتا فأجابت فرنسا، طلب حسب
وذلك سنوات؛ أربع سوى بها يُعمل فلم إليه؛ املشار االحتالل أَجل أقرصمن كان أجلها أن
الفرصة، هذه إنكلرتا انتهزت ١٨٠٦ سنة هولندا عىل ملًكا بونابرت لويس توىل ملا أنه
جنودها أرسلت وللحال طلبها، فأجاب ثانية، مرة الرأس مستعمرة تحتل أن منه فطلبت
العدل أجروا اإلنكليز نخبة من حكاًما ِقبَلها من وأنفذت كانت، كما الرأس بالد الحتالل
عن للبوير تنازلت البالد إنكلرتا احتلت وملا ربوعها. عىل الحرية لواء ونرشوا أرجائها، يف
وما قبًال، به يحلموا لم الذي الكرم هذا منها فاستغزروا الرشكة، من أخذوها التي األرايض
احتاللية سلطة كانت سلطتها ألن إليها؛ لتستميلهم إال حصل ما التنازل ذلك أن علموا
سنة يف ذلك لها أُتيح وقد أمالكها، إىل املستعمرة هذه لضم الفرص تنتهز وكانت فقط،
فضلها تناسوا بذلك املهاجرون علم وملا هولندا، وبني بينها ُعقدت بمقتىضمعاهدة ١٨١٤
الفتنة فامتدت استطاعتهم، قدر عىل مقاومتها وأرادوا ألحكامها، بالخضوع رضوا وما
يحرضهم كان بذندنهوت، يدعى منهم رجل األكرب زعيَمهم وكان جميًعا. شملتهم حتى
ولذا أخريًا؛ استعظمته ثم بدأته يف األمر احتقرت إنكلرتا وكأن أوامرها، نبذ عىل كثريًا
شنًقا باإلعدام عليهم وحكمت بذندنهوت مقدمتهم ويف زعمائهم، من خمسة عىل قبضت
قمة أي: «سلشيرتنسك»؛ البوير يسميه جبل قمة عىل الحكم فيهم وأُنفذ لرفقائهم، عربًة

املذبحة.
حجابًا صدورهم وجعلوا السكينة إىل البوير فأخلد ١٨١٤ مارسسنة ٩ يف ذلك وكان
الفرصة، انتهاز عىل النفس ووطَّنوا بالثأر، واألخذ باالنتقام اإلنكليز متوعدين لحقدهم
وإلقاء الدسائس ودس العصيان إىل العودة أرادوا ثم ،١٨٢٧ سنة إىل كذلك زالوا وما
املفاوضات وبعد حكومتهم، أخطروا بذلك اإلنكليز أشعر فلما اإلنكليز، وبني بينهم الفتن
تعليم وجعل إنكليزي بنظام الهولندي النظام الستبدال لندرا وحكومة الكاب حكام بني
وكان استوكنسرتوم، اسمه سيايس مندوب الغرض لهذا تعني إجبارية، اإلنكليزية اللغة
يشجع صار ولذلك منهم؛ ينتقم أن فأراد والده، لقتلهم شديًدا بغًضا الزنوج قبائل يبغض

بصناعة مشهورة املدينة وهذه ،٨٣٠٠٠ سكانها وعدد باريس، عن كيلومرتًا ١٣٠ تبعد فرنسا يف مدينة 1

واألصواف. القطيفة
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ثم ،١٨٣٣ سنة إىل بينهم منترشة الفتن زالت فما الزنوج، قتال عىل ويغريهم البوير
وأصدر حدهم، عند البوير يوقف أن فأراد املشاكل، من مىض بما اإلنكليزي املندوب قنع
عند البوير فهاج السكان، جميع بني واملساواة الحرية ومنح الرقيق تجارة بمنع أمًرا
طلب تعاظمت الفتنة أن رأى وملا واعرتاضاتهم. برصاخهم الفضاء وملئوا وماجوا ذلك،
وبعد دربان، بنيامني يُسمى آخر مندوبًا بدله وعيَّنت فأعفته حكومته، من االستعفاء
فاتحد البوير، من وانتقاًما تشفيًا الرأس بالد الكفرة قبيلة من ألًفا عرشون هاجم تعيينه
إنكلرتا وكانت الكي. نهر وراء ما إىل خارسين الزنونج وا وردُّ قتالهم عىل واإلنكليز البوير
همتهم لتشحيذ سببًا صار أنه تدِر ولم البوير، مع االتحاد فاتحة كان النرص هذا أن تظن

الساعة. تلك من سبيله يف السعي عىل فعوَّلوا لالستقالل، وحبهم وتشجيعهم
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ريتيف، اسمه جنسه بني من محبوب الكلمة، مسموع القدر جليل رجل البوير من وكان
النفوذ عن بعيدة بالد إىل الرحيل إىل به دعاهم إخوانه، عىل ووزعه منشوًرا فكتب
ا تامٍّ قبوًال اقرتاحه فصادف مستقلني، فيها ويعيشون لهم، وطنًا يتخذونها الربيطاني،
فألَّف الزنوج، إال يقطنها ال حينئٍذ الرتنسفال بالد وكانت رجل. آالف عرشة به ولحق
هذه فذهبت بمعيشتهم، تقوم كافية أرض الرتياد وأرسلها رجاله من فرقة ريتيف بري
السكر، عشب جبال اسمها جبال تحت ووقفت الفال، نهر ثم أورنج نهر وعربت الفرقة،
اآلالف العرشة فهاجر شاسعة، خصبة أرض بوجود وأخربوهم إخوانهم، إىل عادوا ثم
عن تبحث وأخذت األمر، ذلك فهالها إنكلرتا أما األرايض. تلك إىل ريتيف قيادة تحت
الفرصة هذه إستوكنرسوم فانتهز بهم، االلتحاق عن إخوانهم ومنعت مهاجرتهم، أسباب
ثانيًا الحكومة فعينته حكومته، أمام صنعه وانتقد دربان، بنيامني أعمال عىل واعرتض
املهاجرين، ملنع الالزمة االحتياطات باتخاذ دربان، بنيامني مع الرأس ملستعمرة حاكًما

القبائل. مع معاهدات وُعقدت الكثرية واملنشورات األوامر أصدر فبوصوله
العرض، من ٢٥ درجة إىل املمتدة واألرايض السكان تشمل إنكلرتا سلطة بأن وقرر
عن استقال بالرأي استقالله األخري هذا رأى فلما بنيامني، يستشري أن دون ذلك وفعل
عدد زاد إذ أيًضا، أعماله يف ينجح لم الذي الستوكنسرتوم املستعمرة وترك وظيفته
توىل أقسام، أربعة إىل فانقسموا املهاجرون أما ألًفا. عرش سبعة فبلغ أيامه يف املهاجرين
وبرتوريوس، وبوتجرت هيز وبيرت موريس، جريت وهم: عظمائهم؛ من أربعة قيادتهم
نقطة يف االجتماع عىل واتفقوا جهة، يف فريق كل وذهب ريتيف، بري قيادة تحت والجميع
أرايض يف موريكفه نهر شاطئ عىل وقف املتابيالن حدود إىل بعضهم وصل وملا واحدة،
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عرش أخذ يف طمع بوصولهم امللك هذا علم فلما الزنوج. قبائل إحدى ملك موزيليكاتس
منهم. نساء وعرش خيام

بويري. معسكر يقاتلون زنوج

يتجاوز ال النقطة هذه يف البوير عدد وكان رجل، آالف ثالثة قبيلته من فأرسل
زمًرا زمًرا باملسري الزنوج أخذ دهماء ليلة ففي وأطفالهم، نسائهم غري رجًال، األربعني
يريد عدوٍّا بأن وأعلمهم أفكارهم نبه الكالب عواء ولكن البوير، موقع قاصدين نظام، بغري
وعند فيها، نوا وتحصَّ مربع بشكل عرباتهم ووضعوا للقائه، يستعدُّون فأخذوا مفاجأتهم،
الزنوج قتىل عدد بلغ حتى ساعة نصف تمِض ولم الفريقني، بني القتال بدأ الشمس بزوغ
هذا مذعورة. مدبرة الزنوج فولَّت اثنان، وُجرح اثنان، البوير من وُقتل تقريبًا، نفس مائة
األخرى القبائل ألن ذلك؛ عن اآلخر البعض عثرات تقلَّ ولم املهاجرين، بعض نصيب كان
انتشب بأن هللا لهم ل سهَّ ثم أتوا، حيث من يرجعوا أن كادوا حتى كثريًا، تناوشهم كانت
عىل وهجموا الفرصة البوير فانتهز وموزيليكاتس، األمازولس ملك دنجان بني ما القتال
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جبال يقطعوا أن قبل لهم حدث ذلك كل كثرية. غنائم منها وغنموا موزيليكاتس، بالد
سيعطيكم لهم: وقال الناتال، أرايض فأراهم أعالها إىل ريتيف بري صعد حيث دراكنسربج،
بقصدهم إنكلرتا علمت وملا قريب. عن لكم وطنًا لتكون الخصبة الفسيحة األرض هذه هللا
بإنشاء لهم تسمح ال أنها كما نفوذها، من التخلص لهم تجيز ال بأنها تنذرهم أرسلت هذا
حاكم ولها إلنكلرتا ملًكا الناتال مينا وكانت ألمالكها، التابعة األرايض يف مستقلة حكومة
من خالية ولكنها البرش، من املاليني إلقامة تكفي واسعة أرايض املينا وحول إنكليزي،
الجبال وقطعوا عزيمتهم غرار شحذوا لذلك البوير؛ امتالكها يف طمع التي وهي السكان،
من توجال نهر فعربوا إلنكلرتا، تابًعا منها جزء كان التي الناتال بالد قاصدين املذكورة
وصوله وكان الناتال، مينا قاصًدا ريتيف بري تركهم ثم ضفتيه عىل وأقاموا منبعه، عند
بكل والسكان هو فقابله حاكمها، بيجر املسرت فيها فلقي ،١٨٣٧ سنة أكتوبر يف إليها
ارتياح بكل بذلك له أذنوا بجوارهم اإلقامة يف رغبته من قصده عىل أطلعهم وملا ترحاب،

نفس. وطيبة
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بعقله، حكيًما برجاله قويٍّا رجًال وكان الزولس، قبيلة عىل شاكا توىل ١٨١٣ سنة ويف
وقائعه أكثر يف ينترص وكان له، املجاورة البالد غزو يف الرغبة شديد بالطمع، مشهوًرا
معاملته لسوء بالظلم اشتهر وقد القبائل، جميع وخافته القلوب أرهب حتى الحربية
كل يف رجاله من رجل ٨٠٠ بقتل يأمر كان ألنه أيًضا؛ قبيلته ألهل ومعاملته ألرسائه
ألف معهم وذبح عليها، حزنًا أنفسهم يقتلوا أن رجاله من ألًفا أمر والدته ماتت وملا عيد،
وقواد أبطال رجال سلطته تحت وكان الحباىل، جميع قتل أيًضا أحكامه من وكان بقرة،
الحرب فن يف بمهارته قومه إعجاب لفرط الذي موزيليكاتس يُسمى أعظمهم شجعان

باألسد. لقبوه والجسدية العقلية وقوته
شق له محبتهم وشدة قومه بني درجته إليه وصلت ما العظيم القائد هذا رأى وملا
امللك خلع يريد يكن ولم رجاله، من كثري لوائه تحت وانضم أمره. ويل عىل الطاعة عصا
ورحل رجاله أخذ ولذلك عليها؛ حاكًما هو يكون جديدة، قبيلة أنشأ بل بدله، والتويل شاكا
وبني بينهم وكان البازوتس، قبيلة من سكانها وكان ،١٨٢٤ سنة يف الشمالية الجهة إىل
وبعدما بالدهم، األسد فاحتل الطرَفني. صدور يف كامنة وأحقاد ضغائن الزولس قبيلة
مهنئًا السيادة من ناله بما ويفتخر الجديدة، بالده يف بالراحة يتمتع أن أراد تمنى ما نال
منه، ينتقم أن وأراد القائد، هذا من غضبًا فاستشاط شاكا امللك أما املشتهى. بنوال نفسه
بأن املنيَّة فصادفته إليه، لريسله جيش تنظيم يف فرشع املنون، يورده أو خاسئًا ويرده
وتوىل سنة، عرشة خمس حكم أن بعد ١٨٢٨ سنة إربه يبلغ أن قبل دنجان أخوه قتله
وجمع أخيه خطة عىل سار الجو، له صفا وملا امللك، يف طمًعا قتله الذي دنجان أخوه بعده
وعرب ميل، ٣٠٠ نحو الزولس بالد عن بعيًدا الجيش فسار األسد، لقتال وأرسله جيًشا
عن وانجىل بينهما، القتال والتحم موزيليكاتس برجال التقى وهناك هنبني، كتال جبال

.١٨٣٦ سنة يف ذلك وكان رجاله، وتبديد األسد قتل
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مؤرًخا كتابًا فأعطاهم الزولس، قبيلة من رجاًال لقي الناتال إىل ريتيف بري وصول وبعد
عن ليخربه قريبًا؛ زيارته عىل عازم بأنه فيه يعلمه دنجان مللكهم ١٨٣٧ سنة أكتوبر ٢٣
اإلقامة يرغب التي األرايض له يعني ولكي الكاب، بالد من للمهاجرة دعتهم التي األسباب
الدائم باالتفاق مًعا نعيش أن آمل إنني له: ويقول ألمالكه، مجاورة ألنها ورجاله؛ هو فيها
إنكجلوف قاصًدا قام حتى الكتاب إرساله عىل قالئل أيام تمِض ولم املستمر. والصفا
الفتن من إنكلرتا ضد منه يحدث كان بما لعلمه فتور؛ بكل دنجان فقابله الزولس، عاصمة
دنجان: له فقال ومجاورتهم، البوير من التخلص عىل النية فعقد الكاب، مستعمرة يف
بهائم ُرسقت ولقد اآلن، قبل رجالك أعرف وال أعرفك، ال بأني لك قلت إذا تؤاخذني ال
الترصيح يمكنني ال ولذلك عندكم؛ رأوها بأنهم رجايل بعض يل وقال قبيلتي، من كثرية
حينئٍذ فاستفهم جيًدا. األمر ص أتفحَّ حتى تطلبونها جئتم التي األرايض يف باإلقامة لكم
اسمه صغرية قبيلة شيخ عند رآها بأنه فأجابه دنجان، من املرسوقة البهائم عن ريتيف
الوعد، بهذا دنجان ففرح السارق، من بها يأتيه بأنه رصيًحا وعًدا وأعطاه سينكويوال،

االتفاق. تم ذلك وعىل طلبه، يمنحه وعد بما وىفَّ إذا بأنه وأفهمه
بري مقدمتهم ويف البوير من رجال دنجان إىل حرض ١٨٣٨ سنة فرباير ٣ يوم ويف
يوم لهم وحدد عملهم عىل فشكرهم سينكويوال، والسارق املرسوقة البهائم ومعهم ريتيف،
ويف فيها، لإلقامة طلبوها التي األرايض بإعطائهم القاضية املعاهدة عىل للتوقيع فرباير ٥
عىل التوقيع وصار البوير، به وانتظم قبيلته وأمراء أقرباءه ضم مجلًسا عقد املذكور اليوم
ما عىل ندم كأنه االرتباك عالمات دنجان عىل ظهرت عليها التوقيع بعد ولكن املعاهدة،
البوير عىل يثني فأخذ والخيانة، بالغدر اشتهر قد قومه دهاة من امللك هذا وكان حصل.
فظنوا املر، لفكره حجابًا الحلو حديثه وكان التملق، عن الصادر التودد لهم وأظهر كثريًا
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إىل ودعاهم منعهم االنرصاف أرادوا وملا الدهر. يغريه ال ودود صديق مقام يف أنفسهم
مصطفة مقاعد فوجدوا إليها، وذهبوا دعوته فلبوا منزله، أمام لهم أعدها قد شائقة مأدبة
منه، بالقرب البوير وأجلس دنجان، عليه جلس مرتفع، مقعد صدرها يف دائرة شكل عىل
ساعة ميضنصف وبعد ويرقصوا، يغنوا بأن رجاله وأمر الشوال1 بإحضار خدمه أمر ثم
ما آخره يف قال البوير، يفهمه لم بلغته نشيًدا وغنى قدميه، عىل منتصبًا دنجان قام
أفزع جهوري بصوت غناؤه وكان بعد.» رشبه يمكنكم ال حتى ارشبوا «ارشبوا معناه:
إيلَّ وقال: املكان، لها اهتز رصخة رصخ كذلك هم وبينما منه، قلوبهم وانقبضت البوير
الزنوج من عرشة كل هجم حتى هذه كلماته أتم فما آخرهم. عن اقتلوهم هيا رجايل، يا
ويف والغدر، الخيانة شهداء املساكني هؤالء فذهب ذبًحا، وذبحوهم البوير، من رجل عىل
فنزعوهما ريتيف بري وقلب كبد ينزعوا لكي برجاله؛ يصيح دنجان كان املذبحة هذه أثناء
يف تفاوض ذلك وبعد الناتال. إىل املؤدي الطريق عىل بإلقائهما فأمر لدنجان، وقدموهما
بإرسال عليه فأشارا تامبوسا، والثاني أشالال يُدعى أحدهما رجاله من اثنني مع األمر
أرسل ١٨٣٨ سنة فرباير ١٦ ويف مشورتهما، فقبل البوير، بها املقيم الجهة إىل حملة
النهر من بالقرب القاطنني البوير عىل فهجموا بوشمن نهر إىل رجل آالف عرشة دنجان

آخرهم. عن وأهلكوهم املذكور،

دنجان الباغي يوم

البوير، باقي عىل والهجوم القتال مواصلة عىل الزنوج عزم بوشمن نهر واقعة وبعد
بلوكرنتز، نهر قصدت فرقة وأكرب جهة، يف منها كل سارت فرق جملة إىل وانقسموا
يف جميًعا البوير كان بالهجوم بدءوا وملا وموريتسن، هيز وجاكوبيس بوتجيرت كان حيث
عدا رجل، الستمائة عن ينوف ما منهم وقتلوا هزيمة، رش فهزموهم للقائهم، تام استعداد
بذلك، البوير يكتِف ولم بالدهم، إىل متقهقرين فرجعوا عبوره، عند النهر يف غرقوا الذين
عن املوت إىل ذلك دفعهم ولو إخوانهم، بثأر ليأخذوا الزولس بالد يهاجموا أن أرادوا بل
باإلنكليز فاستغاثوا مشتهاهم، دون حائًال كانت وُعددهم َعددهم قلة ولكن أبيهم، بكرة
وملا دنجان. ملحاربة وساروا بها، عليهم يضنُّوا فلم املساعدة منهم وطلبوا الناتال، سكان

