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 غاهذي في شخفيت هيلعىن ماهذًلاإلاهاجما  جإزير
 / مدمذ ظليم اللاظمي د

 ٦حرالا، الهىض٦ىىع، یماال، ؼ بی ألا٧اصیمیت البدغیت الهىضیت، ،ؤؾخاط مؿاٖض

 

هُلؿىن ماهضًال مىايال عاثضا ل٨ٟاح في عخُل ٣ٞض الٗالم  
ت مً ؤظل  تالبكٍغ والٗضالت واإلاؿاواة وملهما ل٣ُم  الخٍغ

اإلادبت وألازىة وؾِب٣ى ًلهم ألاظُا٫ ٖلى مضي ؾىحن ٦ما 
ً. ل٣ض ٧ان ؾدؿ خمغ ألامهاث في والصة اإلاىايلحن الهابٍغ

خه خغ٦ت جدغع ٧املت  اإلاىايل هُلؿىن ماهضًال بغمٍؼ
حٗلمذ مىه ألاظُا٫ والكٗىب والبلضان ؾبل ال٨ٟاح مً 
ت والٗضالت بط يغب َىا٫ خُاجه ألامشا٫  ؤظل الخٍغ
بهمىصٍ ونبٍر وػٕع ال٣ىاٖت اإلاهمت بإن الخ٤ ال ًمىث 

ايلىن ومُالبىن مً ؤظله، وبهظا ؤنبذ ما صام وعاءٍ مى
سه الىًالي ملهما  ت وال٨غاَُت والاخخال٫ وال٣م٘. وؤنبذ جاٍع ماهضًال مكٗال للم٣اومت والخدغع مً الٗىهٍغ
ل٩ل الكٗىب اإلاؿخًٟٗت في الٗالم في خُاجه، وبٗض مماجه ؾ٩ُىن ماهضًال همىطظا للمىايلحن ألاخغاع ل٣ًاًا 

٣ُا والهىض ول٩ل اإلاىايلحن في الٗالم عمؼاللهبر الكٗىب الٗاصلت وؾِب٣ى صاث ما ألَله ولكٗب ظىىب ؤٍٞغ
 والهمىص والخدغع.

 هيلعىن ماهذًل 

ت "محزو" بمى٣ُت جغاوؿ٩اي، و٧ان ماهضًال ؤو٫  5258ًىلُى  58هُلؿىن عولحهالَال ماهضًال، ولض ًىم  في ٢ٍغ
الظي وظض نٗىبت في ه٤ُ اؾم  مً جل٣ى الخٗلُم في ٖاثلخه، ٞا٦دؿب اؾم "هُلؿىن" مً مٗلمه

"عولحهالَال" بٗض ؤن ٧ان ٌٗٝغ باؾم ٢بُلخه "ماصًبا" ٧ان والض ماهضًال عثِؿا ل٣بُلت الخُمبى الكهحرة، وجىفي 
، ٩ٞان ٖمه َى اإلاؿاو٫ ٖىه، وجغبى ٖلى ٢هو البُىالث واإلاالخم  ى ال ًؼا٫ في الخاؾٗت مً ٖمٍغ َو

ٟا٫ ألاٞاع٢ت ال٣الثل الظًً اؾخُاٖىا صزى٫ ٧ان  ألظضاصٍ ٢بل ؤن ًيخسب م٩ان والضٍ. ماهضًال مً ألَا
اإلاضعؾت الابخضاثُت وؤ٦مل صعاؾخه بمضاعؽ ؤلاعؾالُت والخد٤ بالجامٗت في ٧لُت ٞىعث َاعي ٢بل ؤن ًُغص 
٣ُه ؤولُٟغي جامبى ٖام  ٖجها بؿبب مكاع٦خه في الاخخجاظاث الُالبُت يض ؾُاؾت الخمُحز الٗىهغي م٘ ٞع

ا . ٖاف ما5220 خىوجغا ؾغاهض بجَى هضًال ٞترة صعاؾُت مًُغبت وؤ٦مل صعاؾخه باإلاغاؾلت في ظامٗت ٍو
 5222وؿبىعٙ ختی خهل ٖلى لِؿاوـ الخ٣ى١. جؼوط ماهضًال مً ػوظخه ألاولى "بًُٟلحن ماؽ" ٖام 

