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ي���روي ماندي���ا يف كتابه �سرت���ه الذاتية، و�س���رة كفاح 
�سعبه، التي اأدت دفعت به اإىل �سجون العن�سرية البي�ساء 
مل���دة 28 عام���ًا. الكت���اب الذي �س���درت ترجمت���ه اجلديدة 
ع���ن دار امل���دى، يعت���ر م���ن اأهم املراج���ع الت���ي ميكن من 
خاله���ا التع���رف اإىل مام���ح جترب���ة ماندي���ا الن�سالي���ة 
الف���ذة التي اأ�سف���رت بعد اأكرث من ن�سف ق���رن عن انت�سار 
اإرادة اجلماه���ر امل�سطهدة وعودة ال�سلط���ة اإىل الأغلبية 

الأفريقية.
ي�ستعر�ض مانديا يف هذا الكتاب باأ�سلوب حتليلي �سائق 
املراحل الن�سالية التي خا�سها �سعبه �سد �سيا�سة التمييز 
العن�سري القائمة على هيمنة البي�ض، فرناه طفًا �سغرًا 
ترع���رع يف قرية يف اأعم���اق الريف، ثم �ساب���ًا يافعًا يطلب 

العلم يف اجلامعة، ثم موظفًا ب�سيطًا يكافح ل�سد رمقه.
ويواك���ب الكت���اب م�س���رة ماندي���ا، وقد تفتح���ت مداركه 
للعم���ل ال�سيا�س���ي، فينخرط ب���كل م�ساع���ره ووجدانه يف 
حرك���ة الن�س���ال ال�سعبي���ة املناه�س���ة للنظ���ام العن�سري. 
ف���رناه ع�سوًا فع���اًل يف حزب املوؤمتر الوطن���ي الأفريقي، 
ث���م ركنًا من اأركانه، ثم موؤ�س�سًا وقائدًا جلهازه الع�سكري. 
ونعي�ض مع���ه وهو يقارع الظلم جه���ارًا من داخل �سفوف 
احلزب ومن خال مهنت���ه كمحام، وخفية من خال العمل 
ال�س���ري، وهو طري���د تاحقه �سلطات القم���ع وال�ستبداد. 
ونعي����ض مع���ه �سجينًا يف جزي���رة روبن �سبع���ة وع�سرين 
عام���ًا، ثم مفاو�سًا �سلب���ًا من اأجل م�ستقب���ل اأمته، فرئي�سًا 
لأول حكوم���ة �سرعية دميقراطية حت���ل حمل حكم البي�ض 

العن�سري الذي دام ثاثة قرون.
اإن اأه���م ما ميز �سخ�سية نيل�سون مانديا وجعل منه رمزًا 
لن�سال �سكان جنوب اأفريقيا على اختاف اأعراقهم، وحمًا 
لإجماعه���م، هو �سدق اإميانه بحق���وق اأمته، و�سابته يف 
التم�سك بتلك احلق���وق طول م�سرته الن�سالية با هوادة 
اأو م�ساومة، كما متي���ز بت�ساحمه مع اأعداء الأم�ض بعد اأن 
انه���ارت دعائم النظام العن�سري البغي�ض، واأذعن البي�ض 
اإىل القب���ول بالعي����ض كغره���م مواطن���ن يف ظ���ل دول���ة 

امل�ساواة والدميقراطية.
�س���درت اأول طبع���ة للكتاب باللغ���ة الإنكليزية عام 1994، 

وترجم اإىل ثاث وع�سرين لغة يف خمتلف اأنحاء العامل.
يف الليايل احلالكة التي ق�ساها نيل�سون مانديا يف �سجنه 
يف جزي���رة روبن، ب���داأ بكتاب���ة مذكراته. وبع���د اأن اأجنز 
ج���زءًا كبرًا منها ق�ّسمه���ا اإىل ثاثة اأج���زاء واأخفاها على 
�س���كل لفافات يف باحة ال�سجن، متهي���دا لتهريبها للخارج، 
اإل اأن اإدارة ال�سج���ن ك�سفت اجل���زء الأهم والأكر من تلك 
املذكرات و�سادرته���ا، فيما جنت اللفافات الأخرى و�سّقت 
طريقه���ا للخارج. وبعد خروجه م���ن ال�سجن اأكمل كتابتها 
م�ستعين���ا برفاق���ه الذين عا�سوا معه تل���ك ال�سنن الطويلة 
بحلوه���ا ومره���ا. يتحدث ماندي���ا يف كتابه ع���ن انتمائه 

العائلي وطفولته فيقول: ولدت يف الثامن ع�سر من متوز 
ع���ام 1918 يف قري���ة �سغرة ت�سم���ى مفيت���زو على �سفة 
نه���ر اأمبا�سي مبقاطع���ة اأومتاتا عا�سمة اإقلي���م تران�سكاي 
وكان���ت تلك ال�سنة نهاية احل���رب العاملية الأوىل. واأنتمي 
لع�سائ���ر الكو�سا.. والكو�سا �سعب يقوم عل���ى الوراثة اأبًا 
عن جد.. فخور بنف�سه ويتكّلم لغة بليغة التعبر، لكلماتها 
رن���ن جمي���ل، ويوؤم���ن اإميان���ًا را�سخ���ًا باأهمي���ة القان���ون 
والتعليم وح�سن الأدب، ويتميز نظام الكو�سا الجتماعي 
بالعت���دال والن�سجام وهو نظام يْعِرف فيه كل فرد رجا 

كان اأو امراأة مكانه الائق به.
م���ا ك���دت اأبلغ اخلام�س���ة من العم���ر حتى اأ�سبح���ت راعيًا 
للغن���م والثران يف احلقول فتعّرفت من كثب على العاقة 
الروحي���ة � اإن ج���از التعب���ر � الت���ي ترب���ط اأه���ل الكو�س���ا 
باملا�سية.. ل لكونها م�سدر طعامهم وثروتهم وح�سب، بل 

ب�سفتها نعمة من نعم الله وم�سدرًا لل�سعادة.
ب  كان والدي �سي���دًا بحكم ال�سالة والُع���ْرف معًا وقد ن�سّ

زعيمًا لقرية مفيتزو على يد ملك التيمبو..
كان وال���دي رج���ًا �سارمًا ل ي���رّدد يف ا�ستعم���ال الع�سا 
لتاأدي���ب اأبنائه وكان عنيدا للغاية.. وهذه �سفة اأخ�سى اأن 

يكون البن قد ورثها عن اأبيه.
كان ي�سار اإىل والدي اأحيانًا برئي�ض وزراء باد التيمبو.. 
ولك���ن تلك الت�سمية مل تك���ن دقيقة، اإذ مل يكن لذلك املن�سب 
وج���ود اإب���ان حك���م دالينديبو.. غ���ر اأن ال���دور الذي كان 
يوؤدي���ه ل يختل���ف كث���رًا ع���ن مهام ذل���ك املن�س���ب.. وكان 

املل���كان ي�سعان���ه مو�س���ع التقدي���ر والح���رام باعتباره 
م�ست�سارًا.

كان وال���دي وغره م���ن اأعيان القبيل���ة الأمين يحرمون 
التعليم احرامًا جّمًا.. وهو �ساأن كثر ممن حرموا التعليم 
يف املدار����ض. وكان وال���دي يجنح اإىل التم���ّرد والعتزاز 
بالنف����ض، وكان مت�سّددًا يف فهم���ه للعدل والظلم.. وهو ما 

اأمل�سه اأنا يف �سخ�سيتي.
رغ���م اأن اأّم���ي كانت هي كل �سيء يف حيات���ي كنت اأرى اأّن 
�سخ�سيت���ي تتح���دد من خ���ال �سخ�سي���ة اأبي.. ول���ذا فاإن 
رحيله غّر كل حيات���ي بطريقة مل تخطر على بايل اآنذاك. 
اإّن الأطف���ال ه���م غالب���ًا اأق���ل املخلوق���ات انفع���اًل وعاطف���ة 
وخا�س���ة عندما ت�ستحوذ على م�ساعره���م �سروب جديدة 

من املتعة وامللذات.
تل���ك الظروف املعي�سي���ة دفعت الطفل ماندي���ا لكي يعتمد 
عل���ى نف�سه، وعن ذل���ك يقول: مل يكن تفوق���ي يف الدرا�سة 

نتيجة لنبوغي، بل لإ�سراري وت�سميمي على النجاح.
فطن���ت ب�سرعة اإىل �سرورة اأن اأ�س���ق طريقي بناًء على ما 
اأمل���ك من ق���درات ولي�ض بحكم ن�سب���ي اأو عرقي خا�سة اأّن 
اأغل���ب زمائ���ي كانوا قادري���ن على التفوق عل���ّي يف حلبة 
ال�سب���اق ويف جم���الت العل���م واملعرف���ة وكان عل���ّي قط���ع 
م�ساف���ات طويلة حت���ى اأحلق بهم. ال�سه���ادة ل تعني �سيئًا 
م���ا مل يثبت امل���رء جدارته وقدرته ب���ن النا�ض ويف و�سط 

املجتمع.
وي�سي���ف: اأن���ا اأوؤمن ب���اأن العام���ل الأ�سا�س���ي يف �سياغة 

�سخ�سي���ة 
ن  ن�س���ا لإ ا

ه���و 
تن�سئت���ه ولي�ض طبيعته التي ورثه���ا. كنت من القائل يف 
ل  ق�سمن���ا الذين حافظوا على ممار�س���ة التن�ض وكنت اأف�سّ
اللع���ب يف اأق�س���ى احللب���ة.. ول اأق���رب م���ن ال�سبك���ة اإل 

لت�سديد �سربة عنيفة م�سمونة النتيجة.
ويتح���دث مانديا عن الفقر، فيقول: للفقر ف�سائل، ولكنها 
قليل���ة فهو غالبًا ما يكون حم�سنًا لأكرث العاقات الب�سرية 
وال�سداق���ات ودًا واإخا�سًا، فعندما يكون املرء ثريًا ُيقبل 
كث���رون على �سداقت���ه ولكن قليل هم الذي���ن ُيقبلون على 
�سداقتك اإن كنت فقرًا مدقعًا، فاإذا كانت الرثوة مغناطي�سًا 
يجذب الآخرين فالفق���ر يبعدهم عنك، وعلى ذلك فاإن الفقر 

غالبًا ما ُيظهر اأكرث ما يف الآخرين من �سفات الكرم.
وا�ستهر مانديا منذ يفاعته مبيله اإىل الريا�سة، وكان هذا 
الن�ساط الإن�ساين الراقي �سبيله اإىل حتقيق امل�ساحلة يف 
باده بعد انتخابه رئي�سا، وعن ذلك يقول: ركزت اهتمامي 
عل���ى التدريب لأنني وجدت يف التدريبات العنيفة و�سيلة 
ممتازة للراحة والتنفي�ض من الإرهاق وتوتر الأع�ساب.. 
وكنت اأ�سعر بخفة وانتعا�ض � بدنيا وذهنيًا � بعد كل ح�سة 

من التدريب ال�ساق.
اأوؤم���ن باأن املمار�سة امل�ستم���رة للريا�سة مبختلف اأنواعها 
ه���ي مفت���اح �سام���ة اجل�س���م والعق���ل مع���ًا.. فالتمرينات 
الع���دوان  والتوت���ر وهم���ا  الغ�س���ب  الريا�سي���ة متت����ض 

الل���دودان ل�سف���اء الذه���ن و�سك���ون النف����ض. فكلم���ا كانت 
حالتي ال�سحي���ة والبدينة جيدة كلما وجدت نف�سي مهياأة 
للعمل والتفك���ر بطريقة اأف�سل، ولذا اأ�سبحت التمرينات 

