
Carol Mansour: Documenting the Region  

Award-winning Lebanese-Palestinian documentary filmmaker Carol Mansour had spent 

years painting houses, selling popcorn at a movie theatre concession stand, and bartending 

before her friend called to convince her to register for a filmmaking workshop in Montreal at 31. 

She had always been intrigued by filmmaking but had not considered that she might want to 

pursue it, or that it was even a viable career option.  

 

However, the nine-month-long course cemented her interest in the field, and she fell in 

love with it. After the course ended, Carol went on to film and edit her brother’s wedding video, 

and found that she enjoyed the process of making it into an “out of the box” wedding video. She 

continued to follow her passion and flew to Cairo, Egypt to complete a two-month course in 

special effects and video editing, but she jokingly notes that she ended up teaching the teacher. 

 

Carol then joined a Lebanese free-to-air television network, Future TV, in 1992 where she 

produced, directed, and hosted multiple live programs; she believes that is where she learned 

everything about filmmaking, calling it a “good school”. She left Future TV in 2000 to found her 

own production company, Forward Film Production, in Beirut, Lebanon. Since then, Carol’s films 

have garnered international attention, with over a hundred film screenings and official selections 

at numerous festivals across North America, Europe, and Asia.  

 

Her films have won many prestigious awards, including the Best Documentary Award at 

the Delhi International Film Festival in 2018 and the Audience Award for Best Feature Film at the 

Boston Palestine Film Festival in 2017 for her film Stitching Palestine, which she considers her 

favorite project because it is deeply personal to her since both of her parents were Palestinian. 

Most recently, Carol won the Best Short Documentary at Rated SR Festival 2021 in New York and 

the Prix Spécial du Festival at the FIFOG 2021 Festival in Geneva. 

 

She has also been awarded the Best Documentary Award at the Al-Ard Film Festival in 

Sardegna, the Women Film Critics Circle Award at 2015 Rated SR Festival in New York for her 

documentary film We Cannot Go There Now, My Dear, the Best Documentary at the 2014 Rated 

SR Festival in New York, and the Jury’s Special Mention at the FIFOG festival in Geneva for Not 

Who We Are (2013). Her film A Summer Not to Forget (2006) received Best Short International 

Documentary at the New Zealand Festival. She has also won the Jury’s Prize at the Institut du 

Monde Arabe in Paris and Best Documentary at the Arab Film Festival in Rotterdam. 

 

Over the past 20 years, Carol’s documentaries have covered the region Lebanon, Yemen, 

Egypt, Sri Lanka, and Uzbekistan to name a few. However, she says this is not as fun or prestigious 



as it may sound; “It is a very tiring job. I have to spend editing a short film, or cutting down an 

interview from two hours to six minutes, listening to and watching the same footage over and 

over again. It can be very challenging. However, it is a great feeling when the movie is out.” While 

she doubts herself and her work every day, she believes the anxiety that comes with not being 

sure if the work is good has made her a better filmmaker. 

 

Carol’s work reflects her concern for human rights and social justice, covering issues such 

as migrant workers, refugees, environmental issues, mental health, the rights of the disabled, 

war and memory, the right to health, and child labor. She says the most important part of the job 

for her is to be able to use her platform and medium to give people a voice and to make relevant 

art. “Sometimes people ask me why my film subjects are so harsh, but the people I am filming 

lead harsh lives. It is not about me, and I really try my best not to make it about me at all. I see 

myself as a human being trying my best to make films that can influence change in society.” Carol 

did not particularly enjoy being on screen, “it was overwhelming,” and much preferred being 

behind the camera. 

 

She believes documentaries are very important, especially those that carry a message. 

documentaries to their curriculums. Two of her films, Maid in Lebanon (2005) and Maid in 

Lebanon 2 (2007) both documentaries that follow migrant workers in Lebanon, are still shown at 

several schools across Lebanon today and have a very large influence on young children. Carol 

also says it is important to watch out for what media is shown to children because everything is 

very accessible these days. 

 

Carol believes that tough situations present us with an option to either act or remain 

silent and passive. To her, success comes when you act in the face of injustice doing your best to 

play a role in change. In the face of recent adversity, and after the Beirut Blast tore through 

Lebanon’s capital, she went down to the streets and started filming, refusing to stay at home. 

She has also produced two short videos during the COVID-19 pandemic including one dealing 

with losing her father to the COVID-19. 

 

“The most important thing is to find something you like to do, something you are very 

passionate about. Do not give up just because the first time does not work out. This is what you 

are going to be doing for the rest of your life, pursue it.” While she thinks she was lucky to find a 

career that interests, challenges, and excites her, she believes people should not give up and 

settle for something they have no interest in. “Life is very tough, but I try to live by my motto 

‘make the best out of everything.” 

