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حوار

في  الغربية  ال�ضفة  ولعموم  جنين  لمخيم  الإ�ضرائيلي  الع�ضكري  الجتياح  طرح 

اأ�ضئلة �ضيا�ضية وحقوقية واإن�ضانية واأمنية عن ال�ضراع الفل�ضطيني -  �ضنة 2002، 

الإ�ضرائيلي على دول و�ضعوب العالم، لكنه لم يطرح اإلاّ �ضوؤاًل واحداً على الموؤ�ض�ضة 

واأكثرية المجتمع الإ�ضرائيلي، اإنه �ضوؤال الأمن الإ�ضرائيلي.

والمعزز  الوقح  الإ�ضرائيلي  التجاهل  يك�ضف  الأمن  �ضوؤال  في  الجوهري  الفرق 

بغطر�ضة القوة، لالحتالل الم�ضتدام الجاثم بال رحمة على �ضدور ماليين الفل�ضطينيين. 

من هذا الفرق اأراد محمد بكري ال�ضينمائي والم�ضرحي الفل�ضطيني، اأن يقول للعالم 

بلغة ال�ضورة الحية وبكلمات ال�ضحايا ''كفى لالحتالل'' الذي ُيعتبر المنِتج الرئي�ضي 

للكوارث الإن�ضانية والكراهية وال�ضطهاد والنهب والموت والتمييز والعنف.

حممد بكري: نقاوم بالفن

اأجرى احلوار: مهند عبد احلميد*

* �سحافي فل�سطيني.
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■ قررت المحكمة الإ�ضرائيلية م�ضادرة جميع 
ن�ضخ فيل���م ''جنين جني���ن''، واإلزامك كمخرج 

للفيل���م بدفع تعوي�ض ق���دره 55.000 دولر، 

ف�ضاًل ع���ن 15.000 دولر كم�ضاريف قانونية 

اأُخرى للمدعي ن�ضيم مجناجي، مقدم )احتياط( 

ف���ي جي�ض الحتالل. وكان���ت الحيثيات التي 

ا�ضتندت اإليها المحكمة، عدم التزامك بالحقيقة 

وقيام���ك بت�ضوي���ه الأحداث وتقدي���م الرواية 

الفل�ضطيني���ة على اأنه���ا حقيقة وحيدة. وكان 

ق���رار الرقابة الع�ضكري���ة الإ�ضرائيلية القا�ضي 

َمن ميلك القوة ميلك احلقيقة يف العرف الإ�رسائيلي

انطلق بكري برفقة الم�ضور رامز قزموز ومهند�ض ال�ضوت ن�ضر من النا�ضرة اإلى 

المنت�ضرة  الحتالل  قوات  تفادي  محاوًل  طويلة  �ضاعات  ا�ضتمرت  رحلة  في  جنين 

داخل مدينة جنين وفي محيطها، وُتوجت الرحلة المحفوفة بجميع اأنواع المخاطر 

بدخول مخيم جنين الخارج لتواّه من معركة �ضر�ضة، والمعَلن منطقة ع�ضكرية مغلقة 

محظوراً دخولها.

كان غبار الدمار ورائحة الموت ورائحة انفجار ال�ضواريخ تمالأ الجو، و�ضط حركة 

حذرة للنا�ض الذين يتجولون بين اأنقا�ض مخيمهم، يجمعون بع�ض الأ�ضالء من اأ�ضفل 

كل  كانت  �ضفرية.  بداية  اإلى  اأعادتهم  التي  خ�ضائرهم  ويتفقدون  المدمرة،  المباني 

حركة محفوفة بالمخاطر جراّاء القذائف والألغام التي لم تنفجر، والقناّا�ضة المتاأهبين 

والآليات الع�ضكرية التي ما زالت ُتحكم �ضيطرتها على اأجزاء من مدينة جنين.

اأراد، فقد  اأراد بكري اأن ُيقدم رواية ال�ضحايا قبل اأن تجفاّ الدماء، وكان له ما 

انت�ضر فيلم ''جنين جنين'' ب�ضرعة قيا�ضية محدثًا ت�ضامنًا مع �ضعب يقاوم المحتلين 

اأعزل. وقد  للعدوان والمعتدين وجرائمهم في حقاّ �ضعب  باإرادة ل تلين، وا�ضتنكاراً 

زاد المنع الإ�ضرائيلي الفيلَم انت�ضاراً، خالفًا لرغبة المحتلين الذين اأرادوا ال�ضتفراد 

د. بتقديم رواية الجالاّ

منَع  الإ�ضرائيلية  المحكمة  قرار  بعد  جنين''  ''جنين  فيلم  معركة  تجليات  عن 

محمد  الفنان  محاورة  الفل�ضطينية''  الدرا�ضات  ''مجلة  ارتاأت  واإتالفه،  الفيلم  عر�ض 

بكري لمعرفة خبايا ال�ضراع على جبهة الفن والثقافة.

