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رحيل سليم عبو :األب االستقاللي اللبناني
"مقاومته الثقافية" انطلقت من اليسوعية
ابراهيم حيدر

ت � �ج� � ّ�رأ س �ل �ي��م ع �ب��و وه � ��و رئ �ي �س ��ًا ل �ل�ج��ام �ع��ة
اليسوعية ف��ي لحظة سياسية دقيقة في
لبنان تطبق عليه سلطة الوصاية السورية
أخ��ر التسعينات م��ن ال �ق��رن ال�م��اض��ي ،على
إط��الق "ال�م�ق��اوم��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة" اإلستقاللية،
والتي ستتحول شعارًا لن ينطفئ لتظاهرات
 2005األذاري � � ��ة ال �م �ط��ال �ب��ة ب� �خ ��روج جيش
ال�ن�ظ��ام ال �س��وري م��ن ال�ب�ل��د .ه��ذه ال�م�ق��اوم��ة
ال �ت��ي أش�ع�ل�ه��ا ع �ب��و وال �ت��ي أح��دث��ت س �ج� ً
�اال
كبيرًا في لبنان وأخرجت النقاش من الرماد
إلى العلن حول االستقاللية اللبنانية ودور
المسيحيين فيها ،لن تنظفئ برحيله بعد
س�ن��وات أم�ض��اه��ا متعبًا وم��ره�ق��ًا ،ف�خ��رج إلى
الحياة اآلخ��رة وبقي متمسكًا بمبادئه التي
أع�ط��ت ال�ن�ف��س أله��ل االس �ت �ق��الل اللبناني
وإن كان ربيعه لم يصل بالحرية إلى مراحل
أمانها األخيرة.
رحل سليم عبو وترك بصمات ال تزول في
جامعته التي أحب ،وفي المسار االستقاللي
اللبناني ،وف��ي الفكر الفلسفي واالجتماع،
وهو الذي جمع بين الفلسفة واالنثروبولوجيا،
حبث تركزت بحوثه على التقاء الحضارات
في العالم ،والتعددية الثقافية والمواطنة،
وال �ص��راع��ات ح ��ول ال �ه��وي��ة ،وه� ��ذه األخ �ي��رة
التي تمثل أخطر اإلشكاليات في منطقتنا
والشرق عمومًا .لكن اللبنانيين لم يعرفوا األب
اليسوعي جيدًا إال مع إطالق مقاومته .فمنذ
توليه رئ��اس��ة جامعة ال�ق��دي��س ي��وس��ف في
عام  ،1995حتى  ،2003عزز عبو في حركته
التنويرية نبض االستقالليين على قاعدة
ث�ق��اف�ي��ة ،وه ��و ال ��ذي ف��اج��أ ال�ج�م�ي��ع ب��دع��وت��ه
إل��ى م�ق��اوم��ة ال��وج��ود ال �س��وري ال ��ذي اعتبره
ً
احتالال للبنان عن طريق المقاومة بالكلمة،
ً
احتفاال
فشكل خطابه السنوي في كل عام
بعيد القديس يوسف السنوي ،حضًا على
العمل من أج��ل االستقالل اللبناني ،وكأنه
حدث فكري ووطني ينتظره الطالب للتزود
بعناصر تمكنهم من المقاومة والصمود في
مواجهة سلطة الوصاية.
ولعل خطابه األخ�ي��ر رئيسًا للجامعة في
عام  ،2003قد شكل عنوانًا لمرحلة جديدة
سيعيشها لبنان الحقًا ،وقد اكتملت معالمها
بانسحاب الجيش ال �س��وري م��ن ل�ب�ن��ان ،من
دون أن يتنبأ أن الوصاية كامنة في التركيب
اللبناني الذي يأخذ البلد عند كل منعطف
إلى وصايات خارجية .وقد واكبت "النهار"
م��ن موقعها االستقاللي مقاومة األب عبو،
و"الوصية" الجامعية االخيرة ف�"ال ّ
ندعن طعم
ّ
ندعن شعلة الحرية
الحرية يفسد فينا وال
ت��رت�ج��ف ف�ي�ن��ا" ،واع �ت �ب��رت وص�ي�ت��ه ال�ك�ب��رى
حين أك��د ان "المقاومة الثقافية ه��ي وجه
اس��اس��ي م��ن وج��وه ال�م�ق��اوم��ة السياسية...
فليس مطلوبًا منا بالتأكيد ان نقاوم بالسالح
بل المطلوب ان نقاوم باللجوء ال��ى وسيلة
س�ل�م�ي��ة ه��ي اح �ي��ان��ًا اك �ث��ر ف�ع��ال�ي��ة أال وه��ي
الكلمة" .وك��أن عبو ك��ان يتأمل المستقبل
ال��ذي عشناه ونعيشه ال�ي��وم حين ّ
تنبه ان
"النظام السوري نجح الى حد بعيد في اقناع

ّ

ال��دول الكبرى ب��أن اللبنانيين ع��اج��زون عن
ت��ول��ي شؤونهم بأنفسهم وبأنهم م��ن دون
وصايتها سيتقاتلون من جديد" .وأن هذا
النظام تمكن من "شرذمة المجتمع اللبناني
ال ��ى ح��د ب ��ات م �ع��ه ف��ي وس �ع��ه ان يتسبب
باضطرابات داخلية في كل حين" .وااله��م
أي�ض��ًا ك��ان بالنسبة إل��ى عبو دور الجامعة،
ف��إذا ك��ان ي��دع��و إل��ى حماية التعليم العالي
اللبناني ،فإن دورها "إن كانت تربي مواطني
الغد ،الذين يعون واجباتهم تجاه الدولة،
يتعين عليها ايضا ان تدافع عن حقوقهم
ف��ي م��واج�ه��ة ال��دول��ة .ول�ك��ن ح�ي��ن يتعرض
ال �خ �ط��اب ال �ن �ق��دي ل�ل�ق�م��ع وال �ك �ب��ت ب��ذري�ع��ة
انه ينال من ال��روح االكاديمية ،ومن النظام
االجتماعي ،او من امن الدولة ،فانه يتحول ال
محالة الى مقاومة".
ل�ي��س ال�خ�ض��وع م��ن س�م��ات ال��راح��ل األب
سليم عبو ،فهو يدل في لبنان على الخنوع.

