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 :الدعاء
اللھم إذا أعطیتني نجاحا فال تأخذ 

تواضعي و إذا أعطیتني تواضعا فال 
تأخذ إعتزازي بكرامتي، اللھم ال 
 وتدعني أصاب بالغرور إذا نجحت، 

بالیأس إذا فشلت بل ذكرني دائما أن 
 .الفشل ھو التجربة التي تسبق النجاح



 :كلمة شكر
لئن شكرمت                     "

 "ألزیدنكم 

نحمد اهللا و نشكره على ھذه النعمة، نعمة العلم و 
 .ثمرة الجھد المتواضع ھذا

 "من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا"

  أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدني من 
قریب أو من بعید إلتمام ھذا العمل و أخص بالذكر 

 ".حمداد صحبیة:"األستاذة المحترمة



 

 

 

     

    مقدمـــــــــــــــــــــــة
 

 



 

 أ

 :                  مقدمة

 

 فصال عنصریا او ما " 1948"لقد عاش العالم و باألخص جنوب إفریقیا في بدایة سنة 

یعرف باالبارتاید  مّست الشعوب في قیمھا الروحیة والوطنیة ،اال ان الشعوب ادركت 

.                                        الخطرفي التمییز والعنصریة والخطر الذي یؤدي بھا الى فقدان الكرامة االنسانیة  

فانتفضت افریقیا وانتشرت الحركات التحرریة مما افقد العالم عددا ال یحصى من البشریة 

إال أن الحركات التحرریة ظلت صامدة بالرغم من المعاناة والسجن والتھمیش والذل ، وھذا ما 

أدى إلى میالد ثوارا وابطاال ، قادوا  العالم وخاصة جنوب افریقیا نحو التحرر والسالم ومنھم 

 " .نیلسون ماندیال"العظیم او مایعرف باألسد األسّود 

رمز التحدي والصمود وما قدمھ من " ماندیال"وعرفانا بما قام بھ ھذا الرجل العظیم 

تضحیات في سبیل جنوب إفریقیا والعالم بأسره ، أردنا االشادة ولو بقلیل الى مختلف اإلنجازات 

واألعمال وعرض أھم المواقف السیاسیة والثوریة لھ ، وحتى تكون الشخصیة نموذجا نقتدي بھ 

 .نحن أبناء القارة السمراء المستقلة لتكون خیر خلف لخیر سلف وتكون قارة المعجزات

 



 

 

 
 

 
اإلطار المنھجي 

 للبحث
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 :متهید

 

یتم في ھذا الجانب معالجة الموضوع من الناحیة المنھجیة من خالل تحدید الموضوع وأھمیتھ 

،أسباب اختیاره،الھدف منھ و إبراز اإلشكالیة و التساؤالت باإلضافة إلى تحدید المفاھیم و 

المصطلحات،منھج البحث و أدواتھ ،مجتمع البحث،المعاینة و العینة ،لننتھي في األخیر 

 .باستعراض أھم صعوبات البحث التي واجھتنا
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 :حتدید املوضوع و أمهیته.1

 

   یتمیز تاریخ الحركات التحرریة بثرائھ بالثورات واألحداث و المواقف الرجولیة والبطولیة 

لشخصیات ولدت لتكون بارزة والتي البد من تذكرھا والوقوف عندھا لما لھا من تأثیر ومكانة 

 .متمیزة في مسیرة األمم نحو السالم 

   والحدیث عن مناقب و انجازات ھذه الشخصیات وتسجیلھا لتبقى حیة وخالدة عبر العصور 

،ولیقرأھا التابعون جیال بعد جیل ،خاصة الشخصیات التي تسعى لبناء  مستقبل خال من الحروب 

 .والتمییز العنصري وفي سبیل تحقیق األمن والمساواة 

ومن ھذا المنطلق جاء اھتمامنا بھذا الموضوع وتسلیط الضوء على شخصیة الزعیم العظیمة 

وسرد سماتھا وممیزاتھا والوقوف على اھتماماتھا وانجازاتھا للسعي نحو إقامة دائرة وحیاة 

 .تسودھا الحریة واإلنسانیة

 :وتنبع أھمیة الدراسىة من االعتبارات التالیة

 .من خالل ھذه الدراسة نتمكن من ابراز مناقب شخصیة معینة على مستوى معین�

 

و اسھاماتھ " نیلسون ماندیال "تساھم ھذه الدراسة في بناء قاعدة معرفیة عن شخصیة الزعیم �

 .في العالم بصفة عامة و في جنوب افریقیا بصفة خاصة بأسلوب منعكس في البورتري

 

 إبراز أھمیة البورتري في عرض مالمح شخصیة معینة و التعرف على كیفیة انجازه�
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 : املوضوعاختیارأسباب .2

 

: انطلقنا في ھذه الدراسة لألسباب التالیة"نیلسون ماندیال"تزامنا مع رحیل الزعیم 

 :                   االسباب الموضوعیة

 .و اغفال أھمیتھ في الصحافة"البورتري"قلة استخدام ھذا النوع الصحفي  ·

 .عدم وجود دراسات سابقة عن الشخصیة محل الدراسة ·

عدم تناول مثل ھذه المواضیع و التطرق ألھم الشخصیات التي تركت بصمتھا في العالم  ·

 .ككل

 

 :                   االسباب الذاتیة

 .تقدیرنا الشخصیة محل الدراسة ·

 ".نیلسون ماندیال"رغبتنا في اكتشاف شخصیة  ·

 حسرتنا و تأسفنا على رحیل ھذا الرجل العظیم ·

 ".نیلسون ماندیال"تقدیرنا للمجھودات المبذولة من طرف الزعیم الراحل  ·

إبراز المجھودات و االنجازات المبذولة من طرف الشخصیة و اكتشاف الدور الذي لعبھ  ·

 .ھذا الرجل في الحركة التحرریة و محاربة العنصریة 

 .الرغبة في التعرف على ھذا النوع الصحفي و تعلم كیفیة تطبیقھ و تحریره ·
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 :اهلدف من املوضوع.3

 

 :لقد تبلورت ھذه الدراسة لتحصیل األھداف التالیة

 

 .و التعریف بھا" نیلسون ماندیال"غرس صورة ذھنیة حول شخصیة الزعیم  ·

 .تسلیط الضوء على شخصیة تركت بصمتھا في العالم ·

 .التعریف بھذه الشخصیة و إبراز أھم مواقفھا الفعالة ·

 .من أجل محاربة العنصریة" نیلسون ماندیال"تتبع الخطوات و المراحل التي استند إلیھا  ·

 .في الحركة التحرریة" نیلسون ماندیال"مناقشة دور  ·

 .إبراز أحد الشخصیات التاریخیة و العمل على انجازھا من دائرة المجھول إلى المعلوم ·

 ".نیلسون ماندیال"إعطاء صورة كاملة لشخصیة الزعیم الراحل  ·

 .إظھار دور اإلعالم في معالجة القضایا السیاسیة و التاریخیة ·

 .التحفیز على االلتفاتة لمثل ھذه الشخصیات و إحیاء ذكراھا و الترحم علیھا ·

إظھار أھمیة البورتري في إبراز معالم الشخصیات المھمة على خالف غیره من األنواع  ·

 .الصحفیة
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 :صیاغة اإلشكالیة و طرح التساؤالت.4

    إن الدارس لتاریخ الحركات التحرریة و سیاسة التمییز العنصري في العالم یدرك تماما صانعي 

ھذا التاریخ من قادة و زعماء الذین رفعوا أصواتھم في سبیل أن تبزغ شمس الحریة على الشعوب و 

لتحیا في سالم و وئام دائمین عبر العصور ، فمنھم من استوفى حیاتھ في سبیل تحقیقھا ، و منھم من 

 .واصل كفاحھ و نضالھ حتى وقتنا الراھن سواء كان ذلك سیاسیا سلمیا أو عسكریا ثوریا

 فھذه الشخصیات قدمت الكثیر في إطار الجماعة لتحقیق ھدف واحد  و مشترك و ھو رؤیة األمم 

 .تنعم باالستقرار و المساواة و اإلنسانیة 

وأمام النضال العسیر الذي مرت بھ ھذه الحركات التحرریة ، ال تزال الشعوب بأبرز رموزھا تسعى 

إلى مواصلة  ھذا الجھاد الذي یعتبر مطلبا أساسیا للحیاة اإلنسانیة ، لذلك وجب ذكر مناقب و 

 .انجازات أكبر و أبرز زعمائھا 

و على ھذا األساس قمنا ببناء و محورت إشكالیتنا  التي تھدف إلى تقدیر و الوقوف وقفة انحناء ألحد 

 :أبناء ھذه الحركات الذي یعتبر رمزا و قدوة لجنوب إفریقیا و العالم على حد سواء و كانت كالتالي

 

v ؟"نیلسون ماندیال"اھي السمات الشخصیة و القیادیة و المواقف السیاسیة و الثوریة للزعیم م 

 

 : فرعیة تساؤالتومن ھنا قمنا بصیاغة عدة 

 

  ؟ "نیلسون ماندیال" من ھو ·

 ما ھي أھم المواقف السیاسیة و الثوریة الزعیم؟ ·

  ؟ما ھي أھم انجازاتھ ·
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: حتدید املفاهیم و املصطلحات.5

 

 :السمات الشخصیة

 

 كل ما تتصف بھ الشخصیة من مالمح و صفات ، قد تكون موجودة فیھا فطریا :إصطالحا 

 .، أو اكتسبھا عن طریق التجارب في الحیاة أو من خالل االحتكاك بالمحیط االجتماعي

 

من مالمح و صفات "  نیلسون مندیال "  و ھي كل ما تتصف بھ شخصیة الزعیم :إجرائیا 

، سواء كانت بالفطرة  ، أم ھي مكتسبة  من تجارب الحیاة أو من خالل االحتكاك بالمحیط 

 .االجتماعي

 

: لمواقف الثوریةا

 

 و ھي مجموع االنجازات التي تحدث  أثناء الثورات، و قد تكون أفعاال أو آراء أو :إصطالحا 

 .ایدیولوجیات 

 

 و ھي مجموع االنجازات التي قامت بھا الشخصیة موضوع البورتري  أثناء الثورات، و :إجرائیا 

" نیلسون مندیال " ھي مجموعة  األفعال  و اآلراء و االیدیولوجیات التي قام بھا الرئیس الراحل 

 .أثناء الحركة التحرریة في جنوب افریقیا و محاربة العنصریة ھناك
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: المواقف السیاسیة

 

 و ھي كل ما یصدر عن الشخصیة من أفكار و رؤى سیاسیة و ربما اقتراحات حول :إصطالحا 

 .مشاكل و قضایا عدیدة سیاسیة و إقتصادیة و ثقافیة

 

"   نیلسون مندیال "  و ھي مجموعة األفكار و الرؤى السیاسیة و اقتراحات الزعیم الراحل :إجرائیا 

 .حول المشاكل و القضایا  السیاسیة و اإلقتصادیة و الثقافیة

 

: "نیلسون ماندیال"

  ھو الرئیس السابق لجنوب1918 یولیو 18 نیلسون رولیھالھال ماندیال ؛ موالید .

 قبل 1994أفریقیا ، وأول من یتم انتخابھ في انتخابات كاملة التمثیل الدیمقراطي ، الذي عقد مكتب 

 تولیھ الرئاسة ، كان ماندیال مضاد للناشط الفصل العنصري ، وزعیم المؤتمر الوطني االفریقي
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 : منهج الدراسة .  6

بحكم أن الموضوع یثیر قضایا من الماضي فقد وصفت ھذه الدراسة عدد من المناھج و 

 :االقترابات و األدوات البحثیة التي تخدم البحث و أھمھا

 :المنھج التاریخي

یھتم ھذا المنھج أساسا بدراسة الظواھر و األحداث و المواقف التي مضى علیھا وقت 

طویل ، و ھو الطریق الذي یتبعھ الباحث في جمع المعلومات واألحداث و الحقائق الماضیة في 

 .فحصھا و نقدھا و تحلیلھا و التأكد من صحتھا ثم عرضھا وفق ترتیبھا

و یعرف المنھج التاریخي على أنھ بحث علمي یقوم على تتبع ظواھر تاریخیة انعكست من 

خالل أحداث ووقائع مثبتة في التاریخ و مسجلة في المصادر المختلفة و الغرض من الدراسة 

 1.التاریخیة ھو التعرف على جزئیاتھا و تحلیلھا لمعرفة مدى تناسقھا مع حركة التاریخ

على أنھ عملیة موضوعیة الكتشاف األّدلة و تحدیدھا و تقییمھا  " :"  Gardiner" و یعرفھ

و الربط بینھا من أجل إثبات حقائق معینة و الخروج منھا إلى استنتاجات تتصل بأحداث جرت في 

الماضي ، إنھ عمل یتم بروح التقصي الناقد إلعادة البناء و صّمم لیحقق عرضا صادقا أمینا 

 .2"لعنصر مضى

یستخدم المنھج التاریخي في دراسة الظواھر " : "خیر الدین علي عویس " و عل حد تعبیر 

و األحداث و المواقف التي مضى علیھا زمن طویل أو قصیر فھو مرتبط بدراسة الماضي و 

أحداثھ و مستمد من دراسة التاریخ ، بحیثیحاول الباحث فھم الحاضر و التنبؤ بالمستقبل من خالل 

 .دراسة األحداث الماضیة و التغیرات التي مّرت علیھ

                                                           

  .28 ، ص 1998عثمان حسن عثمان ، المنھجیة في كتابة البحوث و الرسائل الجامعیة ، سلسلة الطالب ، الشھاب ، الجزائر ،  1
2

  .82 ، ص1997 ، مصر ، 1 خیر الدین علي عویس ، دلیل البحث العلمي ، دار الفكر العربي ، ط
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أن یبقى المنھج التاریخي علمیا ضروریا لدراسة نوع من  "  Van Dalen"كما یقل 

الحوادث ، و ما دام الباحث یبحث عن الحقیقة فال بد أن ینتھج المنھج التاریخي في سبیل الوصول 

 .1إلى الحقائق التاریخیة

و على اعتبار أن الشخصیة المتناولة في البحث تاریخیة ، فقد ساعد ھذا المنھج على جمع 

 .البیانات و الوقوف على األحداث التاریخیة ، ذات العالقة المباشرة بالشخصیة

 

 

 :منھج دراسة الحالة

ھو المنھج الذي یتجھ إلى جمع البیانات العلمیة المتعلقة بوحدة ما ، و ھو یقوم أساسا على 

التعمق في دراسة مرحلة معینة من تاریخ الحالة أو جمیع المراحل التي مرت بھا للحصول على 

 .صورة كلیة لھا في عالقتھا المتنوعة في أوضاعھا المختلفة

منھج یتجھ إلى جمع المعلومات و البیانات العلمیة : " و یعرف منھج دراسة الحالة على أنھ 

المتعلقة بأي وحدة ، فردا كان ، مؤسسة ، نظام إجتماعي ، أو مجتمع بقصد الوصول إلى تعمیمات 

متعلقة بالوحدة المدروسة ، و بغیرھا من الوحدات المشابھة أو الشبیھة لھا ، فمن مقاصده األساسیة 

 2.الوصول إلى تعمیمات

 

 

 

                                                           

1
  .181 ، ص 2000رجاء وحید دویدي ، البحث العلمي ، أساسیاتھ النظریة و ممارستھ العلمیة ، دار الفكر ، دمشق ،  
  .105،ص 2004منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، ترجمة بوزید صحراوي و آخرون ،دار القصبة للنشر ،الجزائر،: مریس أنجرس  2
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 :أدوات البحث .  7

 

 

یعتمد الباحث التاریخي أساسا على جمع الشواھد المادیة ذات الصلة باألحداث و الشخصیلت 

 .الماضیة محل الدراسة

 :لذلك اشتملت دراستنا على المصادر التالیة

 

 :المصادر األولیة

 .تمثلت في الكتب و المراجع و الوثائق و المجالت التي تناولت الموضوع محل البورتري

 

 :المصادر الثانویة

بعض آراء و شھادات و أقوال و تصریحات من شخصیات أخرى متعلقة بالشخصیة موضوع 

 .البورتري
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 :البحثجمتمع  .  8

 

 

 غیر منتھیة و مفتوحة من أو ھو مجموعة منتھیة اإلنسانیة البحث في العلوم عإن مجتم"

 .1"العناصر المحددة مسبقا و التي ترتكز علیھا المالحظات

باعتبار أن دراستنا تسلط الضوء على التاریخ و على الشخصیة التي صنعت ھذا التاریخ و 

تركت لھ ماض ساھم في بناء الحاضر فإن مجتمع البحث ھذا یعبر عن كافة الشخصیات التاریخیة 

  .و السیاسیة و الثوریة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .204موریس أنجرس ، منھجیة البحث في العلوم اإلنسانیة ، المرجع نفسھ ،ص1



الجانب التمھیدي                                                                                                      اإلطار 
 المنھجي للبحث

13 

 

 :العینة و املعاینة. 9

 

ال " غیر إحتمالیة "نظرا لنوعیة دراستنا و التي تعتمد على شخصیة محددة ، فإن المعاینة ھي 

مجال للصدفة و االرتجال فیھا ، و ذلك ألنھا كافیة لتمثیل المجتمع األصلي و المتمثل في زعماء 

 .العالم

دون غیره  " نیلسون ماندیال"ألننا تعمدنا و فضلنا اختیار شخصیة الزعیم " :قصدیة" و ھي 

 .نظرا ألنھ من أبرز شخصیات  العالم 

 

 "غیر احتمالة قصدیة"و بالتالي فالمعاینة ھي 
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: صعوبات البحث . 10

  وعوائق كثیرا  ما تؤثر على دقة البحث ونتائجھ،                 تأي بحث أكادیمي  تعترضھ صعوبا

 :   ومن أھم الصعوبات التي واجھتنا  خالل عملیة البحث والمعلومات حول الموضوع

v  عدم تمكننا من الوصول إلى الشخصیات األقرب إلى ھذه الشخصیة للحصول على

 .معلومات أدق

v عدم توفر أھم المراجع و الكتب التي تدرس مثل ھذه الشخصیات. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الجانب النظري



 

16 

 

 متهید 

 

 :قمنا في ھذا الجانب باستعراض اإلطار النظري لدراستنا  وقد قسمناه إلى فصلین 

وتطرقنا  فیھ إلى البورتري الصحفي المفھوم و " البورتري الصحفي "  الفصل األول 

النشأة و التطور ، مع إبراز أنواعھ و إصداره ، ثم حددنا أھم خصائصھ و دواعي استخدامھ،و 

 .تعرفنا على بنیتھ و كیفیة انجازه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل األول
 البورتري الصحفي
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 :متهید

 

إن حقل الصحافة متنوع وغني باألنواع الصحفیة التي تضم بدورھا أربعة أنواع تشمل كل من 

واألنواع الفكریة والتي .والریبورتاج,التقریر,الخبر:األنواع اإلخباریة او التقدیریة والتي تضم 

إضافة إلى العمود و المقال االفتتاحي اما األنواع ‘تضم صحافة الرأي من مقابلة والتعلیق

 االستقصائیة فتتمثل في نوع واحد وھو تحقیق الصحفي

الرسم الكاریكاتوري –وأخیرا األنواع اإلبداعیة التعبیریة والتي تضم الصورة الفوتوغرافیة 

ھذا األخیر الذي سنسلط علیھ الضوء والذي یعتبر ترجمة لسیرة ذاتیة ورغم توجھ . والبور تري

الصحافة إلى استخدام المتزاید لھذا النوع إال انھ یعاني من قلة االھتمام بھ على الصعید النظري 

خاصة في الدول العربیة التي ال تھتم باستخدامھ لعدم الدرایة بخصوصیة وظیفتھ رغم جمالیات 

 .تركیبتھ وبنیتھ في الصحافة المعاصرة
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 :)المفھوم والنشأة(البور تري : املبحث األول

 

 یعود البور تري إلى عالم الرسم الزیتي الذي یعد من ابرز رسامي :مفھوم البور تري - 1

على انھ تعریف بالشخصیات المتمیزة "Michel Voirol"-"میشال فوارول"حیث .الروس

وإظھار كل ما یمیزھا عن غیرھا من عادات وطریقة العیش والتعامل مع الناس وطریقة تفكیر 

 .1وأمالھا ومشاریعھا ال وغیر ذالك 

ھو مادة صحفیة متخصصة لشخصیة مدعمة بصور فوتوغرافیة إلبراز مالمحھا وممیزاتھا 

 "Profil"تحرر بأسلوب رائع ورسمي تارة .وتصریحاتھا

حیث یبین كیف تنمو .ھو نوع صحفي یقوم على تقدیم وقائع آنیة من الحیاة الشخصیة لفرد معین-

وما ھي سلوكیاتھا في بیئة معینة وشروط إنتاجھا خالل مرحلة .ھذه الشخصیة وتتطور وتكتمل

 2تطور تاریخیة معینة 

وھو الصورة الحیة .فیلم مصور عن شخصیة:یعرف في الثقافة اإلعالمیة العربیة على انھ

 .لشخص ما

و ھو نوع تعبیري إبداعي قائم بذاتھ یركز على شخصیة فاعلة في المجتمع یقوم على سرد 

 .3فھو صورة فیھا قدوة للغیر. والوصف والحكي

 

                                                           

  .193 ، ص 2009ساعد ساعد ، فنیات التحریر ، الطبعة الثانیة ، دار الخلدونیة ،  1
  .74 ص 1999نصر الدین لعیاضي ، االقترابات النظریة بین األنواع الصحفیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ب ط ، الجزائر ،  2
  .194ساعد ساعد ، فنیلت التحریر ، المرجع نفسھ ، ص  3
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. ومن ھذه التعاریف نستنج أن البور تري نوع صحفي یستھدف شخصیة ذات أھمیة في المجتمع

و . حیث یمتاز أسلوبھ بالحیویة وعنصر التشویق إلبراز خصال الشخصیة ولفت االنتباه لھا 

 .یكون مدعما بصورة أو أكثر عن شخصیة الموضوع
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 : نشأة البور تریھ-2

انتشرت بین الصحف المطبوعة قبل اختراع آلة التصویر إذ ا‘إن رسوم البور تري عادة قیمة 

ورغم استخدام الصورة 1یقوم الرسام برسم صورة الشخص طالما كانت مالمحھ معروفة 

وذالك  . 2الفوتوغرافیة فیما بعد إال أنا الصحف ظلت تفضل عرض الشخصیات المرسومة

وقد سجل التاریخ . إلضافة نوع من التمیز في شخصیة الممیزة لصحیفة من غیرھا من الصحف

إذ تفنن في رسم "فالنتین الكسندر وفیتش سیروف"فكان على راسھم . ابرز رسامین البور تري 

وھي تؤدي دورھا " ماریا نیكوال یفني"لوحات الفنانة التراجیدیة التي تشغل في المسرح الشعبي 

كتابة " stanislavski"على خشبة المسرح حیث ظلت ھذه اللوحة خالدة في روسیا ومنھا استلھم 

 .فكان ھذا أول ظھور للبور تري المكتوب‘البور تري لھذه الفنانة 

إال إن الصحف لم تستغن عن رسم ‘وعلى الرغم من اكتشاف التصویر الفوتو غرافي  -

3الشخصیات و الخطوط للفت انتباه القارئ 
 

 

 

 

 

                                                           

  .512 ، ص 2002محمد منیر حجاب ، الموسوعة اإلعالمیة ، دار الفجر للنشر و التوزیع ، المجلد الثاني ،  1
  .111 ، ص 2004 ، 1محمد منیر حجاب ، المعجم األعالمي ، دار الفجر للنشر و التوزیع ، ط  2
  .71زكریا فكري ، اإلخراج الصحفي ، دار المعرفة الجامعیة ، ب ط ، ص  3
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 :تطور البــور تري - 3

