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ظل العالم مشغواًل بمانديال مذ اصبح”األبارثيد”او 
ما عرف بالفصل العنصري، خلاًل اخالقيًا هتك 

ضمائر سدنة العالم الرأسمالي، وعّرى ازدواجية 
معاييرهم السياسية واالخالقية، وفضح الدوافع 

الخفية لدعاواهم حول مزاعم حقوق االنسان والحرية 
والديمقراطية. وباتت تلك الشعارات، كلما تقادم 

الزمن على حجر مانديال واالالف من رفاقه في 
سجون الفصل العنصري، مجرد الفتات رثة، تفضحها 
الممارسات الرسمية في رعاية حكام جنوب افريقيا 

والدول المأسورة االخرى، المحيطة بها.

وق���د كان التناق����ض ب���ن االدع���اء باال�س���تنكار والرف�ض، 
واأينم���ا  بت�س���ويق”االبارثيد”دوليًا  الدامغ���ة  والوقائ���ع 
كان ممكن���ًا عزل���ه، فا�س���حًا اىل احل���د الذي اأث���ار موجات 
م���ن الكراهي���ة يف املجتمعات الراأ�س���مالية �س���د املروجن 
م���ن احلكومات مع ق���ادة الف�سل العن�س���ري، مّما اأدى يف 
نهاي���ة املط���اف اىل عزله���م وت�س���ديد اخلناق عل���ى جنوب 
اأفريقيا،الت���ي ظ���ل نظامه���ا امل���ارق مو�س���ع رعاي���ة ودعم 

وتوا�سل يف اخلفاء.
يف ال�س���بعينيات تراأ�س���ت وفد منظمة ال�سحفين العاملية 
لتق�س���ي احلقائ���ق حول االبارثي���د، جتول الوف���د الدويل 
اإفريقي���ا والتق���ى  ال���دول املحيط���ة بجن���وب  خالله���ا يف 
بق���ادة ال���دول املنا�س���رة للموؤمت���ر الوطن���ي، حام���ل راية 
الكفاح �س���د الف�س���ل العن�سري. كان ال�س���راع اخلفي بن 
اأجنح���ة احلركات الثوري���ة يف افريقيا بّين���ًا، بن املوالية 
ل�”مو�س���كو”وتلك املوالي���ة ل�”ال�س���ن”، وق���د لع���ب ذل���ك 
االنت�س���ار  �س���روط  ان�س���اج  يف  �س���لبيًا  دورًا  ال�س���راع 
وحترير البلدان اخلا�س���عة لنفوذ نظام جنوب افريقيا او 
املتاأثرة بال�سيا�س���ات املناوئة للتحرر واال�س���تقالل. ورغم 
ذلك فاأن املوؤمتر الوطني، ب�س���قيه ال�سيا�س���ي والع�سكري، 

كان ي�ستقطب دعمًا حمليًا ودوليًا وا�سعًا.
ويف تلك املرحلة كان البعث العراقي ونظامه، يعربان عن 
االنحياز لكل ق�س���ية تقع على اطراف الكرة االر�سية ويف 
اجلان���ب االخر منه، ما دام ال ي�س���كل تهدي���دًا ايديولوجيا 
او �سيا�س���يا ل�س���لطته واطماع���ه. ب���ل العك�ض م���ن ذلك، اذ 
كان يوظ���ف تل���ك الق�س���ايا البعي���دة يف الق���ارات االخرى 
لذر الرماد، وتزكية �سيا�س���اته الداخلي���ة والظهور مبظهر 
اط���ار نهج���ه وفل�س���فته  ال�س���عوب يف  لق�س���ايا  املنا�س���ر 

الدمياغوجية.
وم���ن ه���ذا املنطل���ق كان البعث يعل���ن التعاطف م���ع كفاح 
املوؤمت���ر الوطن���ي �س���د حكوم���ة الف�س���ل العن�س���ري، كما 
يخ�س�ض م�ساحة وا�سعة من �سيا�سته اخلارجية للعالقات 
الوثيق���ة م���ع كوب���ا. ويف كل ذل���ك كان���ت تت�س���ح مالم���ح 
النوايا ال�س���رية للبعث يف و�سع البالد واحلركة الوطنية 
حتت املق�س���لة املعدة باتقان اجرامي، وعن �س���بق ا�سرار 

وتخطيط.
عل���ى حم���ور الكف���اح ال���ذي كان يت�س���اعد ح���ول جن���وب 
اإفريقي���ا، التقينا بكوادر ومنا�س���لن من املوؤمتر الوطني. 
كان���ت املفاج���اأة بالن�س���بة لن���ا، ه���ذا اخللي���ط م���ن البي�ض 
وال�سود واخلال�سين املتوحدين يف بوتقة الن�سال، دون 
ان تنال من �س���البتهم او تفرقهم الوان الب�سرة، واال�سول 

العرقية، واخللفي���ات االيديولوجية والدينية والقبائلية، 
ودون ان ت�سعف عالقاتهم اللهجات واالأديان والعقائد.

ماندي���ال، مل يكن فرادة يف هذا االإجناز، واإمنا كانت حوله 
كوكبة من املنا�س���لن، الذين غّيبتهم ال�سجون واملعتقالت 

واملنايف البعيدة.
ي���ز ماندي���ال، خ�س���اله التي مل يح���د عنها طوال  م���ا كان ميمُ
حياته، وما كان مينحه احلق بالفرادة، متثله دون ت�س���ّنٍع 
او افتع���اٍل او ادع���اٍء، للقي���م الت���ي ت�س���في على االن�س���ان 
اإن�س���انيته، وحتول���ه اىل مث���ٍل وق���دوة. واالن�س���ان يك���رب 
كلم���ا متاه���ى مع املمُث���ل التي ا�س���تمد منها خ�س���اله، وحن 
يت�س���امى فوق االعتبارات العر�س���ية يف احلي���اة، ويغدو 
رمزًا، ي�س���تحيل لقوة باط�سة اأن تنال من قامته، فالطغيان 
ميك���ن اأن يقّي���د حركته، ويحد من حريت���ه يف املكان، لكنه 
يعجز مهما ا�س���تكرب اأو َتَهّتك، ان ينتزع ارادته، وي�ستفرد 

ب�سمريه، ويلوث وجدانه.
اإن البطل لن يتكامل اإال اذا كان”اإن�سانًا، وكلما هو اإن�ساين 
لي����ض غريب���ًا عن���ه”! هك���ذا ا�س���تطاع ماندي���ال ان يتحامل 
على جراحه، وهو يذوي”ج�س���ديًا”يف ال�س���جن، وتتاآكل 
�س���نوات عم���ره، ويظ���ل حمافظًا على ق�س���مات اإن�س���انيته 

الع�سّية على االنك�سار.
والأن���ه اإن�س���ان، عجينت���ه تخّمرت عل���ى �س���عاٍع ال حتد من 
الف�س���ل  ال�س���فيح والط���ن ومع���ازل  بي���وت  ت�س���لله اىل 
العن�س���ري، اعتى قوى البط�ض والتمييز والتجرّب، التقط 
حلظة امتزاج ظالل تلك اال�سعة يف كل االنحاء من جنوب 
افريقيا، لت�س���كل ف�سيف�س���اء وطن و�س���عب متعدد االعراق 
واالديان والقبائل والعقائد، تتمايز فيها مطامح ومطامع 
واه���واء، وتفرقه���ا قي���م تت�س���اد وه���ي تنحاز مل�س���احلها 
ال�س���يقة، وتاأكل من ر�س���يد غريها ح���د التخمة، لتزيد من 
جموع العراة واجلياع. يف تلك اللحظة من حياته املديدة 
و�س���ع مانديال يده على �س���غاف قلبه، وا�ستجاب لتدفقات 
وجدان���ه وعقل���ه، وادرك مغ���زى االنتباه اىل ذل���ك التنوع 

والتعدد، وا�س���تطاع ان ي�سخ�ض بوعي عميق، انها تعبري 
ع���ن الكينونة االن�س���انية، وان تكون كذلك، فلي�ض �س���وى 
ان مت�س���ك بخيوط ن�س���يجها، وجتعل منه���ا مقامًا لاللوان 
واال�سكال والرموز التي ت�سكل خارطة جنوب افريقيا، بل 

�سدًا للتكوين االإن�ساين. ممُ
بع���د ان ا�س���بح رمزًا، رف����ض ان ينوب عن رفاقه و�س���عبه 
وحزب���ه، ليتفاو����ض، حتى جاءه التفوي����ض. وعندما قبل 
التمثي���ل، مل يط���رح وال مرة واحدة، حتريره من ال�س���جن 

ك�سرٍط اأو متهيد!
ا�س���بح نل�سون مانديال رئي�س���ا لكل �سعب جنوب افريقيا. 
وا�ستمد �سعاره من طيف الروؤيا التي ادركته يف ال�سجن: 
الت�س���امح، والوح���دة. لكن���ه مل يقاي�س���هما بجوه���ر قيمه 
ونزوع���ه االإن�س���انية، وظل وفيًا لها ال يرتك منا�س���بة دون 

التاأكيد عليها: امل�ساواة والعدالة االجتماعية..
وح���ن انتهت واليته االوىل، امتنع عن قبول والية ثانية، 
منطلق���ًا م���ن ق���وة املثل ال���ذي اراد ان ي�س���تكمل م�س���ريته 
احلياتي���ة به، بل م���ن اإميانه اي�س���ًا بحاج���ة التجربة اىل 
طاقة ال�س���باب والتجديد، واكرث من ذلك، اإح�سا�سه بان ما 
يخلفه من �س���واب او خطاأ �س���يكون تقليدًا، ولهذا ار�سى، 
وه���و يكتف���ي بوالي���ة واح���دة، قاع���دة الت���داول ال�س���لمي 

لل�سلطة..!
ب���داًل من ان ياأ�س���ره الكر�س���ي، حام���ت حوله كل كرا�س���ي 
احلك���م يف العامل،م���ن اكرثه���ا �س���لطة ونف���وذًا اىل تل���ك 
الهام�س���ية التي تعتا�ض على ف�س���الت االآخرين وتت�س���بث 
بالكر�س���ي الهزاز املت�سدع.. كان روؤ�ساء الواليات املتحدة 
واأوربا واآ�س���يا وملكة بريطانيا وبقاي���ا امللوك يف العامل، 
يت�س���ابقون على االنفراد به وتناول وجبة ع�ساء او غداء، 
او قدح من ال�ساي االفريقي، والتقاط �سور تذكارية معه!
ي�س���لم  وه���و  ماندي���ال  اىل  ا�س���تمع  وان���ا  افاج���اأ  مل 

الوالية”تر�سيحًا”خللفه امبيكي.
كان الرئي����ض اجلديد”جاك”م�س���وؤواًل للفرق���ة احلزبي���ة، 

للحزب ال�سيوعي يف جنوب افريقيا، معه حممد اخلال�سي 
امل�سلم، وجيني وود البي�ساء. وبعد انتهاء فرتة درا�ستهم 
يف مو�س���كو، عاد حممد اىل الوطن، ليلق���ى القب�ض عليه، 
لق���ى من اعلى طاب���ق يف مبنى  ع���ذب حتى امل���وت، ثم يمُ ويمُ

االمن املركزي.
وكلما اردت ان ا�سرب اعماق مانديال الكت�سف تلك البذرات 
التي كانت يف ا�س���ا�ض تكوينه، اعود اىل ذكريات مو�سكو 
يف معهد العلوم االجتماعية”املدر�سة احلزبية”وا�سرتجع 
م���ا كان يفعله كل من”جاك- امبيكي”الذي ا�س���بح خليفة 
ماندي���ال وال�س���هيد حمم���د واملنا�س���لة جين���ي وود، وه���م 
يتناوبون بعد انتهاء ف�س���ول الدرا�س���ة، عل���ى زيارة قائد 
احل���زب ال�س���يوعي جلن���وب افريقي���ا، رفي���ق مانديال منذ 

ال�سبا، لقراءة كتاب جديد له، ولتفقده..!
امل�س���هد الذي ال يفارق ذاكرة اإن�ساٍن متوازن، مانديال وهو 
ماث���ٌل كاأي مواط���ن امام املحكم���ة، مع انه رئي����ض الدولة، 
لطل���ب الطالق من زوجت���ه ويني. قوة املثل على خ�س���اله 
الرفيع���ة، عك�س���ها ه���ذه امل���رة اي�س���ًا جواب���ه على �س���وؤال 
القا�سي عن زوجته و�سبب الطالق، فقد دافع عنها ورف�ض 
توجيه اي ا�س���اءة لها او تعري�ض بها، متجاوزًا التقوالت 

