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ً نيلسون مانديال.. وداعا
وفاة الزعيم مانديال.

وأعرب الشيخ خليفة ـ كما 
ذكرت وكالة األنباء اإلماراتية 
امــسـ  عــن خالــص تعازيــه 
ألســرة الزعيم الراحل مانديال 
ولشعب وحكومة جنوب أفريقيا 
في فقدان رمز الســالم الدولي 
والشخصية االستثنائية الذي 
اســتطاع بحكمتــه وتواضعه 
وقيادته أن يتجاوز آالم مرحلة 

التمييز العنصري.
كما بعث كل من الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي والفريق أول محمد 
بــن زايــد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائب القائــد األعلى 
للقوات املسلحة ببرقية تعزية 
ومواساة إلى الرئيس جاكوب 
زوما في رحيل الزعيم االفريقي 

نيسلون مانديال.
مــن جانبــه قــدم الرئيس 
التركــي عبداهلل غول، تعازيه 
بوفاة مانديال، مشــيرا إلى أن 
الراحل كان رئيس دولة عظيما، 
ألهم شــعبه لتحقيــق احلرية 

والكرامة، والعدالة.

االلتزام السخي

وفــي إيطاليــا بعث رئيس 
الــوزراء إنريكــو ليتا رســالة 
مؤاســاة بفقــدان مانديــال إلى 
رئيس جنوب أفريقيا جاكوب 
زوما قال فيها »حضرة السيد 
الرئيــس، إن رحيل نيلســون 
مانديال أثر بعمــق في نفوس 
الشعب اإليطالي، الذي رأى في 
شخصية الرئيس األول امللون 
جلمهوريــة جنــوب أفريقيــا، 
مثاال لاللتزام السخي بتحقيق 
ونيل احلقوق وبعوامل وأسس 

التكامل«.
وأعــرب وزيــر اخلارجية 
البريطاني وليام هيغ عن بالغ 
حزنه وقال في بيان له نشــر 
على موقع احلكومة البريطانية 
»لقد كان مانديال واحدا من أعظم 
القادة السياســيني فــي وقتنا 
هذا، وقصة حياته كانت رحلة 
سياسية ملهمة للغاية لنا، لذا 

فقد أصبح أيقونة عاملية ومصدر 
إلهام للماليني«.

وأضاف إن مناشدة مانديال 
جتاوزت حدود العرق والديانة 
والطبقة وكان شخصية قوية 
وفــذة ورجــال متناغمــا مــع 

احتياجات شعبه.
من جانبهــا قررت اجلزائر 
تنكيــس العلــم الوطنــي ملدة 
ثمانيــة أيام حــدادا على وفاة 
الرئيس األسبق جلنوب أفريقيا 
نيلسون مانديال، ذكر ذلك مصدر 
رسمي جزائري، معربا عن حزنه 
الشديد لفقدان نيلسون مانديال.

داعم لفلسطين

املقاومــة  ونعــت حركــة 
الرئيس  اإلســالمية )حماس( 
اجلنوب أفريقي وذكرت احلركة 
في بيان صحافي »تتقدم حركة 
املقاومة اإلســالمية )حماس( 
بخالــص التعازي واملواســاة 
إلى جمهوريــة جنوب أفريقيا 
الصديقة حكومة وشعبا وإلى 
أحــرار العالــم بوفــاة الزعيم 
للشــعب  واحملــب  العاملــي 
الفلســطيني نيلسون مانديال 
رئيس جنوب أفريقيا األسبق«.

وقالت حماس في بيانها »إننا 
ونحن نعزي جماهير شــعبنا 
الفلســطيني وأمتنــا العربية 
العالــم  واإلســالمية وأحــرار 
بوفاة هذا الرجل املناضل، فإننا 
ندعوهم إلى استخالص التجارب 
والعبر من حياته ومســيرته، 
ومواصلة دفاعهم عن حقوقهم 
املشروعة وقيم احلرية والعدالة، 
ومقاومة االحتالل الصهيوني 
وأشــكال الظلــم والقهــر التي 

تتعرض لها شعوب العالم«.
وفــي مصــر نعت رئاســة 
مجلس الوزراء مانديال وقالت 
في بيان يتقدم مجلس الوزراء 
بخالص التعــازي إلى حكومة 
وشــعب جنوب افريقيا، حيث 
كان الزعيــم يجاهد في الكفاح 

من أجل حترر بالده.