جي ماص٨ًحزال"  5218بٗض ؤن ؤهجب مجها زالزت ؤَٟا٫. وفي ٖام  5212ول٨جهما اهٟهال ٖام  التي جؼوط مً "ٍو
لُتزوط  ٧5222ان لها صوع وكِ في خملت َالبذ بةَال١ ؾغاح ػوظها مً السجً، بال ؤجهما اهٟهال ٖام 

ى في الشماهحن مً الٗمغ "بجغاؾاماحكُل")   .(5َو

وكإ ماهضًال في ؤظىاء ؾُاؾُت جى٨غ الخ٣ى١ الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت لؤلٚلبُت الؿىصاء في 
٣ُا، مما ٧ان  ٣ُا، وفي ٖام ظىىب ؤٍٞغ ً شسهِخه اإلاٗاعيت لىٓام الخ٨م في ظىىب ؤٍٞغ له ؤزغ ٦بحر في ج٩ٍى

لبُت الؿىصاء 5222 ٣ي ال٣ىمي الظي ٧ان ًضٖى للضٞإ ًٖ خ٣ى١ ألٚا بضؤالخؼب  .اهًم بلى اإلاجلـ ألاٍٞغ

                                                           
1  Nelson Mandela, The Illustrated Long Walk to Freedom, Little Brown and Company, 1996, p 30 
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امباقغاٖلحها، ٞجاب البالص مدغياٖلى م٣اومت ٢ى 5212ٖام  " بدملتالخدضي" و٧ان ماهضًال مكٞغ اهحن ماٖٝغ
ا وؿبىعٙ  الخمُحزالٗىهغي وخ٨م بسجىه م٘ و٠٢ الخىُٟظ ل٨ً الخ٩ىمت اجسظث ٢غاعابمىٗه مً مٛاصعة ظَى

ت. َىا٫ جل٪  ؾخت ؤقهغ. ٞإمطخی جل٪ الٟترة في بٖضاص زُت خىلذ ٞغوٕ الخؼب بلى زالًا للم٣اومت الؿٍغ
ىهغي. ل٨ً بٗض ؤخضار مظبدت الٟترة ٧ان ماهضًال ًضٖى للم٣اومت  ٚحر اإلاؿلخت يض ؾُاؾاث الخمُحز الٗ

ُٟل ٖام  ً  لِؿ٣ِ اإلائاث مً ال٣خلى والجغحى،  5250قاٍع ت الىاع ٖلى اإلاخٓاٍَغ التي ؤَل٤ ٞحها عظا٫ الكَغ
٣ي ال٣ىمي ٞخذ  ماء اإلاجلـ ألاٍٞغ ت مً ٖػ ت، ٢غع م٘ مجمٖى وا٢غاع ٢ىاهحن جدٓغ الجماٖاث اإلاًاصة للٗىهٍغ

 .5255 باب اإلا٣اومت اإلاؿلخت، واٖخ٣ل ختی ٖام

بُت ألٞغاص الجىاح الٗؿ٨غي بالخؼب، وبٗض  5252وفي ٖام   ٚاصع ماهضًال بلى الجؼاثغ لترجِب صوعاث جضٍع
ٌ ٖلى ؤلايغاباث وؤٖما٫  ٣ت ٚحر ٢اهىهُت، والخدٍغ ٖىصجه ؤل٣ي ال٣بٌ ٖلُه بتهمت مٛاصعة البالص بٍُغ

بسجً زمـ ؾىىاث ٖلى الٗى٠، و٢ض جىلى الضٞإ ًٖ هٟؿه بىٟؿه، في َظٍ اإلادا٦مت نضع خ٨م 
جم بَال١ ؾغاح  5220ٞبراًغ  55وفي  .(5ماهضًال، وبٗض زالزت ؤٖىام خ٨م ٖلُه مغة ؤزغي بالسجً اإلاابض)

لُام صي ٧لحر٥"، ٞإٖلً و٠٢ الهغإ اإلاؿلر و٢اص  ٪ ٍو ضٍع "ماهضًال" بإمغ مً عثِـ الجمهىعٍت "ٍٞغ
ى ما اهخهي باهخسابه ٦إو٫ عثِـ اإلاٟاوياث م٘ سجاهُه الؿاب٣حن لالهخ٣ا٫ بالبالص بلى الض ًمى٢غاَُت، َو

