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أسعد أبو خليل*

القضية
الفيلم
«كارلوس»
ّ

احتفى لبنان بفيلم «كارلوس» ،فقد زار بيروت املخرج أوليفير أساياس،
ّ
وشارك في الفيلم عدد من اللبنانينيَ ،بمن فيهم اليساري السابق ،أحمد
ُ ِّ
قعبور .و«كارلوس» صور ،في الكثير منه ،في لبنان وساعدت أجهزة الدولة
ّ
التنويه املطبوع على الشاشة في
في
جاء
(كما
عمله
في
املخرج
ة
اللبناني
ّ
نهاية الفيلم) .مسخ الوطن مضياف ،وهو يتلقى منذ التأسيس
اإلهانات والتحقير بصدر رحب
ّ
ك � ��ان ف �ي �ل��م «ك� � ��ارل� � ��وس» ُمعدًا
ل �ل �ش��اش��ة ال �ت �ل �ف��زي��ون� ّ�ي��ة ،لكنه
ُ
ع� � � � � ��رض س � �ي � �ن � �م� ��ا ّئ� � ّ�ي� ��ًا أيضًا.
ك��ان��ت ال�ص��ال��ة م�ك�ت��ظ��ة ف��ي آخر
ّأي � � � ��ام ال� � �ع � ��رض ب� �م ��دي� �ن ��ة سان

فرنسيسكو .لم يظهر ملل على
ال �ج �م �ه��ور خ�ل��ال س ��ت ساعات
م� �ت ��واص� �ل ��ة م� ��ن ال � �ع� ��رض (بما
ف�ي�ه��ا االس �ت��راح �ت��ان) .ل �ك��ن ن� ّ�ي��ة امل �خ��رج كانت
ّ
واض�ح��ة :اإلس ��اءة ليس فقط إل��ى ودي��ع حداد،
بل إل��ى النضال الفلسطيني ّ
برمته ،حتى ذلك
ّ
ال� ��ذي ال ع�ل�اق��ة ل��ه ب �ـ«ال �ع �م �ل� ّ�ي��ات الخارجية».
ّ
بودية
ال�ل�ق�ط��ة األول� ��ى م �ع� ّ�ب��رة :اغ�ت�ي��ال م�ح� ّ�م��د
بواسطة «امل��وس��اد» في باريس
(«أب��و ضياء») ّ
ّ
بودية الذي عمل في تحرير
(لم يذكر الفيلم أن
ّ
الجزائر هو الذي ّ
القضية
عرف «كارلوس» على
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي��ة ف��ي ج��ام �ع��ة ب��ات��ري��س لومومبا
مشهد جنسي بني
في ّموسكو) .سبق ّاللقطة ُ
فرنسية .أراد املخرج على نسق
بودية وام��رأة
ال �ت �ص��وي��ر االس � ُت �ع �م��اري ال �ك�لاس �ي �ك��ي تظهير
ص ��ورة ال��رج��ل امل�س�ت�ع� َ�م��ر كخطر جنسي أكيد
على نساء الرجل األبيض .الرجل العربي يظهر
كإرهابي وكخطر على نساء أوروبا .وهذا كان
املشهد ّ
األول فقط.
ق ��دم أس ��اي ��اس إل ��ى ل�ب�ن��ان ول��وق��ي بالترحاب.
م��اذا تتوقع (وتتوقعني) في بلد عبادة الرجل
األبيض؟ أكثر من ذلك ،عندما أرادت مجموعة
صغيرة من الناشطني والناشطات َ
(بمن فيهم
ّ
أن�ي��س ن�ق��اش ،امل�ع�ن� ّ�ي ب��األم��ر ،وال ��ذي تعرضت
ص ��ورت ��ه ف ��ي ال �ف �ي �ل��م ل �ت �ش��وي��ه) ال �ت �ع �ب �ي��ر عن
املجتمع املخملي
معارضتهم للفيلم ،ان��زع��ج
ّ
ال��ذي ي��رى ف��ي نفسه رق� ّ�ي��ًا فقط ألن��ه ُمستميت
في تقليد الرجل األبيض وكسب رضاه .جيزيل
خ� ��وري ،ف��ي ب��رن��ام�ج�ه��ا «اس �ت��دي��و آل سعود»،
انزعجت من االعتراض على الفيلم ،وتململت.
ال��رج��ل األب�ي��ض ال يخطئ .وق��د ش��ارك ع��دد من
ّ
ّ
واللبنانيات ف��ي الفيلم ،وال عجب
اللبنانيني
متى كان هناك اعتراض في لبنان على
في ذلكُ .
ّ
الغربية؟
التصوير امل�س��يء للعرب ف��ي الثقافة
ّ
كنسية
ع�ل��ى ال �ع �ك��س ،ف�ق��د س��اه�م��ت ق �ط��اع��ات
ّ
كنسية ّفي حقل العداء للعرب واإلسالم
وغير
ّ
ف��ي ال�غ��رب( .إن إس��رائ�ي��ل ،ال أم�ين ّالجميل ،هي
التي انتقت السيئ الذكر ،أنطوان فتال (صاحب
ّ
ّ
عنصرية
بالفرنسية عن
كتاب استشراقي بدائي
ّ
اإلسالم) كي يقود فريق ّمفاوضات  17أيار).
من الضروري التذكير بأن الفيلم وإعداد البحث
ل��ه ت� ّ�م��ا ع�ل��ى ي��د ص�ح��اف��ي أم �ي��رك��ي ذي تاريخ
غ�ي��ر واض ��ح .ه��ذا األم �ي��رك��ي ال ��ذي يعمل تحت
ّ
اس��م «ستيفان سميث» غطى ال�ق� ّ
األفريقية
�ارة
ف � ّ�ي ج ��ري ��دت ��ي «ل � ��و م ��ون ��د» و«ليبراسيون»،
وأل��ف عددًا من الكتب عن أفريقيا .للداللة على
ّ
عنصرية الرجل ضد شعب ّ
القارة تكفي اإلشارة
ّ
ُ
إل��ى م��ؤل��ف ك��ام��ل («ع �ص��اب أف��ري�ق�ي��ا») للكاتب
السنغالي «ب��وب��اك��ر ب��وري��س دي ��وب» ،يدحض
ّ
«سميث» وخصوصًا ف��ي كتابه
عنصرية
فيه
ّ ّ
«ن�ي�غ��رول��وج��ي» .أي أن أس��اي��اس انتقى كاتبًا:

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

 )1ذا ّتاريخ عنصري ضد السود و )2ال عالقة
ّ
العربية.
ل��ه البتة بالشرق األوس��ط والقضايا
«سميث» ه��و ال�ي��وم أس�ت��اذ زائ��ر ف��ي الدراسات
ُ
ّ
«ديوك» وقد كتبت له على
األفريقية في جامعة
ً
ّ
ب��ري��ده اإلل �ك �ت��رون��ي س��ائ�ل�ا ّ إي� ��اه إم �ك��ان عرض
ب�ع��ض األس �ئ �ل��ة ع�ل�ي��ه ،إال أن ��ه ل��م ي�ج�ب�ن��ي .أما
ُمنتج الفيلم ُفهو دانييل لوكونت ،وهو معروف
بمناصرته امل ِّ
تعصبة لقضايا املحافظني الجدد
للعرب
وبترويجه ملصالح إسرائيل ولإلساءة
ّ
ّ
وثائقية وأّف�لام ّ .كان يجب أن أتوقع
في برامج
ّ
رداءة الفيلم بمجرد أن مجلة «نيويورك تايمز»
ّ
قضية
امل�ع��ادي��ة للعرب وقضاياهم باستثناء
محمد دح�لان وس�لام فياض ومحمود ّ
عباس
(إذا ك ��ان ��وا ُي �ح �س �ب��ون ع �ل��ى ال� �ع ��رب) أسبغت
وأشادت بالبحث ّالذي بنى
مديحًا على املخرج
ّ
َ
فيلمه عليه .وهذا مهم ألنني وجدت أن الحس
ّ
ال�س�ي��اس��ي أو ال�ل�اح��س ال�س�ي��اس��ي للفيلم هو