عــن »تعازيه القلبيــة« لوفاة 
الرئيس »املثالي«. 

وفــي بيــان منفصل اشــاد 
أوباما بشجاعة مانديال معتبرا 
انــه ال ينتمي الى عصره فقط 

بل الى العصور املقبلة. 

صانع للسالم

وفي نيويورك أعرب االمني 
العام لالمم املتحدة بان كي مون 
عن »بالغ« احلزن لوفاة مانديال. 
وقــال في بيــان الليلة قبل 
املاضيــة ان مانديــال »داعيــة 
حلقوق اإلنســان وسجني رأي 
وصانع للسالم انتخب رئيسا 
ملرحلة ما بعد الفصل العنصري 
فــي جنــوب أفريقيــا ويعتبر 

مصدر إلهام للجميع«. 
ووصف مانديال بأنه »كان 
عمالقا للعدالــة ومصدر إلهام 

لالنسانية«. 

يوم حزين

اعلنــت  بروكســل  وفــي 
األوروبــي  االحتــاد  دول 
 احلــزن خلبــر وفــاة مانديــال
لـ »مكافح العنصرية والفصل 
العنصــري«، معتبرة انه احد 
»أعظم الشخصيات السياسية 

املعاصرة«. 
املجلــس  رئيــس  وقــال 
األوروبي هيرمان فان رومبوي 
ورئيــس املفوضية األوروبية 
خوســيه مانويل باروسو في 
بيان مشترك »هذا يوم حزين 
للغاية ليس فقط جلنوب أفريقيا 
بل للمجتمع الدولي«.  واضاف 
البيان ان »مانديال كان املفتاح 
الوحيــد فــي حتويــل جنوب 
أفريقيا إلى دولة دميوقراطية 
كما هي عليه اليوم وهو ميثل 
الكفاح ضد العنصرية والعنف 

السياسي والتعصب«. 

رمز السالم

مــن جانبــه، بعث الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمــارات ببرقية تعزية 
ومواساة إلى الرئيس جاكوب 
زوما رئيس جنوب افريقيا في 

عواصــم - وكاالت: أعلنت 
جمهورية جنوب افريقيا وفاة 
زعيمها السابق نيلسون مانديال 
عن عمر يناهز ال 95 عاما بعد 

صراع طويل مع املرض. 
وفــي كلمة مقتضبــة عبر 
التلفزيــون قال رئيس جنوب 
افريقيــا جاكوب زومــا الليلة 
قبــل املاضية ان بــالده فقدت 
بطل النضال ضد نظام الفصل 
العنصري واول رئيس اســود 
جلنــوب افريقيا دميوقراطية، 
مضيفا ان »االمة فقدت أشــهر 
أبنائها«.  واشــار الى ان بالده 
ستنكس اعالمها اعتبارا من امس 
الى حــني موعد جنازة مانديال 
التي لم يحدد موعدها بعد.  واثر 
االعــالن عن خبر وفاة مانديال 
بادرت عواصم العالم للتعزية 
في وفــاة رمز هذه اجلمهورية 
االفريقية في تاريخها احلديث.

ومانديال الذي احتفل ببلوغه 
اخلامســة والتســعني فــي 18 
يوليــو، نقــل اربع مــرات الى 
املستشــفى منذ ديسمبر 2012 
الصابته بالتهاب رئوي متكرر.
وهــذه املشــكالت الصحية 
املتكــررة كانــت مرتبطة على 
االرجح بعواقب مرض الســل 
الذي اصيب به خالل احتجازه 
فــي اجلزيــرة املعتقــل روبن 
آيلنــد قبالــة ســواحل الكاب، 
والتــي قضــى فيهــا 18 من 27 
عاما قضاها في ســجون نظام 

الفصل العنصري.