واال�ساعات التي كانت تنال منها..!
وق���ادة  االع���الم  تت�س���ابق و�س���ائل  ان  كان عر�س���يًا  ه���ل 
ال���دول على نع���ي ماندي���ال وعر�ض �س���رية حيات���ه، ومتر 
املنا�س���بة علينا، كما متر اخبار التفجريات ومئات القتلى 

واجلرحى يوميًا..؟
رحل مانديال عن دنيانا الفانية، مهمومًا ب�س���مت احلكيم، 
وه���و مل يحقق لل�س���عب امل�س���اواة والعدال���ة االجتماعية، 

وظل الت�سامح رايته التي تلفع بها يف مدفنه.
رحل مانديال لكن كوا�س���ر الراأ�سمال ول�سو�ض املال العام 
والف�ساد،�س���يظلون ال يعرف���ون املعنى االإن�س���اين العميق 

الو�ساء للت�سامح..
ذه املادة �شبق ان ن�شرت بعد رحيل مانديال

فخري كريم

أيقونة العصر يوّدع عالمًا تداعت فيه القيم: 
نيلسون مانديال يتحدث صامتًا..!
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ترجمة: المدى

عماد عبد اللطيف سالم

عالء المفرجي

1 - مل���اذا مل يخ���رج نل�س���ون ماندي���ال �س���اهرا �س���يفه 
على النا�ض.. بعد خم�س���ة وع�س���رين عاما من الن�سال 
املرير.. وخم�سة وع�سرين عاما من ال�سجن االأنفرادي 

واالأ�سغال ال�ساّقة؟
2 - ملاذا �س���ّكك املراقبون الدوليون بنتائج االأنتخابات 
التي جرت يف جنوب اأفريقيا بعد �سقوط نظام الف�سل 
العن�س���ري، عندم���ا اأظه���رت نتائج فرز االأ�س���وات يف 
مدينة “ �س���ويتو “ )قلعة ال�س���ود امل�سطهدين، وحزب 
املوؤمتر الوطني االأفريقي(.. ح�سول ممثلي “ البي�ض 
 “ “ ال�س���ود  الناخبن  اأ�س���وات  “ على عدد كبري من 
فيها. ومنعا للطعن يف نزاهة االأنتخابات، والت�س���كيك 
يف م�س���داقيتها، اأبل���غ مانديال املراقب���ن اأنه حن علم 
ب���ان “ البي�ض “ لن يتمكنوا من احل�س���ول على العدد 

الكايف من االأ�سوات التي توؤهلهم للم�ساركة يف احلكم 
)�س���من النظام اجلديد(، فاأنه طلب من اأن�س���اره.. يف 
معقل���ه التاريخ���ي ذاك.. اأن ي�س���ّوت بع�س���هم للبي�ض، 
ومعادلة الكّفة.. وذلك لك���ي ال تعمل نتائج االنتخابات 
على اإق�سائهم وتهمي�س���هم، وخ�سارة جنوب اأفريقيا “ 
اجلدي���دة “ خلرباتهم وثرواتهم، وقبل كل ذلك لل�س���لم 
والتما�س���ك االأجتماعي.. يف بل���د كان مليئًا باجلالدين 
وال�س���حايا.. وال �س���يء اآخ���ر.. واأ�س���بح كٌل منهم يف 

مواجهة االآخر االآن.. وال �سيء اآخر.؟
- مل���اذا مل يخ���رج نل�س���ون ماندي���ال يوم���ا.. )ول���ن   3
يخ���رج اأب���دًا(.. يف لق���اء تلفزي���وين.. ليتح���دث ع���ن 
الظلم ال���ذي حلق به وب�س���عبه وعرق���ه وحزبه.. وعن 
الدم���اء والع�س���ف واالأهانة املمنهجة.. وه���در الكرامة 
الب�س���رية.. والقت���ل املنظ���م.. يف ظ���ل دول���ة اخل���وف 

ال�سابقة؟
4 - ملاذا يظهر نل�سون مانديال.. دائما.. وهو يبت�سم.. 

لي�س���يع م���ن حول���ه روح الت�س���امح واحل���ب.. ومينح 
االأن�س���ان.. عل���ى امتداد ه���ذه االأر�ض.. مث���اال على اأن 
الكراهي���ة ال حتق���ق الن�س���ر الأح���د.. واأنه���ا ل���ن تلحق 

الهزمية اإال ب�سّناعها.. املهزومون �سّلفًا؟
5 - ملاذا ال يت�سّرفمُ قادتنا، وزعماوؤنا “ اجلدد “ بهذه 
الطريقة؟ وملاذا ال “ نكرههم “ رغم ذلك؟ وملاذا ن�س���ّدق 
اأن جميع م�س���ائرنا معّلقٌة بتاريخهم الرّث.. و�سلوكهم 

الرث.. وعقليتهم الرثة؟
6 - مل���اذا يح���دثمُ كّل ذلك هناك.. وال يحدث �س���يٌء منهمُ 

هنا؟
عزي���زي املواطن العربي. لي�ض �س���رطا للنج���اح... اأن 
تك���ون اإجاب���ةمُ “ القطي���ع “ وافية عن جميع االأ�س���ئلة. 
فقط اإ�س���غط عل���ى “االأنظمة اجلدي���دة “.. و “ الدول 
اجلديدة “.. و “القادة اجلدد “ و “ ال�س���الطن اجلدد 
“.. الوارثون ل� “ الرعاة “ امل�ستبّدين “ ال�سابقون “.. 
يف “ املراعي “ العربية “ القدمية “.. واأترك اأجابتك.

هن���اك وليمة من الكت���ب اجليدة عن جنوب افريقيا كتبها افارق���ة من جنوب افريقيا، 
متت���د من رواي���ات نادين غوردمي���ر و زاكي�ض م���دا اىل كتب التاريخ بيقل���م ليونارد 
تومب�س���ون و نويل مو�ستريت اىل درا�سات �سارل�ض فان اون�سيلن اخلا�سة بالبحث 
عن الذهب اواخر القرن التا�س���ع ع�س���ر و التي �س���اعدت على ع�سرنة جنوب افريقيا. 

من بن الكتب املوؤلفة عن نيل�سون مانديال، اليك اول اأربعة اختيارات.
مانديال: ال�سرية املعتمدة، بقلم انتوين �سامب�سون

على اأي قارئ ان ياأخذ اأية �س���رية معتمدة بقليل من ال�س���ك خا�سة اذا كان مو�سوعها 
اليزال حيا. حتى يف اف�سل احلاالت – و من ال�سعب العثور على �سخ�سية منوذجية 
مثل مانديال – هناك ق�س����ض ال يجوز الأي �س���خ�ض اخبارها. مع ذلك، فان هذا كتاب 
ي�س���تحق القراءة. فاملرحوم انتوين �سامب�س���ون كان �سحفيا بريطانيا جيدا عمل يف 
جن���وب افريقي���ا خالل �س���بابه، و كان يرتدد عليه���ا غالبا و تع���ّرف اىل مانديال جيدا 
بحيث يقال انه �ساعد يف و�سع م�سودة خطابه ال�سهري الذي القاه يف املحكمة و هو 

على و�سك ان يحكم عليه بال�سجن مدى احلياة.
امل�سري الطويل اىل احلرية، بقلم نيل�سون مانديال

على القارئ ان يكون اكرث �س���كا ب�س���اأن اأية �س���رية ذاتية ل�سيا�س���ي، خا�سة تلك التي 
تن�س���ر ع�س���ية اأية انتخابات. يف عام 1994، عندما متكن �س���كان جنوب افريقيا بكل 
اطيافه���م م���ن الذهاب لالقرتاع الأول م���رة، كان مانديال حري�س���ا، يف كتابه هذا، على 
طماأنة ال�س���كان البي�ض بان رئا�س���ته لن تت�سم بالكراهية و االنتقام، و كان �سادقا يف 
هذا. و رغم انحنائها املتوقع للحلفاء ال�سيا�س���ين فان هذه املذكرات، عن حياة رجل 

غري اعتيادي بالطريقة التي اراد هو ان ي�سردها، تعترب وثيقة تاريخية مهمة.
بعد مانديال: الن�سال من اجل احلرية يف جنوب افريقيا بعد الف�سل العن�سري،

بقلم دوغال�ض فو�سرت
مل يخرتق و مل يتلوث باأية خرافات او ا�س���اطري، فان هذا الكتاب يعترب اىل حد كبري 
من اأمتع الكتب عن جنوب افريقيا ن�س���ر يف ال�س���نوات اخلم�ض او الع�س���ر االخرية. 
لق���د جنح فو�س���رت، االمريكي، يف التعم���ق داخل اجلوانب املختلف���ة جلنوب افريقيا 
احلالي���ة و الت���ي نادرا م���ا يجد املرا�س���لون االجان���ب وقتا له���ا، مثل تاري���خ حياة و 
الروتن اليومي ملجرم �س���اب يف �س���ارع كيب تاون، احلياة امل�سطربة الطفال ال�سود 

و االحفاد اجلدد، و التناف�ض املرير بن �سكان جنوب افريقيا من ال�سود و ال�سمر.
ما وراء املعجزة: داخل جنوب افريقيا،

بقلم الي�سرت �سباركي
ه���ذه احلكاية التي كتبها �س���حفي جنوب افريقي خم�س���رم حم���ددة التاريخ قليال و 
تر�سم اىل حد ما �سورة اكرث تفاوؤال مما لدينا اليوم، لكن �سباركي يعرف بلده جيدا. 
كما انه حكيم مبا يكفي ليفهم االختالف الكبري بن الدميقراطية ال�سيا�سية و العدالة 
االقت�س���ادية - انها مل�سافة وا�س���عة جدا على جنوب افريقيا تغطيتها لتحقيق العدالة 

االقت�سادية.

يف فيل���م “ مانديال طريق طويل نحو احلرية “ نحن 
اأمام �س���رية رجل اكت�س���ب �سفة االأ�س���طورة، بو�سفه 
اأيقونة للحرية ميزت التاريخ ال�سيا�س���ي لقرن كامل، 
هي اي�س���ا حكاية رجل وحكاية وطن، تداولها النا�ض 
يف كل مكان، اىل درجة اقرتبت فيها من االأ�س���طورة، 

حكايات، واأغاٍن، ومثل اعلى.
انها بب�س���اطة �س���رية رجل نذر نف�س���ه للحرية، حرية 
���ب الأكرث من  وطنه و�س���عبه، كما اأنها �س���رية رجل غيِّ
رب���ع ق���رن يف غياه���ب املعتق���الت وال�س���جون بتهمة 
قلب نظ���ام احلكم، ليخرج منها ظاف���را متوجا بالغار 
بو�س���فه الرج���ل االول يف الدول���ة منتخب���ا م���ن قبل 

ال�سعب رئي�سا لها.
نيل�س���ون ماندي���ال الذي ق���دم اأمثولة بالن�س���ال الذي 
الي���كل من اجل احلري���ة واالنعتاق من ربق���ة التمييز 
العن�سري، اأمثولة يف ال�سمود على املبادئ، وحتمل 
�س���تى �س���نوف القهر والقم���ع، والت���ي مل متنعه يوم 
ن���ال حريت���ه وحقوق���ه املدنية بو�س���فه �س���حية على 
م���دى اأربعة عق���ود يف ان يغفر، بل ي�س���رب مثال يف 
الت�س���امح ون�سيان اأذى من اأ�ساء له، بفهم ي�سمو على 
كل نوازع االنتقام التي من �ساأنها، ان حتول ال�سحية 

اىل جالد.
هذه ال�س���رية على قدر و�س���وحها، على قدر ج�س���امة 
مهم���ة معاجلتها كعم���ل اإبداعي يرقى مل�س���توى فعلها 
التاريخ���ي الذي عا�س���ته اأجي���ال من �س���عوب االأر�ض 

وباالأخ�ض ال�سعوب االأفريقية.
يف ه���ذا الفيل���م ال���ذي اأخرجه )جو�س���تان �س���ادويك( 
وتزام���ن عر�س���ه م���ع رحيل���ه ع���ن خم�س���ة وت�س���عن 
عام���ا، يتناول �س���رية احد اهم الرموز االإن�س���انية يف 
القرن الع�س���رين، من الذين عرفوا بن�سالهم ال�سلمي، 
نيل�س���ون مانديال الذي نا�س���ل من اجل الغاء التمييز 
العن�س���ري، واإ�س���اعة امل�س���اواة ب���ن االأع���راق، وهو 
اله���دف الذي حققه اأخريا وهو ي�س���ع االأ�س����ض الأول 

