كلمات حول كتاب د .عبد الرؤوف سنو »المدن األقطاب في لبنان« م َوثّق من الجذور حتى اليوم
28أيلول 00:01 2018

ھو كتاب شيّق وجديد وجميل ،سلس في أسلوبه ،متنوّ ع الموضوعات؛ من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنون.
متع ّدد في ميادين المعرفة ،ويتناول تاريخ لبنان من خالل أربع من مدنه األقطاب على مساحة الوطن ،ھي بيروت ،طرابلس،
زحلة وصيدا ،فيستعرض تاريخھا منذ عصر الفينيقيين مروراً بالعصور الوسطى ،وصوالً إلى المرحلة المعاصرة .
وما يميّز الكتاب ھو تناوله ،بموضوعية ورصانة» ،حكاياتھا« عبر المكان والزمان ،بأناسھا ورجاالتھا وأدبائھا وفنانيھا
وجامعاتھا ومدارسھا وجمعياتھا وعمرانھا وتراثھا وإنجازاتھا وأحداثھا التي م ّرت عليھا ...والالفت في منھجية الكتاب؛

الشمولية المبسّطة ،وجمعه بين النص التاريخي وحوالى  350صورة ولقطة أغلبھا باأللوان ،و 130مستنداً )الشبابيك( التي
تعطي األكاديميين فسحة من المعلومات الموثقة الضرورية ،كما جاذبية ووضوحاً،
فاستطاع عبد الرؤوف سنّو ،بذلكْ ،
أن يرسم صورة للحياة الثقافية في المدن األربع ،ويضيء على بيروت القطب كعاصمة
للثقافة والفنون في لبنان ،وكذاكرة وتراث وھوية .
يس ّر جريدة »اللــواء« ْ
أن تق ّدم للقارئ آراء زمالء الدكتور سنّو وأصدقائه وتعليقاتھم حول كتابه الجديد.

(د .عدنان خوجة :فنان تشكيلي
وأستاذ في الجامعة اللبنانية):
َج َمع المعرفة مع المتعة
بأسلوب سلس بسيط وواضح
في كتابه »المدن األقطاب« الصادر حديثا ً عن مؤسّسة شاعر الفيحاء سابا زريق ،يأخذك عبد الرؤوف سنو في رحلةرومنسية جميلة عبر تاريخ وأنشطة المدن الرئيسة في لبنان  -طرابلس  -زحلة  -صيدا ،بأناسھا وتراثھا ،فيستقرئ الحجر
ونبض الذاكرة ويُعيد إلى أذھان قرائه بعضا ً من مرويات وخصائص ما تعارف على تسميته بالزمن الجميل.
يفتح سنو أمامك نوافذ الشھد المصفى ويلمس ببنان لطافته بعضا ً من ضياء الرحيق الذي تركه األجداد والعباد زخيرة ثقافية
لكل العصور.
قد يشعر المرء ّ
بأن نزھته الثقافية مع العميد سنو ھي أحد سمات الوجد الحضاري لتجربة مؤلف رصين دقيق في خياراته
متشعب األھداف ،ولكنه في الواقع يجمع المعرفة مع المتعة بأسلوب سلس بسيط واضح غير متكلّف جمع فيه المؤلف خالصة
تجربته الطويلة في عالم الكتابة والتاريخ.
ْ
أن تتعرف مع عبد الرؤوف سنّو على مدن لبنان فھذا يعني أنك تقرأ في نصوصه ترجمة للوقائع واألحداث والمناسبات
المفصلية في حراك تلك المدن؛ بأھلھا وناسھا بعمرانھا وتجليات ھذا العمران .تقطف بلمس اليد والذھن سيرة مدن صنعت
التاريخ ولم يصنعھا ،تقف أمام محطّات مھ ّمة من حياة الساحل اللبناني السوري في لحظات مھ ّمة ومفصلية استطاعت فيھا
تلك المدن أن تحتفظ بحيويتھا وبنبض اإلبداع فيھا واإلسھام في رسم المسارات الحضارية التي كرست بعضًا من ھويتھا
وسماتھا في العمران.
كتاب المدن األقطاب سيشكل دون أدنى شك مرجعا ً مھما ً للمثقف والباحث والقارئ متنفسا ً ثقافيا ً في زمن التردي االكبر.
