كلمة العميد السابق لكلية اآلداب والعلوم االنسانية الدكتور جوزيف لبكي
في الدكتور عبد الرؤوف س ّنو
وإكبار للحركة الثقافية في أنطلياس لما تقو ُم ب ِه من جهو ٍد في المجاات ال َثقافياة
تقدير
أفترصُها ألُقد َم تحي َة
ٍ
ٍ
ِ
َ
لشاكرٌ
يمياع ِاالِم لاه فبا ٌع كبيار فاي
نحاو
النبيلاة
ا
ه
ت
لفت
لها
وإني
العربي؛
والمشرق
لبنان
في
والوطنية
والفكرية
َ
ٍ
والتدريس والتأليف هو البرفسور ِبد الرؤوف س ّنو.
التحبير
ِ
ِ
أصحاب السعادة والسيادة والقيادة والريادة
أيُّها الحف ُع الثقافي
أيُّها اليميع المكرّ م البرفسور ِبد الرؤوف سنوّ
َ
صاديق م ّك َان الوفاا ُن بينناا ِلا توافاق مِايا
أتحادَ ِان
أنا سعي ٌد الليلاة أن
ٍ
وتاريخ ورؤيا.
وِمع
ُق هوى ومُشارك ِة هدفِ
ٍ
وتناس ِ
ٍ

وتاولفِ رأ

وأصاايع أياام
ِ

أيُّها المث ّقفون
ا
الدكتور ِبد الارؤوف سا ّنو مان دوحا ٍة ِاٍليا ٍة أ صاب ً صامحا ا وباميراا
وقماة وصادقا ا واساتقام َة تعامُاع
ا
ومكانة سياسية ودينية واجتماِية اغتقى منها.
وشرف تجارة وبراِ َة ِلم
الطريق في حيا ٍة مُشترك ٍة منفتح ٍة ِل أهل ِه والمحيط وانطوى
اكتشف في ِملِ ِه داٍرة
الطموح وِمما ِ
َ
ِ
ِ
ا
صا َع شااهادا ٍ ُِلياا فااي لبنااان
ب تلمياقا فااي معاهاادَ اصاة ِلا َمشاق ٍة وجها ٍد .ثا ّم يمّا َم نحااو الجامعاة ليُح ّ
الرحااا ِ
فاي ِ
وألمانيا فناع الدكتوراه في فلسف ِة التاريخ من جامعة بارلين الحارّ ة وديبلوماا ٍ فاي التعلايم العاالي والتنمياة الدوليّاة
والتاريخ الحديَ.
ٌ
ففااق ورهار طاقا ُتا ُه ومواهبُاه
وراح يُصارعُ يحدوهُ إلحا ٌح وإصرارٌ ِل الكشفِ فانفتح أما َم ِينياه
ُ
َ
رسان
ين ومن ف
وناقش ت ي ش المنا ا ِ العلميّة ح ّت
وحابر
وصاغ
شر وأرّ َخ
كبار المؤرّ َ
َ
َ
َ
فكتب ون َ
َ
ِ
أصبح من ِ
شموع ودتت .
العلم بك ّع ما في قل َِك من
ٍ
ِ
ّ
َ والمقااات ِ والدراسااا
ب (ثمانيااة) والبحااو ِ
توي َِ ا قطو ُف ا ُه التاري ّيااة ِل ا مجموِ ا ٍة ماان الكت ا ِ
بموابيع ستة تناول :
تصوّ رُ ها
َ
أ-

