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حتية �إىل فيليت�سيا النغر

عمر

عفانة*

�سيدي القا�ضي :اُحكم على هذا
الر�ضيع بال�سجن ثالثة �أعوام!!

فيليت�سيا

النغر �إن�سانة مده�شة
ج�سدت �إن�سانيتها
ّ
ب�آالف الق�ص�ص والمواقف التي �أدخلت
الفرح والموا�ساة �إلى قلوب الفل�سطينيين،
من موقع الآخر.
الدفاع عن حقوق الإن�سان واالنت�صار لها
كان المحرك لن�شاطها كله .و�شهادتي عنها
هي بمثابة اعتراف بمواقفها الإن�سانية
ال�شجاعة التي تركت �أثراً �إيجابي ًا عميق ًا على
�أفراد عائلتي منذ �أن دافعت عن والدتي حين
اع ُتقلت ،حتى اليوم.
لقد دخلت طيبة الذكر الراحلة فيليت�سيا
النغر حياتنا في �أثناء اعتقال والدتي
المرحومة مريم عفانة في �سنة  ،1983حين
لج�أنا �إليها بعد �أن �ضاقت بنا ال�سبل في
محام بتكلفة مالية غير
محاولة لت�أمين
ٍ
مرهقة� ،إذ ال قدرة لنا على دفع مبالغ كبيرة.
في تلك الأثناء التقينا بالمحامية
* أسير محرر وجريح من نابلس ومقيم فيها.

فيليت�سيا التي �أخذت على عاتقها م�س�ؤولية
الدفاع عن والدتي المر�ضعة حينذاك لأخي
نعيم (الذي �أ�صبح اليوم �ضابط ًا في ال�سلطة
الوطنية برتبة مقدم).
كان الإجراء الأول للمحامية ،العمل على
نقل والدتي من مركز التحقيق في الم�سكوبية
(القد�س) �إلى مركز تحقيق نابل�س كي تكون
قريبة من ر�ضيعها ،ثم انتزعت المحامية قراراً
يق�ضي بال�سماح لوالدتي ب�إر�ضاع ابنها
يومي ًا .وكان ذلك �سبب ًا في نقلها �إلى نابل�س.
ُكلفت �أنا ،من العائلة ،بمهمة حمل �أخي
ال�صغير نعيم والذهاب به �إلى �سجن نابل�س
القديم يومي ًا ،واالنتظار طوي ًال قبل �أن ت�أتي
�شرطية �إ�سرائيلية لت�أخذه مني وت�س ّلمه �إلى
والدتي مدة ن�صف �ساعة للر�ضاعة ،ثم تعيده
إلي.
� ّ
ا�ستمرت هذه الحال حتى يوم المحاكمة.
في ذلك اليوم تر ّق َبت �أمي المقيدة بالأ�صفاد
على �أحر من الجمر ر�ؤية ر�ضيعها في قاعة
المحكمة ،لكن الحر�س رف�ضوا �إدخاله بذريعة

حمور

الإزعاج الذي يت�سبب به الأطفال .وفي تلك
الأثناء ح�ضرت المحامية فيليت�سيا ،وكانت
�أول مرة �أ�شاهدها فيها ،ف�سلمت علينا وقالت:
�أنا المحامية التي �ستدافع عن �أمكم بناء على
ات�صال من في�صل الح�سيني .وب ّلغتنا �أنها
متبرعة مجان ًا للدفاع عن �أمي.
اقتربت فيليت�سيا من �أمي و�س�ألتها :وين
الر�ضيع؟ �أجابت �أمي :منعوه من الدخول.
ا�ستنفرت وامتقع وجهها بالغ�ضب ،وخرجت
�إلى البوابة الرئي�سية و�أخذت الر�ضيع نعيم من
�أخي عبد الكريم الذي كان ينتظر في الخارج.
حاول الجنود منعها� ،إ ّال �إنها قاومتهم
واندفعت بالر�ضيع �إلى قاعة المحكمة وتقدمت
نحو والدتي وو�ضعت نعيم في ح�ضنها.
تقبل
وبينما انهمكت �أمي في البكاء وهي ّ
وتحت�ضن ر�ضيعها في م�شهد درامي حزين
وحقيقي ،حاول بع�ض الجنود منعها و�أخذه
منها� ،إ ّال �إن فيليت�سيا ت�صدت لهم ومنعتهم،
وحذرتهم من �أنها �ستحا�سب كل َمن يلم�س
الطفل.
بد�أت الجل�سة و ُتليت الئحة االتهام التي
ورد فيها �أن والدتي متهمة بعدم الإخبار عن
زوجها الفدائي محمد عفانة قبل �أن ي�ست�شهد*.
انتف�ضت فيليت�سيا غا�ضبة وقالت للمدعي
العام :هل تطالبها ب�أن تخون زوجها وت�أتي
لإخبارك ب�أ�سراره؟ هل ت�ستطيع �أي �إن�سانة
تحب زوجها و�أبناءها القيام بذلك؟
لم ي�أبه المدعي العام با�ستنكار المحامية
وا�ستمر في �إل�صاق التهم ب�أمي .وبعد مداولة
طويلة ُحكم على �أمي بال�سجن الفعلي ثالثة
�أعوام.
كان قراراً جائراً �أثار غ�ضب فيليت�سيا التي
تقدمت من �أمي وحملت الر�ضيع نعيم
وو�ضعته على من�صة الق�ضاء �أمام القا�ضي
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وقالت له ب�صوت عالٍ � :سيدي القا�ضي ،اُحكم
على هذا الر�ضيع بال�سجن ثالثة �أعوام كي
يكون مع والدته ،لأنها الوحيدة الم�س�ؤولة عن
ح�ضانته ورعايته وهذا حقها القانوني.
و�أ�ضافت :محكمتكم م�س�ؤولة �أمام العالم عن
اتخاذ مثل هذا القرار ال�شاذ بحق ر�ضيع.
عمت
ما �إن �أنهت المحامية كالمها حتى ّ
الفو�ضى قاعة المحكمه ،وبعد ربع �ساعة من
المداوالت المغلقة �صدر قرار جديد بتحويل
الحكم الفعلي �إلى حكم مع وقف التنفيذ،
واالكتفاء بالمدة التي ق�ضتها �أمي في ال�سجن،
وجرى الإفراج عنها في اليوم نف�سه.
انت�صرت فيليت�سيا المحامية الإن�سانة
ال�شجاعة ،و�أدخلت الفرحة �إلى قلوب عائلة
منكوبة با�ست�شهاد الأب الفدائي وباعتقال
الأم.
�أحببناها كما �أحبها الآالف من
المنا�ضلين والمنا�ضالت الفل�سطينيين
وعائالتهم ،وكم حز ّنا عندما �سمعنا بخبر
وفاتها.

* عائلتي فقدت الأب الذي ا�ست�شهد في نابل�س في
�سنة  ،1982و�أخي فتحي ا�ست�شهد في غارة على
محلة الفاكهاني في بيروت في �سنة  ،1981و�أخي
�إبراهيم ا�ست�شهد في �أثناء اجتياح نابل�س في �سنة
 ،2002و�أنا ــ عمر عفانة ــ �أم�ضيت  14عام ًا في
ال�سجن بعد �أن اع ُتقلت و�أنا م�صاب وفي حالة
غيبوبة ،و�أُفرج عني في �صفقة تبادل �أ�سرى ،وابنتي
كفاح اع ُتقلت � 3أعوام و�أُفرج عنها في تبادل �أ�سرى،
وهدم منزل العائلة في نابل�س مرتين.
ُ
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يف وداع ن�صرية الأ�رسى.
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