(د .مح ّمد مراد  -الجامعة اللبنانية):
باحث قطب َج َمع تع ّددية المناھج
في توليفة غير مسبوقة)
ھي شھادة من باحث قطب جمع تع ّددية المناھج البحثية في توليفية معرفية غير مسبوقة ،فقد غاص في أعماق المدن -األقطاب ليخرج بتقنياته الفنية بإضفاء مسحة من الرومنسية على تاريخية المدن  -المراكز التي تحوّلت إلى مسرح مثّل عليه
الناس  -أھل الساحل الطرابلسيون والبيارتة والصيداويون ،وأھل المدينة الداخلية زحلة التي تحوّلت تاريخيا ً إلى مخزن لجمع
قمح البقاع والداخل السوري؛ ك ّل ذلك أخرجه عدنان خوجة ببصماته الفنية على مسرح المدن المقصودة بمعالجة الدكتور

سنّو الذي استطاع بح ّ
ق أن يُعيد اكتشاف بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة بناسھا الذين عاشوا ھذه المدن بمناخاتھا بأسواقھا
بمنتدياتھا وحكايات لياليھا وتعامالتھا الممتدة إلى الداخل اللبناني والعربي ،وكذلك إلى العالم ،عابرين المتوسط ليقدموا اللبناني
النموذج الحضاري الذي حمل الحرف والتجارة إلى سائر المعمورة .
لقد أجاد عدنان خوجة السباحة والغوص في بحر كتاب المدن األقطاب للباحث سنّو حيث تمكن من استخراج اللؤلوء والمرجان
في توليفة توصيفية أضفت على الكتاب  -العنوان حلة تاريخية جديدة ستفتح ،بدون أي شك ،األبواب أمام أجيال من الباحثين
للولوج إلى الحراك التاريخي للمدن األقطاب ،كل ذلك في دراسات جادة ومعلقة .
ومن ناحية أخرى ،تشكل مقالة الدكتور سراج شھادة مضافة إلى كتاب البروفسور سنّو ،وھي بح ّ
ق »مقالة قطب« غرفت من
الكتاب معينا ً معرفيا ً أضاف إلى الحراك التاريخي للمدن المدروسة مقوالت جمعت تلويناتھا الثقافية والحضارية والفنية
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية بين لوحات متع ّددة تكاملت في إنتاج ھوية كيانية لبنانية دخلت التاريخ الحديث لتؤكد أنھا
حقيقة تاريخية عمل الباحث سنّو على تظھيرھا بمنھجية علمية اعتمدت منھجا ً ديناميا ً حراكيا ً تطوّرياً ،وأسلوبا ً ھو بمثابة
السھل الممتنع؛ ك ّل ذلك يمنح باحثنا الزميل سنّو شھادة مضافة إلى إنتاجه الفيضي الذي يجعله من باحثي ومؤرّخي الق ّمة،
ليس على مستوى قطرنا اللبناني وحسب ،وإنما على مستوى وطننا العربي وأمتنا العربية من محيطھا إلى خليجھا .
(د .جان جبور :الجامعة اللبنانية)
إبراز تجربة مدن تستشف
من خاللھا تاريخ لبنان
تدخل إلى مدائن عبد الرؤوف سنّو وال تخرج منھا إال مح ّمالً بالعطر .بأسلوب سلس وشيّق يجمع بين المفيد والممتع ،يصولالعميد ويجول بمنھجية يتداخل فيھا التاريخ والسياسة واالقتصاد والسوسيولوجيا والثقافة والفنون ،فتتع ّدد اإلضاءات
ّ
نستشف من خاللھا تاريخ لبنان .سوف يكون ھذا الكتاب مفيداً جداً ألجيالنا الطالعة التي
والمطلوب واحد :إبراز تجربة مدن
يُخشى أن يُحجب عنھا ما تعانيه اليوم التجارب الجميلة التي عاشھا ھذا الوطن ...
أعتقد بأنّه بعد انتشار الكتاب سوف يطرق أھل المدن اللبنانية األخرى كصور وجبيل وبعلبك باب العميد سنّو ليطالبوه بما
يعود لمدنھم من مخزون معرفته .فشكراً عبد الرؤوف سنّو على ھذا الجھد المميّز ،وشكراً لمؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق
الثقافية على تبنّيھا لھكذا مشاريع ثقافية مضيئة ،مع التنويه بھذا اإلخراج الالفت للسيدة ياسيمن مع ّوض .مرة أخرى ،شكرا ً
أيھا العميد الصديق.