ب-
َ-
-

يمكاانُ

ااة ومجتمعاااا ا وِنصا ا
ألمانياااا  :قومي ُتهاااا وتجليا ُتهاااا الوحدوياااة فكاااراا واقتصااااداا وسياسا ا
اارية مويقُهاااا
ومنعطفا ُتها التاري ية وفرصُها وإرادةُ التوحّ ِد والتمقي منوها ا بثقافتِها الديموقراطيا ِة واتِتارافِ
الادوع اتمبريالياة
باالمنح البحثياة فصا ّنفها ِلمياا ا مان
ِلياه
باآل ر .فلم يحابها وهي التي َس
ِ
ِ
ب اتستقملية.
وأ ّكد تمِ َبها بالحركة القومية العربية وِد َم وفاٍِها بطموحا ِ العر ِ
العربُ وقبية فلسطين والصراعُ العربي اتسراٍيلي.
الدول ُة العثمانية والعرب.
الدول ا ُة العثمانيااة وروساايا وبري طانيااا وحركااة اتصاامح ونمااو اتتجاهااا اتسااممية والن ا يِا
الكيانية في السلطنة.
اتساام ُم والمساايحية والتعااايش بااين العقياادتين .ويتحا ُ
ادَ فيهااا ِاان الفتوحااا ِ اتسااممية والتسااامح
ااربهم
اع والمعا َ
ال ادِيني ويطلاابُ ماان المساالمين اِتمااادَ ساالط ِة العقا ِ
اايير العلميااة لنق ا ِد شااراٍعِهم وتجا ِ
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ح-

التاري يااة .وتطاارّ َق إلا الوجااود المساايحي فااي المشاارق العربااي ماان الشااراك ِة إلا اتباامحمع
وبرور ِة ِدم تهميشهم مع المطالب ِة بالحفار ِلايهم كمُعطا وطناي واقتصااد وحباار ِبار
إقام ِة دول ٍة ديموقراطية مدنية.
لبنااانُ الحااديَ والمعاصاار ومسااألة النرااام الطاااٍفي والتعااايش .ولعااع كتابااه القاايّم حاارب لبنااان
( )5771-5791من أهام الكتاب التاي تناولا أوبااع لبناان امع الحارب سياسايا ا واقتصااديا ا
واجتماِياا ا وثقافياا ا بمنهجيا ِة ِلميااة رصااينة بعيااد ٍة ِاان األهااوان السياسااية والعصاابيا ويواريااب
ا
ا
واقعية َيصالح لكا ّع مرحلاة مان تااريخ لبناان وكأ ّناه كتاابُ تصافي ٍة لرواساب
دراسة
الطاٍفية فأت
ٌ
مكون اجتماِيّ .
وحاجة برورية لك ّع لبنانيّ ينتمي إل أ
المابي
ٍ

