كلمة الدكتور نادر سراج في المحتفى به
ُثالثيات رؤوفية على ضفاف انطلياس
التربية والتعليم فضا ٌء جام ٌع كان له فض ُل لقائي األول بصديق العمر عبد الرؤوف سنو .معا ً
عملنا في إطالق مؤسسة الحريري في منتصف الثمانينيات ،وضمن فريق عمل واحد شيّدنا جسر
المحبة والتواصل عن طريق إدارة وتنظيم أول عملية وطنية شاملة لتوزيع مساعدات غذائية على
طول خارطة الوطن .ومذذاك لم تعرف عالقاتنا العائلية منها أو الشخصية أو الجامعية َو َهناً ،بل
اشتدت أواصرها بمرور السنين واأليام.
****
ٌ
ً
ٌ
والءات و َن َع ٌ
ٌ
جلية للعيان في
ثالثية تتداخ ُل في شخصية المكرم ،وتبدو
وكفاءات
مات
ثمّة خصا ٌل
مختلف سلوكياته.
فهو كما يعرفه محبّوه وزمالؤه وطالبه مج ٌّل ومثابرٌ ومعطا ٌء في العوالم المتداخلة التي تسِ َم
حركة األستاذ الجامعي الكفؤ؛ وأعني بها التدريس الجامعي والبحث والتأليف.
ت ثالثة في
ت مديد ًة من عمره موسو ٌم ب َن َعما ٍ
لكن هذا الجانب المهني الذي صرف فيه سنوا ٍ
ت مماثلة.
مقابل الءا ٍ
ف عنه أنه يجهر ِب َن َع ِم ِه لألطاريح واألبحاث الجامعية متى استوفت علمية منطلقاتها ،أو
ع ُِر َ
المنهجية الم ّتبعة في طرائق عملها وتحليالتها ،أو لجهة وضوح إشكاليتها وتكامل معالجاتها
وتقسيماتها.
هذه ال َن َع ُ
ت مح ّقة يرفعها أستاذ التاريخ الحديث حينما تدعو الحاجة،
مات تصطد ُم أحيانا ً بالءا ٍ
أو في مواجهة إلحاحات ومداخالت غير بريئة :ال للمحاباة والتملّق؛ ال للتهاون البحثي األكاديمي من
سرقات أدبية موصوفة (تناصّ في غير محله) أو استعارات كيفما اتفق؛ ال لمنح الدرجات والترقيات
والتقييمات وما إليها بدون مسوّ غات.
ث تختصرُ المسارين الشخصي واألكاديمي لصاحب كتاب "حرب
خصال ثال ٍ
ونص ُل إلى
ٍ
الحق سمةٌ
ٌ
لبنان" :فصاحبُه صاحبٌ  ،وصداقته مستدامة (تدوم وتدوم) ،والمجاهرةُ
ّ
بقول كلم ِة
ِ
ٌ
ُرف بهما،
معروفة عنه ،حتى لو كلّفه ذلك أثمانٌ وأثمان .أما طيب ُة القلب والسماح ُة اللتان لطالما ع َ
ُ
ب أصدقائه وزمالئه ومحبّيه ،والعب ُد الفقي ُر واح ٌد منهم.
جواز
فهما في الحقيقة
عبوره إلى قلو ِ
ِ
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