الزنوج. عند روحي مرشوب الشوال: 1
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األمازولس جيش وانقسم بندا. املسمى أخيه قيادة تحت رجاله جمع بقدومهم هذا علم
اآلخران القسمان وسار عليها، للمحافظة بالعاصمة منها قسم بقي أقسام، ثالثة إىل
بينهما، الوغى نريان واحتدمت ،١٨٣٨ سنة أبريل ١٦ يف الجيشان فالتقى البوير؛ ملقابلة
شمسه غربت وما الرجال، أبطال فيه وفنيت األطفال، ملم فيه شابت هائًال يوًما وكان
ناًرا؛ التنفس بدل ويصعدون دًما، الدمع بدل يقطرون ُحنني، ي بُخفَّ عائدون والبوير إال
وابنه، بيرت قوادهم أحد فقد عىل خصوًصا منهم؛ ُقتل ما عىل والندم والغيظ الحقد لشدة
وُسميت كصغارهم، تبكي كبارهم كانت ولذلك والخزالن؛ بالخيبة عودتهم عن فضًال
ديسمرب إىل الجمر عىل عاكفني وظلوا البكاء. محل أي: ونني؛ فيها ُكرسوا التي النقطة
مرة الناتال من املساعدة فطلبوا رحبها، عىل الدنيا بهم ضاقت وقد نفسها، السنة من
مساعدتهم بعدم أمره فأصدر نابري، جورج اسمه الوقت ذاك يف الكاب حاكم وكان ثانية،
ويعيشوا الرأس، مستعمرة إىل يعودوا بأن وأعلنهم والبارود، األسلحة عنهم ومنع بالكلية،
جزء وهاجروا والذخائر، املرية من عندهم بما واكتفوا ذلك، يقبلوا أن فأبوا كانوا، كما
مائة أثرهم يف املذكور الحاكم فأرسل بريتوريوس. قيادة تحت الناتال بالد منهم عظيم
بندا وكان مخذولني. ورجعوا عليهم، قدروا فما إلرجاعهم، شارتر امليجر بقيادة عسكري
خلعه يف يسعى أن منه خاف بذلك األخري هذا علم وملا الحسد، بعني دنجان ألخيه ينظر
من هرب السوء؛ من أخوه له يضمره بما بندا أحس وملا رشه. ليكتفي قتله فأراد قتله، أو
وسار معهم وانضم البوير، مع وتقابل له، املخلصني القبيلة رجال من كثري ومعه عنده
نهر من بالقرب بالده حدود عىل والبوير إال دنجان شعر فما أخيه، ملقاتلة مقدمتهم يف
ألف وثالثني خمسة رجاله من فجمع ،١٨٣٨ سنة ديسمرب ١٤ يف ذلك وكان الجاموس،
األلفني يتجاوز ال وقتئٍذ عددهم وكان بذلك، البوير فعلموا لقتالهم، بنفسه وخرج مقاتل،

بندا. رجال غري
بخضوع هللا إىل ويترضعون يصلُّون وصاروا جميًعا سجدوا ديسمرب ١٥ صباح ويف
يشيدون النرص لهم تم إذا أنه جميًعا ونذروا عدوهم، إذالل عىل القدرة منه طالبني
انقضا وبعد سنويٍّا، به يحتفلون سعيًدا يوًما ويجعلونه اليوم، لذاك تذكاًرا عظيمة كنيسة
صعدت صلواتكم قائلة: تخاطبهم كأنها الوردي، بثوبها خدرها من الغزالة برزت صالتهم
البوير فقابلتهم الزولس جيش طليعة تقدمت كذلك هم وبينما بالَقبول! فُقوبلت هللا أمام
اليوم ويف للبوير، فيه الفوز وثبت بطوله، النهار مشتغًال القتال وظل والبنادق باملدافع
الشمس غربت فما معهم؛ هللا يد وكانت القتال، يف جدُّوا ديسمرب ١٦ يوم أي: الثاني؛
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أمرهم رجاله عجز دنجان رأى وملا بالنرص. هم وتبرشِّ تصافحهم إليهم أشعتها مدت حتى
دبَّره ألمٍر قلوبهم يف الرعب هللا أوقع وقد راٍع، بال كقطيع فهجموا واحدة، دفعة بالهجوم
الجاموس نهر يف بنفوسهم منهم الكثريون وألقى الصخور وراء يختبئون فكانوا بحكمته،
دنجان عجز وملا تقريبًا. آالف أربعة القتىل عدد وبلغ عليهم، يتساقط البوير ورصاص
البازوتس، قبيلة إىل رجاله بعض مع هاربًا وفرَّ بالده عاصمة يف النار أشعل املقاومة عن
العاصمة وصلوا فإنهم البوير أما قتلة. أرش فقتلوه بالنار، الرمضاء من كاملستجري فكان
هذا. النتصارهم تذكاًرا تزبرج ماري بيرت كنيسة وشيدوا بنذرهم ووفوا ديسمرب ١٩ يف
يناير ١٣ ويف دنجان. يوم عيد ويسمونه سنة كل من اليوم هذا بمثل يحتفلون وظلوا
ورجاله دنجان عن للبحث تزبرج ماري بيرت من البوير من حملة قامت ١٨٣٩ سنة
ما معهم وأخذوا الهوتنتو، وقبيلة الكفرة قبيلة من رجل و٤٠٠ بويري ٣٠٠ من مؤلفة
ذلك وكان توجال، نهر إىل وصلوا حتى أيام خمسة وساروا واملؤنة، الذخرية من يلزمهم
املدد منتظرين املقابلة الضفة عىل وعسكروا عبوره، يف كثريًا فقاسوا فيضانه، مدة يف
ويف الروحية. والرتانيم التوراة مطالعة يف قضوهما يوَمني االنتظار يف ومكثوا الغرب، من
قبيلة من عظيم عدد لهم ع وتطوَّ كليب، نهر وعربوا جميًعا فقاموا املدد وصل منه ٢١
نهر عربوا منه، ٣١ ويف شيناتي. أم نهر وعربوا قاموا أيام جملة اسرتاحوا وبعدما املاتانيا،
القومندان بقيادة بويريٍّا ١٥٠ من مؤلف آخر مدد إليهم وصل فرباير ٢ ويف فيلوس، أم
فهزموهم، برجاله التقوا ولكنهم دنجان، موت لهم اتضح الطويل البحث وبعد لومبار.
يعيش أن له أقسم أن بعد األمازولس، قبيلة عىل ملًكا بندا ووىل بذلك بريتوريوس فاكتفى
توجال نهر بني ما الكائنة األرايض أن برتوريوس أعلن ثم لهم. ومسامًلا للبوير خاضًعا
فيها وأسسوا األرايض تلك منهم كثري فقطن البوير، أمالك من صارت فيلوس أم ونهر
الشجاعة من العقول يدهش ما البوير فيها أظهر حرب أول كانت وهذه ميدلربج. مدينة

القتال. يف
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إىل الناتال ضم أرادت العظمى بريطانيا أن وذلك الناتال؛ يف البوير إقامة مدة تُطل لم
القائل قبًال، الرأس مستعمرة حاكم استوكنسرتوم أصدره الذي القرار فألغت أمالكها،
احتاللها وطلبت العرض، من ٢٩ درجة إىل تنبسط وسلطتها امللكة جاللة نفوذ بأن فيه
سنة مايو ٢٠ ويف واالستقالل. بالعصيان وجاهروا عليها، البوير فاعرتض حربيٍّا، احتالًال
سميث الكابتن بقيادة جنديٍّا ٣٥٠ الناتال مينا إىل الرأس بالد من إنكلرتا أرسلت ١٨٤٢
يف أخذوا وصلوا وملا والذخرية. املؤنة تحمل عربة وستون وخمسة مدافع خمسة ومعهم
بكالمه يعبأ فلم العمل، عن الكف منه يطلب بريتوريوس إليه فأرسل الحصون، إقامة
املينا، شمال الواقعة كونجيال بلدة عن ينجيل بأن ويأمره للناتال، حاكًما تعنيَّ بأنه وأعلنه
قاصًدا بهم وسار عسكريٍّا و١١٥ مدفعني املذكور الكابتن أخذ ذلك وعىل طلبه؛ أجاب فما
قبل األمر يف للمفاوضة املقابلة منه يطلب بريتوريوس إىل فأرسل البوير، لطرد كونجيال

اتفاق. غري عىل افرتقا ولكنهما الطلب، فأجاب استفحاله،
الكابتن فأبى الحصون بناء إيقاف سميث الكابتن من أخرى مرة بريتوريوس وطلب
اإلنكليز يتمكن فلم مايو، ٢٣ إىل مستمرٍّا وظل الطرفني بني القتال ابتدأ وحينئٍذ ذلك؛
يف ثانية فرقة فقامت عنوًة، ليفتحوها ليًال إليها املسري عىل فعولوا كونجال، فتح من
هتكت والعربات املدافع غاغة ولكن ا، رسٍّ سريهم وكان مساءً، عرشة الحادية الساعة
هم فبينما اإلنكليز، بطريق عظيمة غابة يف رجًال ٨٠ منهم فاختبأ البوير، وأيقظت الرس
لم الظالم ولشدة كالربَد، الرصاص عليهم تساقط حسابًا للعدو يحسبون ال سائرون
جريًحا، و٤٥ قتيًال ٢٣ خسارتهم وكانت فتقهقروا، البوير، مشاهدة من اإلنكليز يتمكن
التغلب من إنكلرتا تمكنت حتى ،١٨٤٢ سنة يونيو ١٥ حتى بينهما سجاًال الحرب وظلت
الالزمة. القوانني لها ورتبت شوروية، حكومة بها ونظمت الناتال، بالد وامتلكت عليهم،
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حاكم فأبى االحتالل هذا عىل ليعرتض الكاب إىل برتوريوس ذهب ١٨٤٥ سنة أواخر ويف
إنكلرتا استبدلت قليلة مدة وبعد الناتال. إىل فرجع مقابلته، بوتجيرت هنري وقتئٍذ الكاب
للنظر حكومته أمر عىل بناءً األخري هذا فذهب سميث، هاري يُسمى بآخر الحاكم هذا
أنفسهم، إليه تتوق ما كل فخولهم لراحتهم، املسهلة الطرق وتدبري البوير، مطالب يف
الرش. إىل يدعوهم صوت نفوسهم يف ولكن الزمن، من مدة صامتني ذلك بعد فمكثوا
عىل إخوانَه حمل أن إىل اإلنكليز، ضد الصدور ويوعز الدسائس يدس بريتوريوس فأخذ
جمع وبعدما األورنج، بالد قصده مركز وجعل الناتال، غري أخرى نقطة يف محاربتهم
ضابط غري بها يكن ولم فنتني، بلوم إىل ووصل أورنج، نهر وعَرب برجاله سار أطاعه من
فعلمت العظمى، لربيطانيا الخاضعني البوير من قليل وعدد الجند، من وقليل إنكليزي
وانسحب محاربتهم، عن بريتوريوس فعجز الرأس، مدينة من مدًدا وأرسلت إنكلرتا بذلك

.١٨٤٨ سنة أغسطس شهر يف ذلك وكان بلومباتز، جهة إىل
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األورنج

من الرتنسفال بالد وبني بينها هو ملا نظًرا موجًزا؛ كالًما أورنج جمهورية عىل سنتكلم
فنقول: العالقات،

أنفس، ٥١٠٢٠٧ سكانها عدد ويبلغ مربًعا، ميًال ٤٨٣٢٦ األورنج بالد مساحة تبلغ
فنتني، بلوم مدينة الجمهورية هذه مدن وأشهر السود. من والباقي ٧٧٧٢٠ منهم البيض
وسط بواحة يشء أشبه هي املدينة وهذه نفس، ألف خمسون وفيها عاصمتها، وهي
قصور من املذكورة املدينة تخلو وال مرتفع، تل عىل مبنية قلعة وبها كبرية، صحراء
الكبرية البلخ أشجار تظللها منتظمة شوارع وفيها بسيًطا، بناءً مبنية ومنازلها شاهقة،
اإلنكليز من كثري يقصدها ولذلك للصحة؛ مفيد ا، جدٍّ جيد الطبيعي وموقعها الجانبني من
يف املاس مدينة كمربيل عن ميًال ٩٠ تبعد وهي الهواء، وتبديل الصحة الكتساب طلبًا
١٨٥٣ سنة ويف دربان. عن ميل و٤٠٠ الرتنسفال، يف كولسربج عن أميال ١٠٥ الناتال،
السري فأرسل داراكنسربج، جبال عىل القاطنني الزولس قبائل رئيس موشيش هاجمها
للمدافعة كاسكارت جورج الكابتن بقيادة حملًة الكاب مستعمرة حاكم سميث هاري
عن ورجع العاقبة خاف األورنج، من املدافعة هي إنكلرتا أن موشيش رأى فلما عنها.
فنظموا للبوير، وتركها األورنج استقالل إنكلرتا أعلنت ١٨٥٤ سنة فرباير ٢٤ ويف قتالهم.

الرتنسفال. جمهورية مثل جمهورية فيها
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طالبني الشمال، جهة إىل بريتوريوس بقيادة ساروا أورنج جهة يف أيًضا البوير انخذل وملا
من أوًال أخذتها قد البوير وكانت ميدلربج، إىل أوًال فذهبوا مستقلني، فيه يعيشون وطنًا
فشيئًا. شيئًا تمتد أمالكهم وصارت هناك، إخوانهم مع فأقاموا ،١٨٣٩ سنة يف البازوتس
فانتخبوا مستقلة، جمهورية حكومة يؤسسون بها املقيمون البوير رشع ١٨٤٨ سنة ويف
مدينة حكومتهم عاصمة وجعلوا التنفيذ، ومجلس الفولسكراد مجلس ألفوا ثم رئيًسا، لها
عليها، رئيًسا هو صار ثانية، جمهورية له وأسس بريتوريوس بهم فتشبَّه ميدلربج،
يف الواسعة األرايض امتالك عىل الخنارص وعقدوا بوتشسرتوم، مدينة عاصمتها وجعل
طامعون البوير بأن هؤالء درى وملا البازوتس. قبائل بها حيث الشاسعة، الجهات هذه
فكانت استطاعتهم، جهد يقاتلونهم وصاروا مقاومتهم، عىل اتحدوا أراضيهم امتالك يف
االستقالل، إنكلرتا من البوير طلبت ١٨٥١ سنة أواخر ويف منثوًرا. هباءً أتعابهم تذهب
امليجر وانتدبت والعظمة، بالفخر لهم يشهد مما الهمم من أبدوا رأتهم ملا طلبهم فلبَّت
البوير وأمالك الناتال مستعمرة بني ما الفاصلة التخوم لتحديد أون وامليجر هوج
البوير من لجنة تشكلت هناك إىل وصلوا وملا الرتنسفال،1 بالد ُسميت التي الجديدة
ما عىل بينهما االتفاق وتم ذكرهما، اآلنف املندوبني مع واتحدت بريتوريوس، يرأسها
بنودها: أهم هي وهذه ،١٨٥٢ سنة يناير أول يف بذلك معاهدة وعملت الطرَفني، يريض

البوير. وأمالك الناتال مستعمرة بني ما فاصًال ا حدٍّ الفال نهر يُعترب أوًال:
السياسية. أو اإلدارية أحكامهم يف التداخل حق اإلنكليزية للحكومة ليس ثانيًا:

هناك. نهر اسم وفال وراء، ما أعني ترانس كلمتني، من مركبة كلمة الرتنسفال: 1
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كليٍّا. منًعا الرقيق تجارة منع ثالثًا:
شمال يف القاطنة القبائل مع اتحاد أو معاهدات عقد يف الحق للبوير ليس رابًعا:

الرتنسفال.
التجارة. حرية منح خامًسا:

الحاكم وإطالع بإذن إال الكاب بالد من تُنقل ال والذخائر النارية األسلحة سادًسا:
عليها. اإلنكليزي

ومن نفوذها. دائرة وتوسيع االرتقاء يف تسعى الرتنسفال أخذت املعاهدة هذه وبعد
بعض سوى الذكر يستحق تاريخي يشء بينها يحدث لم ١٨٧٦ سنة إىل ١٨٥٢ سنة

عليها. سنتكلم مختلفة، أعوام يف حدثت حوادث
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السابعة يف وهو غادرها ثم الكاب، مستعمرة يف ُولد الرتنسفال، جمهورية رؤساء ثاني هو
شديد القريحة، متوقد فاضًال رجًال وكان الرتنسفال، بالد واستوطن عمره، من عرشة
تركهم ثم معهم، سننَي وقىض الكهنة سلك يف انتظم وقد بالفصاحة، مشهوًرا الذكاء،
بالده بصالح يعود بما مشتغًال ونهاًرا، ليًال وطنه يخدم وكان السياسية، لألعمال وتفرَّغ

عنه. وطنه أبناء رضاءَ يُكِسبه وبما
انتخبه الذي بريتوريوس من بدًال للجمهورية رئيًسا البوير انتخبه ١٨٧٢ سنة ويف
زمام إليه ُعِهدت فلما برجر املسرت وأما لجمهوريتهم، رئيًسا ذلك بعد أورنج بوير
الحديدية السكَك بها يُوِجد أن فأراد املتمدنة؛ املمالك سلك نظمها يف رغب الجمهورية،
إرادة ضد هذه مرشوعاته وكانت الثروة، موارد لتسهيل النقوِد وصكَّ الربقية واألسالَك
يضعون كانوا ولذلك الرضائب، ثقَل يخافون كانوا ألنهم البوير؛ أغبياء من البعض
أوروبا إىل بالسفر باَدَر الوجود، عالم إىل رغبته يربز أن أراد وحينما سبيله، يف العقبات
نبذها بل لصحته، موافقته لعدم السفر عن يَنْهونه كانوا الذين األطباء إشارَة راعى وما
ثم إنكلرتا أوًال وزار ،١٨٧٥ سنة أوائل يف سفره وكان كروجر،1 املسرت عنه وأناب ظهريٍّا

إىل البويَر إخوانه مع وهاجر الرأس، بمستعمرة ١٨٢٥ سنة أكتوبر ١٠ يف ُولِد كروجر، بولص هو 1

ثم للجيش، فقائًدا فقسيًسا، فجنديٍّا، كالًفا، ثم فالًحا، أوًال كان وقد الفال، نهر معهم عرب ثم الناتال،
ورسعة والشجاعة بالقوة اشتُِهر وقد مرات. جملَة انتخابه وأُعيد ،١٨٨٢ سنة يف للجمهورية رئيًسا انتُخب
يتعلم لم كونه مع قريحته، د توقُّ أيًضا مميزاته ومن الجواد، يجاري كان إنه حتى صباه، يف الجري
التكلم يُحِسن وصار ِكَربه يف اإلفرنسية اللغة تعلَّم ثم املقدس، الكتاب يف املطالعة من أكثَر ِصَغره يف
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منها فتألَّفت أغنيائها، عىل الحديدية السكك إنشاء مسألة وعرض هولندا، إىل منها ه توجَّ
مالحظته، تحت الالزمة األدوات بعَض به واشرتت جنيه، ألف تسعون مالها رأُس رشكٌة
كان غيابه أثناء ويف واإلكرام. الحفاوة بمزيد فُقوِبل ،١٨٧٦ سنة أبريل يف بالده إىل وعاد
يحرِّضون فصاروا معه، وفاٍق عىل يكونوا لم أعضاءٌ الفولسكراد مجلس يف انتظم قد
كانوا الذين إن حتى قدرها، حقَّ قدَّروها أعماله تمت وملا مضادته، عىل كروجر املسرت

عنها. الراضني مقدمة يف صاروا عليها يعاِرضون

للمقامرة بكرهه أيًضا واشتُِهر يتعلَّمها، أن أبى ولذلك أيًضا؛ بها يتكلم وَمن اإلنكليزية اللغَة ويكره بها،
يف للبساطة ميَّاًال يزل لم العظيم، املنصب بهذا وجوده ومع امليرس، رائحَة منه يشمُّ ما وكلِّ واليانصيب،
يشء فيه يكن ولم لحقارته، مقاَمه يضاهي ال فإنه منزله وأما بولص». «عم بونه يلقِّ بالده وأهل معيشته،
واقفًة زوجته تكون صباًحا الخامسة الساعة ويف أمثاله، عند يُوجد الذي الثمني، واألثاث الزخارف من
يف القراءة يف ويبدأ غليونه، فيمأل بجانبه تجلس ذلك وبعد بيدها، له ومناولتها القهوة لعمل املطبخ يف
تُويفِّ ولًدا ١٩ ُرِزق وقد الحكومة. ديوان إىل ويذهب املنزَل ويغادر الطعام، من قليًال يتناول ثم التوراة،