ويرى س ّنو أن اللبنانيي َّن وقعاوا باحي َة جهلِهام بالجفرافياا السياساية فتقااتلوا وتقاسا َم اتساراٍيليّون
َ
النفوق في بمدهم ما أ ّدى إلا تفكاكِ أوصااع الدولاة وتصا ّد ِع المجتماع والقباا ِن ِلا البُنا
والسوريّون
التعليمية والثقافية والسياسية.
يكون قاد نقا َع اللبناانييّن إلا حالا ٍة مان التكااقب
اتفاق الطاٍف في أن
وتح ّف َر البرفسور س ّنو ِل
َ
ِ
ي ُ
اى إلا أن لبناان ساير ّع يُاراو ُح مكا َنا ُه باين
ُطلق ِليها مصطل ُح العايش المشاترك أو العايش الواحاد و َ لُ َ
ب هوياة وطنيّاة جامعاة وإلا
الوفاق والنياع ما يجعلُاه فاي
َح ّد
طار مجتمعاا ا ودولاة مار ّده إلا غياا ِ
ٍ
ِ
بوِ ِه لتأثير الجفرافيا السياسيّة.
ويطاار ُح س ا ّنو اشااكاليا ٍ صا ا
اعبة للبنااان الحابا ِار والمسااتقبع وهااي كيفيااة إلفااان النرااام الطاااٍفي
السياسي وإقام ُة دولة مدنية ونرام ديموقراطي أكثر من دون هيمن ِة المسلمين ِليه بصفتهم األكثرية
ومن دون ت ويفِ المسيحيين بصفتهم قلّة ِدديّة.
ويعتباارُ إقاما َة الدولااة المدن ّيااة الديموقراطيااة حاما لكا ّع أيمااا لبنااان لك ّنا ُه ياارى ّ
ب
تعثاار قلااك بسااب ِ
اتنقسام السياسي-المجتمعي والطاٍفية والمقهبية السياساية والصاراع اتياديولوجي الاق أصابح يتمحاورُ
اليو َم بين القومي ِة اللبناني ِة والقومي ِة اتسممية ممثلة بوتية الفقيه.
أيُّها الحفع العلميّ
ا
ألوياة مان المباادىن الباروري ِة لمعالجاة مشااكع لبناان فكاان صاريحا ا وجريٍاا ا م ّتيناا ا
حم َع الادكتور سا ّنو
وباحثاا ا ِان ا ّ
التفااف وت مُحاباا َة مقتنعاا ا أن لبناان قااد تباانل مسااح ُته السياساية واتقتصااادية
لحاق والحقيقاة فاام
َ
بيح وِا ّم َ
الط َارشُ المُتباادع فادَ ِ
واتجتماِية ووقع تح سياد ِة القٍاب واألغراب
فانقسم واقتتا َع أبنااؤه واسا ُت َ
َ
راع دولا ٍة ِادلا ٍة قاادر ٍة وقويّاة فبادا كأ ّناه طبيابٌ مت صاىٌ
باأمرات المجتماع
إل
ِ
اتنفتاح والتمقاي األصايع فاي ِ
ِ
َ
التفييار والتحاوّ ِع والتطاوّ ِر والتما ُّد ِن
التاريخ ِِ ندَ هُ وإن كاان مبادٍيا ا ِِ لا َم الماباي فهاو ِِ لا ُم
اللبناني والعربي وأنّ
ِ
والتعاون واتستشراف والتحديَ من دون تلوّ ٍن ومُماألة.
ِ
ِارت بوطنيّا ٍة
دكتور س ّنو راص ُد التحوت ِ والسلوكيّا والتعقيدا العصيّة والحات السياسي ِة المتقلباة
َ
وحكم صحيح وِِ َب ٍر ناصعة وابحة ما يجب فعل ُه ليبق
سام إنسانيّ وحبار ّ وبنرر ٍة ثاقبة
وِلم ّي ٍة
ٍ
ٍ
وشعور ٍ
وتمق وا تمطٍ سليم وديموقراطية لها َفسح ُتها ومداها.
لبنانُ مساح َة حر ّي ٍة
ٍ
ويُفه ُم الدكتور س ّنو بأفكاره وكتابا ِت ِه أ ّن ُه :
َ حيّ وسلوك ديمقراطي حديَ ومتطور وِادع.
 يحترم مقوما العيش كإر ٍافاٍن
افاٍر والبا ِ
 ويت ااوّ فٌ ماان تكاارار تجااارب المابااي مُلحاا ا فااي جما ِاع اللبنااانيين وابعااادهِم ِاان الصا ُِ
ب والتسلّطِ والتسيُّس.
واألحقا ِد
والتكاق ِ
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بفجر جديد ونهتف جميعا ا
ونحن نأمع من مع دِو ِت ِه أننا سنرحّ بُ يوما ا
لصحو وطني ونفناي لطمأنيناة
ٍ
ٍ
