
 !خميس حيفا تحتفي بذكرى شهيد الحرية جوليانو مير
 

 آمال عّواد رضوان
 

-6-32بإشراِف طاقم واسٍع ِمن فّناني المسرح والّسينما والموسيقا، أقاَم مسرُح الميدان في حيفا أمسيًة فّنّيًة بتاريخ 
المغدور برصاص الحقد في  ، احتفاًء بذكرى الفنان المناضل الممّثل والمخرج جوليانو مير خميس الفمسطينّي،3122

في مخّيم الاّلجئين في جنين، حيث تعّرَض لخمس رصاصاٍت ِمن ُمسّمٍح مجيوٍل أماَم مسرح الحّرّية  5-5-3122
الذي أّسستُو والدُتُو آرنا مير في المخّيم، وىدمتُو قّواُت االحتالل " الحجر"الذي أّسسُو، ليكمَل مشواَر مسرح 

، وكان طفمو يرافقو حين تعّرض إلطالق النار، لكن الطفل لم ُيَصْب بأذى 3113عام  ناإلسرائيمّي في اجتياح جني
 !جسديّ 

 
 

لقد غّصت قاعة مسرح الميدان بالمدعّوين من ُمحّبي المرحوم الفنان والمخرج جوليانو لممشاركِة بحفِل التأبين، فتخّمَل 
نان جوليانو، وفقرات فّنّية من موسيقا وغناٍء منفرد، ىذه األمسية مقاطُع فيديو تناولت جزًءا طفيًفا ِمن مسيرِة الف

وتمثيل محّمد بكري مقطع ِمن المتشائل لمكاتب إميل حبيبي، كما قّدم ذياب ذياب مقطًعا من مسرحّية ذياب، واختتَم 
لزيارِة مسرح الحّرّية  الّمقاَء الفّنان عالء حميحل بكممٍة مؤّثرة، مقّدمٍة ِمن مسرح الحّرّية والفّنانين، ودعا فييا الجميورَ 
 ..في جنين ودْعِمِو ماّديًّا ومعنويًّا، ليتمّكن الطاقم فيو ِمن االستمرارّيِة في مسيرِة المرحوم جوليانو



جوليانو كان شامخا ناشًطا ِمن أجل الشعب الفمسطينّي، وقد تمقى تيديداٍت بسبب نشاِطِو في فعالّياٍت ثقافّيٍة في 
، وفق ما ذكرت وسائُل اإلعالم العبرّية، فيو ِمن عرب الجميل، يحمل جنسّية إسرائيمّية، "نمخّيماِت الالجئين في جني

والُدُه فمسطينّي وأّمُو ييودّية، كانت ناشطة سالم إسرائيمية، ونظمت عّدة نشاطاٍت ثقافية تدعو لمّسالم في مخّيم 
 . جنين

 
 

ناضمة، ولم ينَس أنو ابن صميبا خميس المناضل، فكان ُيراوح جوليانو لم ينَس يوًما أنو ابن آرنا الييودية اليسارية الم
، وجعل يبحث بصمٍت عن مكان ينتمي إليو، "جول ييودّي فمسطينّي صاٍف ونقيّ "بينيما، فأوجد المصمح الخاص بو 

 . اِتوفمدينة تل أبيب لم تُعْد خياًرا، وقد تقمصت خياراُتُو في الّداخل، وعاش وحيًدا في داخل أسئمِتِو وانتماء



ومنذ وفاة والدتو سكن جوليانو في مخّيم جنين، واختار أن يترَك كّل شيٍء لمعمل في المخّيم مع أطفاٍل عرفتيم والدتو 
قبل عشرين عاًما، فضّم الشباَب والفتياِت في جنين لمسرح الحّرّية بعدما نشَر فكرة المسرح في المدينة، وكانت ىناَك 

، ولحرق طابع وُىوّية ومستقبل الفمسطينّي، لكن جوليانو لم ينَحِن ولم ُييادن، ولم "ةالحّريّ "محاوالٌت لحْرِق مسرح 
ينكمش سعُيُو الحثيث أماَم الّتيديدات، وما تضاءَل حمُمُو المؤمن في وجِو المستحيل، رغَم أنو كاَن ُيواجُو أزمة كبيرة 

في مركز المدينة، ومنعوُه لدواٍع تخطيطّيٍة من مع بمدية جنين ومحافِظيا، حول المبنى الجديد لممسرح الذي بناُه 
 . االستمرار

 
اذ كان واحًدا ِمن أبناِء المخّيم، فعاش "كان محافظ جنين قدورة موسى قد استنكَر اغتياَل المخرج الفمسطينّي جوليانو، 

