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عندما كان جان- لوك غودار مع الفدائيني

أحمد جميل عزم*

* أستاذ العالقات الدولية ورئيس حترير »شؤون فلسطينية«.
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ــوك  ــاب »صاحــب جــان- ل ــني، محــررا كت ــي وجيفرســون كل ــوم كونل يقــول ت
ــن دون  ــام 2014: »م ــادر ع ــودار« )ACompanion of Jean-Luc Godard(، الص غ
شــك ســيتفق عشــاق الســينما مــن جيــل محــرري هــذا الكتــاب، أننــا معــاً، 
نقــّدر عاليــاً حياتنــا مــن خــالل عالقتنــا مــع جــان- لــوك غــودار، جميــع وكل 
واحــد مــن أفالمــه يــكاد يشــكل نقطــة مرجعيــة فيمــا نتذكــره ونعــّده حياتنا 
فــي املاضــي واحلاضــر، بعضهــا )األفــالم( أعطانــا اإللهــام، البعــض اآلخــر تركنــا 
نتســاءل: ملــاذا نحــن )نشــعر( بامللــل؟ أو شــحنتنا باحلنــق والغضــب، أو جعلتنــا 

جاهزيــن لالشــتراك فــي حــوار؟«.

أخــرج غــودار نحــو 80 فيلمــاً، تــكاد تكــون فــي صلــب تاريــخ الســينما، فيقــول كونلــي 
وكلــني، إنـّـه مــع »حتريــر الكاميــرا كان حتريــراً لقلوبنــا«. 

تنوعــت موضوعــات أفــالم غــودار، فالمســت حــرب التحريــر اجلزائريــة، وحــرب فيتنــام، 
ــان،  ــزاج اإلنس ــب م ــدر، وتقل ــة اجلن ــمالية، ونظري ــة، والرأس ــتراكية، والدميقراطي واالش

ــة، وحــروب التحــرر. وعالقــات الذكــورة واألنوث

 ،)essayist( ــاالت ــب مق ــه كات ــه بأنّ ــودار نفس ــف غ ــه األول، وص ــور فيلم ــد ظه بع
ــال، ــم- املق ــمى الفيل ــا، وس ــداً حينه ــالم كان جدي ــن األف ــوع م ــى ن ــارة إل ــي إش  ف

ــدف  ــددة يه ــة مح ــرة وأطروح ــل فك ــذي يحم ــم ال ــه الفيل ــد ب )essay-film(، ويقص
إليصالهــا. والواقــع أّن هــذه املدرســة عرفــت باســم »املوجــة اجلديــدة«، وظهــرت فــي 
ــى  ــم عل ــرج الفيل ــى مخ ــر إل ــا النظ ــم معامله ــن أه ــينيات، وم ــي اخلمس ــا ف فرنس
أنــه املؤلــف أيضــاً، إذ يكتــب قصتــه أو يطورهــا أثنــاء التصويــر، حيــث يعتنــي هنــاك 
بــكل تفاصيــل الفيلــم الفنيــة، بــل قــد يقــوم بــدور الــراوي أيضــاً. وتصــف املوســوعة 
البريطانيــة أعمــال غــودار بأنهــا تشــبه »املقــاالت الفكريــة« التــي تســتخدم الصــور 

ــومة«. ــة مرس ــينما أيديولوجي ــدمي »س ــص لتق والقص

ــري،  ــي سويس ــبتمبر 2022، فرنس ــول/ س ــي 13 أيل ــي ف ــام 1930 وتوف ــودار ع ــد غ ول
ــادة  ــر عي ــده يدي ــث كان وال ــف، حي ــرة جني ــن بحي ــرية م ــة السويس ــى اجله ــى عل ترب
طبيــة، حصــل علــى درجــة جامعيــة فــي »علــم األعــراق« فــي جامعــة باريــس، وأخــرج 
ــر  ــاري غي ــر اليس ــى الفك ــث )Breathless(. تبن ــوان الاله ــام 1960 بعن ــه ع أول أفالم
ــي،  ــغ الصين ــى فكــر ماوتســي تون ــه يتبن ــة مــن حيات الســوفييتي، فــكان فــي مرحل
ــة  ــد رواد مدرس ــي، أح ــي األمريك ــوزة، األملان ــرت مارك ــكار هرب ــر بأف ــة تأث ــي مرحل وف