تسعة. منهم
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كانوا وقد الحسام، بحد وبعَضها بالحيلة بعَضها امتلكوا فقد الواسعة، البوير أرايض أما
مساحُة وأصبحت قليل، زمن يف عظيًما نجاًحا فنجحوا مملكتهم، اتساع يف الرغبة شديدي
القبائل، إحدى شيخ إىل منهم الرجل يذهب كان وقد أضعاًفا، ألمثالهم تكفي أرضهم
ونزلت له سمح فمتى أراضيه، من أرٍض بقطعِة ماشيته تُرَعى بأن له يسمح أن ويرجوه
فيذهب ويحتقره، يهينه بها، يطاِلب األرض صاحُب أتى فإذا امتالَكها، يدَّعي ماشيتُه بها
للشيخ، هديًة الغنم من رأسان ومعه البويري معه ويذهب شكواه، لرفع قبيلٍة شيِخ إىل
بتسليم والترصيح الهدية لقبول صاغًرا يضطر كلمتهم ونفوذ البوير بقوة لِعلمه الذي
ستيواو من عنه النائُب طلب أوروبا، يف متغيبًا برجر الرئيس كان وحينما إليه. األرض
إلجابة يبادر لم إذا بأنه وأعلنه الطرَفنْي، أمالك بني الفاصلة الحدود تغيري الزولس ملك
من الزولس فاستاءت عنه، بالرغم طلباته لتنفيذ مقاتل آالف عرشة عليه يجرِّد طلبه،
الطرفان فطلب القتال، إىل يُفِيض أن كاد حتى بينهما الخالف واشتدَّ ووعيده، تهديده
ويف التخوم، بمعرفته وحدَّد طلبهما فأجاب بينهما، ليحكم الكاب مستعمرِة حاكِم َل تدخُّ
حاكم بمعرفة ُحدِّدت التي الحدود بأن تدَّعي البوير قامت ١٨٧٥ سنة أغسطس ١٨
ثانية، مرًة التخوم تحديد وأعادت ذلك يف للنظر لجنة كلت فتشَّ بحقوقهم؛ ُمجِحفٌة الكاب

أفواَههم. سدَّ ما البوير فيها نال
جريكاالن حاكم إىل مونتسيا املدعو أخاه القبائل رؤساء أحد أرسل ١٨٧٦ سنة ويف

فيه: يقول بمكتوب وعزَّزه اإلنكليزي

نتحمله وما البوير، معاملة ُسوء من نقاسيه ا عمَّ ليخربك أخي إليك أرسلت أني
واستبدادهم. قساوتهم من
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يف «إنه فقال: أفعالهم، من بعًضا عليه يقصُّ أخذ الحاكم إىل الرسول هذا وصل وملا
أساَل حتى رضبًا يرضبه وأخذ قبيلتنا، من رجل عىل البوير ام خدَّ أحد تعدَّى األيام من يوم
يف الوقوع من فخوًفا ذلك، عليه يستحق ذنبًا جنى املسكني هذا يكن ولم جسمه، من الدَم
يف جالًسا رجالنا أحد كان بينما أخرى مرة ويف السكوت. ولزمنا غيَظنا، كظمنا املشاكل
الرجل، وأمسك فوقه من فنزل جواده، صهوَة ممتطيًا البوير من رجل عليه أقبل إذ حقله،
عظام مت فتهشَّ يجري وأخذ جواده، ركب ثم الرسج يف وربطه عنقه يف حبًال ووضع
بوننا يلقِّ أنهم حزنًا يزيدنا ومما واالستبداد. القسوة شهيَد الدنيا الحياَة وفارَق الرجل،
ذات أنه رجالنا أحد لنا حكى وقد منها. الوحوش تَنفر أعماًال يأتون وهم باملتوحشني،
منزله، فأدخله عليه أُغمي حتى شديًدا، رضبًا يرضبه وأخذ منهم، رجٌل عليه قبض يوم
زوجة قلب يف الشفقُة تحرَّكت أن إىل ُمغيث، وال يستغيث وهو العذاب، أنواع يذيقه وجعل

جهد.» بكل عنه فمنعته البويري
فظيعة ننَس لم «إنَّا وقال: الحديث استأنف روعه وهدأ الرسول اسرتاح أن بعد ثم
هذه من وهرب زوتنسربج، جهة يف الكفرة قبيلَة يقاتلون البوير كان حينما ١٨٦٥ سنة
ووضعوها وأعشابًا أخشابًا البوير فأحَرضَ هناك، مغارة يف واختبئوا عظيم عدٌد القبيلة
الدخان إشارُة لآلن تزل ولم آِخرهم، عن فأحرقوهم فيها، النار وأشعلوا املغارة باب عىل
ومن شاهد. أقوى بعضها فوق املرتاكمة الِعظاُم وأيًضا ذلك، عىل تشهد املغارة سقف يف
ويحرقونهم، يابًسا عشبًا عليهم ويضعون أطفالنا يجمعون أنهم الحروب أثناء فظائعهم
عىل لنقف ذكرت ما ذكرت ولكني الرشح، بي يطول فظائعهم لك أعدِّد أن أردَت وإذا

األسود.» للجنس معاملتهم وكيفية الناس هؤالء أعمال

الرقيق تجارة

أطفال يأخذون فكانوا ظهريٍّا، بنوَدها ونبذوا الفال، نهر معاهدَة يراعوا فلم البوير ا أمَّ
ظهرانيهم بني نفسه وجد الطفل شبَّ ومتى ويربونهم، والديهم يقتلوا أن بعد العبيد
شاء، متى ويبيعه األشغال، أثقال له ويحمِّ ره يسخِّ ملربيه، عبًدا فيكون والَديْه، يعرف ال
بالعبيد قطاًرا شاحنًا أحدهم يوم ذات وُشوِهد الصورة، هذه عىل اسني نخَّ أكثرهم وكان
ثالثة القطعة باعتبار األسود، األبانوس قطع باسم يبيعهم وصار وإناثًا، ذكوًرا الصغار

حصانًا. أو عجًال عنها بدًال يأخذ أو جنيًها، عرش
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يقول بركيل السري إىل كتابًا القبائل إحدى ملك خاما أرسل ١٨٧١ سنة أوائل ويف
عويل من حويل ما لشدة مرتبكة؛ وأفكاٍر مرتجفٍة بأنامَل هذا سطرت أني هللا «يعلم فيه:
وبه املكتوب، هذا تسطري يف السبب وهو الطباق، السبَع بلغ الذي الرجال، وبكاء النساء
كثرية شعوب عىل أسبغتها التي النعم ببعض نا لتخصَّ امللكة جاللة بمراحام أستغيث
ضعيف كل مع عادتها هي كما عنا، للذَّْود ستبادر بأنها قلت إذا ظني يخيب وال غرينا،
بالدنا دخلوا الذين البوير هؤالء من مستغيثون جميًعا ونحن حمايتها، بظلِّ يستظلُّ مثلنا،
جاللة بأن ولعلمي ونُرشى، نُباع كالبضائع إال عندهم نحن وما به، أدرى أنتم بما وعاملونا
ونحن حمايتها، تحت بالدي لتجعل وعشريتي أنا بها استغثت قد بذلك، ترىض ال امللكة
إىل الحال يف أرسله بركيل، السري إىل املكتوب هذا وصل فلما يرضيها.» ما لكل راضخون
العبيد، شكاوي يف للنظر نيوكاسل1 إىل وإرسالها لجنة بتشكيل امللكة جاللة فأمرت لندرا،
أيًضا يُستغَرب ومما النِّخاسة، وممارستهم البوير ظلم لها تأكَّد والتحقيق البحث وبعد
تقدَّم وقد املهنة، تلك يتعاطى كان الوقت ذاك يف الجمهورية رئيس بريتوريوس أن هو
هاربًا فرَّ باللجنة علم وملا البوير، أحد عند خادًما مولباكان فردريك يُدعى عبٌد للجنة
وعنهم، عني رغًما أهيل من اختطفني البوير أحد «إن فقال: إليها، أمره ليشكو عنده من
ويعطيني شفقة بدون يخدمني كان األخري وهذا الفخار، من وآنية ببقرة آلخر وباعني
بني كان أنه اللجنة رئيس سيدي «فليعلم وقال: آخر عبد أتى ثم رضبًا.» أتعابي جزاءَ
العلني، باملزاد وباعونا منَّا البعَض أخذوا علينا تغلَّبوا فلما قتال، البوير وبني قبيلتي
بنائها يف بخدمتي تشهد بريتوريا كنيسة وهذه فريتزبوثا يُدعى منهم رجل اشرتاني وقد
لرتى للحكومة وقدَّمته تقريًرا بها فعملت أخرى، إثباتات جملُة للجنة تقدَّمْت ثم ُسْخرًة.»

فيها. رأيها

الناتال. حدود عىل واقعة بلدة 1
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ملكها، اسم إىل نسبًة السكسونيني قبيلة ى تُسمَّ البازوتس، قبائل من عظيمة قبيلة كانت
إليهم تدفع للبوير خاضعة وكانت املسيحي، بالدين كة ومتمسِّ ليدنربج حدود عىل قاطنًة
بها أرٍض قطعِة بشأِن النزاع تولَّد برجر املسرت غياب أثناء ١٨٧٥ سنة ففي سنويٍّا، ماًال
هذه ِملكية تدَّعي البوير فقامت سكسوني، أخو يوحنا يسكنها بوتسبلو، جهة يف قلعٌة
منها، باالنسحاب تأمره يوحنا إىل وأرسلت السوازيس، قبيلة من اشرتتها بأنها األرض،
«إن بقوله: فأجابهم العاقبة، بُسوء ينذرونه سكسوني إىل فأرسلوا طلبهم، إجابَة فأبى
وجميع بها، يقيم أن الحقُّ وألخي قبيلتي، ِملك هي أمالككم من بأنها تدَّعون التي األرض
يكرهون ن ممَّ أنني وبما واحد، قرياط فيها لكم وليس أرضنا، األرض بأن تشهد القبائل
مناَوشِتنا عىل النية عقدتم كنتم إذا وإال بسالم، بيننا األمر ينتهي أن فأرغب الدماء، إهراَق

بيننا.» يفصل والحساُم عليه، الصرب يمكننا ال أمر فهذا ظلًما، أمالكنا واغتصاب
عىل األمر فجاء فقط، التهديد قبيل من البوير فعله ما أن سكسوني يظن كان وقد
آالف خمسة جمع ذلك، وعلم أوروبا من عاد ملا الجمهورية رئيس برجر ألن ذلك؛ خالف
الرئيس بقيادة وساروا السوازيس، قبيلة من اآلخر والنْصُف البوير من نْصُفهم رجل
فهجموا القلعة، عىل بالهجوم العبيَد البوير قائد فأمر يوحنا، فيه املقيم املحل إىل املذكور
ألن وذلك الوحشية؛ األمور من يفعلونه كانوا ِلَما األكباد، يفتِّت مما قتالهم وكان عليها،
وبعد الصخور، عىل األطفال رءوس مون ويهشِّ النساء يقتلون كانوا السوازيس رجال
من يوحنا وخرج أنظارهم، إليه تطمح كانت ما وامتالك البوير فوز عن انجىل هائل قتال
بهذا فرحوا فإنهم البوير وأما أيام، ثالثة بعد الِحماَم أذاقه بليًغا، جرًحا مجروًحا القتال

العجيب. النرص موقعة املوقعة هذه وسموا النرص
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إيزندلوانا واقعة

فاجتمع القاضية، الرضبَة السكسونيني يرضبوا أن أرادوا بوتسبلو يف البوير انترص وملا
تأليَف برجر الرئيس واقرتح ،١٨٧٦ سنة سبتمرب ٤ يف الغاية لهذه الفولسكراد مجلس
قبوًال، اقرتاحه فصادف شليكمان، فون الكابتن قيادتها يتوىل العدو، ملطاردة أخرى حملة
بور ستيل قرية إىل ليًال الحملة سارت وجيزة أيام وبعد الالزمة، االستعدادات وُعِملت
أهلها، فاستيقظ بمهاجمتها، رجاله شليكمان فون فأمر سكسوني، أمالك ضمن هي التي
بقي َمن جميع بقتل البوير قائد حينئٍذ فأمر هاربني، ولَّْوا استعداد غري عىل كانوا وملا
النرص ورايات تتقدَّم البوير صارت املذبحة هذه وبعد آخرهم. عن فذبحوهم بالقرية،
يف النُرص خانَهم ولكْن سكسوني، عاصمة إيزندلوانا وصلوا حتى رءوسهم، فوق تخفق
يقاتلوهم أن وأرادوا بريتوريا إىل وتبعوهم هزيمة، رشَّ السكسونيون وهزمهم املرة، هذه

بينهما. وأصلحت فأغاثتهم بإنكلرتا، البوير فاستغاث هناك،
فلم الداخلية، حالتها أما الخارج، يف القبائل مع الرتنسفال حكومة حالة كانت هذه
الفولسكراد مجلس فأقرَّ األموال، من خالية كانت ماليتها خزينة ألن تلك؛ من بأصلح تكن
رضيبًة وربط ماليتها، حالُة ن تتحسَّ أن إىل النقود بدل بها يتعامل أوراق إصدار عىل
األمالك أكثر لإلنكليز كان وملا وطنيني. أو كانوا أجانَب الحقول، أصحاب عىل باهظة
يريد «َمن هكذا: لهم جوابها فكان للحكومة، كثرية شكاوى وقدَّموا تأديتها، رفضوا
رفعوا سعيًا، أخفقوا وملَّا َفْلريحل.» يأبى وَمن الجمهورية، لقوانني َفْليخضع ببالدنا اإلقامَة
وكانت مداخلتَها، بها يطلبون منهم آالف ستة من عليها ًعا موقَّ امللكة جاللة إىل عريضًة
رئيس والنتخاب جهة، من الفادحة الرضيبة هذه ربط بعد مرتبكًة بريتوريا يف األحوال
يف حينئٍذ فظهر انتهت، قد كانت برجر الرئيس مدة ألن أخرى؛ جهٍة من الجمهورية
للرئاسة، حوه فرشَّ كروجر، املسرت وزعيمه الدوببز حزب أهمها كثرية، أحزاٌب بريتوريا
ما رأى ألنه ذلك؛ يتمنَّى ال وكان انتخابه، بتجديد األمر وتم عليه، فاز برجر حزب ولكن
الطني زاد ومما لها، القبائل عداءِ من بخارجها وما العظيم، الهياج من بالده داخل يف
أزره وشد بنارصه األخذ منهم املنتظر أن مع َخْزله، عىل التنفيذ مجلس أعضاء اتحاُد بلًة
اآلخر. مساعي إحباط يف للسعي منهم كالٍّ تدفع كانت األحزاب كثرة ولكن آرائه، لتنفيذ
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حكومته كرباء مع فتفاوض لندرا، يف بركيل السري كان ١٨٧٦ سنة نوفمرب أوائل ويف
هذا كالمه وأيَّد جانب، كل من بها محدق الخطر بأن وبنيَّ الرتنسفال، حالة بخصوص
ذلِّ حمل من العذاب مرارة تقايس التي القبائل بعض من املقدمة االستغاثة بعرائض
حسًما األمر يف تتداخل أن إنكلرتا فأرادت الرتنسفال، بالد مهاجمة عىل واتحادها البوير،
بالحكمة واشتهر التدبري، وحسن بالوداعة اتصف قد رجًال األمر لهذا فانتخبت للنزاع،
تلك إىل بالتوجه وأمرته الكاب، مستعمرة حاكم شيبستون تيوفيل السري وهو أال والشفقة،
بأنه تأكد وإذا له، يرتاءى عما الالزم التقرير وتقديم أحوالها، يف الدقة بعني للنظر البالد
السري أرسل ١٨٧٦ سنة ديسمرب ٣٠ ويف إلنكلرتا. فتَُضم وإال به، كان إصالحها يُرجى
مندوبًا بصفتي بالدكم زيارة عىل عازم إني فيه: يقول برجر الرئيس إىل مكتوبًا شيبستون
الخرق، اتساع قبل الحارضة املشاكل لحل الالزم وإجراء معكم لالتحاد حكومتي من
جمهوريتكم، ضد واحدة يًدا اتحدت قد كلها القبائل أن من رأيناه ما بعد وخصوًصا
أفريقيا جنوب يف الربيطانية املستعمرات وحفظ ملساعدتكم املبادرة إىل يدعوننا مما وذلك
تأثري أعظم الخرب لهذا فكان بسوء. بالدكم أُصيبت إذا مهددة تصبح ألنها الخطر؛ من
بالفرح اه تلقَّ َمن فمنهم أجناسهم، اختالف عىل الرتنسفال بالد يف القاطنني قلوب يف
بحار بأن لعلمهم الدوبريز حزب من وهم والغيظ، بالحقد اه تلقَّ َمن ومنهم والرسور،
شيبستون، السري بيد لندن من إليهم ممتدًة ستظلِّلهم، العدل وسماء سرتويهم الحرية

يرغبون. ما عكس وذلك
بريتوريا، قصد ثم أيام، بضعة فيها أقام الناتال إىل شيبستون السري حرض وملا
أفواًجا إليه الناس هرعت إليها وصوله ُقرِب خربُ وانترش منها مقربة عىل صار وحينما
من له ويُظِهر االنعطاف، بمزيد إليه يتقدَّم األهايل بعض كان مروره أثناء ويف الستقباله،
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الحكام إليه تقاطرت بريتوريا إىل وصوله وعند منهم، يظنه يكن لم ما والوالء اإلخالص
إظهاًرا ُمَحيَّاهم، البرشعىل وآيات الجمهورية رئيس مقدمتهم ويف الوصول، بسالمة يهنُّونه
يعود وما مصالحهم، لقصد إال بالدهم وطئ ما بأنه لعلمهم له؛ املحبة من ضمريهم يكنُّه ملا
وتبادل االتحاد رضورَة عاقل لكل أظهرت قد الحوادث «إن قائًال: فيهم فخطب بمنافعهم،
بني والسعادة ْلم والسِّ والحرية الراحة منه لتستنتج املسيحية؛ األمم بني وخصوًصا املحبة،
فائدته، لعظم هذا؛ مرشوعي إتمام عىل بمساعدتكم واثق وإني واألسود، األبيض الجنس
القوة».» أساس «االتحاد اللطيفة: الكلمات هذه أفريقيا جنوب راية عىل نكتب أن وألجل
والخارجية، الداخلية الجمهورية أحوال يف للنظر لجنة تشكيل برجر الرئيس من طلب ثم
كروجر واملسرت اإلنكليز، من أوزبرن واملسرت هندرسن املسرت من وتألَّفت طلبه، فأجاب
اللجنة هذه تأِت فلم شيبستون، للسري الرئاسة وكانت البوير، من جوريسن واملسرت
ا وُمِرصٍّ متفًقا كان وأتباعه الدوبريز حزب وألن أعضائها، آراء الختالف املقصود؛ بالغرض
بالدهم حالة عن الطرَف ا غاضٍّ أمورهم، يف التداخل من ومنعها إنكلرتا مقاَومِة عىل
إىل يطمح كان إذ له؛ والعاضد املذكور الحزب زعيم كروجر املسرت وكان مركزهم. وحرج
تحبط لئال ا؛ رسٍّ الفتن ويلقي الدسائَس يدسُّ الحزب هذا صار ولذلك الجمهورية؛ رئاسة