٣ي للبالص ٖام  بخه في الخ٣اٖض بٗض ٞترة خ٨م  واخضة، لُهبذ  5222. وفي ٖام 5222ؤٍٞغ ؤٖلً ماهضًال ًٖ ٚع
٣ُا وقاع٥ في الٗضًض مً ألاوكُت الٗامت خُض هٓم خمالث يض مغى "ؤًضػ" ٦ما  ؤبغػ ؾٟحر لجىىب ؤٍٞغ

٣ُا ٖلى ؤٖلً  2002و في ٖام  2050خ٤ اؾخًاٞت بُىلت ٦إؽ الٗالم ٖام  ٖمل لخهى٫ ظىىب ؤٍٞغ
ض مً الى٢ذ م٘ ٖاثلخه  الؿُاسخي اإلاسًغم ج٣اٖضٍ واٖتزاله ًٖ الخُاة الٗامت لُدؿجی له ٢ًاء اإلاٍؼ

 .(2وؤنض٢اثه، ولم ًٓهغ بٗض طل٪ ؾىي مغاث ٢لُلت")

 ماهذًل وغاهذي صغيما الدعامذ:

ُاهُ ٣ا مؿخٗمغة بٍغ ً صاؽ ٦غم ٧اهذ ظىىب ؤٍٞغ ت ٧الهىض وبها الٗضًض مً الٗما٫ الهىىص الظًً ٢غعمَى
ُاهُت التي ٧اهىا ٌٗملىن ٞحها. وحٗخبر الٟترة  حكاهض ٚاهضي )ابىالهىض( الضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم ؤمام الكغ٧اث البًر

٣ُا  مً ؤَم مغاخل جُىعٍ ال٨ٟغي والؿُاسخي خُض ؤجاخذ له  5825 – 5251التي ٢ًاَا بجىىب ؤٍٞغ
٣اثض مسخلٟت، وازخبر ؤؾلىبا في الٗمل الؿُاسخي ٞغنت لخٗم إل ٖلى صًاهاث ٖو ه وز٣اٞاجه وؤلَا ٤ُ مٗاٞع

ُاوي، وؤزغث ُٞه مكاَض الخمُحز الٗىهغي التي ٧ان ًدبٗها البٌُ يض  ؤزبذ ٞٗالُخه يض الاؾخٗماع البًر
ماالٟلؿٟت الؿُاؾُت  التي ؤ .(5ألاٞاع٢ت ؤصخاب البالص ألانلُحن ؤو يض الٟئاث اإلالىهت ألازغي اإلا٣ُمت َىا٥)

٣ُا، و٢بله اإلاهاجما ٚاهضي ٞهي ٢اثمت ٖلى مٟهىم "الٟٗى والهٟذ"  جبىاَا ماهضًال في ظىىب ؤٍٞغ
(forgiveness في م٣ابل ٞلؿٟت "الٗضالت وال٣هام" الٛالبت في ججاعب م٣اومت الاؾخٗماع والض٨ًخاجىعٍاث ،)

ً، ولسهها ٚاهضي وماهضًال في م٣ى   No futureلتهما الكهحرة "ال مؿخ٣بل صون نٟذ" )في ال٣غن الٗكٍغ

without forgiveness.)  و٢ض اجسظ ماهضًال ٢غاعا إلا٣اومت ال ٖىُٟت مخإزغا بدغ٦ت اإلاهاجما ٚاهضي الظي له
٣ُا والهىض و ختی  ٣ُت ؤبىلىن صًُٟضؾىن: " ال ًىظض الُىم في ؤٍٞغ ٣ى٫ زبحر الكاون ألاٍٞغ شسهُت مشالُت. ٍو

٠ًُ ٢اثال "هُلؿىن ماهضًال في ٧ل الٗالم ؾ ُاسخي ًم٨ىه ؤن ًهل مؿخىي هُلؿىن ماهضًال و ٚاهضي". ٍو
ىُت". اإلاهاجما ٚاهضي َى مدغع اإلا٣هىعًٍ وعظل  مشل اإلاهاجما ٚاهضي، ٖاعى الخغوب مً ؤظل اإلاهالر الَى

ُاوي، مشا٫ الُٗاء وا ً. ٚاهضي َى خغع الهىض مً الاخخال٫ البًر لىًا٫ يض مً ؤٖٓم عظا٫ ال٣غن الٗكٍغ
ى الظي اؾخُإ ؤن ًدغع الهىض مً  ش َو ها الخاٍع ٧ل ؤق٩ا٫ ال٣هغ والاؾدبضاص، ٢اثض ؤقهغ زىعة ؾلمُت ٖٞغ

