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 حسن إدریس

 ”تاتا ماديبا"القديس 
الذي وافته المنیة وقد  "نیسلون ماندیال "الملهم  رحل عن عالمنا الزعیم الجنوب أفریقي 

  .بلغ من العمر الخامسة والتسعین 

الذي استحق ان یغدو فیها  -عاش حیاته واهبًا إیها للنضال من أجل التحرر والمساواة 
، وعانى فیها ماعاني من حیاة ذل وقسوة تحت بطش نظام   -بجدارة الزعیم العالمي 

 "ذلك   أینع وأثمر، لیتحقق بذلك حلم حیاته في إسقاط  لكن صموده   .التمییزالعنصري 
وكانت له المقدرة العالیة على بعث الحیاة في الكلمات التي البغیض ،   "نظام األبارتاید 

 .كان یستخدمها لتصبح من أكثر أسلحته قوة ونفاذ أثناء كفاحه 

  .وقد كان الحضور كبیرا جدًا لفیف من رؤساء وقادة العالم لمراسم تأبینه 

إن ماندیال اكتسب مكانته في العالم عبر "حیث قال الرئیس األمریكي باراك أوباما 
وضحى بحریته من أجل اآلخرین، و كذلك أمر بتنكیس األعالم في   .النضال واإلیمان

له ، ومشیرا أنه ال    البیت األبیض ، والدوائر الحكومیة حدادًا علي الشخص الملهم
واضاف أوباما   .یمكن أن یتصور حیاته الشخصیة دون النموذج الذي قدمه ماندیال 

الیوم، الوالیات المتحدة فقدت صدیقا قریبا، وجنوب أفریقیا فقدت محررا عظیما، والعالم "
 ."فقد ملهما للحریة والعدالة والكرامة االنسانیة

بیل كلینتون إن العالم قد فقد بوفاة ماندیال أحد /وقال عنه الرئیس األمریكي األسبق 
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 .أبرز قادته ، وواحد من النماذج البشریة الممتازة

 .دیفید كامیرون إن لقائه بماندیال كان بمثابة شرف عظیم /وقال رئیس وزراء بریطانیا

بان كي مون بأنه أسطورة للعدالة والكفاح من أجل /ووصفه األمین العام لالمم المتحدة
 .الكرامة اإلنسانیة، والمساواة والعدل

 ."ولن أنسى أبدا احساسه باالیثار، وشعوره العمیق باألهدف األنسانیة النبیلة المشترك"

لرحیل ماندیال، وٕان    إنها تشعر بعمیق الحزن"ألیزابیث الثانیة /وقالت ملكة بریطانیا 
 ."دفئا شدید یغمرها حین تتذكر لقاءهما 

إن ماندیال بنى جنوب أفریقیا جدیدة مؤسسة على المبادئ الراسخة "وقال بابا الفاتیكان 
 ."للتسامح األنساني والمصالحة والحقیقة

لقد علمنا دروسا "دیزموند توتو   /شهادته رفیقه األسقف الجنوب أفریقي وكذلك 
 ."استثنائیة عن التسامح والرحمة والمصالحة

، وحینما كان العالم ینعي البطل األسطوري ، أتت جموع غفیرة من مواطنیه تتدافع أمام 
منزله في مدینة جوهانسبیرغ ، وهم یغنون ویرقصون ، في انطالقة عفویة وفي تجمع 
فرید من نوعه ُمحَتفین ، ومرددین أغاني مناهضة للعنصریة ، وفي مزاج احتفالي بهیج 

 "یعیش ماندیال"المذهلة التي وهبها لهم ، هاتفین   بحیاته

 -:هذه محطات من حياة الخالد الذكرو

في مقاطعة   "مفیزو"في منطقة   "ثیمبو"ماندیال، نجل الزعیم  رولیهالهالولد   *
كان أول طفل في العائلة یتلقى   .م1918العام   /یولیو 18في   "كیب الشرقیة"

علیه في المدرسة وذلك لصعوبة   ."نیلسون"وتم أطالق إسم   .تعلیما نظامیاً 
 .نطق إسمه

لتفادي زیجة أسریة كانت  ،فارًا وذلك م1941لیذهب إلى جوهانسبیرغ في العام   *
وولتر سیسولو الذي ساعده في الحصول على وظیفة   /، لیتقى هنالك السید  .مرتبة

ولینضم إثرها إلى حزب المؤتمر الوطني اإلفریقي مبتدًأ   .للمحاماة ویتكن وایدمانبمكتب 
 .مسیرته النضالیة
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لیؤسس أول شركة للمحاماة یدیرونها ذو البشرةالسوداء مع أولیفر تامبو في العام   *
 م 1952

لُیقوم كذلك بتنظیم النشاط السري للحزب ، وذلك لما كان یتمتع به من مقدرة قیادیة   * 
، ویعزي ذلك لما "بمبرنیل القرمزي"تیمنا بروایة   "بمبرنیل االسود"فائقه ، ولقب باسم 