وذلك خالل القرن السابع عشر حیث كان یعتمد . كان البور تري في بدایتھ یندرج ضمن األدب 

على أسلوب الوصف بغرض إبراز حیاة األدیب وأعمالھ تم تطور كشكل متمیز في القرن التاسع 

 ".البور تري األدبي"عشر تحت عنوان 

وبعدھا انتقل البور تري إلى مجال الصحافة لیصبح نوعا صحفیا مستقال و متمیزا بسبب وجود 

وقد ساھمت عدة عوامل . نفي االھتمام الذي یولیھ األدب والفن التشكیلي والصحافة لألشخاص 

 :في تطویر استخدامھ نذكر منھا ما یلي

 حاجة وسائل اإلعالم إلي تنویع مادتھا اإلعالمیة بحثا عن النفراد والتمایز -

الرغبة في تسلیط المزید من األضواء على بعض الشخصیات التي ال یفلح الحدیث الصحفي في -

 .1تحقیقھ الن بعض الشخصیات ال تجید الحدیث عن نفسھا وعن عالقتھا وتجاربھا 

 

 

 

 

 

                                                           

  .79نصر الدین لعیاضي ، القترابات النظریة بین األنواع الصحفیة ، المرجع السابق ، ص  1
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 :البورتري في الثقافة الغربیة و العربیة- 4

 :البورتري في الثقافة الغربیة:1_4

عرف البورتري في الصحافة الغربیة بأكثر من تعریف نقترح منھا البعض الذي وجدناه یتناسب 

 مع ما نرید القیام بھ في الجانب العملي 

أنھ یھدف إلى التعریف بالشخصیات : " MICHEL VOIROl"میشال فوارول  یقول :أوال

الممیزة و إظھار كل ما یمیزھا عن غیرھا من عادات و طریقة العیش و التعامل مع الناس و 

 .طریقة التفكیر و أمالھا و مشاعرھا و غیر ذلك

  .1كما أنھ یقول أن البورتري قلیل االستخدام في الصحافة المكتوبة

 مادة صحفیة ترسم شخصیة ما بابراز مالمحھا ، ممیزاتھا البیولوجیة ، تصریحاتھا ، :ثانیا

 .profilطریقتھا الخاصة في الحیاة ، و تحدد بأسلوب رائع تسمى تارة 

 مادة صحفیة لشخصیة مدعمة بصورة فوتوغرافیة ، البورتري نوع صحفي یقوم بوصف :ثالثا 

 .2شخصیة ما من خالل الخصائص التي تمیزھا ، نشاطھ ، مسیرتھ ، تصریحاتھ ، و غیرھا 

 و الصحفي یحرر البورتري على أساس المعلومات التي قام بجمعھا بنفسھ من مقابالت ، 

 ......روبورتاجات ، شھادات 

 

                                                           

Michel Voirol ,guide de la reduction, les guides du centre de formation et perfectionnment des journalistsFrance,P24
1
  
2 Pascal Fa , Philipe Leroy , essentiels , Milaus , Toulous , France , 1960 , P 21  . 
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 :البورتري في الثقافة االعالمیة العربیة:2_4

یندرج البورتري ضمن المجال الوصفي ، أو ھو فیلم مصور من شخصیة البحث و النقش عنھا 

أن " محمد لعقاب"جیدا ، أو أنھ على أساس تقدیم وقائع آنیة عن حیاة شخصیة ما و یرى 

 .1البورتري نوع صحفي تعبیري إبداعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   ,166 ، 2004محمد لعقاب ، الصحفي الناجح ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، ب ط ،  1
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 :أنواع البورتري و إصداره: املبحث الثاني

 

 :أنواع البورتري-  1

 :یأخذ البورتري عدة أشكال و یصنف إلى ما یلي

 : البورتري الكالسیكي_1

 .ھو النوع الذي یسجل المراحل األساسیة في المسار المھني لشخصیة ما

ھو النوع الذي یكتب بحمیمیة و عاطفة جیاشة ، تكون العالقة : البورتري الحمیمي أو النفسي_ 2

 1و الصحافي قویة و موغلة في ذاتیتھا )الشخصیة(بین موضوعھ 

 :    باالضافة إلى أن ھناك تقسیم آخر للبورتري

 ,قبل المیالد  1365 سنة "اخناتون"كان من قبل الفرعون المصري : البورتري الذاتي ·

 .و ھو عندما یخلق الفنان صورة لغیره بوصف و رسم للشخصیة:البورتري غیر الذاتي  ·

 

 

 

 

                                                           

  .74نصر الدین لعیاضي ، اقترابات نظریة بین األنواع الصحفي ، مرجع سابق ، ص  1
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 :إصدار البورتري - 2

یھدف البورتري إلى رسم صورة لشخصیة ما ، رسم مالمحھا الظاھرة و الدفینة ، و االھتمام 

 .ببعض التفاصیل 

  البورتري ال یسعى فقط  لتقدیم معلومات و أخبار عن أشخاص و إنما یسعى إلى تشكیل صورة 

ذھنیة عن الشخصیة و غرسھا في عقول جمھورھا ووسائل االعالم  و قد تكون ھذه الصورة 

 .1إیجابیة أو سلبیة

. البورتري نوع إبداعي و لھذا یتمیز بلغة جمیلة و أسلوب رشیق ال یجب الفھم بأنھ أسلوب أدبي 

فعلى البورتري أن یحتفظ بخاصیة اإلعالمیة البساطة و الوضوح و ب اإلضافة إلى ھذه 

الخصائص ھناك خصائص أخرى تتعلق بالمكان بحیث یجب أن یتخذ مكان ثابت في الجریدة أو 

 .اإلذاعة ، و أن یحمل توقیع صاحبھ

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .160محمد لعقاب ، الصحفي الناجح ، مرجع سابق ، ص  1
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       دواعي  خصائص البور تري و :املبحث الثالث
: استخدامه

  

 :خصائص البور تري الصحفي-1

یھدف البور تریھ  إلى رسم صورة لشخصیة ما االھتمام ببعض التفاصیل فھو یقوم أساسا   - 

 على وصف واستخدام التعابیر المختلفة 

ال یستھدف البور تري إخبار الجمھور بل یعمل على غرس صور الشخصیة المختارة في ذھن -

 .الجمھور ألسباب ذاتیة أو موضوعیة تراھا الوسیلة اإلعالمیة والصحفي

البور تري الصحفي مادة إبداعیة تخرج الشخص إلي الفضاء العمومي تحولھ من فرد نكرة إلي -

 شخصیة حمیمیة وقریبة من وسائل اإلعالم 

البور تري یقتبس بشكل واضح من الفن التشكیلي والرسم الزیتي إلى جانب اعتماده على -

 مشارب من التراجم والسیر األدبیة 

لیس البور تري بیوغرافیا محررة بشكل مقتضب وإداري انھ نوع إبداعي ینفرد بطریقتھ في -

 .1توظیف المعلومات واالنطباعات عن الشخصیة بقلبھ الفني وأسلوبھ المتین والرشیق 

وبھذه الخصائص یفتح البور تري المجال لتفنن في استخدام أرقى المعاني و التعابیر الوصیفة -

 .واألسالیب الفنیة المختلفة وھذا ما یمیزه عن األلوان الصحفیة األخرى

                                                           

  .75 ، 74نصر الدین لعیاضي ، اقترابات نظریة بین األنواع الصحفیة ، مرجع سابق ، ص ، ص  1



الفصل األول                                                                                                                                                                                               
 البورتري الصحفي

27 

 

 

 

 :دواعي ودوافع استخدام البور تري -2

 :إن الھدف من وراء استعمال البور تري في الصحافة یكمن في ما یلي 

قدرة البور تري على اإلبداع والخلق  الذاتي في رسم شخصیة ما وھذا ما یجعلھ یمیز الوسیلة * 

فھو بالتالي جاء لیصنف . اإلعالمیة التي یعرضھا الروبورتاج أو التقریر أو التحقیق أو غیرھا 

 .األنواع األخرى ویكملھا

قدرتھ على التالعب بالكلمات لرسم صورة عاكسة لشخصیات مشھورة یرغب الصحفي إبراز * 

 .صفاتھا 

یھتم بسمات الفرد الخاصة و یثمنھا ویبحث فیھا عن كل ما ھو أصیل و فردي فیرسمھ بنوع * 

 1من التحدي و نوع من العاطفة والتأثر

الن القادة والشخصیات الفاعلة حقیقة ال تتكلم عن نفسھا إما متواضعا : نستعمل البور تري أیضا* 

 .أو حرجا أو خوفا من وسائل اإلعالم

حتى نمیز عن غیرنا من وسائل اإلعالم األخرى ألنھ عمل إبداعي ذاتي نرسم فیھ شخصیة * 

 .بنوع من اإلعجاب

الن الحدیث الصحفي حتى و إن استعملناه فانھ ال یروي ضمأ القارئ فإنھ یبقي مرتبط * 

 )جیم‘بسین(
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الن البورتري یمكننا كم إبالغ أھدافنا ورسائلنا بشكل قوي ورائع من خالل جعل الشخصیة * 

 .1شخصیة مثالیة وقدوة في المجتمع 

 

فالصحافة إذن تستنجد بھذا النوع وتطالب باستعمالھ إلظھار قدراتھ وتأثیره والقیام بما عجزت * 

 .عنھ األنواع األخرى
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وكیفیة  الصحفي بنیةالبورتري :املبحث الرابع
 :كتابته وإجنازه

 :بنیة البور تري الصحفي-  1

یبني البور تري الصحفي على أساس ترتیب وتنسیق المعلومات والبیانات كغیره من األنواع 

 :الصحفیة وذلك على النحو التالي

ھو الذي یلفت انتباه القارئ ویكون مرتبط بصورة الشخصیة المراد الكتابة :عنوان البور تري-

األول یدل عل شخصیة والتاني یعطي لمحة ‘و غالبا یكون ھناك عنوان مجزأ إلى قسمین . عنھا

 "زارع العب في أمریكا"بن الدن:أو جانب من الموضوع مثل 

 .فالعنوان الثاني یحمل صورة عن الشخص المعني سواء كان من إنتاج  صحفي أو غیره

  .1المھم أن یتمكن العنوان في األخیر من إعطاء صورة أولیة عن شخصیة البور تري

 مقدمة البور تریھ قد تنطلق من مرحلة الصغر للشخصیة أو لحظة حاسمة أخرى في :المقدمة-

  كما یجوز 2حیتھا أو ما یمكن تسمیتھ بالمنعرج سواء في حیاة الریاضي أو السیاسي أو غیر ذلك 

 :االعتماد على بعض المقدمات منھا

 تمھد الموضوع :مقدمة  تمھیدیة *

  تضم تساؤل عمن تكون الشخصیة :مقدمة تساؤلیة*

  تحمل أھم االنطباعات التي كونھا الصحفي عن الشخصیة :مقدمة انطباعیة*
                                                           

  .67 ، األبیار ، الجزائر ، ص 2محمود إبراقن ، المبرق ، دار ثالة للنشر و التوزیع ، ط  1
  .197ساعد ساعد ، فنیات التحریر ، مرجع سابق ، ص  2



الفصل األول                                                                                                                                                                                               
 البورتري الصحفي

30 

 

 

 

 یعتبر العنصر األساسي  الذي تتجلي فیھ مالمح الشخصیة بالتفصیل بحیث یقوم فیھ :الجسم

الصحفي بتطویر رسم الصورة انطالقا مما تحصل علیھ معلومات ویضم كذلك تصریحات 

 1وأقوال الشخصیة لتدعیمھا وزیادة تثبیت صورتھا في األذھان 

 )والسرد‘ألحكي ‘الوصف(ویقوم جسم البور تري علة ثالث 

 2وھذه الثالثة تحترم دوما السیاق التاریخي ألحداث المرتبطة بالشخصیة الفاعلة 

نجیب فیھا عن ‘ تخضع لإلبداع ألنھا آخر ما تقع علیھ عین القارئ ویستقر في الذھن :الخاتمة

التساؤل الذي طرح في المقدمة كما یجوز أن یختم البور تري بسؤال وھذا ما یزید من تشریق 

 .3القارئ 

 .كما یمكن أن تكون الخاتمة في الغالب تقدیم للشخصیة كقدوة و نموذج في المجتمع 
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 :كیفیة كتابة البور تري -  2

و من وضع إلى آخر وحتى نستطیع كتابتھ یجب ما ‘ تختلف كتابة البور تري من شخص ألخر

 :یلي 

 .الوصف والحكي :تتطلب كتابة البور تري التحكم في تقنیتین متداخلتین متفاعلتین *

 فالوصف من الشخصي وبحجم ما یملك من معلومات عنھا 

یتضمن البور تري عناصر عقالنیة وعناصر ذاتیة ال تدرج في النص وفق شكل واحد من البناء *

فالعناصر الذاتیة تتطلب نوع من التفاعل مع الشخصیة و نوعا من التعاطف ‘بل تتغیر باستمرار 

 معھا وإلعجاب بھا 

تتطلب كتابة البور تري جمع المعلومات عن الشخصیة من خالل المقابالت مع أصدقائھا  *

 ومعارفھا أو من خالل ما كتب عنھا أو االستماع إلى ما تدلي بھ من معلومات 

 نحت حیاة الشخصیة الخاصة و الذاتیة في حدود معینة دون اإلساءة إلیھا*

تختلف كتبة البور تري باختالف الصحفیین وتباین مستویاتھم ودرجة ھضم المعلومات *

 .ومقدرتھم اإلبداعیة فالمنتوج النھائي یلخص رؤیة الصحفي للشخصیة

 .  .1ولھذا فكتابة البور تري الصحفي تتمنع من التفرد والتمایز
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: اخلالصة 

 

الصحفیة باعتبارھا نوع صحفي إبداعي یتطرق إلى " البورتریھات"تناولنا من خالل ھذا الفصل 

جوانب من حیاة األشخاص ونفسیتھم فھم ونوع یمكن الصحفي من ممارسة فن اإلبداع في إبراز 

معالم شخصیة ما وجعلھا تبدو في صورة مغایرة لصورة باقي الشخصیات لذلك فكتابتھ تتطلب 

قدرا من التحكم والسیطرة في أدوات التعبیر ومعرفة معمقة لخصوصیتھ وحتى ال یتحول إلي 

 حدیث صحفي أو روبوتاج و حتى نستطیع إبراز میزاتھ عن باقي األنواع الصحفیة األخرى
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: مراحل اجناز البورتري

 :مرحلة االستطالع و المعاینة_ 1

 و مراحل حیاتھا المختلفة ، عموما یعني  االستطالع ھو في التعرف على الشخصیة و ممیزاتھا

 .التعرف على الموضوع في جمیع مناحي الحیاة 

  كانت أول خطوة من مراحل التنقیب عن المراجع المتنوعة و التي تحصلنا علیھا بشكل كثیف 

" نیلسون ماندیال"نظرا لتعلق األمر بأحد الشخصیات الممیزة ، اختلفت الكتب في ذكر الرئیس  

كما . كناشر السالم في العالم و أخرى تناولت مختلف انجازاتھ و إسھاماتھ في الحركة التحرریة 

و التسلیط " البورتري"زودنا بحثنا بمراجع عتیقة و نادرة قصد إثراء النوع الصحفي المطبق 

على كل جوانبھ ، باإلضافة إلى أننا استندنا كتب من تألیف الشخصیة موضوع البورتري  نفسھا 

للتعرف علیھا أكثر و استدراك األخطاء الموجودة في البورتریھات السابقة لتفادي الوقوع في 

 .الخطأ من أجل إعداد البورتري بمقاییس أكادیمیة

 :كتابة نص البورتري المكتوب_ 2

بعد جمع كل المعلومات عن الشخصیة و إدراك التفاصیل قمنا بانجاز نص البورتري مع مراعاة 

منھجیة كتابتھ و العنایة باأللفاظ و العبارات المستعملة كون اللغة ركیزة أساسیة في البورتري ، و 

 .حسن توظیفھا یعكس جمالیات الشخصیة
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 وكنت أعلم بأنھ سیجيء األیاملم یدر في خلدي قط أنني لن أخرج من السجن یوما من         "...

الیوم الذي أسیر فیھ رجال حّرا تحت أشعة الشمس والعشب تحت قدمّي فإنني أصال إنسان متفائل 

 إلى جزءا من رأسھ في اتجاه الشمس وأن یحّرك قدمیھ اإلنسان يوجزء من ھذا التفاؤل ھو أن یبق

 . "األمام

ظھر ببشرتھ السمراء وعینیھ الحادتین  ومن وسط غاباتھا العالیة... إفریقیا من وسط أحراش جنوب

وقد أخذ على عاتقھ تحریر شعب بأكملھ من الذل والھوان والمھانة واالستخفاف التي ألّمت بھ ومن 

أشھر مناضل في القارة .. .إنھ نیلسون ماندیال...  كلھاإلنسانيأبشع حركة عرفھا التاریخ 

ھذا الثائر الذي استطاع أن ... ومن أشھر رجال القرن العشرین على المستوى العالمي... السمراء

وھذا الرجل الذي رفض االنجراف في غیابات الظلم ... ینتفض على كل ما ھو خطأ في الحیاة

 كل األصليواستطاع مقاومة سیاسة التمییز العنصري القائمة على سیطرة البیض وسلب المواطن 

حین زرع المستعمر » األبیضاالستبعاد الغربي «فقد قاوم االستیطان و... اإلنسانیةالحقوق 

 المستعمرة ولیحكم ویتحّكم في أصحاب األقلیة لیقیم حكم إفریقیا  أذیالھ في جنوباإلنجیلیزي

 ذلك الظلم ووقف أمام العالم كلھ متحدیا ومصّمما على إفریقیا  ورفض الشعب في جنوباألرض

أنھ لن یستسلم حتى یموت أو یحقق العدل ویحصل على حقھ ھكذا سّطر ماندیال ملحمة ال یعرف 

ومن زنزانتھ ...  أسطورة وإلیاذة یتغّنى بھا الشعبإلىالسجن لیتحّول بذلك إلى سّرھا إال ھو ودخل 

 عاما قضاھا ھناك قبل أن 27بعد  "جدران السجن"الضیقة أوقد ثورة الغضب التي أطاحت ب

 ...البغیضة» جدران العنصریة«تطیح ب

وظلت بالده ھي  ..لقد تحّدى ماندیال العنصریة والقسوة ومرارة الوحدة وعذابات السجن الطویلة

قّدم من أجلھا كل .. في قلبھ.. التي تربعت» األنثى الخالدة«كانت بمثابة .. العشق األكبر في حیاتھ

فقد كان یحمل اسم .. وعلى اسمھ.. ومن أجلھا ھي فقط تمّرد حتى على ذاتھ.. ما یملك

ألنھ .. »نیلسون«ولكنھ استبدل ھذا االسم ب.. »صانع المشكالت«التي تعني » الهرولیھال«

صانع الحلول "یرفض أن یكون كذلك لقناعة في نفسھ بأن دوره ھو أن یكون نقیض ذلك تماما أي 

 ."واإلنجازات

وكان لھ نصیبھ من ..  عاما50في غابة السیاسة  )ماندیال(لقد عاش ": قال عنھ أحد كتاب سیرتھ
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وراء و ..  وفیھ من العناد والكبریاء والبساطة والسذاجة واالندفاع والتصّوراإلنسانيالضعف 

سلطتھ وقیادتھ األخالقیین كان یخفي دائما سیاسیا متكامال وقد ارتكزت منجزاتھ العظیمة على 

 ." السیاسة بمعانیھا العریضة الواسعةوإتقانھبراعتھ 

وإنما حاصره عشق التحرر وسط بیئة عنصریة شكلت فیھ دورا .. لم یكن ماندیال مناضال بالمیالد

ومناضال لنیل حریتھ وحریة أبناء شعبھ فعزم على بلوغ فجر .. تحریضیا مناھضا لھذه البیئة ذاتھا

بعد أكثر من ربع قرن من القھر  ..وقد أطل علیھ ھذا الفجر واستجاب.. الحریة بأي ثمن كان

 .. والعذابواإلذالل

لم یكد یغادر .. كما یتباھى بھ رفاقھ» إفریقي الصقر الجنوب«أو » الزعیم األسود«ولم یكد ھذا 

خرج من السجن لیداوي الجراح ویقود بالده .. بالده» عذابات«إال لیتفرغ لمداواة » عذاب السجن«

غادر .. وعندما اطمأن إلى أن السفینة قد عبرت إلى بّر األمان.. في أحلك لحظات التحول التاریخیة

 ..الحكم لیبقى مع الناس والبسطاء

 

  نیلسون ماندیال ؟         فمن ھو 

، سیاسي مناھض لنظام )2013 دیسمبر 5 - 1918 یولیو 18(؛     نیلسون رولیھالھال ماندیال

. 1999-1994الفصل العنصري في جنوب أفریقیا وثوري شغل منصب رئیس جنوب أفریقیا 
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. وكان أول رئیس أسود لجنوب أفریقیا، انتخب في أول انتخابات متعددة وممثلة لكل األعراق

ركزت حكومتھ على تفكیك إرث نظام الفصل العنصري من خالل التصدي للعنصریة المؤسساتیة 

 .والفقر وعدم المساواة وتعزیز المصالحة العرقیة

     سیاسیا، ھو قومي أفریقي ودیمقراطي اشتراكي، شغل منصب رئیس المؤتمر الوطني 

كما . 1997 إلى 1991في الفترة من  )African National Congress : ANC(األفریقي 

 .1999-1998شغل دولیا، منصب األمین العام لحركة عدم االنحیاز 

درس ماندیال في جامعة . )Thembu(للعائلة المالكة تھمبو  )Xhosa(    ولد في قبیلة الطھوسا 

عاش في جوھانسبورغ وانخرط في . فورت ھیر وجامعة ویتواترسراند، حیث درس القانون

السیاسة المناھضة لالستعمار، وانضم إلى حزب المؤتمر الوطني األفریقي، وأصبح عضوا 

بعد وصول األفریكان القومیین من الحزب الوطني إلى . مؤسسا لعصبة الشبیبة التابعة للحزب

 في 1952 وبدأ تنفیذ سیاسة الفصل العنصري، برز على الساحة في عام 1948السلطة في عام 

حملة تحد من حزب المؤتمر الوطني األفریقي، وانتخب رئیس لفرع حزب المؤتمر الوطني 

عمل كمحام، وألقي القبض علیھ مرارا . 1955بترانسفال وأشرف على الكونغرس الشعبي لعام 

 1961-1956وتكرارا ألنشطة مثیرة للفتنة، وحوكم مع قیادة حزب المؤتمر في محاكمة الخیانة 

كان یحث في البدایة على احتجاج غیر عنیف، وبالتعاون مع الحزب الشیوعي في . وبرئ فیما بعد

) Umkhonto we Sizwe : MK(جنوب أفریقیا شارك في تأسیس منظمة رمح األمة المتشددة 

 أدین 1962وفي عام . ، ألقي القبض علیھ واتھم باالعتداء على أھداف حكومیة1961في عام 

 .بالتخریب والتآمر لقلب نظام الحكم، وحكمت علیھ محكمة ریفونیا بالسجن مدى الحیاة

 عاما في السجن، أوال في جزیرة روبن آیالند، ثم في سجن بولسمور وسجن 27    مكث ماندیال 

وبالموازاة مع فترة السجن، انتشرت حملة دولیة عملت على الضغط من أجل . فیكتور فیرستر