المستقبع.
أيُّها الحفع الثقافيّ
اقف المانهو التاااري ي وبا َ
اوابط ُه باحثاا ا منقباا ا فااي دور المحفورااا
احتار َم الاادكتور ِبااد الارؤوف سا ّنو سا َ
َ
وكنوي ِلمية وم باو ٍ ِمّقا معرف َتا ُه وطاوّ ر ثقاف َتا ُه فايادَ
وثاٍق
والمؤسسا العلمية الفربية والعربية ِن
ٍ
تدقيقا ا في المجريا واألحداَ.
ووباع ابحاثا ُه فاي
اطارهاا الجفرافاي والسياساي والتااري ي واِتبا َار أنّ
طارح اتشاكاليا ِ والفربايا ِ
َ
َ
ِ
ُ
ا
ا
نتاٍو واستنتاجا ٍ وحقااٍق
األسباب ت تفترتُ مسبقا كمُسلما فهي تبحَ ِن نفسِ ها فتابعها وانته دوما إل
َ
َ
ا
ُ
بن ِل مُصادفا ٍ فأبح موثوقاة لمان أرادَ أن يُادقق فاي
رجها بأحكا ِم ِه الصحيح ِة الدقيقة الرصينة التي لم ت َ
أ َ
غوامب ُه.
فصوع التاريخ ويستجلي
َ
والشموع والموبوِية فلم َي ِفبً ِليه نقىٌ أو إلما ٌح ولام ُت َشابً كتابا ُتا ُه بمايا وت
تميّي انتاجُ ُه بالتنوّ ع
ِ
لمقياس
بوع
وانسجام ومنطق و
سن تركيي وتكام ُِع َرصفِ وبُنيان وترابُطِ
ٍ
سبي َع ِليها لفامي ك ُّع قلك ِل حُ ِ
ٍ
ِ
ٌ
ا
ٌ
َ ميية اصة تحليم ورؤية.
ب أو بح ٍ
واحد ِل أ ّن ُه يبق لك ِّع كتا ٍ
وع فااي مواقا َاع جفرافيااة متعاادد ٍة شاامل ً بعباا ا ماان
تنوّ ِا ً كتابا ُتا ُه التاري يااة فماان َبشا ٍار إلا جماِااا ٍ و ُد ٍ
أوروبا وتحدياداا ألمانياا والسالطنة العثمانياة ودوع ِربياة ومنااطق مان الشارق األوساط وأفريقياا ولبناان الاق
س لَ ُه حيّياا واسعا ا من اهتماما ِت ِه.
كرّ َ
أبوابهاا
ب من
لجميع الموابيع التي أثارها و َف ِهمها ِميقا ا متصديا ا ل ُك ِّع با ٍ
ب واس ٍع
دَ لّ كتابا ُت ُه ِل استيعا ٍ
ِ
ِ
الجلَا ُد
والجلَاد.
التفكيار والعلميا ِة والمنهجيا ِة الصاارمة والمثاابرة
بروح من الجديّة والتجديد والجُ رأة وسموِّ
أولايس َ
َ
َ
ِ
ٍ
نصف العبقريّة؟
َ
استراح إل نعيم.
وانني ِل ثقة بأ ّنه يعتري ِه وهنٌ إقا لدَ إل راحة أو
َ
أيُّها ال ُنجد األوفيان
للعلام
ص ُه العقلاي
بقطع النرر ِن أهميتِها أو حجمها؛ وبدا ا م ُ
الموابيع التي أرّ َخ لها
أحبَّ الدكتور س ّنو
َ
ِ
ِ
ا
ُ
تسلساع ورباط ومحاايرة
تواينا بين الواقعية والتااريخ ِلا
َ والتفكير والنقد والصياغة بم هوى .وأوجدَ
والبح ِ
ٍ
َّ
َ
بحاَ
تحليع الماألوفِ والعاديّاا باع
وابحة ل لط األيمنة وكأ ّني ِب ِه ِل َم فبيل َة التجدي ِد التاري ي فلم يقفً ِند
ِ
َ
واساتنهت
وطارق أبواباا ا بعيادة فاسات ر َ العِبار
ملتبسا َة الادتت والتفساير
في مساٍ َع وكلما ٍ
َ
َ
ومعاني وجُ ماما ِ
وجدولاة وفهرساةا
ا
ِبامار ِه فهماا ا وتحلايما
الباماٍر التاري ياة ووصاف العِام فقا ّع مان جاارا ًه فاي م
الهمم وأيقر
َ
ِ
ِ
وجم َن مبمون وإفادة.
باح ٌ
ُ
دقيق المُعالجة ِل سعادة دا لية وارتيااح نفساي فام
َِ ِليم دا ٍِ ُم العنان أصي ُع المعرفة ثر ُّ القلم
غبب وت انحياي.
انحدار وت حُ ّم وت
َ
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أيُّها األصدقان
غماوت فياه وت تكلُّاف
مبن فم
ِراس فنيٍّ
َ
ٍ
َح َم َع كتابا ِت ِه التاري ي َة ه ّما ا حياتيا ا ففاى ِبها وحلّق ِل م ٍ
بع غيارةٌ مفيدة.
صاٍبة.