، وسُيالحق القضاُء معيم مّر األّيام وُحموىا، ونشط من أجل أن يكون ىناك مسرٌح قادٌر عمى قيِر الظمم واالحتالل
 ".الفمسطينّي جريمة القتل والكشف عن الجناة، وتسميميم لمقضاء



 : سالم فّياض، فقد أدان بشّدٍة اغتياَل المخرج جوليانو خميس قائال. أّما رئيُس الوزراء الفمسطينّي د
كّل المبادئ والقيم اإلنسانّية،  ىذه الجريمة البشعة ال يمكن الّسكوت عنيا إطالًقا، وىي تشكل انتياًكا خطيًرا يتجاوز"

وتتناقُض مع عاداِت شعبنا وأخالِقِو في التعايش، فال يمكن الّتياوُن في التعامل مع ىذه الجريمة أو غيرىا، كما ال 
 ".يمكن الّسماح وال تحت أّي ظرٍف ِمن الظروِف بالفمتان والعبث باألمن

 
 : دارةفاتن غطاس رئيسة اإل -وقد جاء من إدارة مسرح الاّلز

مثل الّصاعقة وقَع عمينا خبُر اغتيال الفنان التقدمّي جوليانو؛ مؤّسس مسرح الحّرّية في جنين، وأحد أىّم الفنانين، "
ّننا إذ نستنكر  فقّدم الكثيَر في دعم نضال الشعب العربّي الفمسطينّي، في سبيل الحّرّيِة وجالء االحتالل اإلسرائيمّي، وا 

ي ميما كانت األيدي التي تقف وراءه، فإنو محاولة الغتيال كّل صوٍت تقدمّي وتحّررّي، وندين ىذا االغتيال الذ
عطاء فّن تقدمّي، من خالل إقامة مسرح ُحّر في قمب مخّيم جنين، ومحاولة الغتيال أّي  ُيحاول كسَر الحواجز وا 



ُحرٍّ آخر مختمف، ومحاولة لتشويِو  صوٍت عاقٍل إسرائيمّي ُمدافع عن الّشعب الفمسطينّي، ومحاولة الغتيال أّي صوتٍ 
نضال الّشعب العربّي الفمسطينّي، وبوفاة جوليانو تخسُر الحركة الفنّية واحًدا ِمن الفنانين الجريئين، الذي عرَف كيف 

ننا  ُيحّمُل الفّن رسالة إنسانّية وطنّية أممّية أصيمة وجريئة، حاولت تحريَر اإلنسان الفمسطينّي الرازح تحت االحتالل، وا 
ُنحني رؤوَسنا إجالاًل ليذا اإلنسان الكبير والمناضل العنيد، ليذا الفنان التحّررّي ابن المناضمْين صميبا خميس وآرنا 
مير، ابن الخّط الوطنّي واألممّي الُمدافع عن اإلنسان، فجوليانو وأممّيتو وفّنو التقدمّي باقون، واالحتالل وأعواُنو إلى 

 "!الزوال

 
 

ُعمِق أسِفِو وغضبِو عمى جريمة مقتل الفنان التقدمّي األممّي "دوف حنين قد عّبَر عن . ب الجبيوي دوكان النائ
جوليانو، الذي وىب حياتو لمسرح الحرية في جنين، وكان يرى بو رجَل األفعال والقيم التقدمّية واألممّية الحقيقّية، وقد 



ن األراضي الفمسطينّية، فحارَب االحتالَل بطريقِتِو الخاّصة ِمن آمن بكّل ُعمٍق بوجوب إنياِء االحتالل وانقالِعِو م
 ".خالل الفن والمسرح، وخّرج أجيااًل من الفنانين والممثمين الفمسطينّيين

، حول أطفال فمسطينّيين ِمن مخّيم جنين، 3114عام " أوالد آرنا"، وفيمم "الكراسي"وقام جوليانو بإخراج مسرحّية 
في حيفا، وقبل أشير قميمة " الميدان"لمسرح " العذراء والموت"ّية عاصفة صافعة ُمدّوية بعنوان وقبل سنة أخرَج مسرح

، ليحّوليا إلى قّصة فتاة من جنين، ُيجبُرىا أىميا عمى الزواج، فتجُد خالَصيا "أليس في بالد العجائب"أخرَج قّصة 
 !وميرَبيا في عالم العجائب

 
 .. جوليانو

 األماسي حّق روِحك النضالّيِة المثابرة المؤمنة بالتحدي والمتمردة عمى الظمم واالستبداد؟ ىل تفي ىذه التنديدات و 
ىل سيستمرُّ ضغُط اإلعالم العربّي والجماىيِر والمسؤولين العرب عمى جيات التحقيق الفمسطينّية واإلسرائيمّية، 

 أمثاِلك؟لمكشف عن قاتميَك ومحاكمتيم، لبتِر أيدي َمن تسّوُل لو روُحُو قتل 
 



 

 
 