الريا�سية املنتظمة جزءا اأ�سا�سيا من حياتي.
اأم���ا مو�سوع الدميقراطية، وهو حمط الهتمام الأول يف 
�سرة مانديا ون�ساله، فيقول عنه: كم كانت تده�سني يف 
الأي���ام الأوىل )ح���ن عا�ض مع ال�سلط���ان يف مكيكزويني( 
ال�س���دة وال�سراح���ة الت���ي ي�سل اإليه���ا احلا�س���رون )عند 
انعقاد الجتماع( يف انتقادهم لل�سلطان، فلم يكن ال�سلطان 
قط فوق النق���د بل اإنه غالبا ما يكون الهدف الرئي�سي له.. 
ومهم���ا بلغ���ت خطورة الته���م املوجهة اإلي���ه كان ين�ست ملا 
يق���ال دون اأن يه���ّب للدفاع عن نف�س���ه اأو تظهر على وجهه 
مامح النفعال اأو التاأث���ر.. كانت الدميقراطية تق�سي اأن 
ي�ستم���ع اجلميع ل���كل الآراء واأن تتخذ الق���رارات ب�سورة 
جماعية ولي�ض بالأغلبية التي كانت تعتر مفهومًا غريبًا؛ 

لأنه ل يجوز اأن ت�سحق الأقلية اأمام الأغلبية.
لق���د التزمت طوال حياتي بتلك املبادئ التي كان ال�سلطان 
يتبعها يف املجال�ض.. فاأحر�ض دائمًا على ال�ستماع اإىل ما 
يقول���ه كل من ي�سارك يف نقا�ض اأو اجتماع قبل اأن اأجازف 
بالتعب���ر عن راأيي اخلا����ض الذي ل يع���دو يف الغالب اأن 
يك���ون تلخي�سا ل���راأي م�سرك من بن م���ا �سمعته من اآراء 
واأفكار.. ول زلت اأذكر احلكمة التي كان يرددها ال�سلطان 
م���ن اأن القائد كالراع���ي ي�سر وراء القطي���ع فيدع اأكرثها 
ر�ساقة يتقّدم وبقية القطيع تتبع دون اأن تدرك اأنها توجه 

من اخللف.
مل اأك���ن اأدرك اآنذاك اأّن النتخابات الطابية وما �سيكتنفها 
من اأمور واأحداث �سوف تخلق يل من ال�سعوبات ما يغر 

جمرى حياتي بالكامل.
وغ���ن فل�سفة ن�ساله يقول مانديا: اأنا اأوًل وقبل كل �سيء 
قوم���ي اأفريق���ي اأنا�س���ل من اأج���ل حترير �سعبن���ا من حكم 
الأقلي���ة وحّق���ه يف تقرير م�س���ره، ولكن جن���وب اأفريقيا 
والق���ارة الأفريقية جزء من عامل اأك���ر، ورغم اأّن م�ساكلنا 
متمي���زة وذات موا�سف���ات خا�س���ة فهي لي�س���ت فريدة من 
نوعها، وكل فل�سفة ت�س���ع تلك امل�ساكل والق�سايا يف اإطار 
عامل���ي وتاريخي يت�سل بالع���امل الأكر ومب�سرة التاريخ 

الب�سري هي فل�سفة قّيمة.
ويتوق���ف مانديا يف كتاب���ه مليا عند التفرق���ة العن�سرية 
التي قارعها طيلة حياته، وعنها يقول: التفرقة العن�سرية 
�سم ينف���ث النحال الأخاقي يف جمي���ع املجالت. ورغم 
اأنن���ي اأوؤم���ن اأّن بع����ض النا����ض له���م قابلي���ات �سخ�سي���ة 
للجرمية موروثة اأو مكت�سبة، فاأنا مقتنع كذلك باأن �سيا�سة 
التفرقة العن�سرية م�سوؤولة عن الدفع بكثر من املواطنن 
الأ�سوياء ال�ساحلن اإىل عامل اجلرمية.. فاملنطق يقول اإّن 
اأّي نظام ق�سائي ل يقوم على العدل والأخاق ل ميكن اإل 
اأن يول���د الحتقار والزدراء لكل ما ينبثق عنه من قوانن 

واأنظمة.
ل اأ�ستطي���ع اأن اأح���دد بدقة اللحظة الت���ي حتولت فيها اإىل 
ال�سيا�سة واأيقنت باأنني �ساأكّر�ض بقّية حياتي للن�سال من 
اأجل التحرير.. فاأن يكون املرء اأفريقيًا يف جنوب اأفريقيا 
يعن���ي اأن���ه ُيولد م�سّي�س���ًا اأقّر بذل���ك اأم مل يق���ر، فالأفريقي 
يول���د يف م�ست�سف���ى خا����ض بالأفريقي���ن فق���ط وتقّله اإىل 
البي���ت حافلة خم�س�سة لاأفريقي���ن فقط وي�سكن يف حي 
لاأفريقي���ن فق���ط ويتلق���ى التعليم � اإن تلق���اه � يف مدار�ض 
لاأفريقي���ن وحده���م.. ويك���ر الأفريق���ي ويرع���رع لكي 
ي�سغ���ر وظيف���ة خا�سة لاأفريقي���ن فق���ط.. وي�ستاأجر بيتا 
يف �ساحي���ة لاأفريقي���ن فقط ويركب و�سائ���ل موا�سات 
خم�س�س���ة لاأفريقي���ن فق���ط.. وه���و معر����ض للتوقي���ف 
وامل�ساءل���ة يف اأّي �ساعة من لي���ل اأو نهار لي�ساأل عن بطاقة 
الهوي���ة، واإن مل يرزها يعتقل وي���زّج به يف احلب�ض.. اإّن 
حي���اة الأفريقي كلها مكّبلة بالقوانن والأنظمة العن�سرية 
التي تع���وق منوه وتب���دد اإمكانياته وت�س���ّل حياته.. هذه 
هي حقيقة الأو�ساع اآنذاك يف جنوب اأفريقيا وكانت اأمام 

املرء طرق متعددة للتعامل معها.
مل تظه���ر اأمامي عامة يف ال�سماء ومل اأتلّق وْحيًا ومل اأُلهم 
احلقيق���ة يف حلظ���ة معين���ة، ولكنه���ا اآلف ال�ستخفاف���ات 
واآلف اللحظ���ات املن�سي���ة جتّمع���ت لتث���ر يف نف�سي ذلك 
الغ�سب وروح التم���رد والرغبة يف مناه�سة النظام الذي 
عزل قومي وا�ستعبدهم.. مل اأقل لنف�سي يف يوم من الأيام 
اإنني من الآن ف�ساعدًا �ساأنذرك اأيتها النف�ض لتحرير اأبناء 
�سعبي ولكنني على العك�ض من ذلك وجدت نف�سي منخرطا 

بكل عفوية وُي�ْسر يف تيار مل اأجد بدًا من النطاق فيه.
لق���د اآمن���ت دائمًا ب���اأن الن�س���ال م���ن اأجل احلري���ة يفر�ض 
عل���ى الإن�سان اأن يكب���ت م�ساعره ال�سخ�سي���ة التي متيزه 
ع���ن الآخري���ن وحت���ول دون اأن ي�سب���ح ج���زءا م���ن حركة 

جماهرية..

ليس سهال الطريق الى الحرية 
إعداد/ منارات

الدع���اء  ب���ن  التناق����ض  كان  وق���د 
الدامغ���ة  بال�ستن���كار والرف����ض، والوقائ���ع 
بت�سويق"البارثيد"دولي���ًا واأينما كان ممكنًا 
عزل���ه، فا�سح���ًا اىل احلد الذي اأث���ار موجات 
من الكراهية يف املجتمع���ات الراأ�سمالية �سد 
املروج���ن م���ن احلكومات م���ع ق���ادة الف�سل 
املط���اف  نهاي���ة  يف  اأدى  مّم���ا  العن�س���ري، 
اىل عزله���م وت�سدي���د اخلن���اق عل���ى جن���وب 
اأفريقيا،التي ظل نظامها املارق مو�سع رعاية 

ودعم وتوا�سل يف اخلفاء.
منظم���ة  وف���د  تراأ�س���ت  ال�سبعيني���ات  يف 
ال�سحفي���ن العاملي���ة لتق�س���ي احلقائق حول 
البارثي���د، جت���ول الوفد ال���دويل خالها يف 
الدول املحيطة بجنوب اإفريقيا والتقى بقادة 
الدول املنا�سرة للموؤمتر الوطني، حامل راية 
الكف���اح �سد الف�سل العن�س���ري. كان ال�سراع 
اخلف���ي ب���ن اأجنح���ة احل���ركات الثورية يف 
افريقيا بّين���ًا، بن املوالي���ة ل�"مو�سكو"وتلك 
املوالي���ة ل�"ال�س���ن"، وقد لعب ذل���ك ال�سراع 
دورًا �سلبي���ًا يف ان�س���اج �س���روط النت�س���ار 
وحترير البلدان اخلا�سعة لنفوذ نظام جنوب 
املناوئ���ة  بال�سيا�س���ات  املتاأث���رة  او  افريقي���ا 
للتح���رر وال�ستقال. ورغم ذل���ك فاأن املوؤمتر 
الوطني، ب�سقيه ال�سيا�س���ي والع�سكري، كان 

ي�ستقطب دعمًا حمليًا ودوليًا وا�سعًا.
ويف تلك املرحلة كان البعث العراقي ونظامه، 
يع���ران ع���ن النحي���از ل���كل ق�سية تق���ع على 
اطراف الك���رة الر�سي���ة ويف اجلانب الخر 
منه، م���ا دام ل ي�سكل تهدي���دًا ايديولوجيا او 
�سيا�سي���ا ل�سلطت���ه واطماعه. ب���ل العك�ض من 
ذل���ك، اذ كان يوظ���ف تل���ك الق�ساي���ا البعي���دة 
يف الق���ارات الخ���رى ل���ذر الرم���اد، وتزكي���ة 
�سيا�سات���ه الداخلية والظهور مبظهر املنا�سر 
لق�ساي���ا ال�سع���وب يف اط���ار نهج���ه وفل�سفته 

الدمياغوجية.
وم���ن هذا املنطل���ق كان البعث يعلن التعاطف 
مع كفاح املوؤمتر الوطني �سد حكومة الف�سل 
العن�س���ري، كم���ا يخ�س����ض م�ساح���ة وا�سعة 
م���ن �سيا�ست���ه اخلارجي���ة للعاق���ات الوثيقة 
م���ع كوب���ا. ويف كل ذلك كان���ت تت�سح مامح 
الب���اد  و�س���ع  يف  للبع���ث  ال�سري���ة  النواي���ا 
واحلركة الوطنية حتت املق�سلة املعدة باتقان 

اجرامي، وعن �سبق ا�سرار وتخطيط. 
عل����ى حمور الكفاح ال����ذي كان يت�ساعد حول 
جنوب اإفريقي����ا، التقينا بك����وادر ومنا�سلن 
من املوؤمت����ر الوطني. كانت املفاجاأة بالن�سبة 
وال�س����ود  البي�����ض  م����ن  اخللي����ط  ه����ذا  لن����ا، 
واخلا�سي����ن املتوحدين يف بوتقة الن�سال، 
دون ان تن����ال من �سابته����م او تفرقهم الوان 
الب�س����رة، وال�س����ول العرقي����ة، واخللفي����ات 
اليديولوجي����ة والديني����ة والقبائلية، ودون 
والأدي����ان  اللهج����ات  عاقاته����م  ت�سع����ف  ان 

والعقائد.
ماندي���ا، مل يك���ن ف���رادة يف ه���ذا الإجن���از، 
واإمن���ا كان���ت حول���ه كوكب���ة م���ن املنا�سلن، 
الذين غّيبتهم ال�سج���ون واملعتقات واملنايف 

