تكريم األستاذ الدكتور عبد الرؤوف سنّو من قبل عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الدكتور أحمد رباح
الخميس  13كانون الثاني 9132

كلمة العميد أحمد رباح

الحضور الكرام
ت نشا ً
فكرة حكيمة ملحاحةٌ تتمددت في وجدانِنا وشكلت الحافز ،تكورت وأنض َج ْ
طا ثقافيًّا يقتضي
تكريم كبار في الجامعة اللبنانية من مفكرينَ ومبدعينَ  ،نتوقع أن يبقى عالمة فارقة ضمن نشاطات كلية
َ
ً
حاضرا ومستقبال.
اآلداب والعلوم اإلنسانية
ً
صدقيتِه؛ فالكلية تأسس ْ
واستمرت بجهود
ت بسواعد جبارةٍ،
وهذا لَعمري أمر رائع في رمزيته وشفافيتِه و ُ
َ
أمان آلالف
أبنائِها الميامين وال تزال ،على الرغم ِمن التحديات التي يفرضها واقع مأزوم ،صمام
ٍ
األساتذة والعائالت والطالب.
مشرفة ،لمعَ ْ
ت أسماؤها في لبنان وخارجه ،من
وهي
اليوم ،وفي ِ
كل لحظة خزان طاقات فكرية وإبداعية ِ
َ
بينِها اسم د .عبد الرؤوف سنو المتميز بأنشطته األكاديمية والبحثية وعالقاته اإلنساني ِة.
ود .سنو خريج جامعة برلينَ الحرة في ألمانيا االتحادية ،حاص ٌل على دكتوراه الفلسفة في
والمعاصر بدرجة ممتاز .إنضم إلى أسرة الجامعة اللبنانية ،وتابع تدرجه في سلَّم الحياة
ث
التاريخ ِالحدي ِ
ِ
َ
وم ْن بي ِنها منصب عمي ِد كلية التربية في
صد الجوائز ،وتبوأ مناصب علمية وإداريةِ ،
بدرجة ممتاز ،وح َ
الجامعة اللبنانية بين عامي .9114-9113
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وهو مؤرخ واضع لعد ٍد غير يسير ِمنَ المقاالتِ ،ومؤلف لعدةِ كتب باللغتين العربية واأللمانية ،جمع في
كتاباتِه العرض والتوثيق والتحليل ،وبحث في اإلشكاليات التي حالَت دون تجاوز لبنان أزماته المتكررة
تاريخه الحديث والمعاصر.
في
ِ
ثان ال ي ِقل ْ
نظيره المكر ِم تفانيًّا من أجل العلم وأهله ،أقصد
عن
ِ
عن عمي ٍد خلوق معطاء يحدِثنا عميد ٍ
انتهاء خدمته في الجامعة
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية األسبق ،د .أحمد حطيط الذي شغلَ ،بع َد
ِ
ب رئيسها،
منصب عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة اإلسالمي ِة ث َّم
اللبنانية
منصب نائ ِ
ِ
ِ
َّ
بالمكر ِم عالقة صداقة متميزة وشغف بالتاريخ وقراءتِه ْ
من أجل أال يكرر التاريخ نفسه بل ليُستفاد
تجمعه
َّ
ْ
لبناء مستقب ٍل أفض َل.
من ِعبَ ِر ِه
ِ
ضا تاريخ في التَّأريخِ وعميد أسبق لكلية التربية في الجامعة اللبنانية ،متأهب دائ ًما للبحث
ويحدِثنا ع ْنهُ أي ً
في دقائق األمور الدكتور جوزف أنطوان أبو نهرا الذي شغله الوطن والمثقف فيه ،وشغلته ث ْغرات
الذَّاكرة التَّاريخيَّة اللُّبنانيَّة وشجونُها ،وهو القائل في كلمة ألقاها بمناسب ِة تكريم ِه من قب ِل مؤسس ِة ناجي
أن ال ضمانة للبنان إالَّ
النعمان الثقافية عام ": 9132لو تأ َّمل ْنا في تاريخنا لإلفادة من ِعبَره لوجدْنا ْ
بال َّ
حل
شعب اللُّبنانيِ ،وال ضمانةَ للُّبناني ِ إالَّ اللُّبناني اآلخَر .ك ُّل استِقواءٍ بالخارج
ُ
غير ثابتٍ ،وك ُّل ٍ
لمشاكل الدَّاخل ُمست َورد من الخارجِ غير مضمون النَّتائج ،ويعود في النِهاية لمصلحة ُمهندسيه على
حساب طا ِلبيه!".

أيها الحف ُل الكريم،
حق اليوم ْ
ب أو قول كلمة حق ،ويجمعهم
عن مؤرخ لم يتوانَ يو ًما عن واج ٍ
عمداء ثالثة تجمعهم كلمةُ ٍ
شغف بالعلم في ظروف اجتماعية و ُمناخات عامة لم ت ُك ْن يو ًما سهلة،
ٌ
ْ
ونشأت بينَهم وبينها حكايات فيها الكثير منَ النضال والتحديات،
وجمعتهم الجامعة اللبنانية
امتنان وتقدير
وما احتفاليتنا هذه إال إقرار بما قدمتموه لهذه الجامعة واعتراف بأهميتـه وتعبير عن
ٍ
ُّ
والطالب ومستقبلهم.
أثمرت في قلوب الكثيرين من الرفاق
لجهود َ
ً
ً
الدائم كلية اآلداب والعلو اإلنسانية.
وسهال بكم أيها األعزاء في وطنكم
فأهال
ِ
عشتُم وعاش ْ
نفيس لها أو عطاءٍ،
كل ٍ
َت هذه الكلية التي ما بخلتم يو ًما في بذل ِ
نبرا للكلمة الحرة والفكر المتقدم والقلم السباق إلى تدوين التاريخ ونشر
وعاش ِ
ت الجامعة اللبنانية ِم ً
المعرفة البناءة.
وشكرا .
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مداخلة العميد األستاذ الدكتور أحمد حطيط
في
العميد األستاذ الدكتور عبد الرؤوف سنوّ
ي
العميد الصديق األستاذ الدكتور أحمد رباح؛
السادة العمداء ومديرو فروع الكليات؛
الصديقات واألصدقاء؛
الزميالت والزمالء؛
أحبائي الطالبات والطلبة؛
الحفل الكريم؛
انتابتني فرحة غامرة حينما ُ
طلب مني ْ
أن أشارك في هذه الندوة التكريمية للصدديق األسدتاذ الددكتور عبدد
الرؤوف سنو ،الذي تخيـرته اللجنة الثقافية ،في كلية اآلداب والعلوم االنسانية بالجامعة اللبنانيدة ،مكدـرما
في هذا الصرح األكاديمي الرفيع .فسألت نفسي :من أي وجه أشهد في الصديق العزيز؟ وهدل أشدق مدن
أن أتحدث عن صديق وزميل جمعت بيني وبينه قيم مشتركة ومزاج مشترك ،إضدافة الدى مدودة وأخدوة،
منذ ثالثة عقود ونيف ،لم يعكر صفوها عارض أو خالف طارئ؟
السيدات والسادة؛
قصارا في سيرة المكرمْ ،
أستأذنكم في ْ
وإن كان مجال القول فيه فسي ًحا ذي سعة ،ألن
أن أقف بكم وقفات
ً
المقام عنه يضيق ،فحسبي ْ
أن أوجز القول بكلمات ،مراعداة للوقدت المخصدم لمدداخلتي ،مجتزئًدا منهدا
بإشارات تغني عن عبارات ،وخير الكالم ما أغنى قليله عن كثيره.