نظام دميقراطي يف اأفريقيا.
خالل العقود الثالثة االأخرية كانت �سرية هذا الرجل 
م�س���در اله���ام للعديد من �س���ناع االأفالم الت�س���جيلية 
والروائي���ة، نذك���ر منها فيل���م “ماندي���ال “ املنتج عام 
1986 خالل فرتة �س���جنه وج�سد البطولة فيه املمثل 
داين كلوف���ر، وفيل���م )وداع���ا بافانا( امل�س���توحى من 
ق�س���ة حقيقية عن �س���جن ابي�ض تتغري حياته بتاأثري 
�س���جن اخ���ر يقوم بحرا�س���ته وم���ا هذا ال�س���جن اإال 
نيل�س���ون ماندي���ال نف�س���ه. وكذل���ك فيل���م )انفكتو�ض( 
الذي قام باخراجه كلينت اي�ستوود وج�سد �سخ�سية 
ماندي���ال فيه مورغ���ان فرميان فيما لع���ب مات دامون 
دور قائد منتخب جنوب اأفريقيا للركبي وهو الفريق 

املف�سل ملانديال يف بداية ت�سنمه الرئا�سة يف بلده.
ام���ا فيلمن���ا “ مانديال طري���ق طويل نح���و احلرية “ 
وال���ذي اأج���اد يف جت�س���يد دور ماندي���ال في���ه املمث���ل 
الربيط���اين )اإدري�ض ايلب���ا( فانه يعتمد على �س���ريته 
الذاتية التي �س���درت �سنة 1994، بناء على مذكراته 
الت���ي ب���داأ يف كتابته���ا ع���ام 1974 يف �س���جن روبن 

ايالند وانتهى منها بعد االإفراج عنه عام 1990.
وم���ن هنا فان الفيل���م يقتفي �س���نوات طفولته االأوىل 
ون�س���اله من اجل احلرية ل�س���عبه و�سنوات االعتقال 
واالإف���راج عنه بعد 27 عاما ث���م انتخابه كاأول رئي�ض 
اأ�س���ود جلن���وب اأفريقي���ا بع���د �س���قوط نظام الف�س���ل 

العن�سري فيها.
فيلم م�س���وق مثل �سرية �س���احبه فعلى مدى �ساعتن 
ون�سف يرحل بنا املخرج جو�ستان �سادويك اىل اهم 
املحط���ات يف حي���اة الرجل م�س���حونة بالرومان�س���ية 
االإن�س���اين  باله���م  وان�س���غاله  �س���لوكه  وتفا�س���يل 

والوطني، باإتقان عال ولغة �سينمائية جميلة.
وير�س���د اأي�س���ا ن�س���ج اأفكاره وا�س���تجابتها للمتغري 
خا�س���ة ما يتعلق بقراره احلا�سم والذي ا�سبح در�سا 
لالإن�سانية بال�سفح عن جالديه، وفتح �سفحة جديدة 
بالعالق���ات االن�س���انية التي تعتمد الت�س���امح واملحبة 

بن الب�سر.

مانديال.. طريق الحرية األسئلة الصعبة..
حول األنسان - البسيط - نلسون مانديال

أربعة كتب عن مـانديال
المؤلف: آدم هوشتشايلد
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قبل اكرث من ن�س���ف قرن، كان االآالف ي�س���لون من اأجله للنجاة 
م���ن حكم اإع���دام قد ت�س���دره حمكمة عن�س���رية، ففي ال���� 12 من 
يوني���و ع���ام 1964 حتديدًا، �س���طر املنا�س���ل نيل�س���ون مانديال 
ف�س���اًل من )م�س���رية طويلة نحو احلرية( لنف�س���ه و�سعبه، رغ�م 
احلك���م عليه بال�س���جن م���دى احلي���اة، اإذ ظل يوا�س���ل مقاومته 
لنظ���ام التمييز الع�ن�س���ري، ح�ت���ى وه�و وراء ج����دران مع�تقل، 

تهاوت بعد 27 عامًا ق�س�اها م�انديال خلفها.
يف معتق���ل بجزي���رة معزول���ة، ويف لي���ال مظلم���ة، غاف���ل فيه���ا 
�س���جانيه، كت���ب نيل�س���ون مانديال �س���ريته الذاتية، وح���اول اأن 
يهربه���ا اىل اخلارج، لكن مل يفل���ح يف ذلك هو ورفاقه، كما روى 
يف �س���ريته »م�س���رية طويلة نحو احلرية«، ال���ذي يحوي جانبًا 
كبريًا من ق�س���ة حياة املنا�س���ل الرمز، واعتمد نيل�سون مانديال 
يف كتابه على كثري مما ذكره يف خمطوطاته االأوىل التي حاول 

تهريبها من ال�سجن.
حتفل ال�سرية، مبرادفات احلرية والعدالة والكرامة واملقاومة، 
وغريه���ا م���ن الكلم���ات الت���ي ي�س���تدعيها م���رد ذك���ر نيل�س���ون 
ماندي���ال، والالف���ت اأن املنا�س���ل الذي تدهورت حالته ال�س���حية 
اأخ���ريًا، وي�س���ارع يف امل�ست�س���فى م���ن اأجل احلي���اة، مل يحاول 
اإ�س���فاء ه���االت على حيات���ه، بل �س���رد يف �س���فحاتها اأحداثًا قد 
ال ت���روق للبع�ض، خ�سو�س���ًا مم���ن يعتربون الرجل اأ�س���طورة 

ع�سرية، واأيقونة ذات بريق باهر.
خت���م الزعيم نيل�س���ون ماندي���ال مذكراته ب�س���طور تعلن مرحلة 
خمتلف���ة، وتلخ�ض م�س���رية حيات���ه قائال: »مل اأول���د وعندي فهم 
للحري���ة، فلقد ول���دت حرا ق���در معرفتي عن احلري���ة، كنت حرا 
اأن اأج���ري يف احلقول قرب ك���وخ والدتي، وحرا يف اأن اأ�س���بح 
يف القناة ال�س���افية يف قريتي واأمار�ض الن�س���اطات ال�س���بيانية 
االأخ���رى. لك���ن يف جوهان�س���ربغ راأي���ت ببطء لي�ض فق���ط اأنني 
ل�ست حرا، بل اإن جميع من هم على لوين ال يتمتعون باحلرية، 
والتحق���ت باملوؤمت���ر الوطن���ي االإفريقي، وعند ذل���ك تبدل فهمي 
حلريت���ي بفه���م اأك���رب حلري���ة �س���عبي. وخ���الل تل���ك ال�س���نوات 
الطويل���ة حت���ول فهمي حلري���ة كل النا�ض، بي�س���ًا و�س���ودا، فقد 
كن���ت اأعلم اأن���ه البد م���ن حترير الظامل م���ن الكراهي���ة والتحيز 
و�س���يق االأف���ق. وحينما خرجت من ال�س���جن كان���ت مهمتي هي 
حتري���ر الظامل واملظلوم، وقد يقول البع����ض اإنه مت اإجناز ذلك، 
لكن���ي اأعلم اأن ه���ذا غري �س���حيح، فقد خطونا اخلط���وة االأوىل 
فقط على طريق اأطول واأ�س���عب، ف���الأن تكون حرا ال يعني فقط 
اأن تلق���ي بقي���دك، لكن اأي�س���ا اأن تعي�ض بطريق���ة حترتم وتعلي 
م���ن حري���ات االآخرين. ولقد �س���رت ذل���ك الطري���ق الطويل نحو 
احلرية، وحاولت اأال اأتعرث، لكنني اتخذت خطوات خاطئة على 
الطريق. وقد اكت�س���فت ال�س���ر اأنه بعد اأن يكمل االإن�س���ان ت�سلق 
تل يكت�س���ف اأن هناك تالاًل اأخرى كثرية عليه ت�سلقها. لقد اأخذت 
حلظ���ة هنا للراحة الأ�س���رتق النظر اىل ذلك امل�س���هد املجيد الذي 
يحي���ط بي، واأنظ���ر خلفي اىل امل�س���افة التي قطعته���ا، لكنني ال 
اأ�س���طيع التوقف �س���وى حلظة، الأن احلرية تاأتي مب�سوؤوليات، 

وال اأ�ستطيع االإطالة، الأن م�سريتي مل تنته بعد«.
روى مانديال يف »م�سرية طويلة نحو احلرية”مراجعاته لذاته، 
وحلظات ال�س���عف االإن�س���اين التي اعرتته خ���الل رحلة الكفاح 
الطويل���ة، وقوف���ه اأمام نف�س���ه وم�س���اءلته لها: م���ا اجلدوى من 
كفاح يقود اىل املعتقل؟ وما ذنب االأ�س���رة ال�س���غرية؟ ومل يخف 
�س���احب ال�س���رية اأ�س���اه عندما علم بوفاة اأمه وهو يف ال�سجن، 
وكذلك عندما جاءه خرب موت ابنه يف حادث �سيارة، ومل ت�سمح 

له ال�سلطات بح�سور جنازته.
تب���داأ ال�س���رية بف�س���ل بعن���وان »طفول���ة يف الري���ف«، اإذ ول���د 
دوليهاله���ال )اال�س���م االأ�س���لي ملاندي���ال قب���ل اأن متنح���ه اإح���دى 
معلمات���ه يف م���ا بعد ا�س���م نيل�س���ون(، يف قرية مفي���زو مبنطقة 
تران�س���كي التي تبعد مئات االأميال عن جوهان�سربغ، يف ال� 18 
من يوليو عام 1918، لوالد مبثابة زعيم قبيلة، لكن مل ت�س���تمر 
زعامته طويال، اإذ كان �سحية حلكم جائر من »�سيد اأبي�ض«، فقد 
عل���ى اإِثره تلك املكانة والرثوة اأي�س���ًا، ورحل الوالد واالبن يف 
التا�س���عة من العمر، لينتقل مانديال االبن اىل و�س���ي يقوم على 

�ساأنه وتربيته.
تلقى نيل�س���ون مانديال تعليمه، وحاز �سهادة متو�سطة، والتحق 
بعده���ا باجلامع���ة، لكنه تركها نتيجة مت�س���كه ببع����ض مواقفه، 
وا�س���طدامه برئي����ض تلك اجلامع���ة، الذي اعت���ربه مانديال اأحد 

البي�ض امل�ستبدين.
مل تتبلور اأفكار املنا�س���ل ال�س���اب خالل تل���ك املرحلة املبكرة من 
حياته، بل على العك�ض من ذلك، كانت اأق�س���ى اأمانيه اأن ي�س���ري 

»جنتلم���ان اإجنليزي���ا«، ي���رى يف النظام الربمل���اين الغربي قمة 
الدميقراطي���ة، وعا�ض خالل تل���ك املرحلة منبه���رًا بنمط احلياة 
االإجنلي���زي، اىل اأن ت���رك االإقليم الذي ي�س���تقر في���ه، ورحل اإىل 
مدين���ة جوهان�س���ربغ. الطريف اأن ق�س���ة الرحي���ل كانت مبثابة 
رحل���ة هروب م���ن عرو�ض، فالو�س���ي ال���ذي كان يرعى �س���وؤون 
ماندي���ال تخري له فتاة، وح���اول تزويجه بها، اإال اأن ال�س���اب اآثر 
ترك املكان، والتمرد على ذلك التقليد، وكاأنه يعلن عن جانب من 

�سخ�سيته العنيدة.
متييز عن�سري

يف املدين���ة الكب���رية، فت���ح مانديال عيني���ه على مظاه���ر البوؤ�ض 
التي يحياها كثري من امللونن، اأفارقة وهنودا، وقبلها �سيا�س���ة 
التميي���ز العن�س���ري و�س���حاياها: »كانت جرمي���ة اأن تدخل من 
ب���اب خم�س����ض للبي����ض، وجرمي���ة اأن ترك���ب حافل���ة للبي�ض، 
وجرمية اأن ت�س���تعمل �س���نبور مياه للبي�ض، وجرمية اأن ت�سري 
على �س���اطئ خم�س����ض للبي�ض، وجرمية اأن توجد يف ال�س���ارع 
بعد احلادية ع�س���رة م�س���اء، وجرمية اأال حتمل دفرت ت�س���اريح، 
وجرمي���ة اأن يك���ون هناك توقي���ع خطاأ يف الدف���رت، وجرمية اأن 
تكون عاطال، وجرمية اأن ت�س���ل يف امل���كان اخلطاأ، وجرمية اأن 
�س���كن يف املكان اخلطاأ، وجرمية اأال يكون لك �س���كن. كنا ن�سمع 

يوميًا اآالف االإهانات التي يلقاها االأفارقة يف حياتهم«.
التح���ق ماندي���ال يف بداي���ة ا�س���تقراره باملدينة بالعم���ل يف اأحد 
املناج���م، عا�ض اأيامًا �س���عبة، وذاق م���رارات كثرية، مثل االآالف 
من اأبناء �س���عبه، دخ���ل بعد حن اجلامعة، وح�س���ل على اإجازة 
احلقوق، و�س���ار حمامي���ًا للفق���راء، انغم�ض يف هموم ال�س���ود، 
وانخ���رط كذلك يف العمل ال�سيا�س���ي، وح���زب املوؤمتر الوطني 
االإفريق���ي، �س���ار بعد ف���رتة اأحد اأب���رز وجوهه، وط���اف اأرجاء 
كث���رية يف ب���الده، ودخل يف �س���راعات باجلملة مع ال�س���لطات، 

خ�سو�سًا بعد دعوات اال�سرابات والع�سيان املدين.