                                                           
1   Batters, John, Mandela: The Authorised Biography, Harper Collins, London, 2011,p10 
2   Row, Joseph, Nelson Mandela: The Early Life of Rolihlahala Madiba, Atlantic Books, Berkeley, 2002, pp-9-26 
3    Jain, Jagdish Chandra, Gandhi the Forgotten Mahatma, Mittal Publications, Delhi, 1997, p 17 
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٤ خمالث ؾلمُت يض الٗى٠. بهه ٚاهضي، طل٪ الشاثغ وؤلاوؿان الُٗٓم  ُاوي ًٖ ٍَغ اؾخٗماع اإلادخل البًر
 .(5الظي ٧ان ؾالخه " الهُام ختی اإلاىث")

ٚاهضي الظي اؾخُإ ؤن ًمىذ قٗبه اٖتزاػا بإهٟؿهم وقٗىعا بإجهم لِؿىا ؤي٠ٗ  وازخاع ماهضًال ٞلؿٟت
ش بٗض ؤن ؤ٢ىٗهم بالٟلؿٟت السانت  ها الخاٍع ُاهُحن، و٢اصَم ل٣ُىمىا بإقهغ زىعة ؾلمُت ٖٞغ مً البًر
ُم هُلؿىن ماهضًال َى  ُٓمت ظضا. الٖؼ الضاُٖت للم٣اومت الؿلمُت. ٧اهذ شسهُت ٚاهضي مازغة ظضا ٖو

لت لىٓام الٟهل الٗىهغي اإلا٣ُذ في ظىىب نا خب ؤعوٕ ٢هو الخطخُت، وال٣ُاصة، في مىاظهخه الٍُى
ً ٖاما مشل ٚاهضي في سجىن  كٍغ ٣ُا ببان خ٨م ألا٢لُت البًُاء. بهه ٧ان في السجً ؤ٦ثر مً زمؿت ٖو ؤٍٞغ

ُما ٞظا وعمؼا ٖاإلاُا للمهالخت والخٗاٌل الؿلمي. ت وبٗض السغوط مىه ٧ان ٖػ ٗخبرماهضًال  الٗىهٍغ َو
ُاوي والخمُحزالٗىهغي ٦ماا٢غبه ماهضًال  ضي ٞلؿٟت ٚاهضي خُض ؤجها ٧اهذ جداعب الاؾخٗماعالبًر ؤ٦برمٍا
٣ى٫" ؤها واإلاهاجما ٚاهضي ٦الها ضخُت الخمُحزالٗىهغي ول٨ً في َظٍ اإلاغخلت الكا٢ت وظض ها الخإًُض مً  ٍى َو

اهضي الظي ق٩ل خغ٦ت صاثماالتي ٧اهذ جىلبٌُ اقٗىبىااإلادترمت يض خ٩ىمت  دىا وبهه َٚى ته٪ بد٣ى٢ىا وخٍغ
ت في البلضًً") غة عوبً ؤثالهض بٗض عخلخه  .(2الخٍغ وؤٖلً "اللىاًى قِبا" السجحن الؿاب٤ م٘ ماهضًال في ظٍؼ

٣ُا  ً لضولت ظىىب ؤٍٞغ اهضي َما لِؿا عمٍؼ ٣ُت لٛاهضي، ماهضًال ٚو "ماصًبا َى وسسخىا، وسست الجىىب ألاٍٞغ
٣ُا وآؾُا ٣ِٞ بل للٗالم ٧له". ٞماهضًال َى عاَب الىًا٫ اؾخمغث مضة سجىه  والهىض، وال  ل٣اعة ،ؤٍٞغ

ٖاما، زغط بٗضَا ال لُيخ٣م مً سجاهُه، بل لُمض ًضٍ بلحهم مً ؤظل بىاء صولت جدؿ٘ للبٌُ والؿىص و٧ل 22
خغ٧اث اخخجاظُت اإلا٩ىهاث و يغب مشال مبهغا في مؼط الؿُاؾت باألزال١. و٢بل طل٪ ٧ان ٚاهضي الظي ٢اص

ُاوي ختی هجخذ زىعجه باإلؾخ٣ال٫ ٞإنبذ ٚاهضي  يضالاؾدبضاص والٓلم الاظخماعي ويضاإلاؿخٗمغالبًر
  .(5وماهضًال ٢ضوجحن للٗالم ؤظم٘، مشال ٢ُمت ٦بري في ؾى١ الؿُاؾت الٗاإلاُت وناعا ؤ٣ًىهخحن زالضجحن)

