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  مثقفون ٌشهدون من بارٌس...شهٌدا ... قصٌر سمٌر

  رنده تقً الدٌن

 
 
 
 

كان صحافٌا المعا ومثقفا فً شكل ' قصٌر سمٌر ان الزمٌل'الحٌاة 'الٌاس صنبر ل  قال رئٌس تحرٌر مجلة األبحاث الفلسطٌنٌة
 .' اوسع من مجاله المهنً

 
للنشر عن تارٌخ بٌروت، وٌعد 'فاٌار ' مؤلفاته مهمة وخصوصا كتابٌه األخٌرٌن وهما كتاب صدر عن دار اضاف صنبر ان

 .حول حال العرب 'سندباد 'الذي صدر عن دار  افضل ما كتب عن تارٌخ المدٌنة، وأٌضا الكتاب
 

لبنان وكان عروبٌا اذ انه لم ٌفصل  الدٌموقراطٌة فً لم ٌكن مناضال وال ملتزما لكنه خالق، مناضل من اجل قصٌر وتابع ان
 .والتزامه بالقضٌة الفلسطٌنٌة، وكانت مقاالته واضحة جدا  ٌوما بٌن التزامه اللبنانً

 
بالمعارضة السورٌة وبالحرٌة فً دمشق ولٌس فقط  كان من المعارضٌن القالئل فً لبنان، المهتمٌن جدا قصٌر وأشار الى ان

 .فً بٌروت 
 

اللبنانً، والمسلسل الشدٌد  ٌمة تنذر اضافة الى الحزن الذي نعٌشه، بأمور مقلقة جدا بالنسبة الى الوضعجر ورأى ان اغتٌاله
 .الوضوح لن ٌتوقف ألن لٌس هناك عقاب 

 
حزب وال مٌلٌشٌا، مؤشر إلى ذلك، فصوته كان اوسع  الذي لٌست لدٌه طائفة تسٌر وراءه وال قصٌر ان اغتٌال ومضى ٌقول

 .والمٌلٌشٌات وكان له صدى بعٌد  األحزاب بكثٌر من عدد من
 

وقلنا له انا وأصدقاء كثٌرون 'الكتاب فً بارٌس، وكان مهددا فً شكل متواصل،  وذكر انه التقاه للمرة األخٌرة خالل معرض
 .اعطى حٌاته ألفكاره  كان جرٌئا جدا وشجاعا فقد سمٌر ، لكن'ألنك فً الواجهة  انتبه

 
 .الشباب اللبنانً  سٌبقى فً ذاكرة جزء واسع من وأضاف صنبر ان صدى موته

 
ان 'الحٌاة ' الى مؤتمر الفرنكوفونٌة فً ابو ظبً الى قصٌر دعا وقال السفٌر الفرنسً فً ابو ظبً فرانسوا غوٌٌت الذي كان

 .مقتله خسارة كبٌرة اوال لزوجته ثم لعائلته وألصدقائه 
 

الماضً فأدار ندوة (مارس )الفرنكوفونٌة فً ابو ظبً فً آذار  الى شهراصدقاء كثٌرون، وكنت دعوته  قصٌركان ل وأضاف
رفٌق  لبنان انطالقا من كتابه، وتناول اٌضا الوضع الحالً بعد مقتل رئٌس الحكومة األسبق حول تارٌخ بٌروت ومستقبل

 .الحرٌري 
 

 . أنه رجل شجاع وغٌابه خسارة كبٌرة جداتماٌزا بٌن المثقفٌن اللبنانٌٌن الذٌن عرفهم و بأنه األكثر قصٌر ووصف غوٌٌت،
 

خسارة ال تعوض للبنان ولفرنسا حٌث نشرت كتبه ومقاالته وكان معروفا  قصٌر ورأى الكاتب الصحافً ارٌك رولو ان مقتل
. 