ً
رجال طيب النفس ،نقي الضمير ،لطيف المعشدر ،ال يخلدو مجلسده مدن فكاهدة،
عرفت عبد الرؤوف سنو
من الطراز المحبب الرزين .ال مكابرة فيه والعناد ،مع ترفع في غير كبرياء ،وال عاقبة له على ضغينة
أو إصرار على شر ،وال اندفاع إال في ما ينفع الناس ،وال غيدرة سدوع علدى الحقيقدة كمدا يراهدا ويدؤمن
بها؛ ينتصر لها ويذود عنها في مقاربة وإنصاف.
وهو في شمائل وخصائم نفسه ،نفحة زكية من نفحات الصديق الصدوق ،وبضعة نفيسة من قلبه النقي
الطهور ،وهذه الخصال مجمع عليها ،وليست ً
محال للجدل.
عكف الصديق عبد الرؤوف على التحصيل العلمي فدي حقدل التدأريخ ،يطدرق إليده كدل بداب ،ويتتبدع كدل
مورد عذب ،فينهل منه ما يروي ظمأه ،واستمر ينقب ويبحث حتى صار علما من أعالم التأريخ.
لقد أفاد الدكتور سنو عمق اطالعه علدى األحدداث التاريخيدة رحابدة النظدر فدي مدا قدرره المؤرخدون مدن
ضوابط وشرائط ،ومن ثم في إبدائه لرأيه؛ فهو ليس من " أقماع القول" من المؤرخين؛ فإذا ما قرأت لده
بحثًا أو مقالة ،راعك منه قلم نشط ،يحرر بشجاعة علم ،وحرية ذهن ،وموضوعية حاكمة ،ال يكاد يستند
الى نقل إال عند االستئناس بمن وافق ،أو النم على من خالف.
وإن رابك من أمره ريب ،وراجعت المصادر الموثوقة تحاكمه إليها ،ألفيته قدد جمدع فدوعى ،واسدتوعب
األصول ،في إنعام نظر ،وقارب حقائق لم يُكشف النقاب عنها من قبل ،بعقدل هدادئ وفكدر ثابدت ،وسدعة
اطالع ،وحس نقدي ،ومنهج علمي صارم.
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بعد نيله شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصدر مدن جامعدة بدرلين الحدرة ،عدام  ،3299ودبلدوم
التربية في التعليم العالي والتنمية الدولية من جامعة كاسل األلمانية ،فدي العدام التدالي ،عداد الددكتور سدنو
الى لبنان للتدريس في كلية اآلداب والعلوم االنسانية في جامعتنا الوطنية ،فتدرج فيها مدن محاضدر الدى
أستاذ مساعد ،فأستاذ ،مسه ًما في تخريج أجيال من حملة اإلجازة والماسدتر والددكتوراه ،يتدولى بعضدهم،
اليوم ،مراكز قيادية وعلمية وأكاديمية مرموقة في لبنان والعالم العربي.
وفي العام  ،9113عـيـن المحتفى به عميدًا لكلية التربية لمدة ثالث سنوات ،فبذل ،بالتعاون مع أساتذتها
جهدًا ملحو ً
ظا في تطوير مناهجهدا وتحدديثها ،تار ًكدا فيهدا بصدمات ال تدزال واضدحة للعيدان .والملفدت أن
العميد سنو بعد أن أتم والية العمادة ،لم يسع الى تجديدها ،فتخلى عنها ،ليفرغ لفضاء أرحب ،هدو فضداء
البحث العلمي ،ولم يزل منكبًا عليه ،حتى تاريخه ،باذال فيه من ذات نفسه ،حيث ناف إنتاجه العلمي على
عشدددرة كتدددب ،ناهيدددك عدددن عشدددرات البحدددوث والدراسدددات ،والمقددداالت العلميدددة ،بالعربيدددة واأللمانيدددة
واإلنكليزية ،تناولت موضوعات مختلفة من التاريخ الحديث والمعاصدر ،منهدا مدا يتعلدق بعالقدات ألمانيدا
بلبنان والعالمين العربي واإلسالمي ،وبتاريخ السلطنة العثمانية في والياتها العربيدة ،والعالقدات اللبنانيدة
السعودية ،فيما خصم القسم األكبر من دراساته لوطنه ،فأفرد له ثالثة كتب أرخ فيها للبنان المعاصدر:
أولها كتاب "حرب لبنان (  ،")3221 -3221وثانيها كتاب " لبنان الطوائف في دولة مدا بعدد الطدائف-
إشكاليات التعايش والسيادة وأدوار الخارج" ،وثالثها كتاب " المدن األقطاب في لبنان :بيروت -طرابلس
– زحلددة – صدديدا،عالج فيدده أحددوال المدددن اللبنانيددة األربددع بمنهجيددة قوامهددا الددربط بددين الددنم والوثيقددة
والصورة ،فاستطاع ْ
أن يجذب ،برصيده التدأليفي المميدز والمتندوع ،انتبداه علمداء الغدرب والشدرق علدى
السواء ،فحصدل علدى جدوائز وأوسدمة مدن مؤسسدات ومرجعيدات عليدا فدي لبندان والخدارج ،ندذكر منهدا:
جدائزة الشديخ زايدد للكتداب للعددام  ،9133عدن كتابده " حدرب لبنددان " ،و" وسدام التميدز واإلبدداع " مددن
الجامعددة اللبنانيددة ،عددام  ، 9139كمددا حصددل علددى مددنس مددن مؤسسددات بحثيددة وأكاديميددة فددي دولددة ألمانيددا
اإلتحاديددة بددين عددامين  3292و ،9131وبخاصددة مددن " الهيئددة األلمانيددة للتبددادل الثقددافي" ،المشددهورة
بـتسميتها المختصرة  DAADوالتي كان لي شرف الحصول منهدا علدى خمدس مدنس بحثيدة ،وكدذلك مدن
"مؤسسة ألكسندر فون هومبولدت" ،تراوحت مدد هذه المنس ما بين آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة.
وجدددير ذكددره ،أن المح تفددى بدده شددارك فددي العديددد مددن المددؤتمرات والندددوات المحليددة والعربيددة والدوليددة،
وشغل مهام عضوية لجان علمية واستشارية فدي الجامعدة اللبنانيدة ،وفدي وزارة التربيدة والتعلديم العدالي،
وأشرف على عشرات الرسائل واألطاريس في الجامعدة اللبنانيدة ،وفدي الجامعدات الخاصدة المرموقدة فدي
لبنان.
وبعد؛
تلك هي ،أيها الحفل الكريم ،صفحة مشرقة ،سقتها بايجاز ،من سيرة األخ والصديق العميد الددكتور عبدد
الرؤوف سنو ،كما عرفته ،عن كثب ،إنسانًا وصديقًا بين األصدقاء ،وباحثًا بدين البحاثدة ،يحيدا حيداة هدي
أقددرب الددى التبتددل واالنقطدداع للبحددث والتنقيددب ،فلدده منددي خددالم التمنيددات بدددوام الصددحة والعمددر المديددد
والتوفيق في مسيرته العلمية.
