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من مهدي عامل إلى سمٌر قصٌر ...الطرٌق إلى الحرٌة ال تزال غٌر سالكة
كرٌم مروة

تردد كثٌرا فً األدبٌات الثورٌة (الشٌوعٌة واالشتراكٌة ) فً ثالثٌنات وأربعٌنات القرن الماضً أن أبطال الحرٌة الذٌن قادهم
طغاة بلدانهم وجال دوها إلى أعواد المشانق كانوا ٌعلنون ،بما كان قد تبقى فً حناجرهم وفً مشاعرهم من طاقة على
الصراخ ،فً اللحظات األخٌرة التً سبقت التفاف حبال المشانق حول رقابهم  :لو أتٌح لنا أن نعود إلى الحٌاة من جدٌد لما
!
ذاته
الباهظ
الثمن
بهذا
ولو
الحرٌة،
إلى
ذاتها
الطرٌق
هذه
سوى
اخترنا
ولهذه النماذج الفذة من ابطال الحرٌة أسماء ذات صفات وسمات ٌضج بها وٌفخر تارٌخ تلك الحقبة من النضال الثوري المفعم
والمثقل بهم وبمهمة تغٌٌر العالم ،عندما كان مشروع ذلك النضال فً أوج ازدهاره ،وعندما كانت األفكار التً ٌستند إلٌها فً
.
مجدها
أوج
الٌوم تغٌر العالم .وتغٌرت سمات تارٌخه  .وتغٌرت ظروف النضال فٌه من أجل التغٌٌر ،أي من أجل الحرٌة بكل مضامٌنها
لألفراد وللشعوب على حد سواء .وتعددت أشكال التعبٌر عن ذلك الهم وعن تلك المهمة .وتغٌرت ،فً الوقت عٌنه ،أنماط
الطغٌان .وتغٌرت األنظمة والسلطات التً تمثل هذا الطغٌان  .وتغٌرت ،مع كل هذه الشروط ،أسالٌب مطاردة أبطال الحرٌة،
وأدوات إزالتهم من الوجود .حلت أنظمة االستبداد الجدٌدة محل االستبداد القدٌم .وحل محل المشانق التً كان ٌعلق علٌها
األحرار سالح اإلعدام بالرصاص الحً ،وسالح القتل بالجملة وإلقاء الجثث فً المقابر الجماعٌة ،وسالح االغتٌال
بالرصاص المغطى بكاتم الصوت ،وسالح االغتٌال بالقنبلة أو العبوة الموقوتة المزروعة فً األماكن الخفٌة .وتعذر على
أبطال الحرٌة الجدد ،بفعل هذه المتغٌرات كلها ،أن ٌعلنوا ،قبٌل لحظة الموت غٌر المرتقبة ،بأعلى ما فً حناجرهم من قدرة
على الصراخ ،التزامهم بالدفاع عن الحرٌة ،مستعٌضٌن عن ذلك بالموقف الثابت ،وبالشجاعة فً قول الحقٌقة ،وبالنقد الذي ال
هوادة وال مهادنة فٌه ،وباالستخفاف بالحٌاة ،إذا كان ال بد من تقدٌمها ثمنا غالٌا دفاعا عن الحرٌة ،ومن أجل تأمٌن شروط
انتصارها.
أال ٌشٌر ذلك إلى أن الطرٌق إلى الحرٌة فً بلداننا ال تزال ،منذ قدٌم الزمان ،غٌر سالكة ،وأنها مملوءة باأللغام وبقطاع
الطرق وباللصوص وبالقتلة؟ ومع ذلك فما أكثر الذٌن ٌرون فً سلوك هذه الطرٌق ،وبأغلى األثمان ،مهمة ال ترقى إلى
.
