اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت،
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ
حممد حسني مشس الدين"،
يف حفل إطالق كتاب "زمن مسري فرجنيّة ...سرية بقلم ّ
وذلك يوم األربعاء الواقع فيه ّ 29أّير (مايو)  ،2019يف الساعة اخلامسة من
بعد الظهر ،يف مسرح فرانسوا ابسيل ،يف َح َرم االبتكار والرّيضة.
مجيعا أيّها األحبّاء،
أهالً وسهالً بكم ً
ومستشارا
وموج ًها وأستا ًذا
يف داركم ،دار اجلامعة اليسوعيّة ،اليت احتضنت األستاذ مسري طالبًا ّ
ً
يف قاعاهتا ومنابرها.
ها قد دقّت الساعة ،إنّه زمن مسري فرجنيّة ،إنّه زمن الكتاب ،زمن سرية ذلك الفىت والشاب الذي
حممد حسني مشس الدين!
طبع بطابعه الغالف األخري من كتاب لبنان ،إنّه زمن مسري فرجنيّة بقلم ّ

على األكيد ويف هذه الورقة العُجالة ،لن أستفيض يف التفاصيل ،فاألفضل للقارئ أن يضطلع
بوجه مباشر على كتاب السرية يف صفحاهتا الثالمثاية وثالث عشرة .فأسلوب املؤلّف هو السهل
املمتنعِّّ ،
قصة مسري فرجنيّة بكلمات منتقاة وبسيطة ،ممّا يدفع ابلقارئ إىل
املشوق ،الذي يروي ّ
التأمل يف حمتوايهتا ومعانيها.
الغوص يف قراءة السرية و ّ

أيضا حول عائلة مسري فرجنيّة
نلتف ً
كتااب ،إالّ أنّنا ّ
حنتفل اليوم إبطالق زمن مسري فرجنيّة سريةً و ً
مرة جديدة .ابألمس كان هنا يف هذه القاعة ابلذات
الصغرية ،حنن عائلته الكبرية ،لتكرميه ّ
مشعا يف كالمه ويف وجهه وسالماته .وكيف
لتكرميه من قِّبل أكادمييّة العالّمة هاين فحص وكان ًّ
القوة وذلك الفكر الذي أخرجنا كما قال أحد رفاقه
البهي وتلك اإلرادة و ّ
ال ّ
نكرم ذلك الوجه ّ
الوطن .مسري فرجنيّة صاحب الثورة
الطائفي واالنكفاء على الذات إىل رحاب العمل
من مربعنا
ّ
ّ
ِّ
دوما
اهلادئة ،وقد ّ
نفرط هبا ،هو القلق ً
بشر بـها وصاغها و ّ
كوهنا وسلّمها إلينا وديعة مثينة فال ّ
والساعي إىل اكتشاف ذاته الباطنة عرب عالقته ابآلخرين حيث بَرز كرجل حوار يريد أن يبن
لبنانه طري ًقا حنو احملبّة والسالم.

يف هذه السرية نتوقّف عند احملطّات التالية :
مسري فرجنيّة من مدرسة اجلمهور إىل اجلامعة اليسوعيّة،
مسري فرجنيّة ومسرية رفض العنف،
مسري فرجنيّة والعيش اللّبناينّ املشرتك،
مسري فرجنية و ِّ
القيَم اإلنسانيّة،
ّ