الزعيم الشجاع

واشــنطن وصــف  وفــي 
الرئيس األميركي باراك اوباما 
مانديال فــي تصريح له الليلة 
قبل املاضية بأنه الزعيم األكثر 
تأثيــرا في بــالده، معتبرا انه 
بالــغ الشــجاعة واألمر اجليد 
ألي واحد من البشر على ظهر 
االرض اليوم انه عاصر تاريخه 

الشجاع. 
وذكــر بيان للبيت األبيض 
ان الرئيــس أوباما اتصل فور 
تلقيــه النبــأ برئيــس جنوب 
)أ.پ(افريقيا جاكوب زوما للتعبير  سيدة تضع زهورا امام متثال مانديال في لندن 

باراك أوباما: 
شخصية غير 

عادية ال تنتمي إلى 
عصرها فقط بل 

إلى العصور املقبلة 
وأميركا خسرت 

صديقًا مقربًا

بان كي مون: كان 
عمالقًا للعدالة 
ومصدر إلهام 

لإلنسانية

االحتاد األوروبي: 
أعظم الشخصيات 
السياسية املعاصرة

نظام الفصل العنصري الذي حاربه مانديال

جوهانســبرغ - أ.ف.پ: 
كان االبارتايــد الذي ســاهم 
نيلسون مانديال في تسريع 
ســقوطه، عقيدة تهدف الى 
عنصــري  متييــز  فــرض 
صارم على املجتمع على كل 
املستويات وقد طبقت لفترة 

طويلة في جنوب افريقيا.
سياســة  واصبحــت 
التــي  الكلمــة  االبارتايــد، 
تعنــي بلغــة »االفريــكان« 
تفريق االشياء وتترجم عادة 
»بالتنمية املنفصلة«، نظاما 
مطبقا بشكل منهجي بعد فوز 
احلزب الوطني في انتخابات 
1948. والصورة التي ستبقى 
على االرجح في االذهان عن 
هذه السياســة هــي صورة 
التــي تخصــص  اللوحــات 
للبيــض حصــرا املطاعــم 
البريــد واملراحيض  وكوات 

والشواطئ.
لكــن البــالد بــدأت اصال 
عمليــة فصــل بــني االعراق 
الهولنديني  منذ املستوطنني 
االوائل الذين اقاموا سياجا من 
اشجار اللوز حلماية الكاب من 
الســكان االصليني في القرن 

السابع عشر.
الهوتنتــو، احد  واجبــر 
شعوب املنطقة، على احلصول 
على تصريح خاص للتنقل 
اعتبارا من 1797 بينما ابعدت 
مدينة مثل جوهانسبرغ منذ 
تأسيســها في 1886 سكانها 
الســود الى احياء واقعة في 

اطرافها.
وقــد عاش غانــدي الذي 
اكثــر من عشــرين  امضــى 
عامــا فــي جنــوب افريقيــا 

هــذه التجربــة عندمــا طرد 
من عربة للدرجة االولى في 
قطار مخصصة للبيض عند 

وصوله عام 1893.
وفي جتاهل كامل البنائها 
السود، ولدت جنوب افريقيا 
املعاصرة في 1910 من احتاد 
»بني بيض« ضم اسياد البالد 
االنكليز واالفريكان )او بورز( 
احفاد املستعمرين الهولنديني.
ورد بعض السود بانشاء 
املؤمتــر الوطنــي االفريقــي 
احلزب الذي قاده نيلســون 
مانديــال في وقــت الحق. اال 
ان هؤالء لم يتمكنوا من منع 
تبني سلســلة قوانني تعزز 
الفصل العنصري في العقدين 
الثاني والثالث ومن بينها منع 
السود من شراء اراض خارج 
احملميــات الفقيرة والضيقة 

ومن مزاولة بعض املهن.
والعملية اصبحت منهجية 
فــي 1948 بعد فــوز احلزب 
الوطني، احلركة التي جتاهر 
بعنصريتهــا وتريــد حماية 
مصالح االفريكان من »اخلطر 
االسود« الذي اختلط بسرعة 
»باخلطر االحمر« الشيوعي 
في اجــواء احلــرب الباردة، 
ممــا جعل الغــرب يتعاطف 
معها بينما سلكت دول باقي 
افريقيا طريق ازالة االستعمار 
مرســية في غالــب االحيان 

نظاما اشتراكيا.
وسرعان ما امتد مفعول 
التــي  ترســانة االجــراءات 
اتخذها قادة البالد املتأثرون 
النازيــة  بااليديولوجيــة 
واملقتنعــون بانهــم ممثلــو 
اهلل، ليشــمل جميــع اوجه 

