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  أكادٌمً متمٌز -شهٌدا ... قصٌر سمٌر

  مسعود ضاهر

 
 
 
 

وقد مكنته إقامته الطوٌلة فٌها من .لدراساته األكادٌمٌة فً بارٌس  فً مرحلة اإلعداد قصٌر سمٌر عرفت الصدٌق الشهٌد
كتابة نقدٌة عن  حاورته مرارا فً معرض.ر من أبناء جٌله عصرٌة متنوعة وشمولٌة قل نظٌرها لدى عدد كبٌ امتالك ثقافة

 .الصهٌونً  -لبنان، ومستقبل الصراع العربً  بعض أعماله التارٌخٌة التً حملت هموم فلسطٌن، والحرب األهلٌة فً
 

بسجاالت  روفباعدت بٌننا االهتمامات، فكنت ألتقٌه فً ندوات ثقافٌة من دون أن تسمح الظ فً السنوات القلٌلة الماضٌة،
شدتنً باتجاه دراسة تجارب التحدٌث فً  ففً حٌن شغلتنً عن السٌاسة هموم ثقافٌة بحتة.ثقافٌة معمقة حول تارٌخ لبنان 

 فكان هاجس التغٌٌر السٌاسً فً.استأثرت السٌاسة الٌومٌة بالكثٌر من وقته وكتاباته  الٌابان، والصٌن، ودول النمور اآلسٌوٌة،
عمل سٌاسً ٌومً لتغٌٌر الواقع  امل عمله فً األشهر القلٌلة الماضٌة لدرجة االنخراط المباشر فًلبنان ٌكاد ٌشغل ك

رغم كتاباته الٌومٌة التً كانت تترك صدى كبٌرا فً الصحافة الٌومٌة،  مع ذلك، وعلى.الطوائفً العفن الذي ٌعٌشه اللبنانٌون 
فقد نشر .المعمق  عن اإلبداع الثقافً قصٌر سمٌر خارجه، لم ٌنقطعالكثٌفة فً الندوات السٌاسٌة، داخل لبنان و ومشاركته

جمٌلة لتشكل بٌروت، فً عمل إبداعً متمٌز صدر  كتابا أكادٌمٌا على درجة عالٌة من الدقة والموضوعٌة، رسم فٌه صورة
 ناء جٌله من المؤرخٌنمشرق لم ٌرق إلٌه غالبٌة من كتب عن تارٌخ بٌروت من أب وهو نص تارٌخً.أخٌرا باللغة الفرنسٌة 

 .اللبنانٌٌن والعرب 
 
وكان على قناعة تامة بأن حٌاة .والعالم العربً  مثقفا عصرٌا عمٌق االلتزام بقضاٌا اإلنسان، فً لبنان قصٌر سمٌر كان

 .ثقافته والتزامه قضاٌا شعبه  المثقف تقدم النموذج الحً على تماٌز
 

فسقط شهٌد قناعاته .المسٌطر على لبنان وسورٌة وبقٌة الدول العربٌة  لم ٌدخر جهدا فً كشف مساوئ النظام األمنً
 .وإٌمانه العمٌق بدور الثقافة فً عملٌة التغٌٌر الجذري  السٌاسٌة،

 
من خالل أبحاثه  سٌذكره المثقفون اللبنانٌون على الدوام.وهو فً رٌعان شبابه، وفً قمة عطائه الثقافً  ووهب حٌاته للبنان،

وٌترحمون على مثقف عصري جريء .والطبقً  اقفه الجرٌئة فً مواجهة طغٌان االستبداد والفساد السٌاسًالرائدة ومو
 . عفنة تسٌطر على لبنان بقوة اإلرهاب الدموي، وال تقٌم وزنا للثقافة والمثقفٌن اغتالته السٌاسة فً ظل طبقة سٌاسٌة طائفٌة
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