صار بعدھا ماندیال .  وسط حرب أھلیة متصاعدة1990إطالق سراحھ، األمر الذي تحقق في عام 

رئیسا لحزب المؤتمر الوطني األفریقي ونشر سیرتھ الذاتیة وقاد المفاوضات مع الرئیس دي 

، االنتخابات التي 1994كلیرك إللغاء الفصل العنصري وإقامة انتخابات متعددة األعراق في عام 

انتخب رئیسا وشكل حكومة وحدة وطنیة في محاولة لنزع فتیل . قاد فیھا حزب المؤتمر إلى الفوز
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كرئیس، أسس دستورا جدیدا ولجنة للحقیقة والمصالحة للتحقیق في انتھاكات . التوترات العرقیة

استمر شكل السیاسة االقتصادیة اللیبرالیة للحكومة، وعرضت إدارتھ . حقوق اإلنسان في الماضي

 . تدابیر لتشجیع اإلصالح الزراعي ومكافحة الفقر وتوسیع نطاق خدمات الرعایة الصحیة

، وأشرف على 103    دولیا، توسط بین لیبیا والمملكة المتحدة في قضیة تفجیر رحلة بان آم 

امتنع عن الترشح لوالیة ثانیة، وخلفھ نائبھ تابو إیمبیكي، لیصبح فیما . التدخل العسكري في لیسوتو

بعد رجال من حكماء الدولة، ركز على العمل الخیري في مجال مكافحة الفقر وانتشار اإلیدز من 

 .خالل مؤسسة نیلسون ماندیال

    أثارت فترات حیاتھ الكثیر من الجدل، عارضھ الیمینیون وانتقدوا تعاطفھ مع اإلرھاب 

كما تلقى الكثیر من اإلشادات الدولیة لموقفھ المناھض لالستعمار وللفصل العنصري، . والشیوعیة

 و میدالیة الرئاسة األمریكیة 1993 جائزة، منھا جائزة نوبل للسالم 250حیث تلقى أكثر من 

یتمتع ماندیال باالحترام العمیق في العالم عامة وفي . للحریة ووسام لینین من النظام السوفییتي

 ، وفي كثیر من تاتا أو مادیباجنوب أفریقیا خاصة، حیث غالبا ما یشار إلیھ بإسمھ في عشیرتھ 

 ".أبو األمة"األحیان یوصف بأنھ 

 سفیر الضمیر .... نیلسون مندیال  نشأة                   

 )1936-1918(الطفولة  ·

،  )Umtatu( بمقاطعة أوماتاتا Mvezo في قریة مفیتزو 1918 جوان 18    ولد ماندیال في 

أو » نازع األغصان من الشجر«، ویعني »رولیھالھال«سمي . بإقلیم ترانسكاي في جنوب أفریقیا

أحد أجداده من . ،  وفي السنوات الالحقة أصبح یعرف باسم عشیرتھ، مادیبا"المشاكس"بالعامیة 

، كان حاكما لشعب تیمبو في أراضي ترانسكاي بمقاطعة Ngubengcukaجھة والده، نغوبنغوكا 

 ھو جد نیلسون ماندیالھذا الملك، كان لھ إبن اسمھ .  كیب الشرقیة الحدیثة في جنوب أفریقیا

، أو ما Ixhibaألن ماندیال لم یكن سوى طفل الملك من زوجة من عشیرة اكزیبا . ومصدر لقبھ

. ، فكان غیر مؤھال لیرث العرش ولكنھ أعتبر مستشار الورثة الملكیین"الفرع األیسر"یسمى ب 
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، زعیما محلیا Gadla Henry Mphakanyiswaومع ذلك، كان والده، غادال ھنري مفاكانیسوا 

، بعد أن اتھم مجلس حكام أبیض سلفھ 1915ومستشار للملك، تم تعیینھ في المنصب في عام 

، أقیل غادال أیضا من منصبھ بتھمة الفساد، قیل لنیلسون أنھ فقد وظیفتھ 1926في عام . بالفساد

كان  »,Qamataكاماتا «كان محب لإللھ . بسبب وقوفھ ضد في مطالب المجلس غیر المعقولة

وكانت . متزوج من أربع نسوة، ولدیھ أربعة أوالد وتسع بنات، یعیشون في قرى مختلفة" غادال"

ھي الزوجة الثالثة، وھي ابنة انكیداما  )Nosekeni Fanny(» نوسیكا فاني«والدة نیلسون 

)Nkedama(  وعضوا في أمامبفو » الفرع األیمن«من)amaMpemvu( من عشیرة كوسا.  

شب ماندیال مع اثنین »  العادات والطقوس والمحرمات«    في سنواتھ األولى، ھیمنت على حیاتھ 

، وكان یرعى قطعان الماشیة صبي ویمضي معظم Qunuمن أخواتھ في مسكن والدتھ بقریة 

كان والداه أمیین، ولكن والدتھ التي اعتنقت المسیحیة أرسلتھ . الوقت في الخارج مع أوالد آخرین

عمد كمیثودي، وأعطى معلم ماندیال بھ اسما . إلى المدرسة المیثودیة المحلیة وھو بعمر سبعة سنین

عندما كان ماندیال في التاسعة من عمره، قدم أبوه للعیش معھم . كإسم أول" نیلسون"إنجلیزیا ھو 

قال في وقت . ، حیث توفي بمرض لم یشخص یعتقد ماندیال أنھ من أمراض الرئةQunuفي كونو 

 ".إحساس عنید بالعدالة"و " التمرد بفخر"الحق أنھ ورث من والده 

، Mqhekezweniقصر في مكیكزوبي " Great Place"» المكان العظیم«    أخذتھ والدتھ إلى 

 Jongintaba(أین كان تحت رعایة الوصي على عرش تیمبو، الزعیم یونجینتابا دالیندیبو 
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Dalindyebo( . ولم یرى أمھ مرة أخرى لسنوات عدیدة، ورأى ماندیال أن یونجینتابا وزوجتھ

والبنت  )Justice(عاماله وكأنھ طفلھما، بنفس مقام اإلبن جستیس  )Noengland(إنغالند -نو

كان ماندیال یتردد على الكنیسة كل یوم أحد مع األوصیاء، حتى أصبحت . )Nomafu(نومافو 

التحق بمدرسة البعثة المیثودیة الواقعة بجانب القصر، حیث . للمسیحیة مكانة خاصة في حیاتھ

فأحب التاریخ األفریقي، من خالل . والتاریخ والجغرافیا )Xhosa(درس اللغة اإلنجلیزیة و كوسا 

استماعھ إلى حكایات الزوار المسنین إلى القصر، وتأثر بالخطاب المعادي لإلمبریالیة الزعیم 

Joyi .سنة، 16بعمر . وفي وقتھا كان یعتبر المستعمرین األوروبیین ومحسنین، ولیسوا ظالمین 

 للخضوع لطقوس Tyhalarhaسافر مع جستیس والعدید من األوالد اآلخرین إلى تایھاالرھا 

الختان وھو رمز النتقالھم من الطفولة إلى الرجولة، وبعد اتمام الطقوس، سمي بـ دالیبھونغا 

"Dalibunga." 

 )1940-1936(كالركبري، ھیلدتاون وفورت ھیر  ·

 

 1937   ماندیال، سنة                                   

ورغبة منھ في اكتساب المھارات الالزمة لیصبح المستشار الخاص لبیت تیمبو الملكي، بدأ ماندیال 

في  )Clarkebury Boarding Institute: باإلنجلیزیة(دراستھ الثانویة في معھد كالركبري 

Engcoboوشجع . ، وھي مؤسسة على النمط الغربي وأكبر مدرسة لألفارقة السود في تیمبوالند

، حیث بنى "المنغلقة"االختالط القائم بین الطلبة على قدم المساواة، نیلسون في تغییر طبیعتھ 

صداقة ممیزة مع فتاة ألول مرة، وبدأ في ممارسة الریاضة وطور حبھ للحدائق  استكمال الشھادة 
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، إلى كلیة میثودیة )Healdtown: باإلنجلیزیة( انتقل إلى ھیلدتاون 1937في عامین،  وفي عام 

مدیر المدرسة أكد على . في فورت بوفورت مر بھا معظم الحاشیة المالكة بتیمبو، وكذا جستیس

تفوق الثقافة اإلنجلیزیة، والحكومة، ولكن اھتمام ماندیال تزاید بالثقافة األفریقیة األم واتخذ أول 

صدیق من خارج كوسا، یتحدث لغة السوتو، وتأثر بأحد أفضل معلمیھ، رجل من كوسا كسر أحد 

كان ماندیال یقضي بعض من وقت فراغھ في المالكمة . محرماتھا بزواجھ بامرأة من السوتو

  .والركض لمسافات طویلة، في السنة الثانیة صار ماندیال محافظا

) Bachelor of Arts: باإلنجلیزیة(بدعم من یونجینتابا، بدأ ماندیال التحضیر للیسانس الفنون 

 طالبا في ألیس، في الكاب 150وھي درجة في جامعة فورت ھیر، جامعة النخبة السوداء بحوالي 

ھناك درس اللغة اإلنجلیزیة واألنثروبولوجیا والسیاسة واإلدارة المحلیة والقانون . الشرقیة

. الھولندي الروماني في سنتھ األولى، رغبة منھ لیصبح مترجما أو كاتبا في وزارة الشؤون المحلیة

واصل اھتمامھ . بقي ماندیال في مھجع ویسلي ھاوس، حیث صادق أولیفر تامبو وقریبھ ماتانزیما

بالریاضة، أخذ ماندیال دروسا في الرقص،  كما تمیز في تمثیل مسرحیة درامیة عن أبراھام 

أصبح عضوا في جمعیة الطلبة المسیحیین، وقدم فصوال في الكتاب المقدس للمجتمع . لینكون

. المحلي،  وصار مناصرا صریحا لجھود الحرب البریطانیة عندما اندلعت الحرب العالمیة الثانیة

والحركة المناھضة لإلمبریالیة،  )ANC(كان لدیھ أصدقاء متصلین بالمؤتمر الوطني األفریقي 

تلقى مساعدة من لجنة إسكان طلبة السنة األولى والتي ھیمنة على . ولكن ماندیال تجنب التورط فیھا

 'Students: باإلنجلیزیة(سنواتھ التالیة، فبنھایة السنة األولى  انخرط في مقاطعة مجلس الطالب 

Representative Council : SRC(  للطعام بسبب نوعیة، والذي كلفھ توقیفا مؤقتا من

  .الجامعة، فغادرھا من دون شھادة

 )1943-1941(وصولھ إلى جوھانسبورغ  ·

، وجد ماندیال یونجینتابا قد رتبت زیجات لھ 1940عند عودتھ إلى مكیكزویني في دیسمبر 

. 1941ولجستیس، فھربوا فزعین إلى جوھانسبورغ عبر كوینزتاون، التي وصلوھا في أبریل 

، حیث كانت أول تعامل مع Crown Minesحصل ماندیال على عمل كحارس لیلي في مناجم 

مكث . انھ كان ھاربا )المختار( indunaالرأسمالیة في جنوب أفریقیا، ولكنھ طرد عندما اكتشف 
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مع ابن عمھ في بلدة جورج غوتش، حیث قدم ماندیال إلى الناشط في حزب المؤتمر الوطني 

ھذا األخیر أمن لھ وظیفة كاتب تحت التمرین في مكتب محاماة لشركة . »والتر سیسولو«األفریقي 

»Witkin, Sidelsky and Edelman« . كان یدیر الشركة»Lazar Sidelsky« یھودي ،

 Gaur«في الشركة، صادق ماندیال . لیبرالي متعاطف مع قضیة حزب المؤتمر الوطني األفریقي

Redebe« ،وھو فرد من كوسا وعضو في حزب المؤتمر الوطني األفریقي والحزب الشیوعي ،

، شیوعي یھودي أصبح أول أصدقاء ماندیال من )Nat Bregman(مثلھ مثل نات بریغمان 

عند حضوره لنقاشات ولقاءات األحزاب الشیوعیة، أعجب ماندیال بأن األوروبیین . البیض

ومع ذلك، ذكر الحقا انھ من لم ینضم . واألفارقة والھنود والملونین متمازجین على قدم المساواة

إلى الحزب بسبب اإللحاد ما یتعارض مع إیمانھ المسیحي، وألنھ رأى أن كفاح في جنوب أفریقیا 

 1943تزاید نشاطھ السیاسي بشكل واضح، ففي أوت . یجب أن یكون ضد العنصریة ولیس الطبقیة

واصل تعلیمھ العالي، . سار ماندیال لدعم مقاطعة ناجحة للحافالت احتجاجا على ارتفاع أجرة

  .وسجل ماندیال في جامعة جنوب أفریقیا بالمراسلة، والعمل على اللیسانس في اللیل

 في بلدة الكسندرا، ورغم غرقھا في Xhomaبراتبھ الصغیر، استأجر ماندیال غرفة في بیت أسرة 

محرج من فقره، تتودد . بالنسبة لھ" مكانا عزیزا"الفقر والجریمة والتلوث، ظلت الكسندرا دائما 

 .لفترة وجیزة المرأة من سوازیالند قبل أن یفشل في التقرب من ابنة األسرة التي تضیفھ

 رغبة في توفیر المال واالقتراب من وسط مدینة جوھانسبرج، انتقل ماندیال إلى مجمع جمعیة 

العمل األصلیة یتواترسراند، حیث یعیش بین عمال المناجم من قبائل مختلفة، وكان المركب 

في أواخر عام . ، وقال انھ التقى مرة بریجنت ملكة باسوتوالند"محطة الطریق لزیارات القادة"

وعند عودتھا إلى تیمبوالند، توفیت في .  ماندیال وسامحتھ على فرارهJongintaba، زارت 1941

عاد ماندیال وجستیس لحضور الجنازة، حبث وصال في وقت متأخر من الیوم بعد . 1942شتاء 

، عاد ماندیال إلى جوھانسبرغ لمتابعة مسار 1943اجتیازه المتحانات اللیسانس في أوائل عام 

وذكر الحقا أنھ لم یعش حالة من . السیاسي كمحام بدال من كاتب تحت التمرین في مكتب بتیمبوالند

 ".وجدت نفسي ببساطة أقوم بذلك، وال أقدر على فعل غیره"التجلي، ولكن 
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 لــــلثائــــــــــــر األســـمــــــر...النــــــشــــاط الثـــــــــوري     

 )1949-1943(دراسة القانون ورابطة شبیبة المؤتمر  ·

عند بدئھ لدراسات القانون في جامعة ویتواترسراند، كان ماندیال األفریقي األصل الوحید في 

الكلیة، فواجھ العنصریة، وصادق اللیبرالیین والشیوعیین واألوروبیین والیھود والطالب الھنود، 

عند انضمامھ لحزب المؤتمر الوطني . وكان من بینھم جو سلوفو وھاري شفارتز وروث فیرست

األفریقي، تزاید تأثر ماندیال بسیسولو، وأمضى الكثیر من الوقت مع ناشطین آخرین في بیت 

، التقى ماندیال بالقومي 1943في عام . سیسولو في أورالندو، من بینھم صدیقھ القدیم أولیفر تامبو

، وھو معارض بشدة للجبھة العرقیة المتحدة ضد )Anton Lembede(األفریقي أنطون لمبدي 

وعلى الرغم من صداقاتھ مع غیر السود . االستعمار واإلمبریالیة أو التحالف مع الشیوعیین

، معتقدا بأنھ یجب على األفارقة السود أن یكون »لمبدي«والشیوعیین، إال أن ماندیال دعم آراء 

ظھرت الحاجة إلى جناح شباني لتعبئة . مستقلین تماما في كفاحھم من أجل تقریر المصیر السیاسي

شاملة لألفارقة في المعارضة، فكان ماندیال ضمن وفد زار رئیس حزب المؤتمر الوطني األفریقي 

. ، حول ھذا الموضوع في منزلھ في صوفیاتاون )Alfred Bitini Xuma(ألفرد بیتیني كسوما 

، تأسست رابطة الشبیبة للمؤتمر الوطني 1944وفي یوم األحد الموافق لعید الفصح من عام 

بمركز البانتو  )African National Congress Youth League : ANCYL(اإلفریقي 

، مع لمبدي رئیسا وماندیال عضوا في اللجنة )Eloff(االجتماعي الرجالي في شارع إلوف 

  .التنفیذیة
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 1944                            ماندیال وإیفلین في عام 

في منزل سیسولو، التقى ماندیال بایفلین ماس، وھي ناشطة من حزب المؤتمر الوطني األفریقي 

 وعاشا في البدایة لفترة مع 1944 أكتوبر 5تزوجا في . ، ترانسكايEngcoboوممرضة من 

. 1946 في أورالندو في وقت مبكر من عام 8115أھلھا، قبل أن یستأجرا وینتقال إلى البیت رقم 

، 1946، في فبرایر )Madiba "Thembi" Thembekile(ولد طفلھما األول، مادیبا ثیمبكایل 
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، ولكنھا ماتت بعد تسعة أشھر بالتھاب 1947في عام  )Makaziwe(ورزقا بنت اسمھا مكازیوي 

في أوائل عام .  لإلقامة معھLeabieتمتع ماندیال بحیاتھ المنزلیة، ودعا والدتھ وشقیقتھ . السحایا

، »Witkin, Sidelsky and Edelman«، كان قد أمضى ثالث سنوات كاتبا في شركة 1947

وقرر أن یصبح طالبا بدوام كامل، والعیش على القروض من البانتو للرعایة االستئمانیة 

  ) .Bantu Welfare Trust: باإلنجلیزیة(

، ھرع ماندیال برئیسھ لمبدي إلى المستشفى، حیث توفي، فخلفھ على رأس 1947في یولیو 

ANCYL رئیس أكثر اعتداال ھو »Peter Mda« والذي وافق على التعاون مع الشیوعیین ،

 دعم 1947، وفي دیسمبر Peter Mdaاختلف ماندیال مع نھج . وغیر السود، وعین ماندیال أمینا

، 1947في عام . ، معتبرا أیدیولوجیتھم غیر أفریقیةANCYLإجراءا فاشال لطرد الشیوعیین من 

تم انتخاب ماندیال لعضویة اللجنة التنفیذیة لحزب المؤتمر الوطني األفریقي بترانسفال، تحت قیادة 

 ضد رغبات اللجنة التنفیذیة Ramohanoeوعندما عمل . CS Ramohanoeالرئیس اإلقلیمي 

  .لترانسفال وتعاون مع الھنود والشیوعیین، كان ماندیال احد الذین دفعھ إلى االستقالة القسریة

، والتي یصوت فیھا فقط البیض، ھیمن على السلطة حزب 1948في انتخابات جنوب أفریقیا لعام 

Nasionale Herenigde األفریكاني تحت رئاسة دانیال ماالن فرانسوا، والذي اتحد بعد فترة 

ھذا الحزب، ذي النزعة العنصریة العلنیة، . قصیرة مع حزب األفریكاني لتشكیل الحزب الوطني

باكتسابھ لتأثیرا أكثر في حزب المؤتمر الوطني . قنن ووسع بتشریعات جدیدة للفصل العنصري

مثل المقاطعات : األفریقي، بدأ ماندیال وكوادره بدعوة لعمل مباشر ضد نظام الفصل العنصري 

 ھذه Xumaلم یدعم . واإلضرابات، متأثرین بوسائل وتكتیكات الجالیة الھندیة في جنوب أفریقیا

األطروحة فأقیل من الرئاسة في تصویت بحجب الثقة، وعوض بـ جیمس موروكا ومكتب أكثر 

: ، وذكر ماندیال في وقت الحق Godfrey Pitje و تامبو وMdaتشددا یتكون من سیسولو و 

وبسبب تخصیص . »قدنا اآلن حزب المؤتمر الوطني األفریقي إلى مسار أكثر رادیكالیة وثوریة«

الكثیر من وقتھ للسیاسة، فقد فشل ماندیال في سنتھ النھائیة في یتواترسراند ثالث مرات، وحرم في 

  .1949نھایة المطاف من نیل الشھادة في دیسمبر عام 
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 )1954-1950(حملة التحدي ورئاسة فرع حزب المؤتمر في ترانسفال  ·

 

 

                     العلم ثالثي األلوان للمؤتمر الوطني األفریقي

في . 1950أخذ ماندیال مكان كسوما في رئاسة الھیئة التنفیذیة لحزب المؤتمر الوطني في مارس 

ذلك الشھر، عقدت اتفاقیة للدفاع عن حریة التعبیر في جوھانسبرغ، جمعت بین نشطاء األفارقة 

عارض ماندیال . والھنود والشیوعیین للدعوة إلى إضراب عام ضد نظام الفصل العنصري

اإلضراب ألنھ لم یكن بقیادة حزب المؤتمر الوطني األفریقي، ولكن مجموعة كبیرة من العمال 

» 1950قانون قمع الشیوعیة، «النتیجة كانت زیادة في القمع البولیسي وإدراج . السود شاركوا فیھ

، ANCYL، انتخب ماندیال رئیسا لـ 1950في عام . والذي مس أعمال كل المجموعات المحتجة

، واصل التحجج ضد الجبھة المتحدة ضد العنصریة 1951في المؤتمر الوطني للحزب في دیسمبر 

بعد ذلك، غیر نظرتھ بأكملھا، وأقر بنھج الجبھة ؛ متأثرا بأصدقائھ مثل . ولكنھ خسر في االنتخابات

وبدعم االتحاد السوفییتي لحروب التحریر الوطنیة، وبھذا  )Moses Kotane(موزس كوتان 

صار متأثرا بنصوص كارل ماركس . یكون ماندیال قد كسر نظرتھ السیئة للشیوعیة أیضا

في . وفریدریك أنجلز وفالدیمیر لینین وجوزیف ستالین وماو تسي تونغ، كما آمن بالمادیة الجدلیة

 للمحاماة، وكان لزیادة التزامھ بالعمل HM Basner، بدأ ماندیال العمل في مكتب 1952أبریل 

  .والنضال أن قللت من الوقت الذي یقضیھ مع عائلتھ
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، بدأ حزب المؤتمر الوطني األفریقي استعدادا لالنضمام إلى حملة تحد لنظام الفصل 1952في عام 

. العنصري مع المجموعات الھندیة والشیوعیة، وتأسس مجلس التطوع الوطني لتجنید المتطوعین

اتخذ قرار بمقاومة العنفیة بتأثر بحركة المھاتما غاندي، ما اعتبره البعض بأنھ خیار أخالقي، في 

 10 یونیو، ألقى ماندیال خطابا أمام حشد من 22وفي رالي دیربان في . حین اعتبره ماندیال واقعیة

أالف شخص، شكل انطالقة لحملة االحتجاجات، فالقي علیھ القبض بسببھا واعتقل لفترة وجیزة في 

بتزاید االحتجاجات، نما عدد المنتسبین لحزب المؤتمر الوطني األفریقي من . سجن ساحة مارشال

، وردت الحكومة على االحتجاجات باالعتقاالت الجماعیة وإصدار قانون 100،000 إلى 20،000

في مایو، حظرت السلطات على رئیس .  للسماح بتطبیق األحكام العرفیة1953السالمة العامة في 

ANUماركس . ب. في ترانسفال، السید ج)J. B .Marks(  الظھور العلني ؛ فلما أحس بعدم

انتخب ماندیال رئیسا إقلیمیا في أكتوبر، . قدرتھ على الحفاظ على موقفھ، أوصى بماندیال خلیفة لھ

  .لترشیحھ» ultra-Africanist Bafabegiya«رغم معارضة مجموعة 

 

  

متأثرا بأفكار التیار الیساري المكافح  في أوائل خمسینیات القرن العشرین، كان مندیال