الحساب. فتناقشهم بالدهم، يف إنكلرتا أقدام وتتوطد ظهرت إذا مساعيهم
«إنكم الفولسكراد: مجلس ألعضاء برجر الرئيس قال ١٨٧٧ سنة فرباير أول ويف
خزينة من املال نفاد أولها: أوجه؛ لجملة عظيم خطر يف أصبحت بالدنا أن تعلمون
ضدنا واحدة يًدا القبائل اتحاد ثانيًا: الرضائب. تحصيل استطاعتنا وعدم الحكومة،
طرفها من مندوبًا إنكلرتا أرسلت وقد الزولس، قبيلة مقدمتهم ويف مهاجمتنا، عىل وعزمها
أفكار أن أراه والذي دولته، ملستعمرات بالدنا ضم بوجوب يقول وهو أحوالنا، عىل ليقف
الدولة هذه إىل انضمامنا بأن أجاوب ذلك عن ُسِئلت إذا ولكني ذلك، إىل تميل ال الشعب
الرضوري من وأرى حسنة، نتيجته تكون بأنفسنا استقاللنا حْفُظ يمكننا أن إىل القوية،
أفريقيا جنوب مستعمرات جميع تكون االنضمام ذلك تم ومتى الرأي، لهذا البوير خضوع
الرعَب تُوِقع عظيمة، قوة ذات واحدة مملكة اليصابات مينا إىل الصالح الرجا رأس من
البالد لدستور يُذِعنون ال الذين البوير بعَض األسف بعني أرى وإني أعدائها، قلوب يف
الربية، كالوحوش نظام وال ارتباط بدون معيشتَهم لون ويفضِّ األحكام، إىل يميلون وال
اإلنكليزي، املندوب مساعي يعرقلون فإنهم ولذلك اإلنكليزية؛ للحكومة الخضوع ويأبَْوَن
انفضَّ كالمه انتهاء وبعد عليهم.» وباًال تكون العاقبة فإن العناد هذا عىل وا أرصُّ وإذا

الرئيس. ذلك أبداه فيما رأيًا أعضائه من أحٌد يبتَّ ولم جدوى، غري عىل املجلس
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ويستعدُّ الحدود عىل قواه يحشد سكسوني أن شيبستون السري علم أبريل أوائل ويف
وإال قوته، ويفرِّق استعداده يُوِقف بأن يُعِلنه مكتوبًا إليه فأرَسَل البوير، قتال الستئناف
مع لح الصُّ يف َطه توسُّ يطلب إليه وأرسل العاقبة، سكسوني فخاف ضده، إنكلرتا تكون
أقرَّا املفاَوضة وبعد ذلك، عىل برجر الرئيَس شيبستون السريُ فأَْطَلع الرتنسفال، حكومة
الرتنسفال، من ثالثة لذلك وانتُِخب الصلح، معاَهدة لعقد إليه وإرسالها لجنة تشكيل عىل
اإلنكليز، من واثنان فريريا والقومندان هوزن هولت واملسرت جوركن فان املسرت وهم
الحدود، عىل الواقعة ميدلربج مدينة إىل هوا فتوجَّ كالرك، والكابتن أوزبورن املسرت وهما
الخضوع أوًال: رشوط؛ ثالثة منهم البوير فطلب السكسونيني، كبار من اثنني مع وتقابلوا
تعدِّي منع ثالثًا: حربيٍّا. تعويًضا الغنم من رأس ألَفْي تقديم ثانيًا: الرتنسفال. لجمهورية
عىل الطلبات هذه فعرضوا اللجنة. بمعرفة تحديدها يصري التي الحدوَد القبيلة رجال
للتوقيع للفولسكراد وأُرِسلت معاهدة، وُعِقدت عليها فصادق إيزندلوانا، يف القبيلة ملك
يف لحكومته وأرسله بأعماله تقريًرا شيبستون السري كتب وقد ْلح. الصُّ تم وبذلك عليها،
باتحادها الرتنسفال دائرة حول القاطنة القبائل من البوير عىل الخوف فيه بنيَّ لندن،
رجع البالد عن رحلْت ومتى إنكلرتا، من خوًفا ْلَح الصُّ قِبَل سكسوني أن أيًضا وذكر مًعا،

إلنكلرتا. بانضمامها إال عنها الخطر رفع يمكن ال بأنه وختمه لقتالهم،
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تجديد أرادوا مستقلة؛ تزل لم الرتنسفال بأن ْلح الصُّ إتمام بعد السكسونيون علم وملا
تمِض لم الصلح معاهدة كانت وملا منهم، بثأرهم ويأخذوا البوير، من ينتقموا حتى النزاع
رئيس لستيواو ذلك ترك بل َحراًكا، يُبِدي أن سكسوني عني يف يُرْق لم قالئل أيام إال عليها
الرتنسفال، حكومة إىل بمكتوٍب قبيلته من رسوًال األخري هذا فأرسل الزولس، قبائل إحدى
وكان ذلك. عليه أنكرت إذا بينهما والقتال الجمهورية سيادة ورفض باستقالله يعلنها
علم وملَّا الحدود، عىل رجاله حشد الحال ويف ،١٨٧٧ سنة أبريل ١١ يف مكتوبه وصول
يف للمفاَوضة برجر الرئيس إىل الحال يف ه وتوجَّ العاقبة، خاف شيبستون السري بذلك
إىل مكتوب إرسال عىل فأقروا التنفيذ، مجلس أعضاءَ الرئيس فاستدعى ستيواو، مكتوب
عىل أرصَّ إذا اإلنكليزية بالقوة ويهدِّدونه إنكلرتا، إىل الرتنسفال بضم ويعلنونه ستيواو
مضارب َلكانت واحًدا أسبوًعا املكتوب هذا ر تأخَّ ولو الحدود. تعدَّى أو جيوشه حشد
السري إىل وأرسل رجاَله فرََّق ستيواو إىل املكتوب هذا وصل وملَّا بريتوريا، يف ت دقَّ الزولس
انضمت قد الرتنسفال بالد أن علم ملا رجاله فرََّق بأنه ويعلنه الطاعة، له يقدِّم شيبستون

إلنكلرتا.
وكانت إلنكلرتا، الرتنسفال جمهورية ضمُّ رسميٍّا أُعِلن ١٨٧٧ سنة أبريل ١٢ ويف
كان ولكن ثورة، حدوَث يخىش اإلنكليزي املندوب كان وقد ا، جدٍّ هائلة اإلعالن ذلك ساعة
القبيل هذا من فعل ما جملة ومن وتدبريه، بحكمته العثرات ويزحزح الصعاب يزيل
األعداءُ يتخذها ولئال العداوة، نار شبوب يف سببًا تكون لئال اإلنكليزية؛ الراية رفعه عدم
يف يسعى فوره من وأخذ األمن، يستتِّب ريثما ذلك وأبقى بواطنهم، تكنُّه ما إلظهار فرصًة
واملحبة، األلفة بذور الشعب أفئدة يف غارًسا ب، التعصُّ روح إلماتة الالزمة الطرق اتخاذ
فأُعِجبت تم، ما بكل حكومته وخابر مساعيه فنجحت املختلفة، األحزاب آراء بني ًقا موفِّ
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دماء إهراَق تستلزم كانت التي الجليلة األعمال من به أتى وملا درايته وُحْسن ملهارته
ن يتضمَّ شيبستون الرس إىل كتابًا لندرا من ورد مايو ٣١ ويف إتمامها. سبيل يف األلوف
للمفاوضة إنكلرتا إىل الذهاب أراد ذلك وبعد أعماله، عىل له وشكرها امللكة جاللة ممنونية
القبائل رؤساءُ عليه فوفدت وإصالحها، البالد تلك لتحسني أعماله يلزم فيما حكومته مع
محبتهم، ومستصحبًا بدعائهم مزوًَّدا يونيو، ٢٠ يف فغادرهم ليودِّعوه، األوروبيني وعظماء
مطوًال تقريًرا قدَّم إنكلرتا إىل شيبستون الرس وصل وملا النيون. أون السري بدله وأناب
تلك إلصالح الزًما إجراءه رأى ما إليه وأضاف اها أدَّ التي أعماله كل فيه أوضح لحكومته،
إنكلرتا فانتدبت الرتنسفال، بالد عىل اآلن اإلنكليزية الراية رفع من مانَع ال أْن وبنيَّ البالد،
بيوَمني وصوله وبعد يوليو، شهر من ٢٠ يف بريتوريا إىل فوصل كالرك، املاجور لذلك
الراية يرفع أن قبل كالرك املاجور قتل عىل الدوبرز حزب بإغواء البوير رعاع بعض عزم
والفتك منزله عىل الهجوم وأرادوا بالخمور ثملوا بعدما اجتمعوا ليلة ذات ويف بالدهم. عىل
غرفته نافذِة أمام وقف املنزل من قربوا وعندما له، يضمرونه ما عىل وقف ولكنه به،
حمل عىل تقوى ال وأقدامكم بالخمر، مثقلة رءوسكم أرى «إنني هدوء: بكل لهم وقال
منه سمعوا فلما وتستفيقوا.» لتسرتيحوا منازلكم إىل هوا تتوجَّ أن فأنصحكم أجسادكم،
يف الصفا يكدِّر ما يحدث ولم أعقابهم، عىل وعادوا مساعيهم خابت مستيقًظا، ورأوه ذلك

الليلة. تلك
بريتوريا، إىل اإلنكليزي الجيش من أورطتان وصلت ١٨٧٧ سنة يوليو ٢٣ ويف
العلم برفع االحتفال لحضور عموًما القبائل رؤساء يستدعي كالرك املاجور فأرسل
وُرِفعت الجمهورية، ديوان حول اإلنكليزية الجنود ِت واصطفَّ الجميع فحرض الربيطاني،
وكان إلنكلرتا، الرتنسفال بالد انضمام رسميٍّا اشتُِهر ذلك وبعد بروك، الكولونل بيد الراية

ا. جدٍّ عظيًما اإلنكليزية األمة فرح
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ويختلق اإلنكليز يقاِوم برتوريوس القائد بمساعدة الدوبرز حزب أخذ الراية رفع وبعد
عموًما، البوير رغبة ضد االنضمام هذا بأن وأشاع الظلَم إليهم وينسب عليهم، األكاذيَب
جرَّأهم الذي هو فإنه شيبستون؛ السري بإغراء إنكليزية دسيسٌة الزولس من حدث ما وكلَّ
هذه فبلغت االنضمام. قبول عىل ويُرِغمها الجمهورية، بهم ليهدِّد وقتالنا مهاجمتنا عىل
اختلقَت «قد فيه: له يقول برتوريوس إىل مكتوبًا فأرسل النيون، السري مسامع اإلشاعات
وأنها عليكم، الزولس قبائَل هيَّجت التي هي إنكلرتا بأن وقلَت اإلشاعات، وأثَرَت األكاذيب
كتابات عىل اطَّلعتم لو بأنكم لكم فأؤكد االنضمام، قبول إىل ليضطر التنفيذ مجلس هدَّدت
تختلقونه، مما براءتهم َلتأكَّدتم سيتواو مسألة يف للمفاوضة تشكَّلت التي اللجنة أعضاء
بإفادته شيبستون السريُ أظَهَر وقد بالدهم. لصيانة برغبتهم االنضمام قابلون وأنهم
املجلس، يف حرض ن ممَّ تكونوا لم بأنكم أبريل ١٢ بتاريخ املستعمرات لنظارة املرسلة
تأكَّدتم وكيف االنضمام، لقبول اضطروا حتى أعضاءَه هدَّدت إنكلرتا بأن علمتم فكيف
سيكون ألنه منكم؛ ذلك مثل صدوِر من َآلسف وإنني قتالكم، عىل الزولس أغرينا بأننا
أن فأنصحكم عليكم، وباًال عاقبتها تكون التي الثورة نار وإيقاد الشعب لتهيُّج سببًا

املنكر.» األمر هذا عن تُقِلعوا
لجنة تشكيل عىل واتفقوا وبريتوريوس، وجوبري1 كروجر اجتَمَع أكتوبر أول ويف
وجرسون كروجر املسرت انتخاب عىل رأيهم فأقرَّ االستقالل، لطلب لندرا إىل وإرسالها

من األصل فرنساوي والده وكان الكاب، مستعمرة يف ١٨٢٥ سنة ُولد جوبري، جاكوبيس بطرس هو 1

سبق كما الربوتستانت شمل الذي يق والضِّ االضطهاد من تخلًُّصا أفريقيا جنوَب أتَْوا الذين الفرنساويني
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وكانوا سياسته، عن راضني غري كانوا ألنهم برجر؛ الرئيَس يستشريوا أن غري من وبوك
كروجر يقوِّي كان األمر وهذا منه، بدًال كروجر ليولُّوا رئاسته مدة انتهاءَ ينتظرون
كرنارفون اللورد مع تقابلوا لندرا إىل وصلوا وملا االستقالل، إعادة طلب عىل طه وينشِّ
حكَّام ف ترصُّ عن راضني غري بأنهم إليه وَشَكْوا أمرهم عليه فعرضوا املستعمرات، ناظر
إال إلغاؤه العسري ومن نهائيٍّا، أمًرا صار قد انضمامهم بأن فعرَّفهم بالدهم، يف اإلنكليز
كالمه بقبول فتظاهروا أتعابهم، أسباَب ويزيل أمرهم يف ينظر ولكنه الفرص، سنحت إذا
االستقالل طلب يف معهم املشرتكني إخوانهم إرضاء يف جهدهم سيبذلون بأنهم ووعدوه

بالدهم. إىل بالرجوع وا وهمُّ ونظامها، الجديدة للحكومة بالخضوع
والسري الرتنسفال يف سياسيٍّا مندوبًا شيبستون السري تعنيَّ ١٨٧٨ سنة يوليو ١٨ ويف
عضوية يف كروجر املسرت انتخاب مدة كانت السنة هذه من نوفمرب ويف له، وكيًال النيون
وبريتوريوس جرسون مع ثانيًا فاتحدَّ انتخابه، يتجدد ولم انتهت، قد التنفيذ مجلس
كروجر ه وتوجَّ معهم، االنضمام إىل اإلنكليز مع املتحدين إخوانهم يستميلون وصاروا
منه وطلبوا بيتش، هكس مخائيل السري مع وتقابلوا لندرا، إىل ثانية مرًة وبوك وجوبري
املستحيل من بأن وعرَّفهم األمر، هذا يف يتداخل أن فأبى االستقالل، طلب يف ط التوسُّ
إليهم فانضمَّ الثورة، ناَر وأوقدوا بالدهم إىل فعادوا بالدهم. من اإلنكليزية السلطة سْحَب
وأرسلوا بريتوريا، عن ميًال ثالثني يبعد موضع يف اجتماًعا وعقدوا إخوانهم من آالف ثالثة
بالدهم، من وطْرِدهم اإلنكليز ملقاومة معهم لالنضمام يدعونهم القبائل رؤساء إىل رسًال

الطلب. هذا قبوَل القبائل رؤساءُ فرفضت
بمحبته مشهوًرا وكان للمستعمرات، ناظًرا غالدستون املسرت تعنيَّ ذلك أثناء ويف
البوير ظنَّ املنصب هذا توىلَّ وملا القوة، رجال يهم يسمِّ وكان بشجاعتهم، واإلعجاب للبوير
اإلنكليز، بمقاَومة يتظاهروا ولم السكينة إىل فعمدوا بمساعدته، االستقالَل ينالون أنهم
منكرة حملًة هؤالء عليهم فحملوا الزولس، قبائَل آخر إىل وقٍت من يهاجمون صاروا فقط

الرتنسفال بالد إىل رحل املال من قليًال جمع وملا التجارة، يف يشتغل ِصباه بدء يف جوبري وكان ذكره،
مجلس يف عنهم نائبًا واكرسرتوم مقاطعة أهايل انتخبته ثم واكرسرتوم، جهة يف بالزراعة واشتغل
الحربية، وقائعه يف النُرص راَفَقه وطاملا األخرية، الرتنسفال حوادث يف املهم الدوُر له وكان الفولسكراد،
به تلقِّ البوير وكانت الشيخوخة، بلغ حتى أليفته الصفات هذه تزل ولم ادة، وقَّ وقريحة حاد نظر له وكان
وكانت الجمهورية، لرئيس نائبًا بالده لجيوش العامة القيادة منصب يف اشتغاله مع وكان املكَّار، ببطرس

سنة. ٧٥ العمر من وله ١٩٠٠ سنة وفاته

98



االستقالل طلب

جوبري. الجنرال

مديدة، مدة فيها وحارصوهم بريتوريا أدخلوهم حتى يطاردونهم زالوا وما وهزموهم،
اإلنكليزية، النجدات أتتهم حتى كذلك زالوا وما والصناعة، التجارة دوالب أثنائها يف وقف

بالدهم. إىل الزولس ِت وردَّ بريتوريا عن الحصار ورفعت
االستقالل، طلب إىل عادوا بل سكوتهم، مدُة تَُطْل لم الزولس مقاتَلة من انتهوا وملا
حاَل الذي فرير، بارتل السري إنكلرتا فأنفذت عليهم، بون ويتعصَّ اإلنكليز يُِهينون وصاروا
بأنه ويَِعُدهم واالتفاق، االتحاد عىل ويحثُّهم بينهم، الودية الُخطَب يُلِقي أخذ وصولِه
أن تأكَّدت متى االستقالَل تمنحهم إنكلرتا بأن لهم وأظَهَر طلبهم، منحهم يف سيسعى
ولكن الثورة، ناَر وأخمدوا لنصائحه، أذعنوا بأنهم فتظاهروا لصيانته، كافية قوًة عندهم
السريَ املرة هذه يف إنكلرتا فعيَّنت معاصيها، إىل البوير عادت بالَدهم املذكوِر مغادرة بعد
ومنشورات أوامَر وأصَدَر القوانني َل عدَّ وبوصوله شيبستون، السري ليعضد ولسيل جارنت
عادوا بل بذلك، البوير يكرتث فلم أكفاء. رجاًال عضويتها يف ونظم املجالس ورتَّب جديدة،
الجنود وسْحَب االستقالَل طالبني متظلِّمني بالعرائض، اإلنكليزي الربملان باب يقرعون
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وأحالته عليه الحكومة فقبضت بريتوريوس، هو املهيج الزعيم وكان بالدهم، من األَُجراء
ولكن شديًدا، عقابًا معاقبته املنتظر وكان للقالقل، ومسبِّب ثوريٌّ أنه فثبت التحقيق، إىل
يف عضًوا وعيَّنه عنه وعفا اللِّني، إىل العنف من ولسيل السري َل تحوَّ التحقيق انتهاء بعد
ألقاها خطبة يف ولسيل السري ذكَّرهم وقد بذلك. ارتىض أنه فأظهر الفولكرساد، مجلس
معنى وما االستقالل، بطلب ون يُلِحُّ ضدنا «املتعصبني بأن أوًال لهم قال كما بريتوريا يف
ولوال وببالدكم، بكم محدًقا كان الذي الخطَر تناسيتم هل تطلبونه؟ الذي االستقالل هذا
تَُقم ولم َلسقطت بالدكم عن رجالنا اآلن انجَلِت ولو كان، خرب يف بالدكم َلكانت جنودنا
منها ل يتحصَّ ال الرضائب كانت حينما قبًال التعيسة حالتكم تنسوا لم وأظنكم قائمة، لها
بما ترضون ال فلماذا بالعكس، اآلن األمر بات وقد األموال، من خاوية املالية وخزينة يشء،
نزل لم التي بالدكم أحوال وتحسني حقوقكم صيانة عىل معنا وتتحدون معكم، فعلناه
عليها مطمئنني عنها ننجيل ذلك بعد يمكننا حتى ارتقائها، سبيل يف ومجتهدين ُمِجدِّين
هذه بعد فحصل العناد.» من خريٌ االتحاد إن لكم: أقوله يشء وآخر األعداء؟ هجمات من
وصارت بها، واستوطنوا الرتنسفال بالد إىل اإلنكليز من كثري وهاجر تام، هدوء الخطبة
أرسل ١٨٧٩ سنة يوليو ويف األهايل، من بالرضاء وتتقدَّم بالعدل، ل تتحصَّ الرضائب
بالحالة األهايل جميع ارتضت وقد للثورة، أثر يبَق لم إنه يقول: حكومته إىل ولسيل السري

والعصيان. الهياج إىل يعودون ال بأنهم ووعدوه الحارضة،
شهور الستة يف فبلغ االنضمام، بعد عظيًما نًا تحسُّ نت تحسَّ فقد الحكومة إيرادات ا أمَّ
جنيه ١٦٠٠٠٠» بلغ الثانية شهور الستة ويف إنكليزي»، جنيه ٦٩٠٠٠» ١٨٧٩ من األوىل
وارتفعْت انحطاطها، بعد تقدَّمت أيًضا التجارة فإن املالية، تحسني عن وفضًال إنكليزي»،
إىل البوير عاد ١٨٨٠ سنة أواخر ويف أجورها، وارتفعت املنازل وكثرت األطيان، أثماُن

