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أشخاص

إلياس صنبر
ّ
المؤرخ من أجل (اسم) فلسطين
نضال
ّ

نزحت عائلته من
حيفا إلى لبنان،
وعاش الحقبة
الذهبية لبيروت
الستينيات
أصدر «دراسات
فلسطينية»
في باريس مع
فاروق مردم بك
وسمير قصير،
مقدمًا الرواية
ّ
الحقيقية للشعب
ّ
الفلسطيني

(بالل جاويش)

حسين بن حمزة
ه��و أح ��د أه ��م الناطقني
ب � � ��اس � � ��م ف � �ل � �س � �ط�ي��ن في
ال�خ��ارج ،وأح��د أسمائها
ال� ُ�ح �س �ن��ى إذا استعرنا
فلسطيني
ج � � �م � � �ل � � ��ة
آخ � ��ر ه ��و ش �ف �ي��ق ال � �ح ��وت ف ��ي وصف
م �ح �م��ود دروي � ��ش .االس � ��م ،ب� ّ
�أي��ة حال،
كان الشغل الشاغل للمؤرخ واملترجم
ال �ي ��اس ص �ن �ب��ر ،ال� ��ذي ن��زح��ت عائلته
من حيفا إلى لبنان عام النكبة ،وكان
ع�م��ره خمسة ع�ش��ر ش �ه �رًا .ك��ان والده
ودي� ��ع ص�ن�ب��ر م �ج��اه �دًا م �ع��روف��ًا .نجا
م��ن م �ش��ان��ق ج �م��ال ب��اش��ا س �ن��ة 1916
لصغر س�ن��ه ،ث��م ش��ارك ف��ي النضاالت
امل �ت �ت��ال �ي��ة ض ��د االن � �ت ��داب البريطاني
وع� �ص ��اب ��ات ال �ه ��اغ ��ان ��ا الصهيونية،
وك ��ان ع�ل��ى رأس امل��داف �ع�ين ع��ن حيفا
حتى سقوطها ،قبل أن يلحق بعائلته
ف��ي ص �ي��دا ،ح�ي��ث ي�س�ك��ن أه ��ل زوجته
اللبنانية .النكبة ت��راف�ق��ت م��ع اختفاء
اسم فلسطني عن الجغرافيا الرسمية.
ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي��ه ،ك ��ان ذل ��ك خ��روج��ًا من
ال��زم��ان ،ال م��ن امل�ك��ان ف�ق��ط .ل��ذل��ك ،فهو
ي��رى أن النضال الفلسطيني كله كان
ف��ي سبيل اس �ت��رداد االس ��م« .ال �ي��وم ،ال
يقول
أحد يستطيع إنكار وجودنا .قد ّ
بعضهم إننا إرهابيون ،لكن لن يتمكن
أحد من محونا مجددًا».
من صيدا ،انتقلت العائلة إلى بيروت.
ك� ��ان� ��ت ف �ل �س �ط�ي�ن ش� �ي� �ئ ��ًا ي ��وم � �ي ��ًا في
حياتها ،لكنه تعلم من والده أنهم عرب
ً
أوال ثم فلسطينيون .كان مناخ العائلة
ق��وم�ي��ًا ن��اص��ري��ًا .ال ي ��زال ي��ذك��ر خطاب
عبد الناصر في تأميم قناة السويس،
وف ��رح ��ة وال � � ��ده امل� �م ��زوج ��ة بالدموع.
ي�ق��ول ص��اح��ب ك�ت��اب « /1948الطرد»

