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كلمة تأبينيّة يلقيها البروفسور سليم دكّاش اليسوع ّي ،رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت ،في
اليسوعي ( ،)1928-2018يوم األربعاء الواقع فيه 26
الفخري للجامعة سليم عبو
جنازة الفقيد الرئيس
ّ
ّ
األول (ديسمبر)  ،2018في الساعة الثالثة من بعد الظهر ،في كنيسة القدّيس يوسف لآلباء
كانون ّ
اليسوعيّين في بيروت.
أصحاب المعالي والسعادة،
ي،
ي للرهبنة اليسوعيّة في الشرق األدنى والمغرب العرب ّ
حضرة األب االرئيس اإلقليم ّ
حضرة األب رئيس الرهبنة اليسوعيّة،
ّ
األعزاء أهل األب سليم وأصدقائه،
أيّها
بعض األشخاص يرحلون ويبدو رحيلهم كأنّه والدة جديدة أو دعوة إلى عودة كلمة كانت كالحدّ الفاصل
سر على الصخر ،كما جاء في تعليقات بعض المف ّكرينّ .
ي
وكالموج العاتي المتك ّ
إن رحيل رفيقنا اليسوع ّ
ي ذات اإلنشغاالت المتعد ّدة المكافحة للعبوديّة،
سليم عبو ،رئيس الجامعة الفخر ّ
ي والمربّي والمقاوم الثقاف ّ
وعالم األنتروبولوجيا والفيلسوف المؤلّف ،والمربّي الذي أدّى رسالته بين أيتام بارانا  Paranáعلى حدود
األرجنتين ،هذا الرحيل يبدو وكأنّه استمراريّة حضور ال بل عودة لكلمة تقال باستمرار بحريّة ألنّها تقال
نص من اإلنجيل بحسب القدّيس يوحنّا "
بضمير وقناعة .في هذا السياق ،لم يكن من الصعب جدا إختيار ّ
النص يرافق عزيزنا سليم عبو إلى بيت اآلب .إنّها كلمات
ِإ ّن حبَّة الحنطةِ ،إ ْن لَ ْم تَقَ ْع في األَرض" ،فهذا
ّ
ضا على حياة و ِهبَت ودفِنَت في األرض
سر الخالص .إنّه ير ّكز أي ً
سر التج ّ
سد والميالد وكذلك ب ّ
تذ ّكرنا ب ّ
لتؤتي ثمارها في مجاالت تتجاذبها التناقضات والمفارقات في بعض األحيان .هذا ليس باألمر الغريب
ي من طينة سليم عبوّ .
ي كان دائ ًما يأخذ بعين االعتبار
لكن رئيسنا الفخر ّ
على اليسوعيّين وال سيّما يسوع ّ
نص اإلنجيل على أنّه الحبّة التي
ي في فكره .حت ّى أنّه كان ينظر باهتمام بالغ إلى يسوع في ّ
ما هو جوهر ّ
ي إلى أورشليم وقبل بضعة أيّام من تسليمه للموت على
ستموت لتؤتي ثمار القيامة ،بعد دخوله المسيحيان ّ
الصليب .كان يرى ّ
أن مقارنة حبّة الحنطة التي تقع في األرض تساعد على فهم مفارقة الحياة  :الحياة التي
توهَب هي موت الذات من أجل أن تؤتي ثمارها ،واالحتفاظ بالحياة ألنفسنا يعني البقاء في الوحدة ،وفي
أرض قاحلة .الحياة األبديّة مرادفة للملكوت .السبيل الوحيد للدخول فيه هو الموت مثل حبّة الحنطة التي
تقع في األرض .كان سليم عبو قد اختار من دون أن يعود إلى الوراء أكثر من الالزم.