مهمة
أي
مستواها
كان مهدي عامل مفكرا ماركسٌا ملتزما .كان ٌحاول تقدٌم رؤٌة جدٌدة للعالم ولبالده ،فً شروط عصر كان ٌضج بأحالم
التغٌٌر ،وٌزدحم بوقائع تصعب وتعقد وتعٌق تحقٌق تلك األحالم .ولذلك كان فكر مهدي كله نقدٌا فً أساسه .وكان نقده ٌطاول
الوقائع القائمة ،وال ٌستثنً حتى مشارٌع التغٌٌر ،بما فً ذلك المشروع االشتراكً ذاته الذي كان ٌنتمً إلى مرجعٌته الفكرٌة،
الماركسٌة .لكنه كان عنٌفا فً نقده للطائفٌة وللنظام الطائفً فً بلده لبنان .وحٌن اغتال كاتم الصوت صدٌقه الكبٌر ،ورفٌقه
فً الدرب وفً الفكر وفً المعركة دفاعا عن الحرٌة ،حسٌن مروة ـ ابن الثمانٌن ـ فً فراش نومه ،لم ٌعبأ بكل ما جاءه من
إشارات كان بعضها صرٌحا إلى حدود الوقاحة بأنه ،أي مهدي ،سٌكون الهدف الثانً بعد حسٌن مروة لكاتم الصوت أو لسواه
من أسلحة االستبداد والظالمٌة  .ولم ٌلتفت إلى تحذٌرات رفاقه وأصدقائه بضرورة التنبه إلى ما ٌحٌط به من مخاطر .ولم ٌشأ
أن ٌغٌر مكان إقامته ،وال طرٌق سٌره المعتاد إلى معهد العلوم االجتماعٌة كل صباح لمالقاة طالبه .لم ٌشأ أن ٌغٌر أٌا من
عاداته .إذ كان ٌعتبر أن مثل ذلك سٌكون من قبله رضوخا أمام الخصم فً تقلٌص حقه بالحرٌة .وظل ٌمارس نشاطه الفكري
بالطرٌقة ذاتها من دون تعدٌل .وظل ٌمارس حٌاته كما لو أن شٌئا جدٌدا خطٌرا لم ٌحصل .وظل ٌواصل انتقاله إلى معهد
العلوم االجتماعٌة للقاء طالبه مشٌا على األقدام ،إلى أن اعترضه كاتم الصوت ،من داخل سٌارة كانت تنتظره فً طرٌقه إلى
المعهد ،برصاصات أصابت قلبه الذي كان عامرا بالحٌاة ،وأصابت المركز الذي كانت تختزن فٌه أفكاره الجدٌدة الرائدة .
سمٌر قصٌر ،ابن ال 54عاما ،الذي كان بمثابة األخ الصغٌر لمهدي عامل ،وبمثابة االبن لحسٌن مروة فً الفكر وفً العمر

وفً التجربة وفً السلوك ،لم ٌختلف ،فً مواجهة األخطار التً كانت تحٌط به وتهدده من كل جانب،ال عن هذٌن الرمزٌن
الكبٌرٌن م ن رموز النضال بالفكر وبالسلوك من أجل التغٌٌر ،وال عن أولئك األبطال الذٌن ارتبطت أسماؤهم وسماتهم
وصفاتهم بالحركة الثورٌة المناضلة من أجل التغٌٌر فً ثالثٌنات وأربعٌنات وخمسٌنات القرن الماضً .
كان سمٌر قصٌر ،منذ مطلع شبابهٌ ،سارٌا ٌحلم بتغٌٌر بالده فً اتجاه التقدم .ولم ٌغٌر موقعه الٌساري قط إال فً االتجاه
األكثر تحررا من القدٌم الذي كان ٌشٌخ ،واألكثر تحررا من الٌقٌنٌات التً تعٌق التطوٌر والتجدٌد .وظل فً موقعه هذا على
رغم انضمامه إلى منابر لم تكن معروفة بٌسارٌتها ،لكنها كانت منابر للدفاع عن الحرٌة لبلداننا ولشعوبنا ولإلنسان الفرد فٌها،
.
حكم
وأنظمة
سلوك
وأنماط
أفكارا
االستبداد،
أنواع
كل
ضد
كان سمٌر قصٌر صاحب قلم جمٌل .وكانت أرقى عناصر الجمال فً قلمه أفكاره الجرٌئة ،حاملة الرغبة الجامحة فً التغٌٌر
والرافضة بحزم لكل أشكال االستبداد القدٌم منها والمتجدد .لذلك فقد كانت كتاباته نقدٌة الذعة .وكان النقد فٌها سالح المثقف،
سالحه الماضً الكاسر ،السالح المحصن بالشجاعة والمصوب فً االتجاه الصحٌح ،من دون مهادنة أو مساومة .
كانت كتابات سمٌر األولى باسم مستعار فً جرٌدة 'النداء 'عندما كان ال ٌزال طالبا فً السابعة عشرة من عمره .كان ٌومها
عضوا غٌر معلن فً الحزب الشٌوعً اللبنانً فً مكان إقامته فً منطقة األشرفٌة فً بٌروت ،ثم فً بارٌس فً مطلع
الثمانٌنات ،وذلك لفترة قصٌرة ساهم خاللها فً كتابة وترجمة مقاالت فً النشرة التً كان ٌصدرها مكتب الحزب الشٌوعً
اللبنانً فً بارٌس بعنوان :Le Liban en Lutte .وظل ٌسارٌا فً كتاباته ،فً مجلة 'دراسات فلسطٌنٌة 'فً طبعتها
الفرنسٌة ،باسم القضٌة الفلسطٌنٌة ودفاعا عنها ،أو باسم المقاومة الوطنٌة اللبنانٌة ضد االحتالل اإلسرائٌلً ،ثم فً مجلة
'لوموند دٌبلوماتٌك ' ،ثم فً مجلة' الٌوم السابع ' ،ثم فً جرٌدة 'األورٌان لوجور 'وفً المجلة الثقافٌة التً كانت تصدر عنها
والتً أوكلت إلٌه رئاسة تحرٌرها ،وصوال إلى جرٌدة 'النهار 'التً صارت مقاالته فٌها واحدة من أهم مٌزات هذه الجرٌدة
الحرٌة.
