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  الغضب واألمل
  مسيرة الشعب الفلسطيني حتت االحتالل

  مذكرات احملامية فيليتسيا النغر
  .ترجمة أحمد خليفة، خالد عايد، سمير صراص(

  )مراجعة صبري جريس
  .١٩٩٣يروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ب

  
ينطوي كتاب احملامية اإلسرائيلية فيليتسيا النغر على أهمية خاصة، واستثنائية، لكونه 

يمثل شهادة حقيقية، جمتثة من صميم الواقع املعاش؛ شهادة تنبض بالدم والصدق، على : أوالً
اء الشعب الفلسطيني داخل األراضي ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي الالإنسانية ضد أبن

  .لكونه شهادة مكتوبة بقلم غير فلسطيني، وبذلك ال يمكن اتهامها باالنحياز: وثانياً. احملتلة
فاحملامية النغر يهودية األصل، وتعيش يف إسرائيل منذ اخلمسينات، بعيد إنشاء الدولة 

، ١٩٤٨لته الثانية بعد سنة العبرية، وقد عاصرت وعايشت األحداث والصراع منذ بدايات مرح
ودموعها املعاناة الكبيرة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني جراء سطوة ... وتلمست بنبضها

  .االحتالل وقسوته وجبروته
وفضالً عن هذا وذاك، يشكل الكتاب أيضاً وثيقة تاريخية ضد سلطات االحتالل 

نونية مهمة، تكشف حقيقة القانون وممارساتها القمعية، باإلضافة إىل اعتباره وثيقة قا
اإلسرائيلي، وانحيازه الواضح والصريح، يف خمتلف قضايا األحوال املدنية والعسكرية، وملكية 
األراضي، إىل الطرف اإلسرائيلي، منطلقاً، هذا القانون، من النظرة العدائية إىل الفلسطيني بوصفه 

  .بنظرة عنصرية، حتى من وجهة نظر القانون يمثل الضد، أو اآلخر، النقيض، احملكوم عليه مسبقاً
وسواء كان األمر يتعلق باحملاكم املدنية اإلسرائيلية أو باحملاكم العسكرية، فاألمر سيان 

سلفاً يف نظر القانون، وأحياناً يظل جمرماً حتى لو ثبتت " جمرم"بالنسبة إىل الفلسطيني الذي هو 
  .براءته

كاهل احملامية النغر مهمة صعبة وشاقة، إذ إنها أول  من هنا، كانت املهمة امللقاة على
حمامية إسرائيلية تبنت قضايا الدفاع عن الفلسطينيين أمام سلطة االحتالل وجبروته، وذلك منذ 

  .نهاية الستينات حتى أيامنا هذه
تكتسب هذه التجربة الفريدة والطويلة التي عاشتها وعايشتها احملامية النغر أبعاداً 

ومرد ذلك كامن أساساً يف طبيعة فيليتسيا النغر وتكوينها . قانونية خاصة يف آن واحدإنسانية و
وتربيتها األُوىل التي جاءت على يد أب اعتُبر من طبقة االنتلجنسيا األوروبية يف الثلث األول من 

  .قرننا احلايل
ياتي، وتنطلق النغر من جملة جتارب ومفاهيم تشكل يف النهاية قناعاتها ومنهجها احل

األول، والدها : وقد اكتسبت هذه التجارب واملفاهيم من مصدرين أساسيين. ومواقفها اإلنسانية
الذي عني بتربيتها وفتح عينيها على عوامل األدب اإلنساين العاملي، باإلضافة إىل قيم العدل 

شته عائلتها مع واملصدر الثاين هو الواقع املرير التي عا. واخلير واحملبة، ألنه رجل قانون أيضاً
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. الكثير من العائالت اليهودية، يف تلك الفترة التي امتألت رعباً وموتاً على يد النازية األوروبية
هذان املصدران شكال العجينة األساسية التي صنعت النغر منها مبادئها ومواقفها يف احلياة، تلك 

أنا : "ال اآلخرين، ومن هذه املبادىءالتي آمنت بها نبراساً ومعياراً حتكم بحسبه على أعمالها وأعم
أروع القيم "، وهي بهذا الصدد تعترف أيضاً بأن )١٧ص " (إنسان وال شيء إنسانياً غريب عني

  )١٧ص ." (التي اكتسبتها من والديّ هي اإلنسانية وحمبة اإلنسان
 وباعتبار أن املعاناة تصقل الذات وترشد احلواس إىل املشكالت احلقيقية يف احلياة،
وخصوصاً إذا كانت هذه املعاناة ذات طبيعة متشابهة يف التجارب اإلنسانية، إذ إن فيليتسيا 
النغر حملت منذ طفولتها معاناة حقيقية كيهودية عاشت الرعب والقسوة واملوت ضد اليهود يف 

