
 

 

 

َٛهغٌٕ ياَذٚال ْٕ سٔنٓالال َٛهغٌٕ ياَذٚال، أٔ كًا ُػشف ػُذ انُاط تاعى )ياَذٚال(، ٔٚؼرثش يُاػاًل 

و فٙ جُٕب إفشٚمٛا، 8181ذًٕص )ٕٚنٕٛ( ػاو  81يٍ انًُاػهٍٛ اإلفشٚمٍٛٛ انًشٕٓسٍٚ، ٔنذ فٙ 

ذشاَغكا٘. كاٌ ٔانذِ سئٛغًا نمثٛهرّ، ٔذٕفٙ ٔانذ ياَذٚال ْٕٔ ٔذذذٚذًا فٙ لشٚح يفٛرضٔ انراتؼح نًُطمح 

 تؼًش طغٛش، ٔنكٍ ذى ذؼُّٛٛ خهٛفًح نّ درٗ ٚرًكٍ يٍ ُدكى انمثٛهح،

و انرذك ياَذٚال تًذسعح اترذائٛح درٗ ٚرًكٍ يٍ انذظٕل ػهٗ انشٓادج انذساعٛح 8191ٔفٙ ػاو  

و ذى فظهّ 8191ح فٕسخ ْاس، ٔنكٍ فٙ ػاو األٔنٗ، شى لشس أٌ ٚكًم دساعرّ نهثكانٕسٕٚط فٙ جايؼ

يٍ انذساعح انجايؼٛح؛ تغثة يشاسكرّ تًظاْشج طالتٛح، ٔنكُّ لشس أٌ ٚكًم دساعرّ انجايؼٛح فذسط 

 تجايؼح جْٕاَغثشؽ، شى أكًم دساعرّ فٙ جايؼح ٔٚرٕاذش نٛذظم ػهٗ دسجح انثكانٕسٕٚط فٙ انذمٕق. 

 نيلسون مانديال



غٌٕ ياَذٚال، ٔانرٙ أدخ إنٗ انرأشٛش ػهٗ شخظٛرّ، شى ذٕجذ انؼذٚذ يٍ انًشادم انًًٓح فٙ دٛاج َٛه... 

  - ػهٗ ذاسٚخ جُٕب إفشٚمٛا كايهًح، ٔيٍ أْى ْزِ انًشادم:

  -: انُشاؽ انغٛاعٙ 

نمذ ذأشش َٛهغٌٕ ياَذٚال يُز شثاتّ تطثٛؼح انذٛاج انغٛاعٛح، انرٙ كاَد ذؼٛش تٓا جُٕب إفشٚمٛا،  

ٚمٍٛٛ، ٔانز٘ اػرًذ ػهٗ ذًٓٛش دٔس عكاٌ ٔانرٙ ذمٕو ػهٗ ٔجٕد َظاو انفظم انؼُظش٘ تٍٛ اإلفش

إفشٚمٛا انغٕد )أ٘ رٔ٘ انثششج شذٚذج انُغًشج(، ٔدشيآَى يٍ دمٕلٓى انًذَٛح، ٔيٍ انًشاسكح فٙ 

انذٛاج انغٛاعٛح، ٔفظهٓى ػٍ َشاؽ ٚذذز داخم جُٕب إفشٚمٛا. كاٌ ٚذك نهذكٕيح انرٙ ذركٌٕ يٍ 

نمٛاو تًؼالثح كافح اإلفشٚمٍٛٛ انغٕد، ٔأخز أيٕانٓى، األلهٛح انثٛؼاء )أ٘ رٔ٘ انثششج انثٛؼاء(، تا

ٔيًرهكاذٓى تانمٕج، ْٔزا يا أدٖ إنٗ ذشكٛم االْرًاو انغٛاعٙ ػُذ ياَذٚال، ٔدفؼّ نٛؼًم جاْذًا درٗ 

ٚرًكٍ يٍ إٚجاد دهٕل ذغاْى فٙ يغاػذج اإلفشٚمٍٛٛ انغٕد ػهٗ انرخهض يٍ انظهى انز٘ ٚؼٛشٌٕ فّٛ. 

