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احلريري وجعجع و�سخ�سيات ينعون الأب �سليم عبو:
مفكر كر�س حياته للحوار والدفاع الثقايف عن حرية لبنان
ّ
املكلف �صعد احلريري الأب �صليم عبو
نعى الرئي�س
عر ح�صابه الر�صمي على «تويرت» يف تغريدة قال فيها:
«بوفاة الرئي�س ال�صابق جلامعة القدي�س يو�صف ،الأب
ً
ً
ً
وكاتبا كر�س حياته
وفيل�صوفا
مفكرا
�صليم عبو نخ�صر
ل �ل �ح��وار ول �ل��دف��اع ال �ث �ق��ايف ع��ن ح��ري��ة ل�ب�ن��ان و��ص�ي��ادت��ه
وا�صتقلله».
ً
�صديقا
واأ� �ص��اف« :ك��ان الأب �صليم عبو ،رحمه اهلل،
ل �ل��رئ �ي ����س ال �� �ص �ه �ي��د رف� �ي ��ق احل� ��ري� ��ري ال � ��ذي اأق� � ��ام معه
جل�صات حوار مغلقة وطويلة ،وعمل ً
معا للعي�س الواحد
وال�صلم الأهلي واحلفاظ على املوؤ�ص�صات الدميوقراطية
والدولة».
ونعى رئي�س حزب «القوات اللبنانية» �صمر جعجع
ال��راح��ل ،وق��ال يف ت�غ��ري��دة ع��ر ح�صابه على «ت��وي��رت»:
«وداع� � � ً�ا ��ص�ل�ي��م ع�ب��و ر� �ص� ً
�ول ل�ل�ق�ي��م ال�ي���ص��وع�ي��ة النبيلة،
ً
ً
ً
م�صيئا للفكر
وجنما
وب�صرا للحق واحلرية والإن�صان،

والعلم والثقافة والكرامة الوطنية».
ون �ع��ى وزي� ��ر ال �ث �ق��اف��ة يف ح �ك��وم��ة ت �� �ص��ري��ف الأع� �م ��ال
غطا�س خ��وري ال��راح��ل يف ب�ي��ان« :رح��ل الأب عبو كما
عا�س ،اأعماله كانت لها دللتها واإ�صاراتها الوا�صحة،
اإنه الي�صوعي امللتزم واملنفتح».
اأ�صاف« :حن جتتمع معه ياأ�صرك بتوا�صعه وب�صعة
معرفته ،م�صيحي ال�ه��وى وط�ن��ي ال �ف �وؤاد ،طبع جامعة
ال�ق��دي����س ي��و��ص��ف ب �اأف �ك��اره ف�اأ��ص�ح��ت امل��رك��ز امل�صعل
للحوار واللتقاء ،حر عا�س حياته يبدي ال��راأي من دون
مواربة اأو رياء».
وخ�ت��م« :رح��ل �صليم عبو عنا باجل�صد ،ول�ك��ن يبقى
بيننا م��ن خ��لل م��ا ك�ت��ب ،وم��ن علم ل��ه دمي��وم��ة البقاء،
ً
جميعا وللأجيال القادمة عر الإرث الثقايف
واملنهل لنا
والرتبوي والوطني الذي تركه لنا».
ونعى النائب ندمي اجلميل الأب �صليم عبو يف تغريدة
له على تويرت ،فقال« :ب�صمت ُمهيب ،غادرنا اليوم اإىل
ج��وار ال��رب الأب �صليم عبو رئي�س اجلامعة الي�صوعية
ال�صابق ،الذي اآمن بربه كر�صول �صلم واآمن بلبنان وطن
احلرية وال�صيادة وال�صتقلل ور�صالة ال�صلم».
ون�ع��ى ال�ن��ائ��ب نعمت اف ��رام ،يف ت�غ��ري��دة ع��ر ح�صابه
على «ت��وي��رت» الأب �صليم ع�ب��و ،ف �ق��ال« :مفكر الق�صية

اللبنانية وح��ار���س احلرية ال�صيا�صية بلهوت اأخلقي
عميق .اإىل روح الأب �صليم عبو الي�صوعي دعاء ميلدي.
�صل للبنان».
ورثى النائب زياد احلواط ،الأب �صليم عبو ،يف تغريدة
عر ح�صابه على «تويرت» ق��ال فيها« :رح��ل الأب �صليم
عبو ال��ذي كر�س حياته للدفاع ع��ن ال�صيادة واحلرية
وال�صتقلل والعلم والثقافة .كان امللهم جليل من طلب
اجلامعة الي�صوعية ولبنان يف مقاومة الحتلل ال�صوري.
