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حمليات
ذكرى �أ�سبوع المنا�ضل القومي محمد خليفة

تحيي ذكرى ا�ست�شهاد باعث النه�ضة
منفذية �سدني في «القومي» ْ

الأيوبي :نخو�ض معركة ّ
الحق والواجب على مدى الأر�ض ال�سورية
أحيت منفذية سدني في الحزب السوري القومي االجتماعي
ذكرى استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده باحتفال
حاشد حضره إلى جانب منفذ عام سدني أحمد األيوبي ،المندوب
السياسي للحزب في أستراليا ع��ادل موسى ،عضو المجلس
القومي محمود الساحلي وأعضاء هيئة المنفذية وع��دد من
المسؤولين.
كما حضر االحتفال قنصل سورية في سدني ماهر دباغ ،ممثل
تيار المرده في سدني الياس الشدياق ،ممثل منظمة التحرير
الفلسطينية في أستراليا منير محاجنة ،وممثلون عن التيار
الوطني الحر ،حزب البعث العربي االشتراكي ،جمعيات وأندية
وشخصيات إعالمية واجتماعية.
افتتح االحتفال شادي الساحلي بكلمة ترحيبية أشار فيها
إلى أنّ الثامن من تموز ،وقفة يؤكد من خاللها القوميون التصميم
ومضاء العزيمة على مواصلة النضال في سبيل القضية القومية.
ثم قدّمت ثلة من األشبال كلمة باللغة االنكليزيّة.
وألقت الطالبة شيرين نزها كلمة الطلبة باللغة اإلنكليزية،
أس��س الحزب ليعيد إل��ى األمة
وج��اء فيها أنّ أنطون سعاده ّ
السورية وحدتها بعدما م ّزقها االستعمار كيانات ،ولمواجهة
القوى الصهيونية التي تحت ّل جنوب أمتنا أي فلسطين ،كما شدّد
على إصالح المجتمع ووحدته.
ورأى اإلعالمي عباس م��راد أنّ الغرس ال��ذي زرع��ه سعاده
يجسده
في أبناء عقيدته سيوصل إلى انتصار محقق ،وهذا ما
ّ
القوميون االجتماعيون اليوم على أرض سورية ،إلى جانب
الجيش السوري والمقاومة ،وال يدخرون جهدا ً ويقدّمون أغلى
التضحيات ،ويظفرون بشرف الموت من أجل العقيدة كما قال
فيهم الزعيم.
وأض��اف م��راد :في زمن الفكر الرجعي والهجمة االستعمارية
الجديدة ،ندرك أهمية قول سعاده في عدم بحثه عن الخالص في
الحكومات إنما في الشعب وفي إيقاظ وجدانه القومي لتحقيق
مصالحه ،وتقرير مصيره وتأكيد كرامته ،إنه البحث عن الخالص
الحقيقي في المعرفة المرتكزة على العلم والتي تستند إلى مك ّونات
األمة ومرتكزات ق ّوتها والطموحات الحضارية التي توصلنا إلى
المستقبل المنشود.
وألقى الياس الشدياق كلمة ِباسم تيار المرده أكد فيها عمق
التحالف مع الحزب السوري القومي االجتماعي ومتانته .وأشار
إلى أنّ ما تشهده بالدنا اليوم ،من حروب إرهابية تقضي على
وصحة مبادئه ،التي
اإلنسان والحضارة ،تؤكد أهمية فكر سعاده
ّ
لو التزمتها بالدنا لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.
ولفت إل��ى أن االستعمار وأدوات���ه الداخلية اغتالوا سعاده
للتخلص من ك ّل من يعترض على مخططاتهم للسيطرة على بالدنا
ومواردها.
وألقى منير محاجنة كلمة فلسطين ،فاعتبر أنّ أنطون سعاده هو
زعيم األمة وهو أ ّول من حذر من الخطر الصهيوني على فلسطين
واألم��ة .وأنّ مبادئه وعقيدته وحزبه الر ّد العملي على المؤامرة
الصهيونية على فلسطين واألمة.
ثم تط ّرق في كلمته إلى ما تواجهه سورية من حرب شرسة،
معتبرا ً أنّ هذه الحرب تأتي في سياق التآمر على األم��ة وعلى
موجها ً التحية إلى ك ّل المقاومين في
القضية الفلسطينية .وختم
ّ
سورية ،وإلى القوميين في الطليعة ،وإلى جيش سورية وقيادتها
وشعبها الصامدين في وجه المؤامرة.
وألقى القنصل السوري ماهر دباغ كلمة قال فيها :إنّ التاريخ
ومسار األحداث يؤكدان لنا صحة مبادئ الزعيم أنطون سعاده
وأف��ك��اره ،إذ جاء تأسيس الحزب السوري القومي االجتماعي
لتحقيق هذه المبادئ .وتتأكد صحة هذه المبادئ في وقفات
الع ّز التي مارسها القوميون منذ التأسيس ،في مقاومة الصهاينة
واالستعمار ،وك ّل من حاول التطاول على حقوق األمة وكرامتها،
ونرى هذه المواقف تتجدّد اليوم بوقوف الحزب إلى جانب الجيش
السوري وعلى كافة الجبهات ،إذ أضحى مقاتلو الحزب والمقاومة
وجنود الجيش السوري الس ّد المنيع في وجه المؤامرة على األمة.
ووج��ه دب��اغ التحية إل��ى الجيش السوري والحزب القومي
ّ