 .)على الیسار(وجواھر نھرو  )الیمین على(لالستعمار، والذي ضم كارل ماركس 

، اعتقل ماندیال تحت عنوان قانون قمع الشیوعیة ووقف أمام المحاكمة رفقة 1952   جوان30في 

الشیوعیة "حكم علیھم بتھمة . في جوھانسبرغ- ومن بینھا موروكا، سیسولو ودادو -  متھما 21

في دیسمبر، حظر على . معلقة لمدة عامین» األشغال الشاقة لتسعة أشھر«بعقوبة " النظامیة
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ماندیال، لمدة ستة أشھر، حضور االجتماعات أو التحدث مع أكثر من شخص في وقت واحد، مما 

، 1953في سبتمبر . وتالشت حملة االحتجاجات.  في ترانسفال غیر عملیةANUیجعل رئاستھ لـ 

 No Easy: باإلنجلیزیة(ال طریق سھل إلى الحریة «قرأ أندرو كونین خطابا لماندیال بعنوان 

Walk to Freedom( «اقتبس العنوان من زعیم . في تجمع للمؤتمر الوطني األفریقي بترانسفال

قاد الخطاب لخطة طوارئ في . االستقالل الھندي جواھر الل نھرو، والذي أثر في فكر ماندیال

، تضمنت تقسیم المنظمة M-Planھذه، أو » ماندیال«خطة . حال حظر المؤتمر الوطني األفریقي

  .إلى خالیا بقیادة أكثر مركزیة

، قبل أن ینتقل إلى »Terblanche and Briggish«حصل ماندیال على عمل كمحام في شركة 

في . ذات النھج اللیبرالي، كما اجتاز االمتحانات المؤھلة لیصبح مدعیا عاما» ھلمان ومیشال«

ماندیال «، افتتح ماندیال وأولیفر تامبو شركتھم الخاصة للمحاماة 1953شھر أغسطس من عام 

كانت الشركة الوحیدة في مجال القانون التي . ، ونشطت في وسط مدینة جوھانسبرج»وتامبو

یدیرھا األفارقة في البالد، واشتھرت بین السود المظلومین، وغالبا ما تعاملت مع قضایا وحشیة 

لم تعجب ھذه الشركة السلطات، واضطرت شركة إلى االنتقال لمكان بعید بموجب قانون . الشرطة

  .مناطق المجموعات ؛ ونتیجة لذلك انخفض عدد زبائنھا

، 1954، في مایو )Makaziwe Phumia(رغم أن ماندیال قد رزق بابنة الثانیة، مكازیوي فومیا 

مشیرة إلى عالقات مع لیلیان . إال أن عالقتھ مع إیفلین صارت متوترة، وأتھمتھ بارتكاب الزنا

وأخرى مع السكرتیرة روث مومباتي ؛ ادعاءات  )عضوة في حزب المؤتمر األفریقي(نغویي 

مشمئزة من سلوك ابنھا، . مستمرة ولكن غیر مثبتة تتحدث عن میالد طفل لمندیال من ھذه العالقات

ورفضت ھوس » شھود یھوه« إلى ترانسكاي، في حین انضمت إیفلین لـ Nosekeniعادت والدتھ 

  .ماندیال بالسیاسة

 )1961-1955(مؤتمر الشعب ومحاكمة الخیانة  ·

أن : نحن، شعب جنوب أفريقیا، نعلن للجمیع في بلدنا والعالم حتى يعلموا"

جنوب أفريقیا ملك لجمیع الذين يعیشون فیھا، بیض وسود، وأنه ال يمكن 
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ألي حكومة أن تدعي بعدل سلطتھا ما لم يكن ذلك قائما على إرادة 

." الشعب

 —The opening of the Freedom Charter 

ال بدیل عن مقاومة "وصل ماندیال إلى تصور حول حزب المؤتمر الوطني األفریقي یقضي بأنھ 

بعد أن شارك في االحتجاج الفاشل لمنع ھدم ضاحیة السود في صوفیاتاون " مسلحة وعنیفة

أشار على سیسولو بطلب األسلحة من جمھوریة الصین الشعبیة، . 1955جوھانسبرغ في فبرایر 

ولكن الحكومة الصینیة اعتقدت بأن الحركة غیر مستعدة لخوض حرب عصابات ضد نظام الفصل 

بمشاركة من مجلس جنوب أفریقیا الھندي، ومجلس الملونین ومؤتمر جنوب أفریقیا . العنصري

لنقابات العمال وكونغرس الدیمقراطیین، حضر حزب المؤتمر الوطني األفریقي لمؤتمر الشعب، 

. داعیا جمیع مواطني جنوب أفریقیا إلرسال مقترحات لمرحلة لحقبة ما بعد الفصل العنصري

واستنادا إلى الردود، وضع روستي بیرنشتاین مسودة میثاق الحریة، لدعوة إلى إنشاء دولة 

وعندما اعتمد المیثاق في المؤتمر یونیو . دیمقراطیة غیر عنصریة مع تأمیم الصناعات الرئیسیة

 مفوض، اقتحمت الشرطة مكان الحدث، ورغم ذلك بقي 3000 في بكلیبتاون بحضور 1955

  .جزءا مھما من أیدیولوجیة ماندیال

، ذھب ماندیال في یوم عطلة العمل إلى ترانسكاي لمناقشة 1955 جانفيبعد نھایة الحظر الثاني في 

واغتنم الفرصة لزیارة .  مع زعماء القبائل المحلیة1951اآلثار المترتبة عن قانون سلطات بانتو 

، تلقى إعالنا بحظر ثالث 1956في مارس .  قبل العودة إلى كیب تاونNoenglandوالدتھ أیضا و

خص الظھور العام، حیث تم حصره على جوھانسبرج لمدة خمس سنوات، ولكنھ كان یتحداه في 

. تحطم زواجھ عندما أقدمت إیفلین على مغادرة البیت مع أبنائھم للعیش مع شقیقھا. أحیان عدة

، مدعیة أن ماندیال كان یسيء لھا جسدیا، األمر 1956وشرعت في إجراءات الطالق في مایو 

سحبت إیفلین عریضة االنفصال في . الذي نفاه ماندیال، واشتد الصراع بینھم حول حضانة األطفال

، والتي انتھت بالطالق في 1958نوفمبر، ولكن ماندیال واصل إجراءات الطالق في ینایر من عام 

أثناء إجراءات الطالق، نشأت عالقة بینھ وبین . مارس مع عودة حضانة األطفال ألمھم إیفلین

وأصبحت .  في بیزانا1958 یونیو 14األخصائیة االجتماعیة، ویني مادیكیزیال، وتزوجا في 
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ویني، في وقت الحق، مشاركة في أنشطة حزب المؤتمر الوطني األفریقي، وقضت عدة أسابیع 

  .في السجن

 

 

 .                       عمت نظام الفصل العنصري جمیع مجاالت الحیاة
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 ).1960(                       ماندیال یحرق علنا تراخیص مروره 

، اعتقل ماندیال إلى جانب معظم المجلس التنفیذي لحزب المؤتمر الوطني 1956 دیسمبر 5في 

احتجز في سجن جوھانسبرغ وسط احتجاجات واسعة، . للدولة» الخیانة العظمى«األفریقي بتھمة 

بدأ طعن الدفاع .  دیسمبر، قبل تحدید مدة سجنھ19 في Drill Hallوخضع للتحقیق االبتدائي في 

، وأشرف علیھ محامي الدفاع فیرنون بیرنجیھ، واستمرت القضیة حتى توقفت 1957 ینایر 9في 

، تم تعیین القاضي أوزوالد بیرو لترأس القضیة، وفي فبرایر استبعد 1958في ینایر . في سبتمبر

. لدفاع المتھمین یسمح باللجوء إلى المحكمة العلیا بترانسفال" سبب كاف"القاضي أن یكون ھناك 

، بعد أن لبي طلب المتھمین 1958بدأت المحاكمة بالخیانة رسمیا في بریتوریا في أغسطس 

في أغسطس، أسقطت تھمة . بتعویض القضاة الثالثة، المرتبطون كلھم بالحزب الوطني الحاكم

واحدة، وفي أكتوبر سحبت النیابة الئحة االتھام، لتقدمھا بصیغة معدلة في نوفمبر متھمة جمیع قادة 

حزب المؤتمر الوطني األفریقي بالخیانة العظمى بحجة دعوتھم لثورة عنیفة، األمر الذي أنكره 

  .المتھمون
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، قامت مجموعة من األفارقة، غیر الراضین عن نھج الجبھة المتحدة لحزب 1959في أبریل 

 Pan-African: باإلنجلیزیة(» مؤتمر كل األفارقة«المؤتمر الوطني األفریقي، بتأسیس 

Congress : PAC( . وانتخب صدیق ماندیالRobert Sobukwe رئیسا، في حین كان ماندیال 

، 1960خاض الطرفان حملة ضد تراخیص المرور في مایو "  غیر ناضجة"یعتقد أن المجموعة 

وشھدت إحدى . أحرق األفارقة خاللھا تراخیص مرورھم التي كانوا مضطرون لحملھا قانونا

مجزرة « متظاھرا في 69 إطالق الشرطة للنار، ما أسفر عن مقتل PACالمظاھرات التي نظمھا 

تضامنا، أحرق ماندیال علنا تراخیص مروره، كما اندلعت أعمال شغب في جمیع أنحاء . »شاربفیل

في ظل التدابیر الطارئة، اعتقل ماندیال . جنوب أفریقیا، مما أدى بالحكومة إلعالن األحكام العرفیة

 مارس، وسجنوا بدون توجیھ اتھام في ظروف غیر صحیة بسجن 30وغیره من الناشطین في 

وھذا .  حظرا في أبریلPACبریتوریا المحلي، في حین أن حزب المؤتمر الوطني األفریقي و

شكل صعوبة للمحامین في الوصول إلیھم، وتم االتفاق على أن فریق الدفاع في محاكمة الخیانة 

فمثل المعتقلون أنفسھم أمام المحكمة، وما لبثوا أن افرج عنھم من السجن عند . سینسحب احتجاجا

الكل في المؤتمر «استخدم ماندیال وقت فراغھ في تنظیم . رفع حالة الطوارئ في أواخر أغسطس

 مفوضا من جمیع 1400بالقرب من بیترماریتزبرج، ناتال، في مارس، حضره » األفریقي

كعالمة احتجاج في یوم » البقاء في بیوتھم«الجماعات المناھضة للفصل العنصري، واتفقوا على 

، وبعد 1961 مارس 29في .  ماي، وھو الیوم الذي أصبحت فیھ جنوب أفریقیا جمھوریة31

  .محاكمة دامت ست سنوات، نطق القضاة بحكم البراءة، ما شكل إحراجا للحكومة

 )1962-1961(اومكونتو وي سیزوي والجولة األفریقیة  ·
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ماندیال على یسار الصورة أثناء لقائھ مع قادة جزائریین على الحدود الجزائریة المغربیة في 

 .في وسط الصورة كل من بن بلة وبوضیاف وآیت أحمد. 1962مارس 

 

 

                        غرفة القش في مزرعة یلیسلیف، حیث اختبأ ماندیال
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سافر ماندیال في البالد متخفیا ومتنكرا كسائق، لتنظیم وھیكلة خلیة جدیدة لحزب المؤتمر الوطني 

والمشار إلیھا .  مایو29الشامل طوال یوم » البقاء في البیت«األفریقي واإلعداد إلضراب 

 The 1905 عام Emma Orczyفي إشارة إلى روایة - في الصحافة " Black Pimpernel"بـ

Scarlet Pimpernel -  في حین أصدرت الشرطة مذكرة العتقالھ  عقدت لقاءات سریة لماندیال

مع الصحفیین، وبعد فشل الحكومة في تفادي اإلضراب، حذرھم من أن العدید من النشطاء 

 التابعة لـ Poqoالمناھضین للفصل العنصري سیلجؤون قریبا للعنف من خالل جماعات مثل 

PAC . كان یعتقد أنھ على حزب المؤتمر تشكیل جماعة مسلحة لتحكم في توجیھ بعض ھذا

الذي كان أخالقیا - العنف، مقنعا كل من زعیم حزب المؤتمر الوطني األفریقي ألبرت وثولي 

 ومجموعات من الحلفاء الناشطین لضرورتھ - معارضا للعنف 

 یولیو التي قادھا فیدل كاسترو وأشعلت الثورة الكوبیة، شارك ماندیال في 26مستوحاة من حركة 

مع سیسولو والشیوعي جو سلوفو  )MK، یختصر "رمح األمة"(» اومكونتو وي سیزوي«تأسیس 

واصبح ماندیال رئیسا لجماعة مسلحة، وأفاده ما كتبھ كل من ماو تسي تونغ وتشي . 1961في عام 

رسمیا، المجموعة منفصلة عن حزب المؤتمر الوطني األفریقي، . »حرب العصابات«غیفارا عن 

 األوائل من MKكان أغلب أعضاء . لكنھا أصبحت في السنوات الالحقة جناحھ العسكري

 في بیریا، انتقل ماندیال إلى Wolfie Kodeshوبعد اختبائھ في شقة الشیوعي . الشیوعیین البیض

، سلوفو Raymond Mhlabaمزرعة مملوكة لشیوعي بیلیسلیف في ریفونیا، وانضم إلیھ ھناك 

  تعتمد ھیكلیة المنظمة على الخالیا، وتأید أعمال التخریب MKوبیرنشتاین الذین وضعوا دستور 

لممارسة أقصى قدر من الضغط على الحكومة بأقل عدد من الضحایا، كقصف المنشآت العسكریة 

وأشار ماندیال إلى أن أطروحة . ومحطات الطاقة وخطوط النقل والھاتف، لیال وعند غیاب المدنیین

بعد منح زعیم حزب ". حرب العصابات واإلرھاب" إلى MKالتكتیكات قد تفشل، وقد یلجأ 

 عن وجودھا على المأل MKالمؤتمر الوطني األفریقي لوثولي جائزة نوبل للسالم، أعلنت منظمة 

، وتلتھا المزید من الھجمات في لیلة رأس 1961عام  ) دیسمبر16(» یوم دینغن« تفجیرا في 57بـ 

  .السنة المیالدیة الجدیدة
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، مندوبا إلى اجتماع 1962وافق حزب المؤتمر الوطني األفریقي على إرسال ماندیال، في فبرایر 

 Pan-African Freedom(» حركة الحریة األفریقیة في شرق ووسط وجنوب أفریقیا«

Movement for East, Central and Southern Africa : PAFMECSA(  في أدیس

بالطبع سافر متخفیا، والتقى ماندیال باالمبراطور ھیال سیالسي األول، وألقى كلمتھ . أبابا، إثیوبیا

بعد المؤتمر، سافر إلى القاھرة حیث أعجب باإلصالحات السیاسیة . بعد كلمة سیالسي في المؤتمر

للرئیس جمال عبد الناصر، ثم ذھب إلى مدینة تونس، حیث التقى بالرئیس الحبیب بورقیبة وتسلم 

انتقل بعدھا إلى المغرب ومالي وغینیا وسیرالیون ولیبیریا .  جنیھ استرلیني لألسلحة5،000منھ 

. والسنغال، وتلقى أمواال من الرئیس اللیبیري ولیام توبمان والرئیس الغیني أحمد سیكو توري

، حیث التقى بنشطاء مناھضین للفصل العنصري، وصحفیین )إنجلترا(سافر بعدھا إلى لندن 

عاد إلى إثیوبیا، وبدأ دورة تدریبیة لمدة ستة أشھر حول حرب . وسیاسیین یساریین بارزین

  .العصابات، ولكنھ استدعي بعد شھرین فقط إلى جنوب أفریقیا

 عشرة آالف یوم كاملة یقضیھا رمز التحدي و الصمود بالسجن       

 )1964-1962(االعتقال ومحاكمة ریفونیا  ·

وسجن في . ، اعتقلت الشرطة ماندیال مع سیسیل ویلیامز بالقرب من ھویك1962 أغسطس 5في 

سجن مارشال سكوار بجوھانسبرج، تم توجیھ لھ تھم التحریض على اإلضرابات العمالیة ومغادرة 

مثل ماندیال نفسھ بنفسھ واتخذ سلوفو كمستشار قانوني، وسعى الستخدام . البالد بدون إذن

، في حین »لنصال حزب المؤتمر الوطني األفریقي األخالقي ضد العنصریة«المحاكمة كعرض 

نقل ماندیال إلى بریتوریا، حیث یمكن لویني زیارتھ، وفي زنزانتھ . تظاھر أنصاره خارج المحكمة

. من جامعة لندن )بكالوریوس في القانون(بدأ في دراسة بالمراسالت للتحضیر للیسانس الحقوق 

كروس « أكتوبر، وقد أحدث فیھا ماندیال إضرابات بسبب ارتداءه للـ 15بدأت جلسة االستماع في 

اعتبرت المحكمة . ورفضھ استدعاء أي شھود، وتحویل مرافعتھ إلى خطاب سیاسي» التقلیدي

ماندیال مذنبا، وحكمت علیھ بالسجن لخمس سنوات، وعند مغادرتھ لقاعة المحكمة، أنشد أنصاره 

 ».Nkosi Sikelel iAfrika«أغنیة 
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بطريقة لم أفھمھا تماما من قبل، أدركت الدور الذي يمكن أن ألعبه في "

كنت رمزا للعدالة في محكمة . المحكمة واالحتماالت قبل أن أكون متھم

الظالم، ممثال للمثل العلیا للحرية والعدالة والديمقراطیة في المجتمع الذي 

أدركت بعد ذلك وھناك أنه يمكنني مواصلة القتال . تھان فیه تلك الفضائل

." حتى في قلعة العدو

 —Mandela, 1994 

، داھمت الشرطة مزرعة یلیسلیف واعتقلت من وجدتھم ھناك، واكتشفت 1963   جوان11في 

في » محاكمة ریفونیا«بدأت الحقا . ، والتي ذكرت بعضھا ماندیالMKأوراقا توثق أنشطة 

 أكتوبر، واتھم ماندیال ورفاقھ بأربع تھم بالتخریب والتآمر 9المحكمة العلیا في بریتوریا في 

كان بیرسي یوتار ھو كبیر ممثلي االدعاء، والذي طالب . لإلطاحة بالحكومة باستعمال العنف

 سریعا ملف االتھامات لعدم Quartus de Wetأسقط القاضي . بتوقیع عقوبة اإلعدام بالمتھمین

، 1964كفایة األدلة، لكن یوتار أعادة صیاغة التھم، وقدم القضیة مجددا ما بین دیسمبر وفبرایر 

  . شاھدا ومقدما اآلالف من الوثائق والصور إلى المحاكمة173داعیا 

باستثناء جیمس كانتور الذي برئ من جمیع التھم، اعترف ماندیال والمتھمون اآلخرون بتھمة 

واستخدموا المحاكمة . التخریب ولكنھم نفوا أي موافقة على اشعال حرب عصابات ضد الحكومة

المستوحاة من خطاب كاسترو - لتسلیط الضوء على قضیتھم السیاسیة، إحدى خطب ماندیال 

تناقلتھا على نطاق واسع التقاریر الصحافیة على الرغم من الرقابة " - التاریخ سیغفر لي"

جلبت المحاكمة االھتمام الدولي، مع دعوات دولیة إلطالق سراح المتھمین صدرت من . الرسمیة

صوتت جامعة اتحاد لندن على ماندیال رئیسا . مؤسسات مثل األمم المتحدة ومجلس السلم العالمي

ومع ذلك، تجاھلت حكومة . لھا، ونظمت وقفات احتجاجیة لیلیة أمام كاتدرائیة سانت بول في لندن

 12وفي . جنوب أفریقیا جمیع طلبات الرأفة، معتبرة بأن المتھمین ھم محرضین شیوعین عنیفین

، أعتبر القاضي دي ویت كل من ماندیال واثنین من المتھمین مذنبین في التھم األربع، 1964یونیو 

  .وحكم علیھم بالسجن مدى الحیاة بدال من اإلعدام
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 )1982-1962(جزیرة روبن  ·

 

 

 

 

 

                               محجر الجیر في جزیرة روبن

نقل ماندیال وزمالئھ المتھمون من بریتوریا إلى سجن في جزیرة روبن آیالند، حیث بقوا ھناك 

، سجن ماندیال في زنزانة رطبة Bمعزول عن السجناء غیر سیاسیین في القسم .  سنة18لمدة 

لم یسلم من المضایقات الجسدیة .  أقدام، بھا حصیرة من القش للنوم علیھا7 أقدام في 8بمقاس 

واللفظیة من العدید من حراس السجن البیض، وكان سجناء محاكمة ریفونیا یقضون یومھم في 
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في البدایة، منع .  إلى العمل في محجر الجیر1965كسر الصخور في المحاجر، حتى نقل في ینایر 

في اللیل، . على ماندیال على ارتداء النظارات، ما تسبب في أضرار دائمة في بصره بسبب الجیر

كان یحضر لشھادة لیسانس الحقوق، ومنعت عنھ الصحف، وكان حبس انفرادیا في عدة مناسبات 

، سمح لھ )Dالدرجة (بعد تصنیفھ كسجین بأدنى درجة مراقبة . لحیازتھ قصاصات أخبار مھربة

  .بزیارة واحدة ورسالة واحدة كل ستة أشھر، في ظل رقابة صارمة على كل بریده

والتي اعتبرھا ماندیال الحقا - شارك السجناء السیاسیون في اإلضرابات عن العمل وعن الطعام 

لتحسین أوضاع السجون، ونظر إلیھا كصورة مصغرة من النضال ضد - بغیر الفعالة إلى حد كبیر 

جنبا إلى جنب مع " الجھاز العالي"الفصل العنصري  انتخبوه سجناء حزب المؤتمر عضوا في 

سیسولو، غوفان مبیكي وریمون مھالبا، وشارك في مجموعة تمثل جمیع السجناء السیاسیین في 

أنشأ . »یو تشي تشان« وأعضاء نادي PACجزیرة أولوندي، سمحت لھ بتوطید صالتھ مع 

، حیث حاضر السجناء كل حسب خبرتھ وتخصصھ، وتناقش مع رفاقھ في "جامعة جزیرة روبن"

الشذوذ الجنسي والسیاسة، أدخلتھم في محاججة شرسة مع الماركسیین مثل مبیكي : مواضیع مثل 

ودرس اللغة . وھاري جواال  رغم مسیحیتھ وحضوره لقداس األحد، إال ماندیال درس اإلسالم

زار . األفریكانیة أیضا، رغبة منھ في بناء احترام متبادل مع السجانین وكسبھم في صالح قضیتھ

مسؤولون رسمیون ماندیال، وكان أھمھم ممثلة الجناح البرلماني اللیبرالي ھیلین سوزمان من 

 التقى النائب 1970وفي سبتمبر . الحزب التقدمي، والتي دافعت عن قضیة ماندیال خارج السجن

وزاره وزیر العدل لجنوب أفریقیا جیمي كروجر في . البریطاني دنیس ھیلي من حزب العمال

، قبل وفاتھا بفترة 1968زارتھ والدتھ في عام . ، ولكنھ لم یتوافق مع ماندیال1974دیسمبر 

ومنع ماندیال من حضور . وجیزة، وابنھ البكر ثیمبي الذي توفي في حادث سیارة في العام التالي

جنازتھما لم تكن زوجتھ قادرة على زیارتھ إال نادرا، لتكرار سجنھا بسبب نشاطھا السیاسي، في 

 ولكنھا 1977، خرجت ویني من السجن في عام 1975حین زارتھ بناتھ للمرة األولى في دیسمبر 

