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 رسالة من نلسون مانديال للعرب

 إخويت يف بالد الُعرب

 إخويت يف تونس ومصر

أعتذر أواًل عن اخلوض يف شؤونكم اخلاصة، وساحموين إن كنت دسست أنفي فيما ال ينبغي 
أوليتمونا إياه من مساندة التقحم فيه. لكين أحسست أن واجب النصح أوالً، والوفاء ثانيًا ملا 

أيام قراع الفصل العنصري حيتمان علي رد اجلميل وإن بإبداء رأي حّمصته التجارب وعجمْته 
 األياُم وأنضجته السجون أحبيت ثوار العرب.

 ال زلت أذكر ذلك اليوم بوضوح. كان يوماً مشمساً من أيام كيب تاون. خرجت من السجن
 الف عام. خرجت إىل الدنيا بعد ُوورِيُت عنها سبعاً بعد أن سلخت بني جدرانه عشرة آ

 وعشرين ِحجًة ألين حلمت أن أرى بالدي خالية من الظلم والقهر واالستبداد.

 ورغم أن اللحظة أمام سجن فكتور فسرت كانت كثيفة على املستوى الشخصي إذ سأرى
ي حينها هو كيف وجوه أطفايل وأمهم بعد كل هذا الزمن، إال أن السؤال الذي مأل جواحن

 سنتعامل معي إرث الظلم لنقيم مكانه عداًل؟

 أكاد أحس أن هذا السؤال هو ما يقلقكم اليوم. لقد خرجتم لتوكم من سجنكم الكبري
 وهو سؤال قد حُتّدد اإلجابة عليه طبيعة االجتاه الذي ستنتهي إليه ثوراتكم.

 يب والبناء فعل إجيايب.إن إقامة العدل أصعب بكثري من هدم الظلم. فاهلدم فعل سل

 فإن إحقاق احلق أصعب بكثري من إبطال -حسن الرتايب –أو على لغة أحد مفكريكم 
 الباطل.

 أنا ال أحتدث العربية لألسف، لكن ما أفهمه من الرتمجات اليت تصلين عن تفاصيل
 اجلدل السياسي اليومي يف مصر وتونس تشري بأن معظم الوقت هناك مهدر يف سب وشتم كل
 من كانت له صلة تعاون مع النظامني البائدين وكأن الثورة ال ميكن أن تكتمل إال

 بالتشفي واإلقصاء.
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 كما يبدو يل أن االجتاه العام عندكم مييل إىل استثناء وتبكيت كل من كانت له صلة
 قريبة أو بعيدة باألنظمة السابقة.

 ذاك أمر خاطئ يف نظري.

 كم وأعرف أن مرارات الظلم ماثلة، إال أنين أرىأنا أتفهم األسى الذي يعتصر قلوب
 أن استهداف هذا القطاع الواسع من جمتمعكم قد يسبب للثورة متاعب خطرية.

 فمؤيدوا النظام السابق كانوا يسيطرون على املال العام وعلى مفاصل األمن والدولة
 ثورة أهموعالقات البلد مع اخلارج. فاستهدافهم قد يدفعهم إىل أن يكون إجهاض ال

 هدف هلم يف هذه املرحلة اليت تتميز عادة باهلشاشة األمينة وغياب التوازن. أنتم
 يف غىن عن ذلك، أحبيت.

 إن أنصار النظام السابق ممسكون مبعظم املؤسسات االقتصادية اليت قد يشكل
 استهدافها أو غياهبا أو حتييدها كارثة اقتصادية أو عدم توازن أنتم يف غىن عنه

 اآلن.

 عليكم أن تتذكروا أن أتباع النظام السابق يف النهاية مواطنون ينتمون هلذا
 البلد، فاحتواؤهم ومساحمتهم هي أكرب هدية للبالد يف هذه املرحلة، مث إنه ال
 ميكن مجعهم ورميهم يف البحر أو حتييدهم هنائيا مث إن هلم احلق يف العبري عن

 أجبديات ما بعد الثورة. أنفسهم وهو حق ينبغي أن يكون احرتامه من

 أعلم أن مما يزعجكم أن تروا ذات الوجوه اليت كانت تنافق للنظام السابق تتحدث
 اليوم ممجدة الثورة، لكن األسلم أن ال تواجهوهم بالتبكيت إذا جمدوا الثورة، بل
 شجعوهم على ذلك حىت حتيدوهم وثقوا أن اجملتمع يف النهاية لن ينتخب إال من ساهم

 د حريته.يف ميال

 إن النظر إىل املستقبل والتعامل معه بواقعية أهم بكثري من الوقوف عند تفاصيل
 املاضي املرير.

 أذكر جيدًا أين عندما خرجت من السجن كان أكرب حتد واجهين هو أن قطاعًا واسعًا من
 السود كانوا يريدون أن حياكموا كل من كانت له صلة بالنظام السابق، لكنين وقفت
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 ذلك وبرهنت األيام أن هذا كان اخليار األمثل ولواله الجنرفت جنوب إفريقيادون 
 جلنة احلقيقة“إما إىل احلرب األهلية أو إىل الديكتاتورية من جديد. لذلك شكلت 

 اليت جلس فيها املعتدي واملعتدى عليه وتصارحا وسامح كل منهما اآلخر ”واملصاحلة
 إهنا سياسة مرة لكنها ناجعة.

 سرتسلون رسائل اطمئنان إىل -وأنتم أدرى يف النهاية  –كم هبذه الطريقة أرى أن
 اجملتمع امللتف حول الديكتاتوريات األخرى أن ال خوف على مستقبلهم يف ظل
 الدميقراطية والثورة، مما قد جيعل الكثري من املنتفعني مييلون إىل التغيري، كما

 حجم ما ينتظرها.قد حتجمون خوف وهلع الدكتاتوريات من طبيعة و 

 على السخرية من البيض -كما متىن الكثريون   –ختيلوا أننا يف جنوب إفريقيا ركزنا 
 وتبكيتهم واستثنائهم وتقليم أظافرهم؟ لو حصل ذلك ملا كانت قصة جنوب إفريقيا

 واحدة من أروع القصص النجاح اإلنساين اليوم.

 ”لقاءاذهبوا فأنتم الط“أمتىن أن تستحضروا قولة نبيكم: 

 
 نلسون روهالال ماندال

 جوهانزبريغ –هوانتون 

  

 