مسري فرجنيّة من مدرسة اجلمهور إىل اجلامعة اليسوعيّة
من مدرسة اجلمهور حيث اتبع مسري فرجنيّة دروسه التكميليّة والثانويّة ،يذكر مسري حمطّته األخرية
أين قتلت
األايم ّ
يف ّ
أبهنا كانت مائلة إىل العنف "وهذا ال يعن ّ
صف الفلسفة حيث يصف تلك ّ
املدرسي
يدخن والتدخني ممنوع وال يزال وكان سلوكه
ً
رهباًن يف كنائسهم واألديرة .كال "كان ّ
ّ
األايم حيث ا ّّتذ القرار الصارم أبن يرتك مسري
شديد الصخب واملناكفة ،ووقعت الواقعة يف أحد ّ
ص ّفه ويغادر املدرسة .قال عن ذلك اليوم أبنّه كان أمجل وأروع ّأايم حيّاته حيث انطلق إىل
يوما هبذا املوضوع مع مسري
فرنسا إلكمال سنته الدراسيّة ونيل شهادة البكالوراي .وقد حت ّدثت ً
ئيسا هلا ،فقال يل " :اجلمهور هي مدرسة
متخر ًجا من ّ
بوصفه ّ
متخرجي اجلمهور وكنت آنذاك ر ً
ابلفعل ،أنتم يف مدارسكم تعلّمون احلريّة وحمبّة احلريّة من خالل صقل الشخصيّة ومن خالل
تناقضا داخليًّا
الدروس املختلفة ،ويف الوقت نفسه النظام وتعلّمون على تطبيقه فيعيش الواحد ً
حيب واحرتام القانون .والواقع يف احلياة عليك أن تعيش هذا التناقض
بني أن ميارس حريّته كما ّ
يف ِّ
شكل آتلف لتستقيم عالقتك بنفسك وابآلخرين".
احلر عاد من فرنسا ليلتحق مبدرسة اآلداب العليا يف اجلامعة اليسوعيّة حيث اخنرط
هذا اإلنسان ّ
السياسي من جهة اليسار حىت اإللتزام ابلنظرة املاركسيّة إىل اإلنسان والعامل .هذا
يف السلك
ّ
منفتحا على قضااي
ملتزما بقضااي شعبه مثل قضيّة الشعب
الرجل ّ
الفلسطينً ،
املعتز حبريّته أصبح ً
ّ
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طوابواي بعامل جديد ولبنان جديد يكون صفحة جديدة يسطّر عليها
يبشر
ًّ
الشعوب يف العاملّ ،
التطور والثقة ابلذات ملنع القوى التقليديّة والطائفيّة من تثبيت
اتريخ النهضة الثانية واإلمناء و ّ
قبضتها على املصري.
إالّ أ ّن كلمة قاهلا الصحايف الكبري جورج ن ّقاش حفرت ما حفرته يف فكر مسري فرجنيّة وعقله
املثايل الذي نريد ،إالّ أنّه بني منظومة بلدان الشرق األوسط
عندما قال " :إ ّن لبنان ليس البلد ّ
األقل فظاظة وفظاعة وقد ّأمن لبنيه احل ّد األدىن من الدميوقراطيّة وحريّة الكلمة والضمري".
هو ّ