زث به ٖغوف ؤٖضائهما وزهىمهما، وؤظبر الدؿامذ اإلااهضًلىي والٛاهضوي َى٢ىة هاٖمت، ل٨جها هىوٍت اَت
م مً ؤن مهالخت ماهضًال الا٢خهاصًت الٗٓمی  ما ٖلى الٚغ الٗالم الٛغبي ٖلى اخترامهما وجبجُلهما وج٣ضًَغ
٣ُا. لم ٌٛحر ماهضًال مً مباصثه التي جبىاَا ؤًام الىًا٫ الؿلمي  ٧اهذ آهظا٥ م٘ الىٓام الٗىهغي لجىىب ؤٍٞغ

٣ُا ان، ٞلم  وبٗض جدغع ظىىب ؤٍٞغ مً عب٣ت الىٓام الٗىهغي ألابٌُ، واؾخُإ ماهضًال ؤن ٨ًؿب الَغ
٣ُا الاهخ٣ام الجماعي  ٣ُا جُاع الضماء الظي ٧ان ًلىح به البٌُ، ٦ظل٪ لم حكهض ظىىب ؤٍٞغ حكهض ظىىب ؤٍٞغ

لم  إلائاث آلاالٝ مً ضخاًا الخ٨م الٗىهغي. ل٣ض ؤزبذ ماهضًال ؤن "الدؿامذ" الظي صٖا بلُه مً البضاًت
بت في  امخه الكٗبُت ؤن ًدضبه الٚغ ٨ًً مجغص قٗاع ما٢ذ، بل ٧ان مىهجا جبىاٍ، واؾخُإ مً زال٫ ٖػ
الاهخ٣ام التي ٧ان ًم٨ً ٞهم ؤؾبابها لى اهخ٣لذ بلى ؤعى الىا٢٘. ٢ا٫ ٚاهضي وماهضًال "لى ٨ٞغها بخمًٗ في 

وبجهما ٞٗال مشل طل٪ بدؿامدهمام٘ قإن الدؿامذ لىظضهاٍ الؿالح ألا٦ثر ٞٗالُت في الخإزحر ٖلى السهم" 
ت واإلآالم الؿاثضة مً البٌُ في البلضًً) ّؼا ٖغوف الٗىهٍغ ٚالبُت قٗىب ألاعى  .(2زهىمهما َو

لت في السجً والىًا٫ والضٖىاث بلى الدؿامذ والهٟذ والٟٗى  اهضي الٍُى اؾخٟاصث مً ججغبت ماهضًال ٚو
اهضي التي حهُمً ٞحها مىار  ًٖ السهىم ل٨ً ؤ٦ثر الكٗىب في الٗالم ٧له بداظت بلى ججغبت ماهضًال ٚو

ُٛب ٞحها، ؤو ٩ًاص، زُاب الدؿامذ والهٟذ. بجهما  خاوي ال٣خل والخدٍغٌ اإلاظَبي والضًجي، َو الدكضص ٞو
خّغيا قٗىبهما ؤن ٣ًُٗىا م٘ زُاب ؤلا٢هاء والاؾخصىاء ججاٍ ؤجبإ ألاهٓمت الؿاب٣ت، ألن ب٢امت الٗض٫ 

ٓلم وؤن الىٓغ بلى اإلاؿخ٣بل والخٗامل مٗه بىا٢ُٗت ؤَم ب٨شحر مً الى٢ٝى ٖىض ؤنٗب ب٨شحر مً َضم ال
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     ٜ٘ٛٗ، العدد ٕٗٔٓمارس   ٕجريدة " العرب" لندف ،   
2   Time Magazine, The sacred warrior, “ The liberator of South Africa looks at the seminal work of the liberator 

of India, by Nelson Mandela, 31December , 1999  
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غ اهضي زال٫ ٞترة سججهما بؿبب م٣اومتهما لىٓام  .جٟانُل اإلااضخي اإلاٍغ َظٍ ألا٩ٞاع، صاٞ٘ ٖجها ماهضًال ٚو
٣ُا. زم اؾخمغا بالضٞإ ٖىه بٗض زغوظهما مً السجً. وفي ًٚىن ؾا ٖاث الٟهل الٗىهغي في ظىىب ؤٍٞغ