أميركي بحت ،باملعنى العنصري والصهيوني
(وبمقياس الثقافة السائدة في أميركا ،حتى ال
ّ
الشعب ّاألميركي بالوصمة ذاتها).
نصم كل
ً
ّ
أهمية
ي �س �ت��وق�ف��ك أوال أن ال �ف �ي �ل��م ي � ُب��ال��غ ف ��ي
«ك� � ��ارل� � ��وس» ف� ��ي ال� �ت ��اري ��خ امل� �ع ��اص ��ر للثورة
ّ
الفلسطينية وح �ت��ى ف��ي ت��اري��خ تنظيم وديع
ّ
ح � ��داد ن �ف �س��ه .ل ��م ي �ك��ن ال ��رج ��ل إال ح��اش �ي��ة في
ن� �ض ��ال ش �ع��ب ف �ل �س �ط�ي�ن ،ك �م��ا ك � ��ان «لورنس
ّ
العربية» الصغرى.
العرب» حاشية في «الثورة
اح� �ت ��اج أس ��اي ��اس إل� ��ى امل �ب��ال �غ��ة ف ��ي دوره كي
ّ
يسوغ الفيلم :هناك املئات من ال�ث� ّ�وار بأسماء
ّ
عربية ،ول��م يسمع بها أح��د .بمعنى آخ��رّ ،كون
�وس» ك��ان م�ش�ه��ورًا وك ��ون ُأن�ي��س نقاش
«ك ��ارل � ً
م�ج�ه��وال ع�ب��ر ال�س�ن��وات (إل ��ى أن أل �ق��ي القبض
عليه ف��ي ب��اري��س) دليل على م�ه��ارة األخ�ي��ر ،ال
ّ
على مهارة ّ
األول .لم يكن حداد يريد أن ّ يصنع
ّ
مشاهير :كان يريد أن يصنع ثوارًا ،وتقل فائدة
يصبح مشهورًا ،أو ساعيًا نحو
الثائر عندما
نْ
ال�ش�ه��رة ،أو االث �ن�ْي� .ي��ذك��ر امل�ن��اض�ل��ون العتاق
الذين عاشوا مرحلة األردن (قبل مجازر أيلول
ّ
العسكرية
وبعدها) «كارلوس» هذا .في دورته
ّ
األولىّ ،
الجسدية
ميز نفسه بشجاعته وقدرته
ّ
وب�ح�م��اس�ت��هّ ال �ش��دي��دة .وي��ذك��ر م��ن ت� ��درب معه
في األردن ،أن��ه ك��ان يضيق ذرع��ًا بتدريب ّ
رص
ّ
ّ
الصفوف والوقوف والتأهب (يبدو ّ أن تدريبات
ّ
ُ
الفلسطينية ك��ان��ت م�ت��أث��رة بتنظيم
املنظمات
ال �ج �ي ��وش ،وه � ��ذا ع��ام ��ل م ��ن ع ��وام ��ل تجييش
ال �ث��ورة الن �ع��دام ال �خ �ب��رة ال�ع�س�ك� ّ
�ري��ة ف��ي حرب
ُ
في هذا الصدد كتاب يزيد
العصابات ،يراجع ُ ّ
ص��اي��غ« ،ال�ك�ف��اح امل�س��ل��ح والبحث ع��ن الدولة»،
ّ
اليمينية) .كان «كارلوس»
بالرغم من توجهاته

بتدريبات قاسية .وقد امتاز
يعترض ويطالب ّ
أيضًا ف��ي ال��رم��اي��ة .ك��ل ه��ذا ج��ذب إليه األنظار،
ّ
يصور الفيلم.
كمقاتل وليس كقائد ثوري كما
وهنا يبدأ الخيال في الفيلم .يصبح «كارلوس»
ّ
ّ
ّ
فلسطينيًا ون��دًا لوديع ح��داد نفسه.
ه��ذا قائدًا
ت� � ��راه ي �ج �ل��س ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ل � �ق� ��ادة الفصائل
ّ
الفلسطينية دع��ا إل�ي��ه ي��وري أن��دروب��وف .لكن
ق� ّ�ص��ة «ك��ارل��وس» تلقي ظاللها على الجوانب
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ّ
ّ
ّ
الفلسطينية .كأن
ال�س��ي�ئ��ة ف��ي ت�ج��رب��ة ال �ث��ورة ّ
ال �ث ��ورة ت �ج��ذب م��ن دون أن ت �ش��ذب أن��اس��ًا من
ّ
مرتزقة وزعران
خلفيات مختلفة .لجأ إلى الثورة
ّ
وأوغ ��اد وع�م�لاء اس�ت�خ�ب��ارات .ل��م ّت��دق��ق الثورة
ٌ
ّ
فلسطينيًا
ف��ي خ�ل�ف� ّ�ي��ة ه ��ؤالء .ي��ذك��ر واح ��د أن