بمن���ع الفيلم قد ا�ضتند اأي�ضًا اإلى تهمة تزييف 

الحقائق من خالل اتهام الفيلم لجي�ض الحتالل 

بارت���كاب جرائ���م حرب، كاأن ارت���كاب جرائم 

الح���رب مقبول، لكن توثيقها مرفو�ض ويعاَمل 

كجريمة. كيف تنظر اإلى ذلك من زاوية قانونية، 

ولماذا تجاهلت المحكمة الإ�ضرائيلية ال�ضهادات 

التي وثاّقتها من داخل المخيم م�ضتبعدة اأي�ضًا 

تقاري���ر منظم���ات حقوقي���ة دولي���ة ومحلية 

واإ�ضرائيلية؟

من  ال�سوؤال،  هذا  عن  بالإجابة  �ساأنطلق   ■
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للمحامي  كاملة  حرية  اللد،  في  المركزية 

ن اللذين جلبهما كي يتهموني 
َ
المدعي وال�ساهدي

اإلاّ  هو  ما  الفيلم  اأن  ادعاء  وبترويج  بالكذب 

عن  عبارة  واأنه  اآخره،  اإلى  اأوله  من  اأكاذيب 

اإلى   
اّ
يمت ول   ،)science fiction( علمي  خيال 

للحقيقة!  ت�سويه  مح�ض  وهو  ب�سلة،  الواقع 

المخيم  و�سط  تدمير  حقيقة  متجاهلين 

المنازل،  بع�ض  في  �سكان  بوجود  بالجرافات 

اأحد  اأطلق  التي  الحامل  المراأة  ومتجاهلين 

القنا�سة الر�سا�ض واأ�سابها وهي في �سهورها 

اإر�ساع  من  تتمكن  ولم  الحمل،  في  المتقدمة 

طفلها فيما بعد، ومتجاهلين اأي�سًا دفن معاٍق 

على كر�سي العجالت تحت الأنقا�ض؟

ر 
اّ
عب التي  ال�سحايا  عذابات  تجاهلوا  لقد 

عنها الفيلم ب�سدق. والأنكى من ذلك اأن الدعاية 

الذين  المخيم  اأبناء  اأن  زعمت  للفيلم  المعادية 

ظهروا في الفيلم قراأوا من لفتات ُكتبت عليها 

الن�سو�ض التي اأردُت اأن يقولوها، مداّعين بذلك 

اأفواه  في  وو�سعتها  الأكاذيب  لفقت  اأنني 

خالل  اأيام  خم�سة  ق�سيت  اأنني  مع  النا�ض، 

متوا�سل  ق�سف  بعد  مدمر  مكان  في  الت�سوير 

لقد  ال�ساهَدين:  اأحد  قال  اأ�سبوعين، ومثلما  دام 

اإنها  بحيث  الإ�سرائيلية  الكتائب  تبديل  تم 

هنا  واأختم  مرات.  ثالث  الهجوم  في  تناوبت 

بيت�سيلم  منظمة  �سهادات  تكفي  األ  بالقول: 

جرى  ا 
اّ
عم الأُخرى  الإن�سان  حقوق  ومنظمات 

جرى  عديدة  جرائم  وعن  جنين  مخيم  في 

توثيقها مبا�سرة كجريمة قتل الم�ساب بالتوحد 

الفتاح  عبد  ال�ساب  قتل  وتاأكيد  الحالق،  اإياد 

من  بدًل  الأخيرة  اأنفا�سه  يلفظ  وهو  ال�سريف 

اإ�سعافه؟ ثم هل هناك ملكية لأحد على الحقيقة؟ 

يملك  القوة  يملك  ن 
َ
م الإ�سرائيلي  العرف  في 

الحقيقة!

المحكمة  قرار  الإ�سرائيلية مع  الحكومة  تعامل 

الولية  امتالكها  ب�ساأن  الدولية  الجنائية 

وعلى  فل�سطين،  في  الو�سع  على  الق�سائية 

الأرا�سي التي تحتلها اإ�سرائيل منذ �سنة 1967، 

ذلك  في  بما  الغربية،  وال�سفة  غزة  وتحديداً 

الذي يحتمل تقديم  القرار  ال�سرقية. هذا  القد�ض 

بتهمة  المحاكمة  اإلى  وجنرالت  م�سوؤولين 

الفل�سطينية  الأرا�سي  في  حرب  بجرائم  القيام 

الدنيا  ''تقيم  وجعلها  اإ�سرائيل  اأخاَف  المحتلة، 

المحكمة  هذه  اإن  نتنياهو  قال  تقعدها.''  ول 

العداء  خلفية  على  الأكاذيب  على  تعتمد 

''كل ما دقاّ الكوز  لل�سامية، وهي و�سفة تتكرر 

والجرائم  لالنتهاكات  نقد  كل  ومع  ة''، 
اّ
بالجر

الإ�سرائيلية.

''جنين  في فيلم  لل�سامية  بالعداء  اتهامي 

ك. حنا  فيلم  مع  حدث  ما  ي�سبه   جنين'' 

كو�ستا  لمخرجه   1983 �سنة  في   )Hanna k.(
بم�ساركة  بطولتي  من  فيلم  وهو  غافرا�ض، 

الممثلة الأميركية جيل كاليبورغ، حين اتهمت 

الدوائر الإ�سرائيلية كو�ستا غافرا�ض بالال�سامية 

ون�سرت ت�سريحًا اعترا�سيًا مف�ساًل من ثالثين 

محاولة  في  لغات،  عدة  اإلى  وترجمته  بنداً 

�ض 
اّ
حر

ُ
للبرهنة على اأن الفيلم معاٍد لل�سامية وي

باأن  العلم  مع  الوجود،  من  اإ�سرائيل  اإزالة  على 

روؤيته،  في  مو�سوعيًا  يكون  اأن  حاول  الفيلم 

لكن عندما طرح ولأول مرة ق�سية حقاّ العودة 

ذلك  اعُتبر  العالمية،  ال�سينما  في  للفل�سطيني 

تهديداً لوجود دولة اإ�سرائيل. واأذكر اأي�سًا عندما 

دار  اأمام  باري�ض  في  زوجتي  مع  واقفًا  كنت 

ال�سينما في ال�سانزليزيه في باري�ض في العر�ض 

اأحدهم بدار ال�سينما مبلاّغًا  الأول للفيلم، ات�سل 

عن وجود قنبلة موقوتة في القاعة، الأمر الذي 

اأربك الجمهور واألغى العر�ض في ذلك اليوم!

