تكريم آل جوني للدكتور عبد الرؤوف س ّنو

فخر ،وبمنزلي ھنا ،على ھذه الفرصة التي أقف فيھا
لقد حصلت ،وبكل
ٍ
أمام قل ٍة من أخلص محبيك ،وأمامك أنت كواح ٍد من أھم أعمدة التاريخ المعاصر
في لبنان ،وفي العالم العربي ،أمامك أنت يا دكتور عبد الرؤوف يا أيھا الصديق
والقريب ،ألقول فيك وبصو ٍ
عال ،ما كنت أقوله لك ھمسا ً عبر الھاتف،الذي لم
ت ٍ
ينقطع أبداً بيننا ،أو وج ًه لوج ٍه في مناسبا ٍ
ت عائلي ٍة عديدة.
كثير من األحيان ،كنت أصمت ،ال خوفا ً وال
كنت أقولـ ُھا ھمسا ً ،وفي
ٍ
وجالً من أحد ،مھما كان ھذا األحد .إال أنني كنت اعتبر أن الصمت في تلك
اللحظات ،ھو كال ٌم بحد ذاته ،وفي كثير ٍ من األحيان أبل ُغ من الكالم ،وقد كان
نابعا ً من الغضب واالمتعاض ،على عدم تكريمك في وطنك لبنان،ال من أجل
رفعة لشخصك ،ألنك أنت ،وبجھدك وعملك الدؤوبين ،قد ارتقيت إلى أعلى
مستويات العلم والمعرفة والثقافة ،وليس كذلك من أجل حفن ٍة من المال ،خوفا ً من
أن يكون ھذا المال ،يحمل شروطا ً تقف سداً أمام ضميرك المھني.
فالتكريم كما كنا نريده ،ھو أن يكون عربون احترام وتقدير ،ألنك أغنيت
المكتبة اللبنانية والعربية ،حتى العالمية ،بمجموع ٍة من المعلومات ،لم يسبقك إليھا
أحد ،بالرغم مما عانيت ،ولم تزل تعاني من أوجاع في ظھرك ،وآالم في يدك
اليسرى ،وسببھا كثرة الجلوس للكتابة على الكومبيوتر ،لتقدم للتاريخ ولكل طالب
علم أو باحث ،نبعا ً غزيراً من المعرفة ،لبعض جوانب الحرب اللبنانية البغيضة،
ّ
َ
أرخت من
ونجحت في ذلك ،نجحت ألنك
من سنة  1975وحتى سنة ،1990
ك للتاريخ فقط ،ومل ٌ
دون انحياز لعلمك ،بأن التاريخ ھو مُـل ٌ
ك لمن سيأتي من
بعدك ليستنير بكتاباتك ،ففرضت على نفسك أن تكون وفيا ً لما تكتب ،ألن التاريخ
ليس حكراً أو غطا ًء ألحد ،والباحث في التاريخ ،عليه أن يحافظ على حق
التاريخ ،ألن للتاريخ حق ،وعلى كل باحث أن يحترمه ويقدره بالصدق
واإلخالص والترفع ،وأن يبقى بعيداً متجرداً عن الميول واألھواء السياسية.
وھكذا أنت يا دكتور عبد الرؤوف ،بقيت صادقا ً شامخاً ،قوياً ،كجلمود صخر ال
تلين ،ولم تلن أيضاً ،تحت أي تأثير مادي أو ترغيب أو ترھيب مذھبي ،أو حتى

منص ٍ
ب معنوي ،وقد قلت لي في إحدى اللقاءات" :يا أبو كريم ،لن اسخـ ِّر
ضميري من أجل أي كائن من كان ،أو من أجل أي إغرا ٍء مھما كان".
موقفك الصادق ھذا ،ھو بحد ذاته تكري ٌم عظي ٌم من ذاتك لذاتك ،ومن ذات
ُ
صدق وأنب ُل وأرف ُع ،من أي تكريم ٍ يخضع
من قدرك وأحبك لذاتك ،وھما أ
َ
َ
صمدت بالبرد القارس في
وصمدت
لشروطٍ ال تـمّت إلى قيم التكريم بصلة،
حضن الوطن ،حتى أتاك الدفئُ من حضن خارج حدود الوطن ،وبالذات من ذاك
كثير من الرجال ،أال
اإلنسان اإلنسان ،وذاك الرجل الرجل ،الذي ھو أكبر من
ٍ
وھو األمير منصور بن زايد بن سلطان آل نھيان ،ليحي فينا األمل الذي أوشكنا
أن نفقده ،بأنه لم يزل ھناك في العالم العربي رجاالً تعترف بالعلم وتقدره ،وتقدر
من كتبه ،من دون أية من ٍة أو أي اعتبار مذھبي ،أو ديني ٍ أو عقائدي أو
جغرافي ،بل ألنك َ
أنت وبكل تجرد ،وباعتراف نخبة من المفكرين الذين قيموا
كتابك )حرب لبنان( ،والذين ال يربطك ببعضھم دين ،أو وطن ،وال حتى عقيدة
سياسية ،ونلت على إثر ھذا التقييم التكريم الكريم.
مبروك عليك تكريمھم الذي استحقيته بجدارة ،أما تكريمي أنا وعائلتي لك،
فأرجو منك أن تعتبره ،يا دكتور عبد الرؤوف ،وبكل تواضع ،جز ًء صغيراً من
كبير ،كان قد ضاع في أروقة الجھل في وطنك األم ،آمالً من دولتنا أن
تكريم ٍ
ٍ
تصحو من كبوة اإلھمال،ألن التاريخ لن يرحم المھملين.
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