(المستشار د .نادر الغزال ):
شعرت وكأني انتقلت عبر الزمن
إلى ذلك الماضي الجميل
 ُلست بموضع اإلدالء بشھادة لآلخرين بالكتاب ،فھذا شرف كبير ال أدعي أنني أھل له ،لكنني تركت لسيل األفكار التي
ولّدتھا قراءتي السريعة يأخذ مداه ،والحقيقة أنني أعبّر بوجدانية عما حصل معي من موقف ومشاعر.
فقد بدأت بنية التصفّح السريع للكتاب فوجدت نفسي أقع في ف ّخ شغف القراءة المتع ّمقة تغذيه مقتطفات من أقوال بارزة لقيادات
زمنية معاصرة ،وأخرى أصبحت عابرة ،في موضوعات شتى منھا الفيدرالية ،والالمركزية ،والمواد الدستورية ،ثم ألنتقل
بعدھا للسير بين أزقّة ھذه الحواضر التي كانت عصية على التاريخ؛ فأخذت منه ما جعلھا مستدامة في ذاكرتنا ،محفورة في
وجداننا ،وراسخة في تراثنا ،ثم أللج داخل الصور فأشعر وكأني انتقلت عبر الزمن إلى ذلك الماضي الجميل ...

وكذلك لقد ش ّدني أيضا ً للمزيد من التصفّح ،بعض الصور القديمة التي تربطني بھا ذكريات شخصية جميلة ،منھا ما ھو في
مدينتي طرابلس التي تسكن فؤادي ،ومنھا ساحات وشوراع في حارات بيروت ووسطھا ،وال سيما ساحة رياض الصلح
حيث كانت مقھى الفاروق ،الذي كانت تملكه خالتي رحمھا ﷲ...
قد يطول الحديث عن متعتي بما قرأت ...طبعا ً سيكون لي صوالت وجوالت مع ھذا المرجع المھم في مضمونه ،والرشيق
في صياغته ...
ھذا ما شعر به الجنان ونقله إليكم البنان ،وكما يقال :ما يخرج من القلب يصل إلى القلب ،وما يخرج من اللسان ال يتجاوز
اآلذان ،فأرجو أن أكون قد نجحت في الولوج إلى قلبكم وقلوب القراء لكتابكم القيّم.
أعود وأقول يا دكتور :نفع ﷲ بكم وبعلمكم وبإخالصكم في سبيل رفعة الوطن واألمة .أرجو أال تكون قد أدخلت اإلطالة في
التعبير الملل إلى قلوبكم...
(د .قاسم الصمد  -الجامعة اللبنانية):
دراسة مع ّمقة تجمع جھات الوطن األربع
إن لم ينجح سياسيو لبنان وأولو األمر فيه في وضع تسوية تؤسّس الرساء سالم دائم فيه ،ﱠفإن الصديق المؤرخ »السربست«
البروفسور عبد الرؤوف سنّو قد نجح بتفوّق وامتياز ،كما عودنا دائماً ،في وضع دراسة مع ّمقة تجمع تاريخ جھاته األربع:
شماله وجنوبه بقاعه وبيروته ،وتشبك حاضر حواضره األقطاب :بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا بأصرة لبنانية ال انفكاك
لھا .
ھنيئا ً لنا سفر البروفسور سنّو التاريخي ،ومبروك عليه مولوده الذي يكلم اللبنانيين في مھد تاريخھم ،مروراً بحاضرھم
واستشرافا ً لمستقبلھم .والشكر موصول إلى مؤسّسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية على اعتنائھا بنشر كتاب العميد سنّو:
المدن األقطاب في لبنان.
(د .رؤوف الصيّاح  -عميد )م( في الجيش اللبناني):
مادة علمية تجعل منه مرجعا ً
لكتابة تاريخ لبنان
وكأن الكتاب »المدن االقطاب في لبنان« يحكي تاريخا ً قديما ً لھذه المدن .وما ْ
ﱠ
أن يبدأ بقراءته
يشعر القارئ للوھلة االولىحتى يجد نفسه أمام تطوّر تاريخي لھذه المدن وعبر الزمن؛ من النواحي كافة والرابط مع محيطھا ،وصور مكتوبة لتاربخ
طويل للبنان بأسلوب شيّق يدفع القارئ الى االسترسال والتع ّمق في القراءة؛ حيث يتس ّمر أحيانا ً أمام مادة علمية تجعل منه
مرجعا ً لكتابة تاريخ لبنان يتموضع في مكتبة كلﱢ منزل والمكتبات العا ّمة ،ألنه خزانة تاربخية ضخمة بح ّد ذاته.