والذي يسعدني ْ
أن أنـوه به ،في ختام كلمتي هذه ،هو ذلدك الخدـلق الرفيدع الدذي تميـدـز بده أعضداء اللجندة
الثقافيددة فددي كليددة اآلداب والعلددوم االنسددانية ،وبرعايددة كريمددة مددن عميددد الكليددة الدددكتور أحمددد ربدداح ،فدي
اختيار من يكـرمونهم.
والشكر لكم جميعا على حسن سماعكم
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مداخلة العميد األستاذ الدكتور جوزيف أبو نهرا
للصديق العزيز العميد عبد الرؤوف سنو ،مكانة خاصة في القلب والوجدان ،لما يتمتع به من ريادة
نظرا إلى عطاءاته القيمة في مجال األبحاث
فكر ونبل أخالق ،ولما يوحي إليك من حب وتقدير،
ً
ٍ
التاريخية والمسؤوليات األكاديمية .أقدر فيه فكره الحر ومواقفه الجريئة التي يتخطى فيها الوالءات
ضا االستزالم واالصطفاف ،واالستسالم
الطائفية وحساسياتها ،والزعامات السياسية واستتباعاتها راف ً
أو االنعطاف.
ْ
إن لهج أحدهم على مسمعك باسمه ،تبادرت إلى ذهنك صورة الوجه البشوش ،وصفات اإلنسان
الخلوق المتالزمة مع كفاءات المؤرخ الثقة ،والباحث الموضوعي المتميز بمنهجية علمية خاضعة
إن كتب قرأته بإمعان واهتمامْ ،
لمنطق العقل وقواعد العلمْ .
وإن اعتلى منابر الندوات جال وصال،
وبلغ المنال ألنه يقارع الحجة بالحجة ،ويوردها مدعومة بالوثائق البينة والبراهين القاطعة.
البروفسور عبد الرؤوف سنو فكر حر ،لم يرهن قلمه لمرجعيات أو مقامات مهما عال شأنها أو
عظم قدرها .ال يهادن في الدفاع عن الحق ،وال يداهن في قول الحقيقة .ليس ممن يلهثون وراء المال
والسلطة أو الجاه ،بل همه التنقيب في سوالف التاريخ عن عوامل القوة وأسباب الضعف في الصيغة
صا ال ِعبر .مصادر أبحاثه
اللبنانية وفي سائر المجتمعات العربية ،معل ًال األحداث والظواهر ،ومستخل ً
واستنتاجاته هي من معطيات العقل ال من منزالت الغيب ،من عصارات التجارب المرة ال من
إمالءات األفكار المسبقة.
هو يعرف تما ًما ما يعانيه المجتمع اللبناني من عصبيات وانتماءات ووالءات فئوية سببها النظام
السياسي الطائفي .وهو يدرك تمام اإلدراك أن المشكلة ليست محصورة بالنظام ،ألن من يعيق مسيرة
التعديل والتبديل هم أصحاب القرار الذين أفرزتهم الصيغة الطائفية .ذلك أنهم في سعيهم إلى نظام
جديد يتلطون وراء موازين القوع الطائفية التي تتغير تبعًا للتحالفات الداخلية والوالءات الخارجية،
وللمصالس الفئوية والشخصية .وهذا ما يقود إلى صراعات دورية ومزمنة تشل البالد وتنهك العباد.
عندما قرأت كتبه األخيرة عن لبنان ورد في خاطري قول لوالد جون واتربوري ،الرئيس السابق
للجامعة األميركية في بيروت ،وقد قاله إلبنه يو ًما" :أريدك يا جون أال تترك مكانًا أتيت إليه إال وهو
بحالة أفضل مما كان" .والزميل الكريم العميد سنو دائم الطموح إلى تحقيق األفضلْ ،
إن على صعيد
البحث التاريخي أو على صعيد االلتزام الوطني .تدرك في كتاباته أن شعور االنتماء إلى وطن األرز
عنده أقوع من الوالء الطائفي .يتالزم هذا الشعور مع االلتزام بمسؤولية وطنية ،وهو يوفيها حقها
بجدية وعطاء من خالل أبحاثه وطروحاته .كأني به يعيش في قلق دائم؛ ال يفارقه هاجس مستقبل
لبنان ،والعيش الحر الكريم فيه ،مع نظام مدني يؤمن الحريات ويضمن المساواة وأحقية الكفاءة
بغض النظر عن االنتماء الطائفي.
أما عن العميد سنو اإلنسان ،فحدث وال حرج عن طيب الشمائل ودفق المكارم .فهو دائم التأهب
للعطاء وحريم على بث الطمأنينة والراحة إلى من هم حوله ،أقربين كانوا أم أبعدين .تستطيب
مجالسته وتستعذب مآنسته ،لما يتمتع به من عفوية وروح مرحة ،ولما يشعرك به من دراية وعناية،
حتى لو اختلفت معه بالرأي أحيانًا ،ألن همه األول هو السعي الدائم والمثبت للوصول إلى الحقيقة
وتأكيد الحق .تتسع آفاقك في محادثته لتدرك سماء جديدة على سعة علم وإباءة نفس .إنه الصديق
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الصدوق واللبناني األصيل .ال يتنكر ألصوله لكنه ال يعرف األصولية ،بينما نرع في هذا الزمن
الرديء خل ً
طا خطير االرتدادات بين األصالة واألصولية .ومن صفاته الالفتةـ أنه صادق مع نفسه
ومع اآلخرين ،فال تنافر أو تناقض بين أقواله وأفعاله وكتاباته ،بل تناغم وتواصل وثبات في المواقف
ينال منك اإلعجاب والتقدير.
يتميز نتاجه الفكري بتنوع مواضيع أبحاثه وبوفرة مؤلفاته والندوات التي شارك فيها 39 :كتابًا بينها
كتابان مدرسيان لدولة البحرين ،وأبرزها:
 المصالس األلمانية في سوريا ولبنان ( )3213-3943نشر باأللمانية وبالعربية3299 ،و.3292
 النزعات الكيانية اإلسالمية في الدولة العثمانية (.3229 ،)3993-3922 ألمانيا واإلسالم في القرنين التاسع عشر والعشرين.9112 ، حرب لبنان ( )3221-3221تفكك الدولة وتصدع المجتمع (مجلدان).9131/9119 ، لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف ،طبعتان 9134 ،و.9131 السعودية ولبنان ( ،)9133-3241مجلدان.9132 ، السعودية في عهد الملك عبدهللا.9132 ، المدن األقطاب في لبنان (بيروت ،طرابلس ،زحلة ،صيدا).9139 ،إلى جانب الكتب ،له أكثر من سبعين ً
مؤتمرا ومنتدع حيث
مقاال أو بحثًا ،كما شارك في حوالى 41
ً
ألقى محاضرات.
هو يقول كلمته ويمشي ،ولكن أنت ال يمكنك أن تقرأ كتاباته وتمشي ،فهي تستهويك ،وترع نفسك
متفاعالً معها ألنها تعنيك بالصميم من حيث مواضيعها ،وتشدك من حيث األسلوب والرصانة .ذلك
أن العميد سنو يطرح في كتاباته العديد من اإلشكاالت المتعلقة بمصير وطنك ،ال بل العالم العربي
بوجه عام ،ويحلل بدقة الواقع األليم المتداعي ،كما يعرض الحلول لمعالجته .تحار كيف تصنفه بين
البحاثة والمؤرخين ،فله طابعه الخام والمميز ،وهو ليس أسير التشبه أو التقليد .يكتب بصدق
يالمس العفوية أحيانًا ،وبخاصة عندما يعبر في استنتاجاته عن آرائه الشخصية ،فيغط ريشته في مداد
القلب ال في حبر المحابر .باألحمر القاني يكتبها ال بالرمادي الباهت والحائر بين األسود واألبيض.
