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حٌن لم أصوت  ،مفضال أن أتذكر سمٌر قصٌر...
هانً شكرهللا

هانً،

'عزٌزي

أعتذر عن التأخٌر الفاضح فً الرد علً رسالتك ،ولكن لمدة أكثر من شهر لم ٌكن لدي وقت حتً لقراءة الصحف .األمور
أكثر هدوءا اآلن .فً ما ٌتعلق بعرضك ،أقترح أن أبدأ بمقال واحد ،ربما فً أواخر نٌسان (ابرٌل )ثم مقال آخر فً أٌار (ماٌو
).بعدها سٌكون العام الدراسً قد انقضى (وبالمناسبة افكر فً ترك التدرٌس )وسأكون قادرا علً ان ارسل لك أكثر من مقال
فً الشهر  ...أتصور ان المقالٌن أو الثالثة االولى ٌمكن ان تعنى باألزمة /الربٌع اللبنانً ،ربما فً عالقتها بقضٌة
رأٌك؟
'.ما
العربً
العالم
فً
الدٌموقراطٌة
سالمات
التوقٌع

'
:سمٌر

قصٌر

تلقٌت هذه الرسالة االلكترونٌة (مكتوبة باالنكلٌزٌة )من سمٌر قصٌر فً  7نٌسان الماضً ،وذلك ردا علً طلب متكرر من
قبلً بأن ٌسهم فً الكتابة فً صفحات الرأي فً 'األهرام وٌكلً ' ،وكنت وقتها رئٌسا لتحرٌرها .لم ٌتمكن سمٌر من أن ٌفً
بوعده لً ،ال فً ابرٌل وال فً ماٌو ،وقدرت ساعتها ان تداعٌات األزمة فً لبنان ،وما ال بد ان تكون قد رتبته من مضاعفة
لمشاغله الصحافٌة والسٌاسٌة ،حالت دونه والوفاء بوعده لً .وفً  2حزٌران (ٌونٌو )قتل سمٌر قصٌر ،فشاء القدر ان ٌكون
العرض األول ألفكاره ومواقفه فً 'األهرام وٌكلً ' ،لٌس بقلمه كما تمنٌت ولكن رثاء له ،وكان رثاء جمٌال جمال المرثً،
.
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لم تكن معرفتً بسمٌر قصٌر ،مع األسف ،عمٌقة أو قدٌمة .التقٌته خالل السنوات القلٌلة الماضٌة مرات معدودة ،كل منها
ألٌام قلٌلة ،وذلك فً غضون مشاركتنا فً مؤتمرات أو لقاءات لصحافٌٌن ومثقفٌن عرب وغٌر عرب .ومع ذلك فما أكثر ما
الحت صورته على ذاكرتً خالل الشهور الماضٌة .أتذكره حٌن أخرج لشرفة منزلً لتدخٌن سٌجارة (انضباطا بقرار زوجتً
بمنع التدخٌن داخل المنزل ) ،فأتذكر تسللنا من اللقاءات األوروبٌة المحرم فٌها التدخٌن تحرٌما قاطعا ،واعترافنا المتبادل
(ونحن نتبادل السجائر )بما قطعناه على انفسنا من وعود لزوجتٌنا بوقف التدخٌن وقفا نهائٌا .
تذكرته حٌن تمت اقالتً من رئاسة تحرٌر 'الوٌكلً 'بعد مقتله بشهر واحد ،وكان القتل واالقالة شدٌدي الشبه من حٌث
األسباب ،بعٌدٌن بعد السماء عن األرض من حٌث الوطأة ،فجاءت الذكرى مؤكدة لتفاهة ما دفعته من ثمن ،وفداحة ما دفعه،
مجسدة للرقة النسبٌة فً االستبداد المصري (على األقل فً ما ٌتعلق بالمثقفٌن )مقارنة بنظٌره المشرقً ،وهو األمر الذي
ٌحلو للكثٌر من المثقفٌن المصرٌٌن المناهضٌن الوتوقراطٌة النظام المصري نسٌانه حٌن ٌغضون النظر عن قسوة وبشاعة
وهمجٌة القمع 'الوطنً 'و 'القومً 'فً المشرق العربً ،بدعوى الدفاع عن' المصالح العلٌا 'لألمة .
تذكرته مؤخرا ،مع غٌري ،حٌن عمل الرقٌب علً استكمال مسعاه 'لضبط 'جرٌد 'النهار 'بقتل رئٌس تحرٌرها جبران توٌنً .
لكن ثمة أمرا آخر أشمل وأكثر تجرٌدا ٌستدعً صورة سمٌر قصٌر الى الذهن على نحو شبه ٌومً ،وٌمكن اٌجازه فً عبارة
واحدة :البحث عن خٌار مختلف فً زمن عربً تحكمه الخٌارات الردٌئة .لم ٌكن سمٌر الشهٌد األول لالستبداد 'القومً '،
فشهداؤه كثر ،لكنه ربما كان أول شهٌد /رمز لمسعى جدٌد ،ال ٌزال محدودا وواهنا ومحاصرا ،للبحث عن مخرج
دٌموقراطً حقا ،مخرج انسانً وعقالنً وتحرري من مأزق كئٌب بات عنوانا للحالة العربٌة فً مطلع القرن الحادي
والعشرٌن ،وبدا كأنه ٌفرض علٌنا مفاضلة قدرٌة بٌن أنواع مختلفة من القهر واالضطهاد والمذلة ،المفاضلة بٌن من ٌمسك

بأعناقنا

وٌخضع

عقولنا

وٌتحكم

فً

مصائرنا

.