البعيدة. 
ما كان مُييز مانديا، خ�ساله التي مل يحد عنها 
طوال حياته، وما كان مينحه احلق بالفرادة، 
متثل���ه دون ت�سّنٍع او افتع���اٍل او ادعاٍء، للقيم 
التي ت�سفي على الن�سان اإن�سانيته، وحتوله 
اىل مث���ٍل وقدوة. والن�سان يكر كلما متاهى 
م���ع املُثل الت���ي ا�ستم���د منها خ�سال���ه، وحن 
يف  العر�سي���ة  العتب���ارات  ف���وق  يت�سام���ى 
احلياة، ويغدو رم���زًا، ي�ستحيل لقوة باط�سة 
اأن تن���ال م���ن قامته، فالطغيان ميك���ن اأن يقّيد 
حركت���ه، ويح���د من حريت���ه يف امل���كان، لكنه 
َتَهّت���ك، ان ينت���زع  يعج���ز مهم���ا ا�ستك���ر اأو 

ارادته، وي�ستفرد ب�سمره، ويلوث وجدانه.
اإن البط���ل ل���ن يتكام���ل اإل اذا كان"اإن�سان���ًا، 
وكلم���ا هو اإن�س���اين لي�ض غريبًا عن���ه"! هكذا 
ا�ستط���اع ماندي���ا ان يتحام���ل عل���ى جراحه، 
وه���و يذوي"ج�سدي���ًا"يف ال�سج���ن، وتتاآكل 
�سنوات عم���ره، ويظل حمافظ���ًا على ق�سمات 

اإن�سانيته الع�سّية على النك�سار.
ولأنه اإن�سان، عجينت���ه تخّمرت على �سعاٍع ل 
حت���د من ت�سلل���ه اىل بي���وت ال�سفيح والطن 
ق���وى  اعت���ى  العن�س���ري،  الف�س���ل  ومع���ازل 
البط����ض والتميي���ز والتج���ّر، التق���ط حلظة 
امت���زاج ظ���ال تل���ك ال�سع���ة يف كل النح���اء 
م���ن جنوب افريقي���ا، لت�س���كل ف�سيف�ساء وطن 
و�سعب متع���دد الع���راق والدي���ان والقبائل 
ومطام���ع  مطام���ح  فيه���ا  تتماي���ز  والعقائ���د، 
واه���واء، وتفرقه���ا قي���م تت�ساد وه���ي تنحاز 
مل�ساحله���ا ال�سيقة، وتاأكل م���ن ر�سيد غرها 
حد التخمة، لتزيد من جموع العراة واجلياع. 
يف تل���ك اللحظ���ة م���ن حيات���ه املدي���دة و�سع 
ماندي���ا يده عل���ى �سغ���اف قلب���ه، وا�ستجاب 
مغ���زى  وادرك  وعقل���ه،  وجدان���ه  لتدفق���ات 
النتباه اىل ذلك التن���وع والتعدد، وا�ستطاع 
ان ي�سخ����ض بوع���ي عمي���ق، انه���ا تعبر عن 
الكينون���ة الن�سانية، وان تكون كذلك، فلي�ض 
�س���وى ان مت�س���ك بخيوط ن�سيجه���ا، وجتعل 
منها مقامًا لالوان وال�س���كال والرموز التي 
ت�س���كل خارط���ة جن���وب افريقيا، ب���ل جُم�سدًا 

للتكوين الإن�ساين.
بع���د ان ا�سب���ح رم���زًا، رف����ض ان ين���وب عن 
رفاقه و�سعبه وحزبه، ليتفاو�ض، حتى جاءه 
التفوي����ض. وعندم���ا قبل التمثي���ل، مل يطرح 
ول مرة واح���دة، حتريره من ال�سجن ك�سرٍط 

اأو متهيد!
ا�سب����ح نل�س����ون ماندي����ا رئي�س����ا ل����كل �سعب 

جن����وب افريقي����ا. وا�ستمد �سع����اره من طيف 
الروؤيا الت����ي ادركته يف ال�سج����ن: الت�سامح، 
بجوه����ر  يقاي�سهم����ا  مل  لكن����ه  والوح����دة. 
قيم����ه ونزوع����ه الإن�سانية، وظل وفي����ًا لها ل 
يرك منا�سب����ة دون التاأكيد عليه����ا: امل�ساواة 

والعدالة الجتماعية..
وحن انتهت وليته الوىل، امتنع عن قبول 
ولي����ة ثاني����ة، منطلق����ًا م����ن ق����وة املث����ل الذي 
اراد ان ي�ستكم����ل م�سرت����ه احلياتي����ة به، بل 
من اإميان����ه اي�سًا بحاج����ة التجربة اىل طاقة 
ال�سباب والتجديد، واكرث من ذلك، اإح�سا�سه 
ب����ان م����ا يخلفه من �س����واب او خط����اأ �سيكون 
تقلي����دًا، وله����ذا ار�س����ى، وهو يكتف����ي بولية 

واحدة، قاعدة التداول ال�سلمي لل�سلطة..!
ب����دًل من ان ياأ�سره الكر�سي، حامت حوله كل 
كرا�س����ي احلكم يف العامل،م����ن اكرثها �سلطة 
ونفوذًا اىل تل����ك الهام�سية التي تعتا�ض على 
ف�سات الآخرين وتت�سب����ث بالكر�سي الهزاز 
املت�س����دع.. كان روؤ�س����اء الولي����ات املتح����دة 
وبقاي����ا  بريطاني����ا  وملك����ة  واآ�سي����ا  واأورب����ا 
املل����وك يف الع����امل، يت�سابقون عل����ى النفراد 
ب����ه وتن����اول وجبة ع�س����اء او غ����داء، او قدح 
من ال�ساي الفريقي، والتقاط �سور تذكارية 

معه!
مل افاج����اأ وانا ا�ستمع اىل مانديا وهو ي�سلم 

الولية"تر�سيحًا"خللفه امبيكي.
كان الرئي�����ض اجلديد"جاك"م�س����وؤوًل للفرقة 
جن����وب  يف  ال�سيوع����ي  للح����زب  احلزبي����ة، 
افريقيا، معه حممد اخلا�سي امل�سلم، وجيني 
وود البي�س����اء. وبع����د انتهاء ف����رة درا�ستهم 
يف مو�سك����و، ع����اد حممد اىل الوط����ن، ليلقى 
القب�����ض عليه، وُيعذب حتى امل����وت، ثم ُيلقى 

من اعلى طابق يف مبنى المن املركزي.
وكلما اردت ان ا�سر اعماق مانديا لكت�سف 

تل����ك البذرات التي كان����ت يف ا�سا�ض تكوينه، 
اع����ود اىل ذكريات مو�سك����و يف معهد العلوم 
احلزبية"وا�سرج����ع  الجتماعية"املدر�س����ة 
م����ا كان يفعل����ه كل من"ج����اك- امبيكي"الذي 
حمم����د  وال�سهي����د  ماندي����ا  خليف����ة  ا�سب����ح 
واملنا�سل����ة جيني وود، وه����م يتناوبون بعد 
انته����اء ف�س����ول الدرا�س����ة، عل����ى زي����ارة قائد 
احل����زب ال�سيوع����ي جلن����وب افريقي����ا، رفيق 
ماندي����ا من����ذ ال�سبا، لقراءة كت����اب جديد له، 

ولتفقده..!
امل�سه����د الذي ل يفارق ذاكرة اإن�ساٍن متوازن، 
ام����ام  مواط����ن  كاأي  ماث����ٌل  وه����و  ماندي����ا 
املحكمة، مع انه رئي�ض الدولة، لطلب الطاق 
م����ن زوجت����ه ويني. ق����وة املثل عل����ى خ�ساله 
الرفيع����ة، عك�سها هذه املرة اي�سًا جوابه على 
�س����وؤال القا�سي عن زوجت����ه و�سبب الطاق، 
فق����د داف����ع عنه����ا ورف�����ض توجي����ه اي ا�ساءة 
له����ا او تعري�����ض به����ا، متج����اوزًا التق����ولت 

وال�ساعات التي كانت تنال منها..!
ه����ل كان عر�سيًا ان تت�ساب����ق و�سائل العام 
وق����ادة ال����دول عل����ى نع����ي ماندي����ا وعر�����ض 
�سرة حياته، ومت����ر املنا�سبة علينا، كما متر 
اخبار التفج����رات ومئات القتلى واجلرحى 

يوميًا..؟
رح����ل ماندي����ا ع����ن دنيان����ا الفاني����ة، مهمومًا 
ب�سم����ت احلكي����م، وه����و مل يحق����ق لل�سع����ب 
وظ����ل  الجتماعي����ة،  والعدال����ة  امل�س����اواة 

الت�سامح رايته التي تلفع بها يف مدفنه.
الراأ�سم����ال  كوا�س����ر  لك����ن  ماندي����ا  رح����ل 
ول�سو�ض امل����ال الع����ام والف�ساد،�سيظلون ل 
يعرف����ون املعن����ى الإن�ساين العمي����ق الو�ساء 

للت�سامح..
هذه املادة �شبق ان ن�شرت
 بعد رحيل مانديال

أيقونة العصر يوّدع عالمًا تداعت فيه القيم: 

نيلسون مانديال يتحدث صامتًا..!

ظل العامل مشغواًل مبانديال مذ 

اصبح"األبارثيد"او ما عرف بالفصل 

العنرصي، خلاًل اخالقيًا هتك ضامئر 

سدنة العامل الرأساميل، وعّرى ازدواجية 

معايريهم السياسية واالخالقية، وفضح 

الدوافع الخفية لدعاواهم حول مزاعم 

حقوق االنسان والحرية والدميقراطية. وباتت 

تلك الشعارات، كلام تقادم الزمن عىل حجر 

مانديال واالالف من رفاقه يف سجون الفصل 

العنرصي، مجرد الفتات رثة، تفضحها 

املامرسات الرسمية يف رعاية حكام جنوب 

افريقيا والدول املأسورة االخرى، املحيطة 

بها. 

فخري كريم
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محمد إسماعيل

ترجمة :  المدى 

حتفل ال�سرة، التي ترجمتها الدكتورة فاطمة 
ن�سر، و�سدرت �سم���ن �سل�سلة مكتبة الأ�سرة 
احلري���ة  مبرادف���ات  �سن���وات،  قب���ل  مب�س���ر 
وغره���ا  واملقاوم���ة،  والكرام���ة  والعدال���ة 
م���ن الكلم���ات الت���ي ي�ستدعيه���ا جم���رد ذك���ر 
نيل�سون مانديا، والاف���ت اأن املنا�سل الذي 
تدهورت حالته ال�سحية اأخرًا، وي�سارع يف 
امل�ست�سفى من اأجل احلياة، مل يحاول اإ�سفاء 
ه���الت عل���ى حياته، ب���ل �س���رد يف �سفحاتها 
اأحداث���ًا قد ل تروق للبع����ض، خ�سو�سًا ممن 
يعت���رون الرجل اأ�سطورة ع�سرية، واأيقونة 

ذات بريق باهر.
مذكرات���ه  ماندي���ا  نيل�س���ون  الزعي���م  خت���م 
ب�سط���ور تعل���ن مرحل���ة خمتلف���ة، وتلخ����ض 
م�س���رة حيات���ه قائ���ا: »مل اأولد وعن���دي فهم 
للحري���ة، فلق���د ولدت ح���را ق���در معرفتي عن 
احلرية، كنت حرا اأن اأجري يف احلقول قرب 
ك���وخ والدتي، وح���را يف اأن اأ�سبح يف القناة 
الن�ساط���ات  واأمار����ض  قريت���ي  ال�سافي���ة يف 
ال�سبياني���ة الأخ���رى. لك���ن يف جوهان�سرغ 
راأيت ببطء لي�ض فقط اأنني ل�ست حرا، بل اإن 
جميع من هم على لوين ل يتمتعون باحلرية، 
والتحقت باملوؤمتر الوطن���ي الإفريقي، وعند 
ذل���ك تب���دل فهمي حلريت���ي بفهم اأك���ر حلرية 
�سعبي. وخال تلك ال�سنوات الطويلة حتول 
فهمي حلري���ة كل النا�ض، بي�س���ًا و�سودا، فقد 
كن���ت اأعل���م اأن���ه لب���د م���ن حترير الظ���امل من 
الكراهي���ة والتحي���ز و�سيق الأف���ق. وحينما 
خرجت من ال�سج���ن كانت مهمتي هي حترير 
الظ���امل واملظل���وم، وقد يق���ول البع�ض اإنه مت 