وتد ّل كتب العميد سنّو عن لبنان على منحى وطني عميق وثابت ،وقد أسھم في لجنتين لوضع كتاب تاريخ مدرسي عن لبنان.
وقد عرفه زمالؤه وأصدقاؤه باحثا ً موضوعيﱠا ً متجرّداً ،ھ ّمه الحقيقة التاريخية .فألف تحية لكم أيھا الصديق العزيز بمناسبة
كتابكم الجديد ،على أمل ْ
أن يستمر نتاجكم األكاديمي الغزير.
(د .أنطوان الحكيم -الجامعة اللبنانية):
تجد نفسك أمام مؤرّخ شامخ عمالق

عندما تبدأ بتصفّح كتاب البروفسور عبد الرؤوف سنّو »المدن األقطاب في لبنان ،بيروت – طرابلس – زحلة – صيدا«،تَ ْنج ّر مرغما ً إلى متابعة القراءة دون توقّف وال ملل ،منقاداً بغنى المضمون وبسالسة األسلوب وبرونق اإلخراج للسيدة
ياسمين ميروز معوّض التي اعتمدت الصور واللقطات والرسوم والمستندات ،لجعل النصّ ّ
جذابا ً وأكثر وضوحاً .إنك تجد
نفسك أمام مؤ ّرخ شامخ عمالق ،يكتب بدقّة الباحث وصبره وبجرأة الرائد ال ّشجاع.
ّ
إن الموضوع الذي اختاره »المدن األقطاب« شيّق وجديد ،و ُمدُنه األربع تتو ّزع على مساحة الوطن من جنوبه إلى شماله
ومن شرقه إلى غربه .عالجه البروفسور سنّو بجدارة وشموليّة وبموضوعيّة ق ّل نظيرھا ،مقتحما ً ميادين المعرفة كافةً :إنّه
يجوب معك في كلﱟ من المدن المختارة مستعرضًا الحقبات التاريخيّة التي م ّرت بھا ،مع أحداثھا وآثارھا وشخصياتھا،
ومتطرّقا ً لدورھا السياسي واالقتصادي والتربوي والثقافي ،متوقّفا ً بنوع خاصّ عند رجاالت األدب والفكر والفن .لقد خصّ
بيروت بالجزء األكبر من كتابه ،وھي المدينة القطب بامتياز التي تأرجحت عبر تاريخھا بين انضمامھا إلى الجبل اللبناني
وانفصالھا عنه ،إلى أن احتضنھا لبنان الكبير العام  1920وأصبحت عاصمته .إنّھا تُعتبر مركز الثقل االقتصادي ،بال
منازع ،ومنارة االشعاع الثقافي في شرق المتوسّط .
ال يخشى كاتبنا الموضوعات الشائكة وقد اعتاد على مقاربتھا بشجاعة وتجرّد )نذكر على سبيل المثال مؤلﱠفة الضخم عن
حرب لبنان( واضعا ً جانبا ً انتما َءه الديني والمذھبي والسياسي وأجواء محيطه الثقافي ،متسلّحًا فقط بمبادئ العلم وبِ ِديونتولوجيا
مھنة المؤرّخ.
يبرز البروفسور سنّو من خالل كتابه ھذا باحثا ً رصينا ً محترفا ً وعالِما ً متواضعاً ،إذ إنّه يذكر باألسماء أصدقا َءه المثَقّفين الذين
استشارھم حول بعض النقاط ،كما يشكر ك ّل َمن ز ّوده بمعلومة ،مھما كانت صغيرة ،أو أجاب على أحد تساؤالته .إنّه مؤرّخ
قدوة ،ھنيئا ً لبيروت وللبنان بأمثاله.