فً اآلونة األخٌرة قرأت فً احدى الصحف المصرٌة ألحدهم ٌتوجه بالتحٌة لقبطً مصري كان قد صرح (وفقا لصاحب
التحٌة )بأنه ٌفضل ان ٌقتل علً أٌدي 'أشقائه 'المسلمٌن العرب من ان ٌنقذ األمٌركٌون حٌاته .راودنً ساعتها التساؤل :وهل
ٌتطوع أٌضا بحٌاة زوجته ،أمه ،أطفاله؟ كم من المسٌحٌٌن العرب ٌقبل صاحبنا القبطً الوطنً الغٌور التضحٌة بحٌاتهم
لٌحول دون جورج بوش والحصول على تكئة جدٌدة لتدخل جدٌد فً شؤون األمة ومقادٌرها؟ مائة ،الف ،ملٌون؟
وبصرف النظر عما ٌعكسه التصرٌح االنتحاري من مٌل عربً اصٌل للتضخٌم والمبالغة ،فالكارثة الحقٌقٌة التً ٌجسدها كل
من صاحب التحٌة وموضوعها ان االثنٌن فاتهما ان القضٌة فً الحقٌقة هً كٌف نعمل حتى ال ٌقتل مسٌحً عربً أو
.
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خٌارات مستحٌلة ،كلها قبٌح وكئٌب تحٌط بنا من كل جانب وتشد خناقها حول أعناقنا وعقولنا ٌوما بعد ٌوم :بوش أم صدام،
االستسالم لألمر الواقع األمٌركً-االسرائٌلً أم االنتحار (او الشهادة ان شئت ) ،حكم لبنان من المخابرات السورٌة أم من
السفارة األمٌركٌة ،السكوت على مسلسل االغتٌاالت المروع فً لبنان أم اعطاء الوالٌات المتحدة ذرٌعة لفرض العقوبات على
سورٌة ،التسلٌم باالحتالل األمٌركً للعراق أم السكوت على' جزارة 'الزرقاوي المفتوحة ،التواطؤ على التطهٌر العرقً فً
دارفور ام (مرة اخرى) اعطاء الوالٌات المتحدة ذرٌعة (لم تكن ترغب فٌها فً الحقٌقة )لفرض العقوبات على السودان؟ ثم
هناك الخٌار الكبٌر الذي ٌبدو مطروحا على كثٌر من الشعوب العربٌة هذه األٌام :حكم العسكر أم حكم المشاٌخ ،االستمرار فً
الخضوع الستبداد شبه علمانً قدٌم ومتهالك أم فتح األذرع ترحٌبا باستبداد جدٌد وفتً ودٌنً الطابع؟
فً القصص الشعبً المصري عادة ما ٌجد البطل المسافر نفسه امام طرق ثالث ،هً وفقا لرواٌات المرحومة جدتً 'سكة
السالمة وسكة الندامة وسكة اللً ٌروح ما ٌرجعش '.أما الواقع العربً الراهن فٌبدو انه قد أغلق 'سكة السالمة 'فً وجوهنا،
لٌطرح علٌنا االختٌار بٌن طرٌقٌن ال ثالث لهماٌ ،قودنا أحدهما الى الحسرة واآلخر الى التهلكة .
فً  9تشرٌن الثانً (نوفمبر ) الماضً كان واجب المواطنة ٌقتضً منً التوجه الى مدرسة مجاورة لمنزل األسرة لالدالء
بصوتً فً االنتخابات البرلمانٌة فً دائرة الدقً ،حٌث المنافسة مستعرة بٌن السٌدة آمال عثمان عن الحزب الوطنً الحاكم
والسٌد حازم صالح أبو اسماعٌل عن اإلخوان المسلمٌن ،وهً التً انتهت بحصول أبو اسماعٌل على أغلبٌة كبٌرة من
أصوات الناخبٌن لم تحل دون سقوطه وفوز مرشحة الحزب الحاكم .لم اتوجه لالدالء بصوتً فً هذه االنتخابات .دخنت
سٌجارة فً شرفة منزلً وتذكرت سمٌر وسألت نفسً اذا ما كان الوقت قد فات ام ان سكة السالمة لم تزل هناك تتنظر من
ٌبحث عنها .
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