ِذْكره. اآلتي العظيم للهياج مقدمًة كان الذي السكوت بعد والعصيان الفتن
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منه بدًال وترك لندرا، إىل وتوجه الرتنسفال، بالد ولسيل السري بارح ١٨٨٠ سنة يوليو ويف
لندرا إىل وبوصولهم االستقالل، لطلب كروجر برئاسة البوير من وفد فتبعه النيون، السري
الربملان الشتغال بالنسبة ولكن ُسْؤلهم، قضاءَ يؤملون وكانوا غالدستون، املسرت قابلوا
ال بأْن علموا وملا السالفة، كعودتهم عادوا مسألتهم من خطًرا أشد أخرى بأمور اإلنكليزي
وشقِّ العصياِن عىل اتفقوا أقوال، مجرد املواعيد من يسمعونه ما كل وأن الصرب، يف فائدَة
جباية ميعاد جاء فلما أمرهم. إلشهار الفرص سنوَح ينتهزون وصاروا الطاعة، عصا
الكولونيل بقيادة الجند من فرقًة النيون السري فأرسل بالعصيان، جاهروا األمريية األموال
السري إىل النيون السري فأرسل الستفحالها، الثورة نار إلخماد كافية غري فكانت تورنهيل،
عن االستغناء بعدم فأجابه نجدة، إرسال منه يطلب الرأس مستعمرة حاكم كويل جورج
لجرأتهم وسببًا البوير ملقاصد حسنة فرصًة التأخري هذا فكان عنده، املوجودة الجنود
البوير باقي يهدِّدون وأخذوا فيها، الكثريون واشرتك الثورة فانترشت العصيان، دوام عىل
منهم؛ خوًفا يتبعونهم فكانوا إليهم، ينضموا لم إن الخيانة إليهم وينسبون إلنكلرتا املوالني
بنارصهم، لألخذ القبائل رؤساء يستدعون كذلك فأرسلوا عظيًما، عددهم صار ولذلك
مدينة حركاتهم مركَز الثائرون جعل ثم واٍد. يف رصخًة نداؤهم وذهب طلبهم، إجابَة فأبَْوا
إىل نميل ال «إننا ضمنه: ومن اإلنكليزية، الحكومة إىل وبعثوه إعالنًا فكتبوا ميدلربج،
تجيبوا لم فإذا ذلك، عن املسئولون فأنتم نريانها اضطرمت فإذا الدماء، وإهراق الحرب
إعالنهم وأرسلوا ْلم. بالسِّ عنه عجزنا ما بالقوة لننال الوطن عن ندافع حينئٍذ ألننا طلباتنا
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وطلبوا النيون، السري إىل مساءً والنصف العارشة الساعة ١٨٨٠ سنة ديسمرب ١٧ يوم هذا
ساعة. ٤٨ مدة يف الرد منه

وبرنكرسبلنت بوتشسرتوم واقعة

«إني يقول: إعالنهم عىل ا ردٍّ الثائرين إىل النيون السري أرسل ١٨٨٠ سنة ديسمرب ٢٠ ويف
أخربكم صدوره وعند األمر، منتظر أنا وها امللكة، جاللة حكومة عىل طلباتكم عرضُت
من الطريق عىل للمحافظة أورطة أرسل الثائرين تقنع ال اإلجابة هذه بأن ولعلمه به.»
السالف اإلعالن فيه ُكِتب الذي اليوم أِي ديسمرب؛ ١٦ يوم ويف بريتوريا، إىل ميدلربج
فولز والكابتن ونسلو الكولونيل النيون السري فأرسل بوتشسرتوم، يف قتال حصل ذكره،
التي كالحصون ال ضعيفة حصونهم وكانت املحكمة، رساي يف جميًعا نوا فتحصَّ وراف
أُِصيب حتى قليلة مدة مضت وما بكثرة، عليهم يتساقط الرصاص فصار البوير، اتخذها
التسليم إىل فاضطروا منهم، كثري وُقِتل الثورة، تلك شهيد أول وذهب فولز، الكولونيل

الثائرين. أيدي يف بوتشسرتوم مدينة وسقطت
بلرز الكولونيل من يطلب الناتال مستعمرة إىل النيون السري أرسل الحادث هذا وبعد
أنسرتوتر الكولونيل بقيادة الحال يف األورطة هذه فقامت بريتوريا، إىل أورطة إرسال
برنكرسبلنت اسمها نقطًة اإلنكليز وصل وملا والذخرية، باملئونة مشحون قطار وتبعها
يفوق البوير من عظيًما عدًدا فرأى بُْعد عن الكولونيل نظر بريتوريا، عن ميًال ٣٨ تبعد
ميل نصف بُْعد عىل صاروا فلما الشمالية، الجهة من الطريق عىل أمامه واقفني عددهم،
جوبري الجنرال من خطابًا الكولونيل إىل وسلََّم بيضاء راية يحمل رجل عليهم طلع منهم

فيه: مكتوبًا

كانت إذا نعلم ولم النيون، للسري أرسلناه الذي إعالننا ردُّ اآلن إىل يأِتنا لم
إىل التقدم من نحذِّركم فإننا ولذلك القبول؛ موقَع وقعت أو ُرِفضت طلباتنا
النتيجة، نعلم حتى مكانكم يف تقفوا أن يجب بل حركة، بأية القيام أو األمام

نبايل. وال بالقوة نوقفكم خالفتم وإذا
اإلمضاء
جوبري
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وسلمه مختًرصا كتابًا فكتب التهديد، ذلك هاله الخطاب هذا الكولونيل قرأ فلما
فيه: قال للرسول

أذهب. أن يجب وإليها بريتوريا إىل ه بالتوجُّ أُِمرت إني

اإلمضاء
أنسرتوتر

باملثل، اإلنكليز فقابلهم الرصاص، بإطالق ابتدءوا مكتوبه حواه بما البوير عِلم وملا
انفصل ما ولكنه بجروح، الكولونيل أثنائها يف أُصيب دقيقة، عرشة خمس القتال واستمر
هذه ضباط وكانت عهم، ويشجِّ ثابتًا جنوده حركات يدير كان بل القتال، موضع عن
جرًحا التاسع وُجِرح إليوت، الكابتن وهو الثامن وهرب سبعة منهم ُقِتل تسعة، األورطة
يَُعد ولم الكولونيل، قوة فضعفت رجًال، ٨١ والجرحى ٥٦ القتىل عدد وبلغ طفيًفا،
وكانت البوير، أيدي يف جنوده من بقي َمن مع أسريًا ووَقَع فسلََّم الثبات، عىل يستطيع
جميع عىل وه ووزعَّ إعالنًا الثورة زعماء كتب الواقعة هذه وبعد تُذَكر. ال البوير خسارة
أوالنا ما عىل العظيم للخالق الحمد أكفَّ جميًعا ارفعوا اإلخوان، أيها فيه: مكتوبًا البوير
كل عىل للقادر َوْلنسجد ورجاله، العام قائدنا جوبري الجنرال بهمة أعدائنا عىل الفوز من

هزيمة. رشَّ وهزمناهم اإلنكليز عىل تغلَّبنا بها التي القوَة هذه منَحنا الذي يشء،

لنجزنك واقعة

بقتل أمر بأنه النيون السري به يتهمون إعالنًا البوير ع وزَّ ١٨٨٠ سنة ديسمرب ٢٤ ويف
وإنما الصحة، عن عاريًة اإلشاعة هذه وكانت ملحاربتهم، العبيد وبتجنيد واألطفال، النساء
مواشيهم؛ ويأخذون العبيد، عىل يَعتَُدون البوير فرشع الهياج، زيادَة منها القصد كان
ثالثة عىل قبضوا ١٨٨١ سنة يناير ويف مساعدتهم، رفضوا حيث عليهم، لِحْقدهم وذلك
رميًا أعدموهم معهم ما عىل استولوا وبعدما لإلنكليز، رسائل حاملني كانوا العبيد من
مستِعدُّون إنهم فيها يقولون إلنكلرتا، الرسائل وأرسلت القبائل جميع فهاجْت بالرصاص،
ويف الحياد، يلتزموا بأن وأمرتهم ذلك إنكلرتا فرفضت البوير، مقاتلة يف جنودها ملساعدة
فأرسلت نيوكاسل، إىل بريتوريا من املهاَجرة يف اإلنكليز نساء أخذت الحوادث هذه أثناء
١٨٨١ سنة يناير ١٠ ويف نيوكاسل، من القريب لنجزنك مضيق يف وقفت عظيمة قوًة البوير
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فيها مكث إليها وصل وملا نيوكاسل، قاصًدا الجند من ألفان ومعه كويل جورج السري قام
اإلنكليز من بها القاطنون وكان حصونها، د ويتفقَّ استحكاماتها يف لينظر أيام بضعة
قاصًدا املذكورة املدينة من كويل جورج السري قام منه ٢٤ ويف والخوف، الرعب غاية يف
جنوَد بها فرأى «هاتيل»، اسمها نقطة إىل وصل منه ٢٧ ويف لنجزنك، مضيق مهاَجمَة
الثامن صباح من السادسة الساعة منتصف ويف املضيق، يف باملرصاد له واقفني البوير
مرت، وخمسمائة ألف الجيشني بني صار حتى بالزحف جنوَده كويل السري أمر والعرشين
األمام إىل اإلنكليز َم فتقدَّ البوير، يُِجبْهم فلم ساعتني كذلك وظلوا املدافع، بإطالق أمرهم ثم
وأصابوا بالرصاص البوير فباَدَرهم تقريبًا، مرت ثالثمائة الفريَقنْي بني البُْعد صار حتى
البوير فقابََلهم بالهجوم، قوَمه كويل السري أمر وحينئٍذ وجريح، قتيل بني ١٧ اإلنكليز من
الصفوف اخرتاَق يحاولون أثنائها يف اإلنكليز كان دقيقة وأربعني خمًسا دامت حامية بناٍر
اثنان، وُجِرح ضباط، سبعة منهم ُقِتل أن بعد تقهقروا أخفقوا فلما املضيق، من ليعربوا
منه فرط عما الحربية لنظارة كويل السري اعتذر وقد ،١٩٥ والجرحى الَقتْىل وبلغت
اإلنكليز. من معه وَمن النيون السري إلنقاذ بريتوريا إىل الوصول يقصد كان أنه بدعوى

إيجونجو واقعة

ينتظر فلم وود، الجنرال بقيادة إنكلرتا من حملة قامت ذكرها السالف الحادثة وبعد
مساء يف إيجونجو نهر بهم وعَربَ ومدفعني أورطات خمس أخذ بل املدد، هذا كويل الجنرال
من بينهما القتال ودام بالرصاص، وقابلوهم البوير بهم فشعر ،١٨٨١ سنة فرباير ٦
واستأنفوا ساعتني اسرتاحوا ثم الظهر، بعد الثالثة الساعة إىل صباًحا السادسة الساعة
القنابل، فرقعة مع يدوي الرعد وقصُف الرصاص، مع تتساقط األمطاُر وكانت القتال،
القتىل عدَد كويل الجنرال وأحىص القتال عن ا فكفَّ املتحاربني، بني وحال الظالم خيََّم حتى
وقاَسْوا نيوكاسل، إىل الظالم جنح تحت بالباقني فعاد ،١٥٠ فكانوا جنوده من والجرحى
الغزيرة باألمطار فيضانه لشدة فيه أكثرهم وغرق شديَديْن، وتعبًا مشقًة النهر عبور يف

الظهر. بعد تساقطت التي
بقيادة اآلتي املدد ملقابلة الناتال مستعمرة إىل البوير رجع ١٨٨١ سنة فرباير ١١ ويف
القسم كان منه ١٨ إىل فرباير ١١ ومن بالدهم، يجتاز أن قبل ومقاتَلته وود الجنرال
األسالك وقطعوا الحديدة السكك فنسفوا البوير، أيدي يف الناتال مستعمرة من الشمايل
قطاًرا وحجزوا اإلنكليز، من الطريق يف يصادفهم َمن كلَّ ويقتلون ينهبون وكانوا الربقية،
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يخشون فكانوا اإلنكليز، نيوكاسل سكان ا أمَّ أحرقوه. ثم فيه ما ونهبوا بالبضائع مشحونًا
وسالحه ينام كان منهم الرجل إن حتى للقتال، متأهبني كانوا ولذلك عليهم؛ البوير هجوم
حراسة يف ملساعدتهم العبيد من رجاًال واستأجروا جة، مرسَّ دائًما وخيولهم الوسادة، تحت
أخماًسا يرضبون هم وبينما التسليم، يريد أكثرهم كان االحتياطات هذه كل ومع املدينة،
١٤ مساء ويف لنجزنك. مضيق إىل ورجعوا خطتهم، وا غريَّ البوير أن وجدوا إذا ألسداس
بهتاِف أهلُها فقابََلها نيوكاسل، إىل وود الجنرال بقيادة اإلنكليزية الحملة وصلت فرباير
طويًال. زمنًا أعيَتْهم أن بعد والرعب الخوف أثقاَل كواهلهم عن ورفعت واالبتهاج، الرسور

ماجوبا واقعة

طمًعا قتالكم نبغي ال «إننا يقولون: كويل السري إىل البوير أرسل ١٨٨١ فرباير ٢٣ ويف
نُمنَح أن املنشودة وضالتنا املقصودة غايتنا وإنما أراضيكم، من واحد شرب امتالك يف
سالَحهم أوًال يلقوا بأن كويل السري عليهم فرد بدونه.» الحياَة نستطيع ال الذي االستقالل
الجواب هذا وصول َر فتأخَّ طلبهم، يف للنظر لجنة تُشكَّل ذلك وبعد ساعة، ٤٨ ظرف يف
افرتضها التي بالرشوط يسلِّمون ال أنهم كويل السري فظنَّ للقتال، يستعدون فأخذوا إليهم،
الخطة عىل أحًدا يُطِلع ولم للمسري، باالستعداد أورطات لست رسيٍّا أمًرا فأصدر عليهم،
يوم من الظهر بعد الرابعة الساعة يف وقاموا البوير. جواسيس عن إلخفائها رسمها التي
واملسالك وعرة الطريق وكانت دامس، ظالم يف الليلة تلك طول سائرين وظلوا فرباير ٢٦
فأرادوا فرباير، ٢٧ يوم من صباًحا الثالثة الساعة يف ماجوبا تل فبلغوا الهضاب، كثرية
من بعًضا فرتك ياردة، ألَفْي بينهما املسافة وكانت غفلتهم، يف وهم البوير عىل الهجوم
إىل جنديٍّا ٣٥٠ مع وتقدَّم التل، أعىل يف اآلخر البعض وجعل الرجعة، خط لحفظ الجند
بالسالح يحاربوا أن أحوجوهم حتى األُسود، هجمة عليهم وهجموا البوير فنظرهم األمام،
فتبدَّدت القاضية، كانت رأسه يف برصاصٍة كويل السري ذلك أثناء يف أُِصيب األبيض.
َجْرحاهم من وكثريًا التل عىل َقتْالهم تاركني البوير، وجه من األدبار وولَّوا بموته عساكره
اإلنكليز خسارة بلغت وقد الهواء، مع يتصاعد أنينهم وكان بأمرهم، البوير تعتِن لم الذين

وجريح. قتيل بني جنديٍّا و٢٦٠ ضابًطا، ٢١ املوقعة هذه يف
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القتال؛ استئناف نيتها يف وكان أيام، ثمانية هدنًة إنكلرتا طلبت ١٨٨١ سنة مارس ٢ ويف
والذهاب مقاتل ألف عرش خمسة لقيادة باالستعداد روبرتس جنرال املاجور أمرت ولذلك
إمكانهم يف ليس أنهم لِعْلمهم العاقبة؛ خافوا البوير بذلك عِلم فلما أفريقيا، جنوب إىل بهم
جمهورية رئيس برند املسرت طوا ووسَّ الصلح، بطلب فأرسعوا الحملة، هذه أمام الوقوف
للبحث واإلنكليز البوير من لجنة تشكيل منه يطلبون وود السري إىل وأرسلوا أورنج،
وأعرب بذلك، غالدستون املسرت إىل وود السري فأرسل للطرفني، امُلْرضية الطلبات يف
الصلح، بقبول ليقنعها حكومته لدى األخري هذا فسعى طلباتهم، إجابة يف رغبته عن
ويف املسري. نية عىل كانت التي الحملة وأوقفت مساعيه، فنجحت االستقالل، البوير ومنح
قبلت امللكة جاللة بأن له يقول وود الجنرال إىل غالدستون املسرت أرسل ١٨٨١ مارس ٥
مستعمرة حاكم روبنصن هركيل السري أمرت وأنها البوير، طلبات يف للبحث لجنة تشكيل
الثالثة هؤالء فاجتمع الصلح، معاهدة بعقد وود والسري فيليه دي هنري والسري الكاب
،١٨٨١ أغسطس ٣ يف املعاهدة وعملت وبريتوريوس وجوبري كروجر البوير قواد مع

بنودها: أهم وهاك
العظمى. بريطانيا سيادة تحت إداريٍّا استقالًال الرتنسفال جمهورية منح أوًال:

البالد. أنحاء يف القاطنني اإلنكليز لحماية بريتوريا يف إنكليزي مندوب تعيني ثانيًا:
األديان. حرية منح ثالثًا:

كليٍّا. منًعا الرقيق تجارة منع رابًعا:
مجالس يف االنتخاب حقَّ لهم التخويل مع الوطنيني معاملة األجانب معاملة خامًسا:

الحكومة.
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اإلنكليزي. املندوب بواسطة تَُحل الكربى العبيد وقضايا األجانب قضايا سادًسا:

الحكومة تسنُّها التي واألوامر القوانني يف ينظر أن الحقُّ اإلنكليزي للمندوب سابًعا:
موافقة. تكن لم إن عليها، واالعرتاض

أوجب إذا اإلنكليزية الجنود واستدعاء دولِته مخابَرة يف الحقُّ املذكور للمندوب ثامنًا:
الحال.

