
 

-30-30:م .ت 
5332  

-  
-30-50:ه .ت 

6050  

  9:الصفحة   -  62030:العدد 
 

 
 

  قصٌر سمٌر

  ولٌد شقٌر

 
 
 
 
كان ٌنوي الكتابة عن انقسام المعارضة لٌناقش .'النهار ' من كتابة مقاله للٌوم، كما كل ٌوم جمعة فً جرٌدة قصٌر سمٌر منع

وأراد  الى العشاء لٌل اول من امس، على ما قال لبعض اصدقائه من الزمالء الذٌن التقى بهم بعض الطروحات فً هذا الشأن،
 .الى مكتبه  ان ٌستأنس برد فعلهم على افكار كان ٌتهٌأ لكتابتها امس، لو ان سٌارته قادته

 
صوغه، فإذا به ٌثبت وهو اشالء ان الزلزال السٌاسً الذي  لقد سبقوه هذه المرة وأردوا المقال الذي كان ٌمرن عقله على

الخالف  لحرٌري لم ٌنفع مع تداعٌاته، فً اقناع من ٌجب، باالقالع عن االغتٌال ردا علىا احدثه اغتٌال الرئٌس رفٌق
 .السٌاسً 

 
بضع حلقات منه ولم ٌلبث من فً  مر.'بدون تحفظ 'معدا ومقدما لبرنامج تلفزٌونً بعنوان  قصٌر سمٌر كان 9111فً العام 

الصحافً والمعلق السٌاسً والكاتب على خلفٌة ثقافٌة وتجارب ف.السبب  لعل العنوان ٌدل الى.ٌدهم القرار ان طلبوا وقفه 
بالكتابة مع اقل قدر من  وسٌاسٌة وأكادٌمٌة فً لبنان والخارج، كان ٌختزن خبرة ٌوظفها من اجل اقناع نفسه نضالٌة وحزبٌة

بعض زمالئه الى مناقشته له شهرة الجرأة والشجاعة، وأدى ب وهو ما ٌعنً قول االشٌاء بقدر من الوضوح الذي سبب.التحفظ 
 .ٌذهب الٌه، فٌقبل المناقشة بود وصدق ورحابة صدر  فً بعض االحٌان بالمدى الذي

 
الممنوعات المفروضة على العمل السٌاسً فً لبنان مع فهمه ألسبابها  بأن ٌرضخ له هو الئحة قصٌر سمٌر ما لم ٌكن ٌقبل

الى التحفظ  ظم االحٌان كمن ٌقاوم كصحافً محترف، تلك النزعةوهو كان فً مع.مراعاة بعضها احٌانا  وتفهمه لضرورة
الواسعة فً توقد  قصٌر سمٌر بمخزون ثقافة ساهمت تلك النزعة التً كانت تستعٌن.الموجودة فٌه، كما فً كل صحافً 

قاش للذٌن ٌكونون قد محط ن'النهار 'اسبوع، فتحول مقاله فً  كتاباته وتحولها الى خط بٌانً انتظر القراء مساره وترقبوه كل
كان سجالٌا ولم ٌكن مقاله ٌنتمً  قصٌر سمٌر وألنه كذلك، أي ألن.بات مدرسة فً التعلٌق السٌاسً  بل.قرأوه أو لم ٌقرأوه 

القراء، ومفاعٌل  مناخ سٌاسً وثقافً، فإن اغتٌاله ٌمس جمهورا ولٌس فئة، وٌمس الرأي العام ولٌس قلة من الى جهة بل الى
مشاعر نخبة واسعة وتستفز قوى حٌة وتهٌن مجتمعا بأسره  انها تستنفر.دى إلغاء قلم وإزاحة صحافً من الطرٌق اغتٌاله تتع

 . ألنها تقصد قتل الفكر السٌاسً
 

مثلما اعتاد  كان.ٌوجه رسائل من طرف الى آخر فً مقاالته، حتى ٌتم التعامل معه على هذا االساس  قصٌر سمٌر لم ٌكن
متخففا من أي التزامات تجاه أي كان ومن أي منفعة  ٌة ببساطة، ٌقٌس االحداث ببساطة، بالقٌم البدٌهٌة،شرح افكاره السجال

 .من أي فرٌق 
 

ومن التداعٌات  اثرا هو مزٌج من االنعكاسات المدوٌة على الصعٌد السٌاسً، قصٌر سمٌر االسباب، سٌترك اغتٌال لكل هذه
ستفاجئ من اغتالوه، ألنهم ال ٌدركون مدى األذى الذي  أي العام، الى الدرجة التًالصامتة العمٌقة والبعٌدة المدى فً الر

 . ٌلحقونه بأنفسهم وباآلخرٌن
 

  ألم ٌسبق ان شهدنا نماذج من هذا األذى قبل اآلن؟

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 



 