منهجية صارمة في األبحاث التاريخية
يتناول العميد سنو األبحاث التاريخية بمنهجية صارمة من حيث التقميش والعرض والتحليل .ومن
أبرز ما يميزها:
-3
-9
-1
-4

وفرة المصادر والمراجع وتنوعها :في كتاب حرب لبنان 21 :صفحة من المصادر والمراجع
والمقابالت الشخصية ،وفي كتاب لبنان الطوائف 19 :صفحة ،وفي كتاب السعودية ولبنان11 :
صفحة.
عا بين المنهج السردي والوصفي ،إلى المنهج
تنوع المقاربات المنهجية في البحث ،فيتنقل تبا ً
مرورا بالمنهج االجتماعي واالقتصادي وبالمنهج اإلحصائي.
التحليلي واالستنتاجي،
ً
أمانة وموضوعية في نقل الوقائع وتحليلها .ال أفكار مسبقة أو إسقاطات إيديولوجية.
جرأة في قول الحقائق بدون تطرف أو تجريس ،مع لباقة في اختيار العبارات المناسبة.
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يقطع التسلسل الزمني لألحداث أحيانًا بالعودة إلى وقائع الماضي وذلك لزيادة في االيضاح
وبسبب ترابط األسباب والتداعيات.
يرفد النم التاريخي بجداول إحصائية ورسوم بيانية توضيحية تجعله قريب المنال وسهل
االستيعاب .في كتاب "حرب لبنان" ( 3919صفحة) 919 ،جدوالً ،وفي كتاب "لبنان الطوائف"
 31جدوالً .تتناول الجداول اإلحصاءات السكانية والطائفية ،النسبة المئوية للتوزيع الطائفي
عشية حرب  ،3221التمثيل الحزبي في المجلس النيابي ،النسبة الطائفية لتركيبة الجيش،
المؤسسات الطائفية التعليمية ،القطاعات المهنية ،النشرات والمجالت غير المرخصة التي
صدرت أثناء الحرب (عددها  ،)329مع أسماء األشخام أو الجهات الناشرة...
لباقة في اختيار العناوين المعبرة والمثيرة أحيانًا" :الديموغرافيا المشاغبة والديمقراطية النسبية"،
"الميثاق الوطني  :3241تسوية ال والدة وطن"" ،محطات االنتحار (عن مراحل حرب لبنان)"،
"لبنان وسورية ،سياسة القومية التدخلية"" ،جهاد إسالمي صنع في ألمانيا (عن إعالن السلطان
العثماني الجهاد في الحرب الكبرع)".
يبدأ كل فصل بشرح تمهيدي وينهيه باستنتاجات يركز فيها على نتائج الوقائع التاريخية
واستخالم العبر.
في كتابه األخير "المدن األقطاب" ،العديد من الصور النادرة الناطقة بتاريخ بيروت وطرابلس
وزحلة وصيدا ،باإلضافة إلى نوافذ مفتوحة في إطار النصوم ،تتضمن مقتطفات من مصادر
ومراجع تعطي إضاءات إضافية على تاريخ المدن وتاريخ لبنان.

إن كالً من هذه الخصائم التي تميز منهجيته في األبحاث التاريخية تتطلب محاضرة خاصة ،وكل
كتاب من تأليفه يستوجب أكثر من ندوة وطاولة مستديرة ،فكيف لي ْ
أن أتطرق بدقائق معدودة إلى
مجمل نتاجه الفكري بدون ْ
أن أغبنه حقه؟ لذلك ،سأحصر مداخلتي السريعة بفكره السياسي حول
سا يوميًا .منذ اندالع حرب لبنان ،سنة
تاريخ لبنان ،وهو يعيش المصير المقلق لمستقبل الوطن هاج ً
 ،3221ال ينفك عن تنبيه اللبنانيين والعرب بصورة عامة ،إلى خطورة مسالكهم وحتمية مهالكهم
فيما لو لم يأخذوا العبر من التاريخ ،فيصححوا اعوجاج المسار لتجنب ظلمات المصير.
مقاربته لتاريخ لبنان المعاصر
في مقاربته لتاريخ لبنان المعاصر ،يعتبر العميد سنو أن لبنان لم يعرف منذ قرن تقريبًا ،أي استقرار
دائم أو سلم أهلي وسيادة كاملة ،بسبب نظامه السياسي الطائفي ،وعالقة طوائفه بالخارج .وفي
مقاربته للطائفية يعتبر أن جبل لبنان قام قبل العام  3949على معادلة اجتماعية-سياسية فريدة هي
"الطائفية المجتمعية" التي تتمتع كل طائفة فيها بحريتها ،في ظل نظام قائم على الثنائية الحزبية:
قيسي-يمني حتى سنة  ،3233ثم يزبكي-جنبالطي بعدها .لكن هذا النظام سقط بعد الحروب األهلية
بين الدروز والمسيحيين ،وحل محله نظام سياسي طائفي :القائمقاميتان ،3941 ،والمتصرفية،
 ،3923بحماية الدول الكبرع.
بعد الحرب الكبرع جهد الموارنة إلعالن "لبنان الكبير" ،على أساس أنه يصون هويتهم التي تتغذع
من روافد حضارية عديدة (تعددية ثقافية) ،فتواجهوا مع المسلمين الذين اعتبروا أن "لبنان الكبير"
يسلبهم هويتهم العربية واإلسالمية ،وجاء دستور  3292ليعتمد النظام الطائفي على أساس أنه
مؤقت ،ولكن هذا المؤقت استمر حتى أيامنا .في دراسته لتلك المرحلة ال يغفل الباحث طموحات
القوميين العرب في توحيد سورية ولبنان ،وخوف بعض القيادات المارونية من تزايد ديموغرافيا
المسلمين ،ومطالبتها بتصحيس الخطأ والعودة إلى "لبنان الصغير".
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يعيب سنو على اللبنانيين عدم تطويرهم صيغة "الميثاق الوطني" التي قامت بين  3219و3241
لترتيب البيت اللبناني ،ويشير إلى أن المعركة الوحيدة في تاريخهم التي خاضوها موحدين كطوائف،
هي معركة االستقالل ،سنة  .3241ويعتبر أن الفروقات االجتماعية والطبقية لم تكن السبب الرئيسي
لألزمات التي شهدها لبنان بعد االستقالل ،بل العوامل الخارجية والنزاعات العربية على أرضه مع
المد الناصري منذ الخمسينات ،وسياسة األحالف في عهد الرئيس كميل شمعون ،وميل المسلمين إلى
الوحدة المصرية-السورية سنة  ،3219ودعمهم للمقاومة الفلسطينية في الستينات بقيادة اليسار
اللبناني لإلمساك بالسلطة والقضاء على ما سموه "امتيازات الموارنة" ،وكانت تلك المرحلة هي التي
مهدت لحرب لبنان ( )3221-3221التي خصم لها العميد سنو كتابًا وافيًا بمجلدين ،وأتبعه بكتاب
عن "لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف".
