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  المناضل المتفائل قصٌر سمٌر عن

  حازم صاغٌة

 
 

 .فضال عن ذلك كله، صدٌقا  أما أنا ففقدت،.صحافٌا وأكادٌمٌا ومؤرخا وكاتبا  قصٌر سمٌر فقد لبنان بمقتل
 
 .فً لبنان  مة تغدو الٌوم أندر فأندروهً س.األبعاد كان أٌضا مناضال متفائال، بل شدٌد التفاؤل  المتعدد سمٌر لكن

 
غٌر .وأحد مصادر استعداده للنضال فً سبٌل هدف كهذا  ما من شك فً أن ٌسارٌته كانت أحد مصادر تفاؤله بمستقبل أفضل،

 فهً لم تعد من طٌنة تلك المواقف المجردة التً:من بارٌس الى بٌروت لتغٌر أساسً  أن ٌسارٌته تلك تعرضت مع انتقاله
األمٌركٌة واالسرائٌلٌة، بل صارت،  را ما نراها فً تظاهرات المدن األوروبٌة تعاطفا مع قضاٌا محقة وتندٌدا بالسٌاساتكثٌ

 .مادته من قضاٌا محددة لشعب محدد  أوال وأساسا، موقفا ٌتصل ببلد بعٌنه، وٌستمد
 

هو الذي ٌقف حجر 'اللبنانً  -األمنً السوري  النظام'ٌسمٌه  بالملموس كٌف ان ما كان قصٌر سمٌر هناك، فً لبنان، اكتشف
تلفزٌونً  وقد لمس هذه الحقٌقة بتجربته الشخصٌة ذاتها حٌن أوقف برنامج.اللبنانً والسوري  عثرة فً وجه تقدم الشعبٌن

ات جواز سفره، وحٌن كان ٌتلقى تهدٌد كان ٌعده، وحٌن طارده على مدى أسابٌع رجال أحد األجهزة األمنٌة، وحٌن صودر
السوري بشار  هو أنه سمى الرئٌس سمٌر أحد التفسٌرات التً ظهرت لمقتل وأود أن أذكركم هنا بأن.بسبب مقاالته الشجاعة 

 .المدٌح والتمجٌد  األسد فً مقالة نقدٌة حادة، والرئٌس هذا ٌنبغً أال ٌسمى إال فً سٌاق من
 

لتشاؤم  خوة، كما نسمٌها فً اللغة السٌاسٌة العربٌة، سببمتفائال، علما بأن الصراعات بٌن األ سمٌر وعلى رغم ذلك ظل
التارٌخ اللبنانً الحدٌث، لٌعزز تفاؤله وتفاؤل  الذي تبدى لنا جمٌعا انه استثناء كبٌر على(مارس )آذار  41وجاء ٌوم .مؤكد 

خصوصا، سرٌعا ما  سمٌر لكن، لسوء حظنا وسوء حظ.اللبنانٌٌن اال طوائف متناحرة  كثٌرٌن غٌره ممن كانوا ال ٌرون فً
إن عاودت البروز حتى ظهر المناخ المالئم الغتٌاله بالطرٌقة الوحشٌة التً اغتٌل  أطلت برأسها السٌاسات الطائفٌة التً ما

 . فٌها
 

فهو قضى ضحٌة النظام العسكري شبه .حماٌته  لقد راهن على وطنٌة دٌموقراطٌة لبنانٌة تبٌن انها لم تصبح بعد قادرة على
 .لبنانٌة لم ترتفع بعد الى المستوى الوطنً  وتالٌتاري فً سورٌة المتحالف مع ثقافةالت

 
نفسه، أصدقاء كثٌرٌن له تجمع بٌنهم  على ٌد هذا التحالف، أن نفقد، على ٌد التحالف سمٌر والخوف المشروع، بعد أن فقدنا

 .التفاؤل  االستقامة الشخصٌة والشجاعة وقدر بعٌد من
 

أن ' قصٌر سمٌر بمناسبة صدور الطبعة االنكلٌزٌة من كتاب لة ألقٌت فً المركز الثقافً الفرنسً فً لندن،ترجمة لمداخ *
 .'تكون عربٌا 

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


