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Nonhle Mbuthuma نونهلي مبوثوما
مدافعة عن حقوق اإلنسان، جنوب أفريقيا 

تعرضت للمضايقات بسبب 
دفاعها عن أرض أجدادها  



لن تتراجع نونهلي مبوثوما عن مواصلة الدفاع عن 
أرض أجدادها. فهي تقود النضال من أجل مجتمعها 

ضد شركة التعدين التي تريد أن تستخرج التيتانيوم 
من أرض أجدادها. وتقول: "عندما تسلب أرضي، 

فإنك تسلب هويتي". لكنها تتعرض للمضايقة 
بسبب الدفاع عن حقوقهم ليس إال.

وتعتبر نونهلي مبوثوما جزًءا من مجتمع اماديبا 
التقليدي، الذين لهم حق مجتمعي في األرض بشرق 
منطقة كاب في جنوب أفريقيا. فقد يتعرض لعملية 

نونهلي مبوثوما
مدافعة عن حقوق اإلنسان

جنوب أفريقيا

اإلخالء القسري حوالي 5000 شخص إذا سمح 
للشركة للقيام بأنشطة التعدين في أرضهم. وقد 
يفقدون منازلهم ومصادر رزقهم، وسبل وجودهم.

وقامت نونهلي مبوثوما ومجتمعها بتشكيل لجنة 
أماديبا لألزمات من أجل توحيد الناس في خمس قرى 

للدفاع عن أرضهم. ومنذ ذلك الحين، ظلت تتعرض 
للترهيب والتهديد بشكل مستمر؛ بل ونجت من محاولة 

قتل. وقد ُقتل زعيم مجتمع آخر بالرصاص في 2016، 
وكانت نونهلي التالية في "قائمة المستهدفين 

بالقتل". فهي تعتقد أن التهديدات ما هي إال محاولة 
إلسكاتها وإجبارها على الفرار من أرضها.

غير أنها مصممة على المقاومة. وكما تقول: "هذه 
أرض جدتي، التي ورثتها عن أجدادها. فماذا سأترك 

ألطفالي؟ والتعدين ليس خياًرا مقبواًل".

طالبوا جنوب أفريقيا بتوفير الحماية لنونهلي اآلن
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 اكتبوا إلى رئيس 
جنوب أفريقيا  

 تضامنوا مع 
نونهلي 

لحث حكومة فخامته على توفير الحماية لنونهلي مبوثوما، وإجراء التحقيق فيما 
تتعرض له من مضايقات وتهديدات
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أرسلوا إليها رسائل تظهر تضامنكم ودعمكم لها، وشجعوها على مواصلة 
النضال ضد األنشطة التي تقوم بها شركة التعدين.
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