كان له من وسائل التخفي واالختباء وتفادي رجال الشرطة ، ولممارسة نشاطه السري 
تنكرمرة كسائق ، وأخرى كطاٍه ، وثالثة كبستاني ، لیتنقل على طول البالد دون ان 

وبعد ان حظرت الحكومة نشاطات الحزب ، حتم علیهم تشكیل   ..تلحظه أعین السلطات
 الجناح العسكري للمؤتمر الوطني بقیادة ماندیال

 .م 1956من رفاقه بتهمة الخیانة العظمي في العام .آخرین 155واعتقل هو  

لیعتقل ثانیة في  ..لیتزوج من ویني ماندیال .و في فترة الحقة أسقطت عنهم التهمة  *
مع شخصیات أخرى من الحزب وحینها خضع للمحاكمة وقد تم اتهامه  م 1962العام 

وحكم علیه وسبعة اخرین بالسجن مدى الحیاة في جزیرة   .بالتخریب وممارسة العنف
  ."روبن"

وحینما بدأ المجتمع الدولي بفرض العقوبات ، وممارسة الضغط الشدید ضد نظام   *
لیؤدي ذلك بالرئیس   .والتضامن العالمي الكبیر الذي حظي به ماندیال   .)االبارتاید(

فریدریك دي كلیرك برفع الحظر عن نشاطات حزب المؤتمر /الجنوب أفریقي آنذاك 
وعندها توافد أنصار .عاما قضاها في السجن 27وأطالق سراح ماندیال بعد   .الوطني

 الحزب وأحتشدوا لتحیة وإلستقبال رمزهم األسطوري رفقة زوجته ویني ماندیال ، 

یبدو أن َقَدَر المحاربین من أجل الحریة "ویقول عن حیاته الزوجیة التي لم یوفق فیها  
شرف كبیر،  أن تكون بمثابة األب لدولة هو...أال ینعموا بإستقرار في حیاتهم الشخصیة

وذلك إثر طالقهماالذي تم ُبعْید ".لكن أن تكون األب في أسرة فهذا مدعاة سعادة غامرة
  .خروجه من السجن

 )1994طريق طويل إلى الحرية، (    

 /باالشتراك مع رئیس جنوب أفریقیا حینذاك م1993لیفوزبجائزة نوبل للسالم العام  
 )فریدریك ویلیم دي كلیرك
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ثانیة من سیرته العطرة ، في تاریخ جنوب إفریقیا، وللمرة األولى أن    ولتأتي مرحلة  *
ولیفوزفیها حزب   .في انتخابات حرة ودیمقراطیة   ُیصوت الموطنین وبمختلف أجناسهم 

كلمة  في     ووقال   .ویصبح ماندیال أول رئیسًا من أصل أفریقي   المؤتمر الوطني
 خالل حفل تنصیبه 

فلتسود الحریة، ...أبدا، أبدا، أبدا لن تشهد هذه األرض الجمیلة قمع شخص آلخر"
وجائزتنا المشتركة یجب أن یكون معیارها السالم المبهج الذي "  ".ولیبارك الرب أفریقیا

سینتصر، ألن اإلنسانیة المشتركة التي جمعت البیض والسود في عرق واحد أخبرتنا 
 "...بأن علینا أن نعیش سویة

وكانت من جملة الصعوبات التي واجهته بعد إنتخابه رئیسًا،هي السكن العشوائي في   *
 -األحیاء الفقیرة التي أخذت تنتشر في المدن الكبرى ، والفقر ومرض نقص المناعة

وفي مجتمع  التي ناضل لها  وكذلك العمل المضني من أجل تتطبیق مبادئه   -األیدز
نشر ثقافة التعایش  عاني كثیرًا من القهر والتمییز واصبحت والسلطة في یده ، وهي 

 السلمي في ما بین مكونات المجتمع الذي یحلم به ویقول في هذا الصدد 

حاربت ضد سیطرة البیض، وحاربت ضد سیطرة السود، لقد كنت أسعى من أجل   "
هذا هو   .مجتمع حر دیمقراطي یعیش فیه الجمیع بسالم وتكون الفرص فیه متساویة

  )2010 "حوارات مع نفسي" ".المثال الذي أتمنى أن أعیش من أجله وأن أحققه

  "وٕاذا اقتضت الحاجة، فأنا مستعد للموت في سبیله "

 18وإلحیاء الذكرى الخامسة إلطالق سراحه، زار سجن جزیرة روبن الذي أمضى فیه 
بصحبة آخرین من زمالئه النزالء بالسجن السئ الصیت الذي كان یفرض علیهم   .عاما

والتي ادت الى به الى مرض ذات الرئة ، وعن .القیام باالعمال الشاقة في مقالع الحجارة
 ذكراه للسجن یقول

الشخص الذي یسلب حریة شخص آخر هو أسیر الكراهیة، یقف وراء قضبان التحیز "
  ".المضَطهد والمضِطهد كالهما ُسلبا إنسانیتهما...وضیق األفق