إن ��ه ك ��ان م�ح�ظ��وظ��ًا ب��ال �ف��رع اللبناني
للعائلة« :نجونا من معاناة املخيمات.
جرحنا كان واحدًا بالطبع ،لكن ظروف
ع��ائ�ل�ت��ي م�ن�ح�ت�ن��ا ف��رص��ة ال �ع �ي��ش في
ّ
ق �ل��ب ب � �ي ��روت ال� �ت ��ي أع� ��ده� ��ا مدينتي
أي �ض��ًا» .ع��اش الفتى الحقبة الذهبية
ل� ّب�ي��روت الستينيات .ش�غ��ف بالكتب.
اط�ل��ع على األدب الفرنسي .ك��ان ينزل
إلى ساحة البرج ،وينتقي قراءاته من
بسطة كتب يملكها ش��اب أرمني (هو
ص��اح��ب «امل�ك�ت�ب��ة ال�ع��امل�ي��ة» ف��ي مبنى
ج �ف �ي �ن��ور ال � �ي ��وم) .األدب ل ��م ي �غ��ب عن
بيتهم أيضًا .كان والده مولعًا بالشعر
ال �ع��رب��ي ،وي �ح��ب ف�ي�ك�ت��ور ه��وغ��و .كان
فخورًا بالتاريخ العربي ،لكنه ال ُينكر
عظمة روبسبيار .يقول صنبر إن هذه
الخلطة ع� ّ�ب��دت ال�ج�س��ر ال ��ذي سينقله
إلى فرنسا سنة .1968
ال� �ش ��اب ال � ��ذي أن �ه��ى دراس� � ��ة الحقوق
وال � �ع � �ل ��وم ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي الجامعة
ال�ي�س��وع�ي��ة ،ذه��ب إل��ى ب��اري��س إلكمال
دراس � �ت ��ه ،ل�ك�ن��ه ل ��م ي�ش�ع��ر ب ��أي غربة:
«كأني كنت مدعوًا إل��ى اكتشاف عالم
سبق أن اطلعت عليه ف��ي الروايات».
َ
َحل َم صاحب «شخوص الفلسطيني»
بأن يصبح كاتبًا فصار مؤرخًا .ملاذا؟
يقول إن شغفه باألدب لم يتوقف ،لكن
ال �ك �ت��اب��ة ت� ّ
�أج �ل��ت« :أن� ��ا ق�م�ع��ت نفسي.
كانت لدينا فكرة مغلوطة عن االلتزام.
ظننا أن األدب لذة شخصية وال يخدم
القضية».
ح� �ص ��ل ص �ن �ب��ر ع� �ل ��ى ال � ��دك � �ت � ��وراه في
القانون العام والعلوم السياسية من
جامعة ب��اري��س األول ��ى ،ث��م انتقل إلى
ب �ي��روت ،وم�ن�ه��ا إل��ى دم �ش��ق ،متطوعًا
ل �ق �ت��ال ال �ج �ي��ش األردن � � � ��ي ،ال� � ��ذي كان
يحاصر آالف املقاتلني الفلسطينيني
في عجلون املحاذية للحدود السورية.