اإجناز ذل���ك، لكني اأعلم اأن ه���ذا غر �سحيح، 
فقد خطونا اخلط���وة الأوىل فقط على طريق 
اأطول واأ�سعب، فاأن تكون حرا ل يعني فقط 
اأن تلق���ي بقيدك، لكن اأي�سا اأن تعي�ض بطريقة 
حت���رم وتعل���ي من حري���ات الآخري���ن. ولقد 
�س���رت ذل���ك الطري���ق الطويل نح���و احلرية، 
وحاول���ت األ اأتعرث، لكنن���ي اتخذت خطوات 
خاطئة على الطريق. وق���د اكت�سفت ال�سر اأنه 
بع���د اأن يكمل الإن�سان ت�سلق ت���ل يكت�سف اأن 
هن���اك ت���اًل اأخرى كث���رة علي���ه ت�سلقها. لقد 
اأخ���ذت حلظة هنا للراح���ة لأ�سرق النظر اىل 
ذل���ك امل�سهد املجي���د الذي يحيط ب���ي، واأنظر 
خلف���ي اىل امل�ساف���ة الت���ي قطعته���ا، لكنني ل 
اأ�سطي���ع التوقف �س���وى حلظ���ة، لأن احلرية 
تاأت���ي مب�سوؤوليات، ول اأ�ستطيع الإطالة، لأن 

م�سرتي مل تنته بعد«.
نح���و  طويل���ة  »م�س���رة  يف  ماندي���ا  روى 
احلرية"مراجعاته لذات���ه، وحلظات ال�سعف 
الإن�س���اين التي اعرت���ه خال رحل���ة الكفاح 
الطويلة، وقوف���ه اأمام نف�س���ه وم�ساءلته لها: 
م���ا اجلدوى من كفاح يق���ود اىل املعتقل؟ وما 
ذن���ب الأ�س���رة ال�سغرة؟ ومل يخ���ف �ساحب 
ال�س���رة اأ�ساه عندما عل���م بوفاة اأمه وهو يف 
ال�سج���ن، وكذلك عندما ج���اءه خر موت ابنه 
يف ح���ادث �سي���ارة، ومل ت�سم���ح ل���ه ال�سلطات 

بح�سور جنازته.
تب���داأ ال�س���رة بف�س���ل بعن���وان »طفول���ة يف 
الري���ف«، اإذ ولد دوليهاه���ا )ال�سم الأ�سلي 
ملاندي���ا قب���ل اأن متنح���ه اإح���دى معلماته يف 
م���ا بع���د ا�س���م نيل�س���ون(، يف قري���ة مفي���زو 

مبنطق���ة تران�سك���ي التي تبعد مئ���ات الأميال 
عن جوهان�س���رغ، يف ال� 18 م���ن يوليو عام  
1918، لوال���د مبثاب���ة زعي���م قبيل���ة، لك���ن مل 
ت�ستم���ر زعامته طوي���ا، اإذ كان �سحية حلكم 
جائر م���ن »�سيد اأبي����ض«، فقد عل���ى اإِثره تلك 
املكانة والرثوة اأي�س���ًا، ورحل الوالد والبن 
يف التا�سعة من العم���ر، لينتقل مانديا البن 

اىل و�سي يقوم على �ساأنه وتربيته.
تلقى نيل�سون ماندي���ا تعليمه، وحاز �سهادة 
باجلامع���ة،  بعده���ا  والتح���ق  متو�سط���ة، 
لكنه تركه���ا نتيج���ة مت�سكه ببع����ض مواقفه، 
وا�سطدام���ه برئي����ض تل���ك اجلامع���ة، ال���ذي 

اعتره مانديا اأحد البي�ض امل�ستبدين.
مل تتبل���ور اأف���كار املنا�سل ال�س���اب خال تلك 
املرحلة املبكرة من حياته، بل على العك�ض من 
ذل���ك، كانت اأق�سى اأمانيه اأن ي�سر »جنتلمان 

اإجنليزيا«، يرى يف النظام الرملاين الغربي 
قم���ة الدميقراطية، وعا�ض خ���ال تلك املرحلة 
منبهرًا بنمط احلياة الإجنليزي، اىل اأن ترك 
الإقلي���م ال���ذي ي�ستقر فيه، ورح���ل اإىل مدينة 
جوهان�سرغ. الطريف اأن ق�سة الرحيل كانت 
مبثاب���ة رحلة ه���روب من عرو����ض، فالو�سي 
الذي كان يرعى �سوؤون مانديا تخر له فتاة، 
وح���اول تزويجه به���ا، اإل اأن ال�ساب اآثر ترك 
املكان، والتمرد على ذلك التقليد، وكاأنه يعلن 

عن جانب من �سخ�سيته العنيدة.

متييز عن�شري
ماندي���ا عيني���ه  فت���ح  الكب���رة،  املدين���ة  يف 
عل���ى مظاهر البوؤ����ض التي يحياه���ا كثر من 
امللون���ن، اأفارق���ة وهن���ودا، وقبله���ا �سيا�س���ة 
التمييز العن�سري و�سحاياها: »كانت جرمية 
اأن تدخل من باب خم�س�ض للبي�ض، وجرمية 
اأن تركب حافلة للبي�ض، وجرمية اأن ت�ستعمل 
�سنب���ور مي���اه للبي����ض، وجرمي���ة اأن ت�س���ر 
على �ساط���ئ خم�س�ض للبي����ض، وجرمية اأن 
توج���د يف ال�سارع بعد احلادية ع�سرة م�ساء، 
وجرمي���ة األ حتمل دف���ر ت�ساريح، وجرمية 
الدف���ر،  يك���ون هن���اك توقي���ع خط���اأ يف  اأن 
وجرمي���ة اأن تكون عاط���ا، وجرمية اأن ت�سل 
يف املكان اخلطاأ، وجرمية اأن �سكن يف املكان 
اخلطاأ، وجرمية األ يكون لك �سكن. كنا ن�سمع 
يوميًا اآلف الإهانات التي يلقاها الأفارقة يف 

حياتهم«.
التح���ق مانديا يف بداية ا�ستق���راره باملدينة 
بالعم���ل يف اأحد املناجم، عا����ض اأيامًا �سعبة، 

وذاق م���رارات كث���رة، مث���ل الآلف من اأبناء 
�سعب���ه، دخ���ل بع���د ح���ن اجلامع���ة، وح�سل 
عل���ى اإجازة احلقوق، و�سار حماميًا للفقراء، 
انغم����ض يف هموم ال�سود، وانخرط كذلك يف 
العم���ل ال�سيا�سي، وح���زب املوؤمت���ر الوطني 
الإفريقي، �س���ار بعد فرة اأحد اأبرز وجوهه، 
وط���اف اأرج���اء كث���رة يف ب���اده، ودخل يف 
�سراع���ات باجلملة مع ال�سلط���ات، خ�سو�سًا 

بعد دعوات ال�سرابات والع�سيان املدين.
اأ�سبح ماندي���ا اأحد وجوه الن�سال يف باده 
�س���د البارتايد )نظ���ام التميي���ز العن�سري(، 
حت���ول اىل مطل���وب ل���دى ال�سلط���ات، يحكي 
عن تلك الفرة قائا: »اأ�سبحت خملوقًا ليليًا، 
فكن���ت ل اأخ���رج لعمل���ي اإل يف الظ���ام. ويف 
الأ�سا����ض كنت اأعمل يف جوهان�سرغ، لكنني 
كنت اأ�ساف���ر اإذا ا�ستدعى الأمر. كنت اأقيم يف 
�سق���ق خالية، ويف من���ازل الآخرين، ويف اأي 
م���كان ميكن اأن اأكون فيه وحيدًا وغر مرئي. 
وعندم���ا كن���ت اأعي�ض خمتبئ���ًا كن���ت ل اأ�سر 
طوي���ًا معتدل القام���ة، وكنت اأتكل���م ب�سوت 
خفي�ض م���ن دون و�سوح اأو متي���ز، وكنت ل 
اأ�س���األ ع���ن اأي �سيء، بل كنت اأت���رك الآخرين 
يخرونن���ي عما اأعمل. وكنت غالبًا ما اأتخفى 
ك�سائ���ق اأو طباخ اأو ب�ست���اين، وكنت اأرتدي 

الزي الأزرق، اأو زي عمال الزراعة«.
حتول مانديا يف م�س���رة الن�سال للو�سول 
اىل احلري���ة، م���ن ال�س���اب ال���ذي ي���رى طوق 
حي���ث  الغرب���ي،  النه���ج  اتب���اع  يف  النج���اة 
التح�س���ر والثقاف���ة، اإىل منا�س���ل عني���د يعد 
اإفريقيته ح���ا لأزمات العن�سري���ة يف باده، 
ا�ستط���اع  كله���ا،  ال�سم���راء  الق���ارة  ويف  ب���ل 
اله���روب م���ن جن���وب اإفريقي���ا، وتوا�سل مع 
زعم���اء دول حتاول التحرر والنهو�ض، وزار 
العدي���د منها، فح���ل يف اإثيوبي���ا وال�سودان، 
واطل���ع عل���ى جت���ارب املقاوم���ة يف اجلزائر، 
والتق���ى ث���وارًا يف املغ���رب، وكانت ل���ه وقفة 
خا�س���ة م���ع م�س���ر حتدي���دًا، م���ع ح�سارته���ا 
القدمي���ة، ر، يقول مانديا عن ذلك يف �سرته 

الذاتية: »كانت م�سر قد متلكت خميلتي واأنا 
طالب كمه���د للح�سارة الإفريقية وكنز جلمال 
الفن والت�سميم، وكنت دائما اأرغب يف زيارة 
الأهرام واأبو الهول وعب���ور نهر النيل اأعظم 
اأنه���ار اإفريقي���ا، ذهبت اىل القاه���رة وق�سيت 
القط���ع  اأفح����ض  املتح���ف  يف  الأول  يوم���ي 
الفني���ة، واأدون املاحظات واأجمع املعلومات 
عن منط الرجال الذين اأ�س�سوا ح�سارة وادي 
الني���ل القدمي���ة، ومل يك���ن اهتمام���ي اهتمام 
هاويًا لاآثار، فاإن من املهم لاأفارقة القومين 
اأن يت�سلح���وا بالره���ان ال���ذي يدح�سون به 
ادع���اءات البي����ض ب���اأن الأفارق���ة مل تك���ن لهم 
يف املا�س���ي ح�س���ارة ت�سارع مدني���ة الغرب. 
واكت�سف���ت يف �سب���اح واح���د اأن امل�سري���ن 
كانوا يبدعون اأعمال فنية ومعمارية عظيمة، 
بينم���ا كان الغربي���ون يف الكه���وف. وكان���ت 