دخ��ل ً إل��ى معسكر ت��دري�ب��ي ف��ي «ال �ب��رج» ورأى
السياسي
«رجال» في الدورة .انتحى باملسؤول
ّ
واعترض حانقًا :ماذا يفعل هذا هنا؟ قيل له إنه
ّ
األميركية في بيروت .صرخ:
رفيق من الجامعة
رفيق؟ أنا عرفته منذ سن الحداثة في املدرسة
رفض أن يشارك في الدورة
وهو كتائبي عتيق.
(الحظ رفاق «الرفيق» ّأنه اختفى ّ
كليًا عن السمع
بعد  1982ولم يبق له أثر) .كان على الثورة أن
ّ
ّ
خلفية ه��ؤالء ال��ذي��ن وال�ل��وات��ي كانوا
ت��دق��ق ف��ي
يظهرون فجأة في معسكرات التدريب ومكاتب
التنظيمات وي�ط�ل�ب��ون االن �ض �م��ام .ط�ب�ع��ًا ،كان
بينهم م�ن��اض�ل��ون أم �م� ّ�ي��ون ،ول�ك��ن ك��ان بينهم
مرتزقة ومجرمون.
ّ
صفة «كارلوس» ووقعه؟ األمر نسبي.
من يقرر ّ
ّ
�ى ثائر أه��وج تحول
أن��ا أعتبر أن��ه ك��ان أق� ّ�رب إل� ّ
عملية فيينا ،إن لم يكن قبلها.
االرتزاق بعد
إلى
ّ
ي�ك�ف��ي أن اس �م��ه ارت �ب ��ط ب�ت�ق�ب�ي��ح اس ��م الثورة
ّ
أن
الفلسطينية على نطاق ع��امل��ي .أراد الفيلم ً
يجعل م��ن م�س�ي��رة ال�ن�ض��ال الفلسطيني ّ عمال
ّ
ّ
ّ
وإرهابيًا .ال لبس البتة في
وإجراميًا
ارتزاقيًا
ّ
رسالة الفيلم هذه .وأبلغ تعبير عن صهيونية
ال�ف�ي�ل��م ه��و غ �ي��اب إس��رائ �ي��ل ال �ت��ام ع��ن سياقه.
إسرائيل ليست م��وج��ودة في سيناريو الفيلم
وأح��داث��ه .وإس��رائ�ي��ل غائبة ع��ن أف�ع��ال اإلجرام
التي ّبدأت
واإلره��اب ،في أوروب��ا نفسها ،وهي ُ
موسم اإلره��اب في أوروب��ا بالعبوات املفخخة
إل� ��ى ّ س� �ف ��ارات ف ��ي األرب �ع �ي �ن �ي��ات (ك� ��م أخطأت
م �ج��ل��ة «اإلي �ك��ون��وم �س��ت» ال��رص �ي �ن��ة ف��ي مقالة

حداد لم يرد أن
وديع ّ
يصنع مشاهير بل أراد أن
تقل فائدة الثائر
ثوارًا إذ ّ
يصنع ّ
عندما يصبح مشهورًا
ُ
ُ
ن ّ�ش��رت أخ�ي�رًا ع��ن ت��اري��خ ال �ط��رود امل�ت�ف� ّ�ج��رة إذا
إن �ه��ا س�ه��ت ع��ن ذك ��ر ري� ��ادة إس��رائ �ي��ل ف��ي هذا
املجال من اإلره��اب أي�ض��ًا) .و لم يكترث الفيلم
لضحايا شعب فلسطني وال�ع��رب اآلخ��ري��ن من
ّ
ّ
حتى ال نذكر
امل��دن��ي�ين وامل��دن��ي��ات ف��ي أوروب� ��اّ ،
العربي .لكنه أراد أن
آالف الضحايا في العالم
ّ
ّ
ّ
ُي ِّ
أجنبية
ضحية
قرب املشاهد واملشاهدة من كل
للعنف العربي (م�ث��ل مشهد إط�ل�اق الرصاص
ع�ل��ى امل ��رأة ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة ال�ح��ام��ل ف��ي ب �ي��روت ،وال
أدري إذا كانت ه��ذه واقعة أم كذبة من أكاذيب
الفيلم ال �ع��دي��دة) .وع�ن��دم��ا ظ�ه��ر تسجيل كالم
ل� �ب � ّ
وهو
�س ��ام أب � ��و ش ��ري ��ف م ��ن ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ّ
ّ
يتحدث في تفسير االعتداء على صاحب محال
ّ
الصهيونية ف��ي لندن،
«م��ارك��س أن��د ُ سبنسر»
ُ
لو أراد أن يكون منصفًا،
كان أحرى باملخرج ـــــ ّ
وهو لم يكن ُمنصفًا ّالبتة ـــــ أن يذكر للمشاهد،
ْ
وإن بصورة عابرة ،أن وج��ه أب��و شريف املليء
ّ
بالشظايا والحروق والتشوه هو نتيجة طرد

