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�سنة 1975 في مدخل �سجن في 

نابل�س، راأيت المحامية فيليت�سيا 

فتها بنف�سي وقلت: ا�سمي عدنان 
ّ
النغر. عر

جابر. قالت �ساحكة: ''لكن عدنان جابر 

كبير.'' قلت لها: ''اأنا عدنان جابر ال�سغير، من 

الخليل، وابن عمي عدنان مثقال جابر، من 

بيت لحم، اأكبر مني.''

وبالمنا�سبة، من حين اإلى اآخر اأواجه 

م�سكلة في االأ�سماء، فاأ�سطر اإلى تو�سيح 

نف�سي حين ي�ساألني كثيرون، وكانت المحامية 

منهم، ولهذا اأعدت عليها تعريفي بنف�سي: اأنا، 

عدنان حافظ جابر، من الخليل، بع�س زمالئي 

االأ�سرى ينعتوني بـ ''عدنان ال�سيخ''، الأني 

طعنت ثالثة جنود اإ�سرائيليين ب�سيخ كباب 

�سنعته في مدر�سة االأمير محمد االإعدادية 

المهنية، اأمام الحرم االإبراهيمي في الخليل 

في 5 حزيران/يونيو 1969 حين كان عمري 

17 عامًا، واأُ�سبت بر�سا�س الحاكم الع�سكري 

اأبراهام عوفر وجنوده في رقبتي وقدمي. 

وق�سيت في االأ�سر 7 اأعوام ون�سف عام، ثم 

جرى اإبعادي.

واأ�سفت م�ستدركًا ومداعبًا: اأنا من ''تنظيم 

ال�سيخ''، �سيخ فل�سطين، ولي�س ''�سيخ الهند''! 

وهذا التنظيم يتميز ببنية تنظيمية ب�سيطة: 

�سه واحد، والمخطط واحد، والمنفذ واحد! 
ِّ
موؤ�س

ثم انتميت اإلى الجبهة ال�سعبية لتحرير 

فل�سطين، على يد ربحي حداد )اأبو رامز( من 

نابل�س جبل النار، الذي علمني الفل�سفة في 

�سجن ع�سقالن في �سنة 1970، وا�ست�سهد في 

�سنة 2002 في البلدة القديمة في نابل�س في 

اأثناء الغزو االإ�سرائيلي، ثم ا�ستقلت من الجبهة 

ال�سعبية، واأنا منذ اأعوام من ''تنظيم االإن�سان 

وفل�سطين''، االإن�سان في كل مكان، وفل�سطين 

التي �سماوؤها اأكبر من قم�سان الف�سائل.

ا عدنان جابر محمود جابر، فهو قائد 
ّ
اأم

الخلية التي نفذت عملية الدبويا ''بيت هدا�سا'' 

ال�سهيرة في الخليل في �سنة 1980، والتي 

قام بها القطاع الغربي لحركة ''فتح''. ا�سمه 

الحركي ''عدنان''، من قرية تيا�سير ق�ساء 

جنين.

حتية �إىل فيليت�سيا النغر

عدنان جابر*

فيليت�سيا لنغر و''احل�سا�سية الإن�سانية''

* كاتب فلسطيني؛ أسير سابق ومبعد؛ حاصل على 
شهادة الدكتوراه في الفلسفة، ومقيم في فرنسا.
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ال�سهيونيين يعتبرون اأنه كلما كانوا اأكثر 

كراهية اإزاء الفل�سطينيين كانوا اأكثر اإخال�سًا 

الإ�سرائيل وال�سهيونية، فاإن فيليت�سيا النغر 

اتخذت تجاه الفل�سطينيين موقفًا نقي�سًا 

مغايراً: ''هوؤالء اإخواني''.