حياة ســكان جنوب افريقيا 
وصوال الى غرف نومهم حتى.
فقــد منــع قانــون اول 
الزواج بــني االعراق )1949( 
ثــم العالقات اجلنســية بني 
اشخاص من اعراق مختلفة 

.)1950(
ويقــوم هــذا النظام على 
قانون عرف بقانون تسجيل 
الســكان )1950( وقد صنف 
الســكان فــي اربــع فئات او 
»اعراق« بحسب لون بشرتهم 
والهنــود  البيــض  وهــي: 
واخلالسيون والسود، محددا 
بذلــك كل اوجه حياتهم، من 

املهد حتى اللحد.
وارسى قانون حول السكن 
املنفصــل )قانــون مناطــق 
املجموعات( في 1950 الفصل 
في االماكن واصبح كل شبر 
فــي املدينــة مخصصــا لهذا 

العرق او ذاك.
احيــاء  ازيلــت  وبذلــك 
باكملهــا مثــل صوفياتاون 
في جوهانســبرغ واملنطقة 
السادســة )ديســتريكت 6( 
في الكاب بينما ابعد السكان 
السود الى ابعد ما ميكن، في 

»مدن صفيح«.
وطــرد نحــو 3.5 ماليني 
شخص بالقوة بسبب نظام 
الفصــل العنصــري اذ متت 
مصادرة احيائهم او مزارعهم 

لتمنح الى البيض.
لكن مدن الصفيح لم تكن 
ســوى اماكــن اقامــة مؤقتة 
للسود اذ لم يكن االمر يتوقف 
علــى حتويلهم الى مواطنني 
من الدرجة الثانية، بل كانوا 
يصبحــون تاليــا غرباء في 

ارضهــم يحملــون جنســية 
»معزل« مخصص الثنيتهم.
وهــذه »الدويــالت« التي 
تقوم على تقســيم جغرافي 
اعتباطــي، لــم تعتــرف به 

االسرة الدولية يوما.
ان  الســود  علــى  وكان 
يحملوا معهم دائما »تصريح 
مرور« يثبت ان لديهم عمال 
في منطقة للبيض. ولم يكن 
يحق لهم سوى تلقي »تعليم 
في املعــزل« بدائي وال يكفي 
لشــغل وظائــف رفيعــة قد 

يطمحون لها.
يبقى ان سلطات البيض 
لم تنجــح يوما في التوفيق 
بني رغبتها في التخلص من 
الســود واعتمادها على اليد 
العاملة الســوداء بأسعارها 

الزهيدة.
ودفعت حركات العصيان 
التي قام بها الســود بقيادة 
املؤمتــر الوطنــي االفريقــي 
والضغــوط التي مارســتها 
االسرة الدولية - التي عزلت 
تدريجيا جنــوب افريقيا - 
والصعوبــات االقتصاديــة، 
بريتوريا الى الغاء القوانني 
العنصرية الوحد تلو اآلخر 

اعتبارا من الثمانينيات.
وزالت العنصرية فعليا مع 
االنتخابات املتعددة االعراق 
في 1994 ووصول نيلســون 

مانديال الى السلطة.
لكــن خطــوط التقســيم 
القدميــة مازالت واضحة في 
احلياة اليومية لسكان جنوب 
افريقيا حيث التزال االشارة 

الى االعراق امرا شائعا.

ممثلون عامليون ينعون »القدّيس«

شخصية مانديال كما تعرفها من أقواله

عالم كرة القدم يبكي مانديال

رويترز: نعت شخصيات 
فنية عاملية من بينها املمثالن 
األميركــي مورجــان فرميان 
إلبــا  ادريــس  والبريطانــي 
رئيس جنوب افريقيا السابق 

نيلسون مانديال.
وقال فرميان الذي قام بدور 
مانديال في فيلم )انفكتوس( 

في 2009 ان مانديال »قديس 
بالنسبة للكثيرين وبطل لكل 
من يقدرون التحرر واحلرية 

وكرامة االنسانية«.
وقــال إلبــا بطــل فيلــم 
»مانديال: مسيرة طويلة الى 
احلرية« الذي صدر هذا العام 
»كم كان شــرفا لــي ان اقوم 