 )"1994طريق طويل إلى الحرية، "
لیعلن انسحابه من   .لثابو أمبیكيم 1997ولیتنحى من رئاسة الحزب في عام   *
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ال تتصلوا بي، سأتصل أنا "وقائال لإلعالمیین ومازحا   .م2004العمل العام وفي العام  

 ."بكم

ولیصبح وقتها من أرفع سفراء بالده حیث عمل جهده لتفوز جنوب أفریقیا بتنظیم أول 
وخاض حملة لمكافحة مرض نقص المناعة    م2010كأس العالم في القارة السمراء 

 -:ومن اقواله  )االیدز(المكتسب 

وفي رسالة له من سجن قرأتها ابنته زینزي أمام حشد النصاره في سویتو العام  
لیس بسبب ما قمت به، ولكن ...یقول باسم القانون وجدتني أعامل كمجرم  . م1985

لن یقبل أحد بكامل وعیه مثل هذه الحیاة، لكن   .بسبب ما دافعت عنه وبسبب ضمیري
یأتي وقت ُیحرم فیه المرء من أن یحي حیاة طبیعیة، حین یعیش حیاة شخص خارجا 

 ".عن القانون ألن الحكومة قررت استخدام القانون بهذه الصورة

هل كان صحیحا من الناحیة السیاسیة أن   :السؤال الذي یطرح على أكثر من صعید"
نستمر في ترویج السالم وعدم العنف أثناء تعاملنا مع حكومة جلبت ممارساتها 
الوحشیة المعاناة والبؤس لألفارقة؟ ال أستطیع ولن أقدم أي تعهد في وقت ال أنعم فیه 

 ".وسأعود .حریتي وحریتك ال یمكن الفصل بینهما .أنا أو أنت أو الشعب بالحریة

وال یبقى  .وجدت الحبس االنفرادي أكثر شيء بغیضا في السجن، فال بدایة له وال نهایة"
هل كان هذا حلما أم هو واقع؟ یبدأ الفرد   .سوى عقل الشخص، الذي قد یبدأ في خداعه

هل اتخذت القرار الصائب؟ وهل كانت تضحیتي تستحق ذلك؟ في   .یشك في كل شيء
 ".الحبس االنفرادي ال یوجد ما یصرف عن هذه التساؤالت المؤرقة

ووجدت أن   .لكن الجسم البشري لدیه قدرة كبیرة على التكیف مع ظروف المحاكمة"
المعتقدات القویة هي سر  .الشخص یستطیع تحمل ما ال یطاق إذا حافظ على معنویاته

وروحك المعنویة تجعلك تشعر بالشبع حتى لو كانت المعدة   .التغلب على الحرمان
 "خاویة

 وعن نفسه يقول
قضیة واحدة كانت تقلقني بشدة في السجن وهي الصورة الخاطئة التي نظر بها العالم "

لم أكن كذلك یوما، حتى استنادا إلى التعریف الدنیوي  ."صورة قدیس"الخارجي إلّي وهي 
  ".للقدیس بأنه شخص مذنب یحاول أن یتوب
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بهذا القدر ال یأتي به اال    ولكن عزیزي أولیس هذه هي أخالق القدیسین وان تسامح
الترثیب الیوم علیكم   "االنبیاء ، ولن یصل الیه محض بشر مثلنا ألنه فوق طاقتنا 

وهذا ورب البیت لهو خلق وسجیة انبیاء اهللا محمد ویوسف   "أذهبوا فأنتم الطلقاء "و"
 )علیهم الصالة والسالم(فقط 

في   *قدیسنا*ولكن حین نلقي نظرة على حال الشعب االرتري ، والزخم الذي تمتع به 
مطلع تسعینیات القرن الماضي ، وما إتبعه من ممارسات تقشعر لها االبدان ،ویعجز 
 .القلم عن وصفها ،من إنزالق في حضیض الوحش االنساني ، وقسوة منقطعة النظیر

ذلك إقحام هذا  وبما تحمله من نعرة نرجسیة الترى في الوجود إال نفسها ، وكان نتاج 
في حرب عبثیة مع كل دول  -الذي عاني مافیه الكفایة من ویالت وال یزال   - الشعب 

الجوار، لیطیل بها عمره في سدة الحكم ، ومن سیاسة إقصاء لكل من سولت له نفسه 
، ومن سجون ممتدة علي طول البالد وعرضها   "حسبك"بأن یخالفه الرأى ، ویقول له 

والتنكیل ، والسخرة التي ُفرضت على الشباب تحت أسم الخدمة الوطنیة التي ال أمد لها 
 .، وتضییق المعیشة لمن لم یجد وسیلة للهرب وترك الوطن 

فهل لنا ان نضع المیزان في ما بین جنوب وشرق أفریقیا أو باألحري ما بین رأس  
؟؟؟؟؟ وٕان حاولنا   َمن منا یستطیع أن یضع كفتّیه ویِقیمه  الرجاء الصالح ورأس دامیرا

أحفش وسوء   "   أن نقارن بینهما حتى وٕان كان من باب التهكم والسخریة لغدا حالنا
  "كیل 

Page 6
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