متأن بم بمدة لام تلتابس ِليا ِه األماور وت اساتحال ً حلاوع فجاان أطروحا ُتا ُه مُطمٍناة
وابِ ُح التفكير
ٍ

قارب الموابيع بم تص ّن ٍع وت تف يم وت مواربة .فأن َ يا سامعي مع رجُ ِع ثقة محتر ُم الرأ مُتمرّ سٌ
َ
ّ
الحاق ِلا سُاهولة
والتميياي واساتقرا ِن
والتركياي
والتقدير
والتحليع
باتستنتا
ها
دَ
ية
التاري
بالفباٍِع
غنيٌّ
وقواِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
غير أ ّنهُم َنساوا أو َتناساوا
قاسية مُرّ َة المِقاق
اِتبر بعبُهم أنّ جيناا من ُِصارا ِت ِه الفكريّة جان
وج ّدية لدرجة
َ
َ
أ ّنها كالدوان تشفي وتقي من األ طان الوطنية فكتابا ُتا ُه مارفةٌ
مساتقبع
لفكار ِه الباارب فاي التااريخ والهاادف إلا
ٍ
ِ
مشرق مريح.
ٍ
ّ
تقرأهُ ّ
ٌ
مشاحونة باألرقاام وجنااهُ وفيارً
ولاق ِة المبامون والبُعاد .فصافحا ُت ُه
العارت
التسااؤع و
بلقتين ّ :لق ِة
ِ
ِ
َ
ومباحاَ ومطالاب
أغارات
وموبوِا ُت ُه مُهمّة لها فبانا ُتها المتنوّ ِة فهاي تقاو ُد إلا محطاا ٍ وواحاا ٍ وإلا
ٍ
الرمية وشعارُ هُ " :المعرفة التي ت
ِل جاقبية .إنها دراسا ٌ نقيّة بميرُ هُ ح ٌّد لها َِدَ َع في أحكا ِم ِه
وأصاب في َ
َ
ُتفيد كالجهالة التي ت تبرّ !".
أيُّها األحبة
وانسياق معن
التعبير ِل فصاحة وبمغة
تميّي أسلوب الدكتور س ّنو في براِ ِة اتستهمع وسهول ِة
ِ
ِ
أكسب مؤلفا ِت ِه رواجا ا واستحسانا ا في األوساط الفكرية والثقافية والسياسية الراقية.
َ

ماا

ُ
لُف ُتا ُه مُتعافيااة مُشاارقة سلِسااة فاام مسا َ
ألفارا ُه وقااعُ ِِ بااار ٍة وتجاارّ ؤٌ وتطويااعٌ
اف.
ااحيق مُصااطنعة وت تكلّا َ
وانترا ُم ُيمُر ٍد في سِ لك ِل د ّقة ووبوح.
ٌ
َ والحاوادَ مُبتكِارُ ألفاار
عرفتِا ِه باألحادا ِ
مر َم ِ
نقِيُّ السبك صافي العبارة قل ُم ُه نافق صريح يُعبّر ِن َج ِ
دون ِناان
دون ملاع وتف َهمُا ُه َ
بر العاد َ إل رُقيٍّ مُرهفً تقرأهُ َ
جدي ُد المقاربا والمُشابها وكثيراا ما حوّ ع ال َ
ا
أسلو ُب ُه اى وص َي ُف ُه منماية وبيا ُن ُه مُنس ٌ
كتابة وأسلوبا ا وتأليفا ا وتعليما ا فم الفكرةُ تعصاهُ
َّق وابح و َنفح ُه حار
وت الكلم ُة ّ
تتعثر فاستقر ً مقاتت ُه ِل الحبكة وحلّ َع بد ّقة م ٌ
ِّ
شق القلم ِيشة
ِاش ِل
ُبالغ فيها أحيانا ا وكأ ّني ِب ِه
َ
مع الكلم ِة المُعلَنة.
مربيّة أسهم في امتمك قُدر ِة ممقا ِة الكلم ِة المكتوب ِة َ
أيُّها الشرفان األوفيان
ٌ
صادق صدوق ج ّد ٌّ َس يٌّ وفايٌّ أماينٌ منفات ٌح صابورٌ
الدكتور ِبد الرؤوف س ّنو كري ُم المحتد
ً
ّ
الحاق
صلبٌ في
جلو ٌد نراميٌّ مُستقي ٌم أبيُّ النفس َجسورٌ صريح نبي ُع األ مق صافي البمير مُثقفٌ مُث ّقف َ
جر ُن الموقف حبار ٌّ حوار ٌّ سامي الكلمة والروح ِاد ٌع ُكفُ ٌن.
َيق ُ
ص ِاب ُح اتساتقباع انايس المحبار هناي ُن المعشار
ِر السريرة منشارح رفياه مُتوابِ اعٌ متوقاد الاقهن َ
رقيق الطِ باع ت ّ
ُ
مقام أو جاٍية وت ته ّده محنة.
تهيهُ نشوةُ ٍ
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أيُّها الحفع الكريم
-