م�سر منوذجا مهما لنا، 
بعد مرحل���ة من التخفي، واخل���روج �سرا من 
الباد والع���ودة اإليها، ومط���اردة املخابرات، 
مت اإلق���اء القب�ض عل���ى نيل�سون مانديا، ويف 
اإح���دى جل�سات حماكمت���ه دخل ب���زي قبيلته 
الإفريق���ي املمي���ز، ما اأثار حفيظ���ة ال�سلطات، 
و�س���ادرت ذلك ال���زي، وا�ستم���رت اجلل�سات 
ف���رة طويل���ة، وحكم عل���ى ماندي���ا بعد ذلك 
بال�س�جن مدى احلياة، وطارت �سهرة املنا�سل 
اإىل جهات العامل الأربع، اإذ نقلت �سحف عدة 
دفاعه عن نف�سه، ومهاجمته للنظام العن�سري 
يف باده، واعتباره �سبب ماآ�سي �سعبه، موؤكدًا 
اأن ق�سيته لي�ست موجهة اإىل كره البي�ض، بل 
العم���ل على خلق وط���ن دميقراطي يتمتع فيه 
اجلميع بامل�ساواة، ويعي�سون معا يف �سام، 
ومل يخ���ف املنا�سل الإفريقي قناعاته مبا دفع 
»املوؤمتر الوطني"اىل انتهاج و�سائل مقاومة 
غر �سلمية، بعدما اأغلقت ال�سلطات كل �سبيل 

يف وجه اأع�سائه.
مل ي�سع���ف احلك���م بال�سجن املوؤب���د نيل�سون 
ماندي���ا، ب���ل اأعلن اأن���ه كان م�ستع���دا للموت 
يف �سبيل ق�سية حت���رر �سعبه، ومل يندم على 

امل�ساف���ات الطويل���ة الت���ي قطعها نح���و النور 
واحلري���ة، بل وعم���ل وه���و يف ال�سجن على 
اإبق���اء ج���ذوة الكف���اح م�ستعل���ة، فتوا�سل مع 
م�سجون���ن �سيا�سي���ن، للوقوف عل���ى اأخبار 
املقاوم���ن يف اخلارج، رغ���م نفيهم يف �سجن 

بعيد يف جزيرة معزولة.
يف  التم���رد  راي���ة  ماندي���ا  نيل�س���ون  حم���ل 
املعتق���ل، اإذ رف����ض يف البداي���ة ال���زي ال���ذي 
كان ي���وزع عل���ى امل�ساج���ن ال�س���ود حتديدًا، 
اإذ رف����ض اأن يرت���دي ال�سورت���ات الق�س���رة، 
الت���ي تظهر امل�ساج���ن ال�سود كاأنه���م �سبيان 
ال�سج���ن  �سلط���ات  الأهلي���ة، رف�س���ت  فاق���دو 
تذم���ر املنا�س���ل نيل�س���ون ماندي���ا، واقتادته 
اىل حب�ض انف���رادي. مل يكن ذلك ف�سله الأول 
والأخ���ر مع رف�ض ا�ستبداد ال�سجان، اإذ عمل 
عل���ى حت�س���ن اأح���وال املحبو�س���ن، ولي����ض 
حال���ه هو حتديدًا، مرة م���ع الطعام، ومرة مع 
تخفيف العمل، وتوفر ظروف �سبه اإن�سانية 

للم�سجونن.
ت�سيي���ق  اإىل  العن�سري���ة  ال�سلط���ات  عم���دت 
اخلن���اق عل���ى نيل�س���ون ماندي���ا ورفاقه يف 
�سدي���دة  اأعم���اًل  عليه���م  فر�س���وا  ال�سج���ن، 
ال�سعوبة، تفتيت �سخر، وعمل يف املحاجر، 
ون���وم يف غرف رطبة، وطعام �سديد الرداءة، 
وعزل ع���ن الع���امل اخلارجي، ومن���ع زيارات 
اإل م���رة يف العام، ومتزي���ق ر�سائل قادمة من 
الأهل، وغرها من �سور امل�سايقة التي جلاأت 
اليه���ا �سلط���ات ال�سجن، لكي يتخل���ى مانديا 
وغره م���ن املنا�سلن عن ق�سيتهم، وين�سون 
ما يدور هن���اك يف ال�سجن العن�سري الكبر، 

خارج اجلزيرة املعزولن فيها.
يف�س���ل ماندي���ا يف �سرته الذاتي���ة يوميات 
ال�سج���ن، ومينحها م�ساحة كب���رة، فهي  27 
عام���ًا، ولي�ست جمرد ف���رة عابرة، ول ين�سى 
املنا�س���ل اجلن���وب اإفريق���ي اأن ين�سب بع�ض 
الف�س���ل لأهل���ه، فال�س���ورة مل تك���ن �سدي���دة 
العتم���ة طوال تل���ك الأعوام، فثم���ة اأيام خفف 
وط���اأة حمب�سه فيه���ا �سجان يتعاط���ف، ميرر 
اإلي���ه بع����ض الأ�سي���اء، جرائ���د اأو اأوراقا، اأو 

طعاما خمتلفا، اأو ماب�ض جديدة.
يف نهاي���ة الثمانين���ات، ظه���رت طاقة نور يف 
النف���ق املظل���م، ت�ساع���دت الحتجاج���ات يف 
خ���ارج ال�سجن، يف �ساحات جن���وب اإفريقيا، 
وطال���ب زعم���اء وق���ادة دول باإط���اق �س���راح 
اإفريقي���ا  م���ا دف���ع رئي����ض جن���وب  ماندي���ا، 
م���ع  مفاو�س���ات  يف  الدخ���ول  اإىل  حينه���ا 
ال�سج���ن املنا�س���ل، �سريط���ة تخلي���ه ورفاقه 
ع���ن نهجه���م الق���دمي، واإدانته���م مل���ا يق���وم به 
منا�س���رو »املوؤمت���ر الوطن���ي«. لك���ن مانديا 
رف����ض ال�سراط���ات، واأج���ر ال�سلطات على 
اجللو����ض معهم والتفاو�ض ب���ا اأي تنازلت، 
ونق���ل ماندي���ا اإىل �سج���ن اآخر، وخ���ال تلك 
الف���رة التفاو�سي���ة حتدي���دًا كان �سبه مطلق 
ال�س���رح، يقيم يف ا�سراح���ة خا�سة، حتى مت 

الإفراج عنه يف  1990.
ا�ستقب���ل نيل�سون ا�ستقب���ال الأبطال، وخطب 
يف �سعبه يف العديد من املدن، �سدم ال�سلطات 
التي كانت تظن اأن ال�سجن قد اأوهن عزميته، 
واأن���ه ق���د و�س���ل اىل اأق�س���ى م���ا يتمن���اه من 
�سهرة، اإذ اأعلن نيل�سون مانديا عن موا�سلته 
ال�س���ر يف درب املقاومة حتى يوا�سل اأحام 
�سعبه، وينهي متامًا نظام التمييز العن�سري 
يف ب���اده، وينع���م الكل يف وطن���ه بامل�ساواة 
والكرام���ة الإن�سانية، بل واأعل���ن اأنه يف هذه 
ال�سج���ن م�ستع���د للذه���اب اإىل ال�سج���ن م���رة 
اأخ���رى، م���ن اأج���ل ا�ستكمال م�س���رة احلرية 
الت���ي بداأه���ا وهو �س���اب. اعرف���ت ال�سلطات 
باملوؤمت���ر الوطني، ومل يعد هن���اك حظر على 
اأع�سائ���ه، وعل���ى غره من املنظم���ات، كما مت 
الإف���راج ع���ن امل�سجون���ن ال�سيا�سي���ن، ومت 
هدم نظ���ام البارتيد، لت�س���رق �سم�ض جديدة 

على جنوب اإفريقيا، بف�سل مانديا ورفاقه

عن احلوار املتمدن

مانديال: ال�شرية املعتمدة، 
بقلم انتوين �شامب�شون 

اأي���ة �س���رة  عل���ى اأي ق���ارئ ان ياأخ���ذ 
معتم���دة بقليل من ال�سك خا�سة اذا كان 
مو�سوعها ليزال حيا. حتى يف اف�سل 
احلالت – و م���ن ال�سعب العثور على 
�سخ�سي���ة منوذجي���ة مث���ل ماندي���ا – 
هن���اك ق�س����ض ل يج���وز لأي �سخ����ض 
اخباره���ا. م���ع ذل���ك، ف���ان ه���ذا كت���اب 
ي�ستح���ق الق���راءة. فاملرح���وم انتوين 
�سامب�سون كان �سحفيا بريطانيا جيدا 
عم���ل يف جنوب افريقيا خ���ال �سبابه، 
و كان ي���ردد عليها غالب���ا و تعّرف اىل 
ماندي���ا جي���دا بحي���ث يقال ان���ه �ساعد 
يف و�سع م�سودة خطابه ال�سهر الذي 
الق���اه يف املحكمة و هو عل���ى و�سك ان 

يحكم عليه بال�سجن مدى احلياة. 

امل�شري الطويل اىل احلرية، 
بقلم نيل�شون مانديال 

عل���ى القارئ ان يكون اك���رث �سكا ب�ساأن 
اأي���ة �سرة ذاتية ل�سيا�س���ي، خا�سة تلك 
الت���ي تن�سر ع�سي���ة اأي���ة انتخابات. يف 
ع���ام 1994، عندما متكن �سكان جنوب 
الذه���اب  م���ن  اطيافه���م  ب���كل  افريقي���ا 
ماندي���ا  كان  م���رة،  لأول  لاق���راع 
حري�س���ا، يف كتاب���ه ه���ذا، عل���ى طماأنة 
ال�س���كان البي�ض ب���ان رئا�سته لن تت�سم 
بالكراهية و النتقام، و كان �سادقا يف 
ه���ذا. و رغم انحنائه���ا املتوقع للحلفاء 
ال�سيا�سي���ن ف���ان ه���ذه املذك���رات، عن 
حي���اة رج���ل غ���ر اعتي���ادي بالطريق���ة 
التي اراد هو ان ي�سردها، تعتر وثيقة 

تاريخية مهمة. 

بعد مانديال: الن�شال من 
اجل احلرية يف جنوب 

افريقيا بعد الف�شل 
العن�شري، 

بقلم دوغال�س فو�شرت 

مل يخ����رق و مل يتل����وث باأي����ة خرافات 
او ا�ساطر، فان هذا الكتاب يعتر اىل 
ح����د كبر من اأمت����ع الكتب ع����ن جنوب 
افريقي����ا ن�س����ر يف ال�سن����وات اخلم�����ض 
او الع�سر الخ����رة. لقد جنح فو�سر، 
المرك����ي، يف التعمق داخل اجلوانب 
املختلف����ة جلن����وب افريقي����ا احلالي����ة و 
التي نادرا ما يجد املرا�سلون الجانب 
وقت����ا لها، مثل تاريخ حي����اة و الروتن 
اليوم����ي ملج����رم �س����اب يف �س����ارع كيب 
تاون، احلياة امل�سطربة لطفال ال�سود 
و الحف����اد اجل����دد، و التناف�����ض املرير 
بن �سكان جن����وب افريقيا م����ن ال�سود 

و ال�سمر. 

ما وراء املعجزة: داخل 
جنوب افريقيا،

 بقلم الي�شرت �شباركي 

هذه احلكاية التي كتبها �سحفي جنوب 
التاري���خ  حم���ددة  خم�س���رم  افريق���ي 
قلي���ا و تر�سم اىل حد م���ا �سورة اكرث 
تفاوؤل مم���ا لدينا اليوم، لك���ن �سباركي 
يع���رف بلده جي���دا.  كما ان���ه حكيم مبا 
ب���ن  يكف���ي ليفه���م الخت���اف الكب���ر 
العدال���ة  و  ال�سيا�سي���ة  الدميقراطي���ة 
القت�سادي���ة -  انها مل�سافة وا�سعة جدا 
على جن���وب افريقي���ا تغطيتها لتحقيق 

العدالة القت�سادية. 

أربعة كتب عن مـانديال 
المؤلف: آدم هوشتشايلد

نيلســون مانديال..مســيرة حـياة 
مع الحرية

قبل اكرث من نصف قرن، كان 

اآلالف يصلون من أجله للنجاة 

من حكم إعدام قد تصدره 

محكمة عنرصية، ففي الـ 12 

من يونيو عام  1964 تحديدًا، 

سطر املناضل نيلسون مانديال 

فصاًل من »مسرية طويلة نحو 

الحرية"لنفسه وشعبه، رغـم 

الحكم عليه بالسجن مدى 

الحياة، إذ ظل يواصل مقاومته 

لنظام التمييز العـنرصي، 

حـتى وهـو وراء جـدران 

معـتقل، تهاوت بعد  27 عامًا 

قضـاها مـانديال خلفها.