بدور نيلســون مانديال وان 
أجسد شخصية رجل حتدى 
الظروف وكسر االغالل وحارب 
من اجل حقوق االنسان امام 
اعــني العالم«. وقــال املنتج 
األميركي هارفي وينشــتاين 
الــذي متلك شــركته حقوق 
توزيع الفيلم انه »محظوظ 

بشــكل ال ميكــن وصفه النه 
تعمق في قصة حياة نيلسون 
مانديــال وميراثه«. وقال انه 
قضى وقتا مع مانديال، مضيفا 
»ميكنني القول ان احساسه 
بالتواضــع كان عظيما مثل 

تفاؤله«.

يلــي  فيمــا  رويتــرز: 
مقتبســات مــن نيلســون 
مانديال رئيس جنوب أفريقيا 
ـ بيــان صحافــي  الســابق 
للمؤمتــر الوطني األفريقي 
صادر في 26 يونيو عام 1961 
»مــن جانبي كنــت صاحب 
االختيار. لــن أترك جنوب 

أفريقيا ولن أستسلم.
احلريــة ال تكتســب إال 
من خالل احملن والتضحية 
والعمل الثوري. الكفاح هو 
حياتي. سأستمر في النضال 
من أجــل احلرية إلــى آخر 
أيامي«. خطــاب ألقاه أثناء 
محاكمته بتهمة اخليانة في 
20 ابريل 1964 »طوال حياتي 
كرست نفسي لنضال الشعب 
األفريقــي هــذا. قاتلت ضد 
هيمنة البيض وقاتلت أيضا 
ضد هيمنة الســود. تعلقت 

مببدأ املجتمع الدميوقراطي 
احلر يعيش فيه اجلميع معا 
في وئام وبفرص متساوية. 
انه مبدأ أمتنى ان أعيش من 
اجله وأراه يتحقق. لكن إذا 
اقتضت الضرورةـ  يا الهيـ  
هو مبدأ أنا مستعد للتضحية 

بحياتي من أجله«.
ولدى خروجه من السجن 
يــوم 11 فبرايــر عــام 1990 
»أقف هنا أمامكم ال كرسول 
بل كخادم ذليل أمامكم أمام 
الشــعب. ان تضحياتكــم 
الــدؤوب والتاريخيــة هي 
التــي جعلت مــن املمكن ان 
أقف هنا اليوم. ولهذا أضع 
ما تبقى من سنوات عمري 

بني أيديكم«.
ـ أمام جلنة األمم املتحدة 
اخلاصــة ملكافحــة التمييز 
في 22 يونيو 1990 »ستظل 

جرميــة التمييز العنصري 
الــى األبد آفــة ال متحى في 
تاريخ البشرية. ستتساءل 
القادمة بالقطع: ما  األجيال 
اخلطأ الــذي ارتكــب حتى 
ينشيء هذا النظم نفسه بعد 
التصديق على االعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان؟ ستظل الى 
األبد اتهاما وحتديا لكل رجال 
ونساء الضمير الننا امضينا 
جميعا كل هذا الوقت لنقف 

ونقول كفى«.
في أول خطاب له كرئيس 
جلنوب أفريقيا في العاشر 
من مايو 1994 »حان الوقت 
ملــداواة اجلراح.. حان وقت 
تخطــي الهوة التــي فرقت 
بيننا. حل علينا وقت البناء«.
الذاتيــة  ســيرته  مــن 
»رحلتــي الطويلة من أجل 
احلرية« عام 1994 »ال يولد 

أحد وهو يكره شخصا بسبب 
لون بشــرته أو خلفيته او 
دينه. الناس يتعلمون كيف 
يكرهــون وإذا كان ميكن ان 
يتعلموا كيف يكرهون فيمكن 
ان يتعلموا كيف يحبون ألن 
احلب هــو األصل في قلوب 

البشر ال العكس«.
فــي خطــاب أمــام مركز 
اكسفورد للدراسات اإلسالمية 
في 11 يوليو 1997 »ستكون 
مفارقة قاســية مــن جانب 
التاريخ إذا تســببت أفعال 
أفريقيــا لبعث روح جديدة 
في القارة في حدوث تكالب 
جديد على أفريقياـ  كما حدث 
في القرن التاسع عشرـ  لنهب 
ثروات القــارة وتركها مرة 

أخرى األشد فقرا«.