قية أوروبا يف الثلث األول من قرننا احلايل، فهي حتمل يف ذاكرتها صوراً ومشاهد للمعاناة احلقي
وكانت، بحسب ما ورد يف مذكراتها، قد رأت أباها . التي تعبِّر عن اخلوف واحلرمان واالضطهاد

  .سجيناً، ورأت خالل قيامها بزيارته كيف كان املرض والوحدة يعضان جسده وروحه
هذه الصورة لوالدها السجين خلف القضبان واألسوار املرصودة باجلنود املدججين 

  :احلديدة الصلدة، هذه الصورة ظلت تعيش وتنمو يف ذاكرتها وعقلها بالسالح أمام األبواب
ما حملته يف ذاكرتي هو أبي بابتسامته الرائعة وهو ينزل من عربة القطار، أو يالقيني "

  )١٨ص ." (يف ساحة السجن، أو ينكب على تلقيني املعرفة بما تبقى لديه من قوة
ها النغر عن أبيها الذي كان يوصف بين وع وأنبل األشياء احلميمة التي تعلمترومن أ

أنه ال يوجد ما هو أسمى من النضال ضد استغالل الضعيف من ": "احملقق الظريف"أصدقائه بـ 
  )١٨ص ." (جانب القوي

ومع مرور األعوام، وهجرتها وزوجها إىل إسرائيل يف بداية اخلمسينات، ثم إصرارها على 
، حققت طموحها بدراسة القانون، وأصبحت حمامية لتتوىل متابعة دراستها بعد انقطاع دام أعواماً

فيما بعد الدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، وتطلب له العدالة داخل األراضي احملتلة، حتى 
  ".١عدوّة الشعب رقم "أطلق الشعب اإلسرائيلي، شعبها، عليها لقب 

  :من هنا يمكن تصنيف الكتاب، من حيث املضمون، إىل حمورين أساسيين
وهو ما يمكن أن نطلق عليه حمور أعوام التكوين، أي تلك الفترة املمتدة منذ : ـ  األول

وهي تتبدى مزيجاً من احملبة . الطفولة الشقية املريرة، التي كونت شخصية النغر وجبلتها
ومثل هذه الصفات تنبت يف . فة يف بيئة فقر واغتراب وعذابوالعطف، إىل جانب املعرفة والثقا

  .احملصلة النهائية شخصية قوية، ورصينة، ومثقفة، وعادلة، وحنون، يف آن معاً
ـ  أما احملور الثاين، وهو ما يظهر من خالل مذكرات النغر الشخصية ومن خالل عملها 

  .اريخ الشعب الفلسطينيالقانوين، من أحداث وجتارب هي بالضرورة جزء أساسي من ت
صحيح أن هذا اجلزء ال يعبِّر عن التاريخ الواسع للشعب الفلسطيني بكل فئاته، بل إنه 
يدون جتارب شريحة كبيرة من أبناء اجملتمع الفلسطيني حتت االحتالل، من خالل جتاربها يف 

  .القضايا القانونية التي تبنّتها أمام احملاكم اإلسرائيلية
من الغبن بمكان النظر إىل املذكرات هذه بوصفها تدويناً ألحداث تاريخية  من هنا يبدو أن

، بل يجب النظر إليها من خالل )بحسب ما يشي به العنوان العريض الشمويل للكتاب(حمدَّدة 
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اإلطار اخلاص يف عالقة احملامية النغر بهذا التاريخ، من خالل األحداث واملآسي التي عاشها 
لسطيني، وبالتايل خصوصية هذه العالقة يف كونها تعكس جتارب واقعية أفراد من الشعب الف

شاخصة للعيان، عاشت يف ملفات القضايا واحملاكم اإلسرائيلية، كما عاشها عدد كبير من أفراد 
  .الشعب الفلسطيني

هناك جملة من املؤشرات املهمة التي تظهر يف سياق هذه املذكرات، وهي على جانب 
اإلسرائيلي املاثل واملستمر؛ علماً بأن بعض  - الرتباطها بالصراع الفلسطيني كبير من األهمية،

  :هذه املؤشرات التي تكشف هذه املذكرات عنها يشكل وثيقة تاريخية مهمة، وهي
؛ هذا القضاء الذي حتكمه جملة "دولة الديمقراطية"طبيعة القضاء اإلسرائيلي يف   - ١

ملدنية والعسكرية، ألنه ينطلق أساساً من خالل منظور األمراض املتفشية يف أغلب أجهزته ا
احتاليل عنصري بالنسبة إىل جميع القضايا املتعلقة بأبناء الشعب الفلسطيني، ومن ثم انحيازه 