 

This story was written by Ghada El Kawas  



 كارول منصور: توثيق المنطقة

الفلسطينية والحائزة عىل جوائز عديدة، قد أمضت سنوات  -األفالم الوثائقية اللبنانية كانت كارول منصور، مخرجة 

وبات، قبل أن تتصل بها   ي تقديم المشر
ي منصة االمتيازات بدور السينما، وكذلك ف 

ي بيع الفشار ف 
ي دهن المنازل، وف 

عديدة ف 

ي سن
ف  يال  ي مونتر

ف  األفالم  ي ورشة صناعة 
ف  بالتسجيل  بصناعة    صديقتها إلقناعها  . فلطالما كانت مفتونة  الواحد والثالثي  

ي قابل للتطبيق. 
ي أنها قد ترغب بمتابعتها، أو حتر أن تنظر إليها كخيار مهت 

 األفالم لكنها لم تفكر ف 

 

الدورة،   انتهاء  ي حبها. وبعد 
المجال، ووقعت ف  بهذا  اهتمامها  أشهر  استمرت تسعة  ي 

التر الدورة  ومع ذلك، عززت 

بعملية تحويله إىل فيديو زفاف "خارج األطر واصلت كارول تص أنها استمتعت  وير فيديو زفاف شقيقها وتعديله، ووجدت 

القاهرة   إىل  متابعة شغفها وسافرت  مطية". وواصلت 
ّ
الخاصة وتحرير    - الن المؤثرات  لمدة شهرين حول  مرص إلكمال دورة 

 ستاذ. الفيديوهات، لكنها ذكرت بحسٍّ من الفكاهة أنها تفّوقت عىل األ 

 

مجانية،   لبنانية  تلفزة  شبكة  إىل  ذلك  بعد  عام    Future TVانضّمت كارول  ي 
وأخرجت    1992ف  أنتجت  حيث 

ء عن صناعة األفالم،   ي
. فهي تعتقد أن هذا المكان الذي تعلمت فيه كل شر امج ذات البث المباشر واستضافت العديد من التر

تركت   جيدة".  "مدرسة  بأنه  عام    Future TVووصفته  ي 
بها،  2000ف  الخاصة  اإلنتاج  كة  شر  Forward Film لتؤسس 

Production    حظيت أفالم كارول باهتمام دوىلي حيث تم عرض أكتر من مائة فيلم وانتقاء ، وت، لبنان. منذ ذلك الحي   ي بت 
ف 

ي العديد من المهرجانات عىل مستوى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.  
 رسمي ف 

 

ي الدوىلي  حازت أفالمها عىل العديد م
ي مهرجان دلهي السينمائ 

ي ف 
ن الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل فيلم وثائقر

ي مهرجان بوسطن    2018عام  
ي طويل ف 

ي عام    -وجائزة الجمهور ألفضل فيلم روائ 
وكان ذلك الفيلم    2017فلسطي   السينمائ 

ه المفضل لديها ألنه يالمس ذاتها بعمق ألن كال   " الذي تعتتر ة، فازت  "خياطة فلسطي   ي اآلونة األخت 
. وف  والديها كانا فلسطينيي  

ي تصنيف"  
ي قصت  ف 

ي نيويورك و "SR Festival 2021كارول بجائزة أفضل فيلم وثائقر
ي  Prix Spécial du Festival" ف 

" ف 

ي جنيف. FIFOG 2021"مهرجان 
 " ف 

 

ي شديني
ي ف 
ي مهرجان األرض السينمائ 

ي ف 
 Women Film Criticsا، جائزة "  كما حصلت عىل جائزة أفضل فيلم وثائقر

Circle    " ي حسب تصنيف
ي  "SR Festival" ف 

ي نيويورك لفيلمها الوثائقر
 We Cannot Go There Now, My Dearف 

ي مصنف من قبل "  ،(2015)
ي نيويورك، وتنويه خاص من لجنة    2014  عام "SR Festivalباإلضافة إىل أفضل فيلم وثائقر

 
ف

ي مهرجان  
ف  لفيلمها  FIFOGالتحكيم  ي جنيف 

فيلمهاNot Who We Are  )2013 (ف   A Summer Not To. كما حصد 

Forget (2006)    ي معهد العالم
ي مهرجان نيوزيلندا. كما فازت بجائزة لجنة التحكيم ف 

ي دوىلي قصت  ف 
جائزة أفضل فيلم وثائقر

ي باريس وأفض
ي ف  ي روتردام.  العرئر

ي ف  ي مهرجان الفيلم العرئر
ي ف 

 ل فيلم وثائقر

 

ت أفالم كارول الوثائقية عىل سبيل المثال ال الحرص دول لبنان واليمن ومرص  
ّ
ين عاًما الماضية، غط عىل مدار العشر