ولد في بيروت في العام  1928وقام بدراسته في المدرسة الثانويّة للجامعة مع صديقه ميشال إدّه ،واختار
دخول الرهبنة في العام  1946فالتحق بدير اإلبتداء وتابع دراسته في "ليون"  Lyonإلى جانب يسوعيّين
بارزين ومن ث ّم إلتحق بالجامعات الفرنسيّة حيث تعلّم كيف يدفن حبّة حنطة حياته من أجل أن يموت عن
نفسه ،بحريّة كبيرة ،على صورة معلّمه ،وبالتالي أن يطلق عند اآلخرين الهبات والقيم الروحيّة واإلنسانيّة
صة هبة المحبّة حتّى النهاية .على صورة قداسة البابا فرنسيس ،كان األب عبو يهت ّم باإلنسان على أنّه
وخا ّ
مكان تجسيد اإلله بامتياز.
ألول
من منّا اليتذ ّكر القداديس التي كان يحتفل بها ها هنا في أمسيات اآلحاد ولسنوات ،حتّى بعد ّ
تعرضه ّ
حادثة صحيّة ،ككاهن على رأس رعيّته وأبنائهاّ ،
يوزع لهم خبز الحياة ،وينقل إليهم تعليقاته على كلمة
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اإلنجيل ويعلّمهم ّ
أن ك ّل مقاومة ثقافيّة وروحيّة تستمدّ أصولها ومصدرها من المشاركة اإلفخارستيّة ،من
تلك المحبّة المصلوبة من أجل الجميع !
في وقت مبكر ،تو ّجه نحو أمريكا الالتينيّة فأصدر كتابه الشهير حول اللّبنانيّين" ،هؤالء المهاجرين إلى
أمريكا الالتينيّة" .ولكنّه أصبح إرساليًا باحثًا ومربّيًا يعمل ،بدعم من وزيرة الثقافة األرجنتينيّة السابقة
ماريزا ميكوليس  ،Marisa Micolisإلى جانب الشباب الهنود الغواراني  ،guaranisورثة الجمهوريّة
اإلشتراكيّة اليسوعيّة في القرن السابع عشر التي د ّمرها ممث ّلو المصالح السياسيّة واألنانيّة في ذلك الوقت.
كان يذهب بانتظام لمساعدتهم على االندماج في بيئتهم من دون أن يفقدوا هويّتهم وتراثهم الثقافيّين .تظهر
مسارا متضامنًا جدا مع هؤالء الس ّكان.
منشوراته المتعدّدة
ً
ألم تسقط حبّة الحنطة في أرض أوسع بكثير ،أال وهي األرض التي غرس فيها حوار الثقافات ،وبالطبع
حوار األديان ،وكذلك حقوق اإلنسان فكان سليم عبو يعمل فيها بجدّ لتحمل ثمار الكلمة الطيّبة .أتذ ّكر
اإلهتمام الذي كان يوليه لنشر أربع محاضرات رئيسيّة ألقاها في ال"كوليج دو فرانس" وهي "الثقافات
وحقوق اإلنسان" وترجمتها إلى اللّغة العربيّة أل ّن مبادئ تفكيره حول هذا الموضوع كانت قد نضجت .في
هذا الكتاب وغيره من الكتب ،كان يظهر على أنّه معلّم غرف من ينابيع ثقافة التنوير ،حيث قام بتدريس
أفكار الفيلسوفين كانط  Kantوهيجيل  Hegelالالمعة ليت ّم اإلعتراف به كمرجع في هذا المجال .هذه
النزعة اإلنسانيّة نحو عصر التنوير جعلته ملتز ًما بمفهوم الشخص المستق ّل .كان هذا اإلنخراط يتّخذ شكل
ي" الذي كان بالنسبة إليه مواطنًا قبل ك ّل شيء .فاإلنسان كمواطن يجب أن
كفاح من أجل "الكائن البشر ّ
صلة فيه بشكل أفضل .ولكن نوعيّة المواطن ليست نموذ ًجا معياريا
يتمت ّع بفرديّته وحقوقه الطبيعيّة المتأ ّ
التنوع الذي ال ينضب والذي يميّزنا كأفراد وكمجموعات
مو ّحدًا ،لكن بمقابل ذلك ،تعلن هذه النوعيّة عن ّ
أو كجماعات ثقافيّة ودينيّة.