في كالمه عن الثقافة الطائفية يعيد بروزها إلى الترابط القائم بين الدين والثقافة والسياسة في الشرق،
وهذا ما يحول دون قيام لُحمة مجتمعية .ويبرز ذلك من خالل أربعة محددات:
 -3اللغة :أحادية اللغة (العربية لغة القرآن) أو ثنائيتها ،وما تستتبعه من تأثر بالثقافة التي تنتجها كل
لغة.
 -9التربية والتعليم :ثقافة عربية تلجأ إلى لغة أجنبية كأداة بدون ثقافتها المالزمة ،أو ثقافة منفتحة
على الحضارة الغربية .وهذا ما يفسر وجود جامعة لبنانية وجامعة بيروت العربية ،والعديد من
الجامعات األجنبية ،إلى جانب المدارس الرسمية والمدارس الخاصة .حتى إن التعددية الثقافية
تحولت في بعض المدارس إلى عصبية طائفية في الخطاب التعليمي :االنتماء للوطن يتم عبر
االنتماء الطائفي.
 -1هوية لبنان وانتماؤه :قبل سقوط الدولة العثمانية جاهر المسيحيون بعروبتهم .أنشأوا جمعيات
وأشعارا ،وعملوا مع المسلمين للتخلم من العثمانيين .ولكن بعدها تحولت
وكتبوا أدبيات
ً
القومية العربية إلى مشروع سياسي إسالمي الطابع :خلط بين العروبة واإلسالم ،ودعوة إلى
الوحدة مع سورية .هذا ما أخاف المسيحيين ،وبخاصة موقف المسلمين القائل بأن ال حضارة قبل
اإلسالم ،فنادع بعضهم بحضارة لبنانية روافدها فينيقية ويونانية ورومانية وسريانية ،ودعوا إلى
أمة لبنانية في مواجهة األمة اإلسالمية.
 -4كتابة التاريخ وتدريسه :تالعب إيديولوجي يلبي حاجات الطوائف والمناطق ،ويؤول إلى منحى
تصادمي يحول دون االنتماء الوطني .ويشير العميد سنو إلى خبرته كعضو في اللجنة المكلفة
ضا التدخالت السياسية لمراعاة االحتالل
بوضع منهج موحد للتاريخ بعد اتفاق الطائف ،مستعر ً
السوري في التأريخ لتلك المرحلة ،والخالفات حول بعض المفاهيم :احتالل أم وجود سوري،
ومفهوم الشهيد؛ كما الضغط لحذف بعض األحداث كاغتيال الرئيس الحريري .ويخلم إلى
القول إن "ليس كتاب التاريخ هو الذي ينتج هوية لبنان ،بل ثقافة التعدد التي تؤدي إلى التوافق
على الهوية".
في دراسته عن الحرب الكارثية التي عاشها لبنان بين  3221و ،3221يرفض تسميتها بـ"الحرب
عا داخليًا صرفًا بين اللبنانيين بسبب العامل
األهلية اللبنانية" ،أو "الحرب اللبنانية" ألنها لم تكن صرا ً
الخارجي الذي كان فاعالً بقوة :الفلسطيني ،واإلسرائيلي ،والسوري ،والعربي والدولي ،الذي كان
يستغل ضعف المجتمع اللبناني وتناقضاته لتأجيج عوامل النزاع خدمة لمصالحه .كما يرفض تسمية
"حروب اآلخرين على أرض لبنان" ألنها تستغيب العوامل الداخلية للحرب ،ودور األفرقاء
اللبنانيين .وقد فضل تسمية "حرب لبنان" ألنها في رأيه األكثر صحة علميًا وموضوعيًا ،ونحن
نوافقه على ذلك.
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مقاربته لحرب لبنان مقاربة موسوعية تتخطى التاريخ السياسي لتتعداه إلى كافة الوجوه والنواحي:
االنقسامات الطائفية ،الصراع على السلطة ،التباين الثقافي والوطني حول اللغة والهوية ،والقومية
العربية واللبنانية ،والتأثيرات االقتصادية على مختلف القطاعات والمناطق ،والنتائج االجتماعية على
األفراد والعائالت ،ودور اإلعالم في تأجيج الصراع ،والميليشيات ،وحروب األزقة والمعابر،
والحروب الفرعية بين أبناء الصف الواحد ،ودور القوع الخارجية اإلقليمية والدولية في الصراعات
الداخلية ،ومصادر التمويل والتسليس لمختلف األفرقاء ،وجوالت المفاوضات الديبلوماسية التي امتدت
خمسة عشر عا ًما بين جميع المعنيين والتي أدت إلى اتفاق الطائف سنة .3292
في تقييمه ألحداث لبنان وأوضاعه ،يعتبر أن الميثاق الوطني واتفاق الطائف فشال في نقل لبنان إلى
مقام دولة حديثة تقوم على المواطنة بغض النظر عن االنتماء الديني ،وأن األسباب التي أدت إلى
اندالع الحرب سنة  ،3221ال تزال هي نفسها اليوم بسبب النزاعات الطائفية وليدة النظام الطائفي
القائم ،وبسبب القوع السياسية القديمة المسؤولة عن الحرب والتي ما زالت في الحكم ،تجدد لنفسها
باستمرار ،وتتلون بكل األلوان ،وهي التي منعت وتمنع اليوم قيام الدولة القوية.
يشير العميد سنو إلى اختالف نظرة اللبنانيين إلى هويتهم :في الماضي كان الخالف بين العروبة
واللبنانية .بعد أن كرس اتفاق الطائف عروبة لبنان ،ومع تطور األوضاع اإلقليمية وانعكاساتها على
الداخل ،أضحى الخالف بين اللبنانية واإلسالمية ،مع مقولة الدولة اإلسالمية التي ينادي بها تنظيم
داعش األصولي ،ومقولة والية الفقيه التي ينادي بها شيعة حزب هللا .لكن هذا الصراع لم يشمل كل
اللبنانيين إذ بقيت شريحة كبيرة من المسيحيين والمسلمين تنادي بالهوية اللبنانية .ويقول الباحث أن
رد العروبة إلى الثقافة وليس إلى اإلسالم ،يحل مشكلة العصبية الدينية في إطار الحضارة العربية.
في دراسته ألوضاع لبنان بعد اتفاق الطائف ،يعتبر العميد سنو أنه في ظل هيمنة النظام السوري لم
يعط المسيحيون فرصة اختبار عروبتهم "الجديدة" التي أقرتها النصوم بسبب انتهاك الدستور
والقوانين والتهميش والمناصفة الوهمية ،فعاشوا "أسوء أنواع العروبة السورية المنافقة" .وأدع
اغتيال الرئيس الحريري عام  ،9111إلى مرحلة تعاون إيجابي بين المسيحيين والمسلمين ،لكنها
كانت عابرة ولم تنجس في إنتاج هوية وطنية توحيدية وجامعة .ويشير إلى تراجع ثقافة التنوع التي
تحولت إلى فرض ثقافة الهيمنة على اآلخر ،وبخاصة بعد تراجع المد العروبي لصالس ثقافة اإلسالم
السياسي ،ورفض التيارات األصولية السنية والشيعية فكرة "لبنان المستقل" و"لبنان الطائف".