ا كما قد يبدو؛ "إنها وظيفة مرهقة لل
ً
ي وشيالنكا وأوزبكستان. ومع ذلك، تقول إن هذا ليس ممتًعا أو مرموق

غاية. يجب أن أمض 

ّ االستماع إىل اللقطات نفسها ومشاهدتها   ، أو لتعديل مقابلة مدتها ست دقائق، كما عىلي ي تحرير فيلم قصت 
حوىل ساعتي   ف 

ي عملها  
ي نفسها وف 

مراًرا وتكراًرا. وقد يكون ذلك صعًبا للغاية. ومع ذلك، إنه لشعور رائع عندما ينتهي الفيلم." فبينما تشكك ف 

ا قد جعلها مخرجة أفالم أفضل.   كل يوم،
ً
 القلق الذي يصاحب عدم التأكد مما إذا كان العمل جيد

ّ
 تعتقد تماًما أن

 



العمال   مثل  قضايا  تغطي  فهي  االجتماعية،  والعدالة  اإلنسان  بحقوق  اهتمامها  ي 
تلقائ  بشكل  عمل كارول  يعكس 

العقلية، وحقوق والصحة  البيئية،  والقضايا   ، والالجئي   الصحة،    المهاجرين،  ي 
ف  والحق  والذاكرة،  الهمم، والحرب  أصحاب 

ي الوظيفة بالنسبة لها هو أن تكون قادرة عىل استخدام منصتها ووسائلها لمنح الناس  
 أهم جزء ف 

ّ
وعمالة األطفال. وتقول إن

، لكن األشخاص الذين أقوم   ا عن سبب قسوة مواضيع أفالمي
ً
ي الناس أحيان

ا ولصناعة فن مناسب. "يسألت 
ً
بتصويرهم  صوت

 أكون محور أفالمي عىل اإلطالق. أرى نفسي كإنسان أبذل قصارى  
ّ
 أّل
ً
، وأنا أحاول جاهدة ي يعيشون حياة قاسية. ال يتعلق األمر ئر

ي المجتمع ". لم تستمتع كارول بشكل خاص بالظهور عىل الشاشة، "كان ذلك  
ي التغيت  ف 

جهدي إلنتاج أفالم يمكن أن تؤثر ف 

ا عىل االنتب
ً
ا. مستحوذ ا أن تكون وراء الكامت  ً  اه"، وفضلت كثت 

 

ي تحمل رسالة األفالم الوثائقية إىل مناهجها. ال يزال  
إنها تعتقد أن األفالم الوثائقية مهمة للغاية، ال سيما تلك التر

أفالمها،   من  وMaid in Lebanon  (2005فيلمان   )Maid in Lebanon 2  (2007  العمال يتابعان  وثائقيان  (، كالهما 

ا عىل األطفال الصغار. ال
ً
ي جميع أنحاء لبنان اليوم ولهما تأثت  كبت  جد

ي العديد من المدارس ف 
ي لبنان، وهما ُيعرضان ف 

مهاجرين ف 

ء يمكن الوصول إليه بسهولة هذه   ي
ي يتم عرضها لألطفال ألن كل شر

ا إنه من المهم االنتباه إىل الوسائط التر
ً
تقول كارول أيض

 .األيام

ي النجاح  وتعتقد  
ام بالصمت والسلبية. بالنسبة لها، يأئر كارول أن المواقف الصعبة تقدم لنا خياًرا إما للترصف أو لاللتر 

التغيت   ي 
الظلم وتبذل قصارى جهدك لتؤدي دوًرا ف  تواجه  وت   .عندما  انفجار بت  ة، وبعد أن دّمر  المحنة األخت  ي مواجهة 

ف 

ين  العاصمة اللبنانية، نزلت كارول إىل الشوار  ا مقطعي فيديو قصت 
ً
ل. لقد أنتجت أيض ي المت  

ع وبدأت بالتصوير، رافضة البقاء ف 
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ا له. ال تستسلم لمجرد أن المّرة األوىل ال تنجح.  
ً
ء أنت متحمس جد ي

ا تحب القيام به، شر
ً
ء هو أن تجد شيئ ي

"أهم شر
ي العثور عىل وظيفة تثت  اهتمامها وتتحداها    هذا ما 

ي حي   أنها تعتقد أنها كانت محظوظة ف 
ستفعله لبقية حياتك، تابعه. "ف 

ي أحاول  
ء ال يهتمون به. "الحياة صعبة للغاية، لكت  ي

ي للناس أن يستسلموا ويقبلوا بسر
وتثت  حماستها، إال أنها تعتقد أنه ال ينبع 

ا لشعاري "تحقيق ا
ً
ء."أن أعيش وفق ي

 الستفادة القصوى من كل شر
 

 صالقواغادة  هذه القصة من تأليف