اأ�س���بح مانديال اأح���د وجوه الن�س���ال يف بالده �س���د االبارتايد 
)نظام التمييز العن�س���ري(، حتول اىل مطلوب لدى ال�س���لطات، 
يحك���ي عن تل���ك الفرتة قائ���ال: »اأ�س���بحت خملوقًا ليلي���ًا، فكنت 
ال اأخ���رج لعمل���ي اإال يف الظ���الم. ويف االأ�س���ا�ض كن���ت اأعمل يف 
جوهان�س���ربغ، لكنني كنت اأ�س���افر اإذا ا�ستدعى االأمر. كنت اأقيم 
يف �س���قق خالية، ويف منازل االآخري���ن، ويف اأي مكان ميكن اأن 
اأك���ون فيه وحيدًا وغري مرئي. وعندما كنت اأعي�ض خمتبئًا كنت 
ال اأ�س���ري طوياًل معتدل القامة، وكنت اأتكلم ب�س���وت خفي�ض من 
دون و�س���وح اأو متي���ز، وكنت ال اأ�س���األ عن اأي �س���يء، بل كنت 
اأت���رك االآخري���ن يخربونني عما اأعم���ل. وكنت غالب���ًا ما اأتخفى 
ك�سائق اأو طباخ اأو ب�ستاين، وكنت اأرتدي الزي االأزرق، اأو زي 

عمال الزراعة«.
حت���ول ماندي���ال يف م�س���رية الن�س���ال للو�س���ول اىل احلري���ة، 
م���ن ال�س���اب الذي ي���رى طوق النج���اة يف اتباع النه���ج الغربي، 
حيث التح�س���ر والثقافة، اإىل منا�س���ل عنيد يع���د اإفريقيته حال 
الأزم���ات العن�س���رية يف ب���الده، ب���ل ويف القارة ال�س���مراء كلها، 
ا�س���تطاع الهروب من جنوب اإفريقيا، وتوا�س���ل مع زعماء دول 
حت���اول التحرر والنهو�ض، وزار العديد منها، فحل يف اإثيوبيا 
وال�س���ودان، واطلع على جتارب املقاوم���ة يف اجلزائر، والتقى 
ثوارًا يف املغرب، وكانت له وقفة خا�س���ة مع م�سر حتديدًا، مع 
ح�سارتها القدمية، ر، يقول مانديال عن ذلك يف �سريته الذاتية: 
»كانت م�س���ر ق���د متلكت خميلت���ي واأن���ا طالب كمهد للح�س���ارة 
االإفريقي���ة وكن���ز جلمال الف���ن والت�س���ميم، وكنت دائم���ا اأرغب 
يف زي���ارة االأه���رام واأبو الهول وعب���ور نهر الني���ل اأعظم اأنهار 
اإفريقي���ا، ذهبت اىل القاهرة وق�س���يت يوم���ي االأول يف املتحف 
اأفح����ض القط���ع الفني���ة، واأدون املالحظات واأجم���ع املعلومات 
ع���ن منط الرجال الذين اأ�س�س���وا ح�س���ارة وادي النيل القدمية، 
ومل يك���ن اهتمام���ي اهتمام هاويًا لالآثار، فاإن م���ن املهم لالأفارقة 

القومي���ن اأن يت�س���لحوا بالربهان الذي يدح�س���ون به ادعاءات 
البي����ض باأن االأفارقة مل تكن لهم يف املا�س���ي ح�س���ارة ت�س���ارع 
مدنية الغرب. واكت�س���فت يف �س���باح واحد اأن امل�س���رين كانوا 
يبدعون اأعماال فنية ومعمارية عظيمة، بينما كان الغربيون يف 

الكهوف. وكانت م�سر منوذجا مهما لنا،
بع���د مرحلة م���ن التخف���ي، واخلروج �س���را من الب���الد والعودة 
اإليه���ا، ومط���اردة املخاب���رات، مت اإلق���اء القب����ض على نيل�س���ون 
ماندي���ال، ويف اإح���دى جل�س���ات حماكمت���ه دخ���ل ب���زي قبيلت���ه 
االإفريقي املميز، ما اأثار حفيظة ال�سلطات، و�سادرت ذلك الزي، 
وا�س���تمرت اجلل�س���ات فرتة طويلة، وحكم على مانديال بعد ذلك 
بال�س�جن مدى احلياة، وطارت �سهرة املنا�سل اإىل جهات العامل 
االأربع، اإذ نقلت �سحف عدة دفاعه عن نف�سه، ومهاجمته للنظام 
العن�س���ري يف بالده، واعتباره �س���بب ماآ�سي �س���عبه، موؤكدًا اأن 
ق�س���يته لي�س���ت موجه���ة اإىل ك���ره البي�ض، بل العم���ل على خلق 
وطن دميقراطي يتمتع فيه اجلميع بامل�س���اواة، ويعي�س���ون معا 
يف �سالم، ومل يخف املنا�سل االإفريقي قناعاته مبا دفع »املوؤمتر 
الوطني”اىل انتهاج و�س���ائل مقاومة غري �سلمية، بعدما اأغلقت 

ال�سلطات كل �سبيل يف وجه اأع�سائه.
مل ي�س���عف احلكم بال�سجن املوؤبد نيل�سون مانديال، بل اأعلن اأنه 
كان م�ستعدا للموت يف �سبيل ق�سية حترر �سعبه، ومل يندم على 
امل�س���افات الطويلة التي قطعها نحو الن���ور واحلرية، بل وعمل 
وه���و يف ال�س���جن على اإبقاء جذوة الكفاح م�س���تعلة، فتوا�س���ل 
مع م�س���جونن �سيا�س���ين، للوق���وف على اأخب���ار املقاومن يف 

اخلارج، رغم نفيهم يف �سجن بعيد يف جزيرة معزولة.
حم���ل نيل�س���ون ماندي���ال راية التم���رد يف املعتق���ل، اإذ رف�ض يف 
البداي���ة ال���زي الذي كان يوزع على امل�س���اجن ال�س���ود حتديدًا، 
اإذ رف�ض اأن يرتدي ال�س���ورتات الق�سرية، التي تظهر امل�ساجن 
ال�س���ود كاأنهم �س���بيان فاقدو االأهلية، رف�س���ت �س���لطات ال�سجن 
تذمر املنا�س���ل نيل�س���ون مانديال، واقتادته اىل حب�ض انفرادي. 
مل يكن ذلك ف�سله االأول واالأخري مع رف�ض ا�ستبداد ال�سجان، اإذ 
عمل على حت�س���ن اأحوال املحبو�سن، ولي�ض حاله هو حتديدًا، 
م���رة مع الطعام، ومرة مع تخفيف العمل، وتوفري ظروف �س���به 

اإن�سانية للم�سجونن.
عمدت ال�س���لطات العن�سرية اإىل ت�س���ييق اخلناق على نيل�سون 
ماندي���ال ورفاق���ه يف ال�س���جن، فر�س���وا عليه���م اأعم���ااًل �س���ديدة 
ال�س���عوبة، تفتيت �س���خر، وعمل يف املحاج���ر، ونوم يف غرف 
رطب���ة، وطع���ام �س���ديد ال���رداءة، وعزل ع���ن الع���امل اخلارجي، 
ومن���ع زي���ارات اإال م���رة يف الع���ام، ومتزي���ق ر�س���ائل قادمة من 
االأه���ل، وغريها من �س���ور امل�س���ايقة التي جلاأت اليها �س���لطات 
ال�سجن، لكي يتخلى مانديال وغريه من املنا�سلن عن ق�سيتهم، 
وين�س���ون ما يدور هناك يف ال�س���جن العن�س���ري الكبري، خارج 

اجلزيرة املعزولن فيها.
يف�س���ل مانديال يف �س���ريته الذاتية يوميات ال�س���جن، ومينحها 
م�س���احة كبرية، فهي 27 عامًا، ولي�س���ت م���رد فرتة عابرة، وال 
ين�س���ى املنا�سل اجلنوب اإفريقي اأن ين�سب بع�ض الف�سل الأهله، 
فال�س���ورة مل تكن �س���ديدة العتمة طوال تلك االأعوام، فثمة اأيام 
خف���ف وطاأة حمب�س���ه فيها �س���جان يتعاط���ف، مي���رر اإليه بع�ض 
االأ�سياء، جرائد اأو اأوراقا، اأو طعاما خمتلفا، اأو مالب�ض جديدة.

يف نهاي���ة الثمانين���ات، ظه���رت طاق���ة ن���ور يف النف���ق املظل���م، 
ت�س���اعدت االحتجاجات يف خارج ال�س���جن، يف �ساحات جنوب 
اإفريقي���ا، وطالب زعم���اء وقادة دول باإطالق �س���راح مانديال، ما 
دف���ع رئي����ض جنوب اإفريقي���ا حينها اإىل الدخول يف مفاو�س���ات 
مع ال�س���جن املنا�سل، �سريطة تخليه ورفاقه عن نهجهم القدمي، 
واإدانتهم ملا يقوم به منا�س���رو »املوؤمت���ر الوطني«. لكن مانديال 
رف����ض اال�س���رتاطات، واأج���رب ال�س���لطات على اجللو����ض معهم 
والتفاو����ض ب���ال اأي تن���ازالت، ونقل ماندي���ال اإىل �س���جن اآخر، 
وخالل تلك الفرتة التفاو�س���ية حتديدًا كان �سبه مطلق ال�سرح، 

يقيم يف ا�سرتاحة خا�سة، حتى مت االإفراج عنه يف 1990.
ا�ستقبل نيل�سون ا�ستقبال االأبطال، وخطب يف �سعبه يف العديد 
من املدن، �س���دم ال�س���لطات التي كانت تظن اأن ال�سجن قد اأوهن 
عزميته، واأنه قد و�سل اىل اأق�سى ما يتمناه من �سهرة، اإذ اأعلن 
نيل�س���ون مانديال عن موا�س���لته ال�س���ري يف درب املقاومة حتى 
يوا�س���ل اأحالم �س���عبه، وينهي متام���ًا نظام التمييز العن�س���ري 
يف بالده، وينعم الكل يف وطنه بامل�ساواة والكرامة االإن�سانية، 
بل واأعلن اأنه يف هذه ال�س���جن م�ستعد للذهاب اإىل ال�سجن مرة 
اأخ���رى، م���ن اأجل ا�س���تكمال م�س���رية احلري���ة الت���ي بداأها وهو 
�س���اب. اعرتف���ت ال�س���لطات باملوؤمت���ر الوطن���ي، ومل يع���د هناك 
حظر على اأع�س���ائه، وعلى غريه من املنظم���ات، كما مت االإفراج 
عن امل�س���جونن ال�سيا�س���ين، ومت هدم نظام االبارتيد، لت�سرق 

�سم�ض جديدة على جنوب اإفريقيا، بف�سل مانديال ورفاقه.
عن احلوار املتمدن

نيلسون مانديال.. ليس سهال الطريق الى الحرية
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ترجمة: عبدالخالق علي

في عام 2011 نشر المؤرخ البريطاني ستيفن ايليس 
بحثا توصل فيه الى ان نيلسون مانديال كان عضوا في 
الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي – وفي الواقع عضوا 

في اللجنة المركزية الحاكمة. رغم ان حزب مانديال 
)المؤتمر الوطني األفريقي( و الحزب الشيوعي كانا 

متحالفين علنا ضد العنصرية، فان مانديال و حزب 
المؤتمر الوطني كانا ينفيان ان يكون بطل تحرير 

جنوب أفريقيا هو نفسه عضوا في حزب. اال ان ايليس، 
بناًء على شهادة أعضاء سابقين في الحزب و على 
االرشيف المتوفر حاليا،استطاع اإلقناع بأن مانديال 
انضم الى الحزب بحدود عام 1960، أي قبل عدة 
سنوات من الحكم عليه مدى الحياة بتهمة التآمر 

ألسقاط الحكومة.