المحكمة  اأعطت  فقد  ال�سوؤال،  اإلى  بالعودة 
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الفل�ضطيني����ة الم�ضروع����ة والمعراّفة في القانون 

الدول����ي، وتق����وم بتاأجي����ج ال�ض����راع و�ضناعة 

الكراهية عبر الحت����الل وال�ضتيطان وال�ضيطرة 

على �ضعب اآخر واإغالق م�ضارات الحل ال�ضيا�ضي 

كاف����ة؟ وكيف ترى ذلك واأن����ت المتهم بتجاهل 

الأ�ضب����اب الإ�ضرائيلية لقتحام مخيم جنين في 

فيلم����ك ال�ضهير؟ وما حقيق����ة الم�ضهد الأر�ضيفي 

الذي ظهر فيه ال�ضابط الإ�ضرائيلي؟

■ الخط����اب ال�ضيا�ضي والإعالم����ي الإ�ضرائيلي 
يبرر تدمير اأج����زاء من مخيم جنين واأجزاء من 

البلدة القديمة في نابل�ض واأماكن اأُخرى في مدن 

ومخيمات ال�ضفة والقطاع، ويبرر قتل مقاومين 

ومدنيي����ن وت�ضري����د اآلف الفل�ضطينيين مجدداً، 

وهذا كله بذريعة حماية مدن وبلدات اإ�ضرائيلية 

تعر�ض����ت لهجمات فل�ضطينية. لم����اذا تتجاهل 

الحقوق  الإ�ضرائيلية دورها في رف�ض  الموؤ�ض�ضة 

حتى  المحرقة  فاتورة  لهم  يدفع  العالم 

يومنا هذا، وي�سعهم فوق القانون، فال عجب في 

الأمم  قرارات  الحائط  بعر�ض  ي�سربوا  اأن 

وفوق  كافة.  الإن�سان  حقوق  وتقارير  المتحدة 

ن 
َ
م وكل  الحقيقة،  يملكون  اأنهم  يداّعون  ذلك 

ومعاٍد  �ض 
اّ
ومحر كاذب  هو  ادعاءاتهم  يخالف 

لل�سامية. اإنهم يحتكرون ملكية ال�سحية الأبدية، 

واأن  العالم،  في  الوحيدة  ال�سحية  اأنهم  داّعين  ُ
م

على  والدليل  بهم.  ن 
َ
تقار ل  الأُخرى  ال�سحـايا 

ذلك موقف اإ�سرائيل الباهت من �سحايا مجازر 

في  الأرمن  كمجزرة  اأُخرى  �سعوب  بحقاّ  وقعت 

الأولى،  العالمية  الحرب  خالل   1915 �سنة 

اإ�سرائيل بها حتى يومنا هذا،  والتي لم تعترف 

الحفاظ على م�سالحها مع  لي�ض فقط من باب 

مكانة  احتكار  تكري�ض  اأجل  من  بل  تركيا، 

الجرائم  يبرر  احتكار  وهو  اأي�سًا،  ال�سحية 

الأمن  عنوان  تحت  المفرطة  القوة  وا�ستخدام 

والأمان، ومن اأجل األاّ تتكرر المحرقة مرة اأُخرى 

مثلما يعتقدون. هذا المنطق الذرائعي يتناق�ض 

مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومع 

الواقع الذي يتفوقون فيه بامتالك قوة ع�سكرية 

فائ�سة عن حاجتهم اإلى الأمن.

■ بع���د كارثة مخي���م جنين رف�ضت الحكومة 
الإ�ضرائيلية تطبيق قرار مجل�ض الأمن الذي دعا 

اإل���ى ت�ضكيل فري���ق دولي محاي���د للتحقيق 

والتدقي���ق في الأحداث التي هزت العالم، كما 

رف�ض���ت ال�ضه���ادات الحياّة الت���ي قدمها فيلم 

اإ�ضرائيل  ''جنين جنين''. لماذا درجت حكومات 

عل���ى التعامل فوق القان���ون واعتماد �ضريعة 

اإ�ضرائيل  ''اأنت الخ�ضم والحك���م''؟ ولماذا تكرر 

رف����ض التحقيق المحايد في المجازر، بما في 

ذلك تقرير غولد�ضتون ب�ضاأن الجرائم في قطاع 

غزة، وا�ضتمرار ا�ضتخدام تهمة العداء لل�ضامية 

في وجه كل َمن ينتقد جرائم الحتالل؟

يقول  الذي  ال�سعبي  المثل  اأ�ستخدم  دعني   ■
خوفًا  راأ�سه''  يتح�س�ض  دائمًا  الدجاج  ''حرامي 

تك�سف  الدجاج  ري�سة عالقة من قن  من وجود 

ملكيتها  وادعوا  البلد  �سرقوا  هم  �سرقته. 

