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  قصٌر سمٌر مقاتل

  حازم صاؼٌة

 
 
 
 

 وحده، أو أن هذا األخٌر لم ٌنفذ جرٌمته إال فً'اللبنانً  -الجهاز األمنً السوري ' لم ٌسقط القلم الشجاع والمستنٌر على ٌد
ملحوظ لما هو سٌاسً ووطنً،  حصل انحساروٌوم الجرٌمة (مارس )آذار  41فما بٌن .مناخ ٌتسبب بالقتل أو ٌحض علٌه 

وإذ انحسر .األنا المتضخمة من كل نوع، أن ٌمألوا الفراغ  فٌما ترك للطوائؾ واألعٌان والوجهاء ورجال الدٌن وأصحاب
نابولٌونا  فإذا بالجنرال مٌشال عون، العائد.موبوءة اتخذت لها من الصٌػ واألشكال عدٌدها  السٌاسً والوطنً فحت روائح

وإذا بالتحالفات االنتخابٌة، .ومن عدم  صؽٌرا، ٌخلط صورة الصراع وٌموه طبٌعته، مهجوسا بؤن ٌإسس التارٌخ من صفر
آذار، كً ال نقول عن المواقؾ المبدئٌة التً عبر  41االصطفاؾ السٌاسً ل وهو ما ال ٌستثنى أحد منه، تزداد انفصاال عن

الممارسة السٌاسٌة والمواطنٌة  وإذا باإلقبال على االقتراع، بوصفه.شٌة الصؽٌرة تزداد ارتباطا بالحسابات األبر عنها، فٌما
أما الشبٌبة التً لم تنضو فً عباءات .بعد نشاطٌة واسعة الفتة  األم، ٌنخفض على نحو ٌشً بالقنوط والالجدوى العامٌن

 .له استجداء أٌتام على مآدب اللئام، تستجدي اإلقرار بتمثٌل ما تمث الطوائؾ، فتراءت مثل
 
سٌاسٌة مكثفة، بل ؼدت لحظة موازٌة  المطاؾ األخٌر، تبدت المفارقة اللبنانٌة القاتلة وهً أن االنتخابات لم تعد لحظة وفً

 . للسٌاسة، تحمل فً ذاتها احتماالت تعطٌلها
 

طائفٌة وأرفع حداثة، فانتهوا  الى لبنان أقل آذار جسرا 41لقد انطوت أحداث األسابٌع الماضٌة على شًء قاتل للذٌن أرادوا 
وفً هذه الفسحة من ضمور المعنى، .صؽائر األمور مؽلفة بلبنانٌة زجلٌة تافهة  وجها لوجه حٌال الصحوة الطائفٌة وسٌاسات

 قصٌر سمٌر الزاروبٌة، أو الحاراتٌة، قضى انفكاك التعبئة حول الدالالت الوطنٌة، وانعقادها حول الدالالت الطائفٌة، أو ومن
 .على النحو الذي قضى فٌه 

 
ٌحصنه وٌحصن  دور بارز فً انتفاضة االستقالل الثانً، كانت السٌاسة الوطنٌة وحدها ما ٌمكن أن فالزمٌل الذي سقط، بعد

الفلسطٌنٌة، ال ٌجد حماٌته فً الطوائؾ والوالءات  فهو العلمانً الدٌموقراطً، إبن األب السوري واألم.الذٌن ٌشبهونه 
وهو المثقؾ ثقافة ؼربٌة، والمدٌنً عٌشا ونزوعا، وصل الى الوطنٌة الدستورٌة من . قرب الى ؼرائز صؽرىالصؽرى، األ

اللبنانٌات الرٌفٌة والطوائفٌة،  الدرس والتحصٌل والمراقبة والمقارنة، فلم ٌرث هذه الصٌؽة الفولكلورٌة أو تلك من موقع
 .الهائجة والحاقدة 

 
فإذا دلت السنوات .أعٌنهم على الشؤن العام معترضٌن على لبنان القدٌم  دا ممن فتحواكان واح قصٌر سمٌر والحال أن
منسوخا أو مقاربا، لٌست المثال  الالحقة على أن ذاك اللبنان لم ٌكن فً السوء الذي صور فٌه، بقً أن العودة الٌه، والتجارب

 .المرؼوب للمستقبل 
 

الجهاز األمنً السوري 'شفرتها حدة عن شفرة  سكٌنا ال تقل ،سمٌر لمن هم مثل آذار، 41االنتكاس عن  وإنما بمعان كهذه بدا
 .وسكٌنه 'اللبنانً  -

 
ٌنبؽً أن تبلؽه سٌاسة وثقافة  الذي بلؽته الدناءة ونزعة التدمٌر كما تجسدا فً الجرٌمة، فٌنبه الى القدر الذي كان أما المدى

 .مختلفا  قاسٌاسٌة جذرٌتان لكنهما، فً المقابل، سلكتا طرٌ
 

واسترجاع زخمه، هما وحدهما ما ٌحد من الشعور بالخسارة،  آذار، 41فإذا صح تقدٌر كهذا، صح أن إعادة االعتبار لروحٌة 
 .آخر  قصٌر سمٌرحده، فال تتكرر الفاجعة ؼدا ب وما ٌوقؾ الموت المجرم عند

  عام:الموضوع 



  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