٤ جىظُه  اهضي في مداولت اؾخمالت ٢لىب مىخ٣ضحهما ًٖ ٍَغ مً بزالء ؾبُلهما مً السجً قٕغ ماهضًال ٚو
لبُت الؿىصاء ت لالهخ٣ام في ؤوؾاٍ ألٚا  .عؾالت حؿامذ ومداولت هٕؼ ٞخُل ؤي هٖؼ

تهما خغ٦ت جدغع ٧املت حٗلمذ مجهما ألاظُا٫ والكٗىب والبلضان ؾ اهضي ٧اها بغمٍؼ بل ال٨ٟاح بن ماهضًال ٚو
ا ال٣ىاٖت اإلاهمت بإن  ما وػٖع ت والٗضالت، بط يغبا َىا٫ خُاتهما ألامشا٫ بهمىصَما ونبَر مً ؤظل الخٍغ
اهضي مكٗلحن للم٣اومت  الخ٤ ال ًمىث ما صام وعاءٍ مُالبىن ومىايلىن مً ؤظله. وبهظا ؤنبذ ماهضًال ٚو

ت وال٨غاَُت والاخخال٫ وال٣م٘ والاؾدبضاص سهما الىًالي ملهما ل٩ل والخدغع مً الٗىهٍغ . وؤنبذ جاٍع
لى الٓاإلاحن واإلاٗخضًً ؤن ًخٗلمىاالضعؽ بإجهم في الجهاًت َم الساؾغون  الكٗىب  اإلاؿخًٟٗت في الٗالم. ٖو
اهضي في خُاتهما وبٗض  ازىا في ألاعى ٞؿاصا. ماهضًال ٚو ٛىا ٖو مهما حٗضصث وؾاثل ٖضواجهم، ومهما ججبروا َو

للمىايلحن ألاخغاع اإلاضاٞٗحن ًٖ ٢ًاًا الكٗىب الٗاصلت وؾِب٣ُان صاثما مماتهما ؾ٩ُىهان همىطظحن 
٣ُا والهىض ول٩ل اإلاىايلحن في الٗالم عمؼا للهبر والهمىص والخدغع. اماالىاْغ في  ألَلهما وقٗب ظىىب ؤٍٞغ

ت. ٞمً ًغي  ش هًا٫ ماهضًال ال بض ؤن ًغي ؤزغ السخغ الظي اؾخمضٍ مً عوح اإلاهاجماٚاهضي ال٣ٍى ماهضًال  جاٍع
خه الٟظة يغوعة جُهحر عوح قٗبه مً يُٛىت  ًغي ْالال مً ؤعواح وؤ٩ٞاع ٚاهضي اؾدكٗغ ماهضًال بٗب٣ٍغ

 .(5الاهخ٣ام)

ت واإلاهالخت اإلاهاجما ٚاهضي في  و٢ا٫ هُلؿىن ماهضًال" اإلا٣اومت الؿلمُت" ؾاجُا ٚغاٍ" التي بضؤَا عمؼللخٍغ
٣ُا ما ػالذ حؿخسضم َظٍ الاؾلخت اإلا ت ٚاهضي لِـ ظىىب ؤٍٞغ غاب اإلا٣اومت الؿلمُت واهدكغث هٍٓغ ازغة إٖل

ت الخٗاعى بحن عؤؽ ما٫ والٗمل ل٩اع٫  اهضي هٍٓغ ٣ُا ٣ِٞ بل في الٗالم ٧له و٢ض ؤه٨ٚغ في ظىىب ؤٍٞغ
خماصاإلاخباص٫ بُجهما، لى ؤلٖا ت ؤًًا") ماع٦ـ و ع٦ٖؼ ولظا ٢ا٫ الض٦خىع  .(2وؤما ؤها ٞإجب٘ ٚاهضي في َظٍ الىٍٓغ

عؤظات ٧ىماعصوبى ألاؾخاط في مضعؾت الضعاؾاث الٗاإلاُت في ظامٗت ظىاَغال٫ جهغو، هُىصلهي" البروِٞؿى 
جإزغهُلؿىن ماهضًال بصسهُتاإلاهاجما ٚاهضي و ؤن ماهضًال و ٚاهضي مً الصسهُاث الباعػة التي   لٗبذ صوعا 