ل��ذا ق��اوم ثقافيًا حتى الرمق األخير وانتقد
ك��ل م��ن يعتبر نفسه استقالليًا أن يخضع
للمحتل ،وإن كان من طينة أح��زاب عريقة.
وه��و إذ ك��ان ي�ش��دد على مفهوم المواطنة
وي �ن �ح��از إل ��ى ال �ن��زع��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي م��واج�ه��ة
العولمة ،كان يعي دور المسيحيين في هذا
ال�ش��رق ،وم��ن خ��الل مقاومته الثقافية كان
يناضل ّ
ضد محاوالت تطويع المسيحيين،
ّ
"التعددية الثقافية" ،بمعناها،
ومن ذلك أن
الثقافة ال�ع��رب�ي��ة ،ه��ي وج��ه م� ّ�ن أوج��ه هوية
ل �ب �ن��ان وث �ق��اف �ت��ه ،ول �ي �س��ت ك��ل �ه��ا م �ك� ّ�ون��ات
ث�ق��اف�ت��ه .وك ��الم ع�ب��و ن�ظ��ري�ت��ه ال ت�ق��ف على
ال� �ض ��د م� ��ن ال � �ع� ��روب� ��ة" ،ف� �ف ��ي ظ� ��ل ه�ي�م�ن��ة
ال �س��وري �ي��ن ع�ل��ى ال �ب �ل��د ،وت�غ��ذي�ت��ه ال�ت�ن��اح��ر
الطائفي والمذهبي ،واإلخ��الل ،بالتوازنات
التاريخية بين الطوائف ،وانتهاك القوانين
وال ��دس� �ت ��ور ،وس� � ّ�ن ال �ق��وان �ي��ن ال �ت��ي ت�خ��دم
مصالح وأتباع ،لم ُيعط المسيحيون الفرصة

ك��ي ي �خ �ت�ب��روا "ع��روب �ت �ه��م ال �ج ��دي ��دة" ،ال�ت��ي
ف��رض�ه��ا عليهم ات �ف��اق ا ًل�ط��ائ��ف" ف��ي لحظة
ضعفهم وتشتتهم .ب��دال من ذل��ك ،عايشوا
أسوأ أنواع "العروبة السورية" والهيمنة على
المجتمع وال �ح �ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة ،وام�ت�ص��اص
اقتصاد البالد ،وإضعاف الرئاسات الثالث،
وت�ه�م�ي��ش ال�م�س�ي�ح�ي�ي��ن .ل ��ذا ارت �ك��زت كل
ن �ظ��ري �ت��ه ف ��ي ه ��ذا ال �م �ج��ال ع �ل��ى ال �م �ق��اوم��ة
الثقافية.
ن� � ��ودع األب س �ل �ي��م ع� �ب ��و ،االس �ت �ق��الل��ي
وال �ف �ي �ل �س��وف واالن �ت ��روب ��ول ��وج ��ي وال �م �ق��اوم
الثقافي ،وهو ختم  90عامًا من مسيرته في
الحياة ،ول��ه العديد م��ن المؤلفات والكتب
ب��ال�ل�غ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ،ف ��أث ��رى ب �ف �ك��ره ال�ح�ي��اة
الثقافية اللبنانية.
ibrahim.haidar@annahar.com.lb
Twitter: @ihaidar62
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لبنان سليم عبو اليسوعي:
املقاومة الثقافية التي ال يخلو خطابها من العنف
اليسوعي
األب صالح أبوجوده
ّ
اليسوعية
أستاذ في الجامعة
ّ

ك��ان األب سليم عبو ُ
الميثاق
�دود
�
ح
�درك
�
ي
ً
ّ
ّ
اللبنانيين وجعلهم بوتقة
الوطني في صهر
واح� ��دة ،وط��ال�م��ا ك � ّ�رر ف��ي م�ج��ال�س��ه ال�خ� ّ
�اص��ة
ّ
ّ
والثقافية اقتناعه بضرورة
التربوية
وأوساطه
ّ
تاقي اللبنانيين على حقوق اإلن�س��ان ،لما
ّ
أرضية ّمشتركة يمكنها أن ّ
ّ
تعزز
تمثله من
"ال �ن �م��وذج ال�ن�ف�س� ّ�ي" ال� ��ذي ،ب�ح�س��ب رأي ��ه،
ً
ّ
جميعا بفضل تقولبهم
اللبنانيين
يطبع
ً
ّ
وف ��ق ��ا ل �م �ع �ط �ي��ات ل �ب �ن��ان ال �ج �غ��راف��ي��ة ال�ت��ي
تفترض أي� ً�ض��ا عناصر روح� ّ�ي��ة ّ
معينة .كما
غالبا ّ
أث��ار ً
ّ
المدني
أهمية إق��رار قانون ال��زواج
ً
ّ
بصفته مدخا ًّ
الطائفية
فعليا لكسر البنية
ال�ج��ام��دة ال�ت��ي تمنع المجتمع ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي من
دخ��ول ال�ح��داث��ة .ون�ظ� ً�را إل��ى وا َق�ع� ّ�ي�ت��ه ،كان
الب َ
يعلم ّأن ّ
اللبنانيين هذين ُ
ّ
نمو وعي
عد ًين
ّ
ً
مسارا ًّ
تتطلب ً
ّ
طويا .وانطاقا
تربويا
عملية
من قناعته هذه ،لم يكن يطيق ّ
أي انحراف
ع��ن م�ح� ّ
�وري��ة الميثاق  -الضمانة الستقال
ّ
وخصوصيته ،واألس��اس الذي يمكن
لبنان
عليه قيام لبنان المستقبل.
لقد كانت هذه ّ
قضية حياته .ففي أعقاب
أزم ��ة  ،1958ال�ت��ي ب ��رزت ف��ي أث�ن��ائ�ه��ا وف��ي
ّ
ّ
أعقابها شعارات ّ
العربية
القومية
التيارات
ال�ت��ي ن ��ادت ب �ض��رورة تنقية ال�ع��ال��م ال�ع��رب� ّ�ي
ّ
م��ن رواس� ��ب اس�ت�ع�م��ار ال �غ��رب وت��دخ��ات��ه،
ّ
ذكر األب عبو ّ
ّ
بأن ّ
الزدواجية والء
التعرض
ّ
ّ
ّ
الغربي يعني نقض
العربي -
الثقافي
لبنان
ّ
ّ
ّ
شخصية لبنان الثقافية ال�خ��اص��ة وض��رب
ل�ب�ن��ان ال�م�ي�ث��اق� ّ�ي ف��ي صميمه ،إذ ّإن إرادة
ُ
العيش ًمعا التي تترجم في الميثاق هي على
ّ
ّ
ّ
الخاص.
عضوية بواقع لبنان
صلة
الثقافي ً
ّ
ب��ال�ط�ب��عّ ،تبقى ه��ذه االزدواج ��ي ��ة س�ي��ف��ا ذا
حدين :فإنها ،من جهةّ ،
ّ
تؤدي إلى تحسين
ّ
ّ
ّ
مستوى
واالجتماعية
التربوية
المؤسسات
بفضل تاقي عناصرها وتفاعلها لما هو خير
ُ
ه��ذه ال�م� ّ
�ؤس�س��ات؛ وتثير ،م��ن جهة ثانية،
ً
ًّ
إيديولوجيا على الظاهرة نفسها .ذلك
نزاعا
ّأن ال�ل�غ��ة بصفتها ال�ن��اق��ل ال�ث�ق��اف� ّ
تحمل
�ي
ّ
ودينية وخبرات ّ
ً
ّ
ّ
متنوعة تؤثر
إنسانية
قيما
ف��ي طريقة فهم ال�ب��اد نفسها .ف��ا عجب،
على سبيل المثال ،أن يصبح تاريخ لبنان
موضع تفاسير متعارضة.
موضع خ��اف ّأو ً
فهل يكون الحل ،إذا ،بالقضاء على إحدى