تع�سبية،  اأيديولوجيا  اإلى  ا�ستناداً  التاريخية 

ويحقاّ  وكافر  معتٍد  هو  هذا  يرف�ض  ن 
َ
م وكل 

فاإن  ولالأ�سف  وجودهم!  عن  دفاعًا  اإق�ساوؤه 

انتهاكاتهم،  على  يحا�سبهم  ل  الدولي  النظام 

والم�سكلة اأن دوًل عربية عديدة تتحالف معهم 

من دون اأي قيد اأو �سرط.

الإ�رسائيليون يتجاهلون وجود احتالل
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اجتياح �سنة 2002 وفي اأثنائه، ولماذا تكررت 

لكن  والده�ض،  الطعن  باأ�سلوب  العنف  ظاهرة 

الحتالل  مقاومة  وا�ستمرت  فردية،  بمبادرات 

وال�ستيطان باأ�ساليب متنوعة، بل في المقابل 

والحقوق  للمطالب  الحتالل  دولة  ت�ستجب  لم 

تراهن  تزال  ول  الفل�سطيني،  لل�سعب  الم�سروعة 

على ا�ست�سالمه وخ�سوعه. واأود القول هنا، اإنه 

ما دام الحتالل وال�ستيطان وعالقات ال�سيطرة 

دورات  فاإن  وم�ستمرة،  باقية  ال�ستعمارية 

العنف والمقاومة لن تنتهي، بل �ستتجدد اإلى اأن 

تجارب  تبرهنه  ما  وهذا  حريته،  ال�سعب  ينال 

لالحتالل  تعر�ست  التي  ال�سعوب  جميع 

وال�ستعمار.

التي  الأر�سيفية''  ''اللقطة  بـ  ا فيما يتعلق 
اّ
اأم

ادعائه  في  الإ�سرائيلي  ال�سابط  ا�ستخدمها 

ونا�سرته فيه المحكمة، فجوابي هو اأن الأفالم 

من  لقطات  ت�ستخدم  ما  عادة  الوثائقية 

عن  تحدثت  التي  الأفالم  وجميع  الأر�سيف، 

عامة،  ب�سورة  والحروب  العالمية  الحرب 

ا�ستخدمت  بدوري  واأنا  الأر�سيف،  ت�ستخدم 

ل  لكنها  ال�سهادات،  تدعم  الأر�سيف  �سورة من 

ن قام 
َ
ال�سورة هو م الجندي �ساحب  اأن  تعني 

بالعمل.

الأر�ض  ي�ستبيح  الذي  الحتالل  جي�ض 

اأثناء الجتياحات متهم يوميًا  الفل�سطينية في 

يوم  كل  ياأتون  فالجنود  انتهاكات،  بممار�سة 

لحماية  متوفرون  وهم  القتل،  اأو  لالعتقال 

الم�ستوطنين الذين ي�سرقون الأر�ض الفل�سطينية 

المنازل  لتدمير  وياأتون  الأ�سجار،  ويقتلعون 

واإدامة  المحتجين  وقمع  الأرا�سي  وم�سادرة 

النكبات، ول ياأتون للتنزه اأو في رحلة �سياحية.

الإ�سرائيلي  والإعالمي  ال�سيا�سي  الخطاب   ■
ر اجتياح مدن ال�سفة ومخيماتها في �سنة 

اّ
�سو

2002، وتدمير جي�ض الحتالل البنية التحتية 

العملية  خالل  الفل�سطيني  وللمجتمع  لل�سلطة 

الع�سكرية التي اأُطلق عليها ا�سم ''ال�سور الواقي''، 

على اأنهما ردة فعل على التفجيرات الفل�سطينية 

في العمق الإ�سرائيلي، واأن هدفهما حماية اأمن 

الإ�سرائيليين. وقد اعتبر الإ�سرائيليون الرد عماًل 

عالميًا،  الخطاب  لذلك  جين 
اّ
مرو م�سروعًا، 

ولالأ�سف لقوا اآذانًا �ساغية في الدول الغربية، 

هذه  لكن  البن.  بو�ض  اإدارة  لدى  وخ�سو�سًا 

الفعلي  ال�سبب  عن  قفزت  الإدارة  وهذه  الدول 

الأرا�سي  احتالل  وهو  ال�سراع،  اأجج  الذي 

الفل�سطينية وال�سيطرة على �سعب و�سلبه حريته 

الحتالل  حكومة  تجاهلت  لقد  موارده.  ونهب 

ومنِتج  م�سوؤول  الحتالل  اأن  الغربية  والدوائر 

لردات الفعل الفل�سطينية كلها، �سواء عبر الأدب 

وال�سعر والفن والحتجاج ال�سلمي اأو المقاومة. 

يدفع  الذي  ما  اأنف�سهم،  الإ�سرائيليون  ي�ساأل  لم 

اأن  اإلى  العمر  مقتبل  في  وهم  ال�سبان  مئات 

لم  لماذا  حياتهم؟  ويخ�سروا  اأنف�سهم  يفجروا 

خنق  في  وم�سوؤوليتهم  دورهم  عند  يتوقفوا 

الحلول  اأفق  واإغالق  الفل�سطينيين  واإذلل وقهر 

اإلى  ال�سيا�سية اأمامهم، وم�ساهمتهم بالتالي - 

ظاهرة  خلق  في   - اأُخرى  اأ�سـبـاب  جـانـب 

الفل�سطينيون  دفع  لقد  ال�ست�سهادية.  العمليات 

اإ�سرائيل  ا�ستخدمت  عندما  باهظًا  ثمنًا 

والف�سل  التو�سع  جدار  لبناء  ذريعة  التفجيرات 

ُتجب  لم  الإ�سرائيلية  الموؤ�س�سة  لكن  العن�سري. 