كوستا دو سويبـ  أ.ف.پ: 
بكى عالم كرة القدم املجتمع في 
البرازيل لسحب قرعة مونديال 
2014 زعيم اول دولة افريقية 
اســتضافت كأس العالم عام 
2010 رئيس جنــوب افريقيا 
السابق نيلسون مانديال الذي 
توفي امس االول عن 94 عاما. 
وقــال االســطورة البرازيلي 
بيليه في حســابه على موقع 
التواصــل االجتماعي تويتر 
»انه بطلي، صديقي ورفيقي 
فــي النضال مــن اجل قضايا 
الشعب والسالم في العالم«. 
وأضاف »لنكمل دربه. لقد كان 
احد اكثر االشخاص تأثيرا في 

حياتي«.
من جانبــه، قال روماريو 
احد جنوم املنتخب البرازيلي 
السابقني »من خالل نضاله ضد 
التمييز العنصري، ترك مانديال 
خالل عبوره في هــذا العالم 

درســا مذهال في االنسانية«، 
وكتب رونالدو النجم اآلخر في 
املنتخب البرازيلي سابقا »لقد 
غيرت العالم.. شــكرا.. ارقد 
بسالم«، فيما كتب البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو »شكرا 
لــك علــى اجنــازك ومثالك، 
وستبقى دائما معنا«. وعبر 
رئيس االحتاد الدولي )فيفا( 
السويســري جوزيــف بالتر 
عــن »حزنــه العميــق« بعد 
وفاة نيلســون مانديال »احد 
كبار فالســفة زمانــه«. وقال 
»بحزن عميق جدا، اقول وداعا 
لشخصية اســتثنائية، رمبا 
هو احد كبار فالسفة عصره. 
انه صديق صدوق«. وأشــار 
بالتر الــى ان اعالم الدول الـ 
209 ســتنكس في مقر الفيفا 
في زيوريخ، وسيتم الوقوف 
»دقيقة صمت فــي املباريات 
املقبلــة«. وتابــع  الدوليــة 

»تشاركت القناعة مع نيلسون 
مانديال بالسلطة االستثنائية 
لكرة القدم، انها رياضة قادرة 
على توحيــد الناس بطريقة 
ودية وســلمية وعلى تعزيز 
العالقات االساسية االجتماعية 
فــي  كمدرســة  والتربويــة 
احلياة«. وختم قائال »عندما 
اســتقبل مانديال بالتصفيق 
مــن قبــل اجلمهــور فــي 11 
يوليو 2010 في ملعب سوكر 
سيتي في جوهانسبرغ خالل 
نهائي املونديال، كقائد شعبي 
وصاحب قلب كبير، كانت تلك 
من احــدى اللحظــات االكثر 
تأثيرا في حياتي. بالنســبة 
اليــه، تنظيــم املونديال كان 
حلما وأصبح حقيقة. نيلسون 
مانديــال ســيبقى دائمــا في 

قلوبنا«.
من جانبه، قال االمني العام 
للفيفا جيــروم فالكه »ببالغ 

االسى تلقينا نبأ وفاة مانديال، 
وال تسعفني الكلمات لإلشادة 
برجل كان لي شرف اللقاء به«.
وفي لوزان، اعتبر رئيس 
اللجنة االوملبية الدولية االملاني 
توماس باخ ان عالم الرياضة 
فقــد بوفاة مانديــال »صديقا 
كبيــرا وبطــال لإلنســانية«، 
مشيرا الى اقامة احلداد 3 ايام 
والى تنكيس العلم االوملبي. 
وقال باخ الذي يرأس اللجنة 
االوملبية الدولية منذ 3 اشهر 
خلفــا للبلجيكي جــاك روغ 
»فقدت احلركة االوملبية صديقا 
كبيرا وبطال لالنسانية. موقفه 
جتاه الرياضة يجعلنا فخورين 
جدا، فخورين بالطريقة التي 
عرف من خاللها قدرة الرياضة 

كعامل للم الشمل«.