ً
حا�صرا
ننحني اأمام م�صرته الن�صالية ،و�صيبقى معنا
يف كل حترك حتى ا�صرتجاع ال�صيادة كاملة على كامل
تراب لبنان»
وغ� ��رد ال ��وزي ��ر ال �� �ص��اب��ق الن ح �ك�ي��م ع ��ر ح���ص��اب��ه
على تويرت ،ق��ائ� ًل« :الأب �صليم عبو ،يغادرنا تارك ًا
ب�صمات ال�صمر احل��ر والكلمة ال�ق��وي��ة ال�ت��ي كانت
ت��د ّوي يف خطاباته يف وج��ه الح�ت��لل وال��ذي لطاملا
اآم��ن باجلامعة الي�صوعية كمنر للحرية وال�صيادة
والدميوقراطية وب��دوره��ا يف بناء ال��وط��ن اإىل جانب
دورها التعليمي».
واع� �ت ��ر رئ �ي ����س ح��رك��ة ال �ت �غ �ي��ر اي �ل��ي حم �ف��و���س اأن
«رح�ي��ل عبو خ�صارة لفكر وعقيدة امل�ق��اوم��ة اللبنانية
ث�ق��اف�ي� ً�ا وف�ل���ص�ف�ي� ً�ا وح �� �ص��اري� ً�ا ،ف��ال��رج��ل م��ن رواد ثقافة
احلرية وخلل توليه لرئا�صة جامعة القدّ ي�س يو�صف مل
ً
عاديا بل مت ّيز ومتايز يف فكره ورياديته
يكن يف اإدارته
خلل م�صرته الن�صالية الطويلة».
ولفتت ال��دائ��رة الإع��لم�ي��ة يف «ال �ق��وات» يف ب�ي��ان اإىل
اأن «احل��زب ينعى عبو ال��ذي يرمز اإىل اجلانب الثقايف
ملقاومة الحتلل يف لبنان» ،م�صرة اإىل «اأن الروح التي
بعثها يف احلركة ال�صبابية ال�صتقللية عر حما�صراته
وكتاباته لن ُت�صلم روحها ولن ت�صت�صلم و�صتبقى ّ
ت�صع
ً
ً
ً
ومقاومة حتى حتقيق احللم وولدة لبنان
ونقاوة
إميانا
ا
اجلديد».
ً
عاما ،وهو كاتب،
وت��ويف عبو اأم�س عن عمر ناهز 90
وف �ي �ل �� �ص��وف ،وع� ��امل اأن��رتوب��ول��وج �ي��ا ،ن���ص��ر ال �ع��دي��د من
امل�وؤل�ف��ات ّ
ورك��ز يف اأبحاثه على التقاء احل���ص��ارات يف
ال �ع��امل ،وم�ظ��اه��ر ال�ت�ث��اق��ف ،وال���ص��راع��ات ح��ول ال�ه� ّوي��ة،
والتعددية الثقاف ّية واملواطنة.
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بهية احلريري وال�سنيورة ورئي�س «جوقة ال�سرف» ينعون �سليم عبو
قدمت رئي�شة كتلة امل�شتقبل
الني�بية الن�ئب بهية احلريري
التع�زي بوف�ة الرئي�س الفخري
جل���م �ع��ة ال �ق��دي ����س ي��و� �ش��ف االأب
الي�شوعي الربف�شور �شليم عبو يف
�ش�لون دير الي�شوعيني املح�ذي
ل �ك �ن �ي �� �ش��ة م� � ���ر ي ��و�� �ش ��ف ل � �اآب� ���ء
الي�شوعيني يف االأ�شرفية.
واعتربت احلريري اأنه «برحيل
االأب ع�ب��و خ���ش��ر ل�ب�ن���ن ع�ل�م� ً� من
اأع ��ام ��ه ال �ك �ب���ر يف جم����ل ال�ف�ك��ر
واالأدب وال�ت�ف���ع��ل ب��ني الثق�ف�ت
�شواء من خال تروؤ�شه للج�معة
الي�شوعية اأو من خال موؤ�ش�ش�ت
ال� �ف ��رن� �ك ��وف ��ون� �ي ��ة اأو م � ��ن خ���ال
ك �ت���ب���ت��ه واأب� �ح ���ث ��ه ال� �ت ��ي اأغ �ن��ى
ب�ه��� احل��رك��ة ال�ف�ك��ري��ة يف لبن�ن
وامل�شرق».