عندما كان جان- لوك غودار مع الفدائيين
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فرانكفــورت التــي قدمــت نوعــاً خاصــاً مــن الفلســفة املاركســية، كمــا أعجب بتشــي 
ــي  ــوف، الفرنس ــي، والفيلس ــب النفس ــي، وبالطبي ــي املاركس ــوري الكوب ــارا، الث جيف
فرانــز فانــون، الــذي وقــف إلــى جانــب الشــعب اجلزائــري ضــد اســتعمار فرنســا، والــذي 
ــو األرض«.  ــل »معذب ــب فــي النضــال ضــد االســتعمار، مث ــب بعــض أشــهر الكت كت

لغــودار جتربــة خاصــة مــع الشــعب الفلســطيني وثورتــه، وخاّصــة مــع حركــة »فتــح«، 
والواقــع أّن هــذه التجربــة أُهملــت فــي كثيــر مــن املصــادر. لكــن وقبــل عــرض جتربتــه، 
ــودار  ــذب غ ــذي ج ــي ال ــي واإلعالم ــطيني، السياس ــل الفلس ــرض العم ــدر ع ــا يج رمب

وغيــره مــن املثقفــني والفنانــني والفالســفة.

إعالم الثورة

ــطيني،  ــباب الفلس ــن الش ــة م ــرر مجموع ــتينيات ق ــن الس ــي م ــف الثان ــي النص ف
الذيــن أصبحــوا قــادة الثــورة الفلســطينية، نقــل اســم وفكــر ثورتهــم لــكل العالــم. 
فــي الواقــع أّن ثورتهــم جذبــت كثيريــن مــن الشــباب واملفكريــن حــول العالــم، الذيــن 

ســعوا لالطــالع علــى هــذه التجربــة، واالنخــراط بالثــورة.

ــن  ــه م ــب خروج ــد أن رتّ ــة، بع ــن الدوح ــدوان م ــال ع ــاء كم ــام 1968 ج ــف ع ــي صي ف
عملــه، وتــرك موقعــه القيــادي فــي قطــاع البتــرول، إذ كان قــد حصــل علــى شــهادته 
فــي هندســة البتــرول مــن جامعــة القاهــرة، وعمــل ســابقاً فــي شــركة أرامكــو فــي 
الســعودية، معتــذراً عــن اســتكمال مســيرته املهنيــة ليتفــرغ للثــورة التــي كان مــن 
مؤسســيها. اســتقر فــي عّمــان  وشــغل موقــع نائــب مفــوض مفوضيــة اإلعــالم فــي 
»فتــح«، التــي كان فــاروق القدومــي مفوضهــا،  ســرعان مــا أصبــح عــدوان مســؤوالً 
ــدوان  ــّون ع ــية. ك ــى الدبلوماس ــه عل ــي عمل ــز القّدوم ــا رك ــالم، فيم ــو اإلع ودينام
فريقــاً مهمتــه مخاطبــة العقــل والقلــب، وركــز علــى تنظيــم معســكرات تدريبيــة، 
مهمتهــا كمــا قــال لــي أحــد مشــرفيها، عبــد الفتــاح القليلــي )أبــو نائــل(، »القليــل 

مــن التدريــب العســكري والكثيــر مــن السياســة والثقافــة«.

تكــّون فريــق كمــال، مــن أشــخاص مثــل املفقــود1 د. حنــا ميخائيــل )أبــو عمــر( العائــد 
ــوراة  ــى الدكت ــه عل ــد حصول ــس بع ــي التدري ــل ف ــذي عم ــنطن ال ــة واش ــن جامع م
ــنطن  ــتون وواش ــي برينس ــي جامعت ــية، ودرس ف ــوم السياس ــي العل ــارد، ف ــن هارف م

1  فقد أبو عمر ومجموعة من املناضلني أثناء رحلة بحرية في مهمة نضالية إلى شمال لبنان 
عام 1976.
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ــل، والراحــل أحمــد  ــو نائ ــي األردن، وأب ــن البلقــاء ف ــو نضــال، اب ــه أب ــل نزي ســياتل، مث
عبــد الرحمــن، )الــذي أخبرنــي أنّــه عندمــا اختــاره كمــال بعــد أن كان قــد ذهــب فــي 
ــا، شــعر أّن املهمــة أكبــر منــه حينهــا،  مهمــات عمــل سياســي تنظيمــي فــي أوروب
وقــال، وقــد أصبــح الحقــاً مــن أبــرز إعالميــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، كنــت 

األقــل أهميــة فــي الفريــق(.