بالتالي ،وبما ّ
أن اإلنسان يبادر إنطالقًا من قناعاته ،قام سليم عبو ،في مناسبات عديدة وحت ّى آخر لحظة من
ي مرهف ،هو نسيج لبنان الذي غالبًا ما يتخبّط بعواصف متعدّدة .ليس
حياته الناشطة بتعزيز نسيج وطن ّ
هناك ما يفاجئّ ،
ألن هذا االهتمام كان يندرج ضمن تقليد جامعة القدّيس يوسف في بيروت التي لطالما
كانت فخورة بموقفها الدؤوب في أن تكون مساحة أكاديميّة تعددّية تختلط فيها النخب القادمة من مختلف
األسر الروحيّة اللّبنانيّة والتي تعمل بال كلل ،وعلى إثر ك ّل رؤسائها وبروح الرهبنة اليسوعيّة ،من أجل
تنوعهم .كان حبّ األب
خلق شعور من المواطنة والوطنيّة ال مثيل له
ّ
وخاص بها ،يلتزم به ك ّل اللّبنانيّين ب ّ
ضا وقبل ك ّل شيء قناعة فكريّة راسخة لديه .أصبح هذا
ضا ،ولكنّه كان أي ً
عبو للبنان شغفًا ال جدال فيه أي ً
مرة أخرى في خطبه المختلفة التي ألقاها في  19آذار (مارس) ،عيد
الشغف سببًا لنضال يمكننا أن نقرأه ّ
صة تلك الخطب التي تحمل عنوان "غضب الجامعة" و "مقاومة الجامعة".
شفيع الجامعة ،وخا ّ
ّ
سكه
ي" يجب أن يفهم تم ّ
إن وطنًا مثل لبنان هو تعدّدي من حيث التعريف به .في مثل هذا المفهوم "الشمول ّ
بالتعدديّة الثقافيّة التي تميّز لبنان وكذلك ارتباطه بالثقافة الفرنسيّة التي تنتج عنها .لكن مساحة الوطن
يه ّ
شة وهي تستلزم إعادة بنائها باستمرار ّ
ي كما يت ّم التعريف به.
ألن التاريخ مأساو ّ
اللّبنان ّ
صة بالمواطنة
لهذا السبب ،بنظر سليم عبو ،الجامعة هي المكان حيث
تتكون يوميا تلك الفرديّة الخا ّ
ّ
بامتياز .إنه المكان المرموق من أجل تعلّم المواطنة في تعدّدية أبعادها ،ك ّل أبعادها .كان يدرك ّ
أن الجامعة
ي منحها أفضل الوسائل من أجل تنفيذ مه ّمتها األكاديميّة
هي معبد للمعرفة ولهذا السبب كان من الضرور ّ
سا للجامعة من العام  1995حت ّى العام  ، 2003على الرغم منه بعض
في تنشئة طالبها .عندما أصبح رئي ً
سس كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة واآلداب في جامعة القدّيس
الشيء ،وبعدما كان
مديرا لمعهد اآلداب ومؤ ّ
ً
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ي لأل ّم
يوسف في العام  ،1976يكفي أن ننظر عن كثب لنشهد على عمله الهائل في خدمة التعزيز األكاديم ّ
ي الحتساب األرصدة الجامعيّة القابلة للتحويل في العام
المربّية .فقد كان هو من أدخل النظام األوروب ّ
ّ
والخطة االستراتيجيّة ،2007-2002
ي  ،2003-2002واللّغة اإلنجليزيّة كلغة ثالثة إلزاميّة،
األكاديم ّ
ي للراحل
واإلحتفال الذي لم يسبق له مثيل لمرور  125عا ًما من عمر الجامعة .لقد كان الشاغل الرئيس ّ
األب دوكروييه  ، Ducruetوسلفه األب شاموسي  ،Chamussyصديقه الكبير وخلفه ،تزويد جامعة
ي والشرق
القدّيس يوسف باألسباب الكافية
ّ
لتستمر عبر الزمن وتكون في خدمة تنشئة الشباب اللّبنان ّ
ي وفقًا للكاريزما اإلغناطيّة.