اأث���ارت هذه االأنباء بع�ض النق���اد و منقحي التاريخ الذين 
اأدع���وا ب���ان ذل���ك يق���ّدم ح���زب املوؤمت���ر الوطن���ي كواجهة 
�س���تالينية، و رمب���ا اأثار �س���عورًا بالتربئة ب���ن االأمريكان 
الذين اأيدوا دعم حرب حكومتهم الباردة للنظام العن�سري 

املناه�ض لل�سيوعية.
الربوفي�س���ور ايلي�ض لي�ض مدافع���ا عن حكم البي�ض – انه 
ي�سغل مقعدا جامعيا يف ام�سرتدام م�سمى يحمل اأ�سم بطل 
اآخ���ر م���ن املقاومة اجلن���وب اأفريقية هو رئي�ض االأ�س���اقفة 
دزموند توتو – لكنه يوؤكد ان االنتماء لل�سيوعين قد اأّطر 
اإيديولوجية حزب املوؤمتر الوطني باأ�ساليب الزالت حتى 

يومنا هذا على نحو ينذر بال�سر.
الي���وم الي���زال ح���زب املوؤمت���ر الوطن���ي االأفريق���ي يّدعي 
ر�س���ميا بان���ه يف املرحلة االأوىل من ث���ورة ذات مرحلتن، 
يقول ايلي�ض”هذه نظرية ح�سلنا عليها مبا�سرة من الفكر 

ال�سوفييتي«.
يف الواقع ان بقايا الربوتوكول و امل�سطلحات ال�سيوعية 
– الت���زال حية  – مث���ل )الرف���اق( و )الث���ورة امل�س���ادة( 
�س���لوكيات احل���زب احلاك���م يف جن���وب  يف من�س���ات و 
اأفريقي���ا. نظرت���ي ال�سخ�س���ية اىل ه���ذه امل�س���األة، و التي 
تاأط���رت من تغطي���ة االحتاد ال�س���وفييتي م���ن 1986 اىل 
1991 و جن���وب اأفريقيا م���ن 1992 اىل 1995، حتظى 
باالأحرتام لكنها اي�س���ا متحفظة يف حدودها. يف رو�س���يا 
غوربات�س���وف و يف جنوب اأفريقي���ا االنتقالية، اأدركت ان 
م���ا يعتنق���ه النا����ض يف اجتماع���ات احلزب و م���ا يقنن يف 
�سجالته ال يكون دائما دليال موثوقا على ما �سيقومون به 

اأو حتى ما يوؤمنون به فعال.
لكن انتماء مانديال ال�س���يوعي لي�ض مرد �س���يء قليل من 
حط���ام التاريخ، ان���ه ال يربر االغواء االأحم���ر و من املوؤكد 
ال يقلل من االإرث البطويل، لكنه مهم يف بع�ض اجلوانب. 
اأوال، ان ع�س���وية مانديال الق�س���رية يف احلزب ال�سيوعي 
اجلن���وب اأفريق���ي و حتالفه طوي���ل االأجل مع �س���يوعين 
خمل�س���ن، حتك���ي ع���ن ايديولوجيته اأقل مم���ا حتكي عن 
واقعيت���ه. كان متناق�س���ا يف خمتل���ف االأوق���ات: وطني���ا 
اأ�س���ود، معار�س���ا للكف���اح امل�س���لح و مدافع���ا ع���ن العنف، 
متهورا و اكرث احلا�س���رين هدوء، م�س���تهلكا للم�س���احات 
املارك�س���ية و معجب���ا بدميقراطي���ة الغ���رب، �س���ريكا قويا 
لل�سيوعين، و يف رئا�سته �سريكا قويا لراأ�سماليي جنوب 
اأفريقي���ا االأقوياء. التعاون املبكر حل���زب املوؤمتر الوطني 
االأفريق���ي م���ع ال�س���يوعين كان زواج���ا توافقي���ا حلرك���ة 
لي����ض له���ا الكثري م���ن االأ�س���دقاء. كان احلزب ال�س���يوعي 
اجلن���وب اأفريقي و رعاته يف رو�س���يا و ال�س���ن م�س���درا 
للم���ال و ال�س���الح للكفاح امل�س���لح ال�س���عيف، و كان يعني 
للكثريي���ن ت�س���امنا مع ق�س���ية اكرب م���ن جن���وب اأفريقيا. 
االأيديولوجية ال�س���يوعية �س���ارعت يف الدخول اىل حزب 
املوؤمتر الوطني حيث اأ�س���بحت جزءا من كوكتيل جنوب 
اأفريق���ي فريد من نوعه مع )القومي���ن االأفارقة( و)الوعي 
االأ�س���ود( و )الليربالية الدينية( و غريه���ا، ما اأثار خليطا 
من الغ�سب غري املتجان�ض و اال�ستياء و الت�سوق. لكن يف 

املراحل املهمة – يف املفاو�سات الإنهاء حكم البي�ض ثم يف 
كتابة الد�س���تور و يف احلكم – خ�س���ر ف�سيل الوطنين و 

املطالبن باالنتقام اأمام موؤيدي امل�ساحلة.
يف املحادث���ات التي مهدت للدميقراطي���ة، كان جو بلوفو، 
الزعي���م املخ�س���رم للح���زب ال�س���يوعي اجلن���وب اأفريق���ي 
و الرج���ل ذو اخلط���اب الث���وري الطلي���ق، اك���رث املوؤيدين 
املتحم�س���ن مل�ساركة ال�س���لطة مع نظام البي�ض. كان املبداأ 
ال�سائد هو فعل اأي �سيء للنهو�ض بق�سية )جنوب اأفريقي 
يحكمه جن���وب اأفريقيون(. كان ه���ذا ينطبق على مانديال 
و عل���ى خليفت���ه ثابو مبيكي. يب���دو ان الرئي�ض احلايل – 
جاك���وب زوما – ال ميتل���ك اأية ايديولوجية ع���دا االغتناء 

ال�سخ�سي.
يف اح���دى حماكمات���ه العدي���دة �س���ئل مانديال م���ا اذا كان 
�س���يوعيا، رد قائال”اذا كنت تعني بال�س���يوعي ع�سوا يف 
احل���زب ال�س���يوعي و �س���خ�ض يوؤم���ن بنظري���ة مارك�ض و 
اجنل���ز و لين���ن و �س���تالن، و يتم�س���ك بقوة باالن�س���باط 
احلزبي، فاين ل�س���ت �سيوعيا”، كان الرد متمل�سا و دقيقا 

جدا.
رمب���ا كان اأهم و اأطول تاأثري �سخ�س���ي للحزب ال�س���يوعي 
اجلنوب اأفريقي على مانديال هو اأنه جعله، اأو �ساعد على 
جعله، غري عن�س���ري ملت���زم. كان ح���زب املوؤمتر الوطني 
خ���الل �س���نوات ت�س���كيله ال يقب���ل اال ال�س���ود. عل���ى م���دى 
ف���رتة طويلة كان احلزب ال�س���يوعي ال�س���ريك الوحيد يف 
احلرك���ة الذي �س���م البي����ض و الهنود و اأع�س���اء خمتلطي 

االأع���راق. تل���ك العالقة هي واحد من االأ�س���باب الرئي�س���ية 
التي اعتمدها مانديال يف رف�س���ه للقومية ال�س���وداء و يف 
اإ�سراره على ان االأعراق املتعددة تبقى يف قلب اأخالقيات 

حزب املوؤمتر الوطني االأفريقي.
�س���بب ثالث الأهمية االنتماء ال�سيوعي هو انه ي�ساعد على 
تف�سري �سبب عدم تقدم جنوب اأفريقيا جتاه حت�سن حياة 
الطبقة امل�س���حوقة الكبرية، و اجتثاث الف�س���اد، و توحيد 
ال�س���عب املنق�س���م. ميك���ن تف�س���ري الف�س���ل املتك���رر حلزب 
املوؤمت���ر الوطن���ي خ���الل ت�س���لمه ال�س���لطة مل���دة 19 عاما، 
بحقيقة كونه مل ينجح متاما يف االنتقال من حركة حترير 

اىل حزب �سيا�سي، اذا مل نقل اىل حكومة.
احلزب ال�س���يوعي هو املالم يف ذلك مثل اأي �سخ�ض اآخر، 
لكن���ي اأعتقد ان ما يعّطل قدرة ح���زب املوؤمتر الوطني هو 
لي�ض العقيدة ال�س���تالينية اأو اأية عقيدة اأخرى. انه �س���يء 
يف الطبيع���ة، و يف الثقافة، و يف ح���ركات التحرير. فبعد 
ان يوحده���م عدو م�س���رتك، مييل���ون اىل التاآمر و اإف�س���ال 

االن�سقاق و تف�سيل الغاية على الو�سيلة.
م���ن الطبيع���ي يف النهاي���ة، ان يك���ون اك���رب ف�س���ل قدمته 
ال�س���يوعية ملانديال و حلزب املوؤمتر الوطني هو االنهيار.
عندم���ا تفككت الكتلة ال�س���وفييتية و حتولت ال�س���ن اىل 
الراأ�س���مالية، مل يعد اآخر احلكام البي����ض جلنوب اأفريقيا 
ي�س���ّكل حليف���ا �س���روريا عل���ى اجلان���ب االأمي���ن للح���رب 

الباردة. كانوا يعلمون ان اللعبة قد انتهت.
عن: نيويورك تاميز

نيلسون مانديال ماركسيا

�س���وؤونكم  يف  اخلو����ض  ع���ن  اأوال  اأعت���ذر 
اخلا�س���ة، و�س���احموين اإن كنت د�س�ست اأنفي 
فيم���ا ال ينبغ���ي التقحم في���ه، لكني اأح�س�س���ت 
اأن واج���ب الن�س���ح اأوال، والوف���اء ثاني���ا مل���ا 
اأوليتمون���ا اإي���اه م���ن م�س���اندة اأي���ام �س���راع 
الف�س���ل العن�س���ري يحتمان علّي رد اجلميل، 
واإْن باإبداء راأي حّم�س���ته التجارب، وعجنْته 

، واأن�سجته ال�سجون. االأياممُ
ايها اال�سدقاء: اإن احلرية ال تقبل التجزئة الأن 
القي���ود التي تكبل �سخ�س���ًا واح���دًا يف بالدي 
اإمنا هي قيود تكبل اأبناء وطني اأجمعن، لكْن 
اأن يكون االإن�س���ان حرا ال يعني مرد حترره 
م���ن االأغالل التي تقيده ب���ل اأن يعي�ض بطريقة 
حترتم وتعزز حرية االآخرين، واقول لكم، اإن 
الرجل الذي ي�س���لب من رج���ل اآخر حريته هو 
�سجن للكراهية، وهو حمبو�ض خلف ق�سبان 

التحامل و�سيق االأفق.
لقد �س���رت عل���ى الدرب الطويل للو�س���ول اإىل 
احلري���ة، وحاول���ت اأال اأفق���د حما�س���ي، ولق���د 
قم���ت ببع�ض اخلط���وات اخلاطئ���ة على طول 
الطريق، ولكنني اكت�سف ال�سر اأنه بعد ت�سلق 
جب���ل عظيم، يجد املرء اأن هن���اك جباال اأخرى 

كثرية ينبغى ت�سلقها.
اإين اأجت���ول، االآن، ب���ن عامل���ن، اأحدهما ميت 
واالآخ���ر عاج���ز اأن يول���د، ولي�ض هن���اك مكان 
حتى االآن اأريح عليه راأ�س���ي، فقد حاربت �سد 
هيمن���ة البي����ض )الطائفة احلاكم���ة( وحاربت 
�سد هيمنة ال�سود )الطائفة املحكومة( واأثمن 
قيمة وجود متمع دميقراطي حر يعي�ض فيه 
اجلميع يف تناغم ويف ظل فر�ض مت�س���اوية.. 
اإنه���ا قيم���ة اأمتن���ى اأن اأعي����ض من اأجله���ا واأن 
اأحققه���ا، ولك���ن اإذا م���ا ا�س���تدعت ال�س���رورة، 
فاإنن���ي م�س���تعد للموت من اأجله���ا، فلن يحدث 
اأب���دا اأب���دا اأب���دا م���رة اأخ���رى يف ه���ذه البالد 
اجلميل���ة اأن يت���م قمع ط���رف بوا�س���طة طرف 

اآخر.
لق���د تعلم���ت اأن ال�س���جاعة لي�س���ت ه���ي غياب 
اخلوف، بل هي هزميته، فال�س���خ�ض ال�سجاع 
لي�ض ال�سخ�ض الذي ال ي�سعر باخلوف، بل هو 
الذي يهزم هذا اخل���وف، ففي بع�ض االأحيان، 
حتتاج اإىل جرافة، ويف اأحيان اأخرى، حتتاج 
اإىل فر�س���اة الإزال���ة الغب���ار، واإذا كنت تريد اأن 
ت�س���نع ال�س���الم مع ع���دوك، فيتع���ن اأن تعمل 

معه، وعندئذ �سوف ي�سبح �سريكك.
وباخت�سار:

اأن ال�سوؤال الذي مالأ جوانحي دائما هو: كيف 
�سنتعامل مع اإرث الظلم لنقيم مكانه عدال؟ اأكاد 
اأح�ض اأن هذا ال�سوؤال هو ما يقلقكم اليوم. لقد 
خرجتم لتوكم من �سجنكم الكبري. وهو �سوؤال 
ّدد االإجابة عليه طبيعة االجتاهات التي  قد حتمُ
�س���تنتهي اإليه جهودكم، من جانبي لقد �سكلت 
“جلنة احلقيقة وامل�ساحلة” التي جل�ض فيها 
املعتدي واملعتدى عليه، وت�س���ارحا، و�س���امح 
كل منهم���ا االآخ���ر.. اإنه���ا �سيا�س���ة م���رة لكنه���ا 

ناجعة.