 
معروف  قصٌر سمٌر ان التً ٌكتب فٌها وحرٌة الصحافة فً لبنان، اذ'النهار 'ان اغتٌاله ٌستهدف اٌضا صحٌفة  واعتبر

 .وجرأته وكان مفكرا متمسكا بسٌادة لبنان وبالدٌموقراطٌة والحرٌات  شجاعتهب
 



التظاهرات الشعبٌة التً نظمت  ان هذه القٌم ادت به للنضال فً اطار الٌسار الدٌموقراطً لٌأخذ دورا فاعال فً اضاف رولو
 .من اجل هذه القٌم 

 
مثله ال  ه الطاقة والحماسة التً تحرك الشباب اللبنانً ومن هواألسبوع فً بٌروت ووجدت عند وذكر انه التقاه مطوال هذا

 .ٌغٌب ولن ننساه 
 

صدمة كبرى، وأن ابنها الذي ٌعمل  قصٌر سمٌر جٌزٌل حلٌمً ان مقتل وقالت المحامٌة المناضلة من اجل قضاٌا المرأة
 .وغادره امس  قصٌر فً القدس، كان فً لبنان حٌث امضى اربعة اٌام مع'واحد  اوروبا'مراسال إلذاعة 

 
بنا، وكان له حجم استثنائً، اذ انه رجل حر ٌتمٌز بذكاء المع وبثقافة واسعة  على عالقة وثٌقة'كان  قصٌر سمٌر اضافت ان

 .'جنوب فرنسا  قرأت تارٌخ بٌروت، وكتابه األخٌر حول العرب كتبه عندنا خالل اجازة امضٌناها معا فً' جدا، فقد
 

كنت 'ما قتله، فقتلته خافوا من ذكائه وهذا خطٌر جدا، و  لو غلفت بمظاهر سٌاسٌة تبقى وحشٌة، وهذاورأت ان الوحشٌة حتى 
لٌس 'ألن ' ٌثٌر إعجابً لهدوء تحالٌله'، وكان 'فً مجلة األبحاث الفلسطٌنٌة، فكان شخصا واعدا  تعرفت إلٌه عندما كان ٌكتب

 .'من السهل الٌوم على لبنانً ان ٌكون هادئا 
 
اعتقدت ان هناك خطأ، ألنه لم ٌكن شخصٌة  ،' سمٌر لقد قتلوا'اتصل بها ابنها من القدس وقال وهو ٌبكً  ت انه عندماوتابع

او  اللبنانٌٌن ان على السورٌٌن ان ٌغادروا لبنان، وقد غادروا، لكنه لم ٌدع الى الجرٌمة متطرفة، فكان ٌقول مثله مثل غالبٌة
 .الثورة 

 
ألننً وجدت انه واثق '، وذلك 'ٌبدو انك لم تعد ثورٌا ' بها الى جانب ابنها قبل ٌومٌن قالت لهوذكرت انه عندما اتصل 

 .خافوا من هذا المستقبل الذي كان ٌحمله  وأعتقد ان قتلته'بالمستقبل 
 

نه كان تسمٌتها كذلك أل التً تحمل اسمها نفسه، جٌزٌل، وقد اختار والدها قصٌر وعبرت حلٌمً عن املها الكبٌر لزوجة
 .'معجبا بنضالً من اجل الجزائر '

 
اتصلت بها فً اتالنتا فً الوالٌات المتحدة  قبل اشهر صحافٌة بارعة فً مجالها وقد قصٌر تزوجت من وقالت ان جٌزٌل التً

 .سٌبقى فً قلوبنا  سمٌر ألعبر لها عن حزننا وأؤكد ان
 

ٌدفعوننا الستعادة ثقتنا بلبنان، ألنهم قادرون على  ل والنساء،لم ٌكن شخصٌة عادٌة وأن أمثاله من الرجا قصٌر وتابعت ان
النقاش  جرٌمة خطٌرة ألنها استهدفت صحافٌا ومثقفا، فتصفٌة المثقفٌن والصحافٌٌن تعنً ان بناء لبنان مسالم ومتجانس، وهذه

 .لم ٌعد مسموح والفكر التقدمً ممنوع 
 

االعتبارات  ٌة الممٌزة التً ٌمكن لمثقف ان ٌقدمها لمستقبل لبنان بعٌدا منمن القٌمة اإلضاف ورأت حلٌمً ان المجرمٌن خافوا
 .السٌاسٌة 

 
فقال وهو ٌتألم  فً احد مقاهً الجمٌزة، عشٌة مقتله، قصٌر المسائٌة مع الزمٌل مالك كامل مروه جلسته'الحٌاة 'وروى ل 

ازٌل الكابوس اآلن، بٌروت عادت لتكون منارة  كنا نتحدث عن افكار ومشارٌع وعن بٌروت ولبنان، فقال لً لقد':بشدة 
 .' ولبنان سٌصبح نموذجا دٌموقراطٌا للمنطقة