ــان، مت تنظيــم معســكرات  فــي منطقــة قريبــة مــن ماحــص ووادي الســير، قــرب عّم
كادر  يتذكــره املناضلــون بوضــوح، نشــرت صحيفــة نيويــورك تاميــز األميركية يــوم 3 آب/ 
أغســطس 1969 خبــراً عنوانــه »العــرب ينتظــرون وصــول مجنَّديــن أوروبيــني«، وأشــارت 
ــداً مــن الطــالب  ــى معســكريْن أقامتهمــا حركــة فتــح؛ أحدهمــا يضــم 125 مجن إل
األوروبيــني قــرب محافظــة جــرش، والثانــي يضــم مئــة مجنــد قــرب مخيــم البقعــة. 

منــذ أواخــر عــام 1967 وحتــى آخــر عــام 1970، أطلقــت فتــح مــا ال يقــل عــن 26 إصــداراً 
ــة مــن أجــل  ــة، و7 بالفرنســية، وإصــداران باألملاني ــة؛ منهــا 17 باإلجنليزي بلغــات أجنبي

الدعايــة حلركــة فتــح فــي أوروبــا وأفريقيــا وآســيا.

أشــرف حنــا ميخائيــل علــى املعســكر األوروبــي، قــرب ماحــص، وممــن ســاعده 
الشــيوعيان املصريــان )الفتحاويــان(، أحمــد األزهــري ومحجــوب عمــر، وكالهمــا شــكاّل 

ــي. ــار األوروب ــع اليس ــراً م ــاً، وجس ــاً مصريّ ــاً حضاري وجه

لــم يكــن موقــع املعســكر األوروبــي بعيــداً عــن موقــع معســكر آخــر حلركــة »فتــح« 
ــكر  ــراد املعس ــني أف ــارات ب ــم زي ــت تُنظَّ ــك كان ــة، لذل ــوادر املثقف ــالب والك ــم الط ض
ــاءات  ــالل لق ــل. وخ ــي اللي ــاً ف ــم، خصوص ــن العال ــني م ــح اآلت ــي فت ــي ومتدرّب األوروب
ــياً  ــاً أساس ــد ركن ــي تع ــي« الت ــد الذات ــد والنق ــات »النق ــرون جلس ــمر، يحض الَس
ــاركون  ــني، يش ــاركني األوروبي ــى للمش ــدة حت ــة فري ــت جترب ــح«، وكان ــات »فت الجتماع
ــّدم  ــة تق ــيات اخملتلف ــت اجلنس ــث كان ــعبيني، حي ــاء الش ــص والغن ــي الرق ــا ف بعده
ــة  ــى ناشــط يهــودي فرنســي يســاري أغني ــات بلغاتهــا. فــي أحــد اللقــاءات غنّ أغني
باإلجنليزيــة، وهــي أغنيــة »بحــارة نهــر الفولغــا«، مــن التــراث الروســي القــدمي، وغنّاهــا 
الفنــان األميركــي بــول روبيســون )Paul Robeson(، فقّدمهــا هــذا الشــاب بــأداء مؤثــر، 
وبكــى بحــرارة يومهــا وهــو يقــول لنزيــه أبــو نضــال ويحتضنــه: »نحــن عالــم واحــد«.
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غودار.. فيلم ثورة حتى النصر

ــود  ــع محم ــيق م ــاء بتنس ــا، وج ــم حينه ــي العال ــني ف ــم اخملرج ــد أه ــودار أح كان غ
ــام 1973(،  ــرائيل ع ــه إس ــس )اغتالت ــي باري ــطني ف ــب فلس ــر مكت ــري مدي الهمش
ــة فلســطني حينهــا فــي فرنســا،  ــر أحــد نشــطاء االحتــاد العــام لطلب ــاس صنب وإلي
ــية  ــة الفرنس ــورة الطالبي ــة الث ــة مواكب ــرّ بتجرب ــد أن م ــان بع ــى عّم ــودار إل ــب غ ذه
1968، وأحــداث تشيكوســلوفاكيا فــي التمــرد ضــد الهيمنــة الســوفييتية، حيــث حاول 

احلــزب الشــيوعي التشيكوســلوفاكي إرســاء حكــم دميقراطــي إنســاني، حتــى وإن كان 
مبضمــون اشــتراكي، وانتهــى األمــر بســحقهم بقــوات ســوفييتية جــاءت مــن اخلــارج .