وغيرهم من اإلسرائيليين، سواء كان ذلك ) الشَبَاك(السافر إىل املستوطنين وعناصر جهاز األمن 
األراضي واحملال التجارية، أو مضايقات املستوطنين  متعلقاً بحوادث القتل، أو مصادرة

اإلجرامية التي يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني لها يف الداخل، مثال االعتداءات على املنازل، 
  .واحملالت التجارية واملمتلكات واألفراد على السواء

غلبية تكشف هذه املذكرات عن حالة العداء املتأصل يف النوازع النفسية عند أ  -  ٢
اإلسرائيليين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا ما ظهر بوضوح جلي من خالل املضايقات املريرة 
واملرعبة التي واجهتها احملامية النغر وعائلتها يف تعاملها مع اجلمهور اإلسرائيلي، بدءاً بالبقال 

) النغر(لكنها . اجملاور ملنزل سكناها، مروراً باجليران، ووصوالً إىل املعارف يف كل مكان
استطاعت، بقوة شخصيتها وثقافتها العالية وثقتها بعدالة القضية التي تناصرها، أن تتغلب على 

  .الصعوبات كلها
تكشف املذكرات أيضاً تواطؤ القضاء اإلسرائيلي مع املستوطنين من جهة، والشَبَاك   - ٣

وبذلك، يكون جهاز . وأحكاماً من جهة ثانية، والسلطة السياسية للحكومة من جهة ثالثة، عمالً
العدالة هذا مرتهناً وتابعًا، وال يتمتع باستقالليته، أبداً بعيداً عن توجهات الشَبَاك، أو متطلبات 

  .املستوطنين، أو رغبات السلطة السياسية للدولة
وتسرد احملامية النغر، يف كتابها اجلديد هذا، عشرات التجارب القضائية التي مارستها 

ا مع أصحابها املوكلين، بجميع تفصيالتها، وأحداثها، ونتائجها القضائية، وذلك وعاشته
  : بأسلوب أدبي رفيع

ويف إحدى القضايا، عندما تميّز احلكم الذي صدر بقسوته املفرطة ومل ينجح املدعي "
وطلب  ’.هذا ليس حكماً ضد املتهم فقط، بل وضد حماميته‘العام يف إخفاء سروره بذلك، قلت إن 

وكنت مستعدّة ألن أُحاَكم بتهمة . القاضي مني أن أسحب كالمي، لكني رفضت، ومل يصرّ على طلبه
  )٦٧ص ." (حتقير احملكمة وال أُحرم من قول احلقيقة عن هذه العدالة املشوهة

ويظهر من خالل سياقات نصوص كثيرة يف الكتاب جانب احلقد األسود املوجَّه، ال إىل 
فحسب، بل أيضاً إىل حماميتهم التي كانت كلما تذلل عقبة، جتد نفسها أمام املتهمين الفلسطينيين 

الكثير من العقبات الروتينية واملهنية، علماً بأن هذه العقبات كانت تصل إىل درجة املضايقات 



  ٢٠٢، ص )١٩٩٣ربيع ( ١٤، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٤ 
 

وكان ذلك كله لسبب وحيد هو أنها آمنت بعدالة قضية الشعب الفلسطيني، ونذرت نفسها . احلياتية
عن قضيته يف خمتلف احملافل القانونية واحلياتية داخل اجملتمع اإلسرائيلي، للدفاع عنه و

، بمعنى ما، للكثير من الشبان الفلسطينيين، إضافة إىل "أُماً "وبذلك، كانت فيليتسيا النغر . وخارجه
ة املعلوم، الذي كان وال يزال يؤدي دوراً إنسانياً وقانونياً رفيعاً لنصر - كونها اجلندي اجملهول

  .احلق والعدالة اإلنسانية يف وجه الظلم والطغيان
باختصار، يمكن القول إن كتاب احملامية النغر يشكل إضافة ال بديل منها إىل األدبيات 

اإلسرائيلي، ألن األحداث التي انطوى الكتاب  - السياسية والقانونية املتعلقة بالصراع الفلسطيني
  .املؤرخ وقلم األديب، وبرهة املعاجلة السياسيةعليها بعيدة، بصورة أو بأخرى، عن عين 

شيء آخر جدير بالذكر هو أن ترجمة الكتاب موفقة إىل حدّ كبير، وخصوصاً يف صوغ 
النص الذي حافظ على لُحمته كوحدة متكاملة، وعلى زخمه العاطفي، ودقته القانونية، وهو األمر 

  .الذي يزيد يف أهمية هذه النسخة العربية
  فيصل قرقطي

  نيوقسيا/ كاتب فلسطيني



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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