إره��اب��ي م��ن دول��ة إس��رائ�ي��ل ال�ع��زي��زة على قلب
أساياس وكاميراه.
ّ
استهدف مالك «م��ارك��س أن��د سبنسر»
وح��داد ّ ً
ّ
لكونه مموال لـ«حيروت» والقضايا الصهيونية.
ال�ف�ي�ل��م أراد أن ي �ص� ّ�ور ال �ث��ائ��ر ال �ع��رب��ي ُ
كمعاد
ل�ل�ي�ه��ود ،ك�ي�ه��ود (وح ��ده ذل��ك األمل��ان��ي اعترض
على معاداة اليهود ،فيما كانت املسألة تخضع
طويلة في صفوف القادة واألعضاء،
لنقاشات
ُ
ّ
الفلسطينية
لكن تصوير امل �خ��رج للمنظمات
بالفاشية وال��دي�ك�ت��ات� ّ
ّ
ّ
�وري��ة .لم
تقصد وصمها
ّ ّ
ي�ك��ن ق ��ادة امل�ن�ظ�م��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي��ة ك��ل�ه��م على

شاكلة ياسر عرفات .وحتى األخير كان يخضع
للمساءلة ،وخصوصًا في السنوات األولى ،من
أترابه).
ل��م ي�ص��ل الفيلم إط�لاق��ًا إل��ى حقيقة ل�غ��ز ّوديع
ّ
ح� � ��داد .أح �م��د ق �ع �ب��ور أج� ��اد ال�ت�م�ث�ي��ل ل �ك��ن��ه لم
ّ
ّ
ّ
ّ
ي �ص��ور ش�خ�ص��ي��ة ودي ��ع ح � ��داد .ل��م ي�ك��ن حداد
م�ث��ل إب��راه �ي��م ق�ل�ي�لات أو «أب ��و ال �ع� ّ�ب��اس» ،ولم
ّ
�ات ال � �ف � ��راغ أو
ي �ك ��ن ي �ل �ه��و ب� � ُم� �س ��دس ف� ��ي
أوق� � � � ّ
ّ
التهديد .أراد امل�خ��رج أن يصور ك��ل املناضلني
ّ
ال �ع��رب ك��أوغ��اد وزع � ��ران .صحيح أن ع ��ددًا من

األوغ ��اد وال��زع��ران ت�س� ّ�رب إل��ى ص�ف��وف الثورة
ّ
الفلسطينية ،لكن هؤالء كانوا إما في تنظيمات
استخبارات النظام السوري (وهل كانت منظمة
ّ
جمعية من األوغ��اد والسارقني
«الصاعقة» إال
وال �ق �ت �ل��ة؟) وال �ن �ظ��ام ال �ع��راق��ي ودك ��اك�ي�ن ياسر
ّ
العقائدية مثل
عرفات الكثيرة .لكن التنظيمات
ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي وم�ن�ظ�م��ة ال�ع�م��ل الشيوعي
وح � ��زب ال �ع �م��ل االش� �ت ��راك ��ي ال �ع��رب��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ لبنان
ّ
الشعبية لتحرير فلسطني والجبهة
والجبهة
ال ��دي �م ��وق ��راط � ّ�ي ��ة ل �ت �ح��ري��ر ف �ل �س �ط�ين والحزب