] احلريري ووفد امل�ستقبل يعزّون بالأب عبو
واعترب الرئي�س فوؤاد ال�شنيورة،
يف ب� �ي����ن ،اأن «ل� �ب� �ن ���ن وال� �ع ���مل
الي�شوعي اللبن�ين االأ�شيل �شليم عبو الذي �شيظل ب�لن�شبة
ال�ع��رب��ي خ���ش��را ب��وف���ة االأب واالأك ���دمي ��ي املتميز واملفكر
ل�ل�ب�ن���ن وال�ل�ب�ن���ن�ي��ني ع�ل�م� ً� م��ن اأع� ��ام ال�ث�ق���ف��ة امل�شتنرة
امل�شتنر �شليم ع�ب��و رك �ن � ً� م��ن اأرك� ���ن احل ��وار وال�ت��وا��ش��ل
وال�ع�ي����س امل �� �ش��رتك واحل �ف���ظ ع�ل��ى ال��دول��ة وموؤ�ش�ش�ته�
والفكر النر واملنفتح والثق�فة الوا�شعة ،وهو الذي �شكل
الدميوقراطية».
يف �شنواته االأخ��رة م�شدر اإغن�ء للعمل الوطني احل��شن
ونعى رئي�س «جمعية اأع�ش�ء جوقة ال�شرف يف لبن�ن»
للعي�س امل�شرتك ،ومدافع ً� �شلب ً� عن املثل العلي� من اأجل
الوزير ال�ش�بق مي�ش�ل.ب .اخلوري ،االأب عبو .وق�ل« :بغي�ب
تعزيز الرقي احل�ش�ري».
االأب ع �ب��و ي�خ���ش��ر ل �ب �ن���ن ل�ي����س ف �ق��ط رج ��ل ال ��دي ��ن امل �وؤم��ن
ً
ً
وق� ���ل« :اإن االأب ع�ب��و ل�ع��ب دورا ك �ب��را يف ل�ب�ن���ن وعلى
وال�ش�هر على تعميم تع�ليم الكني�شة ،من خ��ال الرهبنة
وج ��ه اخل �� �ش��و���س يف رف ��د احل��رك��ة اال� �ش �ت �ق��ال �ي��ة ب���ل��دع��م
الي�شوعية التي انتمى اإليه� ،بل يخ�شر اأي�ش ً� رجل فكر وعلم
وامل�ش�ندة الفكرية والثق�فية وب�إ�شراره على تدعيم النهج
ومعرفة �شهر على تربية اأجي�ل من الطاب واجل�معيني من
اال�شتقايل ال�شي�دي ويف دف�عه عن احل��ري���ت الع�مة يف
خال تروؤ�شه ج�معة القدي�س يو�شف ل�شنوات .كم� تخ�شر
لبن�ن وت�أكيده الدائم على التميز اللبن�ين .رحم اهلل االأب
الثق�فة اأحد اأبرز رج�الته� الذين اأغنوا املكتب�ت ب�ملوؤلف�ت

التي ب�تت مراجع لكل ب�حث وق�رئ ومثقف».
اأ� �ش���ف« :واإىل ك��ل تلك ال���ش�ف���ت ،متيز ال��راح��ل الكبر
ب�إمي�نه بلبن�ن الوطن الذي اعتربه وطن ً� نه�ئي ً� ون��شل من
خال مواقعه املختلفة لبث روح الن�ش�ل من اأجل �شي�دته
وا�شتقاله و�شامة اأرا�شيه ال �شيم� يف الزمن ال��ذي ع�نى
منه لبن�ن و�شعبه من مم�ر�ش�ت ك�ن يت�شدى له� الراحل
الكبر ق��و ًال وف�ع� ًا ،حتى غ��دا رم��ز ًا من رم��وز املدافعني عن
ال�شي�دة والكرامة واحلرية».
وخ�ت��م« :وتفتقد جمعية اأع���ش���ء ج��وق��ة ال�شرف بغي�ب
االأب عبو ع�شو ًا ب�رز ًا فيه� عمل ب�إخا�س لتعميم القيم التي
ميثله� و�ش�م اجلوقة ،وظل حتى اآخ��ر حي�ته �ش�هر ًا على
تطوير اجلمعية وتفعيل ح�شوره�».