  .خضعت إلقامة جبریة في براندفورت،فلم تقدر على زیارتھ
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 زنزانة ماندیال وساحة في سجن جزیرة روبین            

، بدأت تتحسن ظروف السجن، فأعطي السجناء السود سراویل بدال عن 1967بدایة من سنة 

، دبر بروس غوردون لخطة 1969في عام . تبابین، وسمح باأللعاب، وتحسنت جودة األغذیة

لفرار ماندیال، قبل أن یتم التخلي عنھا نتیجة الختراق لعمیل من مكتب جنوب أفریقیا لألمن الدولة 

)South African Bureau of State Security - BOSS(  كان یأمل في أن یطلق النار على

وقرر .  الضابط اآلمرPiet Badenhost، أصبح القائد 1970في عام . ماندیال في حال ھروبھ
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ماندیال، لما شھد زیادة في اإلیذاء البدني والنفسي للسجناء، المطالبة بزیارة القضاة، ما أدى إلى 

عوضھ القائد ویلي ویلیمس، وسعى ھذا األخیر إلى تطویر عالقة تعاونیة مع . Badenostنقل

، اصبح ماندیال ضمن الفئة 1975بحلول عام . ماندیال وكان حریصا على تحسین معاییر السجون

)A( وتراسل مع نشطاء مناھضین . من السجناء،  فسمح لھ بعدد أكبر من الزیارات والرسائل

للفصل العنصري مثل مانغوسوتو بوثیلیزي ودیزموند توتو  في ذات العام، بدأ كتابة سیرتھ 

الذاتیة، والتي كانت تھربھ إلى لندن، من دون نشرھا، واكتشفت سلطات السجن عدة صفحات، 

ما دفعھ إلى تكریس وقت فراغھ في . فأوقفت االمتیازات الدراسیة لماندیال لمدة أربع سنوات

  .1980زراعة الحدائق وقراءة ما یصل إلیھ، حتى استأنف دراستھ للحقوق في عام 

وبحلول أواخر ستینیات القرن الماضي، كانت شھرة ماندیال قد حجبتھا شعبیة ستیف بیكو وحركة 

ھذه الحركة، التي كانت . )Black Consciousness Movement :BCM(الوعي السود 

تنظر إلى حزب المؤتمر الوطني األفریقي بأنھ غیر فعاال، دعت إلى تحرك المناضلین، ولكن في 

حاول .  في جزیرة روبنBCM، سجن الكثیر من نشطاء 1976أعقاب انتفاضة سویتو عام 

ماندیال بناء عالقة مع ھؤالء الشبان المتطرفین، ولكنھ كان منتقدا لعنصریتھم وازدرائھم للنشطاء 

 عندما 1978تجدد االھتمام الدولي في بمحنتھ في یولیو عام . البیض المناھضین للفصل العنصري

وحصل على دكتوراه فخریة في لیسوتو، وجائزة جواھر الل نھرو . احتفل بعید میالده الستین

. 1981 وجائزة الحریة لمدینة غالسكو أسكتلندیة في عام 1979للتفاھم الدولي في الھند في عام 

، ما أثار حملة دولیة "الحریة لماندیال" شعار Percy Qoboza، رفع الصحفي 1980في مارس 

على الرغم من تزاید الضغوط الخارجیة، . دفعت مجلس األمن الدولي إلى الدعوة إلطالق سراحھ

رفضت الحكومة الرضوخ مستندة على قوة تحالفاتھا الخارجیة، في ظل الحرب الباردة، بالرئیس 

األمریكي رونالد ریغان ورئیسة الوزراء البریطانیة مارغریت تاتشر، وكانت تاتشر تنظر لماندیال 

  .على أنھ شیوعي وإرھابي وأیدت إزالة حزب المؤتمر الوطني األفریقي
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 )1988-1982(سجن بولسمور  ·

في توكاي، كیب تاون مع  )Pollsmoor(، تم نقل ماندیال إلى سجن بولسمور 1982في أفریل 

كبار قادة حزب المؤتمر الوطني األفریقي كـ والتر سیسولو وأندرو مالنجني واحمد كثرادا 

وریمون مھالبا ؛ وأعربوا عن اعتقادھم بأن الھدف من عزلھم ھو القضاء على تأثیرھم في 

كانت األوضاع في بولسمور أفضل مما كانت علیھ في جزیرة روبن، إال أن . النشطاء األصغر سنا

وجود العالقات الجیدة مع الضابط اآلمر ببولسمور، العمید . ماندیال افتقد الصداقة وأجواء الجزیرة

مونرو، سمح لماندیال بإنشاء حدیقة على السطح،  والقراءة بنھم والتراسل على نطاق واسع، فسمح 

تم تعیینھ رئیس للجبھة الدیمقراطیة المتحدة متعددة األعراق .  رسالة في السنة52لھ اآلن بـ 

)multi-racial United Democratic Front - UDF( والتي تأسست لمحاربة اإلصالحات ،

وكانت حكومة بوتا من الحزب . )P.W. Botha(التي أقدم علیھا رئیس جنوب أفریقیا األسبق بوتا 

الوطني قد سمحت للمواطنین الملونین والھنود بانتخاب برلماناتھم التي سیكون لھا السیطرة على 

التعلیم والصحة واإلسكان، ولكن األفارقة السود استبعدوا من ھذا النظام، فرأى فیھ ماندیال وكذا 

  . على أنھ محاولة لتقسیم الحركة المناھضة للفصل العنصري على أسس عرقیةUDFجبھة 
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 ، بلندن)Parliament Square(            تمثال لماندیال في ساحة البرلمان 

وتحت ضغط من . تصاعدت أعمال العنف في أنحاء البالد، وازدادت المخاوف من حرب أھلیة

اللوبي الدولي، توقفت البنوك متعددة الجنسیات عن االستثمار في جنوب أفریقیا، مما أدى إلى 

المشھور عالمیا - طالب العدید من البنوك وتاتشر من بوتا باطالق سراح ماندیال . ركود اقتصادي

لنزع فتیل الوضع المتفجر  رغم اعتباره لماندیال بأنھ ماركسي متشدد وخطر، إال أن بوتا عرض - 

. »التخلي عن العنف كسالح سیاسي دون قید« اإلفراج من السجن بشرط 1985علیھ في فبرایر 
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ما حریة المعروضة علیا في "رفض ماندیال العرض، وأصدر بیانا عبر ابنتھ زندزي افتتحھ بقولھ 

سوى الرجال . ال تزال محظورة؟ فقط األحرار یمكنھم التفاوض ]ANC[حین أن منظمة الشعب 

 . " ال یمكن للسجین أن یتدخل في عقود. األحرار

، خضع ماندیال لعملیة جراحیة على غدة البروستات متضخمة، قبل زنزانة انفرادیة 1985في عام 

، أفراد وفد دولي للتفاوض للوصول إلى "سبعة أشخاص بارزین"التقى بـ. في الطابق األرضي

تسویة، ولكن حكومة نظام بوتا رفضت التعاون، وفي یونیو أعلنت حالة الطوارئ ودفعت 

عادت الحركة المناھضة للفصل العنصري للمقاومة والكافح، فشن . بالشرطة لفض االضطرابات

استعمل . 1987 ھجمة في عام 235 و 1986 ھجمة في عام 231حزب المؤتمر الوطني األفریقي 

الجیش والفرق شبھ العسكریة الیمینیة لمحاربة المقاومة، ومولت الحكومة سرا حركة الزولو انكاثا 

طلب ماندیال . القومیة لمھاجمة أعضاء حزب المؤتمر الوطني األفریقي، لتزید وتیرة العنف

 في Kobie Coetseeالتحادث مع بوتا ولكن طلبھ رفض، وبدال من ذلك اجتمع سرا بوزیر العدل 

 لمفاوضات بین ماندیال Coetseeرتب .  جلسة على مدى ثالث سنوات11، تلتھا 1987عام 

ووافق الفریق على إطالق . 1988وفریق من أربعة رموز للحكومة ابتداءا من شھر مایو عام 

سراح السجناء السیاسیین وإضفاء الشرعیة على حزب المؤتمر الوطني األفریقي بشرط نبذھم 

رفض . للعنف بشكل دائم وكسر الروابط مع الحزب الشیوعي وعدم اإلصرار على حكم األغلبیة

ماندیال الشروط، وأصر بأن حزب المؤتمر الوطني األفریقي سینھي الكفاح المسلح عندما تخلت 

  .الحكومة العنف

 االھتمام الدولي، فنظمت ھیئة اإلذاعة 1988 في یولیو 70جذبت مناسبة عید میالد ماندیال 

وقدم عالمیا .  في استاد ویمبلي بلندن70البریطانیة احتفاال موسیقیا بعید میالد نیلسون ماندیال الـ 

كشخصیة بطلة، واجھ مشاكل عائلیة عندما علم من قادة حزب المؤتمر الوطني األفریقي بأن 

المسؤول عن تعذیب وقتل " نادي ماندیال لكرة القدم"زوجتھ ویني تترأس عصابة إجرامیة، كان 

وعلى الرغم من تشجیع البعض لھ بتطلیقھا، إال . في سویتو- بما في ذلك األطفال - المعارضین 

  .انھ قرر البقاء وفیا إلى غایة إدانتھا من المحاكمة
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 )1990-1988(سجن فیكتور فیرستر ثم اإلفراج  ·

 

 

 1988                      طابع تذكاري سوفیاتي، علیھ صورة لماندیال 

تعافى من مرض السل الذي أصیب بھ جراء الشروط الصحیة المتدھورة لزنزانتھ،  في دیسمبر 

ھناك، وجد راحة نسبیة في منزل . ، نقل ماندیال إلى سجن فیكتور فیرستر بالقرب من بارل1988

سمح للكثیر . الحراس مع طباخ شخصي، واستغل الوقت للتحضیر لشھادة لیسانس الحقوق

بزیارتھ، أجرى ماندیال من خاللھا اتصاالت سریة مع زعیم حزب المؤتمر الوطني األفریقي 

، عانى بوتا من جلطة دماغیة، فتنحى عن زعامة الحزب 1989في عام . المنفي أولیفر تامبو

في خطوة مفاجئة، دعا بوتا . دي كلیرك، واستبقى رئاسة الدولة. و.الوطني لصالح المحافظ ف

بعد ستة أسابیع انتقلت . ، اعتبر ماندیال الدعوة برائعة1989ماندیال إلى جلسة شاي في یولیو عام 

اعتقد الرئیس الجدید بأن نظام الفصل العنصري غیر قابل . رئاسة الدولة من بوتا إلى دي كلیرك



 الجانب المیداني     

65 

لالستمرار، فأطلق سراح جمیع سجناء حزب المؤتمر الوطني األفریقي دون قید أو شرط باستثناء 

، دعا دي كلیرك مكتبھ لالجتماع ومناقشة تقنین 1989بعد سقوط جدار برلین في نوفمبر . ماندیال

كان البعض معارضین بشدة لخططھ، التقى دي . حزب المؤتمر الوطني األفریقي وتحریر ماندیال

كلیرك مع ماندیال في دیسمبر لمناقشة الوضع، اللقاء اعتبره الطرفان بالودي، قبل اإلفراج عن 

 2ماندیال دون قید أو شرط وإضفاء الشرعیة على كل األحزاب السیاسیة المحظورة سابقا في 

  .1990فبرایر 

 فبرایر، وقابل الحشود التي اجتمعت والصحافة وھو 11ترك ماندیال سجن فیكتور فیرستر في 

ممسك بید زوجتھ ویني، وقد بث الحدث على الھواء مباشرة إلى جمیع أنحاء العالم  انتقل إلى مقر 

بلدیة كیب تاون وسط الحشود، حیث ألقى خطابا أعلن فیھ عن التزامھ بالسالم والمصالحة مع 

األقلیة البیضاء، كما أوضح أن كان الكفاح المسلح لحزب مؤتمر الوطني األفریقي لم ینتھ بعد، وأنھ 

واعرب عن أملھ أن توافق . »كإجراء دفاعي بحت ضد عنف نظام الفصل العنصري«سیستمر 

، وأصر على أن "ال تكون ھناك أي ضرورة للكفاح المسلح"الحكومة على المفاوضات، بحیث 

تركیزه األساسي ھو إحالل السالم لغالبیة السود وإعطاؤھم الحق في التصویت في االنتخابات 

في األیام التالیة، مكث في منزل دیزموند توتو، حیث التقى ماندیال باألصدقاء . الوطنیة والمحلیة

  . شخص في ملعب سوكر سیتي بجوھانسبرج100،000وألقى خطابا على . والناشطین والصحافة
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 في نھایة نظام الفصل العنصري... أیقونة التحرر... فضل نیلسون مندیال

 )1991-1990(المفاوضات المبكرة  ·

 

 

 

 

 1991المقر الجدید لحزب المؤتمر الوطني األفریقي في شل ھاوس، وسط جوھانسبرغ في عام 

شرع ماندیال في جولة أفریقیة، التقى خاللھا مشجعین وسیاسیین في زامبیا وزیمبابوي ونامیبیا 

نیلسون «ولیبیا والجزائر، ثم انتقل إلى السوید حیث التقى بتامبو، وفي لندن، ظھر في حفل لـ 

 Nelson Mandela: An: باإلنجلیزیة(» منبر دولي من أجل الحریة في جنوب أفریقیا: ماندیال 

International Tribute for a Free South Africa( شجع ماندیال الدول . في استاد ویمبلي
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في فرنسا، استقبلھ الرئیس . األجنبیة على دعم فرض عقوبات ضد حكومة الفصل العنصري

. فرانسوا میتران، وفي الفاتیكان البابا یوحنا بولس الثاني، والتقى في انجلترا بمارجریت تاتشر

حظي في الوالیات المتحدة، باستقبال الرئیس جورج بوش األب وألقى خطابا في مجلسي النواب 

والشیوخ وزار ثماني مدن أمریكیة، وكان ماندیال یتمتع شعبیة خاصة بین األمیركیین من أصول 

في كوبا، التقى بالرئیس فیدل كاسترو، الذي كان قدوتھ لفترة طویلة، وجمعت بین االثنین . أفریقیة

فینكاتارامان في الھند، والرئیس سوھارتو في إندونیسیا ورئیس . في آسیا، قابل الرئیس ر. صداقة

الوزراء مھاتیر محمد في مالیزیا، قبل زیارة أسترالیا والیابان، والمالحظ أنھ لم یقم بزیارة االتحاد 

  .السوفیاتي، الذي أید حزب المؤتمر الوطني األفریقي لفترة طویلة

، قاد ماندیال وفدا متعدد األعراق من حزب المؤتمر الوطني األفریقي في 1990في ماي 

أثار ماندیال أعجبھم عندما تحدث عن .  رجال أفریكاني11مفاوضات أولیة مع وفد حكومي من 

، التي خاللھا قررت الحكومة “شور غروت”تاریخ األفریكانیة، توصلت المفاوضات إلى دقیقة 

وھو مدرك لضرر العمل العسكري على - في أغسطس، عرض ماندیال . رفع حالة الطوارئ

ما دفع . MKالعرض جوبھ بانتقادات واسعة من نشطاء . وقفا إلطالق النار- حزب المؤتمر 

بماندیال لقضاء الكثیر من الوقت في محاولة لتوحید وبناء حزب المؤتمر الوطني األفریقي، ولدى 

 مندوبا، وجده الكثیر منھم أكثر 1600ظھوره في مؤتمر جوھانسبرغ في دیسمبر والذي حضره 

، أثناء المؤتمر الوطني للحزب في دیربان، اعترف 1991في یولیو . اعتداال مما كان متوقعا

. لتأمین حكم األغلبیة" فریق مھام قوي ومؤھل"ماندیال بأخطاء الحزب وأعلن عن ھدفھ في بناء 

في المؤتمر، انتخب ماندیال رئیسا لحزب المؤتمر الوطني األفریقي، لیحل محل تامبو المریض، 

  . عضوا تنفیذیا من أعراق وأجناس متعددة50كما تم انتخاب 

صار لماندیال مكتب في المقر الجدید لحزب المؤتمر الوطني األفریقي في شل ھاوس، وسط 

توترت حیاتھ الزوجیة . جوھانسبرغ، في الوقت الذي انتقل مع ویني إلى منزلھا الواسع بسویتو

، ولكنھ وقف إلى جانبھا طیلة »دالي مبوفو«بشكل متزاید كلما ازداد درایة بعالقة ویني بقضیة 

الصندوق الدولي «حصل على تمویل للدفاع عنھا من . فترة محاكمتھا بتھم الخطف واالعتداء

ولكنھا أدینت في یونیو . ومن الزعیم اللیبي معمر القذافي» للدفاع والمعونة في جنوب أفریقیا
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 أبریل 13في .  وحكم علیھا بالسجن لمدة ست سنوات، خفضت إلى اثنتین بعد االستئناف1991

، أعلن ماندیال على المأل انفصالھ عن ویني، في حین اضطرھا حزب المؤتمر الوطني 1992

األفریقي إلى التنحي من التنفیذي الوطني الختالس أموال حزب المؤتمر، وانتقلت ماندیال إلى 

ضاحیة جوھانسبرغ ذات الغالبیة البیضاء من ھوتون  لحقت أضرار بسمعة ماندیال بتزاید العنف 

بین السود، وخاصة بین حزب المؤتمر وأنصار انكاثا في كوازولو ناتال، سقط ضحیتھا آالف 

التقى ماندیال بزعیم قبیلة بوتلیزي، في حین منع حزب المؤتمر المزید من المفاوضات . الموتى

في أجھزة استخبارات الدولة تعمل على " قوة ثالثة"اعترف ماندیال بوجود . بشأن ھذه المسألة

- الذي بدأ یفقد الثقة بھ بشكل متزاید - وألقى باللوم صراحة على دي كلیرك " ذبح الشعب"تأجیج 

، تم عقد مؤتمر للسالم الوطني في جوھانسبرج وقع 1991  في سبتمبر Sebokeng. في مجزرة

  .خاللھ كا من ماندیال وبوثیلیزي ودي كلیرك على اتفاق سالم، ورغم ذلك استمر العنف

 )1992-1991(محادثات كودیسا  ·

 The Convention for(اتفاقیة إرساء الدیمقراطیة في جنوب أفریقیا «بدأت مباحثات كودیسا أو 

a Democratic South Africa : CODESA( « بمركز جوھانسبرغ 1991في دیسمبر 

وترأس سیریل رامافوزا وفد حزب .  حزبا سیاسیا19 مندوبا من 228التجارة العالمیة، وحضره 

المؤتمر الوطني األفریقي، وبقي ماندیال شخصیة رئیسیة، وبعد أن استخدم دي كلیرك كلمتھ 

الختامیة إلدانة العنف من جانب حزب المؤتمر الوطني األفریقي، جاء دور ماندیال في الكلمة لیندد 

ھیمن الحزب الوطني ". رئیس لنظام األقلیة التي فقدت مصداقیتھا وشرعیتھا"بدي كلیرك كـ

 عقدت الجولة CODESA 2. وحزب المؤتمر الوطني على المفاوضات التي حققت بعض التقدم

، وفیھا أصر دي كلیرك على أن مرحلة ما بعد نظام الفصل 1992الثانیة من المفاوضات في مایو 

العنصري في جنوب أفریقیا یجب أن تستخدم نظاما اتحادیا برئاسة دوریة لضمان حمایة األقلیات 

العرقیة؛ اعترض ماندیال على ھذا األمر، مطالبا بنظام موحد حكم فیھ لألغلبیة  في أعقاب مذبحة 

بوباتونج التي ذھب ضحیتھا نشطاء من حزب المؤتمر الوطني األفریقي على ید نشطاء انكاثا 

بمساعدة الحكومة، دعا ماندیال إلیقاف المفاوضات، قبل حضور اجتماع لمنظمة الوحدة األفریقیة 

في السنغال، وطلب فیھ بعقد دورة استثنائیة لمجلس األمن لألمم المتحدة، واقترح نشر قوات حفظ 
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رد األمم المتحدة جاء في ". إرھاب الدولة"السالم التابعة لالمم المتحدة في جنوب أفریقیا لمنع 

. وقت الحق بإرسال المبعوث الخاص سایروس فانس إلى جنوب أفریقیا للمساعدة في المفاوضات

بدعوة لعمل محلي، نظم حزب المؤتمر الوطني األفریقي أكبر إضراب في تاریخ جنوب أفریقیا في 

  .أغسطس، في حین سار األنصار في بریتوریا

 

 

 

 

 1992            دي كلیرك یصافح ماندیال في المنتدى االقتصادي العالمي، 

 من أنصار حزب المؤتمر الوطني األفریقي وجندي 28في أعقاب مذبحة بیشو، التي قتل فیھا 

واحد رمیا بالرصاص بید قوات الدفاع سیسكي أثناء مسیرة احتجاجیة، تحقق ماندیال من أن العمل 

جاءت الموافقة بشرط أن . الجماعي یؤدي إلى مزید من العنف، فاستأنف المفاوضات في سبتمبر

. یتم إطالق سراح جمیع السجناء السیاسیین، وحظر أسلحة الزولو التقلیدیة وتسییج مساكن الزولو

كان الغرض من الطلبین األخیرین منع المزید من ھجمات انكاثا، وتحت ضغوط متزایدة، وافق 
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تم االتفاق خالل المفاوضات على إجراء انتخابات عامة متعددة األعراق، . دي كلیرك على مضض

قبل . نتج عنھا حكومة ائتالفیة لمدة خمس سنوات وجمعیة دستوریة، واستمر نفوذ حزب الوطني

حزب المؤتمر الوطني األفریقي أیضا بالحفاظ على وظائف موظفي الخدمة المدنیة البیض، جلبت 

مثل ھذه التنازالت انتقادات داخلیة شرسة  اتفق الثنائي على دستور انتقالي وضمان الفصل بین 

السلطات وإنشاء محكمة دستوریة، بما في ذلك مشروع قانون للحقوق على طراز الوالیات 

كما تنازل كل من دي كلیرك عن رغبتھ في . المتحدة، وأیضا تقسیم البالد إلى تسع محافظات

  .الفیدرالیة وماندیال عن حكومة واحدة

 Concerned South(واجھت العملیة الدیمقراطیة تھدیدا من مجموعة الجنوب أفریقیین المعنین 

Africans Group : COSAG( وھو تحالف من أحزاب أفریكانیة یمینیة متطرفة وجماعات ،

، تھجمت مجموعة تفوق العرق األبیض 1993وفي یونیو . عرقیة انفصالیة سوداء مثل انكاثا

على  )white supremacist Afrikaner Weerstandsbeweging : AWB(األفریكانیة 

وفي أعقاب مقتل زعیم المؤتمر الوطني األفریقي كریس . حظیرة مركز كمبتون للتجارة العالمیة 

ھاني، نشر ماندیال خطابا للتھدئة من األعمال االنتقامیة بعد ظھوره في جنازة جماعیة في سویتو 

، زار كال من ماندیال ودي كلیرك الوالیات 1993في یولیو . لتامبو الذي مات من سكتة دماغیة

وبعد فترة . »میدالیة الحریة«المتحدة، والتقى كل منھما الرئیس بیل كلینتون على حدا واستلما 

متأثرا برأي الزعیم الشاب لحزب المؤتمر . قصیرة، تلقیا معا جائزة نوبل للسالم في النرویج

الوطني األفریقي تابو إیمبیكي،بدأ ماندیال اجتماعا مع رجال أعمال كبار، وقلل من دعمھ للتأمیم، 

لقي ماندیال انتقادات من أعضاء . خوفا من أن ینفر االستثمار األجنبي الذي تحتاجھ البالد