(العميد د .أمين فرشوخ  -جامعة المقاصد
كلية الدراسات اإلسالمية):سياق يوصل إلى رسم صورة للحياة الثقافية في المدن األقطاب
الصديق البروفسور عبد الرؤوف سنّو الشغف بالتاريخ ،ليس من أجل تعليمه فقط ،بل كشفا ً لحقائقه وتحليالً لوقائعه وجمعا ًلشذراته في نصوص يوظفھا منعكسة في الواقع الذي يحب أن يكون فاتحة لغ ٍد أفضل ،شغف العالم ھذا ،الذي جسّده في كتبه
المتنوّعة بدا واضحا ً مع ِج ّدة في كتابه» :المدن األقطاب في لبنان« ،ففيه ر ّكز على مدن لبنانية ھي »ذاكرة الوطن« استطاع
في نقل »بعض« تاريخھا أن يبرزھا نجمات ساطعات مثلت أدواراً مھمة ألھلھا وللبنان كله .و»الجديد« فيھا ما أضاء على
»االزدھار األدبي والثقافي« و»الكتاب والثقافة والفنون التشكيلية« ،وھي الوجه النامي الذي عاش أكثره في بيروت وطرابلس
وصيدا وزحلة ،مما ال نجده في مراجع أخرى بھذا الشكل المرتّب والموثّق في أسلوب منھجي ،و»رؤية« تتضمنھا في سياق
يوصل إلى رسم صورة للحياة الثقافية في ھذه المدن »األقطاب».
لم يفاجئني الصديق المؤرّخ سنّو في تناوله ھذا الوجه الثقافي في المدن اللبنانية ،فھو »فعالً« عاشھا ،أو عاش مع عظمة
مثقفيھا :حين كبر فيھا ،متنقّالً في مراكز عالمية وبحثية وقيادية جامعية أتاحت له فرص االختالط بالنخب »والحالة« الثقافية
فيھا.
وسنّو ھو المؤ ّرخ الموضوعي الذي استطاع أن يفصل بين »عاطفة« انتمائه إلى المدينة ،خصوصا ً بيروت ،وإلى تلك الفترة
الغنية التي عاش معظمھا وبين التوصيف الحقيقي لھا ،فكان »الحنين« بعيداً عن »المعلومات« التاريخية المدوّنة غير مختلطة

أو مؤثّرة ،وإن رسم بعضھا في أطر بألوانه زاھية زينت بعض صفحات الكتاب ،وفي ذلك كلّه تأكيداً لصفة العالم ،والمؤرّخ
الموضوعي الذي يتمتّع بھا وھو ما أتاح للقارئ ْ
أن »يقرأ« النص الحيادي/المرجع.
للبروفسور عبد الرؤوف سنّو تھنئة صديق رافقه سنوات في مسيرة مھنية رائدة منتجة ،وفي مرحلة حياة بيروتية عابقة بفرح
خاص ،ونكھة مميزة.
(زاھر مھيب البزري  -فنان تشكيلي ):
شمل الكتاب أھم كوادر الحركة التشكيلية اللبنانية من الرعيل المؤسﱢس إلى المعاصر
في البداية ال بد لنا من شكر المؤلف د .عبد الرؤوف سنّو على ھذا الجھد إلنجاز الكتاب الخاص بالمدن االقطاب ليكونمرجعا ً سھل المنال للمھتمين كافة ،من النواحي التاريخية واالجتماعية والتربوية والسياسية واألثرية ،وخاصّة الناحية الثقافية.
لقد أشار المؤلف بطريقة مبسطة وملخصة ألھم كوادر ومؤسسي الحركة التشكيلية اللبنانية من الرعيل االول المؤسّس الى
جيل الشباب مروراً بالرعيل المعاصر ،في كلﱢ المناطق التي يتناولھا الكتاب المرجع؛ فنحن نفتقر للدراسات والمراجع التي
تتحدث عن الحركة التشكيلية اللبنانية ،رغم وجود كتابات ودراسات ألساتذة وطالب كليات الفنون الجميلة في الجامعة
اللبنانية ،ولكن ھنا نلمس مدى حرص المؤلف على إعطاء الناحية الثقافية والفنية االھتمام الموازي للسرد التاريخي والسياسي.
فمعظم الدراسات تتمحور في نقطة معينة دون األخرى .لقد نسج المؤلف العالقة التأثيرية للمجريات التاريخية في كافة مناحيھا
وشمولھا لمعظم األجيال الفنية وليس فقط الحركة التشكيلية ،بل أيضا ً فنون المسرح والسينما وغيرھا...
والالفت كم المصادر والمراجع التي استند إليھا الدكتور سنّو ،والتي بدورھا تفتح الباب لدى الباحث والقارئ الى المزيد من
التنوير والبحث.