نشــرت صحيفــة فتــح )اليوميــة آنــذاك( عــام 1970، بيانــاً كتبــه غــودار، يكتــب فيــه 
قصتــه مــع الثــورة وفتــح، وقــراره إنتــاج فيلــم عــن الثــورة الفلســطينية. وردت فــي 
ــذا  ــي ه ــة، فف ــة واملمارس ــني النظري ــة ب ــألة العالق ــا مس ــة؛ أواله ــاط الفت ــان نق البي
املوضــوع، دار نقــاش بــني املؤدجلــني اليســاريني األوروبيــني وفتــح حــول أهميــة النظريــة 
الثوريــة، إذ تؤمــن فتــح بالعمــل امليدانــي )علــى األرض( وقدرتــه علــى فــرز جتربة تســاهم 
فــي تعديــل النظريــة وتطويرهــا وجتاوزهــا أحيانــاً، وهكــذا يقــول غــودار فــي بيانــه: »ال 
]تــزال[ مهّمتنــا كفنّانــني يناضلــون اليــوم عبــر الســينما، هــي علــى املســتوى النظــري 
ــني  ــة متخّلف ــذه النقط ــي ه ــزال[ ف ــورة، ال ]ن ــق ث ــف لنخل ــكل مختل ــر بش أن نفكّ
عشــرات الســنوات عــن الطلقــة األولــى للعاصفــة ]فتــح[«. ويوضــح أبــو نائــل الــذي 
ــوفييتي  ــد الس ــى القائ ــبها إل ــة ينس ــردد جمل ــه كان ي ــي، أنّ ــكر األوروب ــب املعس واك

لينــني: »إن خطــوة عمليــة واحــدة أهــم مــن دســتة برامــج«.

ــا،  ــي أوروب ــي ف ــي والوطن ــار الدميقراط ــاً لليس ــت عنوان ــح بات ــة أّن فت ــة الثاني النقط
فيوضــح البيــان كيــف جــرت املقارنــة واالختيــار بــني العمــل مــع اجلبهــة الدميقراطيــة 
ــا  ــول: »قرأن ــرى. ويق ــة أخ ــن جه ــح م ــة، وفت ــن جه ــية م ــا املاركس ذات األيديولوجي
ــح،  ــع فت ــم م ــل الفيل ــا عم ــني، قرّرن ــيني ماويّ ــا فرنس ــج. وبوصفن ــوص والبرام النص
ــة  ــون كلم ــطينيني يقول ــنجعل الفلس ــر«، وس ــى النص ــوان »حت ــه عن ــا علي وأطلْقن
»ثــورة« فــي الفيلــم، لكــن العنــوان احلقيقــي للفيلــم »مناهــج وفكــر وأفعــال حركــة 

ــطينية«.  ــر الفلس التحري

ــة  ــن صحيف ــص م ــة الن ــو ترجم ــح ه ــة فت ــي صحيف ــر ف ــا نُش ــع، إّن م ــي الواق ف
»الفدائيــون« التــي تصــدر بالفرنســية، وتُرجــم إلــى اإلجنليزيــة فــي نشــرة »فلســطني 