في رصده للمواقف واألحداث ،لم يترك العميد سنو تصري ًحا أو تلمي ًحا إال وتابعه في الصحافة
والوثائق والكتب والمؤتمرات والندوات والمقابالت الشخصية ،وعرضه بموضوعية .ال تشعر
بانحياز عنده إال عندما يتعلق األمر بالجوهر والمبدأ .إنه مع الوطن ضد المتآمرين عليه في الداخل
والخارج ،وهو مع الشعب األعزل المهدد بحياته وبلقمة عيشه ،ضد الميليشيات التي سرقت
واحتكرت وكدس أتباعها الثروات ،وما زالوا ماسكين بزمام السلطة وفي أعلى الوظائف الرسمية.
ال بد من اإلشارة إلى دراسة تحليلية مميزة للعميد سنو ،عنوانها "لبنان الكبير على مشارف مئويته
مؤخرا جريدة اللواء ،ويستعرض فيها أهم المحطات التي مر بها لبنان منذ
األولى إلى أين؟" ،نشرتها
ً
 3291حتى اليوم ،محلالً مراحل الوفاق والنزاعات ،مع أسبابها ونتائجها ،وقد أرفقها بمؤشر بياني
للسلم األهلي واالستقرار والسيادة ،يظهر فيه بوضوح الصعود والهبوط في المسار ،تبعًا لنقاط
تقييمية من أصل مئة في كل مرحلة .من أبرز المراحل :إعالن لبنان الكبير ( 11نقطة) ،الميثاق
الوطني واستقالل لبنان ( 21نقطة) ،اتفاق الطائف ( 21نقطة) ،ثورة األرز بعد اغتيال الرئيس
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الحريري ( 91نقطة) ،وانتخاب الرئيس ميشال عون ( 21نقطة) .ومراحل الضعف هي :أحداث
 ،3219واتفاق القاهرة  ،3222وحرب لبنان  11( ،3221نقطة لكل منها) ،وأحداث أيار ،9119
وسقوط حكومة الرئيس الحريري ،والفراغ الرئاسي ( 91( ،)9132-9131نقطة لكل منها) .أما
المرحلة األسوء برأيه فهي التي نعيشها حاليًا بعد تهديد الرئيس بري بـ" 2شباط جديد" ،وإمساك
حزب هللا بالقرارين السياسي والسيادي ( 31نقاط) .ويستخلم سنو بأن لبنان هو من الدول النادرة
في العالم التي عاشت في حالة من عدم االستقرار ،والتحارب الداخلي ،وسلب سيادتها على مدع
قرن كامل تقريبًا .ويدعو إلى ضرورة ْ
أن يبتدع اللبنانيون حالًّ لمشكالت بلدهم قبل فوات األوان.
لكنه ال يفقد األمل بقيامة لبنان الذي يستحق ْ
أن يُعطى فرصة للحياة فيما لو أخذ اللبنانيون بتجارب
الماضي وقام كل فريق منهم بنقد ذاتي قبل انتقاد الفريق اآلخر ونبذه .كما يدعو إلى اإلقالع عن
سياسة التكاذب االجتماعي والسياسي واعتماد نظام مدني محل النظام الطائفي متجنبًا النظام العلماني
الذي يرفضه المسلمون مع فئة من المسيحيين.
العميد سنو ملتزم بالقضية اللبنانية ،وفي رأيه أن فصل الدين عن الدولة باعتماد النظام المدني يجعل
الوالء للبنان الوطن وليس للطوائف .وشخصيًا أعتبر أن لبنان هو أكثر دولة في الشرق األوسط
مهيأة لفصل الدين عن الدولة ،ألنه الدولة العربية الوحيدة التي ال ينم دستورها على دين الدولة.
مؤخرا أنها دولة
كل الدساتير العربية تقول بأن دين الدولة هو اإلسالم ،كما أن إسرائيل أعلنت
ً
يهودية.
أخي عبد الرؤوف ،سعادتي كبيرة اليوم لمشاركتي في تكريمك .أنت قامة علمية باسقة ،وقيمة وطنية
وإنسانية نادرة .مع أمثالك يمكن ْ
أن نبني معًا لبنان الوطن على أسس سليمة تؤمن له االستقرار
والديمومة .عطر صداقتك في حنايا القلب راسخ فواح مهما طال الزمن أو عصفت رياح.

شهادات
شهادة األستاذ الدكتور أنطوان الحكيّم عن أستاتذة قسم التاريخ في الكلية
حضرة الدكتور أحمد رباح ،عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة اللبنانية
حضرات العمداء والدكاترة الزمالء الكرام
أيها األصدقاء،
تعود معرفتي بالكتور عبد الرؤوف سنو إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي .طلب مني آنذاك
عميد كلية اآلداب الدكتور ناصيف نصارْ ،
أن أدرس مقر ًرا باللغة الفرنسية في صف الماجستر في قسم
التاريخ في الفرع األول .لم أتردد في القبول ،على الرغم من أن العالقات بين ما كان يُسمى "الشرقية"
و"الغربية" لم تكن قد عادت إلى صفائها التام .استقبلني أساتذة قسم التاريخ هناك بالترحاب ،ومن بينهم
أثرا عميقًا في نفسي ،وأيقنت أننا جميعًا تواقين إلى إعادة جسور
الدكتور عبد الرؤوف سنو ،ما ترك ً
التالقي والتواصل بيننا.
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لم يطل الزمن حتى توطدت أواصر الصداقة بيني وبين عدد من أساتذة التاريخ في الفرع األول ،وعلى
راسهم الدكتور عبد الرؤوف سنو ،وكانت هذه الصداقة قائمة بين الكثيرين من أساتذة الفرع الثاني
والفروع األخرع؛ فعملنا جميعًا على توسيعها وتعميقها ،وإن عددًا من الزمالء الذين سعوا إلى هذا
الهدف يشاطرنا اليوم فرحة هذا التكريم.
تجسد انفتاحنا بلقاءات دورية كنا نعقدها وبمؤتمرات مشتركة كنا ننظمها ،حتى أنني في العام -3229
 ،3222خالل ترؤسي قسم التاريخ في الفرع الثاني ،دعوت طالب القسم األول إلى لقاء مع طالب
القسم الثاني؛ فقصدوا كلية اآلداب في الفنار مع بعض أساتذتهم في باصات استأجروها ،وشاركوا في
أحد مؤتمراتنا ،وكان لهذا الحدث صدع إيجابي كبير.
اتخذت عالقتي بالدكتور سنو طابعًا أخويًّا ،وتكاثرت فرم اللقاء بيننا وبين عائلتينا ،وغالبًا ما كان
يشارك فيها أصدقاء لنا ،وهم كثيرون ,كنا نتباحث خالل لقاءاتنا في قضايا لبنان ،والجوار ،وفي مسائل
تاريخية وتربوية وثقافية عامة .وكانت مواقف الدكتور سنو تنم عن روح وطنية مترفعة عن صغائر
األمور ،مشبعة بثقافة االنفتاح والمحبة وسعة المعرفة ،بعيدة كل البعد عن العصبيات الفئوية والمذهبية
المتشنجة ،ملتزمة بقضايا المجتمع اللبناني ،متسلحة بالمنطق والحكمة والحلم والوداعة.
إن الدكتور سنو هو عا ِلم متواضع ،تدل مولفاته ،بموضوعاتها المتنوعةعلى بحر علومه وعمق إطالعه.
مبادر ال يخشى الصعاب وال يتراجع أمام المسائل الشائكة ،وال يساوم على الحقيقة
إنه باحث معطاء،
ٌ
مهما كانت جارحة .تعلم منه الكثيرون وغرفوا دون تردد من كتاباته .إنه ركن من أركان التاريخ في
لبنان والمشرق العربي .إنه مؤرخ مرجع.
