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المسالم
ُ
ويتمتعون بفرص متساوية».
ّ
حر في سجنه

في السجن ك��ان الرجل ح�رًا أكثر من العديد
م��ن ال�ط�ل�ق��اء ،ف�خ�لال  27ع��ام��ًا قضاها خلف
القضبان ،ق��رأ الكثر م��ن الكتب بلغة جنوب

أف��ري �ق �ي��ا (االف� ��ري � �ك� ��ان) وأك� �م ��ل ت�ع�ل�ي�م��ه ف��ي
الحقوق بنظام الدراسة عن بعد .وأهم ما قام
به هناك فتح مفاوضات سرية مع سجانيه.
وأم �ض��ى م��ان��دي�لا  18ع��ام��ًا ف��ي س�ج��ن على
ج��زي��رة «روب� ��ن آي�ل�ان��د» ق�ب��ل ن�ق�ل��ه ف��ي ال�ع��ام
 1982ال��ى سجن «ب��ول��زم��ور» في كيب ت��اون،

نزل الجنوب أفريقيون إلى الشوارع بعد االعالن عن موت مانديال (أ ف ب)

ُ
ث��م ن �ق��ل إل ��ى س�ج��ن «ف�ي�ك�ت��ور ف�ي��رس�ت��ر» في
مدينة بارل املجاورة.
ف��ي ع ��ام ُ 1985ع� ��رض ع�ل��ى م��ان��دي�لا إط�ل�اق
السراح مقابل إعالن وقف املقاومة املسلحة،
إال أنه رفض العرض .وبقي في السجن حتى
 11شباط .1990
ب � �ع � ��د س � � �ق � ��وط ج � � � � ��دار ب � ��رل �ي��ن وخ � ��روج � ��ه
م� ��ن ال� �س� �ج ��ن س �ق �ط��ت ك� ��ل األط � � ��ر ال �ف �ك��ري��ة
واألي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ة ال� �ت ��ي آم� ��ن ب �ه��ا ال ��رج ��ل،
ً
تمهيدًا ليصبح مقبوال من البيض والسود
م�ع��ًا وليصبح ف��ي ال�ع��ام « 1994أب��ا األم��ة»

تشبع بثقافات متنوعة ،فلم
ّ
يكن عقائديًا بالمعنى المتحجر
من مقاتل شرس يؤمن بالسالح
الى إنسان رحيم
حفل أرشيف مانديال بمواقف سياسية
كانت مثيرة للجدل في الغرب
متوليًا الرئاسة التي كانت محظورة على
بني جنسه.
السجني الرئيس
م��ع زي � ��ادة ال �ع �ق��وب��ات ال��دول �ي��ة ع �ل��ى ج�ن��وب
اف��ري �ق �ي��ا ب �س �ب��ب ن �ظ��ام �ه��ا ال �ع �ن �ص��ري ،ح��ل
الرئيس املعتدل نسبيًا فريديريك دو كليرك،
في رئاسة الجمهورية محل الرئيس املتشدد
ب ��ي .و .ب��وث��ا ف ��ي ال �ع ��ام  .1989ن�ت�ي�ج��ة ه��ذا
التغيير أم��ر ال��رئ�ي��س ب�ع��د ع��ام ع�ل��ى توليه
الحكم باإلفراج عن مانديال .دي كليرك الذي
أعلن ايقاف الحظر ال��ذي كان مفروضا على
امل �ج �ل��س اإلف��ري �ق ��ي .ول �ل �م �ف��ارق��ة ف �ق��د حصل
مانديال مع الرئيس دي كليرك على جائزة
نوبل للسالم في عام .1993
لعل أجمل ما قيل في الرجل حني خروجه من
يوم خروج مانديال من سجنه عام 1990

السجن ،جاء على لسان األسقف االنغليكاني
ديسموند توتو ،الحائز أيضًا جائزة نوبل
ً
للسالم ،قائال «لقد خرج من السجن شخصًا
أعظم بكثير مما كان لدى دخوله ...شخصًا
يتحلى بالرحمة ،رح�م��ة كبيرة حتى تجاه
م�ض�ط�ه��دي��ه .ل �ق��د ت�ع�ل��م ك �ي��ف ي�ف�ه��م ه �ف��وات
ال�ب�ش��ر وضعفهم وك�ي��ف ي�ك��ون أك�ث��ر س�خ� ً
�اء
على اآلخرين».
في العام  1994تولى مانديال الرئاسة ل��دورة
واح � ��دة م ��ن خ �م��س س �ن ��وات وت ��زام ��ن ذل ��ك مع
رئ��اس �ت��ه للمجلس االف��ري �ق��ي م��ن ال �ع��ام 1991
ح �ت��ى ال� �ع ��ام  .1997وش� �ه ��دت ف �ت ��رة رئ��اس �ت��ه
لجنوب أفريقيا نشاطًا الفتًا ،إذ أظهر التزامًا
ف ��ي ت �ح �س�ين ح �ي��اة ال �ش �ب��ان وب� �ن ��اء امل� � ��دارس،
ً
محاوال تعويض ما فقده من تواصل مع أوالده
خالل فترة سجنه بدعم طموحات ابناء الوطن.