َ
ّ
ّ
الفرنسية ،وقد اكتسبت
العربية أو
اللغتين:
ّ
األهمية في الوسط
األخيرة مكانة متزايدة
ّ
ّ
اللبناني ّبفضل عمل المرسلين
المسيحي
َ
ين
واإلك �ل �ي ��روس ال �م �ح��ل��ي؟ إذا ك �
�ان للغت ً
ّ
ّ
الوطنية والثقافية أحيانا
أثرهما في ًالقيم
ّ
ً
ً
سلبا وأحيانا إيجابا ،فإن مراعاة تعايشهما
وت�ف��اع�ل�ه�م��ا ف��ي إط ��ار ال�م�ي�ث��اق ال��وط �ن� ّ�ي ال
شخصية ّ
ّ
ّ
اللبنانية
األمة
ينفصل عن احترام
ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة ال �خ� ّ
�اص��ة .وب �ك��ام آخ ��ر ،ال يمكن
ّ
اللبنانيين
فصل إرادة العيش ًمعا عن وعي
ّ
الثقافي ّ
ّ
التمسك
المميز .فمن خال
واقعهم
ّ
ب�ه��ذه ال�خ�ص��وص��ي��ة ،يمكن ال�ن�ظ��ر بتفاؤل
ّ
ّ
التدريجي
التطور
إل��ى المستقبل ،أي إل��ى
ّ
والحرية
الذي يلحق بلبنان حقوق اإلنسان
ِّ
ال�ف� ّ
�ردي��ة .ل��ذا ،يجب ال�ح�ف��اظ على م��ا يوفر
ّ
الخصوصية ،أي الميثاق
اإلطار السليم لهذه
ّ
ّ
ال��وط �ن� ّ�يًّ ،أي � ��ا ك ��ان ال �ث �م��ن؛ إذ إن ن�ه��ائ��ي��ة
ّ
اللبناني مرتبطة به وبطريقة فهمه
الكيان
ّ
ّ
المنفتح على شروط التطور.
الميثاقي
ً
ّ
ف ��ا ع �ج��ب إذا أن ي��ت �س��م خ �ط ��اب األب
ع �ب��و ال �م��رت �ك��ز ً
دوم � ��ا ع �ل��ى أس ��س ف�ل�س�ف� ّ�ي��ة
وإن�ت��روب��ول��وج� ّ�ي��ة متينة ،ب �ج��رأة ًال تخلو ّمن
ال� �ح � ّ�دة ،ب��ل وم ��ن ال �ع �ن��ف أح �ي��ان��ا ،إزاء ك��ل
مشروع أو سياسة أو إيديولوجيا ترمي إلى
خصوصية لبنان ،أو ّ
ّ
ضمه إلى
القضاء على
ّ
كيان آخ��ر ،أو إلحاقه بسياسة خارجية ،أي
ً
جعله ً
ّ
ّ
خارجية.
لمرجعية
خاضعا
تابعا أو
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ث ��ار األب ع �ب��و على
ث �ق��اف��ة ال �ص �م��ت وال� �خ ��وف وال �خ �ض��وع ال�ت��ي
ب � ��دأت ت �ت� ّ
�رس��خ ف ��ي ال ��وس ��ط ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي مع
اك�ت�م��ال ال��وص��اي��ة ال�س� ّ
�وري��ة على لبنان في
ّ
أع �ق��اب ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف ،فانتقد ف��ي ال�ع��ام
 1997ال�خ�ط��اب اإلي��دي��ول��وج� ّ�ي ال ��ذي ك��ان
ّ
اللبنانية؛ وفي العام
ينادي بتعريب الثقافة
ّ
 ،1999ان�ت�ق��د ب �ش� ّ�دة ال�س�ي�ط��رة ال�س��وري��ة
ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ح��اول إل �غ��اء اس �ت �ق��ال لبنان
ّ
وخصوصيته ،وهذا موقف درج على تكراره
ف��ي جميع خ�ط��اب��ات��ه ،وال س� ّ�ي�م��ا ت�ل��ك التي
كان يلقيها لمناسبة عيد جامعة ّ
القديس
ّ
ي ��وس ��ف أث� �ن ��اء ت ��ول �ي ��ه م �ه � ّ�م ��ات رئ��اس �ت �ه��ا
( ،)2003-1995وكان لهذه المواقف دورها
ّ
الوطني من ُسباته،
الرائد في إيقاظ الوعي
ّ
وإب��راز ّ
أهمية المقاومة الثقافية التي تبقى
ّ
فعالية من سياسة ك� ُ ّ�م األف��واه وإلغاء
أش� ّ�د
الخصم ،وف��رض التفكير األح � ّ
�ادي ،وتأليه
القائد.