لقد خبرت النغر ماهية الق�ساء 

ف المحاكم االإ�سرائيلية 
ّ
االإ�سرائيلي، وتع�س

وقراراتها المبنية على المواقف الم�سبقة 

واالمتثال لالأجهزة االأمنية االإ�سرائيلية. واأخيراً 

''كفرت'' النغر بزيف الق�ساء االإ�سرائيلي 

وظلمه، فقررت مغادرة الكيان ال�سهيوني 

لتقيم في األمانيا، فتعمل هناك وتحا�سر 

وتن�سط وتوؤلف وتمار�س قناعاتها ال�سخ�سية 

الفكرية واالإن�سانية.

اأبدت القوى المتح�سرة واالإن�سانية 

والديمقراطية في العالم احترامها لفيليت�سيا 

النغر ولمواقفها وم�سيرتها، فنالت العديد من 

الجوائز منها ''جائزة برونو كراي�سكي لحقوق 

االإن�سان''.

ن اأحب فيليت�سيا النغر هم 
َ
اأكثر م

الفل�سطينيون، وكانوا ينادونها تحببًا ''الحاجة 

فوال''.

لم تكن فوال تدافع فقط عن االأ�سرى 

واالأ�سيرات في المحاكم االإ�سرائيلية، بل كانت 

تزورهم في ال�سجون، وتلتقي باأهاليهم. وقد 

اأّلفت عن ال�سعب الفل�سطيني ومعاناته وق�سيته 

العديد من الكتب، وُنّفذ م�سل�سل تلفزيوني 

ا�ستناداً اإلى كتابها ''باأم عيني''، كتب الزمته 

ال�ساعر الجميل الراحل اأحمد دحبور:

يا �سعبي يا عود الندِّ

يا اأغلى من روحي عندي

اإّنا ما�سون على العهِد 

والثالث هو عدنان مثقال جابر، من بيت 

لحم، قريب لي، وهو من اأوائل االأ�سرى في 

�سجون االحتالل ال�سهيوني، ورحل عن عالمنا 

ين.
َ
قبل عام

حين اأو�سحت لفيليت�سيا النغر داخل بوابة 

ن الذين تعرفهم 
َ
ن اأنا، وم

َ
�سجن نابل�س، م

با�سم عدنان، كانت ب�سو�سة وحيوية.

في ذلك اليوم وبعد ذلك، من متابعتي 

لن�ساطها وندواتها ومواقفها وقراءتي لكتبها، 

اأح�س�ست باأنها محامية ال تقوم بواجبها ب�سكل 

بارد، اأو من اأجل التك�سب المالي من االأ�سرى 

وذويهم، بل هي امراأة لطيفة دافئة، ملتزمة 

بق�سية االإن�سان، تحارب االحتالل والظلم، 

وتنحاز اإلى الحقيقة والحرية والعدل؛ امراأة 

ذات ح�سا�سية اإن�سانية.

تلك هي الم�ساألة: ''الح�سا�سية االإن�سانية''. 

ال�سفة التي تجعلك ال ت�سيح بوجهك ومواقفك 

عن �سحايا القمع واالحتالل والطغيان 

واالعتقال والتعذيب والقتل. ال تجعلك تقول: 

''المهم اأنا، ومن بعدي الطوفان''، ال تكون 

محايداً تمار�س ''التطني�س''، وتناأى بنف�سك عن 

الواجب االإن�ساني االأخالقي، فتخر�س وتجبن 

ن جرائم 
ّ
اأمام الظلم والطغيان، اأو تبرر وتزي

الطغاة والمحتلين.

والأنها انحازت اإلى ''الح�سا�سية االإن�سانية''، 

نالت النغر كراهية المحتلين ال�سهيونيين 

والمتطرفين اليهود، وتلقت التهديدات منهم. 

وكانت دومًا، على ا�ستعداد للمواجهة: مواجهة 

�سلطات االحتالل، والق�ساء، واليهود 

ال�سهيونيين، فرافعت بب�سالة عن المنا�سلين 

والفدائيين الفل�سطينيين، وف�سحت عن�سرية 

االحتالل وغطر�سته، وكتبت موؤلفات عن 

االحتالل والفل�سطينيين. واإذا كان غالة 