أمة قوس قزح
ل �ق��د أص� �ب ��ح ال �س �ج�ي�ن رئ �ي �س��ًا ي �ح �م��ل خ�ط��ة
ل�ل�م�ص��ال�ح��ة ال��وط �ن �ي��ة ف��ي ج �ن��وب اف��ري�ق�ي��ا.
يومها ألقى كلمة قال فيها« :ندخل في عهد
ل �ب �ن��اء م�ج�ت�م��ع ي �ك��ون ف �ي��ه ج�م�ي��ع م��واط�ن��ي
جنوب افريقيا ،السود والبيض على السواء،
قادرين على السير برؤوس شامخة من دون
أن يعتصر قلوبهم أي خ��وف ،مطمئنني الى
حقهم الثابت بالكرامة اإلنسانية ..أمة قوس
قزح بسالم مع نفسها والعالم».
لكن بعد انسحابه من املشهد السياسي عام
 1999ك� ّ�رس وقته ملهام وس��اط��ة ف��ي نزاعات
مختلفة خصوصًا في الحرب في بوروندي،
وذل � ��ك ع �ل��ى رغ� ��م ت ��ده ��ور ح��ال �ت��ه ال�ص�ح�ي��ة
واصابته بمرض سرطان البروستات الذي
عالجه بعملية جراحية.
ورغم تقاعده عام  ،1999تابع مانديال تحركه
م��ع الجمعيات وال�ح��رك��ات امل�ن��ادي��ة بحقوق
اإلنسان حول العالم .وتلقى ع��ددا كبيرا من
امليداليات والتكريمات م��ن رؤس��اء وزعماء
دول العالم (جائزة جواهر الل نهرو للسالم
وجائزة القذافي لحقوق اإلنسان).
أما أبرز مواقفه فكان رفضه عام  1992جائزة
مصطفى ك�م��ال أت��ات��ورك ل�ل�س�لام م��ن تركيا
احتجاجًا على ال�خ��روق��ات املسجلة لحقوق
اإلن � �س� ��ان آن� � ��ذاك ف ��ي ه� ��ذا ال �ب �ل ��د ،ل �ك �ن��ه ق�ب��ل
الجائزة الحقًا عام .1999
حفل أرشيف مانديال بمواقف سياسية كانت
مثيرة للجدل في الغرب ،مثل آرائه املساندة
للقضية الفلسطينية ومعارضته للسياسات
الخارجية للرئيس األميركي ج��ورج دبليو
ب� ��وش .ل �ك��ن امل �ف��ارق��ة أن ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي
املذكور هو من أقر ق��رار شطب اسم مانديال
من على الئحة االرهاب في الواليات املتحدة
في تموز عام  2008في عيده التسعني.
ول �ع��ل آخ��ر ظ �ه��ور ل��ه ع�ل��ى ال�س��اح��ة ال��دول�ي��ة
ك��ان ف��ي سعيه ال��ى ح�ص��ول ج�ن��وب افريقيا
على حق استضافة ك��أس العالم لكرة القدم
لعام  ،2010للمرة االولى في القارة االفريقية.
وأسعد الجماهير في املباراة النهائية لدى
ظهوره املفاجئ على مؤخر عربة للغولف.
وعلى الصعيد العائلي برز تحول جديد في
ح�ي��ات��ه ع��ام  ،1998وك ��ان ق��د دخ��ل الثمانني
م� ��ن ع � �م� ��ره ،وب� �ع ��دم ��ا ط� �ل ��ق زوج � �ت� ��ه وي �ن��ي
ماديكيزيال ،ت��زوج م��ن غ��راك��ا ماشيل أرملة
ال��رئ�ي��س املوزمبيقي س��ام��ورا م��اش�ي��ل .وفي
أي � ��ار  ،2004أع �ل��ن أن� ��ه س�ي�خ�ف��ف ن�ش��اط��ات��ه
ال �ع��ام��ة ل�ي�ت�م�ت��ع «ب �ح �ي��اة أك �ث��ر ه� � ��دوءًا» مع
عائلته وأصدقائه.
وم ��ن امل �ح �ط��ات امل �ه �م��ة ال �ت��ي ك� ّ�رس��ت ال��رج��ل
ً
مناضال أمميًا بامتياز ،إعالن األمم املتحدة
ي��وم م �ي�لاد م��ان��دي�لا ي��وم��ًا ع��امل�ي��ًا ،ف��ي ال�ع��ام
 ،2009وذلك في أول تكريم من نوعه لشخص.
وكانت املنظمة الدولية نفسها قد اختارته
سفيرًا للنوايا الحسنة عام .2005
ّ
قد تكون من أكثر اللحظات التي سيخلدها
ال �ت��اري��خ ف��ي م�س�ي��رة م��ن ُع ��رف ل��دى محبيه
باسم «م��ادي�ب��ا» ،احتساؤه الشاي مع ارملة
م�ه�ن��دس ن �ظ��ام ال�ف�ص��ل ال�ع�ن�ص��ري ه�ن��دري��ك
فيرفورد .محطة مهمة في صفحات حياته
املليئة بالتحوالت.