اشتراكیین في حزب المؤتمر الوطني األفریقي، وشجعھ أعضاء الحزب الشیوعي الصیني 

 1992والفیتنامي على تبني المشاریع الخاصة في المنتدى االقتصادي العالمي في ینایر عام 

ظھر أیضا ماندیال بمظھر المدرس یقرأ احد خطب مالكوم إكس في المشھد األخیر من . بسویسرا

  .1992 عام مالكولم اكسفیلم 
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 )1994(االنتخابات العامة  ·

 

 

 

 .1994                          یلقي ماندیال بصوتھ في انتخابات عام 

 100، أعد حزب المؤتمر الوطني األفریقي حملة انتخابیة فتح خاللھا 1994 أبریل 27النتخابات 

أدار غرینبرغ مؤسسة منتدیات الشعب في جمیع أنحاء . مكاتب ووظف المستشار ستانلي غرینبرغ

البالد، التي یمكن لماندیال أن یظھر فیھا ویخطب في الفقراء، وقد كان ماندیال شخصیة شعبیة 

قد قامت حملة حزب المؤتمر حول برنامج إلعادة . ومقامھ عال بین السود في جنوب أفریقیا

اإلعمار والتنمیة لبناء ملیون منزل في خمس سنوات وإدراج التعلیم المجاني الشامل وتوسیع نطاق 

، ولكنھ لم یوضح كیفیة "حیاة أفضل للجمیع"كان شعار الحزب . الحصول على المیاه والكھرباء
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، فإن الصحافة »the New Nation«و» the Weekly Mail«باستثناء . تمویل ھذه المشاریع

في جنوب أفریقیا عارضت انتخاب ماندیال، خوفا من استمرار النزاع العرقي، وبالمقابل دعمت 

كرس ماندیال الكثیر من الوقت لجمع التبرعات لحزب المؤتمر . الحزب الوطني الدیمقراطي

الوطني األفریقي وھو یطوف حول أمریكا الشمالیة وأوروبا وآسیا لمالقاة مانحین أثریاء بما فیھم 

 سنة، لكن الطلب 14 إلى 18وحث أیضا بخفض سن االقتراع من . أنصار نظام الفصل العنصري

  .رفضھ حزب المؤتمر الوطني األفریقي، وأصبحت ھذه السیاسة موضع سخریة

 ومذبحة Bop معنیة بتقویض االنتخابات، وخاصة في أعقاب معركة COSAGمدركا بأن 

Shell House -  حوادث عنف بینAWB التقى ماندیال بالساسة -  وانكاثا، على التوالي

 وفیلجون كونستان ، إلقناعھم Pik Botha وP.W. Bothaوالجنراالت األفریكان، بما في ذلك 

بالعمل في إطار نظام دیمقراطي، ومع عمل دي كلیرك القتناع انكاثا بوثیلیزي لدخول االنتخابات 

كقادة للحزبین الرئیسیین، ظھر دي كلیرك وماندیال في مناظرة على . وبدال من شن حرب انفصالیة

التلفزیون، ورغم اعتبار دي كلیرك وعلى نطاق واسع كأحسن متكلم في ھذا الحدث، إال أن عرض 

سارت مجریات . ماندیال بمصافحتھ فاجأه، ما دفع ببعض المعلقین العتبار ذلك كانتصار لماندیال 

 وأودت AWBاالنتخابات قدما رغم بعض أحداث العنف، مثل السیارة المفخخة التي وضعتھا 

 في مدرسة ثانویة في دیربان، وعلى الرغم Ohlangeأدلى ماندیال بصوتھ في .  شخصا20بحیاة 

بنیلھ لنسبة . من انھ انتخب رئیسا، إال انھ قبل علنا بأن االنتخابات شابتھا حاالت التزویر والتخریب

٪ من األصوات على المستوى الوطني، اقترب حزب المؤتمر الوطني األفریقي كثیرا من 62

فاز حزب المؤتمر الوطني األفریقي أیضا في . الثلثي التي تمنحھ األغلبیة الالزمة لتغییر الدستور

  .، وفاز الحزب الوطني یواحدة وانكاثا باألخرى9 محافظات من أصل 7

 )1999-1994(...... الصقر الجنوب إفریقي رئیسا لجنوب أفریقیا   

، وتابع المراسیم عبر نقل تلفزي 1994 مایو 10 تم تنصیب ماندیال في بریتوریا في   ·

 ضیف، من بینھم قادة العالم من 4000وحضر ھذا الحدث . ملیار مشاھد حول العالم

كأول رئیس أسود لجنوب أفریقیا، أصبح ماندیال رئیسا لحكومة الوحدة . خلفیات متباینة

ولم تكن لھ أي تجربة في الحكم - الوطنیة التي ھیمن علیھا حزب المؤتمر الوطني األفریقي 
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تمشیا مع االتفاقات السابقة، . وضمت الحكومة أیضا نوابا من الحزب الوطني وانكاثا- 

وبالرغم من . أصبح دي كلیرك نائبا أوال للرئیس، في حین تم اختیار ثابو مبیكي نائبا ثانیا

أن مبیكي لم یكن االختیار األول لھذا المنصب، إال أن ماندیال أراده أن ینمو لیعتمد علیھ 

انتقل ماندیال إلى مكتب . بشكل كبیر خالل فترة رئاستھ، والسماح لھ بتنظیم تفاصیل السیاسة

 في كیب تاون، وسمح لدي كلیرك بالبقاء في مقر الرئاسة بشور Tuynhuysالرئاسة في 

، ویعني "Genadendal"غروت، وبدال من واستبروك مانور، والذي أطلق علیھ اسم 

احتفظ بمنزلھ في ھوتون ، وكان لھ منزل أیضا مبني . في اللغة األفریكانیة" وادي الرحمة"

، كان یزوره بانتظام، ویتمشى في أنحاء المنطقة ویجتمع مع السكان Qunuفي بلدتھ 

  .المحلیین ویحل النزاعات القبلیة

 

 

 .، كیب تاونTuynhuys                انتقل ماندیال إلى المكتب الرئاسي في 

، واجھ مشاكل صحیة مختلفة، ورغم ذلك استمر في عرض نشاطھ، كما شعر بالعزلة 76في سن 

مثل مایكل جاكسون وووبي غولدبرغ وفریق سبایس : غالبا ما كان یتصل بالمشاھیر . والوحدة

جیرلز، كما صداق عدد من رجال األعمال األغنیاء جدا، مثل ھاري أوبنھایمر، وكذا ملكة 
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 إلى جنوب أفریقیا، ما أدى 1995بریطانیا الیزابیث الثانیة التي كانت لھا زیارة دولة في مارس 

ورغم . النتقادات قویة من أعضاء من حزب المؤتمر الوطني األفریقي مناھضین للرأسمالیة

 ألف لصندوق 552محیطھ الفخم، عاش ماندیال ببساطة، وتبرع بثلث دخلھ السنوي المقدر بـ 

كما تحدث علنا لصالح حریة الصحافة . 1995نیلسون ماندیال لألطفال، الذي أسسھ في عام 

وصادق العدید من الصحفیین، وكان ماندیال ینتقد الكثیر من وسائل اإلعالم في البالد، مشیرا إلى 

أن أغلبیتھا الساحقة یملكھا ویدیرھا البیض من الطبقة المتوسطة واعتقد بأنھا تركزت كثیرا على 

كان یغیر مالبسھ عدة مرات في الیوم، بعد تأدیة مھام الرئاسة، احدى . إثارة الذعر حول الجریمة

قمصان "العالمات التجاریة التي كان یستخدمھا ماندیال كانت قمصان باتیك، والمعروفة باسم 

  .، وحتى في المناسبات الرسمیة"مادیبا

المسیرة الطویلة إلى «، نشرت في نھایة المطاف سیرة ذاتیة لماندیال بعنوان 1994في دیسمبر 

 للمؤتمر الوطني األفریقي في بلومفونتین، 49، حضر المؤتمر 1994في أواخر عام . »الحریة

والذي شھد انتخاب أعضاء أكثر للتنفیذیة الوطنیة، من بینھم ویني ماندیال، والتي أعربت عن 

بحلول . 1995رغبتھا في التصالح، لكن نیلسون شرع في إجراءات الطالق في شھر أغسطس 

 سنة وأرملة 27، نشأت عالقة بینھ وغراسا ماشیل، الناشطة السیاسیة أصغر منھ بـ 1995عام 

، عندما كانت ال 1990وكان قد سبق أن التقى بھا ألول مرة في یولیو . الرئیس سامورا ماشیل

تزال في حداد، ونمت صداقتھما إلى شراكة، وصارت ماشیل ترافقھ في العدید من زیاراتھ 

رفضت طلب ماندیال األول بالزواج، رغبة منھا في االحتفاظ ببعض االستقاللیة وتقسیم . الخارجیة

  .وقتھا بین موزمبیق وجوھانسبرغ

 المصالحة الوطنیة ·

ترأس ماندیال االنتقال من حكم األقلیة بنظام الفصل العنصري إلى الدیمقراطیة متعددة الثقافات، 

وبعد أن شاھد كیف تضررت . ورأى في المصالحة الوطنیة بأنھا المھمة األساسیة في فترة رئاستھ

االقتصادات األفریقیة في مرحلة ما بعد االستعماریة برحیل النخب البیضاء، عمل ماندیال على 

حاول ماندیال تكوین . »أمة قوس قزح«طمأنة السكان البیض في جنوب أفریقیا بأنھم ممثلون في 

أوسع تحالف ممكن في مكتبھ، مع دي كلیرك في منصب نائب أول رئیس في حین أصبح غیره من 
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مسؤولي الحزب الوطني وزراء للزراعة والطاقة والبیئة والطاقة والمعادن، وتولى وزارة الشؤون 

أما غالبیة المناصب الوزاریة فعادت ألعضاء من حزب المؤتمر الوطني . الداخلیة بوثیلیزي

األفریقي، مثل جو مودیسي وألفرید نزو وجو سلوفو وماك ماھاراج ودوال عمر وغیرھم من 

توترت عالقة . الرفاق القدمى وآخرین أیضا، مثل تیتو مبووني وجیف رادیبي، كانوا أصغر سنا

ماندیال بدي كلیرك، حیث اعتبر ماندیال بأن دي كلیرك یتعمد االستفزاز، في حین شعر دي كلیرك 

 3،500، انتقده ماندیال بشدة لھ لمنح العفو لـ 1995في ینایر . بأنھ یتعرض لإلذالل من قبل الرئیس

شرطي قبیل االنتخابات، وانتقده في وقت الحق لدفاعھ عن وزیر الدفاع ماغنوس ماالن عندما اتھم 

  .األخیر بالقتل

 

 

 1994                   علم جنوب أفریقیا المعتمد في أبریل 

التقى ماندیال بشخصیات بارزة في نظام الفصل العنصري، بما في ذلك ھندریك فیرورد أرملة 

Betsie Schoombie والمحامي بیرسي یوتار؛ مؤكدا صفحھ ومصالحتھ الشخصي، واعلن ان 

شجع السود في جنوب أفریقیا على تشجیع ". الشعب الشجاع ال یخشى المسامحة، من أجل السالم"

الذي كان یكرھھ سابقا، عندما استضافت » Springboks- سبرینغبوكس «فریق الرجبي الوطني 

وبعد فوز سبرینغبوكس في ملحمة النھائي على . 1995جنوب أفریقیا كأس العالم للرجبي عام 

نیوزیلندا، قدم ماندیال الكأس لقائد الفریق فرانسوا بینار، وھو األفریكاني، وھو یرتدي قمیص 

نظر للحدث على نطاق واسع بمثابة الخطوة الرئیسیة في تحقیق . 6لسبرینغبوك یحمل رقم 
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فاز ماندیال : "المصالحة بین البیض والسود في جنوب أفریقیا، كما قال دي كلیرك في وقت الحق 

خففت جھود ماندیال في المصالحة من مخاوف ". بقلوب المالیین من مشجعي فریق الرجبي البیض

حزب المؤتمر  )طلیقة مندیال(اتھمت ویني . البیض، ووجھت أیضا االنتقادات للسود المتشددین

  .الوطني األفریقي بكونھ أكثر اھتماما باسترضاء البیض من مساعدة السود

للتحقیق في الجرائم » لجنة الحقیقة والمصالحة«رغم الجدل المثار، أشرف ماندیال على تشكیل 

التي ارتكبت في ظل نظام الفصل العنصري من جانب كل من الحكومة وحزب المؤتمر الوطني 

ومنعا التخاذ شھداء، منحت اللجنة عفوا فردیا لكل من . األفریقي، وعین دیزموند توتو رئیسا للجنة

، سلم 1996في فبرایر عام . یدلي بشھادتھ حول الجرائم التي ارتكبت في حقبة الفصل العنصري

ماندبال تقریرا عن التفاصیل جلسات االستماع التي دامت عامین حول عملیات االغتصاب 

ناشد كل من . 1998والتعذیب والتفجیرات واالغتیاالت، قبل إصدار التقریر النھائي في أكتوبر 

أشاد ماندیال بعمل اللجنة، . دي كلیرك ومبیكي حذف أجزاء من التقریر، واستجیب فقط لدي كلیرك

 ".ساعدتنا في االبتعاد عن الماضي والتركیز على الحاضر والمستقبل"مشیرا إلى أنھا 
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 البرامج المحلیة ·

 

 

 

 1998                    ماندیال في زیارة إلى البرازیل في عام 

 40فمن . ورثت حكومة ماندیال بلدا بتفاوت كبیر في الثروة والخدمات بین مجتمعي البیض والسود

 ملیون یفتقرون إلى الكھرباء أو الصرف الصحي 23ملیون نسمة عدد سكان البالد، كان حوالي 

 ملیون طفل غیر ملتحق بالمدارس، 2 ملیون یفتقرون إلى إمدادات المیاه النظیفة، و12المالئم، 

. ٪ ، وأقل بقلیل من نصف السكان یعیشون تحت خط الفقر33بلغت البطالة . وثلث السكان أمیون

كانت االحتیاطیات المالیة الحكومة على وشك النضوب، وخمس المیزانیة الوطنیة مخصصة لسداد 

الدیون، مما یعني أن برنامج إعادة اإلعمار والتنمیة الموعود سیتم تقلیصھ، بدون أي تأمیم أو 
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بدال من ذلك، تبنت الحكومة سیاسات اقتصادیة لیبرالیة تھدف إلى تشجیع . مناصب شغل مقترحة

الذي ینادي بھ البنك الدولي وصندوق النقد " إجماع واشنطن"االستثمار األجنبي، والتمسك بـ

  .الدولي

، 1997-1996٪ في الفترة 13تحت رئاسة ماندیال، ارتفع االنفاق على الرعایة االجتماعیة بنسبة 

أدخلت الحكومة التكافؤ في المنح . 1999-1998٪ في 7، و 1998-1997٪ في 13و 

للمجتمعات، بما في ذلك منح اإلعاقة والمنح خدمة الطفل ومعاشات الشیخوخة، التي كانت سابقا 

، تم تقدیم 1994في عام . بمستویات متفاوتة تختلف باختالف الجماعات العرقیة في جنوب أفریقیا

الرعایة الصحیة المجانیة لألطفال دون سن ست سنوات وللنساء الحوامل، تم تمدید التغطیة لتشمل 

. 1996جمیع الذین یستخدمون المستوى األول من خدمات القطاع العام للرعایة الصحیة في عام 

، أمكن لحزب المؤتمر الوطني األفریقي أن یتباھى بسیاساتھ، حیث تم ربط 1999بحلول انتخابات 

 500 ملیون طفل بنظام التعلیم، وتم تشیید أو ترقیة 1.5 مالیین شخص بخطوط الھاتف والتحق 3

 مالیین شخص، 3 ملیون شخص بشبكة الكھرباء وإیصال المیاه إلى 2عیادات وتوصیل من 

  . مالیین شخص3 منزل وإسكان ما یقرب من 750،000وتشیید 

، مكن الناس من استرجاع ممتلكاتھا المفقودة نتیجة لقانون 1994قانون إعادة األراضي لعام 

قانون اإلصالح .  حول أراضي األصلیین، وتم تسویة عشرات اآلالف المطالبات باألراضي1913

كفل ھذا .  حمى حقوق المستأجرین الذین یزرعون علفا للماشیة1996الزراعي الثالث لسنة 

. التشریع بأن ال یطرد المستأجرون دون أمر من المحكمة أو إذا تجاوزوا سن الخامسة والستین

 على إنشاء آلیات لتعزیز التمویل وتنمیة المھارات في مكان 1998نص قانون تنمیة المھارات لعام 

 لتعزیز الدیمقراطیة في مكان العمل والمفاوضة 1995وجاء قانون عالقات العمل لعام . العمل

سعت الشروط األساسیة من قانون العمل لعام . الجماعیة بشكل منظم والحل الفعال للنزاعات العمل

الحقوق لجمیع العمال،  في حین تم تمریر " أرضیة" إلى تحسین آلیات اإلنفاذ وتم توسیع 1997

 لوضع حد للتمییز غیر عادل وضمان تنفیذ نشاط إیجابي في 1998قانون المساواة في العمل لسنة 

  .مكان العمل



 الجانب المیداني     

79 

كان النقاد مثل ادوین كامیرون یتھمون حكومة ماندیال . ولكن بقیت العدید من المشاكل الداخلیة

 1999اإلیدز في البالد، فبحلول عام / بفعل القلیل لوقف انتشار فیروس نقص المناعة المكتسبة 

اعترف ماندیال الحقا بأنھ شخصیا قد أھمل . ٪ من سكان مصابا باإلیدز في جنوب أفریقیا10كان 

تلقى ماندیال أیضا انتقادات لفشلھ في مكافحة الجریمة . القضیة، وترك األمر لمبیكي للیتعامل معھا

بما فیھ الكفایة، حیث بجنوب أفریقیا احد أعلى معدالت الجریمة في العالم، وكان ھذا أحد األسباب 

كان إدارة .  أبیض ھاجر في أواخر تسعینیات القرن العشرین750،000الرئیسیة التي ذكرھا 

  .مع الفساد والجشع" لین"ماندیال غارقة في فضائح الفساد، ونظر إلى ماندیال على أنھ 
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 الشؤون الخارجیة ·

 

 

رغم انتقاده لھ في مناسبات عدة، إال أن ماندیال أحب .     ماندیال مع الرئیس األمریكي بیل كلینتون

  .كلینتون، ودعمھ شخصیا خالل إجراءات عزلھ

لالقتداء بجنوب أفریقیا، شجع ماندیال األمم األخرى على حل النزاعات عن طریق الدبلوماسیة 

انتھج . ، واھتم كثیرا بقضایا القارة"النھضة األفریقیة"وردد مطالبات مبیكي بـ. والمصالحة

الدبلوماسیة الناعمة إلزالة الطغمة العسكریة بقیادة ساني اباشا في من نیجیریا وفیما بعد أصبح 
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. الشخصیة البارزة في الدعوة لفرض عقوبات على نظام أباتشا لما زادت انتھاكاتھ حقوق اإلنسان

 Southern African(، عین رئیسا للجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي 1996في عام 

Development Community : SADC(  وبدأ في مفاوضات غیر ناجحة النھاء حرب

في أول عملیة عسكریة في مرحلة ما بعد الفصل العنصري في جنوب . الكونغو األولى في زائیر

 بحمایة حكومة رئیس الوزراء باكبلیتا 1998أفریقیا، أمر ماندیال القوات في لیسوتو في سبتمبر 

  .موسیسیلي بعد انتخابات متنازع علیھا ودفعت المعارضة النتفاضات

، عین ماندیال أمینا عاما لحركة عدم االنحیاز، التي عقدت مؤتمرا سنویا لھا في 1998في سبتمبر 

الحكومة اإلسرائیلیة والمماطلة في " ضیق وشوفینیة المصالح"فاستغل ھذا الحدث النتقاد . دیربان

المفاوضات من أجل انھاء الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني، كما حث الھند وباكستان على التفاوض 

مستلھما من . إلنھاء الصراع في كشمیر، األمر الذي جلب لھ انتقاد كل من إسرائیل والھند 

االزدھار االقتصادي في المنطقة، سعى ماندیال لتوطید العالقات مع االقتصادیات الكبرى في شرق 

أثار ماندیال . 1997آسیا، وال سیما مع مالیزیا، ولكنھ ألغى ھذا جراء األزمة المالیة اآلسیویة عام 

الجدل بعالقتھ الوثیقة مع الرئیس األندونیسي سوھارتو، الذي كان حكمھ مسؤوال عن انتھاكات 

  .جماعیة لحقوق اإلنسان، وكان قد حثھ سرا باالنسحاب من احتالل تیمور الشرقیة

واجھ ماندیال انتقادات مماثلة من الغرب للصداقات الشخصیة التي ربطتھ مع فیدل كاسترو ومعمر 

 وحظي بإشادة شعبیة واسعة، في حین سلم ماندیال للقذافي 1998زار كاسترو في عام . القذافي

عندما انتقدت الحكومات الغربیة ووسائل اإلعالم ھذه . »وسام الرجاء الصالح«عندما لقیھ في لیبیا 

أمل ماندیال في حل وسط للجدل . الزیارات، رد ماندیال بأن ھذه االنتقادات تخفي نغمة عنصریة

طویل األمد بین لیبیا والوالیات المتحدة وبریطانیا وذلك بجلب للمحاكمة لیبیین اثنین، ھما عبد 

، بتخریب طائرة 1991الباسط المقرحي وامین خلیفة فحیمة، الذان كانا متھمین في نوفمبر عام 

اقترح ماندیال اجراء المحاكمة في بلد ثالث، األمر الذي لقي قبول جمیع . 103بان آم الرحلة 

 یحكمھا القانون 1999األطراف؛ وانعقدت المحاكمة في كامب زیست في ھولندا في أفریل 

 اإلسكتلندي، وانتھت إلى أن أحد المتھمین ھو مذنب 
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 االنسحاب من الحیاة السیاسیة ·

، الذي كرس مجموعة من 1996اعتمد البرلمان الدستور الجدید لجنوب أفریقیا في مایو 

عارض دي . المؤسسات لتتحقق من السلطة السیاسیة واإلداریة تعمل ضمن الدیمقراطیة الدستوریة

مأل المؤتمر الوطني . كلیرك تنفیذ ھذا الدستور وانسحب من الحكومة االئتالفیة احتجاجا على ذلك

األفریقي المناصب الشاغرة في مجلس الوزراء الذي انسحب منھ الحزب الوطني، وصار مبیكي 

وحدث أن كان كل من ماندیال ومبیكي خارج البالد في مناسبة واحدة، فعین . نائب الرئیس الوحید

  .، وھو ما شكل تحسنا في عالقتھ مع ماندیال"القائم بأعمال رئیس"بوثیلیزي 

 1997تنازل ماندیال عن منصبھ كرئیس لحزب المؤتمر الوطني األفریقي في مؤتمر دیسمبر 

وأعرب عن أملھ في أن یخلفھ رامافوزا، انتخب المؤتمر الوطني األفریقي ثابو مبیكي للمنصب ؛ 

ولمنصب . فما كان من ماندیال إال أن أقر لھ بذلك، أصبح مبیكي بحكم األمر الواقع رئیسا للبالد

نائب الرئیس مبیكي، أید ماندیال والمجلس التنفیذي ترشیح جاكوب زوما، وھو من قبیلة زولو 

وسجن في جزیرة روبن، ونافستھ في المنصب ویني بشعبویة خطابھا الذي اكتسبھا تأییدا قویا 

  .داخل الحزب، ورغم ذلك فاز زوما في التصویت محققا انتصارا ساحقا في االنتخابات

، »أنا أحب سیدة رائعة« صرح علنا 1998ازدادت عالقة ماندیال بماشیل كثافة، وفي فبرایر 

وتحت ضغط صدیقھ دیزموند توتو الذي حثھ على أن یكون قدوة للشباب، أقام حفل زفاف في عید 

لم . في الیوم التالي أقام حفال كبیرا دعي إلیھ العدید من الشخصیات األجنبیة. ، في یولیو80میالده 

 ثم 1999 مارس 29یخطط ماندیال أبدا لفترة والیة ثانیة في منصبھ، وقدم خطاب وداعھ في 

  .تقاعد
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 رمــــز التحــــــرر...تــــقاعــــد مــــندیـــال     

 )2004-1999(استمرار النشاط  ·

 

 

 

 

 2000                     ماندیال یزور مدرسة لندن لالقتصاد في عام 

، عاش ماندیال حیاة عائلیة ھادئة، یتنقل بین جوھانسبرغ وكونو 1999بعد تقاعده في یونیو 

)Qunu( . ولكنھ تخلى عن سنوات الرئاسةوبدأ في الكتابة لتكملة أول سیرة ذاتیة لھ، عنونت ،

وجد صعوبة في البقاء في العزلة، فعاد إلى الحیاة العامة مع برنامج یومي . األمر قبل نشرھا

للمھام، تضمن اجتماعات مع قادة العالم والمشاھیر، وعمل في جوھانسبرج مع مؤسسة نیلسون 
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.  بغیة مكافحة انتشار اإلیدز والتنمیة الریفیة وبناء المدارس1999ماندیال، التي تأسست في عام 

كان قد لقي انتقادات شدیدة لفشلھ في القیام بما فیھ الكفایة لمكافحة األوبئة خالل رئاستھ، فكرس 

التي أدت إلى مقتل أكثر من " الحرب"الكثیر من الوقت لھذه المھمة بعد تقاعده، واصفا إیاھا بـ 

وحث حكومة مبیكي على ضمان حصول المصابین بفیروس نقص المناعة " كل الحروب السابقة"

، تأسست بطولة نیلسون ماندیال للغولف التلبویة 2000في عام . بجنوب أفریقیا على اللقاحات

عولج ماندیال بنجاح من سرطان البروستاتا في یولیو . الخیریة، التي استضافھا غاري بالیر

2001.  