ل��م ي�ش��ارك ف��ي ال�ق�ت��ال ،فاملعركة كانت
قد انتهت لدى وصوله ،إنما شارك في
نقل الجرحى إلى مستشفيات دمشق،
ثم استقر في بيروت.
في «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»،
ُ
حيث عمل باحثًا ،عرضت عليه فكرة
ت��أس �ي��س ن �س �خ��ة ف��رن �س �ي��ة م ��ن مجلة
«دراس� � � � � ��ات ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة» .ك� � ��ان ذلك
م�ن�ع�ط�ف��ًا ح��اس �م��ًا ف ��ي ح �ي��ات��ه .املجلة
ال �ت��ي ص� ��درت ع ��ام ( 1982منشورات
«مينوي») ،واستمرت  27عامًا (توقفت
م��وق �ت��ًا م �ن��ذ ع��ام�ي�ن ألس �ب ��اب مادية)،
ّ
أدت دورًا ب��ارزًا ف��ي املشهد السياسي
والثقافي الفرنسي« .كنا أن��ا وفاروق
م ��ردم ب��ك ف��ي ال �ب��داي��ة ،ث��م ان�ض��م إلينا
ال��راح��ل سمير قصير .اشتغلنا كثيرًا
شهيد
وخضنا صراعات .وجود ليلى
ّ
س �ف �ي��رة ل �ف �ل �س �ط�ين ف ��ي ب ��اري ��س عزز
حضورنا أكثر» .حققت املجلة مكاسب
الثقاقي الفرنسي.
كبيرة داخل املجتمع ّ
اس�ت�ق�ط�ب��ت م �ئ��ات ال �ك��ت��اب والفالسفة
وال� �ش� �ع ��راء وال �ف �ن ��ان�ي�ن .ك ��ان ��ت املجلة
أش�ب��ه ب �ـ «ل��وب��ي» فلسطيني ن�ج��ح في
تعريف الرأي العام الفرنسي بالرواية
الحقيقية للمأساة الفلسطينية.
امل �ه��م ف��ي ك��ل ذل ��ك ،أن امل�ج�ل��ة خاطبت
ق� ّ�راء ه��ا ب��ذك� ّ�اء وج��اذب�ي��ة ورص��ان��ة ،أي
بطريقة يفضلها الفرنسيون والغرب
ّ
ع� �م ��وم ��ًا« .ف �ع �ل �ن��ا ذل � � ��ك ،م� ��ن دون أي
تنازل» ،يقول صاحب «فلسطني ،البلد
اآلتي» ،مؤكدًا على املناخ الفرنسي في
إن�ج��اح التجربة« :ال أت�ص��ور أن�ن��ا كنا
سننجح لو صدرت املجلة في بلد آخر.
امل�ج�ت�م��ع ال �ف��رن �س��ي ي�ت�م�ي��ز بمستوى
ع�م�ي��ق وم �ت �ن��وع م��ن ال �ن �ق��اش ،ك�م��ا أن
فرنسا هي البلد الوحيد ال��ذي يمتلك
م ��ا ي �س �م��ى «م �ج �ت �م��ع امل �ث �ق �ف�ي�ن» .كأن
املجلة كانت مثل زميالتها الفرنسيات

ُيصدرها فلسطينيون؟ «هذا صحيح.
املجلة أخذت هذا الطابع منذ أعدادها
األول � ��ى .ف��ري��ق ال�ت�ح��ري��ر ل��م ي�ك��ن زائرًا
ف��ي فرنسا .كنا منخرطني ًف��ي الحياة
ال�ث�ق��اف�ي��ة ال �ب��اري �س �ي��ة أص �ل��ا ،ونعرف
األرض التي نلعب فيها».
ف��ي ت�ل��ك األث �ن��اءّ ،
درس ال �ي��اس صنبر
ت� ��اري� ��خ ال� �ع ��ال ��م ال� �ع ��رب ��ي ف� ��ي العهد
ال �ع �ث �م ��ان ��ي واالن� � � �ت � � ��داب ف� ��ي جامعة
ب � ��اري � ��س ال � �س� ��اب � �ع� ��ة ،وأص � � � � ��در كتبًا
تاريخية باتت اليوم مراجع أساسية
ف��ي القضية الفلسطينية .أم��ا الكتابة
األدب � �ي � ��ة امل �ق �م ��وع ��ة وامل ��ؤج � �ل ��ة لديه،
َّ
متنفسًا لها ف��ي نقل العديد
ف��وج��دت
م� ��ن دواوي� � � � ��ن م� �ح� �م ��ود دروي� � � ��ش إلى
ل�غ��ة م��ول�ي�ي��ر .يضحك وه��و ي�ت��ذك��ر أن
ص��اح��ب «ج� ��داري� ��ة» ك ��ان ي� ��ردد دائمًا
أن إل �ي��اس يكتب ال�ش�ع��ر س� �رًا ،وإال ملا
ج��اءت ترجمته ب��ذاك املستوى الرفيع
من الدقة والجاذبية.
ّ
ل��م يكتب صنبر ال�ش�ع��ر ،لكنه تخفف
من فكرة أن «األدب هو لذة شخصية،
وأن� � ��ه ال ي �ف �ي��د االل� � �ت � ��زام والنضال».
ي�ق��ول إن التعبير األدب ��ي ع��ن القضية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ي �م �ك��ن أن ي �ك ��ون أغنى
م��ن أي ت�ح�ل�ي��ل س�ي��اس� ْ�ي أو تاريخي.
ه�ك��ذا أص��در كتابني ُ
«م��ل��ك الغائبني»،
و«ال � �ق � ��ام � ��وس ال� �ع ��اش ��ق لفلسطني»،
ومزج فيهما السرد والسيرة والتاريخ
واألن �ت��روب��ول��وج �ي��ا ،ك��اش �ف��ًا ع��ن نبرة
آس ��رة ووج �ه��ة ن�ظ��ر غ�ي��ر ت�ق�ل�ي��دي��ة في
مقاربة تفاصيل الحياة الفلسطينية
ونثرياتها ورموزها .أما مفاجأة لقائنا
ب��ه ف��ي ب�ي��روت ،فهي أن إل�ي��اس صنبر
ي�ض��ع ح��ال�ي��ًا ال�ل�م�س��ات األخ �ي��رة على
باكورته الروائية التي ستصدر خالل
ال�ع��ام املقبل .يمتنع ع��ن ذك��ر عنوانها
أو تفاصيلها ،مستهديًا بصديقه جان