يف معتقل بجزيرة معزولة، 

ويف ليال مظلمة، غافل فيها 

سجانيه، كتب نيلسون مانديال 

سريته الذاتية، وحاول أن 

يهربها اىل الخارج، لكن مل 

يفلح يف ذلك هو ورفاقه، 

كام روى يف سريته »مسرية 

طويلة نحو الحرية«، الذي 

يحوي جانبًا كبريًا من قصة 

حياة املناضل الرمز، واعتمد 

نيلسون مانديال يف كتابه عىل 

كثري مام ذكره يف مخطوطاته 

األوىل التي حاول تهريبها من 

السجن.

هناك  وليمة من الكتب الجيــدة عن جنوب افريقيا كتبها 

افارقة من جنوب افريقيا،  متتد من روايات نادين غوردمير 

و زاكيس مدا اىل كتب التاريخ بيقلم ليونارد  تومبســون 

و نويل موســتريت اىل دراسات شــارلس فان اونسيلني 

الخاصة بالبحث عن  الذهب اواخر القرن التاســع عرش و 

التي ســاعدت عىل عرصنة جنوب افريقيا. من بني  الكتب 

املؤلفة عن نيلسون مانديال، اليك اول أربعة اختيارات.
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

 ترجمة عبدالخالق عليهالة صالح الدين

 يف ع���ام 2011  ن�سر املوؤرخ الريطاين �ستيفن 
ايلي�ض بحثا تو�سل فيه اىل ان نيل�سون مانديا 
ال�سيوع���ي اجلن���وب  كان ع�س���وا يف احل���زب 
اأفريقي – يف الواقع ع�سوا يف اللجنة املركزية 
)املوؤمت���ر  ماندي���ا  ح���زب  ان  رغ���م  احلاكم���ة. 
الوطن���ي الأفريق���ي( و احل���زب ال�سيوع���ي كانا 
متحالف���ن علنا �سد العن�سرية، ف���ان مانديا و 
ح���زب املوؤمت���ر الوطني كان���ا ينفي���ان ان يكون 
بطل حترير جنوب اأفريقيا هو نف�سه ع�سوا يف 
ح���زب. ال ان ايلي�ض، بناًء عل���ى �سهادة اأع�ساء 
�سابق���ن يف احل���زب و عل���ى الر�سي���ف املتوفر 
حالي���ا، ا�ستطاع الإقناع ب���اأن مانديا ان�سم اىل 
احلزب بحدود عام 1960، اأي قبل عدة �سنوات 
م���ن احلك���م علي���ه م���دى احلي���اة بتهم���ة التاآمر 

لأ�سقاط احلكومة. 
اأث���ارت ه���ذه الأنب���اء بع����ض النق���اد و منقح���ي 
التاري���خ الذي���ن اأدع���وا ب���ان ذل���ك يق���ّدم ح���زب 
املوؤمتر الوطني كواجهة �ستالينية، و رمبا اأثار 
�سع���ورًا بالترئ���ة ب���ن الأمركان الذي���ن اأيدوا 
دعم حرب حكومتهم الب���اردة للنظام العن�سري 

املناه�ض لل�سيوعية. 
الروفي�س���ور ايلي����ض لي����ض مدافع���ا ع���ن حكم 
يف  جامعي���ا  مقع���دا  ي�سغ���ل  ان���ه   – البي����ض 
ام�س���ردام م�سم���ى يحم���ل اأ�س���م بط���ل اآخر من 
املقاوم���ة اجلنوب اأفريقية ه���و رئي�ض الأ�ساقفة 
النتم���اء  ان  يوؤك���د  –  لكن���ه  توت���و  دزمون���د 
لل�سيوعين قد اأّط���ر اإيديولوجية حزب املوؤمتر 
الوطني باأ�ساليب لزال���ت حتى يومنا هذا على 

نحو ينذر بال�سر. 
اليوم لي���زال حزب املوؤمتر الوطن���ي الأفريقي 
م���ن  الأوىل  املرحل���ة  بان���ه يف  ر�سمي���ا  يّدع���ي 
ثورة ذات مرحلت���ن، يقول ايلي�ض"هذه نظرية 

ح�سلنا عليها مبا�سرة من الفكر ال�سوفييتي". 
يف الواقع ان بقايا الروتوكول و امل�سطلحات 
ال�سيوعية – مثل )الرفاق( و )الثورة امل�سادة( 
– لتزال حية يف من�سات و �سلوكيات احلزب 
احلاكم يف جنوب اأفريقي���ا. نظرتي ال�سخ�سية 
اىل ه���ذه امل�ساأل���ة، و الت���ي تاأط���رت م���ن تغطية 
الحت���اد ال�سوفييت���ي م���ن 1986 اىل 1991 و 
جن���وب اأفريقي���ا م���ن 1992 اىل 1995، حتظى 
بالأح���رام  لكنها اي�سا متحفظ���ة يف حدودها. 
يف رو�سي���ا غوربات�س���وف و يف جنوب اأفريقيا 
النتقالي���ة، اأدرك���ت ان م���ا يعتنق���ه النا����ض يف 
اجتماع���ات احل���زب و م���ا يق���ن يف �سجاته ل 
يكون دائم���ا دليا موثوقا على ما �سيقومون به 

اأو حتى ما يوؤمنون به فعا. 
لك���ن انتماء مانديا ال�سيوعي لي�ض جمرد �سيء 
قلي���ل م���ن حطام التاري���خ، انه ل ي���رر الغواء 
الأحمر  و من املوؤكد ل يقلل من الإرث البطويل، 
لكنه مهم يف بع�ض اجلوانب. اأول، ان ع�سوية 
مانديا الق�سرة يف احلزب ال�سيوعي اجلنوب 
اأفريق���ي  و حتالف���ه طويل الأج���ل مع �سيوعين 
خمل�س���ن،  حتكي ع���ن  ايديولوجيت���ه اأقل مما 
حتكي ع���ن واقعيت���ه. كان متناق�سا يف خمتلف 
الأوقات :  وطنيا اأ�سود، معار�سا للكفاح امل�سلح 
و مدافعا عن العنف، متهورا و اكرث احلا�سرين 
هدوء، م�ستهلكا للم�ساحات املارك�سية و معجبا 
بدميقراطي���ة الغرب، �سريكا قوي���ا لل�سيوعين، 
و يف رئا�ست���ه �سري���كا قوي���ا لراأ�سماليي جنوب 
اأفريقيا الأقوياء. التعاون املبكر حلزب املوؤمتر 
الوطن���ي الأفريق���ي مع ال�سيوعي���ن كان زواجا 
توافقي���ا حلركة لي�ض لها الكث���ر من الأ�سدقاء. 
كان احلزب ال�سيوعي اجلنوب اأفريقي و رعاته 
يف رو�سي���ا و ال�س���ن م�سدرا للم���ال و ال�ساح 
للكفاح امل�سلح ال�سعيف، و كان يعني للكثرين 

ت�سامن���ا م���ع ق�سية اكر م���ن جن���وب اأفريقيا. 
الأيديولوجية ال�سيوعي���ة �سارعت يف الدخول 
اىل حزب املوؤمتر الوطني حيث اأ�سبحت جزءا 
من كوكتي���ل جنوب اأفريقي فري���د من نوعه مع 
و  الأ�س���ود(  و)الوع���ي  الأفارق���ة(  )القومي���ن 
)الليرالية الدينية( و غرها، ما اأثار خليطا من 
الغ�سب غ���ر املتجان�ض و ال�ستياء و الت�سوق. 
لك���ن يف املراحل املهمة – يف املفاو�سات لإنهاء 
حكم البي�ض ثم يف كتابة الد�ستور و يف احلكم 
– خ�سر ف�سيل الوطنين و املطالبن بالنتقام  

اأمام موؤيدي امل�ساحلة. 
يف املحادث���ات الت���ي مه���دت للدميقراطية، كان 
ج���و بلوفو، الزعيم املخ�سرم للحزب ال�سيوعي 
اجلنوب اأفريق���ي و الرجل ذو اخلطاب الثوري 
الطلي���ق، اك���رث املوؤيدي���ن املتحم�س���ن مل�ساركة 
ال�سلطة مع نظام البي�ض. كان املبداأ ال�سائد هو 
فعل اأي �سيء للنهو�ض بق�سية )جنوب اأفريقي 
يحكمه جنوب اأفريقيون(. كان هذا ينطبق على 
ماندي���ا و على خليفت���ه ثابو مبيك���ي. يبدو ان 
الرئي����ض احل���ايل – جاكوب زوم���ا –  ل ميتلك 

اأية ايديولوجية عدا  الغتناء ال�سخ�سي.
 يف اح���دى حماكمات���ه العدي���دة �سئ���ل ماندي���ا 
م���ا اذا كان �سيوعي���ا، رد قائ���ا"اذا كن���ت تعني 
بال�سيوع���ي ع�س���وا يف احل���زب ال�سيوع���ي و 
�سخ�ض يوؤمن بنظرية مارك�ض و اجنلز و لينن 
و �ستالن، و يتم�سك بقوة بالن�سباط احلزبي، 
فاين ل�ست �سيوعيا"، كان الرد متمل�سا و دقيقا 

جدا. 
رمب���ا كان اأه���م و اأطول تاأث���ر �سخ�سي للحزب 
ال�سيوع���ي اجلن���وب اأفريق���ي عل���ى مانديا هو 
اأن���ه جعل���ه، اأو �ساعد على جعل���ه، غر عن�سري 
خ���ال  الوطن���ي  املوؤمت���ر  ح���زب  كان  ملت���زم. 
�سن���وات ت�سكيل���ه ل يقبل ال ال�س���ود. على مدى 

ف���رة طويل���ة كان احل���زب ال�سيوع���ي ال�سريك 
الوحي���د يف احلركة الذي �سم البي�ض و الهنود 
و اأع�س���اء خمتلط���ي الأعراق. تل���ك العاقة هي 
واح���د م���ن الأ�سب���اب الرئي�سية الت���ي اعتمدها 
ال�س���وداء و يف  للقومي���ة  ماندي���ا يف رف�س���ه 
اإ�سراره على ان الأعراق املتعددة تبقى يف قلب 

اأخاقيات حزب املوؤمتر الوطني الأفريقي. 
�سبب ثال���ث لأهمية النتم���اء ال�سيوعي هو انه 
ي�ساع���د عل���ى تف�س���ر �سبب ع���دم تق���دم جنوب 
اأفريقي���ا جتاه حت�سن حي���اة الطبقة امل�سحوقة 
الكب���رة، و اجتثاث الف�س���اد، و توحيد ال�سعب 
املنق�س���م. ميك���ن تف�س���ر الف�سل املتك���رر حلزب 
املوؤمت���ر الوطني خال ت�سلم���ه ال�سلطة ملدة 19 
عام���ا، بحقيقة كونه مل ينجح متاما يف النتقال 
م���ن حركة حترير اىل حزب �سيا�سي، اذا مل نقل 

اىل حكومة.  
احل���زب ال�سيوع���ي هو امل���ام يف ذل���ك مثل اأي 
�سخ����ض اآخ���ر، لكني اأعتق���د ان ما يعّط���ل قدرة 
العقي���دة  لي����ض  ه���و  الوطن���ي  املوؤمت���ر  ح���زب 
ال�ستاليني���ة اأو اأية عقيدة اأخ���رى. انه �سيء يف 
الطبيعة، و يف الثقافة، و يف حركات التحرير. 
فبع���د ان يوحده���م ع���دو م�س���رك، مييلون اىل 
التاآمر و اإف�سال الن�سقاق و تف�سيل الغاية على 