مؤسسة « تم إنشاء 2003، وفي عام »محاضرة نیلسون ماندیال السنویة«، افتتح ماندیال 2002في 

. في بیت رودس بجامعة أكسفورد، لتوفیر منح في الدراسات العلیا للطلبة األفارقة» ماندیال رودس

وألقى .  ضد مرض اإلیدز46664تبعت ھذه المشاریع إنشاء مركز نیلسون ماندیال للذاكرة وحملة 

،  وفي 2000الخطاب الختامي في المؤتمر الدولي الثالث عشر لمكافحة اإلیدز في دیربان في عام 

  .، وتحدث في المؤتمر الدولي الخامس عشر لمرض اإلیدز في بانكوك بتایالند2004عام 

فعارض بشدة تدخل حلف شمال األطلسي في . علنا، صار ماندیال یرفع صوتھ منتقدا القوى الغربیة

، واصفا األمر بمحاولة من جانب الدول القویة ألداء دور شرطي على 1999حرب كوسوفو سنة 

 عارض خطة الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة لشن الحرب على 2003في عام . العالم كلھ

موبخا الرئیس االمریكي جورج دبلیو بوش ورئیس الوزراء " المأساة"العراق، واصفا إیاھا بـ 

أدى األمر إلى جدل دولي، ولكن وفي وقت الحق . البریطاني توني بلیر لتقویضھم األمم المتحدة

احتفظ باھتمامھ بعالقات المملكة المتحدة مع لیبیا، وزار المقرحي في سجن . عادت عالقتھ مع بلیر

 .»االضطھاد النفسي«بارلیني، وتحدث عن ظروف معاملتھ واصفا إیھا بـ 

 

 التدخالت في سیاسة جنوب أفریقیا ·

، ورفض 2008في . واصل نیلسون ماندیال دعمھ لحزب المؤتمر الوطني األفریقي بعد رئاستھ

التعلیق حول االنقسامات في الحزب وأعلن انھ لن یدعم أي مرشح في االنتخابات العامة لعام 
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ال یرید أن یكون طرفا في المؤامرات واالنقسامات الواقعة داخل حزب « ، قائال انھ 2009

في البدایة، لم یشارك في الحملة العامة لجاكوب زوما، رئیس حزب المؤتمر الوطني . »المؤتمر 

األفریقي والمرشح لرئاسة البالد، والذي رفعت ضده عدة دعوى قضائیة وواجھ معارضة قادتھا 

ھیلین زیلي وكونجرس للشعب، وھو فصیل منشق عن المؤتمر الوطني األفریقي من المؤیدین 

وقع األول في فبرایر . لكن ماندیال اختار أخیرا مساندة زوما في تجمعین. السابقین لثابو مبیكي

أعلن نیلسون ماندیال، بصوت حفیده، انضمامھ ودعمھ لحزب المؤتمر .  في الكاب الشرقیة2009

. . الوطني األفریقي والتزامھ العملي لصالح جاكوب زوما، ولكن ثابو مبیكي رفض أن یفعل مثلھ

ونظم التجمع في . في التجمع الثاني لمساندة زوما، شارك ماندیال رفقة زوجتھ السابقة ویني ماندیال

كان ھذا التجمع العام ھو األخیر لحزب . ، ثالثة أیام قبل االنتخابات العامة2009 أبریل 19

في . المؤتمر الوطني األفریقي معا حوالي مائة وعشرین ألف شخص في استاد في جوھانسبورغ

بناء دولة «خطاب مسجل تم اذاعتھ، ذكر ماندیال الحزب بأھدافھ الرئیسیة، وھي محاربة الفقر و 

 .»موحدة ومجتمع غیر عنصري

 التدخالت في السیاسة الدولیة ·

 الوسیط من أجل السالم في بوروندي ·

، حیث حل محل الرئیس التنزاني 2000لعب نیلسون ماندیال دور الوسیط في بوروندي في فبرایر 

كانت الحرب األھلیة . 1998جولیوس نیریري، الذي توفي قبل ذلك بقلیل، وبدأ التفاوض في 

واإلبادة الجماعیة في بوروندي قد حصدت عشرات اآلالف من القتلى وھجرت مئات اآلالف من 

، ولكن بعد ذلك رفض ماندیال الوساطة في 2000وتم توقیع اتفاقیات السالم في أغسطس . الالجئین

كوسوفو وفي جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة متعذرا بتقدم سنھ الذي ال یسمح لھ بإجراء مثل ھذه 

  .المفاوضات المرھقة جدا

 

 



 الجانب المیداني     

86 

 المعارضة لحرب العراق وجورج بوش اإلبن ·

 

 

               لقاء بین رئیس الوالیات المتحدة جورج بوش والرئیس السابق لجنوب أفریقیا نیلسون 

 .2006 مایو 17. ماندیال في المكتب المستدیر بالبیت األبیض

 سبتمبر ودعم العملیات في 11، قدم نیلسون ماندیال تعازیھ في أعقاب ھجمات 2001في نوفمبر 

، واصفا »وسام الحریة الرئاسي«، منحھ الرئیس جورج دبلیو بوش 2002في یولیو . أفغانستان

، انتقد ماندیال السیاسة 2003 و2002ولكن في . . »رجل الدولة األكثر احتراما في عصرنا«إیاه بـ

المنتدى الدولي «، في كلمة ألقاھا أمام 2003وفي ینایر . الخارجیة للرئیس بوش في عدة خطب

، عارض ماندیال بشدة ھجوم الوالیات المتحدة وحلفائھا على العراق، والذي أدى الحقا إلى »للمرأة

واتھم الرئیس جورج دبلیو بوش برغبتھ في إغراق . احتالل العراق من دون موافقة األمم المتحدة

اعتقد ماندیال أن ھذا . العالم في ھولوكوست ، كما اتھمھ أیضا بالغطرسة  وغیاب الرؤیة والذكاء

اإلجراء سوف یقلل من تأثیر األمم المتحدة، مشیرا إلى أنھ كان سیؤید أي اجراء ضد العراق إذا 
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كان بطلب من األمم المتحدة، وشجع الشعب األمریكي على التظاھر ضد الحرب وكذا الدول التي 

اتھم نیلسون ماندیال بوش بالذھاب إلى العراق . تملك حق النقض في مجلس األمن على استخدامھ

من أجل النفط فقط، ولمح إلى أن سیاسة جورج دبلیو بوش وتوني بلیر، رئیس الوزراء البریطاني 

ھاجم الوالیات المتحدة . آنذاك، تجاھلت توصیات األمین العام كوفي عنان لھا بدوافع عنصریة

على انتھاكاتھا السابقة لحقوق اإلنسان وإلقاء القنبلتین الذریتین على ھیروشیما وناغازاكي خالل 

  .الحرب العالمیة الثانیة

 

 

، قارن الرئیس بوش الوضع في العراق بالوضع في جنوب أفریقیا وأنحى بالالئمة على 2007في 

. صدام حسین لما یشھده العراق من فوضى، ساخرا من غیاب زعیم یوحد العراقیین مثل ماندیال

بعض المستمعین . »نیلسون ماندیال مات الن صدام حسین قتل كل ماندیال عراقي«وأضاف أن 

 .للخطاب اعتقدوا أن نیلسون ماندیال نفسھ مات، وھو األمر الذي نفتھ مؤسسة نیلسون ماندیال

 زیمبابوي وروبرت موغابي ·

ترأس موغابي منذ . ، انتقد نیلسون ماندیال رئیس زیمبابوي روبرت موغابي2000في عام 

والذي تلقى انتقادات على نطاق دولي . عشرین عاما المستعمرة البریطانیة السابقة رودسیا الجنوبیة

  .واسع لسیاساتھ القمعیة والمحسوبیة وإدارتھ غیر كفأة ومسؤولیتھ عن االنھیار االقتصادي للبلد

عاب علیھ ماندیال تمسكھ بالسلطة بعد عھدة دامت عشرین عاما وتشجیعھ الستخدام العنف ضد 

، حاول ماندیال 2007في عام . المزارعین البیض، أصحاب األغلبیة األراضي التجاریة في البالد

یتابع «، قبل أن »قلیل من الكرامة«، مع بـ »عاجال ولیس آجال«إقناع موغابي أن یترك منصبھ 

 مع كوفي عنان وسیطا، ولكن حكماء العالموأشرك . »مثل الدكتاتور السابق أوغستو بینوشیھ
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، في ذروة أزمة االنتخابات الرئاسیة 2008في یونیو . موغابي لم یعطي أي رد على ھذه المسعى 

  .في زیمبابوي» الفشل المأساوي للقیادة«في زیمبابوي، أدان ماندیال 

 الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني ·

، وخالل زیارة إلى إسرائیل وقطاع غزة، طلب نیلسون ماندیال من إسرائیل 1999في عام 

االنسحاب من األراضي المحتلة ومن الدول العربیة أیضا أن تعترف بحق إسرائیل في الوجود 

جاءت ھذه الزیارة لشفاء الجروح القدیمة الناجمة عن عالقة "وقال ماندیال أنھ . ضمن حدود آمنة

، 1997أثناء فترة رئاستھ في عام "  . إسرائیل بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفریقیا

وبمناسبة الیوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطیني، كان نیلسون ماندیال قد أرسل رسالة رسمیة 

لدعم یاسر عرفات والفلسطینیین من أجل تقریر المصیر وإقامة الدولة مستقلة في إطار عملیة 

 .السالم  

، واجھ مخاوف من المجتمع الیھودي األمریكي، وقد كان نیلسون ماندیال قد دافع 1990في عام 

بالفعل عن عالقتھ مع یاسر عرفات ومنظمة التحریر الفلسطینیة، الذین دعموا تاریخیا دائما حزب 

وقال أن منظمتھ في نفس صف منظمة التحریر الفلسطینیة ألنھما تحاربان من . المؤتمر األفریقي

أجل تقریر المصیر ولكن حزب المؤتمر الوطني األفریقي لم یشكك أبدا في حق دولة إسرائیل في 

سبق لنیلسون ماندیال أن قارن بین نضال الفلسطینیین . الوجود، ولكن خارج األراضي المحتلة 

 والذي كان ماندیال عضوا فیھ، ھجوم حكماء العالمأدان مجلس . ونضال السود في جنوب أفریقیا 

والذي سقط خاللھ العدید من المدنیین » ال یغتفر تماما«الجیش اإلسرائیلي على أسطول غزة الذي 

ودعا إلى وضع حد للحصار على قطاع غزة، مشیرا إلى أن نصف . 2010 مایو 31شھداء في 

غیر « سنة وأن ھذا الحصار 18سكان غزة البالغ عددھم ملیون ونصف الملیون نسمة ھم تحت 

 .»قانوني وغیر مفید ألنھ یشجع المتطرفین
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 مجلس حكماء العالم ·

، وبمبادرة من الملیاردیر ریتشارد برانسون والموسیقي بیتر غابرییل، نظم 2007 جوان 18في 

نیلسون ماندیال و غراسا ماشیل ودیزموند توتو في جوھانسبرج اجتماعا لزعماء العالم المؤثرین 

وأعلن نیلسون . الذین یریدون المساھمة بخبراتھم وحكمتھم في حل المشاكل األكثر أھمیة في العالم

في كلمة لھ خالل عید میالده التاسع  )حكماء العالم( Global Eldersماندیال عن تشكیل مجلس 

ضم المجلس دیزموند توتو رئیسا وقائمة أعضاءه المؤسسین تشمل أیضا كوفي عنان . والثمانین

وإیال بھات، وغرو ھارلم برونتالند وجیمي كارتر و لى تشاو شینغ وماري روبنسون ومحمد 

 .یونس  

یمكن لھذه المجموعة التحدث بحریة وجرأة، والعمل علنا أو بشكل غیر رسمي «: وأوضح ماندیال 

سنعمل على دعم الشجاعة حیث یشیع الخوف، . على جمیع أنواع التدابیر التي ینبغي اتخاذھا

 .»وتشجیع التفاوض حیث یدور صراع، وإعطاء األمل حیث ینتشر الیأس

 ) إلى الوقت الحاضر2004 (" التقاعد من التقاعد" ·

" یتقاعد من التقاعد" وبصحة متدھورة، أعلن ماندیال انھ 85، في عمر یزید عن 2004في یونیو 

استمر بلقاء األصدقاء ". ال تدعوني، فأنا من سیدعوكم"وینسحب من الحیاة العامة، ومستدركا 

المقربین والعائلة، وردت المؤسسة دعوات لھ بالظھور في المناسبات العامة ورفضت معظم 

استمر في المشاركة في بعض الشؤون الدولیة، وشجع رئیس . طلبات المقابالت الصحفیة

عندما . زیمبابوي روبرت موغابي على االستقالة بسبب تزاید انتھاكات حقوق اإلنسان في البالد

بما تبقى من "، طالبا منھ التنحي 2007أرى أن ذلك لم یجد نفعا، فتحدث علنا ضد موغابي في عام 

في تلك السنة، دعى ماندیال وماشیل ودیزموند توتو مجموعة من زعماء العالم ". احترام وكرامة

لعقد اجتماعا في جوھانسبرغ إلسھام بحكمتھم وقیادتھم مستقلة لحل بعض المشاكل التي یواجھھا 

، في خطاب »The Elders- الشیوخ «أعلن ماندیال عن تشكیل ھذه المجموعة الجدیدة، . العالم

  .89ألقاه في عید میالده 
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                    ماندیال مع زوجتھ غراسا ماشیل والغورو الھندي سري شینموي

، باالحتفاالت الرئیسیة التي 2008 تموز 18 في جمیع أنحاء البالد في 90تمیز عید میالد ماندیال 

في كلمة بمناسبة ھذا . ، وحفلة موسیقیة على شرفھ في ھاید بارك بلندن)Qunu(جرت في كونو 

طوال رئاسة مبیكي، استمر . الحدث، دعا ماندیال األغنیاء لمساعدة الفقراء في جمیع أنحاء العالم

ماندیال في دعم حزب المؤتمر الوطني األفریقي، وكان حضوره لألحداث العامة عادة ما یحجب 

وجد ماندیال راحة أكثر في تعامل مع جاكوب زوما خلیفة مبیكي، ورغم . مبیكي رغم حضروره

ذلك فإن مؤسسة نیلسون ماندیال انزعجت عندما نقلھ حفیده، ماندال ماندیال، جوا إلى الكاب الشرقیة 

  .2009لحضور تظاھرة مؤیدة لزوما في ظل توقعات بعاصفة في عام 
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، خاض ماندیال حملة ناجحة الستضافة جنوب أفریقیا نھائیات كأس العالم لكرة 2004منذ عام 

بمناسبة مرور عقد من " أفضل الھدایا القلیلة لدینا في ھذا العام"، معلنا أنھا ستكون 2010القدم 

ورغم رغبتھ في عدم خطف األضواء عن الحدث، إال . الزمان على سقوط نظام الفصل العنصري

 ".استقبال حافل"أن ظھور ماندیال العلني في حفل الختام، حظي بـ

 الصـــــحـــــــــة ·

، أدخل المستشفى لفترة وجیزة بسبب عدوى أصابت الجھاز التنفسي، جذب ذلك 2011في فبرایر 

بعد . 2012اھتماما دولیا  قبل إعادتھ للمستشفى بسبب إصابة في الرئة وإزالة حصوة في دیسمبر 

،  تكررت إصابة رئتھ، واستضیف في 2013إجراء طبي ناجح في أوائل شھر مارس عام 

  .مستشفى بریتوریا لفترة وجیزة

بعد أربعة . ، تفاقمت إصابة رئتھ، وأعید إلى مستشفى بریتوریا في حالة خطیرة2013 یونیو 8یوم 

في الطریق إلى المستشفى، تعرضت سیارة إسعاف ". خطرة، ولكن مستقرة"أیام، أعلن أن حالتھ 

 دقیقة، وانتقدت حكومة جنوب أفریقیا بسبب الحادث عندما أكده تقریر بعد عدة 40لعطل لمدة 

سبعة أطباء كانوا في القافلة لسیطرة كاملة على الحالة "أسابیع، رد الرئیس جاكوب زوما بأن 

 ".وانھ تلقى رعایة طبیة من خبراء . طوال ھذه الفترة

، ذكرت شبكة سي بي اس نیوز انھ لم یفتح عینیھ لعدة أیام، من دون أیة 2013 یونیو 22في 

الحارس الشخصي السابق (. استجابة، وكانت األسرة تناقش فقط كم یجب أن یستمر التدخل الطبي

رفیق ماندیال الدائم على مدى السنوات ال "شون فان ھیردن، الذي وصفتھ سي بي اس نیوز بأنھ 

  .)قبل اسبوع" تركھ حرا"، وطلب علنا من العائلة " الماضیة12

، أصدر الرئیس جاكوب زوما بیانا قال فیھ بأن حالة ماندیال أصبحت 2013 یونیو 23في 

زوما الذي یرافقھ نائب رئیس حزب المؤتمر الوطني األفریقي، سیریل رامافوزا، التقى ". حرجة"

 یونیو، زار 25في . بزوجة ماندیال غراسا ماشیل في مستشفى في بریتوریا وتناقشوا حول حالتھ
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في ھذا "ماندیال في المستشفى وصلى مع غراسا ماشیل ماندیال  )مطران كیب تاون(ثابو ماكجوبا 

في الیوم التالي، زار زوما ماندیال في المستشفى وألغى زیارة ". الوقت الصعب للترقب واالنتظار

أحد أقارب ماندیال صرح لصحیفة دیلي تلغراف بأن حیاتھ . مقررة في الیوم التالي إلى موزمبیق

  .مرتبطة باألجھزة

 "نیـــلسون مــــندیــال " رحـــیــــل األســــد األسود             

·   

 

 

 أوباما یخطب في حفل وداع ماندیال                                                  

 محاًطا بعائلتھ في منزلھ بجوھانسبرج متأثرا بعدوى في 2013 دیسمبر 5توفي نیلسون ماندیال في 

 بتوقیت المحلي 20:50فارق نیلسون الحیاة حوالي الساعة . الرئتین عانى منھا طویال

)UTC+2( بني "، وأعلن عن وفاتھ الرئیس الجنوب أفریقي جاكوب زوما، من خالل بیان قال فیھ

وأعلن الحداد في البلد ". لقد وحدنا نیلسون ماندیال وسوف نودعھ موحدین: وطني جنوب إفریقیا

 . أیام10لمدة 

 ممثال رسمیا لعدة دول ومنظمات في تجمع مھیب تداول 90حظي ماندیال بجنازة رسمیة حضرھا 

 في ملعب سوكر 2013 دیسمبر 10المراسم جرت في . فیھ عدد زعماء على المنصة لرثاء الفقید
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ھذا الملعب الذي شھد آخر إطالل جماھیریة لماندیال أثناء بطولة كأس . سیتي في جوھانسبیرغ

بحضور أفراد من  )مسقط رأسھ(في حین أقیمت مراسم الدفن بكونو . 2010العالم لكرة القدم 

  .عائلتھ وقادة البالد اختتمت عشرة أیام من مراسم التأبین

 الحیاة الشخصیة والعامة للزعیم األسود ·

 

 

 2008 في جوھنزبرغ مایو 90                     ماندیال أثناء حفل عید میالده 

تعتبر ". معنیة بالحقیقة"عظیمة " سلطة معنویة"في جمیع أنحاء العالم، ینظر إلى ماندیال باعتباره 

عندما تتحدث إلى اآلخرین، بما في ذلك " سحرا ھادئا"شخصیة ودیة ومرحب بھا، تفرض 

في كثیر من األحیان تحابي الملیونیرات وكبار الشخصیات، وتتمتع بالتحدث مع . خصومھا

في وقت الحق من حیاتھ، عرف ببحثھ عن األفضل في كل . موظفیھم في المناسبات الرسمیة

شخص، وحتى الدفاع عن خصوم حلفائھ السیاسیین، رغم أن البعض یعتقد بأنھ یثق أكثرمن الالزم 
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یمكن أن یتحول إلى غضب أحیانا، " طبعا ساخنا"اشتھر بالعناد والوالء،  یظھر . في اآلخرین

الداالي . ولدیھ أیضا حس للفكاھة السوداء. بعیدا عن أعین الجمھور" مزاجا متقلبا وإكتئابا"وأیضا 

 . ھو صدیق قدیم للرئیس نیلسون ماندیال14الما الـ 

نمطا "واع جدا بأھمیة صورتھ، سعى دائما الرتداء مالبس من نوعیة جیدة، فارضا على نفسھ 

نابع من طفولتھ في البیت الملكي في تیمبو، وكذا فترة رئاستھ التي قورنت بالملكیة " ملكیا

، فبرع في تقدیم نفسھ بشكل جید عند التقاط الصور "سید التصویر واألداء"اعتبر . الدستوریة

  .الصحفیة والتسجیالت الصوتیة
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 الفكر السیاسي ·

 

 

 1986سنة " الحریة لماندیال"                  احتجاج في برلین للمطالبة بـ

كان ماندیال قومیا أفریقیا، ذو موقف أیدیولوجي منذ انضمامھ إلى حزب المؤتمر الوطني األفریقي،  

كما قدم نفسھ كقائد مستبد في العدید من خطاباتھ، آمن ماندیال . »اشتراكیا«و» دیمقراطیا«وأیضا 

ورسخ لدیھ االعتقاد بأن . كثیرا بالدیمقراطیة وااللتزام بقرارات األغلبیة حتى ولو عارضھا بشدة