وأخيرًا ﱠ
إن ما ورد في الكتاب من تن ّوع في المعلومة والسھولة المحدثة في الكتابة ،لھو مرجع في الحركة الثقافية اللبنانية
والتأثيرات التاريخية واالجتماعية والسياسية فيھا ،وما ھي حالتھا وتاريخھا وحاضرھا ،وأبرز المشاكل فيھا وحاجاتھا،
وأھمية عصر ازدھارھا وربطھا باألحداث التاريخية المواكبة لھا ،وكذلك بعرض أسباب انحدارھا.
شكرا للدكتور سنّو على ھذا الكتاب ،على أمل المزيد من الكتابات والدراسات خاصّة في الثقافة والفنون التشكيلية .
(إيلي غنطوس  -المدير المالي
لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع):
مرجع تستفيد منه أجيالنا
عندما ّرن ھاتفي ،قبل سنتين ،وعرّف المتح ّدث عن نفسه بأنّه المؤرّخ الدكتور عبد الرؤوف سنّو ،ويطلب مساعدتي
للحصول على صورة ألول رئيس لغرفة التجارة في زحلة والبقاع المرحوم ألفرد السكاف ،لم أكن أعتقد ﱠ
بأن ھذه المكالمة
ُ
استجبت على الفور لطلبه؛ وھذا ما ش ّجعه على تكرار األسئلة عن زحلة أسبوعا ً بعد
سوف تكون بداية صداقة بيننا .وقد
أسبوع ،عمرانا ً وديموغرافيا ومھرجانات ،وفنانين تشكيليين ومسرحيين وأدباء ...ومن جھتي ،سعدت للتعاون معه وتزويده
أن واجبي يحتّم عل ّي ْ
بما يريد لسببين :جديته وإلحاحه في الحصول على المعلومة ،وكوني زحليا ً اعتقدت ﱠ
أن أزوده بجميع
المعلومات عن مدينتي ،كي تستحق أن تكون قطباً ،بجدارة ،بين المدن األقطاب التي يقص تاريخھا بشمولية؛ من القديم إلى
المعاصر.
الكتاب الذي صدر قبل أيام قليلة جديد في موضوعه وتوليفته الفريدة؛ فھو يروي ق ّ
صة أربع مدن أقطاب لبنانية ،قواسمھا
المشتركة العالقات التاريخية واالقتصادية التي تجمعھا ،وانضوائھا ضمن »اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في

لبنان« .أما فرادة الكتاب ،فھي أن المؤلﱢف يقدم لنا مادة في قالب جديد ،يجمع ما بين النص والصورة واللقطة والمستند
)الشبّاك( .برأيي ،إن ھذه المنھجية تسھّل على القارئ الفھم واالستيعاب ،وتبقى راسخة أكثر في ذاكرته .إنه ما يُطلق عليه
أسلوب السھل الممتنع.
وقد شعرت ،عن ح ّ
ق ،ﱠ
بأن الدكتور سنّو يكتب عن المدن األربع بحبّ و»انتماء«؛ فـ»العشق« بين الباحث والموضوع الذي
يطرقه ،أي كان ،ضروري لنجاح مشروعه .فعندما يكتب عن بيروت ،يشعر المرء بأنّه بيروتي أصيل فخور بإنجازات
مدينته الفاضلة؛ لكنه يحمل أيضا ً ھمومھا وھواجسھا .وعندما كتب عن طرابلس ،أبرز دورھا التاريخي كمدينة للعلم والعلماء،
مؤكداً مقوماتھا لتكون عاصمة اقتصادية للوطن .وفي مقدمة الفصل عن مديني زحلة ،أعطاھا أوصافا ً كعروس سرمدية
متألقة بامتياز؛ منذ »والدتھا« حتى اليوم ،وأضاء عليھا ،تاريخا ً وسياسة واقتصاداً وثقافة .أما صيدا ،فتألقت ،في كتاب المدن
األقطاب« بتاريخھا الفينيقي واإلسالمي والحديث والمعاصر.
كتاب الدكتور سنّو يستحق القراءة ،وأن يكون مرجعا ً تستفيد منه أجيالنا التي لم تتعرف إلى إنجازات األجداد .وعليھا أن تأخذ
ضا العبر والدروس من األخطاء التي وقعوا فيھا أباؤھم ،وش ّكلت كوارث على الوطن .سنّو يحلم بوطن »فاضل« ال ينحصر
أي ً
ّ
ً
ً
وسھال.
وجبال
ساحال
بمدنه األقطاب ،بل بمدنه األخرى وقراه ودساكره،
http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%83%D9%84%D9%85%D
8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88-%D8%AB-%D9%82%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1/%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85