الو�سيلة. 
من الطبيع���ي يف النهاية، ان يك���ون اكر ف�سل 
قدمت���ه ال�سيوعي���ة ملاندي���ا و حل���زب املوؤمت���ر 

الوطني هو النهيار  
عندم���ا تفكك���ت الكتل���ة ال�سوفييتي���ة و حتولت 
ال�س���ن اىل الراأ�سمالي���ة، مل يع���د اآخ���ر احلكام 
البي�ض جلنوب اأفريقيا ي�س���ّكل حليفا �سروريا 
عل���ى اجلان���ب الأمي���ن للح���رب الب���اردة. كانوا 

يعلمون ان اللعبة قد انتهت. 
  عن : نيويورك تاميز

اإن كت���اب املخت���ارات ال�سعرية"حتي���ة ملاندي���ًا: نيل�س���ون 
ماندي���ا يف ال�سع���ر")2006( ال�س���ادر لتك���رمي ماندي���ًا 
)1918-2013( يف عي���د مي���اده الثام���ن والثمانن لي�ض 
جمرد ق�سائ���د حتتفي برجل واحد، واإمن���ا ق�سة مرامية 
حمبوك���ة على مدار ثاثن عامًا على ل�سان �سعراء من باد 
العامل كافة، ت�س���ف بعن الفنان �سراع الإن�سان يف �سبيل 
العدال���ة والإخاء، �س���راع قلما ينخرط في���ه ال�سيا�سيون. 
ي�سم���ل ال�سعراء �سيا�سين �سابق���ن وفناين راب و�سعراء 
يتقن���ون الفن���ون الأدائية، بل وطف���ل يف الثاني���ة ع�سرة. 
يتتبع���ون م�سارًا فخ���ورًا ا�ستهل���ه ماندي���ًا كمدافع �سلب 
عن احلق حت���ى اأواخ���ر اأيامه وهو"عج���وز جليل"ينطق 

باحلكمة.
ما كان م�سره وا�سحًا كل الو�سوح على الدوام.

ولكنه األفى �سبيله بدون ذرة من خوف.
كانت اأحامه هي اأحامي واأحامك.

*هيكتور ماووجنا، ناميبيا.
يتفرد الدي���وان كمثال ن���ادر تختلط فيه ال�س���ور الباغية 
بالوقائ���ع التاريخية، ويطرح �سوؤاًل: كيف ميكن اأن ي�سرد 
ال�سع���راء التاري���خ؟ واأبرع جوان���ب هذا الكت���اب �سطوعًا 
هو كون���ه خمتارات نابع���ة، راأ�سًا، م���ن معا�سريها، مْيكن 
ا�ستغاله���ا يف يب�س���ر اجليل احلايل مبعرك���ة اأفريقيا مع 
التفرقة العن�سرية عل���ى نحو ل ي�سجرهم، كما هو احلال 
يف التاري���خ املكتوب. اإنها م�س���رة �سكلت العامَل اأجمع، ل 

دولة واحدة.
ما هو اإل يوم اآخر يف احلياة

يا قلب اأفريقيا،
ل اأطيق انتظارًا حتى اأب�سرك من بعيد

لقد حملَت الدرع
ل لتوجه لومًا، واإمنا لتتفهم

اخترتك الأيام وو�سعَت ثقتك
اأن يف يوم من الأيام

ويف وقت من الأوقات
�سوف يعي الرجال.

ن�ستاق اإىل �سماع هذه الكلمات من جديد

ال�سام، التوا�سع، الوحدة وامل�ساحلة
بن رجال اأفريقيا العظماء.

* برو�سي نانيومبي، اأوغندا
ق�س�ض كونية

ديني����ض  اأفريقي���ا  نا�س���ط جن���وب  يق����ض علين���ا  وهك���ذا 
بروتو����ض وال�ساع���ر الريطاين روب���رت ديدريك وكاتب 
جنوب اأفريقيا جرمي���ي كرونن ظروفا غاية يف الق�سوة 
وكدحا ل يطيقه ب�س���ر عا�سه مانديا م�سلوب احلرية – ل 
رنا �ساعر جنوب اأفريقيا  الإرادة – يف ال�سجن. كم���ا ُيَب�سِّ
اأرث���ر نورجت���ي بدينامكي���ة ال�سيا�س���ة اإبان حك���م البي�ض 
جلن���وب اأفريقيا، بينما يتدبر �ساعر جن���وب اأفريقيا فازل 
جوهيني�ض كي���ف اأ�سهم الإرهاب والعنف يف اإ�سعال مناخ 

التع�سب.
جزي���رة  و�ساع���ر  نيهاو����ض  كارل  ال�سيا�س���ي  وي�س���ور 
الجتماعي���ة  املاب�س���ات  براثوي���ت  كام���و  بربادو����ض 

وال�سطهاد الذي عا�سته الأغلبية الأفريقية.
كله���ا ق�س����ض مت����ض ب�س���ورة اأو باأخ���رى منا�سل جنوب 
واجتماعي���ًا  �سيا�سي���ًا  تراوح���ت  واإن  الأوح���د،  اأفريقي���ا 
وعاملي���ًا لت�سل���ك �سبًا �ست���ى. يكتب �ساعر جن���وب اأفريقيا 
بوجنومو�س���ا ديريك،"بف�سل���ك ميك���ن للرج���ل الأ�سود اأن 
ي�سر يف ال�سارع بحري���ة. بف�سلك مبقدور الطفل الأ�سود 
اأن ين���ال التعلي���م نف�س���ه الذي ينال���ه الطف���ل الأبي�ض. لقد 
و�سعَت جنوب اأفريقيا وبقية اأفريقيا على خريطة العامل. 
ح�سب���وا اأن���ك �ستخرج م���ن �سجن"روبن"واه���ن القوى، 

لكنك خرجت اأقوى واأقوى."
ويف �سي���اق م�س���رة مانديًا ي�سف �ساع���ر جنوب اأفريقيا 
اأوزولد مات�س���ايل تاأثر الق�ساء على الهوي���ة القبلية على 
ب���اده التي كانت جتاهد من اأجل مزج الفئات الجتماعّية 
دون متيي���ز عل���ى ح���ن ي�سل���ط الكات���ب الأمريك���ي مايكل 
�سمي���ث و�ساعر جن���وب اأفريقيا بير ه���ورن ال�سوء على 
الأبع���اد العاملي���ة لكف���اح ماندي���ا وي�سبغان عليه���ا �سياقًا، 
يف�س���ران اأي�سًا كيف تط���ور هذا ال�س���راع القومي لي�سر 
اأغلبي���ة  ال�سعف���اء - مقاوم���ة  اإىل  حمل���ة كوني���ة تنح���از 

مطحونة لأقلية ل ترى فيها اإل ال�سواد.

لع���ل اأجمل ق�سائد الكت���اب هي تلك التي ت�س���دد على تفرد 
ماندي���ًا كاإن�سان ل ك�سيا�سي، بو�سف���ه رمزًا متفردًا يكابد 
جوه���ر ال�سراع، على املنابر، ويف ال�سجون؛ قبل ال�سجن 
وبع���ده؛ وحت���ى اآخ���ر اأيام���ه. فقد عاين���ت ه���ذه الق�سائد 
ح���ال دولة اأورثها مانديا ل�سب���اب اجليل، بكل مع�ساتها 
واإخفاقاته���ا واإن تبدت دولة خمتلف���ة الآن متام الختاف 

عن تلك التي �سلبته حريته.
اإرث عامل

ت�سط���ع كل ه���ذه الأف���كار يف اإط���ار �سعري تتع���دد حبكاته 
ح العن�سرية  وتقنيات���ه، وكل واح���دة منها تتحدى وُت�َس���رِّ
كم���ا �سهدها مانديًا يف م�ستهل �سباب���ه، والعن�سرية التي 
�سحقه���ا يف عقر دارها، وتلك الواهي���ة املتخلفة حتى الآن 

يف وطنه الأم.
ًا  وهك���ذا فيم���ا تنحن���ي ه���ذه املخت���ارات تكرمي���ًا م�ستحقَّ
ملاندي���ًا نف�سه، ت�ستمل على املزيد: اإنها نافذة �سعرية تطل 
عل���ى تاريخ جنوب اأفريقيا منذ م�سته���ل العقد ال�سابع من 
ف  الق���رن الع�سري���ن وحتى الوق���ت احلايل، تن���ر اإرثًا عرَّ

دولة وعاملًا، ل رجل مبفرده.
لقد �سجنوا �سقرًا يف قف�ض مرع بالق�سوة

ومع ذلك اقتاتت احلمامة على الوحدة، وبزغت
طرحَت ال�سلطة جانبًا لت�سر مو�سى

ة اأظهرَت لنا احلق وبرقَّ
مانديا، مانديا، لقد احتجنا اإليك

مِل مل يدركوا من كنَت؟
* جيه ركينار، برمودا

�سنوات روبن
ا�ستله���م �سع���راء الق�سائ���د الأوىل اأبياته���م م���ن �سن���وات 

ال�سجن الطويلة يف جزيرة روبن.
يف  ق�سيدة"واأ�ساهده���ا  الق�سائ���د  اأوىل  ب���ن  م���ن 
ج���ون  اأفريقي���ا  جن���وب  �ساع���ر  بقل���م  ماندي���ًا")1974( 
مات�سيكيزا، وقد خطها يف اأحلك اأيام مانديا."لقد كنا يف 

انتظار هذه اللحظة طيلة حياتنا.
ذلك كل ما ي�سعني قوله. طيلة حياتنا،"هكذا عَرّ مات�سيكيزا 

عن حلظة خروج نيل�سون مانديا من ال�سجن.
ل من اأجل اأمن يكتنف ال�سمت

فتح هذا الرجل ذراعيه للقيادة.
تتعلق قوة كلماته يف الهواء

كما تظل قوة عينيه فوق ال�سماء؛
متر �سنوات النتظار نافذ ال�سر

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

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

اإرثنا الأبدي
فراي���ر  يف  اأ�س���ره  م���ن  املنا�س���ل  حت���رر  وي���وم 
م���ان يف  كري����ض  اأفريقي���ا  �ساع���ر جن���وب  كت���ب   ،1990

�ض")1992(: ق�سيدة"ُمروَّ
ة، تبزغ اإىل امِلَن�سّ

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

مل يغ����ض حمرر الكتاب، الناقد ريت�س���ارد بارتليت، النظر 
عن ق�سائ���د تنتقد رجًا ينظر اإلي���ه الكثرون نظرتهم اإىل 
بط���ل. من بينه���ا ق�سي���دة لأحد موؤي���دي �سيا�س���ة التمييز 
العن�س���ري، يب���ث �سمومه جت���اه الرجل قائ���ًا اإنه"نال ما 
ا�ستحقه"بي���د اأن اأغلب الق�سائد جت���ري حوارًا حميمًا مع 
ماندي���ًا نف�سه. يتخيل ال�ساعر النيج���ري جيكوو اإكيمي 
يف ق�سيدته"عندم���ا يرحل ماندي���ا")2004( احلياة بعد 
رحي���ل اأيقونة هيمنت على تاري���خ جنوب اأفريقيا مِلا يربو 

على ن�سف قرن:
عندما ترحل اإليها اأيها اجلندي املختار يف كفاح الأحام

لن حتجب دموعنا رحلتك العائدة اإىل الوطن.
عندما ترحل يا مانديا �سوف ي�سبح نبلك اإرَثنا الأبدي

و�سوف ت�ستم���ر يف حّبك، هذه الأر�ض التي حتبها من كل 
قلبك،

�سوف نتتبع امل�سرة الطويلة املهيبة
و�سوف ت�سر م�سرتك ال�سجاعة �سليبنا وراعينا.