ينس هذه الكلمات وقد التقى وقتها ابألب سليم عبو الذي كان عرفه
فهذا العاشق للحريّة مل َ
الطالب .فتبادال أسرارمها وشيئًا من
اجلامعي
ومديرا للمركز
أستاذًا يف قسم اآلداب الفرنسيّة
ً
ّ
ّ
كوًن صحبة لذيذة أظهرت مفاعيلها بعد السنة  ،2001ونداء البطريرك صفري
يساريّتهما و ّ
ئيسا للجامعة وقد ّقرر آنذاك أتييد النداء فعليًّا والسري
وسينودس املطارنة عندما كان األب عبو ر ً
به أكادمييًّا وفكرًّاي حىت الوصول إىل السنة  ،2005سنة خروج اجليوش وارتعاش األرز وبروز
الوحدة الداخليّة اللّبنانيّة بشكل ساطع .إذ ذاك كلّف األب عبو األستاذ مسري فرجنيّة أبن يكون
العملي يف تعزيز استنهاض القوى املؤيّدة للنداء وحلريّة لبنان واسرتداد سيادته الكاملة.
الذراع
ّ
ومن األعمال اليت مجعت بني مسري فرجنيّة واألب سليم عبو مع أفول العمر فكرة كتاب
اهلامة النهائيّة ،إالّ أ ّن العمل
أنسيكلوبيداي العيش اللّبناينّ املشرتك وقد ّ
توصال إىل بعض النصوص ّ
ما زال يف منتصف الطريق ونرجو أن يوفّق الدكتور أنطوان قرابن من جامعتنا ،مع أقران له ،أن
كرسي مسري
يكمل نصوص اجملموعة اليت تفتح الطريق أمام إقامة مرصد العيش املشرتك اللّبناينّ أو ّ
الوطن املشرتك.
فرجنيّة للعيش
ّ
مسري فرجنيّه ونبذه العنف
السياسي الذي مل يكن قابالً لإلصالح والذي يعاين
مناوًئ للنظام
بَرز مسري فرجنيّة يف تلك الفرتة ً
ّ
الوطن اللّبناينّ.
من نقص يف شرعيّته إذ مل حيرتم العقد الذي متنحه تلك الشرعيّة وهو امليثاق
ّ
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فالثورة اليت دعا إليها كانت الثورة اهلادئة اليت ينبغي أن تنهض على احرتام القوانني وحقوق
حصرا عن الثورات السابقة اليت تقوم على العنف ،ونعرف كم أ ّن مسري
اإلنسان وهي ثورة ّتتلف ً
كان يش ّدد على نبذه للعنف الذي غرقت فيه البالد ّأايم احلرب الداخليّة يف لبنان واخلارجيّة
انفالات للغرائز اليت ال ترى إالّ العنف املسلّح
دمارا على امليثاق وامليثاقيني و ً
على لبنان .فرأى فيها ً
طري ًقا للموت واالنداثر.
انقساما
يقول مسري فرجنيّة يف حماورة مع جملّة  Espritالفرنسيّة " :إ ّن اتريخ لبنان احلديث مل يشهد
ً
ما مثل ما يشهده اليوم ،وهذا االنقسام هو ليس بني الطوائف املسيحيّة واإلسالميّة حيث أ ّن
ابلسياسي حبصر املعىن إذ إنّه
خمتلف اجلماعات والطوائف هي يف املكانني .وهو انقسام ليس
ّ
ال يتناول موضوع إدارة الدولة بقدر ما يتناول طبيعة الدولة ووظيفتها ،إنّه انقسام يقوم على
التطرف ونبذ اآلخر
ثقافة يتواجه من خالهلا فريقانّ :
األول هو فريق تقوم ثقافته على العنف و ّ
وأتكيد الذات عرب رفض اآلخر وطروحاتهّ .أما الثقافة الثانية فهي نقيض األوىل وهي تقوم على
الرغبة املستدمية يف احلوار .إالّ أ ّن هذه الثقافة تعرف ما ال تريد إالّ ّأهنا مل ِّ
تصغ مبا فيه الكفاية ما
تريده من صيغة الدولة يف العيش املشرتك بني مواطنيها وأبنائها .يف الرابع عشر من شهر آذار،
كحل ملشاكل لبنان وأزماته".
ما متّ اإلعالن عنه هو رفض العنف هنائيًّا ّ
مسري فرجنيّة وأتسيس العيش املشرتك