 
الى اٌجابٌات االنتخابات الدائرة حالٌا فً البالد، وتحدث عن الحٌوٌة  اعتبر ان ال بد من النظر قصٌر وذكر مروه ان

 .البلد، فكان شدٌد التفاؤل  الموجودة فً
 

رسالة الى ' ، لكنه فضل تغٌٌر العنوان وكتابة'عسكر على مٌن 'لمقال الذي سٌكتبه بعنوان عن ا تحدث قصٌر أضاف ان
 .'صدٌق عونً 

 
وجاءت ابنته الشابة وعانقته بشدة، فقلت له هذا العناق ٌستحق هدٌة  تناولنا موضوع الدٌموقراطٌة واالنتخابات،':وأضاف 

 .'البقاء معنا عنها لتذهب الى اصدقائها بدال من  كبرى هً ان تفرج
 

 .'خسارة كبٌرة، رحمه هللا  سمٌر':وقال مروه 



 
لبنانً  حالة خاصة فرٌدة من نوعها بالنسبة لنا الفلسطٌنٌٌن، فهو قصٌر سمٌر فرنسا لٌلى شهٌد ان وقالت مفوضة فلسطٌن فً

 .العالم العربً  وفلسطٌنً وٌجمع بٌن شعبٌن لدٌهما دٌنامٌكٌة سٌاسٌة وثقافٌة عالٌة جدا فً
 

 عن تارٌخ بٌروت مؤشر إلى ذلك، وهو صحافً ماهر جدا ٌتقن العربٌة والفرنسٌة بنفس مؤرخ المع وكتابه قصٌر اضافت ان
 .علٌه فً العالم العربً  االمتٌاز وتحلٌله ذكً والذع ولدٌه شجاعة بالغة فً التعبٌر عن رأٌه بوضوح لم نعتد

 
تصفٌته فهو ساهم فً الحركة السٌاسٌة والدٌموقراطٌة فً لبنان ونزل الى  وأشارت شهٌد الى انه ربما لهذه األسباب قرروا

 .مع المجتمع الدٌموقراطً، وهو خسارة ضخمة للبنان والصحافة اللبنانٌة  الشارع لٌكون
 
د وق قصٌرتربطه عالقة اخوة ب الكاتب والباحث السوري فاروق مردم الذي ٌعمل فً ادارة معهد العالم العربً، الذي وقال

 .فلسطٌن انه تحدث معه للمرة األخٌرة قبل ثالثة اٌام  حول اعدا معا كتابا مشتركا
 

اذ انه كان قرأ ' سمٌر انتبه ٌا'بصوت مخنوق ٌطغى علٌه الحزن واأللم، انه قال له خالل االتصال  أضاف مردم الذي تحدث
 .' النهار'مقالته االفتتاحٌة فً 

 
القتلة ٌتربصون به ألنه مثقف حر ٌعمل  ذره بالطرٌقة نفسها، ألننً كنت اعرف انكلما كنت اتحدث إلٌه كنت اح'وتابع 

 .'وفً مقدمها الشعبان السوري والفلسطٌنً  لمصلحة الشعب اللبنانً والشعوب العربٌة كلها
 

مال التً حملها وكان لدٌه شعور بمجموع اآل كان متفائال لكنه كان ٌدرك ان المأزق الطائفً ٌضرب البلد قصٌر وأشار الى ان
 .' والمقاالت األخٌرة التً كتبها كانت بهذا الجو.هناك ما ٌضٌع فً اللعبة الطائفٌة  الشعب اللبنانً فً ساحة الشهداء، وبأن

 
الى المثقفٌن اللبنانٌٌن  ال تعوض على الصعٌد الشخصً، لكنها خسارة ضخمة بالنسبة قصٌر سمٌر وأضاف ان خسارة

 .نتٌجة مقتله ' أتصور ان هناك مأتما فً سورٌة'و  والسورٌٌن والفلسطٌنٌٌن
 

فً لبنان اضافة الى الٌاس الخوري الذٌن تنبهوا للمطالب الدٌموقراطٌة فً سورٌة،  هو من األوائل قصٌر ومضى ٌقول ان
 .صفحات النهار، بموافقة األستاذ غسان توٌنً للمعارضة السورٌة  وفتح
 

فكان مؤرخا لكنه طمح ألن ٌكون صحافٌا مناضال  قضً بأن ٌكون صحافٌا حقٌقٌا،كان ٌ قصٌر الى ان طموح وأشار مردم
 .حرا 

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