أوسط ّ
نحن ال ننسى صفحات خطابه حول مقاومة الجامعة حيث يطلب من الجامعات اللّبنانيّة ،التاريخيّة
ي
ي مشروع تجار ّ
والحاليّة ،أن تفي بمه ّمتها من أجل اإلنسان وليس من أجل أ ّ
ي أو طائف ّ
ي أو إيديولوج ّ
ي ،والمثقّف والكفوء ،الذي تلقّى تنشئته في مدرسة
ّ
يشوه ما هو قيّم في لبنان ،رأس المال البشر ّ
ي الوطن ّ
القيم الروحيّة واإلنسانيّة .هذا االهتمام بالتعليم الجيّد ،تشارك به مع العديد من أصدقائه مثل الراحل منير
ً
أجياال من اللّبنانيّات
صة مع شقيقته السيّدة ريموند التي كانت مربّية تتمتّع بالقيم ورافقت
شمعون ،وخا ّ
واللّبنانيّين.
كان لسليم عبو وعي تا ّم بالعالقة العضويّة بين الجامعة والسياسة بمعنى العيش معًا الذي قام به أولئك
ي .وبهذه الروح ،إلتزم شخصيا وألزم الجامعة
الذين يؤمنون بالتحالف بين الصالح العام والسياس ّ
عرابة لبنان الكبير والجمهوريّة اللّبنانيّة.
باإلخالص لتقليد جامعة القدّيس يوسف التي كانت وال تزال ّ
ي" " قام به
في سياق ضرورة تأسيس هذا "العيش المشترك" على أسس متينة ،يعتبرآخر مشروع "جامع ّ
ي الذي كان قد وضعه مع صديقه
سليم عبو عبارة عن مختارات لم تنته بعد حول العيش المشترك اللّبنان ّ
ً
فضال عن بعض األكاديميّين الذين ت ّم اختيارهم بعناية .تكمن فكرة المؤلّفين األولى
وشريكه سمير فرنجيه
صة عن لبنان منذ القرن التاسع عشر تكون في متناول جيل الشباب ،يعبّروا من خاللها عن
في توفير ق ّ
تجذّر العيش المشترك العميق في بلدنا ويظهروا مخاطر "عدم توفّر العيش المشترك" ،وفقًا لتعبير سمير
عرابَي المشروع حال دون إتمامه.
فرنجيه ،والتي تثيرها بعض الظروف .لألسف ،المرض الذي أصاب ّ
فإن المشروع لم يمت على الرغم من رحيل كليهما بما ّ
ومع ذلكّ ،
ان الجامعة هنا وال تزال أمينة في
األخوة الفكريّة المنفتحة بين األشخاص .لذلك تأخذ جامعة القدّيس يوسف على عاتقها
يب
ّ
التزامها األصل ّ
استكمال تحقيق هذا المشروع المشترك بين األب عبو وسمير فرنجية ،تكري ًما لذكراهما بالتأكيد ،ولكن
ضا كشهادة للبنان الذي سنحتفل بالمئويّة األولى لتأسيسه في العام المقبل.
أي ً
من خالل تمرير هذه الّلحظات من حياة رفيقنا العزيز سليم المكثّفة ،كيف ال نشكرك يا ربّ ! ألنّك ،مثل
"حبّة الحنطة" ،م ّ
ثمارا كثيرة جيّدة
ت على الصليب ،وجعلتَ من حياة سليم عبو حبّة قمح مطحونة أعطت ً
إن رحيله اليوم يبيّن لنا ّ
تبدو في الظاهر أرضيّة ولكنّها بالعمق ثمار روحيّة وتدوم لألجيال القادمة ! ّ
أن
مكرسة لآلخرين ،للبعيدين كما للقريبين .إنّها لحياة قائمة على رجاء رؤيتك يا ربّ  ،أنت
حياته كانت هبة ّ
القائم من بين األموات .مع القدّيس إغناطيوس ،كان يرد ّد قائالً " :يا إلهي ،خذ وتقبّل حريّتي بكاملها ،خذ
ضا ونحن نقول لك " :أعطيتني
ذاكرتي وفهمي ،وكامل إرادتي" .اليوم ينهي صالته التي هي صالتنا أي ً
هذه الحياة ،أيّها الربّ  ،وها أنا أعيدها إليك .آمين.