مراد

الديراني

مقدّم الحضور

تسعى م��ب��ادرة «ص��غ��ارن��ا ك��ب��ارن��ا» التي
يتب ّناها مركز األعمال والمؤسسات السوري،
إلى تفعيل االهتمام بشريحة األيتام والمس ّنين،
نظرا ً إلى عدم قدرة هذه الفئات االجتماعية على
االنتاج ،ما يجعلها تعاني من نظرة المجتمع
السلبية إليها أحياناً .إذ تركز فكرة المبادرة
على تمكين هذه الفئات من جهة ،ودعمها نفسيا ً
ومعنويا ً من جهة أخرى .اعتمادا ً على أساليب
تالئم أوضاعها وإمكانياتها المحدودة.
وتض ّمنت المبادرة التي انطلقت مرحلتها
األول���ى منذ أرب��ع��ة أشهر ف��ي دار األي��ت��ام في
صحية تثقيفية
الالذقية ،إقامة ورش عمل
ّ
لأليتام ،إلى جانب دورات إسعاف أولي أشرفت
عليها ّ
منظمة «الهالل األحمر السوري».

بعجور :لم يعد جائز ًا ال�سكوت عن نظام
محا�ص�صة طائفية يرهن م�ستقبل النا�س

جانب من الحضور

األيوبي

الشدياق

دباغ

والمقاومة على ما يقدّمونه من تضحيات دف��اع��ا ً عن سورية
وموقعها ودورها القومي.
وألقى الشاعر القومي فؤاد شريدي قصيدة من وحي المناسبة.
ث ّم ألقى منفذ عام سدني أحمد األيوبي كلمة استهلها بقول سعاده:
فباق» ،وتوجه إلى القوميين قائالً :ها هو
«أنا أموت أما حزبي
ٍ
حزبكم شاهدنا ينبوعه في أشبال وزهرات اصطفوا أمامكم منذ
قليل ،وهم الذين تحدّث عنهم سعاده حين قال إنه يعمل ألجيال
لم تولد بعد .وسعاده بوالدته وبوضع عقيدته وتأسيس حزبه
هو زعيم األمة وليس لألمة زعيم سواه ،والدليل هو في ما أثبتته
ك ّل الوقائع واألحداث بأنّ فكره وعقيدته ومبادئه تم ّثل الخالص
الوحيد لألمة.
أسس سعاده الحزب بعد وضعه العقيدة،
وقال األيوبي :يوم ّ
ح ّذرنا عبر فكره ُ
وخ َطبه وحضوره من الخطر الصهيوني على
فلسطين ،وهو من قال إنّ الخطر اليهودي على فلسطين ،هو أيضا ً
خطر على لبنان والشام والعراق .ومشهد اليوم واضح وضوح
اليقين ،ها هي أبواب بغداد ُت ّ
دك اليوم من بني صهيون ،وها هي
أبواب دمشق ،وباألمس القريب أبواب بيروت وشوارعها ،ولوال
البطل القومي خالد علوان لما كانوا رحلوا واندحروا من العاصمة
بيروت.

