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حتية �إىل فيليت�سيا النغر

وجيه

ال�شيخ*

فيليتي�سا النغر التي توحدت
مع املدافعني عن احلرية

لم

يكن خبر وفاة المحامية المدافعة
عن حقوق الإن�سان فيليت�سيا النغر
كغيره من الأخبار التي تمر من دون �أثر.
تعرفت �إلى فيليت�سيا النغر في �سبعينيات
القرن الما�ضي ،طالب ًا منها الدفاع عن ابن
عمي المعتقل والمعوق حركي ًا ،جمال ال�شيخ.
وقفت �آنذاك �أمام �سيدة �شقراء نحيفة ت�ستمع
ُ
�إلى محدثها بتركيز ،وبنظرة �إن�سانية فيها
كثير من الغ�ضب واالعتذار .قالت لي بت�أثر
�أنها ت�شعر ب�ألمنا وبالظلم الواقع علينا.
لم يكن هدف فوال جمع المال ،ولم تبحث
عن االمتيازات ،و�إنما كانت مواقفها ت�سبب
لها التوتر الدائم والمتاعب والإحباط� ،إلى �أن
و�صلت �إلى مرحلة لم تعد فيها قادرة على
ا�ستخدام كلمة ''�سيدي القا�ضي'' ،فرحلت عن
البلد كي تزاول الن�ضال على جبهة �أُخرى ،وها
هي الآن ترحل عن الدنيا ...وداع ًا رفيقة فوال.
منذ �أن �أُعلن وفاة فيليت�سيا النغر� ،أح�س
الفل�سطينيون بخ�سارة �صديقة وحليفة مخل�صة
لهم .و�سرعان ما دعت م�ؤ�س�سات وقوى وطنية

و�أ�سرى محررون في مخيم الدهي�شة �إلى حفل
ت�أبين للراحلة التي عرفها �أهل المخيم طوال
�أعوام ،كمدافعة عن �أبنائهم ،ومت�ضامنة مع
مخيمهم في مواجهة الوح�شية الإ�سرائيلية.
لبى جمع من �أبناء المخيم الدعوة ،وكان
ّ
معظم الح�ضور من المنا�ضلين نزالء ال�سجون
ممن دافعت عنهم الراحلة ،ومن
الإ�سرائيلية ّ
الذين قر�أوا كتاباتها المميزة في الدفاع عن
حقوق الفل�سطينيين الإن�سانية والمدنية ،وفي
مناه�ضتها لالحتالل والعن�صرية.
تحدث ر�شيد �شاهين عن ذكرياته معها
عندما دخل ال�سجن لأول مرة وهو في
ال�ساد�سة ع�شرة من عمره ،في منت�صف
�سبعينيات القرن الما�ضي .قال:

كنت ممنوع ًا من لقاء �أهلي لأكثر من
�شهرين و�أنا �أتعر�ض للتحقيق داخل
ال�سجن .قابلتني المحامية فيليت�سيا
* ناشط سياسي من مخيم الدهيشة.
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بيت العزاء يف الدهي�شة.

وقالت لي وهي تعانقني� :أنا �أمك.
كان لهذا الموقف �أثر بالغ في رفع
معنوياتي وفي �صمودي.
كانت فيليت�سيا تعرف �أمهاتنا،
وكانت تذهب �إليهن في بيوتهن وتجل�س
ل�ساعات ت�ستمع �إلى ق�ص�صهن وق�ص�ص
�أبنائهن ،وتبادلهن ال�شعور والموا�ساة،
وترفع من معنوياتهن.
وا�ستعاد ال�صحافي حمدي فراج من ذاكرته
زيارة فيليت�سيا لمنزله ،مت�ضامنة مع �أهل
المخيم الذي �أحاطته �سلطات االحتالل
بالأ�سالك ال�شائكة وال�صفيح وبراميل الأ�سمنت
على طول الطريق العام المال�صق لبيوت
المخيم .قال:

جاءت �إلى المخيم ومعها مجموعة من
المت�ضامنين الإ�سرائيليين والأجانب
لتف�ضح �سيا�سة هدم بيوت المخيم

وتو�سيع ال�شوارع الداخلية من �أجل
ال�سيطرة المحكمة عليه ،ومنع �سكانه
من ال ّتما�س مع ال�شارع الرئي�سي حيث
تتعر�ض �سيارت المحتلين والم�ستوطنين
للر�شق بالحجارة.
�أراد المحتلون تحويل مخيمنا �إلى
مع�سكر محاط بالأ�سالك ال�شائكة ،تكراراً
�شق �شوارع على �أنقا�ض بيوت
لتجربة ّ
المخيمات في قطاع غزة.
جاءت فيليت�سيا والمت�ضامنون
كي ي�شجعونا على ال�صمود ورف�ض
�إجراءات االحتالل قائلة :ا�صمدوا
و�سنقف �إلى جانبكم في مواجهة هذه
الم�شاريع المخ ّلة ب�أب�سط حقوق �أبناء
المخيم والمنتهكة لإن�سانيتكم ،ولت�ؤكد
�أن هزيمة ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ممكنه،
ووعدت برفع الق�ضية �أمام المحكمة
الإ�سرائيلية العليا لإزالة ال�سياج ووقف
الهدم.

فيليتيسا النغر التي توحدت مع املدافعين عن احلرية

وعر�ض ال�صحافي ح�سن عبد الجواد دوراً
�آخر لفيليت�سيا النغر ،م�شيراً �إلى �أنها تطوعت
ممن تم �إبعادهم عن
للدفاع عنه وعن �آخرين ّ
وطنهم ،وخ�صو�ص ًا �أنها في ذلك الوقت كانت
تخو�ض معركة قانونية �ضد �سيا�سة الإبعاد
التي ا�ستهدفت النا�شطين �ضد االحتالل.
و�أ�ضاف �أنها لم تكن محايدة في ق�ضية
الإبعاد كما الق�ضايا الأُخرى ،و�إنما كانت
�صاحبة موقف مبدئي �صريح و�شجاع في
رف�ض االنتهاكات الإ�سرائيلية كلها ،الأمر
عر�ضها لغ�ضب الم�ؤ�س�سة الق�ضائية
الذي ّ
والع�سكرية.
وتحدث �آخرون عن �إخال�صها لمبادىء
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العدالة والم�ساواة وحقوق الإن�سان ،وهو ما
جعلها عر�ضة للتهديدات واالعتداءات
الإ�سرائيلية ،فقد كان الجنود يكرهونها
وي�شتمونها ويقولون للأ�سرى :هذه ال�شيوعية
لن تفيدكم .لكنها كانت تقف �أمام ق�ضاة
المحاكم الع�سكرية لمدة ت�صل �إلى � 20ساعة
�أحيان ًا وهي تدافع عن المعتقلين كمنا�ضلين
من �أجل الحرية.
وكان الق�ضاة يخافون منها ومن قدراتها
القانونية في الدفاع عن الأ�سرى الفل�سطينيين
من دون كلل �أو ملل ،لأنها �صاحبة ق�ضية،
ولأنها �إن�سانة.
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