فيه ُعِقدت الذي املوضع نفس يف واإلنكليز البوير مندوبو املعاهدة هذه وأمىض
عدم عىل فأقرَّ الفولسكراد، مجلس عىل ُعِرضت ثم شيبستون، السري بيد االنضمام معاهدة
العبيد وقضايا األجانب عالقات بأن القائل البند منها بنود، بعض تحويَر وطلَب قبولها
برئاسة البوير من آَخر عضو معه يكون أن طلب بل إنكلرتا، مندوب بواسطة تَُحلُّ الكربى
تقرِّره ما عىل االعرتاض حقَّ اإلنكليزي املندوب تخويل عىل اعرتض ثم الجمهورية، رئيس
عىل ليعرضه اإلنكليزي املندوب إىل تقريًرا بذلك وأرسلوا واألوامر، القوانني من الحكومة
بنٍد تغيرِي عدم تقرَّر إنه بقوله كمربيل اللورد فأجاب لندرا، إىل الحال يف فأرسله حكومته،
له يؤهِّ ما إنكلرتا ورأت الرشوط هذه بإنفاذ الفولسكراد قام إذا ولكن املعاهدة، بنود من
وا أرصُّ الفولسكراد أعضاء إىل الجواُب هذا أُبلَِغ وملا به. عليه تُضنُّ فال التام، االستقالل
الحني ذلك يف جاء وإنما بينهما، تعود الحرب َلكادت البوير سعد طالع ولوال الرفض، عىل
يالئم بما املعاهدة وتحوَّرت طلبهم، فأجاب للمستعمرات، ناظًرا بيكونسفيلد اللورد تعيني
جميًعا أخذوا البوير بني الخرب ذلك انترش وملا .١٨٨١ سنة أكتوبر يف ذلك وكان رغبتهم،
مساعٍد أعظَم كان الذي وود، والسري بيكونسفيلد، واللورد امللكة لجاللة بالدعاء يلهجون
بوعده يَِف لم ألنه غالدستون؛ املسرت رسَم يحرقوا أن وحاولوا مطالبهم، نيل عىل لهم
أفواًجا البالد غادروا ولذلك إنكلرتا؛ رعايا حزن كان باستقاللهم البوير رسور وبقدر لهم،

التجارة. وانحطَِّت األطيان أثمان فبخست والتجار، األغنياء من وأكثرهم
مدة انتهت حينما ،١٨٨٢ سنة يناير يف إال أتعابه أثماَر يَْجِن فلم كروجر املسرت أما
طاملا التي أمنيته نال وبذلك عنه، بدًال للجمهورية رئيًسا فانتخبوه برجر الرئيس انتخاب
وعندما فج، كل من التهاني عليه فتواردت ا، جدٍّ عظيًما انتخابه يوُم وكان النفس، بها علَّل
جنوب مستعمرات من اإلنكليز لطرد نظره َه وجَّ بل باالستقالل، يقنع لم الرئاسة توىلَّ
سنة سبتمرب يف لندرا إىل وسميث تويت املسرت مع ه فتوجَّ جمهوريته، إىل وضمها أفريقيا،
وطلبوا الوقت، ذاك يف للمستعمرات ناظًرا كان الذي دربي اللورد مع وتقابلوا ١٨٨٣
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ْلم، السِّ يف رغبًة إال األمر بادئ يف يقبلوها لم وأنهم ،١٨٨١ سنة معاهدِة تحويَر منه
ببنود منها بنوٍد بعض وغريَّ ُسْؤلهم إجابَة فقرَّر اإلنكليزي، الربملان عىل أمرهم فطرح
تخويل عدم ومنها الجنوبية، أفريقيا جمهورية الرتنسفال حكومة تسمية منها جديدة،
إنكلرتا سيادة إلغاء ومنها أورنج، جمهورية خالف دولة أي مع معاهدٍة عْقَد الجمهورية
أن وبعد الحرية، مطلق ليكون كروجر الرئيس ناه يتمَّ ما جلَّ ذلك وكان الجمهورية، عىل
بالده إىل وعاد واإلكرام، الحفاوة بمزيد فُقوِبل األوروبية، العواصم بعض زار ُمْشتهاه نال

مرسوًرا. ظافًرا
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واللورد غال، دي الربنس صهر فيف والدوق أبركورن، الدوق اتَّحد ١٨٨٩ سنة ويف
واملسرت جراي، جورج واملسرت بيت، ألفريد واملسرت رودس، جون سسل واملسرت جغورد،
الجنوبية، أفريقيا برشكة ى تُسمَّ أفريقيا جنوب يف رشكة تأسيس عىل كاوستون؛ جورج
والغرض جنوبًا، الربتغال وأمالك البشوانالند بني ما تمتد وأشغالها لندن يف إدارتها مركز
تجارة ومنع التجارة نطاق وتوسيع الجهات، هذه سكان عىل التمدُّن لواء نرش منها
من وطلبوا األجانب، جميع راحة لضمانة القبائل رؤساء مع املعاهدات وعقد الرقيق،
الرشكة رؤساء أن ها أهمُّ رشوٍط عىل لهم حت فرصَّ بذلك، لهم الترصيَح امللكة جاللة
من يقع فيما الحكم صاحَب يكون اإلنكليزية الحكومة معتمد وأن اإلنكليز، من يكونون
تحلُّ التي الجهات يف األمن واستتباَب ْلم السِّ تضمن وأن والقبائل، الرشكة بني الخالف
تحرتم وأن العبيد، إىل املسكرات أصناف جميع وببيع الرقيق تجارة بمنع د تتعهَّ وأن فيها،
احتكار أي إعطاء يف الحقُّ لها وليس أجناسها، اختالف عىل واملذاهب الديانات جميَع
وبعد ومرصوفاتها. إيراداتها ن يتضمَّ إنكلرتا ملعتمد سنويٍّا حسابًا تقدِّم وأن ألحد، تجاري
وجعلت سهم، مليون وأصدرت فيف الدوق رئاسة تحت العمل يف الرشكة أخذت ذلك
املراكب تشرتي صارت املذكورة األسهم ثمُن لديها اجتمع وملا إنكليزيٍّا، جنيًها السهم ثمن
الرأس مدينة من حديديٍّا خطٍّا أوًال ْت فمدَّ الحديدية، السكك وتمدُّ املالية، البنوك وتنشئ
سيلوس ى يُسمَّ طريًقا وعملت الرتنسفال، حدوَد موازيًا مفكنج إىل آَخر وخطٍّا كمربيل، إىل



الرتنسفال تاريخ

وألَّفت للبوليس، جنًدا ونظمت والتلغراف، للبوستة مكاتب وأنشأت كيلومرتًا، ٣٤٣ وطوله
ذلك. وغري والزراعية التجارية األعمال يف للنظر لجنًة

الواقعة املتابيالن أرايض أمالكهم إىل يضموا أن البوير أراد ١٨٩٠ سنة أوائل ويف
الرشكة بجنود وإذا سائرة هي فبينما الغرض، لهذا حملة وأرسلوا الرتنسفال، بالد شمال
أتت، حيث من وردتها املسري، عن فأوقفتها تويل نهر عند ألن املاجور بقيادة قابلتها قد
ال حتى الخدم مالبَس ألبََسهم وقد الجند، من وبعض رودس سسل املسرت ذهب ثم
فقبلها الهدايا، من يحمله كان ما إليه َم وقدَّ املتابيالن، قبيلة ملك لوبنجوال منهم ينزعج
قاصدين كانوا وأنهم البوير، مهاجمة من خطر يف بالده أن سسل املسرت عرَّفه ثم منه،
فأجاب امللكة، جاللة حماية قبول عليه وعرض بالدهم، إىل وردهم صدَّهم أنه لوال قتاله،
البوستة فيها فأنشئوا إنكلرتا، لسيادة خاضعًة املتابيالن صارت السنة هذه ومن بالقبول.
فأرادوا الذهب، مناجم فيها فوجدوا أراضيها، يف بحثوا ثم تنظيمها، يف وأخذوا والتلغراف
وهي أخرى هدية له فقدَّموا لوبنجوال، امللك رضاء عدم من خافوا ولكنهم يستنبطوه، أن
نهر يف بها يتنزه لكي مدفًعا تحمل وسفينة الخرطوش، من عظيمة وكمية بندقية ألف
معاَهدًة معهم يعقد أن سألوه ثم فرنك، وخمسمائة ألفني شهريٍّا مرتبًا له وربطوا الزنبيز،
الالزمة، املعامل تنشئ الرشكة رجال فأخذت ذلك. إىل فأجابهم الذهب، استخراج ألجل
أحد. يعارضهم وال ممانع يمانعهم ال املاتبيالن، رجال مع والوفاق الوئام تمام عىل وكانت
من اإلنكليز فمنعوا املاتبيالن، قبيلة رجال قلوب يف قاق الشِّ شيطان دخل ١٨٩٣ سنة ويف
ذلك، عىل اقترصوا وما بالده، من يطرهم أن مِلِكهم عىل ون يُلِحُّ وصاروا الذهب، استخراج
يطلبون مرة كل يف اإلنكليز وكان عديدة، مراًرا ونهبوها البوستة، إىل أيديهم مدُّوا بل
جعبُة فرغت وملا طلبًا. لهم يُِجْب فلم حدهم، عند وإيقافهم الجانني معاقبَة لوبنجوال من
يطلق أن لوبنجوال منه فطلب السجن، وأودعهم املجرمني عىل قبض سسل املسرت اصطباِر
ألن اضطررت ولذلك فأبيَت؛ بنفسك تعاقبهم أن منك طلبت طاملا «إنني فأجاب: رساحهم
إليه، يسلِّمهم أن فأبى بطلبه، ألحَّ بل كالمه، من لوبنجوال يَْرَعِو فلم لهم.» عقابًا أسجنهم

بذلك. حت فرصَّ املتابيالن بقتال له الترصيح منها وطلب أمرهم، يف حكومته وخابََر
ز فجهَّ الخاص، ماله من الحملة مصاريف جعل حتى يُوَصف ال لذلك رسوره وكان
فانتشب املتابيالن، عىل بالهجوم وأَمَرهم جمسون الدكتور قيادة تحت مقاتٍل ستمائة
خسارة وكانت سبأ، أيدي رجاله وتبديد لوبنجوال امللك قتل عن انجىل ثم بينهما، القتال
ماليني ثالثة الحملة هذه مصاريف وبلغت وجريح، قتيل بني ما نفًسا، ٢٤٥ اإلنكليز
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التي أعماله لنجاح فرًحا يطري أن يكاد وهو رودس سسل املسرت أنَفَقها الفرنكات من
اسمه، لتخليد َحَسنًا تذكاًرا رودسيا واليَة البالد هذه ْت فسمَّ قدرها، حقَّ حكومته قدَّرتها
بإجادة لهم املشهود األكفاء، إنكلرتا رجال من يَُعدُّ وصار شهرته عظمت السنة هذه ومن

الكاب. حكومة لوزارة رئيًسا َ تعنيَّ ثم الهمة، وعلو الرأي، وسداد العمل،
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الرتنسفال اتحاد وهو أعظم، بعمٍل نفسه ثته حدَّ املتابيالن يف سسل املسرت نجح وملا
بممالك ب تُلقَّ األرجاء، واسعَة مملكًة تصري حتى الكاب، بمستعمرة والناتال واألورنج
الرأس مدينة من أفريقيا تخرتق حديد سكة إنشاء ذلك ويتلو املتحدة، الجنوبية أفريقيا
«نابليون ب بوه لقَّ وغايتها، هذه مرشوعاته عىل مواطنوه اطََّلع فلما اإلسكندرية، مدينة إىل
أفريقيا جمهورية بني ما االرتباك من كان ما بها االهتمام عىل ساعده وقد أفريقيا»،
استقالل دوام يف كثريًا ترغب إنكلرتا وكانت واملجازوتس، السوازيس وقبيلتَي الجنوبية
عقدت ولذلك الجنوبية؛ أفريقيا جمهورية سيادة عن بمعزل وجعلها األوىل، القبيلة
من الجمهورية هذه نفوذَ فيها تمنع الرتنسفال جمهورية مع ١٨٨٤ سنة يف معاَهدًة
املعاهدة هذ البوير راعى فما استقاللها، يمسَّ لكيال ليمبوبو؛ نهر من الشمالية الجهة
السوازيالن؛ بالد إىل ونتون دي فرنسيس السري ِقبَِلها من إنكلرتا فأنفذت نْكثَها. وحاولوا
رشكة تكلِّف أو سيادتها تحت تجعلها أن حكومته عىل فاقرتح األمر، حقيقة عىل ليقف
تحذِّره كروجر الرئيس إىل وأرسلت اقرتاحه، إنكلرتا فرفضت بمالحظتها، الجنوبية أفريقيا
سنة إىل السكوت بحجاب املسألة هذه استرتت ثم للمعاهدة، خارًقا كان عمٍل أي إتياِن من
وقد السبيل، يف إنكلرتا فوقفت عليها، لالستيالء السعي إىل الجمهورية فعادت ،١٨٩٠
امللكة جاللة ولكن أدنى، أو قوسني قاب عىل الحرب أصبحت حتى بينهما الخالف اشتدَّ
فاتفق كروجر، الرئيس إىل هوفمري السري أرسلت الدماء وحقن السالم لواء نرش يف حبٍّا

الطرفني. تُرِيض حالٍة عىل معه
املسألة هذه من إنكلرتا ملَّت فلما األوىل، غايتهم إىل البوير عاد ١٨٩٣ سنة ويف
إىل ها تضمَّ أن غري من سيادتها تحت السوازيس بالد تجعل بأن للجمهورية سمحت
وعقد إنكليزي، مندوٌب الصدد لهذا وتعنيَّ فيها، إنكلرتا حقوق حفِظ مراعاِة مع أمالكها،
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القبيلة، هذه عىل رضائَب الجمهورية ربطت ثم ،١٨٩٤ سنة فرباير ١٤ يف معاهدة بذلك
أعضاء أحد من رأى قد إيليني ى املسمَّ القبيلة تلك ملك وكان ضدها، وقامت بها قبلت فما
للمحاَكمة، تطلبه وأرسلت الجمهورية، عليه فاعرتضت فقتله، البوير، إىل ميًال مجلسه
طلبها، إجابة عىل حثُّوه الذين األعضاء من آخرين خمسًة وقتل الطلب، إجابة فرفض
وأرسل ملحاكمته، بريتوريا إىل بالقوة استحضاره عىل وأرصَّ كروجر الرئيس حنق فاشتدَّ
بإرسال كروجر الرئيس حينئٍذ فأمر مقابلتهما، فأبى بالحضور، يأمرانه مندوبنَْي إليه
امللك فهرب الزولس، عاصمة البوير دخل عظيم قتال وبعد جوبري، الجنرال بقيادة حملة
بالقرب الزولولند، يف رجاله من وبعض عائلته، من ثمانية مع واختبأ وجههم، من إيليني
١٨٠ جوبري الجنرال فجمع اإلنكليزي، املندوب حماية تحت لويسة القديسة بحرية من
عىل اختيارهم فوقع األول، عن بدًال مِلًكا لهم ينتخبوا أن وأمرهم القبيلة، كرباء من رجًال
عىل للمحافظة جندي مائة نحو ترك بعدما بريتوريا إىل وعاد عليهم، ها فوالَّ إيليني، والدة
طلبها فأجابت ملحاكمته، إيليني تسليَم منها تطلب إلنكلرتا الجمهورية أرسلت ثم األمن،
هنري املسرت إنكلرتا فعيَّنت املحاكمة، يف معهم إنكليزي مندوٌب يحرض أن رشِط تحت

بالده. من بالنفي إيليني عىل الحكم وتم لسوك،
عصا شقَّ مبغو املدعو املجازوتس ملك كان ،١٨٩٤ سنة أْي السنة؛ هذه بحر ويف
رجاله جميُع وثارت عليه، املربوطة الرضيبة دفع ورفض الرتنسفال حكومة عىل الطاعة
الجمهورية عليهم فجرَّدت حيٍّا، املرسلني أحد وحرقوا ببالده، القاطنني البيض جميع عىل
هاربًا مبغو ووىلَّ بالنرص، وفازت رتهم، فدمَّ جوبري، الجنرال بقيادة أكتوبر ١٣ يف حملًة
وقدَّموا بالدهم إىل معه َمن عاد وجيزة مدة وبعد معه، وَمن هو ليبومبو نهر شواطئ عىل
والية بوليس رجال ففاجئَتْه ينتحر أن حاَوَل مبغو بذلك عِلم فلما للجمهورية، الطاعة

بدَله. آَخَر وولَّْت للجمهورية وسلَّموه عليه وقبضوا رودسيا،
كان العسكرية قانون ألن يرام؛ ما غري عىل فكانت الوقت ذاك يف الرتنسفال حالة أما
خمسٌة فأبى الرتنسفايل، الجيش سلك يف باالنتظام هناك القاطنني الوتلندر عىل يقيض
عليهم القبَض فألقت مبغو، إلخضاع الجمهورية أرسلتها التي بالحملة االلتحاق منهم
يف ينظر بأن لوك هنري املسرت كلَّفت األمر، بهذا إنكلرتا حكومُة علمت وملا وسجنتهم،
ُسِجن أن بعد اإلنكليز وخصوًصا جوهانسربج، يف شديًدا الهياج كان ذلك أثناء ويف أمرهم،
أفريقيا لرشكة تابعة اإلصالح جمعية ى تُسمَّ إنكليزية جمعيٌة املدينة هذه يف وكان إخوانهم،
أمرهم، يف والنظر ط التوسُّ منه تطلب بريتوريا يف لوك هنري املسرت إىل فأرسلت الجنوبية،
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فيليبس، ليونيل املسمى جوهانسربج يف املعادن نظارة رئيس بذلك فعلم دعوتهم، فلبَّى
مدينة حالة ليخترب إال يحرض لم لوك هنري املسرت بأن فيه يدَّعي كتابًا حكومته إىل فكتب
فكان والذخرية؛ املئونة من عندنا ما عىل وليقف فيها، التي الحربية والقوة جوهانسربج
إفادة لوك املسرت إىل كروجر الرئيس فأرسل الرتنسفال، بالد يف عظيم دويٌّ هذا لكتابه
إيقاًفا جوهانسربج؛ زيارة عدم أرجوكم «إني فيها: يقول ١٨٩٤ سنة يونيو ٢٦ بتاريخ
ذلك مسئولية أتحمل ولكيال حضوركم، عند تعاُظَمه أتأكَّد الذي للهياج وإبطاًال للفتنة
عن وفضًال لكم، ممنونًا فأصِبَح إليك اآلتي الوفد طلب لرتفض هذه إفادتي إليك أرسلت

بيننا.» الدولية واملحبة والوئاَم الوفاَق يُِديم ما فعلتم قد تكونون فإنكم ذلك
يقول: كروجر الرئيس إىل وكتب كثريًا َب تعجَّ إليه، نُِسب بما هنري السري عِلم فلما
رفض ذلك عىل ودلييل بإفادتكم، أبديتموه ما وقبول ألفكاركم موافقتي لكم أؤكد «إني
هو الهياج هذا بأن يل ظهر بأنه أقول وإنما جوهانسربج، إىل للذهاب دعاني َمن طلب
الظلم، عن واالبتعاد ْلم السِّ إىل امليَل فيكم أعهد وحيث الوتلندر، حقوق اهتضاِم نتيجُة
كفءٌ املشهورة وِحْكمتُكم الالزمة، التدابري باتخاذ استفحاله قبل األمر هذا تاليفَ فأطلب

الزمن.» من قليل بعد الهياج لهذا أثًرا أرى أالَّ كثريًا ويرسني العمل، هذا ملثل
ولكن املسجونني، اإلنكليز الخمسة رساَح كروجر الرئيس أطَلَق الطلب لهذا فإجابة
القوة، إىل عمدت اإلصالح جمعية بذلك عِلمت فلما العسكرية، قانون تغيري عدم عىل أرصَّ
رشكة بمعرفة ذلك وكان رسية، بطرق أوروبا من والذخائر األسلحة استحضار يف فأخذت
بيليواجوا اسمها نقطٍة يف قوتها كلَّ الرشكة هذه جمعت ١٨٩٥ سنة ويف الجنوبية، أفريقيا
من أكتوبر ١٨ ويف جمسون، للدكتور العامة والقيادَة هوايت، للكولونيل قيادتها وأعطت
جهة يف امُلِقيمة البوليس جنود بجعل لها تسمح أن إنكلرتا من الرشكة طلبت السنة هذه
املسرت من األوامر صدرت منه ٢٩ ويف بذلك، لها حت فرصَّ إلدارتها، تابعة باشوانالند
املسافة وكانت باألمر، فصدع مفكنج إىل رجاله مع يقوم أن هوايت الكولونيل إىل سسل
وعسكروا يوًما، ثالثني مدة يف فقطعوها تقريبًا، كيلومرتًا ٨٩٠ ومفكنج بيليواجوا بني
وأول الذخرية، لوضع طريقهم يف مخازن وأنشئوا بيتسالجو، بيتسالني ى تُسمَّ نقطٍة يف
وقفلت جوهانسربج، يف الهياج ابتدأ ديسمرب ٢٦ ويف ملماني. منجم بقرب كان مخزن
اإلنكليز، من وأغلبهم إنكلرتا مستعمرات إىل باملهاجرة واألطفال النساء وأخذت الحوانيت
الرأس، مستعمرة يف منصبه من سسل املسرت واستقال بالكلية، األشغال حركة وأُوِقفت
جمسون الدكتور ملقابلة أورطات أربَع ١٨٩٥ سنة ديسمرب ٣٠ يوم صباح يف وأرسل