يا عزيز عبد الرؤوف ،أحييك في هذا اللقاء الجميل ،أحيي عائلتك الكريمة ،أحيي عميدنا الحبيب الذي
بارد إلى جمعنا حولك ،أحيي األهل واألصدقاء الموجودين هنا ،أحيي فيك الوفاء والمقدرة والشجاعة
والجدارة واإلخالم وكرم النفس والصدق والريادة .أنت بالنسبة إلي أكثر من رفيق درب ،أنت أخ
حقيقي ,ومهما قلت في شهادتي هذه ،فإنها تبقى دون المطلوب ،ولن أستطيع ْ
أن أفيك حقك.
شهادة الــــدكتـــــور أرز يوســــــف لبكــــــــــــــــي عن طالب الدراسات العليا

حضرة عميد كلية األداب والعلوم االنسانية
ايتها النخبة المثقفة،
أستاذي الدكتور سنو
آمن األقدمون بأن من علمني حرفًا صرتُ له عبدًا،
أما بع َد تتلمذي على ي ِد الدكتور عبد الرؤوف سنو  ،فيص ُّس القو ُل إن من علمني فكرا ً صرتُ بفض ِل ِه حرا ً.
إطار اعدادي للماستر في التاريخ مقررا ً مع الدكتور سنو ،وكان المقر ُر أكثر من مقر ٍر،
لقد تابعت في
ِ
كان مناسبةً
ق.
والفكر
الكتشاف معاني الرقي ِ واالنساني ِة
ِ
ِ
ِ
الحر الواضسِ والعمي ِ
ب آتينَ من خلفيا ٍ
ت
مقر ِر الدكتور سنو كتابَهُ الموسوعي "
ُ
حرب لبنانَ " بجزئ َيه ،وكنا كطال ٍ
عالجنا في ًّ
البعض ال
النازف ،والذي كان في اعتقا ِد
اس
ب
ِ
متنوع ٍة نترق ُ
ِ
كيف ستكون مقاربَتُه لهذا الموضوعِ الحس ِ
َ
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ً
الحر ،طالبًا من
للحوار
مجاال واسعًا
يزا ُل من المحرماتِ؛ فكان للدكتور سنو جرأة ُ المؤرخِ الذي فت َس
ِ
ِ
باهتمام وال يتدخل في الخيارات ،مصوبًا األمور المنهجيةَ
ت .كان يصغي
الجميعِ ابدا َء النق ِد والمالحظا ِ
ٍ
الخبر
والفكريةَ ضمنَ المنطق التحليلي ِ الذي استعان به لتهذي ِ مقاربتنا للتاريخ ،فكان يسعى الى تعرية
ِ
ث كما هو وليس كما يرغب
ب موضوعي ِ مرددًا أن على المؤرخِ كتابةَ الحد ِ
من الشوائب ليصقلَه في قالَ ٍ
ْ
أن يكونَ .
كان منفتحا ً على النق ِد الذاتي ِ الـــ  Autocritiqueبطريق ٍة أثارت اعجابَنا ،ولم نكن نألفُها من قبل.
عارم في مكتبتِه
ٍ
وعندما َ
أسررتُ لوالدي عن اكتشافي لمنطقه األلماني واعجابي بفكره ،هداني الى جناحٍ
ً
وفكرا
وثقَ فيه مقاالت وكتبا للدكتور سنو  ،واضعًا اياها تحت تصرفي وان َكبَبت أنهل منها تاري ًخا
ً
وغنى.
ً
السمة المميزة َ لكتاباته؛ فهو فارس في الموضوعية ومحلل من
فكان إعماله ألركان الفكر والمنطق ِ
الدرج ِة الممتازةِ.
َّ
الكثير من الفكر و المحبة .وال يسعنا
إن كلمةَ وفاءٍ ال تسع لالحاطة بصفات الدكتور سنو الذي زرع فينا
َ
اال ْ
نطلب من هللا أن يمدكَ استاذنا الغالي ،بالصحة والعمر المدي ِد مع عائلتِك وزوجتِك الفاضل ِة.
أن
َ
انتظار نتاجاتِكَ القادم ِة.
ونحن بشوق في
ِ

مع محبتي ووفائي

شهادة األستاذة فاديا حسين عن طالب قسم التاريخ – الفرع األول
أيها الحضور الكريم
لعلني في موقفٍ ال أُحس ُد عليه !!! فالكالم عن الهامات الكبيرة أشبه بالمصيدة ...
عضلة...
شرف
فهو
ٌ
ٌ
كبير أسمو وأرتقي به ،وهو في الوقت نف ِسه ُم ِ
حقها في سطور.
معضلةُ التعبير عن تجربة عميقة ،وإيفاؤها ِ
وأي كالم يفي المحتفى به حقَّه؟؟
إنه البروفسور عبد الرؤوف سنو ،المؤرخ الباحث عن الحقيقة والمعرفة...
سه ليست حديثة العهد ،إنما هو فيها منذ معرفتنا به..
المسكون بالقلق والهواجس العلمية ،وهواج ُ
سأكتفي ْ
بأن أشير إلى محطات أثيرة ال تُنسى...
محطات شكلت دعائم العالقة بيننا كطالب وبينه كمعلم أكاديمي عريق ال يعرف المهادنة وال
ال ُمصانعة...
سر الكفاءة العالية في مهنته
ّ -3
كان همه األول تخريج طالب ذوي علم ومعرفة ،فالعماد األساسي لرؤيته هو االرتقاء بالعنصر البشري.
في محاضراته يمضي الوقت بال تلكؤ أو استرخاء...
فال تشعر إال وأنت متأهب ،مستعد للمناقشة ،وإال لن تكون في المكان...
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ً
حامال التاريخ بين دفات كتبه ،واهبًا حياته لطلب العلم.
وأذكر أنه دخل علينا في المحاضرة األولى
وكان من بين األساتذة القالئل الذين يُلزمون الطالب بقراءة أربعة إلى خمسة كتب للمادة الواحدة ،وال
يتوقف عند مسألة أن تكون الكتب من إنتاجه ،فالمهم أن تزود الطالب بالمعرفة المطلوبة .وخرجنا من
المحاضرة األخيرة نمتلك اإلجابة عن األسئلة الصعبة واإلشكاالت العلمية المرتبطة بأسرار التاريخ.
وكان ذلك بفضل كفاءته المهنية العالية.
والرصانة واألمانة العلميّة
 -2الموضوعية
ّ
الموضوعية ،والرصانة ،واالحتراف ،واألمانة العلمية ،هي السمات التي طبعت مسيرت َه اإلنتاجية
الرائدة ،كما مسيرت َه المهنية ،فقد علمنا كيف نتعامل بحيادية تامة مع تحليل الحدث التاريخي ،وكيف
ً
تحليال نقديًّا علميًّا لها دون تحيز .وكانت له القدرة على ضبط أي عبارة أو فكرة
نورد الوقائع ونجري
ُ
أوردها طالب من غير توثيق دقيق ،فيكتشف على الفور في أي كتاب وردت ،وفي أي مبح ٍ
ث وال أغالي
إن قلت في أي صفحة ...وهذا إن دل على شيء فهو يدل على سعة ثقافته من جهة وعلى رصانته
والتزامه باألمانة العلمية من جهة ثانية.