نيلسون 
مانديال.. 

يخاطبنا
عبد المنعم األعسم
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جودت هوشيار

مانديال مل يكن وطنيا ومنا�س���ال عنيدا وح�س���ب - اأ�س���هم 
بق�س���ط وافر يف الق�س���اء على نظام “ االأبارتهيد “ وانقاذ 
�س���عبه م���ن براث���ن التميي���ز العن�س���ري الظل���م والبوؤ����ض 
وال�س���قاء - ب���ل اأي�س���ا زعيم���ا �سيا�س���يا اأخالقي���ا حتل���ى 
باأ�س���مى ال�س���فات االأن�س���انية يف زمن غاب���ت فيه االأخالق 
عن ال�سيا�س���ة، فلم ت�س���كره ن�س���وة االأنت�س���ار لالأنتقام من 
جالدي���ه، ب���ل انه ب���ذل اأق�س���ى جه���وده بعد و�س���وله اىل 
ال�س���لطة يف الدع���وة اىل قي���م الت�س���امح ونب���ذ الكراهي���ة 

وامل�ساحلة يف تناغم مل تعهده الب�سرية من قبل.
تخل���ى ماندي���ال عن ال�س���لطة و اأعت���زل ال�سيا�س���ة مبح�ض 
اأرادت���ه وه���و يف اأوج �س���عبيته وبع���د اأن حق���ق لب���الده 
و�س���عبه اجن���ازات كب���رية يف �س���تى جوان���ب احلي���اة.. 
فعل���ى �س���بيل املثال ال احل�س���ر مت خالل ف���رتة حكمه بناء 
)500( م�ست�س���فى واأك���رث م���ن )750( األ���ف دار �س���كنية. 
وبف�س���ل اجنازاته االأقت�س���ادية وا�س���الحاته االأجتماعية 
ون�س���اله �سد �سيا�س���ة التمييز العن�س���ري ح�سل مانديال 
عل���ى االأع���رتاف به كزعيم اإ�س���الحي من ط���راز فريد على 

امل�ستوين املحلي والعاملي.
ول���د ماندي���ال يف ع���ام 1918 وتخ���رج يف كلي���ة احلقوق 
بجامع���ة جن���وب افريقيا عام 1942 وان�س���م اىل املوؤمتر 
الوطن���ي االأفريقي عام 1944 وتدرج يف ال�س���لم احلزبي 
حتى ا�سبح بحلول عام 1949 احد قادة احلزب املرموقن 
وا�ستهر بن�س���اله الدوؤوب �سد �سيا�سة الف�سل العن�سري.

اعتق���ل مانديال يف عام 1962وحكم عليه بال�س���جن �س���بع 
�س���نوات، بيد اأن���ه مل يتوقف حلظة عن الن�س���ال حتى من 
وراء ا�س���وار ال�س���جن. وق���د اأتهمت���ه ال�س���لطات بقي���ادة 
املقاوم���ة ال�س���عبية والكف���اح امل�س���لح واعي���دت حماكمته 

مددا ف�سدر بحقه حكم بال�سجن املوؤبد عام 1964.
اكت�س���ب مانديال خالل فرتة �سجنه �سهرة وا�سعة ونظمت 
يف جمهوري���ة جن���وب افريقيا ويف ارج���اء العامل حمالت 
جماهريية وا�سعة النطاق تطالب باطالق �سراحه وا�سبح 
بطال قوميا ورمزا لكفاح االأغلبية ال�سوداء يف بالده، وقد 
اأ�س���طرت حكوم���ة “ دي كل���ريك “ حت���ت �س���غط املقاومة 
ال�س���عبية والراأي العام العاملي اىل اطالق �س���راح مانديال 
يف 11 / 2 / 1990. وبعد خروجه من ال�س���جن بحوايل 
�سهر واحد انتخب نائبا لرئي�ض احلزب، ثم رئي�سا للحزب 

يف ايلول عام 1990.
ح�س���ل مانديال يف عام 1993 على جائزة نوبل لل�س���الم، 
ويف عام 1994 اأنتخب رئي�سا جلمهورية جنوب اأفريقيا 

باأغلبية �ساحقة.
بع���د اأنته���اء ف���رتة واليت���ه االأوىل يف ع���ام 1999 رف�ض 
تر�س���يح نف�س���ه لدورة ثانية وف�س���ل االأبتع���اد عن املعرتك 

ال�سيا�سي وتفرغ حلياته اخلا�سة
زار ماندي���ال يف اأوائل عام 2000 ال�س���جن الذي اأم�س���ى 
فيه �س���نوات طويلة يف جزيرة “ روبن “ واأ�س���عل �سمعة 
يف الزنزان���ة االأنفرادية التي �س���جن فيها، وعقب مغادرته 
املكان �سرح لل�سحفين قائال: “ كان القرن املا�سي خميبا 

لالآمال ».
�سخ�سية متعددة املواهب:

كان ماندي���ال خطيب���ا مفوه���ا ي�س���حر ال�س���امع بف�س���احته 
وكالم���ه البليغ. ويكفي االأطالع عل���ى كلماته املوؤثرة التي 
األقاها دفاعا عن نف�س���ه وحقوق �س���عبه عن���د حماكمته يف 
عام���ي 1962 و1964 لالأقتن���اع ب���اأن ماندي���ال كان اأح���د 
املع اخلطباء يف ع�س���رنا الراهن. كما كان �س���احب اأفكار 
اإ�سالحية رائدة جتلت يف موؤلفاته، وفنانا مرهف احل�ض، 
يب���دع حتى يف ظ���روف بالغة الق�س���وة وه���و يف زنزانته 

االأنفرادية يف �سجن جزيرة “ روبن “ املوح�سة.
موؤلفات مانديال:

االأعتقاد ال�س���ائد ان ال�سيا�س���ة والثقافة على طريف نقي�ض 
ولك���ن ظاهرة مانديال تثبت ان ال�سيا�س���ي االأخالقي ميكن 
اأن يكون يف الوقت ذاته مفكرامُ ومبدعا واأن�سانيا اىل اأبعد 

احلدود.
ا�س���در مانديال العديد من الكتب التي لقيت وتلقى رواجا 
كب���ريا، وال اأعرف على وج���ه الدقة عدد الكت���ب التي األفها 
ماندي���ال ولكن �س���اءت امل�س���ادفة اأن اأطلع عل���ى ثالثة منها 

وهي كاالآتي:
الكت���اب االأول “ لي����ض ثم���ة طري���ق �س���هل اىل احلري���ة “ 
)1965( والثاين “ اأنا على ا�س���تعداد للموت “ )1979(.

اما الكتاب الثالث، فاأنه يت�س���من مذكراته التي ن�سرها عام 
)1994( حتت عنوان “ رحلة طويلة نحو احلرية ».

مانديال الفناًن:
يف اكتوب���ر ع���ام 2002 اأقيم يف لن���دن معر�ض فني حتت 
عنوان “ االأ�سود واالأبي�ض “ عر�ست فيه اللوحات الفنية 
التي ر�سمها مانديال خالل ال�سنوات الطويلة التي ق�ساها 

يف ال�سجن )1962 – 1990(.
اللوح���ات جميعها مر�س���ومة بالفح���م اأو القلم الر�س���ا�ض 
وتوجد بينها عدة لوحات متثل امل�س���هد الذي كان مان�ديال 
يطل عليه من خ�الل �س���باك زنزانته عندما كان �س���جينا يف 
ج�زي���رة “ روب���ن “، حيث ق�س���ى اجل����زء االأكربمن فرتة 
�س���جنه. وقد خ�س�ض ريع املعر�ض مل�ساعدة اطفال جنوب 

افريقي���ا. وكان عن���وان املعر�ض حافال بال���دالالت وميكن 
تف�س���ريه على وجوه �س���تى، ع���الوة على معناه املبا�س���ر، 
الذي ي�سري اىل ان اللوحات املعرو�سة مر�سومة باللونن 

االأ�سود واالأبي�ض اأو بتعبري اأدق، باللون االأ�سود فقط.
مانديال الرمز والقدوة:

رغ���م تخليه عن ال�س���لطة مبح�ض ارادت���ه وتفرغه حلياته 
اخلا�س���ة وتقدم���ه يف ال�س���ن، اال اأن���ه كان دائب الن�س���اط 
يف �س���بيل ال�سالم العاملي وخري الب�س���رية وا�سهم بفعالية 
يف العدي���د من املوؤمترات والن���دوات العاملية والتي كانت 

تكت�سب اهمية خا�سة عند م�ساركته يف اعمالها.
حظ���ي مانديال باأحرتام العامل باأ�س���ره وجتل���ى ذلك باأبلغ 
�س���ورة يف مظاهر احلفاوة والتك���رمي التي قوبل بها يف 
كل م���كان ،.وق���د اغدقت علي���ه العديد من الدول االأو�س���مة 
الرفيعة ومنحته عدد من اأ�س���هر جامعات العامل �س���هاداتها 
الفخرية. وملانديال مكانة خا�س���ة يف قلوب الكندين. وقد 
منحته احلكومة الكندية لقب املواطن الفخري يف احتفال 
خا����ض اقي���م يف متح���ف احل�س���ارة يف هيل���ي مبقاطع���ة 
كيوبيك واطلقت وزارة الرتبية الكندية ا�سمه على احدى 
مدار����ض تورينت���و ، ومنحن���ه جامع���ة تورينت���و �س���هادة 

الدكتوراه الفخرية يف القانون.
كم���ا اأعلنت اجلمعية العامة ل���الأمم املتحدة يف عام 2009 
ي���وم 18 فرباي���ر م���ن كل ع���ام بو�س���فه” ي���وم مانديال “ 

العاملي.
اأ�س���بح ماندي���ال مو�س���وعا خ�س���با للعدي���د م���ن االأعم���ال 
االأبداعية وانتجت عنه افالم وثائقية وروائية ومنها فيلم 
)ال���ذي ال يقهر، باالإجنليزية Invictus(،وهو فيلم دراما 
مت اإنتاج���ه يف الوالي���ات املتح���دة �س���نة 2009 ويتناول 
حمطات يف �سرية حياة مانديال، وي�سّور حماولته جلعل 
لعبة الركبي والريا�س���ة لغة عاملية م�س���ادة للغ���ة التمييز 
العن�س���ري والعن���ف يف بل���د اأنهك���ه الن���زاع العن�س���ري. 
والأن االختي���ار وق���ع على جن���وب اإفريقيا كي ت�ست�س���يف 
اللعب���ة ع���ام 1995، يف حماول���ة جللب البي�ض وال�س���ود 
اىل م���كان واح���د جتمعه���م لعب���ة ريا�س���ية بعد عق���ود من 
الف�س���ل العن�سري. فاإن الفيلم يظهر كيف ا�ستثمر مانديال 
ه���ذا احلدث يف م�س���روعه املناه�ض للعن�س���رية مع �س���رد 

ا�ستعادي �سينمائي ملراحل من حياة املنا�سل االفريقي.
ظاهرة فريدة:

مانديال ظاهرة فريدة يف ع�س���رنا، فقد تخلى عن ال�س���لطة 
بعد اأن جنح يف انهاء الف�سل العن�سري وزرع روح الوئام 
و االأن�س���جام بن �س���عوب جنوب اأفريقيا وحقق ل�سعبه ما 
كان ي�سبو اليه من حرية ودميقراطية واأ�ستقرار و�سالم. 
واأع���رتف الع���امل مبواقفه امل�س���رفة من ق�س���ايا ال�س���عوب 
املنا�س���لة م���ن اج���ل حقوقه���ا امل�س���روعة،.لهذا كل���ه حظي 

باأحرتام العامل باأ�سره.