ــدن.  ــت تصــدر فــي لن ــي كان احلــرة« الت
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زار غــودار األردن ســت مــرات علــى األقــل عــام 1969، للعمــل علــى فيلمــه، ومناصــرة 
الثــورة الفلســطينية. نــام فــي فنــادق وســط عمــان املتواضعــة، ودخــل بيــوت مخيمات 
ــي  ــرت ف ــة نُش ــب مقال ــم، وبحس ــطيني معه ــام الفلس ــاول الطع ــني، وتن الالجئ
ــه  ــل الفيلــم الــذي قــام ب ــو 1970، فــإّن متوي ــار/ ماي صحيفــة نيويــورك تاميز فــي 17 أي
غــودار عــن الثــورة، جــاء مــن حركــة فتــح، وفــي لقــاء الصحيفــة مــع غــودار ومســاعده 
وصديقــه جــان- بييــر غــوري )Jean‐Pierre Gori( الــذي أجنــز الفيلــم معــه، يقــوالن إّن 
الفيلــم جــزء هامشــي مــن النضــال احلقيقــي، ويوضحــان كيــف كانــا يتحّدثــان مــع 
مناضلــي فتــح ومقاتليهــا، ثــم يطلبــان منهــم متثيــل نضالهــم احلقيقــي، أي روايــة 
قصتهــم متثيــالً، ويؤكــد جــان- بييــر أّن »هــذا التمثيــل جــزء مــن النضــال العاملــي«. 

ــان يرتــدي  كمــا جــاء فــي مقابلــة مــع صحيفــة »إكســبرس«، أّن غــودار كان فــي عّم
ــدق متواضــع فــي  ــم فــي فن ــر حليقــة، ويقي ــه غي ــون العســكري(، حليت الكاكــي )الل
وســط عّمــان، يرافقــه فدائــي لبنانــي اســمه فــؤاد، تــراه يحمــل صحيفتــي اللومونــد 
واللوفيغــرو الفرنســية، واألوربــان البيروتيــة. ويقــول غــودار للصحيفــة، إّن فيلمــه جــاء 
بطلــب مــن »اللجنــة املركزيــة للثــورة« وقــال »اجملــيء هنــا لتصويــر فيلم، ليــس القصد 
منــه إعطــاء دروس، بــل أخــذ دروس مــن نــاس متقدمــني علينــا«. ســألته الصحيفــة: 
ملــاذا يركــز فــي تعاونــه علــى »فتــح«؟ فقــال: »حتدثــت وســائل اإلعــالم البرجوازيــة عــن 

املنظمــات األخــرى ولــم تتحــدث عــن فتــح«. 

وينقــل معــن بيــاري فــي صحيفــة العربــي اجلديــد، كْشــَف الروائــي إبراهيــم نصــر اهلل، 
وحتديــداً عــن روايتــه »طفولتــي حتــى اآلن«، عــن زيــارة غــودار لعائــالت فــي مخيمــات 
الالجئــني، ويشــير بيــاري إلــى أن نصــر اهلل،  الــذي كان فتــى حينهــا، التقــى شــخصياً 
غــودار، ويقــول بيــاري: »صاحبنــا هــذا زار أســرةً فلســطينيًة فــي مخيــم الوحــدات فــي 
عّمــان، وكرّمتــه بطبخــة ورق دواٍل )ورق عنــب(، وأكل بتلــذّذ، وهــو يســمع أم كلثــوم »هــل 
ــي  ــي أعــّدت الطبخــة الت ــراد األســرة، األم الت ــة أف ــا«، بصحب رأى احلــّب ُســكارى مثلن
حضــرت رِيَــش اللحــم فــي قعــر طنجرتهــا، واالبنــة نــور التــي جــاءت باخملــرج صديــق 
خالهــا. يحُضــر مشــهد اللّمــة الفلســطينية مــع غــودار حــول أكلــة ورق الدوالــي فــي 
روايــة إبراهيــم نصــر اهلل الــذي كان وصديقــاً لــه جليســْيه أيضــاً. وكان غــودار »بشــعِره 
املنحســر، ونّظارتــه الكبيــرة ذات اإلطــار األســود، وحليتـِـه التــي نبتــت قليــالً، ولــم يجــد 
ــا نتابعــه بشــغِف مــن  وقتــاً حلالقتهــا«. يقــول الســارد الــراوي، واســُمه إبراهيــم، »كنّ
ــزّ  ــا ته ــور، فأجده ــى ن ــر إل ــُت أنظ ــة. كن ــا كلم ــني أن تفوتن ــية، خائف ــن الفرنس يُتق

رأَســها كمــا لــو أنهــا تؤيــد كالمــه، فأهــزّ رأســي تأييــداً لهــزّة رأســها«.
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الثــورة،  أغانــي  تــرى  الفيلــم،  فــي 
ــات وشــبان  ومخيمــات اللجــوء، مــع فتي
يتدربــون عســكرياً، ومهرجانــات شــعبية، 
ومــدارس محــو أميــة. وكمــا يقــول اخملــرج 
ــار  ــطينية بش ــينما الفلس ــر الس وخبي
ــاك(  ــا وهن ــم )هن ــر الفيل ــدان: »ظه حم
أخــرى  أفــالم  وتطرقــت   ،1976 عــام 
ــا  ــطينية منه ــة الفلس ــودار للقضي لغ

»موســيقانا«.