عن �سوؤال لماذا اختار ال�سبان هذا الأ�سلوب قبل 
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ال�سهداء،  ومقابر  المدمرة،  كالبيوت  الجنود: 

ورائحة  ماأوى،  بال  والم�سردين  والجرحى، 

الع�سكرية  الآليات  بوجود  كله  وذلك  الموت، 

ق للموؤ�س�سة الإ�سرائيلية 
ُ
ر

َ
والجنود. لكن هذا لم ي

التي تتعامل مع رواية واحدة ومعلومة واحدة 

الرواية  هي  واحدة  ونتيجة  واحد  وتحليل 

الإ�سرائيلية، وما عدا ذلك تعتبره كذبًا وافتراء 

يهوداً،  اإ�سرائيليين  ل�سان  على  جاء  لو  حتى 

اأفراداً ومنظمات.

حاولُت في اأثناء اإنتاج الفيلم اإجراء مقابلة 

دمرت  التي   ''9 �سي  ''دي  البلدوزر  �سائق  مع 

البيوت بيتًا بيتًا، لكني وجدته فخوراً ببطولته 

حالة  في  وكان  المخيم،  بيوت  تدمير  في 

قررت  ولهذا  تجربته،  ي�سرد  وهو  ع�سابية 

ي�سنعه  وما  الحتالل  اأخت�سر  ل  ا�ستبعاده كي 

برغي  الجندي  فهذا  واحد.  من م�سائب بجندي 

�سيا�سة  عن  م�سوؤولة  �سخمة  ع�سكرية  اآلة  في 

لهم.  الكوارث  وجلب  الفل�سطينيين  اإق�ساء 

وال�سبب الآخر في عدم تقديم الرواية الإ�سرائيلية 

تتربع  الرواية  هذه  اأن  اأ�سحابها،  ل�سان  على 

واأنا  حياتي  فطوال  الإعالم،  و�سائل  �سدارة 

لقد  الإ�سرائيلية؛  الرواية  واأ�ساهد  واأقراأ  اأ�سمع 

�سنع الإ�سرائيليون ع�سرات ومئات الأفالم التي 

اأن  معتبرين  الفل�سطيني،  لوجود  تتنكر 

ومطالبتنا  لالحتالل  ورف�سنا  مناه�ستنا 

بحقوقنا تندرج في خانة العداء لل�سامية وت�سكل 

خطراً على الوجود اليهودي. لذلك قررت �سرف 

النظر عن رواية اإ�سرائيلية حا�سرة بقوة، وتقديم 

الرواية الفل�سطينية غير الموجودة، اأو الموجودة 

وهذا  والثقافي،  الإعالمي  الم�سهد  هام�ض  على 

اأغاظهم، فنحن ن�سمع رواياتهم ونرداّ عليهم  ما 

بروايتنا، وهم يحاولون فر�ض رواية واحدة.

■ هناك دائمًا روايتان لل�ضراع الفل�ضطيني - 
الإ�ضرائيل���ي، وفيلم ''جني���ن جنين'' قدم رواية 

ال�ضحايا، فجميع الذين �ضاهدناهم في الفيلم 

�ضحايا يعت�ضرهم الألم، وتحدثوا عن عذاباتهم 

ومعاناتهم، لكن من المالحظ غياب م�ضوؤولين 

ف���ي ال�ضلط���ة والتنظيمات، بينم���ا المحكمة 

الإ�ضرائيلي���ة والخط���اب ال�ضيا�ضي والإعالمي 

اعتم���دا رواي���ة الجنود الذين �ضنع���وا ماأ�ضاة 

المخيم. كيف تنظر اإلى التناق�ض بين الروايتين؟

الفيلم عن بطولت  األاّ يتحدث  ■ حر�ست على 
فل�سطينية، فلم اأ�سور اأحداً من المقاتلين الذين 

خا�سوا معركة الدفاع عن المخيم، ولم اأتعر�ض 

تركت  واإنما  المده�ض،  الفل�سطيني  لل�سمود 

ك�سف  اأردت  �ساهد. 
َ
الم بين  ما  قراءة  �ساهد 

ُ
للم

�ض له �سكان 
اّ
حقيقة العقاب الجماعي الذي تعر

الذين  الب�سر  �سهادات  قدمت  ولهذا  المخيم، 

اأن يكونوا م�سوؤولين عن  الثمن من دون  دفعوا 

العمليات ولي�ض لهم �سلة بها. ال�سهادات تمثل 

وفتيات  وفتية  اأطفاًل  وت�سم  المخيم،  مجتمع 

ون�ساء وكبار �سن و�سبانًا. لم اأقدم مقاتلين ول 

ال�سلطة واأجهزتها، ول م�سوؤولين  م�سوؤولين في 

في الأحزاب والتنظيمات، ول منظمات حقوقية.