صا َ
اع
اع بااين أبنااا ِن المجتمااع ِل ا حيو ّيا ٍة َ
اادق أِاام َم العقا ِ
الاادكتور سا ّنو ماان رجااات ال ُن بااة والوصا ِ
ب
امح معايا ِ
َ
وأصاحاب الاارأ والفكاار فارتااحوا إلا نياه ِتا ِه وِلمِا ِه وتجاارّ ِد ِه ونبلِا ِه وحماسِ ا ِه فااي اصا ِ
المجتمع وسقطاته.
واتنهيار الوطني.
تعبير وتفيير تج ّندَ
طاق ُة
لرفع التحديا ِ
ٍ
ِ
ِ
ٌ
استقراٍيٌّ أمينٌ
دقياق للعمقاا ِ واألهاداف ومُكتشافُ
للوثاٍق والمقكرا والتقارير واألحداَ ومحلّا ٌع
ِ
ِداع الدبلوماسية وتمِ ُِبها ومقاصِ دها ومراوغتِها.
ِ
ٌ
بافية ما جعلَ ُه من كبار المؤر ين المثقفين األفقاق.
ت هبان في كتابا ِت ِه أو أقوا ِل ِه بع معارفُ
لمقيااس القيماة فلام َتبِ اعً ِمنا ُه ساان ٌ
للفكر ِة ِندهُ حُ ٌ
ِحة فاي متاهاة ورا ّع ِلا
رمة َتقرأهُ وأن َ ت باع
ِ
ثوابت ِه العلمية في تنوّ ع بحو ِث ِه.
ومعاان
تحقيقا ُت ُه وكتابا ُت ُه ومُناقشا ُت ُه يثق ِبهاا المفكارون وأربااب العقاوع النيّارة لماا تحما ُع مان دتت ٍ
ٍ
ً
وحقاٍق.
والتماِا ٍ