فــي الواقــع، إّن غــودار تراجــع عــن تقــدمي 
ــد أّن  ــر«، بع ــى النص ــورة حت ــه »ث فيلم
هزّتــه علــى مــا يبــدو أحــداث أيلــول فــي 
ــي األردن،  ــام ف ــة والنظ ــني املقاوم األردن ب
وبعــد أن مــات عــدد مــن األشــخاص 

الذيــن اســتضافهم فــي الفيلــم، الــذي قّدمــه بأســلوب »الفيلــم املقــال«، الــذي يجعل 
ــون  ــخاص احلقيقي ــوم األش ــاً يق ــا، وأحيان ــم ويصورنه ــن جتاربه ــون ع ــاس يتحدث الن

ــم.    ــدث معه ــا ح ــل م بتمثي

إضافــة إلــى غــودار، جــاء مخرجــون كثيــرون إلــى عّمــان فــي الفتــرة بــني عامــي 1969 
ــة  ــت مجموع ــطينية. فأنتج ــورة الفلس ــطني والث ــن فلس ــالم ع ــراج أف و1970 إلخ
ــى  ــورة حت ــوان: »ث ــاً بعن ــل )News Real(، فيلم ــوز ري ــّمى ني ــة، تُس ــة تقدُّمي أميركي
النصــر«، وأنتــج احلــزب الشــيوعي اإليطالــي فيلمــاً بعنــوان »الفتــح«، فضــالً عــن أفــالم 

ــطني. ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــع اجلبه ــاون م ــت بالتع أخــرى أُنتج

ــت  ــال التق ــبيل املث ــى س ــة، وعل ــود األجنبي ــزاراً للوف ــطيني، م ــالم الفلس كان اإلع
ــي  ــيرفس )Liberation News Service( الت ــوز س ــن ني ــة لبريش ــح، وكال ــة فت صحيف
ــة  ــا لإلمبريالي ــة بعدائه ــاري، واملعروف ــاه اليس ــا »ذات االجت ــة بأنّه ــا الصحيف عرّفته
والعنصريــة«. وكذلــك مــّدت احلركــة وذراعهــا اإلعالمــي عالقاتهــا مــع حركــة »الفهــود 
ــح  ــة فت ــاء صحيف ــي لق ــود، وف ــني الس ــة باألمريكي ــود« )Black panther( اخلاص الس
بوفــد زائــر مــن »الفهــود الســود« قــال عضــو مــن الوفــد الزائــر: »هنــاك تشــابه كبيــر 
بــني وضــع الشــعب الفلســطيني ووضــع الســود؛ فــإّن سياســة الدفــاع الذاتــي وتقــدمي 

بوستر فيلم »هنا وهناك«
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اجلماعــات الســوداء فــي أمريــكا التضحيــات هــي الطريــق الوحيــد لتحرُّركــم متامــاً، 
ــة  ــي منطق ــعوب ف ــة الش ــة، أي طليع ــل الطليع ــطيني ميث ــعب الفلس ــإّن الش ف
ــي  ــوداء ه ــات الس ــك اجلماع ــة، وكذل ــد اإلمبريالي ــدام ض ــي الِص ــط ف ــرق األوس الش

ــة«. ــة والعنصري ــد اإلمبريالي ــدة ض ــات املتح ــة الوالي طليع

اليسار األوروبي الدميقراطي

كان غــودار واحــداً مــن مثقفــني وفنانــني عامليــني كثــر، دأبــوا علــى زيــارة قواعــد الثــورة 
فــي ذلــك الوقــت، ولكنــه كان أيضــاً واحــداً مــن اليســار األوروبــي الدميقراطــي، الــذي 
ــع  ــل اقتن ــة، ب ــة الوطني ــن بالهوي ــي ال تؤم ــوفييتية، الت ــية الس ــن باملاركس ــم يؤم ل
ــي وإن  ــح«، الت ــا »فت ــت به ــي آمن ــة الت ــة اجلامع ــر، والوطني ــل املباش ــفة الفع بفلس
لــم تكــن يســارية يومــاً، إال أنّهــا اجتذبــت شــرائح مــن اليســار الفلســطيني، وانضــم 
لهــا كثيــرون منهــم، مــا ســاعد أن يجذبــوا مــن اليســار الدميقراطــي العاملــي، أكثــر 
ــي-  ــار املاركس ــرب لليس ــت أق ــا كان ــطينية، رمب ــارية فلس ــل يس ــت فصائ ــا جذب مم