ي �ن��درج ف�ك��ر األب ع �ب��و ،ف��ي ال ��واق ��ع ،في
اللبنانية الذي ّ
ّ
ّ
تأسس مع
القومية
إطار ّتيار
جانبا ّ
ميشال شيحا .لنترك ً
نظرية استمرار
فينيقيا األمس في لبنان اليوم التي طبعت
ّ
بعض نواحي هذا ّ
الفكري ،وما تفترضه
التيار
ه��ذه ال�ن�ظ� ّ�ري��ة م��ن "ل�ب� ًن�ن��ة" جميع م�ك� ّ�ون��ات
المجتمع ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي وف��ق��ا لعناصرها  -وه��ي
ُ
ن�ظ� ّ�ري��ة يجب أن تفهم ف��ي إط��اره��ا ال��زم��ان� ّ�ي
ً
ّ
أيضا ً
ّ
جانبا
اإليديولوجية؛ ولنضع
وتحدياته
حضور أو عدم حضور فكرة تأسيس
مسألة
ّ
ّ
وطن مستقل في سياسة فخر الدين واألمير
ّ
تاريخية
بشير ،وهي مسألة موضع تفاسير
التاقي
كثيرة ّومتناقضة؛ ولنتجاوز حصر َ
الثقافي بمعناه الواسع في لبنان بالناقلين
ّ
َ
ّ
والفرنسية،
باللغتين ال�ع��رب� ّ�ي��ة
المتمثلين
ّ
ّ
ال ّ
الثقافية ت��زداد منذ
التعددية
سيما ّأن
ّ
وتشتد منذ حدث العولمة،
استقال لبنان
ّ
ولننظر إل��ى واقعنا ال��راه��ن بموضوعية :أال
ي�ع�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ون إل ��ى ال �ي��وم ف��ي ال��وض��ع
نفسه الذي َّ
ّ
الفكري
ظهره ّتيار ميشال شيحا
واستمر مع سليم عبو؟ أال يبقى لبنان ً
ّ
بلدا
ّ
ّ
ّ
وثقافية في محيطه
سياسية
خصوصية
له
ّ
ال �ع��رب��ي ،ت�ف�ت��ح ع�ل��ى مستقبل واع ��د ب�ق��در
ُ
ًّ
ّ
إيجابيا
الخصوصية ت�ف��اع� ً�ا
م��ا تفهم تلك
ب�ي��ن ال �ث �ق��اف��ات واألدي� � ��ان ،ي�ب�ح��ث ع��ن خير
المواطنين فحسب؟ وفي المقابل ،أال يبقى
ّ
ّ
الكيانية والتدخات
لبنان عرضة ل��أزم��ات
ال�خ��ارج� ّ�ي��ة ب�ق��در م��ا ُتفهم تلك الخصوصيةّ
ّ
وكأنها عناصر ّ
ًّ
سلبية مكرهة على
سلبيا ،أي
العيش ًمعا؟
ت �ب��رز إزاء ه� ��ذا ال ��واق ��ع أه �م� ّ�ي��ة اس �ت �م��رار
ّ
الثقافية" التي أطلقها األب عبو.
"المقاومة
ّ
ذل��ك أن �ه��ا ت� ّه��دف إل��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى لبنان
ّ
ميثاقي يتطلع إلى مستقبل تسوده حقوق
ّ
ّ
ّ
الوطني
اإلنسان والحرية الفردية واالنتماء
الجامع .تبقى تلك المقاومة ضرورة في وجه
ِّ
إلى قطعان،
السياسات التي تحول الناس ِّ
وت �ن �ش��ر ث �ق��اف��ة ال �م��وت ال �ت��ي ت��ؤل��ه ال �ق��ادة
وإي��دي��ول��وج �ي��ات �ه��م ،وت �ف �س��د ال�م�س��ؤول�ي��ن
إلى العيش في خبرات الماضي
وتنزع ّ بهم ّ
الدول
السلبية ،وتغلب عند بعضهم مصالح
ّ
ال �خ��ارج� ّ�ي��ة ع �ل��ى م�ص�ل�ح��ة ب ��اده ��م ،وت �ح��ط
م��ن االنتماء ال��وط�ن� ّ�ي ،وت��دف��ع بالشبيبة إلى
ال�ه�ج��رة وق ��د ن ��ال م�ن�ه��ا ال �ي��أس م��ن ّ
تحسن
ظروف الباد .يجب ّ
أال يموت لبنان ميشال
شيحا وسليم عبو!
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ميشال الخوري نعى األب سليم عبو:
رمز املدافعين عن السيادة والحرية
نعى رئيس "جمعية اعضاء جوقة الشرف
في لبنان" الوزير السابق الشيخ ميشال.ب.
ال �خ��وري ،عضو الجمعية ال��رئ�ي��س السابق
لجامعة القديس يوسف األب سليم عبو.
وق��ال ال�خ��وري" :بغياب األب عبو يخسر
ل �ب �ن��ان ،ل �ي��س ف �ق��ط رج ��ل ال��دي��ن ال�م��ؤم��ن
والساهر على تعميم تعاليم الكنيسة ،من
خالل الرهبنة اليسوعية التي انتمى اليها،
بل يخسر ايضًا رجل فكر وعلم ومعرفة سهر
على تربية اجيال من الطالب والجامعيين

من خ��الل ترؤسه جامعة القديس يوسف
ل �س �ن��وات .ك �م��ا ت�خ�س��ر ال �ث �ق��اف��ة اح ��د اب��رز
رجاالتها الذين اغنوا المكتبات بالمؤلفات
ال �ت ��ي ب ��ات ��ت م ��راج ��ع ل �ك��ل ب��اح ��ث وق � ��ارىء
ومثقف.
اض ��اف :وإل ��ى ك��ل ت�ل��ك ال�ص�ف��ات ،تميز
الراحل الكبير بايمانه بلبنان الوطن الذي
اع �ت �ب��ره وط �ن��ا ن �ه��ائ �ي��ًا ون ��اض ��ل م ��ن خ��الل
م��واق �ع��ه المختلفة ل�ب��ث روح ال �ن �ض��ال من
اجل سيادته واستقالله وسالمة اراضيه،

ال سيما ف��ي ال��زم��ن ال��ذي ع��ان��ى منه لبنان
وش�ع�ب��ه م��ن م �م��ارس��ات ك��ان ي�ت�ص��دى لها
ال��راح��ل الكبير ق��وال وف�ع� ً�ال ،حتى غ��دا رم��زا
من رموز المدافعين عن السيادة والكرامة
والحرية.
وخ�ت��م إن جمعية اع �ض��اء ج��وق��ة الشرف
تفتقد بغياب األب عبو ع�ض�وًا ب��ارزا فيها
عمل باخالص لتعميم القيم التي يمثلها
وسام الجوقة ،وظل حتى آخر حياته ساهرًا
على تطوير الجمعية وتفعيل حضورها.
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سليم عبو يف معضلته امل َُنت َقصة
هذا المقال ُن ِشر على موقع "النهار" اإللكتروني
أمس األول الخميس وتنشره اليوم صفحة القضايا
مع بعض التعديالت عليه:
جهاد الزين