117



الرتنسفال تاريخ

هذه يف اسرتاحوا وبعدما ملماني، من بالقرب املذكور اليوم مساء يف فتقابلوا معه، وَمن
الغروب قبل ديسمرب ٣١ ويف إيلندس، نهر شواطئ إىل وصلوا حتى منها ساروا النقطة
١٣٠ قطعوا حتى مًعا سائرين فظلوا الجند بعض ومعه هوايت بالكولونيل تقابلوا بساعة

ساعة. ٢١ يف كيلومرتًا
أتت إذا الطريق يف سائرون هم بينما مساءً، الخامسة الساعة يناير أول صباح ويف
الحكومة باسم املسري عن يُوِقفه بريتوريا يف إنكلرتا مندوب من جمسون للدكتور رسالة
يف ليس «إنه يقول: اإلفادة هذه عىل ا ردٍّ فأرسل أتى، حيث من بالَعْود ويأمره اإلنكليزية،
مضطر فأنا كافية، مئونة معي وجود ولعدم الرجال، من معي ما لكثرة العودة إمكاني
يشء مني يحدث لم أنه عىل جوهانسربج، أو سدورب كروجر إىل أصل حتى أتقدَّم بأن
الظهر، إىل السري مواصلة يف أخذ ثم أجناسها.» اختالف عىل السكان من بفرٍد يمسُّ
رسوٌل فأتى الرشقي، الشمال من سدورب كروجر عن كيلومرتًا ٢٩ تبعد نقطٍة إىل فوصل
من فيه يحذِّره أولهما جمسون؛ إىل رودس سسل من كتابني حامًال جوهانسربج من
فيه: يقول وثانيهما طريقه، يف التي املهجورة املناجم بعض يف له مختبئون ألنهم البوير؛

جمسون عزيزي
ولكن لتنجدنا، اضطررت حتى املدينة يف مذبحة حدوث عن سمعته ملا صحَة ال
ملقابلتكم وسأرسل قريب، عن نراك أن ونتمنَّى الهياج، من املدينة تخلو ال

سدورب. كروجر من بالقرب يالقونكم رجل ثالثمائة

باالستعداد وأخذوا تجاهلوها ولكنهم االستعدادات، تلك عليهم خفيت فما البوير أما
لالتحاد لجنٍة تشكيَل اإلصالح جمعية من كروجر الرئيس طلب ديسمرب ٣٠ ويف ا، رسٍّ
عرضت وملا ذلك، الجمعية فقبلت الوتلندر، طلبات يف للبحث البوير من أخرى لجنٍة مع
شاءوا، كيف فيها يفعلون بالُدهم البالَد بأن وقالت قبوَلها، البوير أبَِت طلباتها الوتلندر
رجل ٢٠٠ عن ينوف ما لهم ع وتطوَّ شيوخهم حتى سالَحهم البوير حمل الحال ويف
هجمات من وضواحيها بريتوريا عىل للمحافظة أنفَسهم وقدَّموا وهولنديني أملانيني بني
البوير من رجًال ١٢٥٠ سار الشمس بزوغ عند ١٨٩٦ سنة يناير أول ويف اإلنكليز.
نقطٍة إىل جمسون وصل الظهر وُقْرَب سدورب، كروجر إىل كرونجي الجنرال بقيادة
بالهجوم رجاله فأمر فأبَْوا، جوهانسربج إىل باملرور اإلذَن منهم يطلب فأرسل قريبة،
أراد هنيهة وبعد التقهقر، إىل أحوجتهم حامية ناًرا البوير فأَْصَلتْهم عنهم، قهًرا واملرور
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مربع، بشكل جنوَده فصفَّ األوىل، من ا رشٍّ الثانية الرضبة فكانت الَكرَّة يُِعيَد أن جمسون
التي النجدة له تأتي أن إىل املقاومة عىل وأرصَّ بداخلها، الحربية واألدوات الذخرية وجعل
اليوم صبيحَة البوير عليه هجمت أن إىل عنه رت وتأخَّ آماله فخابت بها، رودس وَعَده كان
ينجحوا، لم ولكن إليهم، املدد وصول قبل تبديَدهم البوير أمل وكان يناير. من الثاني
قليًال ميش وبعدما سدورب، كروجر من وعرب صفوَفهم، واخرتق الفرصَة جمسون فانتهز
بينهما، القتال وانتشب فأوقفته درونكوب، جبال من بالقرب البوير من أخرى فرقة قابلته
من وكان أسريًا، وأربعني وجريح قتيل بني ما رجًال ١٦٧ جمسون خسارة عن فانجىل
عدم جمسون رأى وملا راف، والكابتن وكوفنرتي وجراي راليج امليجر املجروحني ضمن
كرونجي الجنرال إىل رسوًال وأرسل القتال فوقف البيضاء، الراية رفع القتال عىل مقدرته
بدفع د تتعهَّ أن رشِط عىل تسليمك نقبل «إنَّا بقوله: عليه فردَّ التسليم، يريد أنه يخربه
ثالثني تتجاوز ال مدٍة يف الردَّ منتظرون نحن وها أسلحتكم، لنا وتسلِّم حربية، غرامة
مأسوًفا وُدِفنت ورودس هو آماله وماتت الضطراره، الرشَط هذا جمسون فقبل دقيقة.»
بقيادة جوهانسربج من قام ملا فإنه جمسون ملقابلة رودس به وعد الذي املدد أما عليها،
بما وأخرب املدينة إىل فرجع أسريًا، ووقوعه جمسون بانهزام سريه أثناء يف عِلم بتنجتون

لالضطراب. ومنًعا للهياج تسكينًا الخرب هذا ليونار املسيو فكذََّب علم،
إىل تلغراًفا املستعمرات ناظر شامربلن املسرت أرسل ١٨٩٦ سنة يناير ٣ مساء ويف
جمسون بشأن كروجر الرئيس بمخابرة يأمره الرأس بالد حاكم روبنصن هركول السري
األرسى من أربعة عىل حكمت قد الجمهورية بأن يقول هركول السري إليه فأرسل ورفاقه،
أيًضا تطلب الخالف لحسم وأنها وكوفنرتي، وهويت، ويلغوبي، جمسون، وهم: باإلعدام
املسرت فؤاد يف مخيف وْقٌع الرسالة لهذه فكان جوهانسربج، سكان عن السالح نزع
األرسى، عن العْفَو يرجوه كروجر الرئيس إىل تلغراًفا الحال يف أرسل ولذلك شامربلن؛
وإنما قتلهم، نيتها يف ليس «الجمهورية بأن فأجابه باإلعدام، عليهم ُحِكم َمن وباألخص
والغرامة؛ الحبس يتجاوز لم فإنه الحكم أما اإلصالح، جمعية ألعضاء إرهابًا ذلك أعلنت
لتُجاُزوهم لكم فأرسلهم حكومتكم، رغبة ضد هو السيئة األعمال من أتوه ما بأن ولعلمي
أسلحتهم بتسليم جوهانسربج يف املوجودين رعاياكم تأمروا أن وأرجو يستحقونه. بما
إىل ه بالتوجُّ الرأس بالد حاكَم وأمرت ذلك، عىل كروجر الرئيس إنكلرتا فشكرت لنا.»
يناير ٦ يف إليها ه فتوجَّ يرغبها، التي األعمال يف الجمهورية رئيس ومفاَوضة بريتوريا
السالح بتسليم الرعايا لعموم أمٌر صدر املفاوضة وبعد الرئيس، مع وتقابل ١٨٩٦ سنة
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وما بندقية، ١٨٢٠ الجمهورية استلمت يناير و٨ ٧ يوَمْي ويف ساعة، ٤٨ ميعاد يف
يف وأخذت لجنة فتشكَّلت يُظِهروها، لم كثرية أسلحًة عندهم أن لعلمها بذلك اقتنعت
ويف أخرى، بندقية ألف عرشين فبلغ عندها، ما وسلَّمت السكان فخافت املنازل، تفتيش
رودس، سسل املسرت مقدمتهم ويف اإلصالح، جمعية أعضاء عىل الجمهورية قبضت منه ٩
إىل ورفاقه جمسون الجمهورية سلَّمت منه ١٠ ويف ملحاَكمتهم، بريتوريا إىل وساقتهم
إىل أبحروا هناك ومن بالجنود، مخفورين فأرسلهم دربان إىل ليوصلهم الكاب حاكم
عرش خمسة بالحبس جمسون عىل فحكمت لندرا، جنايات محكمة عىل فأُِحيلوا إنكلرتا،
وعفت أشهر، خمسة وكوفرتي وجراي أشهر، تسعة وهويت أشهر، عرشة وويلغوبي شهًرا
الجنايات محكمة عىل اإلصالح جمعية أعضاءَ أحالت فقد بريتوريا حكومُة أما الباقني. عن
الباقني عىل وحكمت وفيليبس، منود وفرارها وليونار سسل املسرت بإعدام حكمت التي
أيًضا إنكلرتا فعارضت املؤبد، وبالنفي سنتني وبالحبس فرنك، آالف خمسة َقْدُرها بغرامٍة
عىل القضية وأحاَل بذلك، ضنَّ فما تخفيَفه، كروجر الرئيس من وطلبت الحكم، هذا يف
املؤبد النفي واستبدل سنة، عرشة خمس بالحبس اإلعدام حكَم فاستبدل التنفيذ مجلس
يوليو ١١ يف مرة آِخر صدر حتى وثالثة ثانية مرًة الحكم تلطَّف ثم سنوات، ست بالحبس
عليهم دات التعهُّ أخذ بعد النفي أو بالسجن عليه ُحِكم َمن كلِّ عن بالعفو ١٨٩٦ سنة
الجمهورية، عنها تتنازل فلم الغرامة أما ذلك. فقبلوا السياسية، الشئون يف التداخل بعدم

ارتياح. بكل فدفعوها
ليدس الدكتور مع كروجر املسرت اتحد السكينة إىل السكان وَعْود الحادث هذا وبعد
وضمها الرأس مستعمرات من اإلنكليز لطرد الالزمة الطرق اتخاذ عىل الجمهورية وكيل

الغاية. تلك إىل ًال توصُّ الطريَق لهما د يمهِّ فيما يفكِّران وأخذا لجمهوريتهم،
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ا رسٍّ الحيلة يدبِّرون أخذوا إنكلرتا، مستعمرات عىل االستيالء إىل البوير أنظار طمحت فلما
معاهدًة أورنج جمهورية مع ١٨٩٧ سنة مارس يف فعقدوا بريطانيا، بطش من خوًفا
فيقاوما حربيٍّا، أو كان سياسيٍّا عمل، أي يف واحدة يًدا مًعا يكونا أن عىل هجومية دفاعية
أعضاء عرشة من مركبًا مجلًسا وشكَّال أحدهما، عىل الغارة شنَّ تريد قبيلة أو دولة أية
بريتوريا، يف األوىل مرتني: سنة كل يف املجلس هذا ويجتمع الجمهوريتني من يُنتَخبون
تُعَقد خطر حادث حدث وإذا والسياسية، التجارية األعمال يف ليبحث فتني بلوم يف والثانية
هذه فكلَّفت به، حكومتها خابرت بذلك اإلنكليز رعايا علمت فلما العادة، فوق جلسات
جاَهَر بل السكوت، بوسعه يَُعْد لم الذي ذلك يف ينظر أن املستعمرات ناظر شامربلن املسرت
أن فيه ذكر ،١٨٩٧ سنة أبريل ٢٢ يف اإلنكليزي الربملان يف ألقاه خطاب يف وبيَّنها بأفكاره
القانون عن خروٌج أورنج بمعاهدة مخابرتها وعدُم الجمهورية، عىل السيادة لها إنكلرتا
إىل وصلت حتى الجرائد صفحات عىل هذه كلماته فُحِملت بها. الظن سوء عىل يحملنا
ا ردٍّ الفولسكراد مجلس يف ١٨٩٧ سنة أغسطس ٢٥ يف فقال كروجر، الرئيس مسامع
حقَّ فال شئت، كيف حكومتي شئون وأدير بالدي، يف الحرية مطلق «إني الكالم: هذا عىل
قبًال كانت الكلمة هذه ألن جمهوريتنا؛ عىل حكومته سيادَة يذكر أن يف شامربلن للمسرت
اإلنكليزية الحكومة وسكوت ،١٨٨٤ سنة املعاهدة من وُمِحيت ،١٨٨١ سنة معاهدة يف
يسعنا وال أبداه، فيما املستعمرات لوزير حقَّ فال ذلك وعىل كالمي؛ صحة عىل دليٌل لآلن

أبًدا.» به االعرتاف
انتخابه فأُِعيد انتهت، قد كروجر املسرت رئاسة مدة كانت ١٨٩٨ سنة يناير أوائل ويف
أحسن، هو بما قوانينها واستبدال حكومته نظام تغيريَ حينئٍذ فأراد األصوات، بأغلبية
خمسة وتنزيل االستقامة، عدم عليهم يثبت الذين األجانب طْرُد أهمها كثرية أوامَر فأصَدَر
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أرساَر يُفِيش َمن لكلِّ سنوات ستِّ إىل سنة من ْجن والسَّ الديناميت، عوائد من شلنات
سنة مايو ٣١ ويف الجمهورية. ضد كالًما ينرش جريدة محرِّر لكل عقابًا ومثله الحكومة،
مدارس إصالح عىل فأقرَّ والرتنسفال األورنج جمهوريتَي من املؤلَّف املجلس اجتمع ١٨٩٨
يوليو ١٩ ويف أفريقيا. جنوب وتاريخ الهولندية اللغة بتعلُّم تالمذتها وإلزام الوتلندر،
ويف الكاب. بالد من الوارد الدخان عن الجمرك عوائد إلغاء عىل الفولسكراد مجلس أقرَّ
لطلب إجابًة العسكرية الخدمة من الوتلندر بإعفاء أمًرا الجمهورية أصدرت أكتوبر ٦
الوتلندر لرضاء داعينَْي األمران هذان فكان للعبيد، الكحولية املواد ببيع والترصيح إنكلرتا
الجمهورية بأن يعلموا ولم منهم، غفلة حني عىل فاَجأَهم قد اإلصالح أن وظنوا ورسورهم،
مجلس اجتمع ١٨٩٨ سنة نوفمرب ١٧ ففي الظن؛ عن حدوثه يبعد ملا تمهيًدا ذلك جعلت
الذهب، منها يستخرجون التي األرايض ملكية نزع التعدين رشكات من وطلب الفولسكراد
الذهب عىل املائة يف ونصف اثنان قْدُرها رضيبًة وربط الديناميت، احتكاَر أيًضا وطلب
يف خمسًة وجعلها الرضيبة الفولسكراد زاد السنة تلك من نوفمرب ٢ يف ثم املستخَرج،
أقرَّ ثم فائدة. بغري ذهبت اعرتاضاتهم ولكن ذلك، عىل املناجم أصحاب فاعرتض املائة،
عن تقلُّ ال مدًة الجمهورية بالد قىضيف قد يكن لم ما االنتخاب حقَّ األجنبي نيل عدم عىل
وداللًة صالحهم، ضدَّ كانت الطلبات هذه ألن وماُجوا؛ الوتلندر فهاج سنة، عرشة أربع
نحاس تماثيل ُصنِع بشأِن أوروبا معامل يخابر كروجر الرئيس وأرسل الرش، تولُّد عىل
للبوير، حسنًا تذكاًرا الشوارع ساحات يف لتُوَضع جمسون عىل تغلَّبوا الذين الرجال بصور

لإلنكليز. وسيئًا
رأى وقد خصوًصا للصرب، بابًا رودس سسل يجد لم الكثرية التغريات هذه فبعَد
يف تتداخل أن حكومته من يطلب فأرسل حقوقهم، اهتضام من عظيم ارتباك يف مواطنيه
يعرتض ١٨٩٩ سنة يناير ١٣ يف تلغراًفا شامربلن املسرت وأرسل طلبه فلبَّْت األمر، هذا
ويف االعرتاض. هذا عىل أجابته فما الديناميت، صناعة احتكاَر الجمهورية حكومة عىل
بشأن الكاب مستعمرة حاكَم ملنر ألفريد السريَ الرتنسفال خارجية ناظُر خابََر ذلك أثناء
حكومة إىل هذا طلبه يرفع بأن فأجابه املذكورة، املستعمرة بالد يف ترنسفايل قنصل تعيني
قنصًال وأرسلت ظهريٍّا طرحتها بل اإلجابة، لهذه الجمهورية ركنت فما مباَرشًة، إنكلرتا
بأنها عليها الجمهورية ِت فاحتجَّ ،١٨٩٩ سنة فرباير ٢٧ يف إنكلرتا فعارَضتْها هناك، إىل
مستعمرة حاكَم خابرت أنها عىل مخابرتها بدون جوهانسربج يف قنصٍل تعينُي لها سبق
تلك يف لها قنصل لتعيني اضطرارها مع كافيًة ليست إجابًة فأجابها الصدد، بهذا الكاب

الجهات.
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تحت وتركهم أمرهم، إنكلرتا إهمال من خوًفا شديد قلٍق يف فكانوا الوتلندر أما
وعرشين واحد من ُممضاة عريضًة ١٨٩٩ سنة مارس ٢٨ يف فقدَّموا الجمهورية، ف ترصُّ
السري فأرسلها حقوقهم، اهتضام من ِشكايتَهم ن تتضمَّ ملنر، ألفريد السري إىل منهم ألًفا
د ليتفقَّ بالده يف يتجوَّل الوقت ذاك يف كروجر الرئيس وكان امللكة، جاللة إىل ملنر ألفريد
عريضٌة إليه ُقدِّمت جوالته أثناء ويف وتبجيل، ترحيٍب بكل يُقابَل فكان أهاليها، راحة
شئونهم؛ يف األجانب تداخل يمنع أن منه يطلبون البوير من ألًفا عرش أربعة من ُممضاة
الحكومة؛ إدارة عىل يستوَلْوا أن منهم ويُخىش السكان، ثلثَي نحو أصبح عددهم ألن

أيديهم. إىل البوير أيدي من الحكم فيخرج
اإلنكليزي الربملان إىل الوتلندر من أخرى عريضٌة تقدَّمت ١٨٩٩ سنة مايو ٣ ويف
يف العريضة هذه ُقِرئت وملا فوًرا، أمرهم يف النظَر ويطلبون البوير، من فيها يستغيثون
ألَف وعرشين واحٍد نداءِ عن آذاننا نصمَّ أن علينا يجب «ال شامربلن: املسرت قال الجلسة
يطلبون واحد بلسان جاءوا حتى حرج موقف يف يكونوا أن بد وال رعايانا، من رجل
عىل الربملان أعضاء فاتفق ومعاملتهم.» البوير ظلم من بها ويستغيثون حكومتهم، تداخل

حقوَقهم. وإعطائهم بالعدل الوتلندر بمعاَملة الرتنسفال حكومة مطاَلبِة
العاقبَة خاف الربملان، يف تقرَّر بما أورنج جمهورية رئيس ستني1 املسرت علم فلما
أن وأراد املحال، من رضبًا بالده استقالَل يجعل الرتنسفال استقالل ُهِدم إذا بأنه لعلمه
للمفاَوضة فنتني بلوم يف مندوبًا تعنيِّ أن إنكلرتا من فطلب اتساعه، قبل الخرَق يرتَق
ِسْلميٍّا، حالٍّ بينهما التي املشاكل وحل الحارضة، األحوال يف الرتنسفال حكومة ومع معه
فقام فنتني، بلوم إىل بالذهاب تأمره ملنر ألفريد السري إىل وأرسلت الطلب، إنكلرتا فلبَّْت
يونيو ٢ يف جلستني عقد عىل واتفقوا وكروجر، ستني الرئيَسنْي مع وتقابل هناك، إىل
من والثانية عرشة، الثانية الساعة إىل صباًحا العارشة الساعة من األوىل ١٨٩٩؛ سنة
السري طلب األوىل الجلسة ُفِتحت فلما الرابعة. الساعة إىل الظهر بعد الثانية الساعة
وعضوية الجيش، وقيادة الجمهورية، رئاسة يف االنتخاب حقَّ الوتلندر منَْح ملنر ألفريد
لهم يُسَمح وأن الرتنسفال، يف نزولهم تاريخ من سنوات ميضخمس بعد املجالس، جميع