وعندم���ا كتب “ اأنا على اأ�س���تعداد للموت “ كان على يقن 
اأن املباديء ال�سامية التي �سحى من اجلها لن متوت اأبدًا.

من اأقوال مانديال:
قلن���ا يف م���ا تقدم ان مانديال كان خطيب���ا مفوها ال يجارى 
ومل يكن يلقي الكالم على عواهنه � بل ان خطبه وموؤلفاته 
كان���ت زاخ���رة باحلك���م البليغ���ة الت���ي تع���رب ع���ن جتربته 
ال�سيا�س���ية والن�س���الية واحلياتي���ة ويف ما يل���ي باقة من 

كلمات مانديال اخلالدة:
1 ����� اأنا ال اأ�س���تطيع اأن اأن�س���ى ولكن اأ�س���تطيع اأن ا�س���امح 

واأغفر.
2 �� نا�س���لت �س���د هيمنة البي�ض كما نا�س���لت �س���د هيمنة 

ال�سود.
3�� ال احد يولد وهو يكره ان�س���انا اآخر ب�س���بب لون اجللد 
او االأ�س���ل او الدي���ن ، النا����ض يتعلم���ون الكراهي���ة، واذا 
كانوا قادرين على تعلم الكراهية، ينبغي ال�سعي لتعليمهم 

احلب، الأن احلب اأقرب اىل قلب االأن�سان.
4 �� امل�س���اواة احلقيقي���ة اأمام القانون تعنى حق االأ�س���هام 
يف و�سع القوانن التي تعي�ض مبوجبها، ووجود د�ستور 
ي�س���من احلقوق الدميقراطية لكل ال�س���رائح االأجتماعية، 
واحلق يف اللجوؤ اىل املحكمة لطلب احلماية او امل�ساعدة 
يف حال���ة انته���اك احلقوق الت���ي يكفلها الد�س���تور، وكذلك 
احلق يف امل�ساركة يف ادارة العدالة ب�سفة قا�ض او حمام 

او ادعاء عام او اأي �سفة ر�سمية اأخرى.
5 ����� عاملنا، ع���امل االآمال و والتطلع���ات، ومن ناحية اأخرى 

هو عامل املعاناة واالأمرا�ض والفقر
6�� ان ت�س���تاء وتغ�س���ب، مثل ان ت�سرب ال�سم على امل اأنه 

�سوف يقتل اأعدائك.
7 ����� يجب علينا ا�س���تخدام الوق���ت بحكم���ة وان نتذكر ان 

الق�سية العادلة ميكن البدء بها يف اي وقت.
8 ����� ان تك���ون حرًا ال يعني ان تنزع عن نف�س���ك ال�سال�س���ل 
فقط ولكن ان تعي�ض وانت حترتم وتعزز حرية االآخرين.

9 ����� ال ينبغ���ي ان نتوق���ع م���ن النا�ض املحروم���ن من حق 
الت�سويت االأ�س���تمرار يف دفع ال�سرائب حلكومة ال متثل 

امامهم لالأ�ستجواب.
10 ����� لي�ض امله���م ان ال ت�س���اب بكبوة، ب���ل ان تنه�ض بعد 

كل كبوة.
11 ����� اداء الواجب ب�س���رف النظر ع���ن العواقب هو احد 

االجنازات ال�سامية لالن�سان.
12 �� لي�ض من ال�سعب ان تغري املجتمع بل ان تغري نف�سك.

13 �� ال ميكن ان تكون احلرية جزئية.
14 ����� م���ن ال�س���هل ج���دا ان حت���ارب وتدمر. ولك���ن البطل 

احلقيقي، هو الذي ي�سنع ال�سالم وي�سرع بالبناء.
15 �� عندما ت�س���عد جبال عالي���ا ينفتح امامك عدد هائل من 

اجلبال التي ينبغي عليك ال�سروع بال�سعود اليها.

ظاهرة نيلسون مانديال

تحول نيلسون مانديال الى اسطورة حية،عندما كان ما 
يزال على قيد الحياة و قبل رحيله بمدة طويلة، وهذه حالة 

نادرة في التأريخ البشري تستحق الوقوف عندها طوياًل.
زعماء العالم من الواليات المتحدة األميركية الى الصين 

ومن بريطانيا الى اليابان، ومن كندا الى روسيا و كثيرون 
غيرهم من القادة والزعماء والمفكرين نعوا نيلسون 

مانديال كشخصية فريدة وظاهرة لن تتكرر في هذا العصر 
وربما حتى في العصور الالحقة.
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اليوم هو اليوم الدولي لنيلسون مانديال وهو 
يوم عالمي أعلنت عنه اليونسكو في 10 نوفمبر 
2009. لالحتفال به في 18 يوليو من كل سنة 

بمناسبة والدة الزعيم نيلسون مانديال الذي كافح 
ضد األبارتيد ثم أصبح رئيًسا لجنوب أفريقيا وذلك 
»اعترافًا بإسهام رئيس جنوب أفريقيا األسبق في 

ثقافة السالم والحرية« حسب المنظمة.

يف ه���ذا الي���وم، يدع���ى كل مواط���ن يف الع���امل لتكري�ض 
رمزية �س���بعة و�س���تن دقيقة م���ن وقته للعم���ل يف خدمة 
املجتمع، الإحياء ذكرى ال�س���نوات ال�س���بعة و�ستن الذين 
كر�س���هم نيل�س���ون مانديال ملكافح���ة العن�س���رية والدفاع 

عنحقوق االإن�سان.
مت االحتف���ال باأول يوم لنيل�س���ون مانديال يف 18 يوليو 
2010، ووافق هذا اليوم عيد ميالده الثاين والت�سعن.
وج���اء اعتماد اجلمعي���ة العامة لق���رار االحتف���ال باليوم 
الدويل لنيل�س���ون ماندي���ال اعرتافا ب�”ا�س���هامات الرجل 
البارزة يف اإن�س���اء جنوب افريقيا دميقراطية غري عرقية 
وال تفرق بن اجلن�س���ن، وكذلك يف ترويج ثقافة ال�سالم 

يف خمتلف اأنحاء العامل«.
قال اأنطونيو غوتريي�ض اأمن عام االأمم املتحدة مبنا�سبة 
هذا االحتفال، اإن »اليوم يكرم العامل عمالق ع�سرنا قائد 
�س���جاعة ال مثي���ل له���ا واإجناز عظي���م؛ ورج���ل ذو كرامة 
هادئة واإن�س���انية عميقة، م�س���يفا: كان نيل�س���ون مانديال 
معاجًل���ا للمجتمع���ات ومر�س���ًدا لالأجي���ال، يظل بو�س���لة 
اأخالقي���ة ومرجع لن���ا جميًعا«، جاء ذلك خ���الل كلمته يف 

اليوم الدويل لنيل�سون مانديال.
واأ�س���اف اأمن ع���ام االأمم املتحدة، اأن مانديال �س���ار على 
طري���ق احلري���ة والكرام���ة بت�س���ميم ف���والذي، وب���روح 
الرحم���ة واحل���ب واأظه���ر اأن كل واح���د منا لدي���ه القدرة 

وامل�سوؤولية لبناء م�ستقبل اأف�سل للجميع.
واأ�س���ار غوتريي����ض اإىل النزاعات واحل���روب يف العامل 
قائال “ عاملنا اليوم م�س���وه باحلرب، وحاالت الطوارئ؛ 
تعاين من العن�س���رية والتمييز والفقر وعدم امل�س���اواة؛ 
والع���امل مهدد بكارثة املناخ، م�س���يفا “ دعونا جند االأمل 

يف مثال نيل�سون مانديال واالإلهام يف روؤيته«.
واأك���د غوتريي�ض » الي���وم وكل يوم، دعون���ا نحرتم اإرث 
نيل�س���ون ماندي���ال من خ���الل اتخاذ االإج���راءات الالزمة، 
م���ن خالل التح���دث �س���د الكراهي���ة والدفاع ع���ن حقوق 
االإن�سان، باحت�س���ان اإن�سانيتنا امل�سرتكة الغنية بالتنوع 
ومت�س���اوية يف الكرام���ة ومتح���دة يف الت�س���امن، وم���ن 
خالل جعل عاملنا اأكرث عداًل ورحمة وازدهاًرا وا�س���تدامة 

للجميع«.
ولد نيل�س���ون مانديال يف 18 يولي���و 1918 يف مقاطعة 
»مفي���زو« بجن���وب افريقي���ا. وان�س���م اإىل ح���زب املوؤمتر 
الوطن���ي االفريقي يف ع���ام 1944، و اأ�س����ض مع اآخرين 

»ع�سبة ال�سبيبة« التابعة للحزب.
ويف ع���ام 1952، د�س���ن حملة “حتد” الت���ي كانت حملة 
ع�سيان مدين كبرية اعرتا�س���ا على القوانن الظاملة، ما 

كلفه حكما بال�سجن مدى احلياة يف عام 1964.
ويف فرباي���ر 1990، خ���رج مانديال من ال�س���جن بعد اأن 
اأم�س���ى فيه 27 عاما، ليعود بعدها اإىل موا�س���لة ن�ساطه 
ال�سيا�س���ي، وت���وىل قي���ادة املوؤمتر الوطن���ي االإفريقي و 
املفاو�س���ات التي اأف�س���ت اىل و�س���ع حد لنظام الف�س���ل 
العن�س���ري و اإقام���ة حكومة متع���ددة االعراق يف جنوب 

افريقيا.
وانتق���ل نيل�س���ون ماندي���ال بعدها ب�س���فته نائ���ب رئي�ض 
حزب املوؤمتر الوطني االفريقي اإىل نيويورك يف يونيو 

1990 اأين األقى خطابا اأمام جلنة االمم املتحدة اخلا�سة 
مبحاربة امليز العن�سري.

كر����ض نيل�س���ون ماندي���ال 67 عام���ا من حيات���ه يف خدمة 
االإن�س���انية كمح���اٍم حلق���وق االإن�س���ان و�س���جن �س���مري 
و�س���انع �س���الم دويل واأول رئي����ض منتخ���ب دميقراطيا 
لدول���ة جن���وب اإفريقي���ا بعد فوز ح���زب املوؤمت���ر باأغلبية 
�س���احقة يف اول انتخاب���ات متع���ددة االع���راق تنظ���م يف 

البالد.
تقا�س���م جائ���زة نوب���ل لل�س���الم ع���ام 1993 م���ع الرئي�ض 
اال�س���بق جلن���وب افريقي���ا فريديري���ك دو كل���ريك. وقرر 
مانديال يف عام 1999 االن�سحاب من احلياة ال�سيا�سية، 
موا�س���ال يف الوق���ت ذاته الدف���اع عن احلري���ة و العدالة 
يف  وفات���ه  غاي���ة  اىل  االن�س���ان  حق���وق  و  االجتماعي���ة 

دي�سمرب 2013 عن عمر يناهز 95 عاما.
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في اليوم العالمي لنيلسون مانديال..

اعداد: منارات

األمم المتحدة تدعو إلى جعل العالم أكثر عدال ورحمة



إن كتاب المختارات الشعرية”تحية لماندياًل: 
نيلسون مانديال في الشعر”)2006( الصادر 

لتكريم ماندياًل )1918-2013( في عيد ميالده 
الثامن والثمانين ليس مجرد قصائد تحتفي برجل 

واحد، وإنما قصة مترامية محبوكة على مدار 
ثالثين عامًا على لسان شعراء من بالد العالم كافة، 
تصف بعين الفنان صراع اإلنسان في سبيل العدالة 

واإلخاء، صراع قلما ينخرط فيه السياسيون.

ي�سمل �سعراء �سيا�سين �سابقن 
يتقنون  و�سعراء  راب  وفناين 
بل وطفل يف  االأدائ��ي��ة،  الفنون 
الثانية ع�سرة. يتتبعون م�سارًا 
كمدافع  ماندياًل  ا�ستهله  فخورًا 
اأواخ���ر  �سلب ع��ن احل���ق ح��ت��ى 
اأيامه وهو”عجوز جليل”ينطق 

باحلكمة.
م���ا ك����ان م�����س��ريه وا����س���ح���ًا كل 

الو�سوح على الدوام.
من  ذرة  ب���دون  �سبيله  األ��ف��ى  ولكنه 

خوف.
كانت اأحالمه هي اأحالمي واأحالمك.