ماؤ٣ًىهخان زالضجان للٗالم ونىعجان ؤنلُخان للضًمى٢غاَُت  ٦بحرافي اجهاى الكٗىب يضاإلآالم َو
٣ُا والهىض"  .ولصسهُتهماؤَمُت ٦بحرة في ظىىب ؤٍٞغ

 ماهذًل وحهىده الذوليت:

٤ جىظُه اهدباٍ  ٣ُا ًٖ ٍَغ ؾاَمذ الهُئت الٗاإلاُت في ال٨ٟاح الٗالمي يض الٟهل الٗىهغي في ظىىب ؤٍٞغ
ؼ بظغ  ُت ٖلى اإلا٣اومت الكٗبُت، وحٍٗؼ اءاث مىاًَت الٟهل الٗالم بلى ال بوؿاهُت الىٓام، وبيٟاء الكٖغ

غى خٓغ ٖلى جىعٍض ألاؾلخت، وصٖم ٞغى  حر الخ٩ىمُت، ٞو الٗىهغي التي جخسظَا اإلاىٓماث الخ٩ىمُت ٚو
 .خٓغ هُٟي وم٣اَٗت هٓام الٟهل الٗىهغي في الٗضًض مً اإلاجاالث

 ماهذًل في العيىما الهىذي:

ت وؤصواع ؤزغي  في الخُاة الاظخماُٖت لِـ في الهىض بن اإلامشل ؤهيذ ؾىٜ الظي له صوع في م٣اومت الٗىهٍغ
٣ُا يض الؿىص، بهه الخ٣ى بيُلؿىن ماهضًال م٘ ػمُلت ماهضًال "الؿُضة ٞاَمت محر" في  ٣ِٞ بل في ظىىب ؤٍٞغ

اَمت هي ؤًًا َىضًت ألانل  5282سجً صعبً ٖام  و٧ان ؾىٜ َالبا في ٧لُت َىضًت في طل٪ الى٢ذ ٞو
ضة للخ٣ى١ ؤلاوؿاهُ ت. َىا٥ اؾخإطن ؤهيذ ؾىٜ مً ماهضًال بإن ًغؾم ُٞلما خى٫ وػُٖمت بنالخُت ومٍا

ضم اإلاؿاواة. ٣ٞا٫ هُلؿىن ماهضًال مخعجبا "مً  خُاجه التي جمخلئ بالىًا٫ يض الٟهل الٗىهغي وال٣ٟغ ٖو
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of India, by Nelson Mandela, 31December , 1999  



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًػاـمت : اإلاجلذ مجلت ال 671

___________________________ 

278 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ض ؤن ٌكاَض الُٟلم خى٫ خُاحي" ول٨ً اؾخمغث ظهىص ؾىٜ الجهُضة الٗضًضة للخهى٫ ٖلى الىجاح  ًٍغ
والغؾاثل بحن ماهضًال وؾىٜ ختی ٢ضم ؾىٜ ُٞلما بٗض زالزت ٣ٖىص خى٫ خُاة  وظغث ؾلؿلت اإلا٨خىباث

 ماهضًال الىًالُت بةؾم

 “Mandela: Long Walk to Freedom” )ت ل هدىالخٍغ  Longفي يىء ؾحرجه الظاجُت " )ماهضًال: قٍى ٍَى

Walk to Freedom جغقُداث لٛىلضن " الٟخه ٞاَمت محر، ها٫ َظا الُٟلم قهغة واؾٗت وخهل ٖلى زالزت
، وعشر َظا الُٟلم لجاثؼة ؤوؾ٩اع ًٖ ٚىاثه الخ٣ُ٣ي الجُض، وجؼصاص 2052( ٖام Golden Globeٚلىب )

ؤَمُت الُٟلم بإن اإلاىايل هُلؿىن ماهضًال ماث خُىما ٧ان ٌكاَض الىاؽ َظا الُٟلم م٘ ألاؾغة اإلال٨ُت في 
ُاهُ بإن ؤبحهما ٢ض ماث.  Zindiو Zeminaبىتي ماهضًال ، ٞاؾخلم آهيذ ؾىٜ عؾالت في َاجٟه الجىا٫ مً بابٍغ

محر هٟغ، مجهم ٧ان ألا  5200اإلاجخمٗحن  ٞبٗض ان اهخهی الُٟلم ؤزبر آهيذ ؾىٜ اإلاجخمٗحن بغخلخه وبلٜ ٖضص
ؿٗضها ٦شحرا الٗمل ولُم وألامحرة ٦ُذ مُضلخىن  ىا َو ، َىا٥ ؤنضع آهيذ ؾىٜ بُاها ٢ا٫ ُٞه: "ل٣ض ٧ان ٌكٞغ