اأهالي مخيم جنين ليتم  لماذا ُدمرت حياة 

اإدخالهم في نكبة جديدة؟ اإنه اأحد الأ�سئلة غير 

حظر على ال�سحايا 
ُ
المبا�سرة للفيلم. ثم لماذا ي

اأن يكونوا �سحايا بمنطق ذرائعي عجيب! ويتم 

''الجالد  قبل  من  ال�سحية  مكانة  احتكار 

''جنين  فيلم  في  اأردت  والم�ستعِمر؟  المقد�ض'' 

من  الموؤلمة  حكاياتهم  هوؤلء  يقول  اأن  جنين'' 

ل. تلك ال�سهادات لقت بعد  دون و�ساية اأو تدخاّ

عر�ض الفيلم تعاطفًا كبيراً لأنها �سادقة وحرة 

�سنعها  التي  الماأ�سوية  بالوقائع  وم�سنودة 

''اجلاّلد املقد�س'' يحتكر مكانة ال�ضحايا
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تقديم  الأمر  بادىء  في  ورف�ست  لعبهم،  في 

لإقناعها  كبيراً  جهداً  بذلُت  لكني  �سهادتها، 

الكاميرا. وعندما بداأْت بالكالم  اأمام  بالحديث 

معظم  حال  هي  مثلما  الكبار،  بلغة  تحدثت 

اأن �سرق الحتالل  الأطفال تحت الحتالل بعد 

طفولتهم، وبعد اأن غيب الموت ابن عمها. نجوى 

اأن تقراأ  للمحتلين من دون  اً  اأن تكون نداّ اأرادت 

تكون  اأن  قبل  تمت  ''ل  كنفاني:  غ�سان  مقولة 

نداً''، وبدت كبيرة في اأحاديثها كافة. اأنا قداّمت 

الأطفال في الفيلم ولم اأكن اأرغب في القفز عن 

طفولتهم، اأردت البرهنة من خالل لعبة ال�سهيد 

واأقوال البنت الذكية نجوى، على اأن اإحدى اأ�سواأ 

نتائج الحرب الإ�سرائيلية المفتوحة على ال�سعب 

الفل�سطيني هي طرد الأطفال من طفولتهم. من 

والمالعب  الحدائق  تكون  اأن  المفتر�ض 

واأن  لالأطفال،  مكانًا  والمكتبات  والمنتديات 

يكونوا في مكان اآمن ومحمي خالل الحرب.

وقد  والم�ستقبل،  الأمل  هي  الطفولة 

ا�ستح�سرتها اأي�سًا للقول اإن الأطفال والأبناء ل 

للمقولة  خالفًا  وحقوقهم،  ق�سيتهم  ين�سون 

الإ�سرائيلية: ''الكبار يموتون وال�سغار ين�سون.'' 

العقاب  اإن  القول  اأود  كنت  اأُخرى  ناحية  من 

الطفل  بين  ق 
اّ
يفر ل  الجماعي  الإ�سرائيلي 

وال�ساب وال�سيخ.. فالجميع يدفع الثمن، وكلهم 

ملاّ البقاء تحت الحتالل الذي ل يمكن التعاي�ض 

معه اأبد الدهر.

■ وفق���ًا لمب���ادىء حقوق الإن�ض���ان وحقوق 
الطف���ل، من المفتر�ض عدم زجاّ الأطفال في هذا 

الن���وع العنيف من ال�ض���راع كي ل يقفزوا عن 

طفولتهم. غير اأن جي�ض الحتالل الذي ا�ضتهدف 

مراك���ز المخيم بال�ضواري���خ وقذائف الدبابات 

ور�ضا����ض القنا�ضة وبلدوزر ال���� ''دي �ضي 9'' 

جعل الأطف���ال جزءاً من الكارث���ة التي حلاّت 

بالمخي���م. لك���ن في مقابل ذل���ك كان ح�ضور 

الأطفال كراأي و�ضه���ادات في الفيلم لفتًا، فما 

ه���ي الر�ضال���ة الت���ي ت���وداّ اأن تقدمه���ا من 

ا�ضتح�ضارهم؟

■ بينما كنا نتجول و�سط الأنقا�ض في مخيم 
اأطفال مثيرة، كانوا  لعبة  انتباهي  جنين، لفت 

ت�سبه  التي  الحمالة  على  منهم  واحداً  يرفعون 

اإلى  ال�سهداء  نقل  في  الم�ستخدمة  الحمالة 

الة ويمثل 
اّ
المقبرة، ثم ي�سعد طفل اآخر اإلى الحم

و�سط  بينهم  فيما  التناوب  ويتم  �سهيد،  دور 

كان  اللـه''.  حبيب  ''ال�سهيد  التكبير  �سيحات 

راً عن الواقع. كان 
اّ
الم�سهد حزينًا وموؤلمًا ومعب

اإلى  ويتحولون  طفولتهم  من  يقفزون  الأطفال 

اأ�سعب  في  الكبار  ي�ساركون  الأطفال  كبار؛ 

اللعب  في  يموتون  هم  وها  الموت،  وهو  �سيء 

الطفلة  حال  كانت  هذه  الواقع.  في  ويموتون 

اكت�سفتها  التي  عامًا(   12( جالمنة  نجوى 

عمها  ابن  قبر  على  جال�سة  وهي  بالم�سادفة 

الذي ا�ست�سهد بعمر 12 عامًا. لم ت�سارك الأطفال 

اأطفال املخيم ميوتون يف اللعب وميوتون يف الواقع
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متاأ�سف  اأنا  وقلت:  الطير،  الم�ساهدين  روؤو�ض 