*هيكتور ماووجنا، ناميبيا.
يتفرد الديوان كمثال نادر تختلط فيه ال�سور 

�سوؤااًل:  ويطرح  التاريخية،  بالوقائع  البالغية 
واأب��رع  التاريخ؟  ال�سعراء  ي�سرد  اأن  ميكن  كيف 
الكتاب �سطوعًا هو كونه خمتارات  جوانب هذا 
ا�ستغاللها  مْيكن  معا�سريها،  من  راأ�سًا،  نابعة، 
مع  اأفريقيا  مبعركة  احل��ايل  اجليل  يب�سر  يف 
التفرقة العن�سرية على نحو ال ي�سجرهم، كما 

هو احلال يف التاريخ املكتوب. اإنها م�سرية 
�سكلت العامَل اأجمع، ال دولة واحدة.

ما هو اإال يوم اآخر يف احلياة
يا قلب اأفريقيا،

اأب�سرك  انتظارًا حتى  اأطيق  ال 
من بعيد

لقد حملَت الدرع
واإمن��ا  ل��وم��ًا،  لتوجه  ال 

لتتفهم
اخ��ت��ربت��ك االأي�����ام 

وو�سعَت ثقتك
اأن يف يوم من 

االأيام

ويف وقت من االأوقات
�سوف يعي الرجال.

ن�ستاق اإىل �سماع هذه الكلمات من جديد
ال�سالم، التوا�سع، الوحدة وامل�ساحلة

بن رجال اأفريقيا العظماء.
* برو�سي نانيومبي، اأوغندا

ق�س�ض كونية
ديني�ض  اأفريقيا  ج��ن��وب  نا�سط  علينا  يق�ض  وه��ك��ذا 
بروتو�ض وال�ساعر الربيطاين روبرت ديدريك وكاتب 
ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا ج��ريمي��ي ك��رون��ن ظ��روف��ا غ��اي��ة يف 
م�سلوب  مانديال  عا�سه  ب�سر  يطيقه  ال  وكدحا  الق�سوة 
رنا �ساعر  َب�سِّ احلرية – ال االإرادة – يف ال�سجن. كما يمُ
جنوب اأفريقيا اأرثر نورجتي بدينامكية ال�سيا�سة اإبان 
حكم البي�ض جلنوب اأفريقيا، بينما يتدبر �ساعر جنوب 
اأ�سهم االإرهاب والعنف  اأفريقيا فازل جوهيني�ض كيف 

يف اإ�سعال مناخ التع�سب.
جزيرة  و�ساعر  نيهاو�ض  ك���ارل  ال�سيا�سي  وي�سور 
االجتماعية  امل��الب�����س��ات  ب��راث��وي��ت  ك��ام��و  ب��رب��ادو���ض 

واال�سطهاد الذي عا�سته االأغلبية االأفريقية.
باأخرى منا�سل جنوب  اأو  كلها ق�س�ض مت�ض ب�سورة 
واجتماعيًا  �سيا�سيًا  تراوحت  واإن  االأوح���د،  اأفريقيا 
جنوب  ���س��اع��ر  ي��ك��ت��ب  ���س��ت��ى.  ���س��ب��اًل  لت�سلك  وع��امل��ي��ًا 
للرجل  ميكن  ديريك،”بف�سلك  بوجنومو�سا  اأفريقيا 
بف�سلك مبقدور  ال�سارع بحرية.  اأن ي�سري يف  االأ�سود 

ينال ال���ط���ف���ل  اأن  االأ����س���ود 

لقد و�سعَت  االأبي�ض.  الطفل  يناله  الذي  التعليم نف�سه 
العامل.  خريطة  على  اأفريقيا  وبقية  اأفريقيا  جنوب 
ح�سبوا اأنك �ستخرج من �سجن”روبن”واهن القوى، 

لكنك خرجت اأقوى واأقوى.«
جنوب  ���س��اع��ر  ي�سف  م��ان��دي��اًل  م�����س��رية  ���س��ي��اق  ويف 
الهوية  على  الق�ساء  تاأثري  مات�سايل  اأوزول��د  اأفريقيا 
مزج  اأج��ل  من  جتاهد  كانت  التي  ب��الده  على  القبلية 
الفئات االجتماعّية دون متييز على حن ي�سلط الكاتب 
بيرت  اأفريقيا  جنوب  و�ساعر  �سميث  مايكل  االأمريكي 
مانديال  لكفاح  العاملية  االأب��ع��اد  على  ال�سوء  ه���ورن 
تطور  كيف  اأي�سًا  يف�سران  �سياقًا،  عليها  وي�سبغان 
اإىل  تنحاز  كونية  حملة  لي�سري  القومي  ال�سراع  هذا 
ال�سعفاء - مقاومة اأغلبية مطحونة الأقلية ال ترى فيها 

اإال ال�سواد.
لعل اأجمل ق�سائد الكتاب هي تلك التي ت�سدد على تفرد 
متفردًا  رم��زًا  بو�سفه  ك�سيا�سي،  ال  كاإن�سان  ماندياًل 
ال�سجون؛  ويف  املنابر،  على  ال�سراع،  جوهر  يكابد 
قبل ال�سجن وبعده؛ وحتى اآخر اأيامه. فقد عاينت هذه 
الق�سائد حال دولة اأورثها مانديال ل�سباب اجليل، بكل 
االآن  خمتلفة  دول��ة  تبدت  واإن  واإخفاقاتها  مع�سالتها 

متام االختالف عن تلك التي �سلبته حريته.
اإرث عامل

ت�سطع كل هذه االأفكار يف اإطار �سعري تتعدد حبكاته 
ح العن�سرية  وتقنياته، وكل واحدة منها تتحدى وتمُ�َسرِّ
والعن�سرية  �سبابه،  م�ستهل  يف  ماندياًل  �سهدها  كما 
املتخلفة  الواهية  وتلك  داره��ا،  عقر  يف  �سحقها  التي 

حتى االآن يف وطنه االأم.
ًا  م�ستحقَّ تكرميًا  املختارات  هذه  تنحني  فيما  وهكذا 
�سعرية  نافذة  اإنها  املزيد:  على  ت�ستمل  نف�سه،  ملاندياًل 
العقد  م�ستهل  منذ  اأفريقيا  جنوب  تاريخ  على  تطل 
ال�سابع من القرن الع�سرين وحتى الوقت احلايل، 

ف دولة وعاملًا، ال رجل مبفرده. تنري اإرثًا عرَّ
لقد �سجنوا �سقرًا يف قف�ض مرتع بالق�سوة

وم���ع ذل���ك اق��ت��ات��ت احل��م��ام��ة ع��ل��ى ال��وح��دة، 
وبزغت

طرحَت ال�سلطة جانبًا لت�سري مو�سى
ة اأظهرَت لنا احلق وبرقَّ

مانديال، مانديال، لقد احتجنا اإليك
مِل مل يدركوا من كنَت؟

* جيه ركينار، برمودا
�سنوات روبن

اأبياتهم  االأوىل  الق�سائد  �سعراء  ا�ستلهم 
الطويلة يف جزيرة  ال�سجن  �سنوات  من 

روبن.
من بن اأوىل الق�سائد ق�سيدة”واأ�ساهدها 
يف ماندياًل”)1974( بقلم �ساعر جنوب 
اأفريقيا جون مات�سيكيزا، وقد خطها يف 
انتظار  يف  كنا  مانديال.”لقد  اأي��ام  اأحلك 

هذه اللحظة طيلة حياتنا.
ذلك كل ما ي�سعني قوله. طيلة حياتنا،”هكذا 
عرَبّ مات�سيكيزا عن حلظة خروج نيل�سون 
م������ان������دي������ال م���ن 

ال�سجن.
م����ن  ال 
اأج������ل 

اأمن يكتنف ال�سمت
فتح هذا الرجل ذراعيه للقيادة.

تتعلق قوة كلماته يف الهواء
كما تظل قوة عينيه فوق ال�سماء؛
متر �سنوات االنتظار نافذ ال�سرب

بينما يتحرق هذا الرجل ليبدد عن الهواء الدخان.
ثمة نار تن�سب هنا،
وال �سجن مبقدوره

اأن يخمدها يف هذا الرجل؛
واأ�ساهدها يف مانديال.

اإرثنا االأبدي
وي������وم حت�����رر امل���ن���ا����س���ل م����ن اأ������س�����ره يف ف���رباي���ر 
يف  م��ان  كري�ض  اأفريقيا  جنوب  �ساعر  كتب   ،1990

�ض”)1992(: روَّ ق�سيدة”ممُ
ة، تبزغ اإىل امِلَن�سّ

�ض، ق�سيًا كما االإله، كما الرمز املقدَّ
َترفع ذراعيك، فرن�سل هديرًا
يف اهتياج ي�سي باالفتتان.

مل يغ�ض حمرر الكتاب، الناقد ريت�سارد بارتليت، النظر 
عن ق�سائد تنتقد رجاًل ينظر اإليه الكثريون نظرتهم اإىل 
التمييز  �سيا�سة  موؤيدي  الأحد  ق�سيدة  بينها  من  بطل. 
العن�سري، يبث �سمومه جتاه الرجل قائاًل اإنه”نال ما 
حميمًا  حوارًا  جتري  الق�سائد  اأغلب  اأن  ا�ستحقه”بيد 
جيكوو  النيجريي  ال�ساعر  يتخيل  نف�سه.  ماندياًل  مع 
مانديال”)2004(  يرحل  ق�سيدته”عندما  يف  اإكيمي 
جنوب  تاريخ  على  هيمنت  اأيقونة  رحيل  بعد  احلياة 

اأفريقيا مِلا يربو على ن�سف قرن:
كفاح  امل��خ��ت��ار يف  اأي��ه��ا اجل��ن��دي  اإل��ي��ه��ا  ت��رح��ل  عندما 

االأحالم
لن حتجب دموعنا رحلتك العائدة اإىل الوطن.

عندما ترحل يا مانديال �سوف ي�سبح نبلك اإرَثنا االأبدي
و�سوف ت�ستمر يف حّبك، هذه االأر�ض التي حتبها من 

كل قلبك،
�سوف نتتبع امل�سرية الطويلة املهيبة

و�سوف ت�سري م�سريتك ال�سجاعة �سليبنا وراعينا.
ح�سى الطريق

جمهورية  وزراء  رئي�ض  دامليدا،  فاز  دامياو  ويخاطب 
���س��اوت��وم��ي وب��رن�����س��ي��ب ال��دمي��ق��راط��ي، م��ان��دي��اًل يف 
اجلنوبية”)1987(  ال��ري��ح  اإىل  ق�سيدته”ق�سيدة 

م�ستلهمًا حياته وجتربته:
ويحذو الرجال حذو خطواتهم

يح�سون يف �سرب ح�سى الطريق
َغلِّف طريق طويلة تمُ

فيها روح التمرد
�ساأنها �ساأن نور التاألق امللهم

تتعاىل �سد الَقَدر الباهت
ه املفرو�ض على َعَلمك امل�سوَّ

منذ اأغلق ال�سجان باب ال�سجن يف وجه اأ�سهر �سجناء 
اإىل  للدعوة  – ال  املعركة  ال�سعراء  خا�ض  االإن�سانية 
حرية فرد، واإمنا حرية �سعب برمته، ِعرق بالكامل، 

اإن�سانية تلطخت بدن�ض العن�سرية.
يف  مانديال  نيل�سون  مل��ان��دي��اًل:  كتاب”حتية  ي�سم 
تاب من 25 دولة. ها كمُ ال�سعر”قرابة 100 ق�سيدة خطَّ

– من  ال�سعراء  م��ن  اأج��ي��ال  اأق���الم  اأ�سبحت  وه��ك��ذا 
بينهم ال�ساعر االأيرلندي �سيمو�ض هيني والنيجريي 
الت�سحية  ب��دون  �سيا�سية  اأ�سلحة   - �سوينكا  وول 
مبلكاتهم ال�سعرية وقدرتهم على ر�سم االأحالم،”كلي 
مرن  ال�سخرة،  كما  �سلب  ال�سم�ض،  ك�سوء  الوجود 

كعود الق�سب”)اإيفا ماتيو، اأ�سبانيا(.
بالعاطفة  املفعم  االإب����داع  م��ن  اإمي����اءات  خ��الل  وم��ن 
ال�ساحق  مانديال  ت��اأث��ري  تعك�ض  ق�سائد  ت��ت��واىل 
����ربز ع��اط��ف��ة ن��ب��ع��ت م��ن��ه وحت��ت��ف��ي ب��رتاث  وتمُ
بح�ض  تمُ�سجل  ل��ك��ي  العن�سرية،  مكافحي 
ال��ف��ن��ان ك��ي��ف ب���ات م��ان��دي��ال اأي��ق��ون��ة من 
وكذلك   – العن�سري  ال��غ��ن  اأي��ق��ون��ات 

جت�سيدًا لالأمل واحلياة.
عن احلوار املتمدن

قصيدة ألجل مانديال
هالة صالح الدين