ىا ألؾغجه في َظا الى٢ذ الٗهِب".مٗه وم٘ ؤٖماله و  وفي  وكٗغ ظمُٗا باألسخی والخؼن ل٣ٟضاهه وهبٗض حٗاٍػ
ىن في مىاؾباث ٖضًضة. الُٟلم "ماهضًال وصي ٧لحر٥" لٗام  زاعط الهىض، نىع ماهضًال في الؿِىما والخلٟحًز

٣ُا وزاعظها، ؤصي ؾُضوي بىاجُِه صوع ماهضًال في ال5222 ُٟلم. وفي ؾىت ها٫ قهغة واؾٗت في ظىىب ؤٍٞغ
ىهُت ُٞلما "الؿُض ماهضًال" وؤصي صوعماهضًال ٧اهضًُٟض َاعوعص ُٞه. و٦ظل٪  2002 ؤٖضث بي بي سخي الخلٍٟؼ

مان، عشر مىعٚان لجاثؼة ؤوؾ٩اعألًٞل  2002نىعُٞلم "الظي ال ٣ًهغ"ٖام  و٧ان الىجم ُٞه مىعٚان ٍٞغ
قُخي لجاثؼة ؤوؾ٩اعول٨ً ال ؤؾخُُ٘ ؤن ممشل ًٖ صوعٍ في َظاالُٟلم و٢ا٫ مىعٚان "ؤقٗغبالؿٗاصة لتر 

ؤٞهم بل ؤقٗغباالخباٍ لٗضم جغقُذ الُٟلم يمً ٖكغةؤٞالم ؤزغي التي عشخذ لجاثؼة ؤوؾ٩اع". اإلاسغط 
٣ي هُلؿىن ماهضًال ُم الجىىب ألاٍٞغ  (    5)٧لُيذ اٌؿخىصبهه ظؿضُٞه شسهُت الٖؼ

ٗغى مهغظان ق٩ُاٚى الؿِىماجي الضولي في صوعجه الـ    ”Mandela A Long Walk to Freedom“ُلم ٞ 22َو
٣ُا هُلؿىن ماهضًال مىظ بضاًخه ختی جىلى مىهب عثاؾت  الظي ٌؿخٗغى ٢هت خُاة اإلاىايل لجىىب ؤٍٞغ
ـ بلبا، الظي ٦ك٠ في و٢ذ ؾاب٤ ؤهه لم  لٗب صوع ماهضًال في الُٟلم الٟىان ؤلاهجلحزي بصَع الجمهىعٍت، ٍو

غ الُٟلم بؿبب ؾىء خالخه الصخُت بال ؤهه اؾخىحى ؤصاء ٌؿخُ٘ م٣ابلت اإلاىايل الغاخل ٢بل جه ٍى
٣ت ٦الم ونىث  الصسهُت مً ٦خاب مظ٦غاث ماهضًال والظي ًدمل هٟـ اؾم الُٟلم وؤوضر بلبا ؤن ٍَغ
ُت  ماهضًال ٧ان مً اظتهاصٍ الصسصخي، ما٦ضا ؤن محزة الُٟلم والخ٨م ٖلُه ال ًجب ؤن ٩ًىن ٖلى مضي خٞغ

٣ُا الؿاب٤ بل في مدخىي الُٟلم ومًمىهه. وؾُٗغى للمغة ألاولى ُٞلم ًٖ خُاة في ج٣لُض عثِـ ظىىب ؤٍٞغ
٣ي هُلؿىن ماهضًال، زال٫ مهغظان جىعهخى الؿِىماجي الضولي في صوعجه الشامىت والشالزحن في  ُم ألاٍٞغ الٖؼ

ـ بلبا ؾ٣ُىم بصسهُت ماهضًال في الُٟلم الظي ًدمل بؾم "قىٍ  ؾبخمبر اإلا٣بل. الىجم ؤلاهجلحزي بصَع
ت و٦ُُٟت ج٨ُٟه م٘ السجً َىا٫  ىا٢ل ٢هت هًاله يض الٗىهٍغ ت" ٍو ل هدى الخٍغ  ٖاما.  22ٍَى
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