جينيه ،ال��ذي نصحه بأن «ما نتحدث
عنه لن نستطيع كتابته».
إل � ��ى ج ��ان ��ب ك ��ل ه� � ��ذا ،واص� � ��ل املثقف
وامل � � � � � ��ؤرخ ال �ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي التزاماته
ال �س �ي��اس �ي��ة ،ف �ه��و م�م�ث��ل ف�ل�س�ط�ين في
منظمة األونيسكو ،وعضو في املجلس
ال��وط�ن��ي الفلسطيني م�ن��ذ ع��ام ،1988
ووج � ��ه م ��أل ��وف ع �ل��ى ق� �ن ��وات التلفزة
الفرنسية كلما أرادت أن ت�ت�ط� ّ�رق إلى
ت �ط��ورات القضية الفلسطينية .يقول
إلياس إنه يمارس كل ذلك باستمتاع
« :أن ��ا أش�ت�غ��ل م��ن أج��ل ش�ع�ب��ي .عملي
كثير ألني محتل .ال أملك ترف االنتماء
إلى بلد عادي» ،ويضيف مازحًا« :ربما
كنت س��أم��وت م��ن ال�ض�ج��ر ،ل��و ل��م يكن
األمر كذلك».
في سنة  ،2005زار صنبر بيت العائلة
في حيفا ،وكتب نصًا مؤثرًا عن رحلته.
«ليست لدي ذكريات في البيت ،لكني
ك�ن��ت أح�ف��ظ ح�ت��ى خ�ط��وط ال �ب�لاط في
أرضيته .كنت أعرف بالضبط ما الذي
ّ
س��أراه لكثرة ما ردد وال��دي تفاصيله
أمامنا» .نسأله إن كان سيعيش هناك
ُ
لو تحقق حلم ال�ع��ودة؟ «إذا استعدت
ال �ب �ي��ت ف �س��أح��ول��ه إل� ��ى م ��رك ��ز ثقافي
يحمل اسم أخي الذي توفي منذ فترة.
ل��ن أع �ي��ش ف��ي ح�ي�ف��ا ،ل�ك�ن��ي أري ��د هذا
الحق وإن لم أستخدمه.
أري � ��د أن ت �ك ��ون باريس
م� �ن� �ف ��اي االخ � �ت � �ي � ��اري ال
اإلجباري .هذا هو جوهر
الحكاية».
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