يهوديًا  اإ�سرائيليًا  كنت  ولو  اأحزنتكم،  لنني 

الح�سور.  لحزنت كثيراً. قوبل كالمي بت�سفيق 

الكالم،  الح�سور  اأحد  طلب  ذلك  اأثناء  وفي 

الكيبيه  يعتمر  وكان  ت�سانغان  دافيد  وا�سمه 

اليهودية و�سعار الوحدات الخا�سة في الجي�ض 

وي�سفني  لي  ال�ستائم  يكيل  فبداأ  الإ�سرائيلي، 

اإنه  باأنني داعم لالإرهاب، وهاجم الفيلم قائاًل 

 اإلى الواقع ب�سلة، لكن خطابه لم 
اّ
كذب ول يمت

البع�ض  اإن  الجمهور، بل  اآذانًا �ساغية من  يلَق 

قاتل  اأنت  له:  يقول  اأحدهم  و�سمعت  قاطعه 

اأطفال. تجربتي مع م�سرحية ''المت�سائل'' وفيلم 

اأن  نتيجة  اإلى  اأو�سلتني  جنين''  ''جنين 

الأيديولوجيا  من  يتجرد  عندما  الإ�سرائيلي 

الثوب  ذلك  من  يخرج  التمييزية  وادعاءاتها 

ويتعامل  التع�سبي،  الفكر  له  له 
اّ

ف�س الذي 

كاإن�سان ي�سمع رواية الآخر وين�ست اإلى اآلمه. 

هذا التغيير يدفع الموؤ�س�سة ومع�سكرات التع�سب 

اإلى  ا�ستعادته  محاولة  اإلى  والديني  القومي 

تدخلت  لذلك  اإن�سانيته.  عن  يعزله  الذي  الثوب 

الأول  العر�ض  بعد  والإعالم  الدعاية  ماكينات 

وعندما  �سده.  �سر�سة  حمالت  مطلقة  للفيلم 

متع�سبون  احت�سد  اأبيب،  تل  في  الفيلم  ر�ض 
ُ
ع

وحاولوا منع العر�ض، وظلوا يرفعون ال�سعارات 

ويهتفون �سد الفيلم و�سدي اإلى اأن طلبت اإدارة 

بعد  القاعة.  من  اإخراجهم  ال�سرطة  من  ال�سينما 

ذلك لم�ست نوعًا من التفاعل مع الفيلم من دون 

العام  الراأي  في  تغيير  حدوث  ذلك  يعني  اأن 

ل  وحده  الفن  اأن  نعترف  دعنا  الإ�سرائيلي. 

الأكثرية  لدى  النظر  وجهات  تغيير  ي�ستطيع 

اليمين  مع  تخندقها  في  الموغلة  الإ�سرائيلية 

■ ف���ي الع���ادة، ل تاأب���ه �ضلط���ات الحتالل 
بالخط���اب الإعالمي وال�ضيا�ض���ي الفل�ضطيني 

اعتقاداً منها اأنه �ضعيف اأو عديم التاأثير، لكن 

عندما ج���رى تقديم الرواي���ة الفل�ضطينية من 

خ���الل الفن )ال�ضينما والم�ض���رح(، و�ضابقًا من 

ُجناّ جنون  ال�ضع���ر والأدب والأكاديميا،  خالل 

ال�ضلطات واأعلنت الحرب على الفيلم. من خالل 

تجربتك في الم�ضرح وال�ضينما كيف ترى اأهمية 

الف���ن والثقافة وقدرتهما على التاأثير، بما في 

ذلك التاأثير داخل المجتمع الإ�ضرائيلي؟

''داخل  اأو  الأخ�سر  الخط  اأعي�ض داخل  ■ كوني 
به  ي�ستهان  ل  عدد  بقول  اأفاجاأ  كنت  الداخل''، 

من الإ�سرائيليين اإن م�سرحية ''المت�سائل'' لرائعة 

غيرت  الم�سرح  على  قدمُتها  التي  حبيبي  اإميل 

يفكرون  اأو جعلتهم  الق�سايا،  بع�ض  في  راأيهم 

بـطـريـقـة اأُخرى. كذلك الحال مع اأعمال اأُخرى 

الإ�سرائيلي  الي�سار  اإلى  ينتمون  فنانون  بادر 

ال�سبعينيات  في  فنية  اأعمال  اإلى  بتحويلها 

كروايَتي  اأعمال  اأي�سًا  وهناك  والثمانينيات، 

''رجال في ال�سم�ض'' و''عائد اإلى حيفا'' للروائي 

''باب  فيلم  عر�ض  جرى  وقد  كنفاني،  غ�سان 

من  الماأخوذ  اللـه  ن�سر  ي�سري  اإخراج  ال�سم�ض'' 

اليا�ض  اللبناني  للروائي  ال�سم�ض''  ''باب  رواية 

جنين''  ''جنين  فيلم  ر�ض 
ُ
ع وعندما  خوري. 

تجاريًا في �سالة �سينما ثيك في القد�ض، كنت 

�سديق  بح�سور  المكتظة،  القاعة  في  موجوداً 

عر�ض  اأثناء  في  جرى  ما  بتوثيق  قام  تون�سي 

الفيلم. طوال العر�ض �ساد �سمت ثقيل، وعندما 

ت�سقط من عيون  الدموع  �ساهدت  ال�سوء  اأُ�سعل 

البع�ض تاأثراً ب�سهادات اأبناء مخيم جنين. وقد 

المن�سة،  اإلى  العر�ض  دار  مديرة  ا�سطحبتني 

على  حطاّ  كاأنما  رهيب  �سمت  و�سط  فوقفت 

تقدمي الرواية عرب الفن والثقافة حقق تفوقًا
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لمحاربة  جهودها  كر�ست  اإ�سرائيل  حكومة   ■
على  كثيرين  بذلك  محفزة  منعه،  بعد  الفيلم 

م�ساهدته، فمن حيث ل تدري، �ساهمت الهجمة 

ن�سر  في  الفيلم  على  الإ�سرائيلية  الإعالمية 

مخيم  في  جرى  ما  ب�ساأن  الفل�سطينية  الرواية 

الحملة  �ساهمت  والأهم  دول.  عدة  في  جنين 

عالمي  تعاطف  بناء  في  الم�سادة  الإ�سرائيلية 

في  الحق  وخ�سو�سًا  الفل�سطينية،  الحقوق  مع 

اإنهاء الحتالل.