ل�ي��س بمحض ال�ص��دف��ة أن ك�ت��اب��ي ال�ج��دي��د:
"ال�م�ه�ن��ة اآلث �م��ة  -ن�ق��د تجربتي ف��ي الكتابة
ال �س �ي��اس �ي��ة" ال � ��ذي ص� ��در ق �ب��ل وف � ��اة األب
الكاثوليكي اليسوعي (األرثوذكسي األصل)
سليم عبو ببضعة أس��اب�ي��ع ،يشير إل��ى األب
ع�ب��و ب��اع�ت�ب��اره ال�ش�خ��ص ال��وح�ي��د ف��ي ال��وس��ط
األكاديمي ال��ذي تفاعل على واح��د من أعلى
المنابر األك��ادي�م�ي��ة والثقافية ف��ي لبنان مع
فكرة "الوطنية الدستورية" التي أطلقها (أو
األرج ��ح ت�ب� ّ�ن��اه��ا ال أط�ل�ق�ه��ا) المفكر األل�م��ان��ي
ي ��ورغ ��ن ه��اب��رم��اس ك �ن �م��وذج والئ� ��ي واق �ع��ي
لالتحاد األوروبي وأجدها ً
حال لوطنية لبنانية
فعالة وع��اق�ل��ة يمكن وي�ج��ب أن تخرجنا من
متاهة الخرافات الوطنية األخرى التي يستطيع
كل منا اختيارها ولكن بغير جعلها ،الوطنيات
األخرى ،شرط الوالء للكيان  -الدولة (وليس
السلطة طبعًا).
ففي الصفحة  241ورد التالي:
َ
أن ه��ذه ال�ف�ك��رة "الوطنية
"م��ن ال�م��الح��ظ َ
الدستورية" لم تحظ باالهتمام في األوساط
السياسية والثقافية اللبنانية وربما العربية
خالفا ألفكار حديثة أخرى مثل "الديموقراطية
التوافقية".
�دة ،ف ��ي ٌم ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ت�ج��رب�ت��ي
�
�
ي
�
�
ح
"م � ��رة و
َ
ّ
تأثير مع هذه
ذو
مثقف
تفاعل
ة،
الشخصي
ال �ف �ك��رة م��ن أح ��د م �ق��االت��ي ال �ت��ي َأس�ت�ش�ه��دُ
ّ
فيها بهابرماس ،وت��وق��ف عندها مع اإلش��ارة
السنوي لرئاسة الجامعة
لمقالي في الخطاب ّ
اليسوعية التي كان يتوالها في التسعينات
ه��و األب سليم عبو ،وك��ان ي�ح��اول أن يجعل
منبره مركزا إلط��الق أفكار ومواقف سياسية
خالفا لعادة رؤساء الجامعات الخاصة الكبرى".
كان األب عبو بدأ يصبح ظاهرة سياسية
وثقافية مع جعله ،ألول مرة ،الخطاب السنوي
لرئيس الجامعة اليسوعية ،وفي الحقيقة ألي
رئيس جامعة آخر في لبنان ،مناسبة إلطالق

م��واق��ف سياسية مبنية طبعا ،كأكاديمي،
ّ
على أسس ثقافية .شكل ذلك موجة جديدة
جريئة وغير مألوفة على هذا المستوى العلني
م��ن ال�م�م��ان�ع��ة ال�م�س�ي�ح�ي��ة ل � ��إدارة ال �س��وري��ة
القابضة بتفويض ع��رب��ي دول��ي على ال��دول��ة
اللبنانية آنذاك ،دولة السلم األهلي.
ب ��دأ ذل ��ك م��ع ت��ول�ي��ه رئ��اس��ة ال�ج��ام�ع��ة ع��ام
ُ .1995
كنت ال أزال في صحيفة "السفير"
(ح �ت��ى آخ��ر ن�ي�س��ان ع��ام  .)1997وم��ن ذل��ك
الموقع لفتتني الظاهرة بعد خطابه السنوي.
فاتصلت ب��ال��راح��ل ف��ؤاد ب�ط��رس ألس��أل��ه من
ه��و ب��ال�ض�ب��ط س�ل�ي��م ع �ب��و ألن ��ي ك �ن��ت أس�م��ع
ع��ن رعايته لبعض الطلبة اليساريي النزوع
في بيئة الجامعة اليسوعية وبعض المعاهد
الفرنسية منذ السبعينات وكنت ال أزال على
مقاعد الدراسة في كلية الحقوق في الجامعة
اللبنانية.
إذن نحن هنا مع هذا التداخل المرتاح بين
اليسارية الثقافية في الزمن الذهبي اللبناني
ول��و ال�ق� ِ�ل��ق وال ��ذي س�ي�ت�ح��ول إل��ى حساسية
كيانية شرسة ثقافيا وغير مرتاحة في رفض
اس�ت�ي�ع��اب ل�ب�ن��ان م��ن أي خ �ط��اب ي �س��اري أو
عروبي.
سيظهر أث��ر سليم ع�ب��و ،واألدق ستظهر
ه��ذه الحساسية التي تشمله وتشمل غيره
في جيل تالمذته وأصدقائه كسمير فرنجية
وآخرين في التسعينات بعد أشكال مختلفة
فردية قام بها بعضهم ،وليس هو ،من التعاون
مع الوطنية العروبية أو الفلسطينية .ستصبح
ه ��ذه ال �ح �س��اس �ي��ة ق ��وة س �ي��اس �ي��ة "ق �ت��ال �ي��ة"
كيانية م��ن مخضرمي ال�م��وارن��ة الفرنكوفون
َ
المستبعدة يومها
وبعض شباب ميليشياتهم
مع تأسيس لقاء "قرن شهوان" عام .2001
بين إشارة فؤاد بطرس إلى "أرثوذكسية"
سليم عبو على طريقته التي تعطيك انطباعا
ّ
غامضا على ال�ه��ات��ف وت�ه��ك��م غ�س��ان تويني
على النواة المسيحية لما سيصبح "انتفاضة
 "2005عندما يقول" :حدا ّ
بيسمي حالو قرنة

ش �ه��وان!" وه��و ف��ي ذروة ت��أي�ي��ده الن��دف��اع��ة
"ال �ن �ه��ار" ف��ي دع ��م "ق��رن��ة ش� �ه ��وان" ون�ج�ل��ه
جبران عضو بارز فيها ...بينهما كان يرتسم
المشهد المسيحي الذي سيقوده البطريرك
صفير في سنوات األلفين ...ومعه جيالن من
البورجوازية المسيحية ،خصوصا المارونية
ال �ت��ي ي �ق��ول ع�ن�ه��ا ص��دي��ق م ��ارون ��ي م��ازح��ا ال
يريد أن ّ
يه :كنا مجموعة "م� ّ�ع��ازة" وجاء
أسم
ّ
ْ
ال�ف��رن�س�ي��ون وع��ل�م��ون��ا وع� ْ�م�ل��ون��ا ب�ن��ي آدم �ي��ن،
ها هم الشيعة "المعازة" جاء اإليرانيون وعم
يعملوهم بني آدمين بالسياسة".
ال � �م� ��وارن� ��ة ب ��ال �س �ي ��اس ��ة وال� �ث� �ق ��اف ��ة ع�ل��ى
م ��دى ق� ��رون .ن�ع��م ال�ف��رن�س�ي��ون .أم ��ا الشيعة
فبالسياسة وليس الثقافة التي ّ
حصلوها من
جامعات لبنان والعالم كغيرهم الحقا من أبناء
كل الطوائف .ال أتكلم عن الثقافة الفارسية
التي هي ْمعلم بل أحد المعالم األكثر تألقا في
التاريخ الثقافي المسلم ف��ي مثلثه الذهبي
العربي التركي الفارسي ،ألن النظام الديني
اإليراني حتى لو ّغير السوسيولوجيا الشيعية
ونقلها إل��ى مرحلة سياسية مختلفة نوعيا
ف��ي لبنان والمنطقة إال أن تأثيره الثقافي
والعلمي محدود بل فقير .وه��و ليس ممثل
ه��ذه الثقافة الفارسية المضيئة ف��ي خ��ارج
إيران إال في بعض المستويات التي تفرضها