عن
دفاعا
موقفها
فً
الثابتة
واجهت سمٌر قصٌر حملة قاسٌة من المضاٌقات والضغوط النفسٌة من قبل أجهزة النظام األمنً اللبنانً ـ السوري ،من أجل
إرهابه .لكنه صمد فً وجه تلك المحاوالت ،وعض على جراحه ،واستمر فً الطرٌق ذاتها التً اختارها منذ مطلع شبابه
.وكان ٌعرف أن سلوك هذه الطرٌق ملًء ،لٌس باألشواك وحسب ،بل بكل أنواع المخاطر ،التً قادت إلى الموت قبله رفاقا
له وأصدقاء من المدرسة ذاتها ،وحتى من مدارس فكرٌة أخرى ،كان الشٌخ صبحً الصالح أحد أبرز ممثلٌها .وما أظنه كان
غافال عن رؤٌة مثل ذلك المصٌر .فجاءت العبوة المفخخة القاتلة لتؤكد أن ذلك االحتمال الفظٌع صار أمرا واقعا .ودخل
سمٌر ،مع مهدي عامل وآخرٌن قبله وبعده ،وآخرٌن قبلهما ،وربما بعدهما ،فً قافلة شهداء الحرٌة ،الذٌن ٌشكلون أحجار
الزاوٌة فً بناء نهضتنا العربٌة الجدٌدة القادمة ،المتمثلة بإقامة دولة الحرٌة والتقدم والعدالة ،فً لبنان وفً سائر بلداننا
.
العربٌة
كان سمٌر قصٌر ،مثل مهدي عامل ،مثقفا ٌنتمً إلى جمهرة كبٌرة من المثقفٌن القدامى والمحدثٌن ،الذٌن تشكل األفكار مادة
إنتاجهم ،وتشكل الكتابة وسائل التعبٌر عنها  .كانوا ،فً حقٌقة أمرهم ،كائنات إنسانٌة فردٌة ،بحكم طبٌعة عملهم ،أي كمنتجً
فكر أفراد  .لكن أفكارهم الحرة ،أفكارهم التً كانت تمثل صٌغة انتمائهم إلى شعوبهم فً نضالها من أجل الحرٌة والتقدم،
جعلتهم كائنات إنسانٌة جماعٌةٌ ،شكلون بأفكارهم ومواقفهم الشجاعة جزءا أساسٌا مكونا من الحركة العامة الرامٌة إلى
.
وبالجمع
بالمفرد
لبلداننا
زاهر
مستقبل
صٌاغة
من أبرز الذٌن ساهموا فً انتفاضة االستقالل فً لبنان .كان رفٌقا دائما للشباب فً ساحة الحرٌة .لكنه كان ٌدرك أن
الصعوبات والعقبات ال تزال تشكل عوائق ال ٌستهان بها أمام الوصول إلى المبتغى من األهداف .وعبر فً كتاباته عن هذه
الحقٌقة ،تحذٌرا منه للشباب من خطر الوقوع فً أسر األوهام .وكان ٌعرف ،فً الوقت عٌنه ،أن هذه الصعوبات والعقبات لن
تكون أزلٌة ،وان شروطا جدٌدة تنضج الٌوم ،أكثر من أي زمن مضى ،لمواجهتها .وكان أهم عناصر هذه المواجهة فً نظره
ٌتمثل فً هذه الٌقظة الجدٌدة لدى األجٌال الشابة للعب دور كانت مغٌبة عنه ،وكانت هً ذاتها منكفئة عن ممارسته ،على رغم
علٌها.
وواجب
لها
حق
أنه
الطرٌق إلى الحرٌة هً ذاتها دائما .والثمن الباهظ الذي ٌدفعه أبطالها هو ذاته .وال مجال للتردد فً االستمرار فً السٌر على
.
الدٌموقراطً
بالتغٌٌر
المرتبطة
األهداف
المبتغاة،
األهداف
بلوغ
حتى
الطرٌق
هذه
إن فجر الحرٌة قادم ال محالة .وأبطالها الذٌن ٌسقطون على الطرٌق إلٌها هم أحجار الزاوٌة فً بنٌانها القادم ،فً لبنان وفً
.
المحٌط
إلى
الخلٌج
من
العربً
عالمنا
أرجاء

كاتب لبنانً .
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