أتم ثم بها، االبتدائية الدروس ى وتلقَّ أورنج، جمهورية ببالد ١٨٥٧ سنة ُولِد ستني، مرتينوس هو 1

انتُِخب ثم قاضيًا، تعنيَّ ذلك وبعد املحاماة، بمهنة واشتغل بالده إىل وعاد هولندا، مدارس يف العليا دروسه
.١٨٩٦ سنة الجمهورية لرئاسة
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«إن وقال: الطلبات هذه قبوَل كروجر الرئيس فأبى املجالس. يف اإلنكليزية باللغة بالتكلُّم
االنتخاب حقَّ منحنا وإذا ألًفا، ثالثني يتجاوز ال االنتخاب يف الحق لهم ل املخوَّ البوير عدد
لهم، األكثرية فتكون ألًفا، سبعني األحقية ينالون َمن عدد يبلغ الصورة هذه عىل للوتلندر
هذه كروجر الرئيس اقرتح الطويلة املناَقشات وبعد أيدينا.» من األحكام أزمة وتخرج

الطلبات:
سنوات، تسَع فيها قضوا إذا االنتخاب حقَّ ينالون البالد يف اآلن املوجودون األجانب أوًال:

الحارضة. السنة بعد يأتي مَلن سنوات وسبَع
البوير. من والباقي الوتلندر من املجالس أعضاء ربع يكون أن ثانيًا:

الهولندية. باللغة املجالس يف التكلم يكون ثالثًا:
وبعد حكومته، عىل األمَر وعَرَض الرأس مدينة إىل ورجع ذلك ألفريد السري يقبل فلم
عىل ١٨٩٩ سنة سبتمرب ١٥ يف الفولسكراد مجلس أقرَّ والجمهورية إنكلرتا بني املخابرات

آٍت: هو ما
سنوات. خمَس وجعلها املدة تنقيص أوًال:
مطلًقا. شئونهم يف إنكلرتا تتداخل ال ثانيًا:

فيها، للفصل دولية لجنٍة تُعَرضعىل والجمهورية إنكلرتا بني تحصل التي املشاكل ثالثًا:
الطرفني. عىل نافذًا ُحْكُمها ويكون

قبوله. فأبَْت إنكلرتا، إىل التقرير هذا أرسل ثم
الصوت هو شامربلن املسرت وكان الربملان، اجتمع ١٨٩٩ سنة سبتمرب ٢٥ ويف
املفاَوضة وبعد كروجر، املسرت عن رغًما وتنفيذها الوتلندر حقوَق يطلب فيه، الصارخ
الحال ويف الرتنسفال، بالد إىل مقاتل ألف خمسني من مؤلَّفة حملٍة تسيرِي عىل األعضاءُ أقرَّ
أعلن املقرر، من أصبحت الحرب أن ستني الرئيس عِلَم وملا لنفقاتها. الكايف املال تعنيَّ
تحذِّره إليه فأرسلت إنكلرتا، محاَربة يف الرتنسفال جمهورية مع ستتحد جمهوريته بأن

ذلك. ستني الرئيس فأبى الحياد، لزم إذا استقالَله له وتضمن االتحاد من
الحزب كان الجمهوريتنَي، بالد يف الرسعة قدم عىل سائرًة االستعدادات كانت وبينما
ضدَّ الجرائد يف الطوال املقاالت وينرش شامربلن املسرت عىل النكري د يشدِّ للحرب املعاِرض
سياسة عىل سينترص أنه ويظن الحزب هذا إىل يستند كروجر الرئيس وكان سياسته،
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من تُظِهره كانت ِلَما أملانيا، وخصوًصا بينهما، الدول تتداخل أو ويُوِقفها شامربلن املسرت
تتداخل ولم الرياح، أدراَج الحزب هذا مساعي وذهبت ظنُّه خاَب ولكن والوداد، االنعطاف

وشأنهم. تركتهم بل األمر، هذا يف الدول من دولة أي
الكاب مستعمرة يف املقيمة اإلنكليزية الجنود كانت ١٨٩٩ سنة سبتمرب ٢٨ ويف
اللورد رئاسة تحت لندرا يف الربملان اجتمع منه ٢٩ ويف جالنكوي، من بالقرب محتشدًة
متى إال بالقتال يبدءون ال ولكن أفريقيا، جنوب إىل الجنود إرسال عىل وأقرَّ سالسبوري
أنها لها املبِغضة الدول بعض اتهمتها وقد ا، جدٍّ بطيئًا ب التأهُّ سري كان وقد الجيش، كمل
املناجم جميع بإقفال أمًرا الجمهورية أصدرت أكتوبر ٩ ويف بعيد. زمٍن من الحرَب تَروُم
عددهم وكان جنودها، وجمعت إنكلرتا إىل ُمرَسًال كان الذهب من عظيًما مقداًرا وحجزت
السري إىل أرسلت ثم ألًفا، عرشون وعدده األورنج جيش إليها وانضمَّ ألًفا، وثالثني سبعة
هذه حكومتكم تبليغ «أرجو هكذا: فيه تقول اليوم هذا نفس يف رسميٍّا بالًغا ملنر ألفريد

ُعقباه: تُحَمد ال ملا منًعا قبولها وأُوِمل اآلتية، الطلبات
واسطة بأي أو التحكيم، بواسطة بيننا الخالف فيها الحادث املسائل يف الفصل أوًال:

عليها. االتفاق يصري أخرى
حاًال. الحدود عىل الواقفة اإلنكليزية الجنود بسحب األمر ثانيًا:

ابتداء من الكاب مستعمرة جيش عىل أُِضيفت التي الجنود من زاد ما اسرتجاع ثالثًا:
يونيو. شهر

أتت. حيث من تعود بل الرب، إىل تنزل ال البحر يف اآلتية الجنود رابًعا:
بعد الخامسة الساعة أكتوبر ١١ األربعاء يوم لغاية اإلفادة انتظار يف نحن وها
تعود حرٍب إعالِن بمثابة ذلك نعترب املحدَّد امليعاد يف ُمرٍض ردٌّ يأِتنا لم وإذا الظهر،

تبعتها. من بريئني نحن ونكون الربيطانية، الحكومة عىل مسئوليتها
فكان حكومته، إىل الربق جناح عىل البالَغ هذا ملنر ألفريد السري الحال يف فأرسل
إنكلرتا يف عنهم يدافع كان الذي الحزب إن حتى اإلنكليز، جميع نفوس يف سيئ وْقٌع له
والدقيقَة العارشة الساعَة أكتوبر ١٠ ويف وإهانة. عناًدا ذلك وعدَّ اعرتاضه، عن أمَسَك
فيه: يقول تلغراًفا ملنر ألفريد السري إىل شامربلن املسرت بعث مساءً واألربعني الخامسة

قبوله.» فرفضْت امللكة، جاللة عىل ُعِرض تلغرافهم أن الرتنسفال حكومة «بلِّْغ
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مستعمرة إىل وسار جوبري، الجنرال بقيادة الرتنسفال جيش تحرَّك أكتوبر ١١ ويف
معه وكان كيكوينش، الكولونيل حاميتها قائُد وكان سميث، الدي مدينة وحاَرصَ الناتال
وكان مفكنج، مدينة وحاَرصَ البوير، عدوُّ رودس سسل واملسرت سالسبوري اللورد نجُل
الرتنسفال لجيش ع تطوَّ ثم جنرال)، ميجر اليوَم (هو بول بادن الكولونيل حاميتها قائُد
الرئيس وأعلن والناتال، الكاب مستعمرة يف إلنكلرتا الخاضعني البوير من ألًفا عرشون
حيٍّا رودس سسل باملسرت يأتي مَلن جنيه ألف عرشون قْدُرها مكافأًة يعطي بأنه كروجر

ميتًا. أو
السري الجنرال الحكومُة أمرت الثالث املدن حصار أخباُر لندرا إىل تطايَرْت وملَّا
فأبحر الربيطاني، للجيش العامة القيادة الستالم أفريقيا جنوب إىل بالذهاب بولر ردفرس
جالنكوي واقعة حدثت منه ٢٠ ويف ،١٨٩٩ سنة أكتوبر ١٥ يف حربه أركان مع هناك إىل
أسريًا، أُِخذ الحياة يفارق أن وقبل أمعائه، يف برصاصٍة سيمونس الجنرال أُِصيب حيث
«َفْلننتِقم قائلني: البوير عىل هجموا وأُِرس أُِصيب العظيم البطل هذا أن الجند رأت فحينما
الجنرال ومعهم خارسين البوير فارتدَّ وهزموهم، دندي ِقمَم منهم فأخذوا لقائدنا.»
مساء من الخامسة الساعة ويف جنوده. بفوز نفسه ويهنئ جروحه، من يتألم سيمونس
جميع قلوب يف سيئ وْقٌع وفاته لخرب وكان عليه، مأسوًفا الدنيا الحياة فاَرَق أكتوبر ٢٦

زوجها. فْقِد عىل تعزِّيها سيمونس الالدي إىل رسالًة امللكة جاللة وأرسلت اإلنكليز،
الدي خالَص الحربية خطته موضوع كان الناتال إىل بولر الجنرال وصل وحينما
أخباَر تنتظر إنكلرتا ظلت وصوله وبعد بعدها، الباقية املدن ثم أوًال، الحصار من سميث
الكرسات أخباُر كانت بل كربهم، يفرِّج ما يأِتهم ولم الطوال، األيام مضت حتى النرص
يف نْحبَها ستقيض اإلنكليزية الدولة أن أحٍد لكل تخيل حتى وقت، كل يف تطنُّ املتوالية
هذا عىل األمر يزل ولم واالزدراء، الشماتَة تُظِهر لها املعاِدية الدول وصارت الحرب، هذه
بدون ولكن آخر، إىل وقٍت من الحربية والُعَدد الجنوَد ترسل اإلنكليزية والحكومة الحال
يف العديدة االنتصارات بخمرة ثِمِلني كانوا الذين البوير بعكس العاقبة خافت حتى فائدة

وقائعهم. جميع
مائة إىل الجيش زيادَة وقرََّر اإلنكليزي الربملان اجتمع ١٨٩٩ سنة ديسمرب ١٧ ويف
رئيًسا الخرطوم بطل كتشنر واللورد ا، عامٍّ قائًدا روبرتس اللورد وتعينَي مقاتل، ألف
إحساساته، ملسِّ منًعا فقط، الجيش ثُلث عىل حرٍّا قائًدا بولر الجنرال وجْعَل حربه، ألركان
جبل إىل ديسمرب ٢٧ يف الحال يف قام مرص يف كتشنر اللورد إىل األوامر وصلت وحينما
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الرأس، مدينة إىل وصال ١٩٠٠ سنة يناير ١٠ ويف روبرتس، اللورد مع تقابل حيث طارق
بولر، الجنرال عليها سار التي الخطة تغيري عىل روبرتس اللورد عزم وصولهم فعند
بهم ويسري والبيادة، والطبجية الفرسان من أَْلوية ثالثَة يقود أن فرنش الجنرال فأمر
كتشنر واللورد طوكر الجنرال فريق أمر ثم أورنج، إىل يصل حتى مدر نهر عابًرا رشًقا
كليب، معرب جهة من مدر نهر فعربوا كليكني، الجنرال بهم وألَحَق بإثره يقوما أن
ثالثة عىل استولوا ١٩٠٠ سنة فرباير ١١ ويف عليهم، فتغلبوا طريقهم، يف البوير فصادفوا
الحصار، عنها رفع بعدما كمربيل مدينَة فرنش الجنرال دخل منه ١٦ ويف معسكرات،

العظيم. والرسور بالدعاء فُقوِبل
فنتني بلوم قاصًدا برجاله فتقهقر لكمربيل، محاًرصا كان الذي كرونجي الجنرال أما
ويف إثره، يف كتشنر واللورد كليكني الجنرال فجدَّ عنها، اإلنكليز هجمات ويردَّ نها ليحصِّ
املذكور اليوم ويف بالذخرية، لة محمَّ َمْركبة ٩٥ منه اإلنكليز غنم ١٩٠٠ سنة فرباير ١٧
برج باردي اسمها نقطٍة يف كرونجي الجنرال فوقف البوير، قوى أنَهَك قد التعب كان
دائرٍة شكِل عىل معه الباقية املركبات وصفَّ منبسطة، أرٍض يف مدر نهر من بالقرب
جاء منه ١٨ ويف باملثل، فجاَوبتْهم اإلنكليز عىل الرصاص بإطالق وأخذ جنوده، حول
ويف روبرتس، اللورد لحقه ثم كتشنر، واللورد كليكني الجنرال ليساعد فرنش الجنرال
هذا َن تيقَّ وملَّا جانب، كل من كرونجي الجنرال بجيش اإلنكليزية الجنود أحاطت منه ١٩
اللورد إىل أرَسَل الخيل، من وكثريًا مقاتل ٨٠٠ جيشه من فقد وقد الخالص بعدم األخري
فأبى تسلِّم.» حتى القتاَل أوقف «ال بقوله: عليه فردَّ القتىل، ليدفن هدنًة يطلب كتشنر
عىل اإلنكليز هجمت فرباير ٢٦ مساء ويف يُقتَل، حتى القتال عىل وأرصَّ التسليَم كرونجي
الفجر الح وملا القلوب، تمزَّقت حتى الليلة، هذه يف القتال وطيُس وحِمَي البوير خنادق
الجنرال من رشٍط بدون التسليم كتاُب وبيده بيضاء رايًة رافًعا البوير من رسوٌل أتى
١٨٨٠ سنة من مثله يف الذي لإلنكليز اليوم هذا يف الفوز وتم القتال، فأُوِقَف كرونجي،
مارس ٣ ويف السيئ. االنكسار ِذْكَر األخري النُرص هذا محا وقد ماجوبا، تل عىل ُكِرسوا

هيالنة. القديسة جزيرة إىل معه وَمن كرونجي الجنرال أبحر ١٩٠٠
بولر الجنرال كان برج، باردي يف رشًقا البوير يحاِرب روبرتس اللورد كان وبينما
سميث، الدي عن الحصاَر ورفع وهزمهم انترصعليهم وقد توجال، نهر عند غربًا يحاربهم
ووردت املتوايل، النرص من أحرزوه ِلَما يُوَصف ال عموميٍّا اإلنكليزية األمة فرح وكان
يف قوَّادها لجميع أيًضا التهاني أرسلت جاللتها أن كما امللكة، جاللة إىل التهاني رسائُل

أفريقيا. جنوب
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اللورد إىل برقية رسالًة وستني كروجر الرئيسان أرسل ١٩٠٠ سنة مارس ٦ ويف
منه ١١ يف فأجابهما استقاللهما، حْفُظ ها أهمُّ رشوٍط عىل ْلَح الصُّ منه يطلبان سالسبوري
الرضاء وعدم القطعي بالرفض إال إجابتُكم يمكنها ال امللكة جاللة حكومة «إن يقول:
يف التداخل منها ويطلبان بها يستغيثان الدول جميع إىل الرئيسان فأرسل باستقاللكما.»
وزارة رئيس فلورنزا املسرت برئاسة منهم وفًدا البوير فانتخب طلبهما، فرفضت أمرهما،
قاصًدا مارس ١٢ يف املذكور الوفد وقام الرتنسفال، وزارة رئيس فيرش واملسرت أورنج،

بنارصهم. لألخذ العام الرأي وتهييج الُخَطب إللقاء أوروبا عواصم إىل الذهاب
بلوم وبني بينها بقي أن إىل تقاتل وظلت البوير، فعله بما اكرتثت فما إنكلرتا أما
منه يطلب ستني الرئيس إىل روبرتس اللورد أرسل ثَمَّ ومن ميًال، عرش خمسة فنتني
وجعلها كرونستاد مدينة إىل هرب ولذلك األهايل؛ رغبة بعكس إباؤه وكان فأبى، التسليَم
روبرتس اللورد دخل مارس ١٣ صباح من الثامنة الساعة ويف لحكومته، جديدة عاصمًة
الالدي صنعته كانت الجمهورية ديوان فوق بريطانيٍّا َعلًما ورفع فنتني، بلوم مدينَة
أورنج جمهورية لعاصمة احتالله امللكة جاللة باسم الحال يف وأعلن بيدها، روبرتس

للمدينة. عسكريٍّا حاكًما بريتمان الجنرال وعني رسميٍّا،
ألنه العامة؛ الجيش قيادة من جوبري الجنرال استقال ١٩٠٠ سنة مارس ١٥ ويف
الرئيس يسمع فلم انتصارهم أياَم ْلح الصُّ طلب يف كروجر الرئيس عىل كثريًا يُلِحُّ كان
بتسليم وأوىص االستقالَة َل فضَّ النرص من قنط وملا يخشاه، كان فيما وقعوا حتى لكالمه،

بوثا. للجنرال بعده القيادة
فدخلها مفكنج، مدينَة أنقذوا حتى قائَدهم النُرص يََزل فلم اإلنكليزية الجيوش أما
يف شديًدا تعبًا عانى بعدما مايو ١٦ صباح من الرابعة الساعة يف ماهون الكولونيل فيلق
جوهانسربج مدينة بالذكر ونخصُّ الجمهوريتني، بالد أكثر فتحوا ثم عنها، الحصار رفع
بريتوريا مدينة روبرتس اللورد دخل منه ٤ ويف ،١٩٠٠ سنة يونيو ُغرَّة يف فتحوها التي
بعد الواحدة الجمهوريتنَي بالد يفتحون اإلنكليز زال وما الرتنسفال، جمهورية عاصمة

.١٩٠٠ سنة أكتوبر أوائل حتى األخرى
اإلنكليز، أيدي يف بالده أكثر ووقوع جنوده نجاح بعدم كروجر الرئيس َن تيقَّ وملا
ليطلب أوروبا؛ عواصم يف السياحة قاصًدا ١٩٠٠ سنة أكتوبر ٩ يف دالجوي خليج من قام
سيادة تحت استقالله وإعادة الحرب َرَحى إليقاف اإلنكليز وبني بينه التداخَل ملوكها من
وغريهم بوثا والجنرال ويت دي والجنرال ستني الرئيَس وترك الرشوط، بأي أو إنكلرتا،

الحياد. والزموا التداخل عن أوروبا ملوك كل امتنعت وقد القتال، ساحة يف
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عىل فالبوير املتحاربني؛ ِفعال من بأرسه العاَلَم أدَهَش ما الحرب هذه أظهرت ولقد
الدفاع عىل والصرب الشجاعة رضوب من الفهم له ويَحار العقل يُدِهش بما أتَْوا قد ِقلَِّتهم
أن بتاريخهم فجديٌر الستعظامها، تُصدَّق تكاد ال أخبارهم صارت حتى بالدهم، عن
روايًة القتال ميدان يف صوا شخَّ ألنهم القلوب؛ صفحات عىل ويُرَسم الفكر بخزائن يُحَفظ

االستقالل. عن والدفاع الوطن محبَة موضوُعها كان مهمة، فصول ذات عظيمة
مدارُك إليه تصل ما آِخَر العالم أعني نصَب أيًضا الحرب هذه شخصت وقد
الحسبان، يف تكن لم التي الرسيعة اتها وتغريُّ األيام تقلُّبات إىل األفكاَر ونبَّهت اإلنسان،
النْفَس تعلِّالن عظيم واطمئنان تام استقالٍل يف والرتنسفال أورنج جمهوريتا كانت فبعدما
الجمهوريتان وصارت استقاللهما، بهدم آماَلهما الدهُر لهما قلب أمالكهما، نطاق بتوسيع
ومبدِّل األحوال مغريِّ فسبحان ،١٩٠٠ سنة منتصف من ابتداءً إنكليزيتنَي مستعَمرتنَْي

اآلمال.
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