ي
 -3المنهج الشّمول ّ
لقد أشاد معظم النقاد الذي قرأوا مؤلفه األخير "المدن األقطاب في لبنان بيروت – طرابلس – زحلة –
صيدا" بتعددية المناهج البحثية ،لكننا نقول إن المنهج الشمولي عند الدكتور عبد الرؤوف ليس حديث
العهد ،فقد علمنا منهج البحث العلمي قبل ْ
أن ندرسه في المقرر ،ووجهنا نحو الشمولية؛ فتعلمنا معه كيف
تتداخل الموضوعات والمجاالت المعرفية التاريخية والجغرافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية في
ق.
نس ٍ
د .عبد الرؤوف
باسمي وباسم زمالئي في الدفعة ،سنظل نتلو لك كل سطور الود والتقديرْ ،
وإن كانت العبارات
ستقف عاجزة على إنصاف مسيرتك الحافلة باإلنتاج.
لك منا كل التقدير ،والدعاء باستمرارية العطاء.
قصيدة/شهادة للعميد الركن (م) سامي الر ّماح

بفهم أنا التكريم عا أنو
لفتة وفا وعرفان لكنو
بنفس الوقت مع وقفة العرفان
لكبير بفخر لو حِ كوا عنو
كل الحضور ومعشر األخوان
اال بشخصك خير ما ظنوا
دكتور يا كبير ورفيع الشان
نجم بسما غار البدر منو
عن حضرتك شو ركبوا بهتان
ما بيضحكش ما بيبتسم سنو
اللي قالها ندم وطلع غلطان
وبأرتفاعك خيبت ظنو
تالميذكم من عاصر األزمان
بمحبتك أشعار شو غنوا
وبعدن ع خطك !! أوفيا وشجعان

تعي يا نجوم عرس اليوم قيمي
وعلينا نعمة األفراح ديمي
تحية حب يا صاحب معالي
الك في داخلي محبة حميمي
أشهدي عليي يا نجمات الليالي
بعمري ما حضرت هيكي عزيمي
وع تكريم العِلم ومقام عالي
جيت بعزم وبنيه !!! سليمه
وبدي اليوم وصللك رساله
إلك مع كل هالناس الكريمه
يا دكتور انت كتير غالي
علينا وفي إلك بالقلب قيمه
يا دكتور يا رمز االصاله
انت يا صاحب النظره الفهيمي
ماعندك واسطة وعمي وخالي
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ولخاطرك سيف العِدا سنوا
من بيت حر وطيب وشبعان
ال عرفوك راحوا بعضن يهنوا
بقسم باهلل وبالنبي العدنان
وكفوف غير للخير ما حنوا
أن حاولت توجد لألدب عنوان
ما لقيت غير كبير من لبنان
دكتورنا عبد الرؤوف سنو

وال بتقول شي مرة !! زعيمي
غرفنا من تعاليمك !!! آللي
ومن كتابك عن الحرب اللئيمه
تعلمنا الحقيقه بفهم عالي
أسمحلي قول كلمه من صميمي
انا مش بس بحكي باسم حالي
بحكي باسم كل حر بوطنا
انت قدوه لنا وهامة عظيمه

المكرم األستاذ الدكتور عبد الرؤوف سنّو
كلمة
ّ
ومجلس كليتِه واللجنة الثقافية بهذا التكريم ،كما
لقد شرفني العميد األستاذ الدكتور أحمد رباح
ُ
الزميالن العزيزان العميد الدكتور أحمد حطيط والعميد الدكتور جوزيف أبو نهرا بكلميتِهما
العطرتين اللتين تعنيان الكثير لي .صحيس إني ُكرمت العام  9139من قبل رئيس الجامعة السابق
التكريم هنا ،في كليتي ،له نكهةٌ خاصة .فقد خدمتُ فيها كأستاذ قرابة
بوسام التميز واإلبداع ،لكن
َ
ثالثين عا ًما ،سواء في الفرع األول ،وفي التعليم في قسم الدراسات العليا واإلشراف ،أو في
المشاركة في أنشطتها وندواتها ،وبخاصة في الفرع الثاني ،كما في لجان علمية وبحثية وإدارية.
منذ ْ
أن وضعتُ قدمي في الجامعة اللبنانية العام  ،3299حددت لنفسي هدفين اثنين:
التعليم رسالةً لنق ِل المعرف ِة ووسائل التفكير المنطقي والعقالني إلى تالمذتي ،وفق
اعتبار
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ُ
ِ
ق ثقافاتهم ،واالبتعا ِد
َ
معايير أكاديمي ٍة صارمة ،كما المنهجي ِة والتحلي ِل السليم ،وتوسيعِ آفا ِ
ً
جاعال من المحاضرة قاعةَ بح ٍ
تغم ُرني،
عن األيديولوجيا،
ث حقيقية .وكانت السعادة ُ ِ
الصف ،في بعض األحيان ،إلى "مبارزةٍ أكاديمية" بيني وبين طالبي الذين
عندما يتحو ُل
ُ
سها ،أو بمعلومات أخرع تُعطي
كانوا يأتون بمعلومات إضافية جديدة إلى المادة التي أدر ُ
ب أكفاءٍ من حملة شهادات
تفسيرات مختلفة لما أزودُهم به .فكان نتاجي جيدًا بتخريج طال ٍ
الليسانس والماجستير والدكتوراه يحتلون اليوم مراكز إدارية وتعليمية .أحيي منهم في هذه
المناسبة من هو موجو ٌد معنا ،وهم كثير ال أستطيع تعدادهم في هذه العُجالة.
 -9في خضم رحلتي مع التعليم ،لم تقتصر رسالتي على نقل المعرفة إلى تالمذتي فحسب ،بل
أن أكون قدوة لهم في الوطنيةْ .
ْ
وإن أحسنَ المعلم أو األستاذ ذلك ،أضحى صاحب رسالة
سامية .من هنا ،غرست في طالبي حب الوطن ،وأال تتقدم عليه اعتبارات أخرع .فالعلم
والثقافة ،على أهميتهما ،يبدوان من دون جدوع ،إذا لم يقترنا بالمصلحة العليا للوطن
والمواطن .عالوة على ذلك ،لم أفرق يو ًما بين طالبي  ،ال بالجنس أو بالطائفة أو
بالمذهب أو المنطقة ،إال بدرجات التفوق والمعرفة.
ْ
االعتبارات ،وكذلك أبحاثي العديدة التي تحم ُل رسائ َل علمي ٍة ووطنية وثقافية،
لكل هذه
ربما ِ
استحقيتُ
التكريم من عمادة الكلية ومج ِل ِسها.
َ
مجلس كليتِه وللمنسقة العامة وللجن ِة الثقافية
فكل الشكر والتوفيق للعميد أحمد رباح و
ِ
وجزيل الشكر للزميلين العزيزين العميدين حطيط وأبو نهرا على محبتِ ِهما،
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وشكرا ،كذلك ،لألساتذة العمداء ومديري الكلية وروؤساء األقسام ولزمالئي األساتذة األعزاء
ً
ضكم عب َء الحضور إلى مركز
وأحبتي الطالب وعائلتي على مشاركتهم تكريمي ،وقد تحمل بع ُ
العمادة في زحمة السير ،أو من مناطق بعيدة.
عشتم وعاشت الجامعة اللبنانية وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
عاش لبنان
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