ومن مو ِق ِع ِه الفكر والتأري ي واأل مقي والعلمي ُكرّ َم :
َ الشرقية في بيرو
 بعبوية الهيٍة اتستشارية للمعهد األلماني لألبحا ِبنيع وسام اتستحقاق األلماني من رٍيس جمهورية ألمانيا اتتحادية
ِ
بالحصوع ِل جاٍية الشيخ يايد ِان كتاباه "حارب لبناان" وبادروع ويارة التربياة والتعلايم العاالي
ِ
ّ
وب َاع ِنهاا
وجها أكاديمية م تلفة وبتنويها متعددة ولوحة شرف من ِاٍلاة سانو العريقاة التاي َ
َ
ونشاطها ووجو َهها.
كتابا ا يتناوع تاري ها
 ا تير ِبواا في جمعيا تاري ية لبنانية وألمانية وِربية فاِلة.شارك في تعديع مناهو التاريخ في جميع المراحع التعليمية في ويارة التربية الوطنياة وفاي الجامعاة
اللبنانية والكلية الحربية كما َ
بري محابراا مجليا ا في الماؤتمرا والمنتاديا ودبّاو أكثار مان مٍاة مقالاة
وباع ِادداا
وبحَ وألق أكثر من مسين محابرة ونشر له كتابا ِديدة في الصحف والمجام
َ
َ
ونااقش الكثيار منهاا وكانا لا ُه
كبيراا من مقدما كتب وراجع كثيرها وأشرف ِل أطروحا ورساٍع
َ
امم المحليااة والدوليا ِة المرٍيا ِة والمسااموِ ِة
اسااهاما ٌ أكاديميا ٌاة متعااددة ومقااابم ٌ مااع م تلااف وسا ِ
ااٍع اتِا ِ
والمكتوبة.
الحابرون م ّتسعٌ
وليس مستحسنا ا في مثع هقا التكريم أن نببط ما ت ّم قكرُ هُ بتوس ٍّع فأما َمكم أيّها
َ
ٌ
روناق ونباارة
صاوغ لَا ُه
لترافقوا الدكتور س ّنو ِل دروب مؤلفا ِت ِه ونشاطا ِت ِه في النشارة الملحقاة ِلا
ٍ
ٌ
ّ
الحق.
وطريق مق َه ُب ُه
أيُّها المثقفون
يدأبون ِل القرانة والكتاب ِة والمُطالعة ويمرّ سهم
اهت ّم الدكتور س ّنو برفع مستوى طمبه وجعلَهم
َ
ِل النقد العلمي فيكتشفوا الحقاٍق.
ّ
بنفااٍس دراسااتِه وقاد َحصادَ
أجيااع هاي الياوم أما ُع الفا ّد وأتح َفهاا
وي َع قل َب ُه في التعلايم فِلاقاا ِلا
ٍ
ِ
ب كلماة ولام َت ُفارَّ هُ
سنابلِه الوفيرة.
الكثير من
أوتي موهب َة الكمم وفنَّ التادريس ِلا َرجاحاة ِقاع وصاوا ِ
َ
َ
ِ
ٌ
مباهاةٌ فارغة رغم صوب ِة معار ِف ِه.
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التحبير والعم َع بدق ٍة
موع واتفاد َة من الوق ودوا َم
ِلّم طمبه الرصان َة ومعاداة الركاك ِة وال
ِ
ِ
التعلايم والعلا ًم والماتفه َم
واألفكاار الملتوياة فكاان األكااديميَّ الصاار َم ورساو َع
وتأن ومحاربا َة الساطحي ِة
ٍ
ِ
ِ
لطمب ِه حات ٍ وحاجا ٍ باحترافٍ وحسٍّ فيٍّ فأصفوا إليه بارتياح.
ِ
كاارّ س ِما َارهُ للجامعااة رسااوتا ومربياا ا مُرشااداا ومُوجهاا ا أسااتاقاا وراِياا ا ونطقا ساانوا ُ تعلي ِما ِه
ا
ب والعطا ِن بفبلِ ِه بحثا ا وِلما ا وسلوكا ا
وثقافة وتقييما ا.
الحافل ُة بالجها ِد وال ص ِ
َ
ورفعا ُه
وبابط مساتواها
مناهجهاا
أوكل ً إليا ِه ِماادة كليّاة التربياة فاي الجامعاة اللبنانيّاة فطاوّ ر
َ
َ
ارامو ورساااٍ َع وأطروحااا ٍ ومااؤتمرا ٍ ولجان اا ا ِلميا ااة وامتحانااا ٍ واقتراحااا  .فصااان الكلّيااة وأنماهااا
با
َ
وأساليب جديد ٍة مواربا ا ومتفانيا ا ِل أمان ٍة حيّة متجددة وثبا ٍ في داٍار ِة
بكفان ٍة ودراي ٍة ومبادرا ٍ متناسق ٍة
َ
بروح ِارمة.
الواجب
ٍ
ٌ
وله مساهما ٌ
ا
ورؤى وتربويا .
واسعة في كلي ِة اآلداب لجانا ا ومعادت ٍ ومسؤوليا ٍ
إ ّنه ّ
بحق من مفا رنا العلمية في لبنان وألمانيا والمشرق.
أيّها األصدقان
َقطا َاع الاادكتور س ا ّنو أيمن ا َة ُِما ِار ِه نعما ااة مااع اماارأ ٍة " ُهاادى" كان ا موِِ اادَ ه وحل َم ا ُه األبه ا ومرف َت ا ُه
ا
ا
ا
وبيافة ولطفا ا وقوقا ا فنياا ا رفيعاا ا وتوجيهاا ا
ورِاية واستقباتا وس ا ان وكرما ا
إحاطة وحبا ا
المشرق َة فرافقت ُه
لولديهما العيييين وسام وسمر.
أيّها الصديق
ِليك وِل العاٍلة البرك َة والصاح َة والعافيا َة ً
ِك كاي
ِك وجهااد َ
ول َيعً ب ًُاد َك فاي مشااريع َ
َ
فليُجً ِي ِع هللاُ
ِطانك الثرّ وكي تبق وجها ا وطنيا ا وتاري يا ا حرّ اا وراٍداا ومصلحا ا وأ ا ا ِييياا وصديقا ا
تواص َع
َ
داٍم الوفان والمحبة وات مى.
ُسب ِغ هللاُ ِليك نِع َم ُه َ
ِندك منها.
فوق ما
َ
ولي ِ
سلِم َ لناِ .ش ُتم وِاش الحركة الثقافية وِاش لبنان.
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