وكان یقوده اإلیمان بالحقوق  من اسس الدیمقراطیة، " الشمولیة والمساءلة وحریة التعبیر"

  .الطبیعیة والبشریة

یعارض علنا الرأسمالیة والملكیة الخاصة لألراضي وسلطة "كاشتراكي دیمقراطي، كان ماندیال 

متأثرا بالماركسیة، نادى ماندیال أثناء الثورة باالشتراكیة العلمیة،  ولكنھ نفى أن ". المال الكبیرة

یعتقد كاتب السیر دیفید جیمس سمیث بأن ھذا غیر صحیح، . یكون شیوعیا أثناء محاكمتھ بالخیانة

في أواخر خمسینیات وأوائل ستینیات القرن " تبنى الشیوعیة والشیوعیین"مشیرا إلى أن ماندیال 
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في میثاق الحریة . أكثر منھ عضوا في الحزب" الزمیل المسافر"العشرین، على الرغم من أنھ كان 

، والذي ساعد ماندیال في تحضیره، جرت المطالبة بتأمیم البنوك ومناجم الذھب 1955

ورغم كل ھذه . واألراضي، مع االعتقاد بأن ذلك ضروري لضمان التوزیع العادل للثروة

االعتقادات، فإن ماندیال لم یؤمم شیئا خالل فترة رئاستھ، خوفا من أن یخیف ذلك المستثمرین 

وجاء ھذا القرار أیضا بتأثیر تساقط الدول االشتراكیة في االتحاد السوفیتي والكتلة . األجانب

  .الشرقیة في أوائل تسعینیات القرن العشرین

 عـــــائــــلـــــة ·

.  حفیدا،  وعدد متزاید من أبناء األحفاد17تزوج ماندیال ثالث مرات، وأنجب ستة أطفال، ولھ 

لقائھ بأوالده جسدیا غیر قابل للوصف، یمكن أن یكون شدید اللھجة ومطالبة لھم، ولكن أیضا حنون 

  .مع أحفاده

زواج ماندیال األول كان مع إیفلین نتوكو ماس، والتي كانت ھي أیضا من ترانسكاي، التقیا في 

 سنة، 13 بعد 1957انتھى ھذا الزواج في عام . 1944جوھانسبرغ قبل أن یتزوجا في أكتوبر 

ومن أسباب الطالق الزنا والغیاب المستمر والتفاني في العمل الثوري، وھو ما یتنافى مع كونھا 

" ثیمبي"نتج عن ھذا الزواج ابنان، مادیبا . عضو في شھود یھوه، الدین الذي یتطلب حیادا سیاسیا

، وابنتان، كالھما سمیتا مكازیوي )2005-1950(وماكجاثو ماندیال  )1969-1946(ثیمبكایل 

مات االبنة األولى بعمر تسعة أشھر، . )1953 و 1947المعروفة باسم ماكي، من موالید (ماندیال 

ماندال . ، وحضر ماندیال جنازتھا2004توفیت ماس في عام . وسموا ابنة الثانیة بإسمھا للذكرى

  .2007 في عام Mvezoماندیال،ابن ماكجاثو، أصبح رئیس المجلس القبلي لـ 

زوجة ماندیال الثانیة، ویني مادیكیزیال ماندیال، أیضا من منطقة ترانسكاي، والتقیا أیضا في 

رزقا بابنتین، زیناني . جوھانسبرغ، حیث كانت ویني أول أخصائیة اجتماعیة سوداء في المدینة

، من موالید Hlongwane-ماندیال )زیندزي( وزیندزیسوا 1958 فبرایر 4، من موالید )زیني(

في وقت .  شھرا فقط عندما سجن والدھا في جزیرة روبن18كان عمر زیندزي . 1960عام 

الحق، كانت ویني تتمزق من أثر الشقاق العائلي الذي ینعكس جمیع الصراعات السیاسیة في 
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البالد؛ بینما كان زوجھا یقضي حكما بالسجن مدى الحیاة في سجن جزیرة روبن، أصبح والدھا 

 فالطالق الرسمي في 1992انتھى زواجھما باالنفصال في أبریل . وزیر الزراعة في ترانسكاي

وكان ماندیال ال یزال في السجن . ، وكان للقطیعة السیاسیة دورا رئیسیا في ذلك1996مارس 

 شقیق مسواتي Thumbumuzi Dlamini باألمیر 1973عندما تزوجت ابنتھ زیناني في عام 

كانت قد عاشت ذكریات حیة مع والدھا، من . Mantfombiالثالث ملك سوازیالند  وملكة الزولو 

وفي . سن الرابعة حتى ستة عشر، وكانت سلطات جنوب أفریقیا قد منعتھا من زیارتھ في السجن

، تم تعیین زیناني سفیرة في األرجنتین، لتصبح أول أبناء ماندیال الثالث المتبقیین 2012یولیو 

  .دخوال للحیاة العامة

، عرض ماندیال الزواج على أمینة كشالیا مناھضة للفصل العنصري وناشطة 1995في عام 

أنا مرأة وحیدة وقد فقدت مؤخرا زوجي الذي كنت "حقوق المرأة، رفضت العرض ھدفھ بقولھا 

: اإلسم عند الوالدة(، بغراسا ماشیل 1998 في عام 80تزوج ماندیال في عید میالده " . أقدره كثیرا

، أرملة سامورا ماشیل، رئیس الموزمبیق وحلیف حزب المؤتمر الوطني األفریقي الذي )سیمبین

  . عاما12قتل في حادث تحطم طائرة قبل ذلك بـ 

 نیلسون مندیال..... إرث ر جل القرنین                 

 

 

                  متحف أسرة ماندیال، بسویتو
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                             رسم على الحائط لصورة ماندیال

  .مادیبافي جنوب أفریقیا، غالبا ما یشار إلى ماندیال باسمھ في العشیرة 

 الجوائز واألوسمة والتماثیل ·

األب المؤسس "،  و "أب األمة"في جنوب أفریقیا، ویعتبر ماندیال على نطاق واسع بـ 

". محرر وطني ومخلص، ھو واشنطن ولینكولن في رجل واحد "،  كما ینظر لھ كـ "للدیمقراطیة

،  وأعید تسمیة ساحة مركز تسوق »حریة المدینة«، منحت جوھانسبرج ماندیال 2004في عام 

، ازیح الستار 2008في عام . ، ونصب تمثال لماندیال فیھا»ساحة نلسون ماندیال«ساندتون باسم 
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 اإلصالحي، سجن فیكتور فیرستر Groot Drakensteinعن تمثال آخر لماندیال في مركز 

  .سابقا، بالقرب من كیب تاون، یقف في المكان الذي أطلق سراح ماندیال من السجن

. ، حصل على جائزة نوبل للسالم مناصفة مع دي كلیرك1993في عام . كما لقى أیضا إشادة دولیة

 18، رسمت الجمعیة العامة لألمم المتحدة یوم عید میالد ماندیال، الموافق لـ 2009في نوفمبر 

. ، تكریما لھ لمساھمتھ في النضال ضد الفصل العنصري"الیوم الدولي لنیلسون ماندیال"فبرایر، كـ 

 عاما التي قضاھا 67 الدقیقة لفعل شیئ لآلخرین، إحیاءا لذكرى 67یطلب من الجمیع التبرع بـ 

  .ماندیال في النضال

حاز أیضا على میدالیة الحریة لرئاسة الوالیات المتحدة،  ووسام كندا،  وكان أول شخص حي 

وآخر من یتلقى جائزة لینین للسالم من االتحاد السوفیاتي،  في عام . یمنح المواطنة الكندیة الفخریة

 تلقى من باكستان 1992 حصل على جائزة بھارات راتنا من حكومة الھند،  ، وفي عام 1990

»Nishan-e-Pakistan« . لكنھ .  حصل على جائزة أتاتورك للسالم من تركیا1992في عام

رفض الجائزة، مبررا ذلك بانتھاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتھا تركیا في ذلك الوقت،  وقبل 

منحتھ الملكة الیزابیث الثانیة بیلیف الصلیب الكبیر من وسام القدیس . 1999الحقا الجائزة في عام 

  .جون ووسام االستحقاق

 تسویق صورتھ والنزاع القانوني ·

استغلت صورة نیلسون ماندیال عند الناس تجاریا، فتم تسویق وبیع أقمصة تجمل صورتھ إضافة 

إلى حوالي خمس مئة كتاب منشور عنھ، ومنھا أیضا األشیاء ذات الصلة بمؤسستھ التي تحارب 

الفقر واإلیدز، والتي اعتبرھا بعض الجنوب أفریقیین نزعة استھالكیة مفرطة أو تخلیدا للصورة 

طلب ماندیال إزالة صوره من جمیع المنتجات التي تبیعھا . على منھج تخلید صورة تشي غیفارا

 .مؤسستھ  

، طلب نیلسون ماندیال من إسماعیل أیوب، صدیقھ منذ ثالثین عاما، وقف بیع 2005في مایو 

وصل الصراع إلى رفع ماندیال لدعاوى . لیثوغرافي بتوقیع ماندیال وجرد مبیعات المنتجات

، عندما وعد أیوب أمام 2007رد أیوب براءتھ، ولكن الصراع ظھر مرة أخرى في عام . قضائیة 
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 راند إلى صندوق ماندیال لالستثمار، كان قد حولھا إلى أبناء وأحفاد 700000المحكمة بدفع 

  .ماندیال بدون رخصة، وقدم لھ اعتذارا علنیا

 التحیة الفنیة ·

 

 

                     جسر نیلسون ماندیال في جوھانسبرج

الذي سجل أغنیة » The Special AKA«كان أشھرھا . العدید من الفنانین كرس أغاني لماندیال

، سجل إلفیس كوستیلو 1983في عام " Free Nelson Mandela- الحریة لنیلسون ماندیال "

 I" ألغنیة 1985أیضا أغنیة وحقق بھا نجاحا، أھدى ستیفي وندر األوسكار الذي حصل علیھ سنة 
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Just Called to Say I Love You " لماندیال، مما أدى إلى حظر موسیقاه في ھیئة اإلذاعة

 أول انتاج لفنان سنغالي في نیلسون ماندیال، كان البوم یوسو ندور 1985في عام . لجنوب أفریقیا

أنتج فنانون آخرون أغاني ومقاطع فیدیو تكریما لماندیال تشمل جوني كلیج  ھیو . الوالیات المتحدة

  .دي فیلیر. ب.مسكال،  بریندا فاسي،  بیوند،  نیكیلباك  رافي،  وأمبي دو بریز وأ

 السینما والتلفزیون ·

، 1997 لعام ماندیال ودي كلیركفیلم . صور ماندیال في السینما والتلفزیون في مناسبات متعددة

. 2007 سنة وداعا بافاناأدى سیدني بواتییھ دور ماندیال  وأدى دوره أیضا دنیس ھایسبیرت في 

، كاندیفید ھاروود یقدم بورتریھ عن السیدة ماندیال أعدت بي بي سي التلفزیونیة فیلم 2009في عام 

  ).2009(نیلسون ماندیال،  وكذلك فعل مورغان فریمان في فیلم الذي ال یقھر 
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 :                خامتة

 

لقد كان تاریخ الحركات التحرریة ، حامال لبطوالت وماساة تتخللھا انجازات لشخصیات 

 وھا نحن الیوم نستحضر بطوالت ھؤالء االمجاد بقراءات » نیلسون ماندیال «عضیمة امثال 

تاریخیة في الحاضر واحیاء ذكرى العنصریة في كنف المساواة والحریة وذكر بطوالت عظماء 

العالم خاصة ایقونة السالم االفریقي بكل مؤھالتھ القیادیة والفكریة ، لتكون توافقا وابداعا یبھر 

 .الجمیع 

فحقا مثل ھذا البطل والعظیم سیضل التاریخ شاھدا لھ ، وستعتبره االمة مثاال حیا في 

 .التحدي والعمل والصمود 

 

فلزاما علینا الیوم ان نحافظ على ھذه النعمة وان نحافظ على ھؤالء بتذكر اعمالھم عبر 

الزمن ، ھؤالء من وقفو موقفا انسانیا رائعا ، من حقنو الدماء في سبیل الحریة والمساواة 

 .وكرسوا نفسھم لخدمة االنسانیة ومحاربة التمییز العنصري 



 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع



 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 :أ المراجع باللغة العربیة

 ، مصر ، 1خیر الدین علي عویس ، دلیل البحث العلمي ، دار الفكر العربي ، ط .1

1997.  

رجاء وحید دویدي ، البحث العلمي  أساسیاتھ النظریة و ممارستھ العلمیة ، دار  .2

  .2000الفكر ، دمشق ، 

 .زكریا فكري ، اإلخراج الصحفي ، دار المعرفة الجامعیة .3

  .2009ساعد ساعد ، فنیات التحریر الصحفي ، دار الخلدونیة للطباعة و النشر ،  .4

عثمان حسن عثمان ، المنھجیة في كتابة البحوث و الرسائل الجامعیة ، سلسلة  .5

  .1998الطالب ، الشھاب ، الجزائر ، 

  .2004لعقاب محمد ، الصحفي الناجح ، دار ھومة للطباعة و النشر ،  .6

 .محمود إبراقن ، المبرق ، دار ثالة للنشر و التوزیع ، األبیار ، الجزائر  .7

موریس أنجرس ، منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة ، دار القصبة ، للنشر  .8

 .2004، الجزائر ، 

نصر الدین العیاضي ، االقترابات النظریة بین الألنواع الصحفیة ، دیوان  .9

  .1999المطبوعات الجامعیة  ، الجزائر ، 



 

 

السیرة الذاتیة لرئیس " رحلتي الطویلة من أجل الحریة "نیلسون مندیال ،  .10

جمھوریة جنوب إفریقیا  ، نیلسون مندیال زعیم حزب المؤتمر الوطني اإلفریقي ، 

 ترجمة عاشور الشامس 

السیرة الذاتیة لرئیس جمھوریة جنوب " أحادیث غلى نفسي "نیلسون مندیال ،  .11

 .إفریقیا  ، نیلسون مندیال زعیم حزب المؤتمر الوطني اإلفریقي 

 

 :ب المعاجم و الموسوعات                      

   .2004محمد منیر حجاب ، المعجم اإلعالمي ، دار الفجر للنشر و التوزیع ،  .12

 محمد منیر حجاب ، الموسوعة اإلعالمیة ، دار الفجر للنشر و التوزیع ، المجلد  .13

  .2002الثاني ، 

 :ج المراجع باللغة الفرنسیة                     

14. MICHEL VOIROL guide de la reduction les guides du centre  

de formation et perfectionnement des journalistes France 

15. PASCAL FA philipe leroy essentiels Milaus Toulous France 

 

 

 



 

 

 

  المالحق



 

 

 

 رسالة عائض القرني الى نیلسون ماندیال یدعوه لالسالم 

 

 

 

 عائض القرني : من

 

 الرئیس نیلسون ماندیال : إلى

 

 

  :تحیة طیبة أیھا الرئیس العظیم

 

أنا أحد المالیین في مشارق األرض ومغاربھا، الذین قرؤوا سیرتك، وعرفوا جھادك، وُأعجبوا 
بصمودك، وتعجَّبوا من تضحیتك واستبسالك في سبیل مبدئك، وألجل حریتك وحریة شعبك، حتى 

صرت نجمًا في أفق الحریة، وزعیمًا عالمیًا في مدرسة النضال، ومنظِّرًا عبقریًا في دستور 
  .حقوق اإلنسان

 

لقد أخذ الناس منك قصة الكفاح، واستفادوا منك روایة المجد وأنشودة اإلصرار والتحدي، 
فصرت أنت أبًا لكثیر من المستضعفین الذین ُسلبوا حقوقھم، واضُطھدوا في دیارھم، وحرمھم 

االستبداُد من العیش الكریم، فرأوا فیك مثًال حیًا، وقدوًة حسنًة في الصبر واإلصرار واالستمرار، 
  .ورفض الظلم، ومواصلة البذل والفداء، حتى ُتنال الحقوق

 

  :أیھا الرئیس العظیم



 

 

 

دین عظیم، یحب العظماء، ویحترم المبدعین، ویحیي الشرفاء، - دین اهللا الحق - إن اإلسالم 
  .وأنت أحدھم

 

إنھ دیُن المساواة؛ ساوى بین عمر العربي، وبالل الحبشي، وسلمان الفارسي، وصھیب الرومي، 
- إنھ دیٌن یرفض الظلم، ویحرم االستبداد، وُیلغي فوارق اللون والجنس واللغة، یقول اهللا 

  " "إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم"عزوجل

 

  :أیھا الرئیس العظیم

 

إن اإلسالم یحتفي بمثلك من العظماء؛ ألنھ دین یقدِّر الفضیلة، ویعظِّم الصبر، ویحثُّ على العدل، 
  .وینشد السالم، وینشر الرحمة، ویدعو إلى اإلخاء

 

  :أیھا الرئیس العظیم

 

لقد حصلَت على المجد الدنیوي، ونلَت الشرف العالمي، وأحرزَت وسام التضحیة، ولبست تاج 
" صلى اهللا علیھ وسلم " الظفر بطاعة اهللا وباإلیمان بھ، واتباع رسولھ : الحریة، فأضْف إلى ذلك

، وال یكون ذلك إال باإلسالم، فأسلْم تسلم، أسلْم تنْل العزَّ في الدنیا واآلخرة، والفوز في األولى 
لتحییك األرض والسماء، ویرحَِّب  - أیھا الرئیس العظیم- أسلْم . والثانیة، والنجاة من عذاب اهللا

  .بك ملیار ومائتا ملیون مسلم، وتفتَّح لك أبواب الجنة

 

  :أیھا الرئیس العظیم

 

إنك مكسٌب لإلسالم، ورصیٌد للمسلمین، وما أجملھا أن تنطلق من فمك كلمة الحق والعدل والسالم 
، وھي أصدق جملة أنزلھا اهللا على اإلنسان، وھي سرُّ »ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا«: والحریة

  .سعادة اإلنسان ونجاتھ وفرحھ ونصره

 

  :أیھا الرئیس العظیم
، )نیلسون ماندیال مسلم(لیت : كلما قابلُت في بالد اإلسالم علماء وزعماء وأدباء وحكماء قالوا

، حینھا سوف »ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا«: فأرجوك وآمل منك أن تعلنھا قویًة مدویًة خالدًة
یصفِّق لك عباُد اهللا في القارات الست، وتحییك مكة، وتفتح لك الكعبة أبوابھا، وتشید منابر 

أنت صبرت في الزنزانة سبعًا وعشرین سنة حتى كسرت القید، . المسلمین باسمك الجمیل
وانتصرَت على الظلم وسحقت الطاغوت، فسطِّْر بإسالمك ملحمًة من اإلیمان، وقصًة من 

  .الشجاعة، وصورًة رائعًة من صور البطولة



 

 

 

  :أیھا الرئیس العظیم
قیمة اإلنسان وكرامتھ، وذقنا حالوة اإلیمان ولذة - نحن المسلمین - واهللا لقد وجدنا في اإلسالم 

الطاعة، ومتعة العبودیة هللا، وشرف السجود لھ، ومجد اتباع رسولھ، وألنك عزیز علینا، أثیر في 
فنحب أن تشاركنا ھذه الحیاة السعیدة في ظل اإلسالم، والفرصة - لتاریخك المشرق  - نفوسنا

  .الغامرَة في رحاب الدین الخالد

 

  :أیھا الرئیس العظیم

 

إن الـُمثل العلیا التي تدعو لھا سوف تجدھا مجتمعة في اإلسالم، والرحمة التي یخفق قلبك بھا 

  .سوف تلمسھا في اإلسالم، والعدل الذي تدعو إلیھ سوف تسعد بھ في اإلسالم

 

إن اإلسالم یحب الصابرین وأنت صابر، ویحترم األذكیاء وأنت ذكي، ویبجِّل العقالء األسویاء 
  .وأنت عاقل سوي، ویحتفي بالشجعان وأنت شجاع

 

  :أیھا الرئیس العظیم

 

، فوجدت ما بھرني )رحلتي الطویلة من أجل الحریة(: لقد عشت معك أیامًا جمیلة عبر مذاكرتك
لیت ھذا اإلنسان الفاضل األلمعي مسلم، وواهللا ال أجد دینًا  :من عظمتك وصبرك وبسالتك، فقلت

یستأھلك وتستأھلھ غیر اإلسالم، وال أعرف مبدًأ یكرم مثلك إال اإلسالم؛ ألنھ دین الفطرة، یشرح 
  .الصدر، ویخاطب العقل، ویھذِّب النفس، ویزكي األخالق، ویكرِّم اإلنسان، ویعمر الكون

 

  :أیھا الرئیس العظیم
أنا أخاطبك من مكة، من جوار الكعبة؛ حیث نزل القرآن وُبعث محمد صلى اهللا علیھ وسلم، 
وأشرقت شمس الرسالة، وُكسر الصنم، وُحطِّم الطاغوت، وُأعلنت حقوق اإلنسان، وُألغي 

  .االستبداد، وُنشر العدل والسالم

 

 . " فمن یرد اهللا أن یھدیھ یشرح صدره لإلسالم" جل في عاله - یقول ربنا وربك 

 

  :أیھا الرئیس العظیم
إن الحیاة قصیرة متعبة فما بالك إذا كانت حیاة مثلك من العظماء؛ إذ قضیت ما یقارب النصف 
من عمرك مظلومًا مسجونًا، وھناك حیاة األبد والخلود في حیاة النعیم التي ینالھا المؤمنون باهللا 
: المتبعون لرسلھ، وأرجو أن ال تفوتك ھذه السعادة والفوز، وكما یقول الفیلسوف الشھیر دیكارت

إن الحیاة مسرحیة رأینا المشھد األول؛ مشھد الظالم والمظلوم، والغالب والمغلوب، والقوي «



 

 

المشھد » :، فأجابھ علماء المسلمین بقولھم»!والضعیف، فأین المشھد الثاني الذي یكون فیھ العدل؟
الثاني ھو یوم الحساب في اآلخرة، یوم ُتنصب محكمة العدل إذ ال حاكم إال اهللا؛ لیوفي كلَّ نفٍس 

  .«بما كسبت، ویحكم بین عباده فیما كانوا فیھ یختلفون

 

لعلك تجد فیھ إجماع العلماء والحكماء العباقرة  )ال تحزن(: وفي الختام أسعد بأن أھدیك كتابي
  .على أن السعادة في اإلسالم

 

  .لإلسالم- أیھا الرئیس - أسأل اهللا العظیم رب العرش الكریم أن یشرح صدرك 

 

  .وتقبل تحیات المسلمین رجاًال ونساًء وشیوخًا وأطفاًال في كل أصقاع األرض

 

 وتقبلوا تحیاتي،،، 

 

 عائض عبداهللا القرنى. د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :                             أقوال نیلسون منديال

 

 

 

           

 



 

 

من أقوال نیلسون مانديال              و 

 

الحرية ال يمكن أن تعطى على جرعات، فالمرء إما أن يكون حرًا أو ال *

. يكون حرًا

 

الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتھم ، والشجاع ال يذوق الموت إال *

. مرة واحدة

 

كما أن المعتقدات , أما جسم اإلنسان فیتكیف مع أي ظروف قاسیة*

. الراسخة ھي سر البقاء في ظروف الحرمان

 

ولیس …إني أتجول بین عالمین ، أحدھما میت واآلخر عاجز أن يولد *

. ھناك مكان حتى اآلن أريح علیه رأسي 

 

إذا خرجت من السجن في نفس الظروف التي اعتقلت فیھا فإنني *

 .سأقوم بنفس الممارسات التي سجنت من أجلھا
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