نخبة إيرانية غالبا معارضة له كما في السينما.
أم ��ا ال�ف��رن�س�ي��ون ف�ق��د غ ��زوا ل�ب�ن��ان (وال �ه��الل
الخصيب) ب��ال�م��دارس منذ ال�ق��رن ال�س��ادس
عشر ولحقهم "المبشرون" األميركيون األكثر
علمانية.
ال �م �ش��روع ال �ك �ي��ان��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ق ��د ي�ك��ون
م � �ش� ��روع ال � ��دول � ��ة ال� ��وح � �ي� ��د ،أي ال� �م� �ش ��روع
السياسي الوحيد في المنطقة الذي تأسس
ع �ب��ر ال � �م ��دارس ،ف��ي ح�ق�ب�ت�ي��ه :ال�م�ت�ص��رف�ي��ة
وخ�ص��وص��ا "ل�ب�ن��ان ال�ك�ب�ي��ر" .ال�ج�م�ي��ع يتعلم
اليوم وعلى أعلى المستويات بفضل العولمة
وف ��ي ال �غ ��رب ن �ف �س��ه .ل �ق��د ص��رن��ا ف ��ي حقبة
مختلفة ف��ي ال�ع��ال��م .ال�م�ه��م أن ال تستكمل
دولنا انهياراتها .وفرنسا نفسها تعاني ،من
موقع دولة متقدمة ،أزمة هوية ثقافية .لكن
هذا حديث آخر.
ُ
كتبت في "السفير" (وليس في "النهار")
ع ��ن ظ ��اه ��رة األب ع �ب��و وب ��إع �ج ��اب ب �ع��د أح��د
خ�ط��اب��ات��ه ال�ش�ه�ي��رة ل�ك�ن��ي ل��م أل�ت�ق��ه إال بعد
سنوات وبدعوة من الصديق شبلي مالط في
أح��د مطاعم حي "مونو" في األشرفية .كان
أصبح في التقاعد .وعندما تقول التقاعد في
النظام اليسوعي أو الرهباني عموما فهذا يعني
أنه يعيش مكرما ومتقشفا في غرفة صغيرة
في مجمع يخصص للمتقاعدين ،وفي حالة

اليسوعيين في نطاق مبنى من تلك المباني
القديمة والصامتة في محيط تلك المنطقة
"اليسوعية" .أكان رئيسا سابقا لجامعة يتبع
ل��ه م��ع م��ؤس�س��ات�ه��ا وم�س�ت�ش�ف��ى أوت �ي��ل دي��و
آالف األساتذة واألطباء والموظفين والطالب
أو كان راهبا عاديا فهو يعيش بتقشف يليق
بالعلماء .وليس من راهب عند اليسوعيين إال
ٌ
عالم ومتخصص.
آم ��ن ع�م�ي�ق��ا م �ن��ذ ب ��اك ��ورة إن �ت��اج��ه ،ك�ت��اب��ه
األول ،ع��ام  1962بالثنائية اللغوية العربية
الفرنسية في تشكيل التميز اللبناني.
ً
م ��رة ع��دت م��ن ال�م�غ��رب وم�ع��ي ك�ت��اب عبد
الكبير الخطيبي بالفرنسية "ح��ب بلغتين"
( )Amour Bilingueوه ��ي رواي � ��ة ذات
تركيب خ��اص ع��ن شخص مغربي قلق بين
فرنسية
ش�ك�ل��ي ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن غ��رام��ه ب ��ام ��رأة
ٌ
وع�ب��ر لغتين تحمالن كل
فيحبها ِب و َبين ِ
منهما ال تناقض ثقافتيهما فحسب بل تمايز
مشاعرهما وانقسامات كل من شخصيتيهما
بحيث تتحول "اللغة" إل��ى البطل الحقيقي
في الرواية.
يكتب الخطيبي ،وأسمح لنفسي بترجمة
غير متخصصة لجمل قليلة من عمله:
ٌ
"ن �ع��م ،م��ن ل �غ��ة إل ��ى ل �غ��ة س�ي�ظ� ّه��ر ح��دث
وي�خ�ت�ف��ي ،ح��دث اس�ت�ث�ن��ائ��ي ي�ت�ط��ل��ب طاقة
غ �ي��ر ع ��ادي ��ة .ح ��دث ن �س� ّ�م �ي��ه :ل�غ�ت�ي��ن ( bi-
ّ
 ،)langueاختالف لكل تفكير يؤكد نفسه
ويلغي نفسه في الترجمة".
ويكتب:
"ال �ل �غ��ة أع �ط �ت �ن��ي ن �ح��و ك �ل �ي��ة ال �ك �ل �م��ات،
اللغتان نحو انقسام الكلمات داخلي :الحب،
الحسد ،الكارثة".
ويكتب:
"الذي ال يمكن حسابه كان يجري في ّ
حيز
آخ��ر ،في ثابتة الترجمة التي ص��ارت حياتي
نفسها"
وب �ب �ع��ض ال �ت �ص��رف ال� ��ذي ي�ح�م��ل المعنى
�ذي يريد الخطيبي إيصاله أق��ول:
العميق ال� ُ
ُ
عيش ُه ،باعتباره عيشًا ُم َ
ترجمًا.
العيش،
َ
ُ
ّ
أح�ب�ب��ت ف��ي ن��وع م��ن ال�ش��غ��ب ال ��ودي على
تخصيصه لبنان بالثنائية اللغوية أن ألفت
نظره إلى تجربة الثنائية اللغوية ولكن هذه
ال �م ��رة ف ��ي دول وم �ج �ت �م �ع��ات ن �خ��ب مسلمة
وليس مسيحية ،فأهديته نسخة من كتاب
ال�خ�ط�ي�ب��ي .طبعا ال�س�ي��اق��ات مختلفة ولكن