ح�سى الطريق
ويخاط���ب دامي���او ف���از داملي���دا، رئي����ض وزراء جمهورية 
يف  ماندي���ًا  الدميقراط���ي،  وبرن�سي���ب  �ساوتوم���ي 
ق�سيدته"ق�سي���دة اإىل الريح اجلنوبية")1987( م�ستلهمًا 

حياته وجتربته:
ويحذو الرجال حذو خطواتهم

يح�سون يف �سر ح�سى الطريق
طريق طويلة ُتَغلِّف

فيها روح التمرد
�ساأنها �ساأن نور التاألق امللهم

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

من���ذ اأغل���ق ال�سجان باب ال�سج���ن يف وجه اأ�سه���ر �سجناء 
الإن�سانية خا�ض ال�سع���راء املعركة – ل للدعوة اإىل حرية 
ف���رد، واإمنا حري���ة �سعب برمت���ه، ِعرق بالكام���ل، اإن�سانية 

تلطخت بدن�ض العن�سرية.
يف  ماندي���ا  نيل�س���ون  ملاندي���ًا:  كتاب"حتي���ة  ي�س���م 

ها ُكتاب من 25 دولة. ال�سعر"قرابة 100 ق�سيدة خطَّ
وهك���ذا اأ�سبح���ت اأقام اأجي���ال من ال�سع���راء – من بينهم 
ال�ساع���ر الأيرلن���دي �سيمو����ض هين���ي والنيج���ري وول 
�سوين���كا - اأ�سلح���ة �سيا�سي���ة ب���دون الت�سحي���ة مبلكاتهم 
ال�سعرية وقدرتهم على ر�سم الأحام،"كلي الوجود ك�سوء 
ال�سم����ض، �سلب كم���ا ال�سخرة، مرن كع���ود الق�سب")اإيفا 

ماتيو، اأ�سبانيا(.

وم���ن خال اإمياءات م���ن الإبداع املفع���م بالعاطفة تتواىل 
ق�سائد تعك�ض تاأثر مانديا ال�ساحق وُترز عاطفة نبعت 
من���ه وحتتف���ي ب���راث مكافح���ي العن�سرية، لك���ي ُت�سجل 
بح����ض الفنان كيف بات مانديا اأيقونة من اأيقونات الغنب 

العن�سري – وكذلك جت�سيدًا لاأمل واحلياة.
عن �شحيفة العرب

نيلسون مانديال ماركسيا  25 شاعرا من العالم و100 قصيدة ألجل مانديال



  التجربة ال�سيا�سية  لزعيم جنوب افريقيا نيل�سون 
ماندي����ا ت�ستح����ق م����ن كل ال�سا�س����ة   العراقين ان 
يقروؤوه����ا  جيدا، فالرجل الذي ام�سى ن�سف عمره 
يف زنزانة  انفرادية، توقع املقربون منه ان خروجه 
م����ن ال�سجن يعن����ي ان حلظة الثار ق����د  حانت، لكنه 
مل يحق����ق له����م مبتغاه����م ودعا اجلمي����ع اىل ن�سيان 
املا�س����ي موؤك����دا ان:" الإن�سان احل����ق هو ذلك الذي 

ليكرر خطا الظلم الذي نا�سل كي يرفعه".
يبدو احلديث عن ماندي����ا ا�سبه باحلديث عن حلم 
عا�سه رج����ل يف زنزانة �سيقة  وحن اطلق �سراحه 
عم����ل جاهدا عل����ى املحافظة على بل����د متما�سك بكل 
الوان����ه، كان الم����ر يف البداي����ة ا�سب����ه بامل�ستحيل، 
فالكل ي�سحذ �سكاكينه، والكل يتهيا حلرب النتقام، 
وكان ام����ام العج����وز  الذي خرج منه����كا من املعتقل  
خي����اران، الول  اأن يبداأ حرب النتقام �سد البي�ض 
الذين عذبوه لأكرث من ربع قرن، وحكموا مواطنيه 
الأفارقة بقوانن ت�ساويه����م باحليوانات، واخليار 
الثاين ان يحافظ على امن و�سامة الباد وروحها، 
فاخت����ار الطري����ق الث����اين ف����اأزاح الأفارق����ة البي�ض 
م����ن ال�سلط����ة م����ن دون اأن يلغي مواطنته����م يف بلد 
ا�ستقروا فيه من����ذ اأكرث من ثاثمائة عام اإىل جانب 
ال�س����كان الأ�سلي����ن ليفاج����ئ الع����امل  ب�سيا�سة اليد 
املمدودة، وعق����اب  املخطئن مبحاكمات العراف 

العلنية  لتطهر النف�ض بديا لانتقام والقتل.
ماندي����ا عامة الت�سامح والغف����ران يف عامل يجنح 
اىل التع�س����ب والتحام����ل والعن�سري����ة، ا�ستط����اع 
اأن يط����وي �سفحة �سوداء ويفت����ح طريق امل�ستقبل 
للمواطن����ن املتع����ددي الأع����راق والأدي����ان. وكانت 
مواقف����ه رمزًا له����ذا امل�ستقب����ل حن �س����كل حكومته 

الأوىل من مظلومن وظاملن.
الت�سام����ح والغف����ران يتطلب����ان اإميانًا ب����اأن الأفكار 
مثله����ا مث����ل الأ�سي����اء تتح����ول وتتغ����ر، اأم����ا ع����دم 
الت�سام����ح والعجز ع����ن الغفران فهم����ا دليل تع�سب 
مفه����وم  عم����م  ال����ذي  ماندي����ا  وجمود،وب�سب����ب 
الت�سامح فاإن جنوب اأفريقيا اليوم اأهم واأكرث دول 

القارة ا�ستقرارا وجناحا.
يف كتاب����ه الطريق نحو احلري����ة  الوجه ال�سخ�سي 
لهذا الرجل الذي حت����ول رمزا عامليا للم�ساحلة يف 

القرن الع�سرين.
يكت����ب الرئي�����ض المرك����ي ب����اراك اوبام����ا، حتي����ة 
حلي����اة مانيا"املناق�سة للعب����ث ولا�ست�سام للقدر 

ال�سائع����ن يف عاملن����ا". م�سيف����ا ان"ماندي����ا عا�ض  
يف غاب����ة ال�سيا�س����ة، وكان ل����ه ن�سيبه  م����ن ال�سعف 
والب�ساط����ة  والكري����اء  العن����اد  وفي����ه  الإن�س����اين، 
والندفاع، ووراء  �سلطته وقيادته الأخاقيتن كان 
يخفي دائمًا �سيا�سيًا متكامًا وقد ارتكزت منجزاته 
العظيم����ة عل����ى  براعته واتقان����ه ال�سيا�سة مبعانيها 

العري�سة الوا�سعة".
 يف ح����وارات ماندي����ا نكت�س����ف ان ق�سي����دة م����ن 
ال�سع����ر الهم����ت الزعيم الفريقي ليق����اوم، الق�سيدة 
كتبه����ا ال�ساع����ر النكلي����زي وليام هانل����ي"1849- 

1903"تقول كلماتها:
 

من اآخر الليل الذي ي�سعني يف كفنه 
كما لو كنت يف هوة �سحيقة 
من قطب لآخر، ا�سكر الآلهة 
التي وهبتني نف�سا لتقهر، 

حتى حن �سقطت يف قب�سة ال�سر 
فلم اجفل، ومل ا�سرخ 

رغم كل ما كان يع�سف برا�سي
حن كنت ارى خارج هذا املكان 

الغ�سب والدموع، يلوحان يف الفق

حتت رعب الظال، لكني بعد هذه ال�سنن الطوال
مل اعد خائفا، وما زلت ابحث

ومل يكن مهما كيف كان الباب �سيقا 
كما مل يكن يعنيني، كم كلفتني العقوبات، 

فانا �سيد قدري، وانا قائد روحي 
البع�ض يتحدث ع����ن مانديا وهو ليريد اأن يعرف 
اأّن الرج����ل مل ي����اأِت م����ن ف����راغ، ل اأري����د اأن اأ�س����رد 
حي����اة مانديا ون�سال����ه، فقط يهّمن����ي اأن اأُ�سر اإىل 
تفا�سي����ل �سغ����رة جدًا رمب����ا لينتبه له����ا البع�ض، 
فقب����ل اأعوام اأق����ام املتحف الريط����اين معر�سًا عن 
الأدي����ب الإنكلي����زي ال�سه����ر ولي����م �سك�سبر، ويف 
املعر�����ض مّت عر�ض ن�سخ من الطبعات التي �سدرت 
بها اأعمال �سك�سب����ر، ومن بن هذه الطبعات كانت 
ن�سخة من العمال الكاملة اأثارت اهتمام الزائرين، 
مل تك����ن الن�سخة بخّط �سك�سبر، واإمنا هي الأعمال 
الكامل����ة التي ُهّربت قب����ل اأربعن عام����ًا اإىل زنزانة 

ماندي����ا. وقد لحظ زّوار املعر�����ض اأّن مانديا قام 
بو�س����ع حوا�سي وهوام�����ض كثرة عل����ى �سفحات 
�سك�سب����ر، يف واح����دة من ه����ذه احلوا�س����ي ي�سكر 
حرا�ض �سجنه من البي�ض لنهم جازفوا وهربوا له 
اعمال �سك�سبر.ويف هام�ض اآخر يكتب تعليقا على 
م�سرحية هاملت :"ال�سيا�سي ال�سجاع،ل يبحث عن 

غرائز جمهوره، بل عن عقولهم"
�سحر مانديا الع����امل لي�ض لأنه �ُسِجن اكرث من ربع 
قرن، ب����ل لأن����ه كان �ساح����ب ال�سخ�سي����ة ال�ساحرة 
وخارج����ه،  ال�سج����ن  داخ����ل  املت�سام����ح  واملنا�س����ل 
الرئي�ض الذي رف�ض اإع����ادة اإنتاج الظلم، ممن اأراد 
نيل�س����ون ماندي����ا اأن يحمي اأبناء جلدت����ه؟ اأراد اأن 
يحميه����م م����ن �سغائ����ن النف�����ض. يق����ول دي كل����رك 
اآخ����ر رئي�����ض اأبي�ض جلن����وب اأفريقي����ا :"لقد �سبط 
الع����م ماندي����ا يف نفو�سن����ا جميع����ًا غري����زة العنف 

والكراهية"

مانديال..
السير نحو الحرية 

علي حسين

وقائع من حياة مانديال
مت احلك���م عل���ى نيل�س���ون ماندي���ا بال�سج���ن مدى 
احلي���اة يف 12 حزي���ران 1964، ب�سب���ب اأّنه ع�سو 
الأفريق���ي ون�سال���ه  الوطن���ي  املوؤمت���ر  ح���زب  يف 
واإن�سائ���ه حلركة"اأومكا"امل�سلح���ة التي تهدف اإىل 
مناه�س���ة �س���د العدو لتحري���ر جن���وب اأفريقيا من 

حكم ال�ستعمار.
واأف���رج عن���ه يف احل���ادي ع�س���ر م���ن فراي���ر ع���ام 

.1990
ويف العا�س���ر م���ن ماي����ض ع���ام 1994 مت تن�سيب���ه 

رئي�سًا للباد.
وه���و يلخ����ض حيات���ه املدي���دة واحلافل���ة بالقول: 
لق���د جردت نف�سي ط���وال حياتي للن�س���ال من اأجل 
ال�سعب الأفريقي. لق���د كافحت �سد هيمنة البي�ض، 
كم���ا كافحت �س���د هيمنة ال�س���ود. لقد ع�س���ت تواقًا 
اإىل جمتم���ع دميقراطي حر، يعي�ض فيه اجلميع يف 
وئ���ام وم�ساواة. اإّنه هدف اأرج���و اأن اأعي�ض له واأن 
اأحققه.. وهو الهدف ال���ذي �ساأموت من اأجله اإن مل 

يكن من ذلك بد.