ما يلفت نظر قارئ سرية مسري فرجنيّة هو واقعيّته السياسيّة ،حيث إ ّن ثورة األرز كانت ابلنسبة
إليه ختام سرية نضاليّة إالّ ّأهنا يف الوقت نفسه بداية مسرية سياسيّة ،برزت من خالهلا اهلويّة
حسا مواطنيًّا مشرتًكا
اخلاصة واليت ال ب ّد أن تفرز ًّ
اهلوايت اجلماعيّة ّ
الوطنيّة اجلامعة اليت تتجاوز ّ
خاصة من الطوائف اللبنانيّة وليس
احلس
الوطن ال ميثّل جمموعة ّ
ّ
يؤسس للدولة العتيدة .وهذا ّ
ّ
مناوًئ للمذاهب واألداين وال يناقض اخلصوصيّات اللّبنانيّة بل إنّه جيمع ما بينها.
ًّ
حسا علمانيًّا ً
ماداي.
الوطن هو الالعنف ،أي تعطيل لغة السالح
احلس
الداخلي أكان كالميًّا أم ًّ
فقاعدة هذا ّ
ّ
ّ
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وهذه القاعدة ابلتايل تقوم على ثقافة السالم والوًئم املتج ّذرة يف أكثريّة قلوب اللّبنايّني ،وهذه
معا متساويني يف احلقوق والواجبات
جمرد أمنية بل ّإهنا قرار
مجاعي "للعيش ً
الثقافة ليست ّ
ّ
معا يف السعي املشرتك لغد أفضل من أجل اللّبنانيّني
ومتنوعني يف اإلنتماءات ولكن متضامنني ً
ّ
مجيعا ،بروحيّة اجملتمع العادل".
ً
وهذا القرار اللّبناينّ هو حباجة إىل ثالثة عناصر  :الشجاعة ّأوالً يف االعرتاف ابملسؤوليّة عن
خربت العيش
احلرب الواقعة وكذلك الشجاعة إبرادة العيش م ًعا عرب تعزمي األرواح الشريرة اليت ّ
املشرتك .وهذا القرار يستلزم اثنيًا الذكاء الذي يتمتّع به اللّبناينّ حبيث يستخدمه لإلقرار أب ّن
العالقة ابآلخر املختلف ليس مصدر خوف وليس فقط ضرورة إجتماعيّة بل إنّه مصدر ثروة
أي فئة انتموا .واثلثًا يدعو مسري فرجنيّة إىل ّتطّي مفهوم امليثاق الوطن ،1943
للجميع إىل ّ
وهو عقد بني اللّبنانيّني ،إىل عقد جديد ال يقوم فقط على توافق وحماصصة بني اجلماعات
املكونة للبنان بل على ذلك االقتناع من اجلميع أب ّن استحالة العيش معزوالً عن اآلخرين هو
ّ
العام.
قاعدة لبناء عيش مشرتك جديد وهذا األمر هو من معطيات علم اإلجتماع
السياسي ّ
ّ
وهذا العيش املشرتك هو أساس لبنان وعلّة وجوده ويعطي لبنان شرعيّة لوجوده ولصيغته وكيانه.

مسري فرجنيّة الداعي إىل عيش القيَم اإلنسانيّة
املسيحي أم ال .مسري فرجنيّة كانت لديه قناعة أساسيّة :
بودي اإلشارة إىل إميان مسري فرجنيّة
ليس ّ
ّ
ابألخوة البشريّة
وحىت الشخصيّة من دون اإلميان
ال استمراريّة وال معىن للحياة اإلجتماعيّة ّ
ّ
عدوي وأ ّن التسامي
وعندما أؤمن
ابألخوة البشريّة فذلك يعن أ ّن أخي يف البشريّة هو أخي ال ّ
ّ
حىت شهر شباط 2019
القدسي املتبادل هو الذي حيكم العالقة بني أخ وآخر .ولو عاش مسري ّ
ّ
لكان ص ّفق طويالً بيديه القويّتني لوثيقة أبو ظب اليت وقّعها قداسة البااب فرنسيس مع شيخ األزهر
خصوصا
فضيلة الشيخ أمحد الطيّب .فهذه الوثيقة اليت ينبوعها هو اجملمع الفاتيكاين الثاين
ً
"الوثيقة يف رؤية الكاثوليك لباقي األداين" ومنهم املسلمني حيث رأى اجملمع يف بروز األداين
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جتليًّا لكلمة اللـه بصورة متع ّددة ومتصاعدة جتد قيمتها يف املسيحيّة .فهل أ ّن احلداثة هي يف
اإلخوة اإلنسانيّة ال تبن اإلميان ابللـه والثقة ابآلخر ال على
تناقض صريح مع الدين؟ فوثيقة ّ
وجل
التذوق بوجود اآلخر ككائن متسام ،وهو اللـه ّ
النصوص القانونيّة وحسب بل على ّ
عز ّ
ألي إنسان.
وعلى حمبّة عمل اخلري ّ

ليتكون الوعي
تدق ّ
زمن مسري فرجنيّة ،ال زمن املاضي ،بل ساعة مسري فرجنيّة ما زالت ّ
وتدق ّ
كل ما يرجوه هو أن
اللّبناينّ املؤمن أب ّن لبنان هو قيمة ثقافيّة وإنسانيّة مضافة لنفسه ولآلخرينّ .
اجلادة وابألفعال
نعزز سريته ،سرية زمن مسري فرجنيّة ،ابألقوال واألفكار العميقة و ّ
نكمل املسرية وأن ّ
خالصا.
تؤسس لليوم الذي يريد للبنان
ً
الواثقة اليت ّ
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