 ... نٕطُٙ اإلفشٚمٙانًشاسكح فٙ انًؤذًش ا

و لشس ياَذٚال أٌ ُٚؼى نظفٕف انًؼاسػح، ٔانرٙ ذؼاسع َظاو انُذكى انمائى فٙ جُٕب 8191فٙ ػاو  

إفشٚمٛا، ٔكاٌ ْذف انًؼاسػح أٌ ذرٕطم نذظٕل كافح اإلفشٚمٍٛٛ ػهٗ دمٕلٓى انًذَٛح، ٔاالجرًاػٛح، 

نٕطُٙ اإلفشٚمٙ، ٔانز٘ كاٌ ْذفّ ٔااللرظادٚح، ٔانغٛاعٛح، ْٔزا يا جؼهّ ػؼًٕا فؼااًل فٙ انًؤذًش ا

انذفاع ػٍ اإلفشٚمٍٛٛ انغٕد، ٔدًاٚرٓى يٍ انرًٛٛض انؼُظش٘. دشص ياَذٚال ػهٗ ذجُة انًمأيح انرٙ 

و ذى إطالق انُاس 8191ذؼرًذ ػهٗ انغالح، فكاٌ ٚذػٕ دائًًا إنٗ ذطثٛك انذهٕل انغهًٛح، ٔنكٍ فٙ ػاو 

اذفك ياَذٚال يغ أػؼاء انًجهظ اإلفشٚمٙ تانذػٕج ػهٗ يجًٕػح يٍ انًرظاْشٍٚ انغهًٍٛٛ، دٛس 

ُّ، ٔانُذكى ػهّٛ تانغجٍ نًذج خًظ عُٕاخ، شى فٙ 8191نهًمأيح انًغهذح، ٔنكٍ فٙ ػاو  و ذى اػرمان

 و ذًد إداَرّ تانرذشٚغ ػهٗ انًشاسكح تانمرال انًغهخ، نُٛذكى ػهّٛ تانغجٍ يذٖ انذٛاج. 8199ػاو 

  -: سئاعح جُٕب إفشٚمٛا

و ظٓشخ انؼذٚذ يٍ انذػٕاخ انرٙ ُذطانة تخشٔج ياَذٚال يٍ انغجٍ، ٔظهد انًطانة 8111فٙ ػاو  

ِّ يغرًشج درٗ ُأفشَج ػُّ فٙ ػاو  و تؼذ أٌ لؼٗ عثؼح ٔػششٍٚ ػايًا فٙ انغجٍ، 8111تخشٔج

ِِ فٙ ذذشٚش جُٕب إفشٚمٛا يٍ عٛاعح انفظم انؼُظش٘،  ٔدظَم ػهٗ جائضج َٕتم نهغالو ػٍ جٕٓد

و لشس أٌ ٚرماػذ يٍ 8111و أطثخ سئٛغًا نجُٕب إفشٚمٛا. فٙ ػاو 8119إٚ( ػاو ٔفٙ شٓش أٚاس )ي

انؼًم انغٛاعٙ، ٔأطثَخ ٚٓرى تانجًؼٛاخ اإلَغاَٛح، ٔترطثٛك دمٕق اإلَغاٌ فٙ كافح أَذاء انؼانى. 

و، ذٕفٙ َٛهغٌٕ ياَذٚال؛ تغثة يؼاَاذّ يٍ ُيؼاػفاخ 1189كإٌَ األٔل )دٚغًثش( ػاو  5ٔفٙ 

 .يشع انشئح

 

 



  

ىعيدما ٓسلت احللناء , ٓتلاثر احلنق  

لقـْة لٔست دائنًا فٔنا ىقْل ّىفعل ..أحٔاىًا تلٌْ فٔنا ىصنت عيُ ، فٔنا ىرتكُ ا

 .بإرادتيا ، ّفٔنا ىتجاٍلُ

َٛهغٌٕ ياَذٚالألٕال   

هأىا ال أخسر أبدًا , فإما أٌ أربح أّ أتعل  

شٕ حً ىعٔش يف عامل غرٓب , حٔث ميشٕ الفقراء أمٔااًل لٔحصلْا على الطعاو , ّمي

 .األغئاء أمٔااًل لَٔضنْا الطعاو

 .قنة اجملد لٔست يف عدو اإلخفاق أّ الفشل .. بل يف القٔاو بعد كل عثرة

 .ال احد ْٓلد ٍّْ ٓلرِ اىساىا آخر بسبب لٌْ اجللد اّ األصل اّ الدًٓ

لتعلٔه ٍْ أقْى سالح ميليم إستددامُ لتغٔري العاملا . 