ال �م �ش �ت��رك م��وج��ود ح �ت��ى ل��و ك��ان��ت ال�ت�ج��رب��ة
المسيحية اللبنانية تتبنى المشروع الثقافي
وال ت � ��راه ك��ول��ون �ي��ال �ي��ا ب�ي�ن�م��ا ف ��ي ال�م�ن�ط�ق��ة
ال�م�غ��ارب�ي��ة المعضلة ال�ك��ول��ون�ي��ال�ي��ة عميقة.
ثم أن ما ك��ان ثنائية فرنسية عربية للبنان
ل��دى النخبة المسيحية أصبح ثالثية فعالة
وعميقة عربية إنكليزية فرنسية في لبنان،
"أنغلو ساكسونية" المسلمين ليست فقط
بين اللبنانيين بل بين العرب والمسلمين.
أق��ول ذل��ك م��ع ك��ل االح �ت��رام ال��ذي يستحقه
فرانكوفونيان كبيران مسلمان بيروتيان هما
ص��الح ستيتيه ف��ي الشعر وأه�ي��ف سنو في
أكاديميا اآلداب.
ع��اش األب عبو ليشهد صامتا تعديالت
"التوازن اللغوي" اللبناني َ
وقي ِمه وخصوصا
ب�ع��د أن دف �ع��ت ان�ف�ت��اح��ات ال��وض��ع اللبناني
ومنها ِم ُ
نح رفيق الحريري الشهيرة والواسعة
في الثمانينات ،ألوف أبناء الطبقات الفقيرة
خصوصا المسلمة إلى عوالم التعليم الغربي
ال�ع��ال��ي ال سيما األنغلوساكسونية .اآلن ال
يحتاج الوضع العالمي إلى دفع النخب أينما
كان نحو هجرة في عالم تسيطر عليه ،حتى
ف��ي ال �ص �ي��ن ،ال �ث �ق��اف��ة األم �ي��رك �ي��ة ،وي �ه��رب
ال�س��وري��ون ح��رب��ًا والمكسيكيون سلمًا ،إلى
حيث النجاة الحياتية قبل الثقافية.
ال أع� � ��رف ظ� � ��روف ت� �ح ��ول األب ع �ب ��و إل ��ى
الكاثوليكية ،ولكني أكيد أن الكاثوليكية
ال �ي �س��وع �ي��ة ه ��ي أق� �س ��ى أش� �ك ��ال ال�ت�ن�ظ�ي��م
ال�ك��اث��ول�ي�ك��ي ألن ه ��ؤالء "ال��ره �ب��ان ال �س��ود"
المتخصصين ب�ت�خ��ري��ج ال�ن�خ��ب ال�ح��اك�م��ة أو
النافذة ،شهيرون بطاعتهم العمياء لبابا روما.
إذن كاثوليكي يسوعي يعني أنه كاثوليكي
ي�س��وع��ي ون�ق�ط��ة ع�ل��ى ال �س �ط��ر( .م �ع��روف أن
شقيقته السيدة عبو ه��ي مؤسسة مدرسة
لويس ڤاغمان الراقية ،أقصد فقط بالراقية
المستوى التعليمي .لكن هذه قصة أخرى ال
أعرف عنها الكثيرْ ،
ولير ِوها غيري).
وداعًا دكتور عبو.
¶ Selim Abou: Le bilinguisme arabefrançais au Liban (essai d’anthropologie
culturelle), Paris, PUF, 1962.
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Twitter: @ j_elzein
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أنطوان قربان

أستاذ في الجامعة اليسوعية

انتهى ال�ع��ام  2018ب�ك��ارث��ة سياسية في
لبنان .هكذا يحلو لي أن ّ
أتخيل الرأي الذي
ك��ان من الممكن أن ّ
يعبر عنه األب سليم
ع �ب��و ،ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ل�ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س
ي ��وس ��ف ،ال� ��ذي غ ��ادرن ��ا ل �ت��وه ل�ي�ن�ض��م إل��ى
وراء حيث ال
صديقه سمير فرنجية في ما ٍ
تتناتش الكتائب المالئكية ،كما البهائم
التي تقتات من َ
الجيف ،أشالء جثة مملكة
السماوات مثلما يفعل الساسة اللبنانيون
ال ��ذي ��ن ب ��ات ��وا أس� �ي ��ادًا ف ��ي ت �ن��ات��ش جيفة
ال��دول��ة اللبنانية وتجريدها من كل قطعة
لحم ال ت��زال ّمتصلة بعظامها التي نهشها
ٍ
أكلة َ
الجيف هؤالء.
أعلن األب سليم دكاش ،رئيس جامعة
ال �ق��دي��س ي��وس��ف ،ف��ي ك�ل�م��ة ال��رث��اء ال�ت��ي
ألقاها ،عن رغبة جامعته في نشر أنطولوجيا
ً
استكماال للمشروع الذي
عن العيش معًا
ب ��دأه س�ل�ي��م ع�ب��و وس�م�ي��ر ف��رن�ج�ي��ة ب�ص��ورة
مشتركة ،مع كوكبة من الجامعيين ،قبل
ّ
أن ي�ح��ول ال�م��رض وال��وف��اة دون تمكنهما
م ��ن إت �م ��ام ه ��ذا ال �ع �م��ل ال �م� َّ
�وج��ه ع �ل��ى نحو
أس��اس��ي إل��ى األج �ي��ال ال�ش��اب��ة .ان�ط��الق��ًا من
المشروع أن يتركا
تاريخ لبنان ،أراد صاحبا
ّ
المستقبل أنطولوجيا يطلعون من
ألجيال
ُّ
خاللها على ت�ج��ذر العيش ال�م�ش�ت��رك ،أي
م�ف�ه��وم ال�س�ي��اس��ة ( )Le politiqueفي
لبنان؛ وتساعدهم على تمييز المؤشرات
ال �ت��ي ت �ن��ذر ب � ��"ال ت �ع��اي��ش" ،أي ب��اح�ت�ض��ار
مفهوم السياسة ،من أجل منع وق��وع مثل
ّ
وتجنبها.
هذه الكارثة
العيش معًا هو توليد مفهوم السياسة
�ان م�ع� ّ�ي��ن ،م�ح� َّ�دد ج�ي�دًا ،حيث ق� ّ�رر
ف��ي م�ك� ٍ
أش �خ�ّ�اص م�خ�ت�ل�ف��ون وم�ج�م��وع��ات مختلفة
التجذر عبر االستناد باستمرار ،ال إلى إجماع
ع�ش��ائ��ري ب��ل إل��ى ن� ّ�ص دس �ت��وري وقوانين
يتقيد بها الجميع .بهذه الطريقةّ ،
ّ
يترس ًخ
�وج��د "ح��اض��رة"
�
ي
�
ف
�ي"،
�
س
�ا
�
ي
�
س
�
ل
ا
�د
�
ح
�
ت
�
"ال�م
ِ
ويقود إلى ظهور بروفيل "المواطن" الذي
يكون والؤه للدولة ،بحكم التعريف ،راسخًا
ال يتزعزع.
وال� �م� �ب ��ادرة ال �ت��ي أط�ل�ق�ه��ا األب دك��اش
تطرح ،مرة أخرى ،السؤال ّالمتعلق بمكانة
ال �ج��ام �ع��ة وال �ج��ام �ع��ي وال �م �ث��ق��ف ف��ي صلب

األب سليم دكاش.

