مداخلة الدكتور عبد الرؤوف سنّو خالل ندوة في المعهد األلماني لألبحاث
الشرقية ،بيروت  4نيسان  9102حول كتاب :المدن األقطاب في لبنان.
يسو ُ
غها ،ذلك أنها الصفة
استهل سنّو كلمته بأ ّن دراسة المدن األربع ،كأقطاب ،في وحدةٍ متكاملة ،لها ما ّ ِّ
اإلنماء واإلعمار .وهي تش ّكل وحدها مراكز رئيسية لغرف التجارة والصناعة
التي يُطلقها عليها مجلس
ِّ
والزراعة في لبنان ،وشبكة مترابطة من المصالح المشتركة .ولفت إلى ّ
أن التعاطي مع المدن األربع لم يكن
على أساس مكوناتِّها الطائفية أو المذهبية :هذه سنيّة ،وتلك شيعية ،وثالثة مسيحية إلخ ،..بل على أساس أنها
تتألف من مجموعة من المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون معًا على أرض واحدة تحت مظل ِّة كيان سياسي
واحد ،وفي إطار واحد من الثقافة والعادات والحقوق السياسية والمصير المشترك .صحيح ّ
أن مدنًا لبنانية
أخرى لها مميزاتها وشخصياتها التاريخية ،أضاف سنّو ،إال أنّنا فضّلنا ْ
يقتصر بحثنا على المدن األربع.
أن
َ
النص والصورة أو
وعن المنهجية الجديدة المتبعة في الكتاب ،قال سنّو إنّه ج َم َع في توليفة واحدة ،بين
ّ
اللقطة والمستند .أما المسته َدف بالكتاب ،فهما جيل الشباب وشريحة واسعة من المهت ّمين الذين يريدون
التعرف إلى تاريخ لبنان ،وال يجدون إجابا ٍ
ت وافية أو مقنعة أو سريعة في مؤلَّف واحد وأفر بالمعلومات
َ
وبالوقائع العلمية .ومن خالل "النوافذ" ،أضاف سنّو ،استطعنا تقديم معلومات إضافية لألكاديميين
صيين ،ولمن يريد االستزادة في المعرفة.
والمتخ ّ
واعتبر سنّو ّ
ب الفكر والثقافة الغربيان ،منذ
ت اللبنانيين ،وإليها
أن بيروت أدّت
دور الحاضنة لثقافا ِّ
ّ
تسر َ
َ
القرن التاسع عشر .فأضحت مدينةَ ال ِّعلم والثقافة المتفرنجة ل َكثرةِّ اإلرساليات والقنصليات والشركات
سسات والمدارس والجامعات والمراكز الثقافية األجنبية .وهذا ما أعطاها تلك "الخلطة" الثقافية الفريدة
والمؤ ّ
المنفتحة على أوروبا وعلى العالَمْ ،
وأن تصبح عاصمة كوزموبوليتية .ولهذا السبب ،وجد الجميع نفسه فيها،
ألية طائف ٍة انتمى أو جنسية ،سواء أكان سياسيًا أم رجل أعمال أم تاجرا أم كاتبا أم فنانا أم مثقفا أم شاعرا
وأدبيا أم صحفيا أم موظفا وعامال ،أم نازحا من األطراف ،أو ساعيا إلى تعليم جيد ألبنائه ،كما الطبابة
واالستشفاء .
وخلص سنّة إلى أن الكتاب توصل إلى االستنتاجات اآلتية:
-

ْ
مر التاريخ بك ّل أنواع الحضارات التي تعاقبت عليه ،ما أدى إلى انبثاق "ثقافة
تأثر
ْ
لبنان على ّ
لبنانيّة" منفتحة.
شكلت المعا ِّلم األثريّة ،في المدن األقطاب األربع شواهد حيّة على مكانتها في تاريخ الدول
مر العصور.
واإلمبراطوريّات التي حكمتها على ّ
تـأثّرت النهضة العلميّة والثقافيّة والفنّية في المدن األقطاب ،بدرجة أو بأخرى ،بالنهض ِّة األوروبية؛
فاقتبس اللبنانيون الذين تفاعلوا معها ما تعلموه منها واختبروه.
َ
مر عليها من ويالت
حافظت مدينة بيروت على مركزيتها الخدماتية والثقافية ،على الرغم م ّما ّ
تأثرها بتلك الحرب ،من بناء شخصيتها
حرب لبنان ،بينما تم ّكنت المدن األقطاب األخرى ،رغم ّ
الثقافية المحلية ،واقتصاد يتناسب مع خصائصها الطبيعية والجغرافية.
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 َّإن "التعدّديةَ الثقافية" القائمة على االعتراف المتبادل بـ "اآلخر" والقبول به وبـخصوصيّته والعيش
حاضرا.
معه ،غير متوافرة في لبنان ،ماضيًّا وال
ً
 باستثناء تو ّحدهم ض َّد فرنسا خالل معركة االستقالل العام  ،3491فقد حافظ اللبنانيّون على تطلّعهمنحو الخارج لالستقواء على بعضهم البعض.
 ينحو اللبنانيّون إلى التسوية بعد ك ِّّل أزم ٍة داخلية تعصف بهم" :الميثاق الوطني" ،و"اتفاق الطائف"،لمرة واحدة ،إلى وضع تسوية
و"اتفاق الدوحة" ،وانتخاب الرئيس عون؛ لكنهم لم يتو ّ
صلوا ،ولو ّ
تؤدّي إلى إرساء سلم دائم في ما بينهم ،وبناء دولة قويّة ذات سيادةـ
وختم سنّو بكلمة شكر للدكتورين زيادة وسراج على مداخلتيهما المميزتين ،وللمعهد األلماني لألبحاث
سسة شاعر الفيحاء سابا زريق بشخص رئيس مجلس إدارتها الدكتور سابا زريق على
الشرقية ،كما لمؤ ّ
ْ
رعايتها ودعمها من أجل أن يرى كتاب "المدن األقطاب" النور.
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