ــوفييتي.  الس

اللوبي اإلسرائيلي

لــم ينــَس اللوبــي اإلســرائيلي لغــودار هــذا العمــل مــع الثــورة، لذلــك ورغــم أنـّـه قــّدم 
ــة، ضــد اليهــود، فــي احلــرب العامليــة  فــي بعــض أفالمــه مشــاهد مــن احملرقــة النازي
ــام 2010.  ــة ع ــكار فخري ــزة أوس ــاز بجائ ــا ف ــم عندم ــه هوج ــا، إال أن ــة، وهاجمه الثاني
ورغــم أّن غــودار قــال إنّــه لــن يحضــر حفــل توزيــع اجلوائــز النشــغاله، إال أنــه تعــرض 

حلملــة حتريــض واســعة. 

لــم يخــف غــودار يومــاً أنّــه مناهــض للصهيونيــة ومناصــر للحقــوق الفلســطينية، 
ــتقلة«،  ــة مس ــة يهودي ــا »صحيف ــها أنّه ــف نفس ــي تص ــورورد، الت ــة ف ــن صحيف لك
ــه  ــت إن ــى ُمعــادٍ للســامية«. وقال ــوان »هــل يعطــون األوســكار إل نشــرت مقــاالً بعن
ــد للفلســطينيني فقــط، ولكنــه أيضــاً »مناهــض  ليــس مناهــض للصهيونيــة ومؤي
لليهــود«، جمعــت اجمللــة عبــارات قالهــا غــودار مثــل وصفــه اخلطــاب اإلســرائيلي بأنــه 
قصــة خياليــة )Fiction(، ومثــل تأييــده النضــال الفلســطيني املســلح ضــد إســرائيل، 
ــيراً  ــرتها تفس ــود وفس ــه لليه ــن أفالم ــارات م ــة إش ــت اجملل ــرة، وجمع ــاده األخي وانتق
ســلبياً. حاولــت اجمللــة االتصــال مــع اجلهــات املانحــة للجائــزة، وقدمــت لهــا مــا وجدته 
ــات  ــع« بطروح ــم تقتن ــا »ل ــة ردت أنّه ــن األكادميي ــودار، لك ــامية« غ ــى »ال س ــالً عل دلي
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اجمللــة. انضمــت للمجلــة جهــات أخــرى وظهــرت مقــاالت فــي صحــف مثــل نيويــورك 
تاميــز، تــردد مــا تقولــه »فــورورد«. 

عــرف عــن غــودار عــدم اكتراثــه كثيــراً مبــا يقولــه اإلعــالم عنــه، وقــد وصفــت فــورورد 
ذاتهــا مقابلــة أجراهــا معــه كاتــب عــن مســيرته، قــام بهــا وهــو يتابــع مبــاراة تنــس 

علــى شاشــة التلفزيــون.

كان غــودار غيــر تقليــدي فــي حياتــه، كان شــخصية قلقــة، واعتــرف أنــّه فكــر باالنتحار 
ــى أعاقــه  ــه، فبعــد أن اشــتد مرضــه حت ــى ممات ــك حت ــه، وظــل كذل مــرات فــي حيات
عــن احلركــة، قــرر وضــع حــد حلياتــه، فــي بيتــه فــي سويســرا. ونقلــت نيويــورك تاميــز، 
عــن مستشــاره القانونــي باتريــك جيننيريــت، أنّــه بعــد مــرض أدى إلعاقــات متعــددة 
قــال غــودار »اآلن كفايــة«، واســتعان مبنظمــة تســاعد علــى االنتحــار بطريقــة قانونيــة، 

وفعــل ذلــك بالفعــل فــي عمــر 91 عامــاً. 
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