المتحد السياسي أو العيش معًا .نعتقد ،ال
سيما ّفي لبنان ،أنه يجب أن يكون الجامعي
والمثقف "ح�ي� َّ
�ادي�ي��ن" حكمًا ،وأن يمتنعا
ع��ن ات�خ��اذ م��واق��ف ،ويقتصر دوره �م��ا على
َّ
مخصيي الفكر وال��روح .بالطبع،
أن يكونا ّ
ليس المثقف ناشطًا سياسيًا على الرغم
من السلطة المعنوية التي يمكن أن ُت َ
نسب
إليه في النقاش العام .هو ليس عضوًا في
أي ّحزب .يرد في "موسوعة أغورا" أن تأثير
المثقف يستند إلى ثالث ركائز:
 تأثير ميرابو :هو ٌقادر على التعبير عن
�دل
ف�ك��ر شعبه وت�ق��دي��م ال�م�ش��ورة إل�ي��ه ب�ع� ٍ
المتنافسة
ِ
ليست القوى،

على السلطة ،هي التي

تدعي فرض
تستطيع أن ّ
هيمنتها في صلب

الجامعة .وليس الحرم
ً
رهانا من رهانات
الجامعي
السلطة السياسية .على

النقيض ،تبقى الجامعة

منبت المبادئ الكبرى التي
تحكم الحياة العامة

وإن �ص��اف ع�ب��ر ال��وق��وف إل ��ى ج��ان��ب ضحية
التاريخ ال إلى جانب السلطة القائمة.
 ت��أث �ي��ر غ��وت �ي��ه :ه ��و ق � � ٌ�ادر دائ �م ��ًا على
ّ
ّ
التفوه بكالم يتخطى فردانيته للتعبير عن
المسائل الكونية.
 تأثير جورجياس :هو َّمخول التكلم عن
مواضيع تتخطى مجال اختصاصه ،باسم
لتقنية ما.
الحقيقة وليس وفقًا
ٍ
ّي�س�ت�ط�ي��ع ال �ج��ام �ع��ي وي �ج ��ب أن ي �ك��ون
م�ث��ق�ف��ًا .ال يمكنه االس�ت�ق��ال��ة م��ن النقاش
ال �ع��ام ت�ح��ت ط��ائ�ل��ة ات�ه��ام��ه ب��إس��اءة األم��ان��ة
ِّ
لوظيفته .وكونه ممث ًال عن العالم الجامعي،
ل �ي��س ل ��ه أن ي�ت�خ��ذ م��وق �ف��ًا ل�م�ص�ل�ح��ة ق��وة
سياسية أو أيديولوجيا ما .أما على صعيد
ش�خ�ص��ي ،وب�ص�ف�ت��ه م�ث�ق�ف��ًا ،ف�ي�ح��ق ل��ه أن
ي �ت �خ��ذ م ��وق �ف ��ًا .ك� ��ان س �ل �ي��م ع �ب��و وس�م�ي��ر

َ
شخصيتين جامعيتين ل��م تكن
ف��رن�ج�ي��ة
خياراتهما متطابقة خ��الل ال�ح��رب األهلية
اللبنانية ،لكنهما عمال بصورة مشتركة بعد
انتهاء المعارك خ��الل مرحلة إع��ادة اإلعمار
وساهما في إرس��اء مرتكزات "ث��ورة األرز"،
ٌّ
كل على طريقته ووفقًا للسلطة المعنوية
َ
شخصيتين
التي يتمتعان بها باعتبارهما
ّ
مثق َ
فتين.
ال �ج ��ام �ع ��ة ه� ��ي ب �م �ث��اب��ة دار ال �ح �ض��ان��ة
للمثقفين ٌفي ال�ب��الد ،ألن الحرم الجامعي
ه ��و م �س ��اح ��ة م �ق � ّ�دس ��ة ال ي� �ج ��وز ان �ت �ه��اك
ح��رم�ت�ه��ا ،م��الذ ح��ري��ة ال ��رأي ال�ت��ي يمنحها
ال�ف�ك��ر .ليست الجامعة ،بحد ذات�ه��ا ،قوة
سياسية .فهي تبقى بامتياز المنبر حيث
العالم كما
تتفاعل األفكار كافةُ .يشارك ِ
السياسي في البحث عن الخير المشترك
ح�ت��ى ول ��و ك��ان م��ن ال�م�م�ك��ن أن ي�ق�ع��ا في
الخطأ .في قلب الحرم الجامعي ،ذي الطابع
َّ
يتكون بحرية تامة ،بعيدًا من
القدسي،
أي أيديولوجيا" ،معيار" الحاضرة وليس
المتنافسة على
العكس .ليست ال�ق��وى،
ِ
ال�س�ل�ط��ة ،ه��ي ال �ت��ي تستطيع أن ت� ّ�دع��ي
فرض هيمنتها في صلب الجامعة .وليس
الحرم الجامعي رهانًا من ره��ان��ات السلطة
السياسية .على النقيض ،تبقى الجامعة
منبت المبادئ الكبرى التي تحكم الحياة
العامة.
مجال الفيلسوف هو المفهوم،
كان
إذا
ّ
ف� �م� � ّج ��ال ال� �م� �ث ��ق ��ف ه � ��و ال � �ف � �ك� ��رة .ل �ي��س
المثقف "خبيرًا" وال "اختصاصيًا بالعلوم
السياسية" .في َ
الجامعي" ،القواعد
الحرم
ّ
التي ّ تقوم عليها مكانة المثقف شديدة
التطلب":
معترف بها في مجال ّ
 كفاءة َمعين.
ّ
 ال�ق��درة على التحكم باألفكار العامةالتي تساعد على التمييز بين ما هو كوني
من جهة ،وم��ا هو شائع وم� َّ
�وح��د من جهة
ثانية .هذا التمييز هو الذي يتيح للجسم
ال �س �ي��اس��ي أال ي�س�ي��ر ن �ح��و ال �م��وت بفعل
جمود اإلجماع المفروض قسرًا وتماثله.
 ي �ت �م� ّ�ي��ز ال �م �ث �ق��ف ب �ن��زاه��ة ش�خ�ص�ي��ةم� �ع� �ت � َ�رف ب � �ه� ��ا ،ب� �م ��ا ف� ��ي ذل� � ��ك م� ��ن ق �ب��ل
األشخاص الذين يخالفونه الرأي.
َ
هذا هو الدور الموكلّ ،ليس إلى الجامعة
كمؤسسة ،بل إلى المثقف الجامعي :أن
يكون طبيب الجسم السياسي.

