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  شهٌدا...الكاتب والصحافً والمؤرخ اللبنانً  قصٌر سمٌر

  عبده وازن

 
 
 
 
الفرنسٌة التً دأبت على استقطاب 'لوموند دٌبلوماتٌك ' فً الحادٌة والعشرٌن عندما باشر الكتابة فً صحٌفة قصٌر سمٌر كان

ودارت اطروحته حول الحرب  دكتورا فً التارٌخ السٌاسً سمٌر مض وقت حتى اصبحولم ٌ. كبار الكتاب فً فرنسا والعالم
وقبل ان ٌنصرف الى الكتابة بالفرنسٌة دبح مقاالت قلٌلة بالعربٌة التً . اللبنانٌة، هذه التً شغلته بأسئلتها حتى الرمق االخٌر

مقاالته التً واظب على  نسٌة ابدع بالعربٌة، وحملتوكما ابدع بالفر.عاد الٌها من غٌر ان ٌهجر الفرنسٌة لحظة  ما لبث ان
من الفرنسٌة، وظل اشبه بالضٌف علٌها، وهذا فعال ما  خاصة وفرٌدة كون صاحبها جاء العربٌة'نكهة 'النهار 'نشرها فً 

 . منحها خصوصٌتها االسلوبٌة
 
فً  اجس كاتب وهاجس مؤرخ وباحثلم ٌكن صحافٌا فً المعنى الشائع، بل كان صحافٌا به( 1960) قصٌر سمٌر إال ان

وخالل كتابته ونضاله .السٌاسً  علم االجتماع، وأوال واخٌرا بهاجس مثقف طلٌعً ٌدعو الى االنفتاح الفكري والحوار
فكان صدٌق . المثقف الحقٌقً، المنفتح على الثقافات واالفكار انفتاحه على الفن واالدب واالعالم ذلك سمٌر السٌاسً كان

مقاالته السٌاسٌة التً لم تخف ٌوما بعدها الثقافً، وعلى  الروائٌٌن والشعراء، مبدعا مثلهم، ولو اقتصر ابداعه علىالفنانٌن و
 .عمله التأرٌخً 

 
مقدم الجٌل الصحافً الجدٌد الذي  الصحافً اآلتً من اللغة الفرنسٌة والتأرٌخ والسوسٌولوجٌا استطاع ان ٌصبح للفور فً هذا

 مع.التغٌٌر فً الحٌاة الصحافٌة وفً فن الكتابة وال سٌما المقالة  قبل بضع سنوات، وقد احدث ما ٌشبه شهدت بٌروت والدته
سٌاسً وانشائً بل اصبحت مقالة مكتوبة بحنكة ووعً، وبجرأة وجسارة، 'تطرٌز 'فعل  ورفاقه لم تبق المقالة قصٌر سمٌر

اعداءه 'ٌدفع، ثمن جرأته وشجاعته، حٌن راح ٌواجه  مكن انغالٌا وأغلى ما ٌ سمٌر ودفع.ذات قضٌة وموقف معلن  واضحت
 .وبحسب مزاجه الصعب  كٌف ٌحبه، على طرٌقته سمٌر اعداء وطنه، الوطن الذي عرف غٌر الشخصٌٌن، الذٌن اعتبرهم'

 
تابه وك.خاص، اكادٌمٌا ومنهجٌا  فهو كان مؤرخا، ومؤرخا من طراز'النهار 'كصحافً فً صحٌفة  قصٌر سمٌر ولئن عرف

اما كتابه .تارٌخ الحرب فً ابعادها السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة  االول عن حرب لبنان هو من المراجع االساسٌة لقراءة
فً ما ٌعنً التارٌخ  عن تارٌخ بٌروت، فهو ال شك من عٌون الكتب التً تناولت التارٌخ الحدٌث لهذه المدٌنة، الثانً والضخم

 .الجدٌدة  عنً الحداثة من انفتاح على المناهجمن توثٌق وسرد، وفً ما ت
 

 ، واستطاعت ان تتبوأ المرتبة'اكسبرس -اورٌنت 'سٌاسٌة ثقافٌة بالفرنسٌة سماها  مجلة سمٌر وفً اواسط التسعٌنات أنشأ
نكوفونٌة فً لبنان النحسار الثقافة الفر الكثٌر من االزمات، تبعا -وتعانً  -االولى فً عالم الصحافة الفرنكوفونٌة التً عانت 

لبثت ان توقفت  لكنها ما ،سمٌر هوٌتها ومشروعها الثقافً والذي هو مشروع وفرضت هذه المجلة.حٌال المد االنغلوفونً 
 .والتحقٌقات  السباب مادٌة، بعدما جمعت خٌرة االقالم الجدٌدة وقدمت اجمل المقاالت

 
ومواقفه، كان ٌعٌش فً  المثقف الذي شغل بٌروت بمقاالتهفً صٌغة الماضً، فهذا  قصٌر سمٌر ما اصعب الكتابة عن

اقوى منه، هو المثقف المسالم واالعزل، فقضت علٌه، ولكن عذرا،  المستقبل، ألنه فعال ابن المستقبل، لكن الٌد المجرمة كانت
 . ألنها لم تكن أجرأ منه

 
 . وداعا قصٌر سمٌر

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 



 