�سيطنة  �سيا�سة  تفزعني  لم  �سخ�سيًا  اأنا 

واجهت  بل  اإن�سانيته،  من  وتجريده  الآخر 

بحقوق  اقتناعي  من  انطالقًا  بثقة  الحمالت 

الم�سروع  ه  وبحقاّ والإن�سانية،  الوطنية  �سعبي 

اإلغاء  دون  من  لكن  بنف�سه،  م�سيره  تقرير  في 

المعادلة  هذه  و�سمن  ذاته.  الوقت  في  لالآخر 

وقد  المواجهة،  طوال  اأخالقي  بتفوق  اأح�س�ست 

الذين  العرب  ال�سينمائيين  من  رد  اأبلغ  جاء 

فيلم  اأف�سل  بجائزة  فوزه  بعد  بالفيلم  احتفوا 

وثائقي في مهرجان قرطاج ال�سينمائي الدولي 

في  م�ساركته  عن  ف�ساًل   ،2003 �سنة  في 

وكان  ولبنان.  اإيطاليا  في  �سينما  مهرجانات 

من اأبرز حمالت الت�سامن الحملة التي انطلقت 

عتها  من اإيطاليا في �سنة 2008 عبر عري�سة وقاّ

الإيطاليين،  ال�سينمائيين  من  كبيرة  مجموعة 

منهم جو�سبيه بيرتولوت�سي و�سافريو كو�ستانزا 

وموني اأفاديا.

�سيما  ول  الفل�سطيني،  والحتفاء  الت�سامن 

في مخيم جنين، كانا مميَزين، وكان احت�سان 

وقد  وحميميًا.  دافئًا  ولي  للفيلم  جنين  مخيم 

الذي  ال�سمودي  اإياد  ال�ساب  ا�ست�سهاد  اأحزنني 

الت�سوير  فترة  طوال  دليلي  وكان  ا�ست�سافني، 

وقد اأهديته مكانة فخرية كمنتج للفيلم. 

و�سنظل  البي�ساء،  الراية  نرفع  لن  ختامًا 

نقاوم عبر الفن. 

ن ي�سنع الراأي 
َ
الديني والقومي ال�ستعماري، فم

والحكومة  الموؤ�س�سة  هو  الإ�سرائيلي  العام 

الإ�سرائيليتين اللتين تنطلقان من م�سالح ومن 

بل  التغيير  في  ترغبان  ول  واأطماع،  اأدوار 

في  التاأثير  ن�ستطيع  لكننا  ب�سدة.  تقاومانه 

الموؤ�س�سة  يزعج  ما  وهذا  العالمي،  العام  الراأي 

ن�ستطيع  توازنها.  تفقد  ويجعلها  الإ�سرائيلية 

والملتزمين  ال�سمير  اأ�سحاب  ك�سب  الفن  عبر 

والم�ساواة  والعدالة  الإن�سان  بحقوق 

في  والعن�سرية  لالحتالل  والمناه�سين 

اإ�سرائيل.  في  قليلة  نخبة  وهوؤلء  اإ�سرائيل، 

خلخلة  والمهني،  الملتزم  الفن  عبر  ن�ستطيع 

وك�سب  اأكاذيبها،  وك�سف  الإ�سرائيلية  الرواية 

نقاط هنا وهناك والمراكمة فوقها.

ب�سهادة  ب�سدة  تاأثرت  اأنني  القول  اأ�ستطيع 

ال�سينمائيين  المخرجين  اأ�سهر  ليفي،  رام 

خزعة''  ''خربة  فيلم  مخرج  وهو  الإ�سرائيليين 

والذي  �سميالن�سكي،  يزهار  الإ�سرائيلي  للكاتب 

على  اللد  محكمة  في  مداخلة  تقديم  على  اأ�سر 

الرغم من اإ�سابته بالباركن�سون، وقال مخاطبًا 

اأنتم  بكري،  محاكمة  لكم  يحقاّ  ''ل  المحكمة: 

والديمقراطية''،  التعبير  حرية  على  تتجناّون 

و�ساهدت  ''اأنا خدمت كمظلاّي في غزة  م�سيفًا: 

جرائم حرب اأفظع من جرائم مخيم جنين.'' نعم 

ثارت ثائرتهم لأننا قداّمنا روايتنا عبر الم�سرح 

اأبعادها  ب�سبب  العالم  قبلها  وقد  وال�سينما، 

المخرجين  نقابة  وكانت  ْدقها.  و�سِ الإن�سانية 

ت�سامنها  اأعلنت  قد  الإ�سرائيليين  الوثائقيين 

معي في بيان ُن�سر في �سحيفة ''هاآرت�ض''.

■ منذ اإعالن الحرب على فيلم ''جنين جنين'' 
حظي الفيلم ومخرجه بالدعم والمنا�ضرة على 

اأكثر من �ضعيد، فما ه���و تقديرك لال�ضتقطاب 

الداعم للفيلم، وكيف يمكن تطويره؟