شريدي

وإذ ح ّذر االيوبي من مخاطر الطائفية قال :سعاده لم يستشهد
بالمعنى الضيّق لكلمة الشهادة ،هو الخالد فينا ،في لحظة
االستشهاد ،لقد تح ّولت الشهادة خلوداً ،فأصبح الخالد فينا فكرا ً
ونهجاً ،وصار حزب أنطون سعاده حزب األمة.
وأكد األيوبي أن هناك حقيقة واحدة ،وهي أن سورية للسوريين
والسوريون أمة تامة ،بهذا سننتصر جميعا ً وسيأتي انتصارنا
انتقاما ً الستشهاد سعاده ،وهؤالء جنود سعاده نسور الزوبعة
يقاتلون ك ّل يوم في فلسطين والعراق والشام وفي ك ّل مكان على
أرض األمة ويعلنون للتاريخ أنّ سورية للسوريين والسوريون
أمة تامة.
ّ
الحق والواجب في فلسطين
معركتنا معركة قومية ،معركة
والعراق والشام وعلى مدى األرض السورية.

«وسام الصداقة»
للمغترب الديراني

بعد الكلمات ،سلّم األيوبي «وسام الصداقة» للمغترب حسين
الديراني ،وألقى األخير كلمة شكر فيها رئيس الحزب النائب أسعد
ح��ردان ومنفذية سدني على الوسام ،وأك��د أنّ رسالة سعاده
خالدة عبر األجيال.

محاجنة

نزهة

«�صغارنا كبارنا» ...مبادرة مجتمعية تعزّز مفاهيم �أخالقية و�أُ�سَ رية مهمّة
ياسمين ك ّروم

5

مؤسس المبادرة ،أنّ
ورأى علي يوسف،
ّ
مبني
اختياره األطفال المشاركين في المشروع
ّ
على معايير معيّنة ،تب ّنت الحماسة والفعالية
كأساس لها .فعالقته بأطفال الدار التي جاءت
عبر تدريبات سابقة لمصلحة «نادي افالتين»،
سهّلت المهمة أم��ام��ه وساعدته ف��ي اختيار
 21طفالً وطفلة للمشاركة في ورش المبادرة
المخصصة للفئة العمرية ما بين  11و 15سنة،
ّ
مع إتاحة الفرصة لمشاركة األطفال األصغر
س ّنا ً ليكونوا فعّ الين في إنجاز هذه الورش.
وتابع« :سيتقن المتد ّربون الصغار استخدام
أج��ه��زة ق��ي��اس ال��ض��غ��ط وال��س�� ّك��ري وبعض
الصحية ،لينض ّموا إلينا في أنشطة
اإلجراءات
ّ
مشتركة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة،
وتتوجه إلى المقيمين في دار المس ّنين ،بهدف
بصحة المس ّنين عبر
دف��ع األطفال لالهتمام
ّ

تكليف ك ّل طفلين باإلشراف على مسنّ أو مس ّنة
في ال��دار ،وتحضير األدوي��ة الالزمة ،وقياس
ضغط الدم ،وغير ذلك من التفاصيل البسيطة.
ليصار إلى تفعيل دور المس ّنين في المبادرة من
خالل تشجيعهم على أخذ دور الج ّد أو الجدّة
وسرد الحكايات والقصص لألطفال ،التي تن ّمي
فيهم القيَم األخالقية اإلنسانية».
وأش��ار يوسف إل��ى أن للمبادرة هدفا ً غير
سري تع ّمم
مباشر يتمثل في خلق حالة تواصل أ ُ َ
حالة اجتماعية افتقدها الطرفان .فالطفل اليتيم
بحاجة للتعرف إلى معنى أن يكون لديه ج ّد أو
جدّة في أسرته .كما أنّ المس ّنين بحاجة لروح
الحياة التي يب ّثها األطفال في مكان وجودهم.
كما تتيح المبادرة لألطفال تعلّم بعض األشغال
اليدوية من خبرات المس ّنين ومعارفهن ،وهو
ما ين ّمي لديهم بعضا ً من المواهب والقدرات

ال��ف��ردي��ة ال��م��ب��دع��ة ،خ��ص��وص��ا ً أنّ ال��م��ب��ادرة
س ُتخ َت َتم باستئجار مق ّر صغير إلقامة معرض
لمنتجات الفئتين م��ع��اً ،بحيث يذهب ريع
المعرض بالتساوي لهما ،وهو ما يساعد في
تمكين الطرفين اجتماعيا ً ومهنيا ً من خالل
تحصيل ثمار معنوية ومادية من المبادرة.
وتتض ّمن أهداف المبادرة أيضا ً تعميم مفاهيم
َ
المواطنة الفاعلة والتط ّوع والتعاون ،ويشير
يوسف إلى أن القائمين على العمل يشرحون
مبسط ،ما
ه��ذه المفاهيم لألطفال بأسلوب
ّ
يجعلهم قادرين على تقدير أهمية العمل الذي
يقومون به مع المس ّنين .الفتا ً إلى أنه تع ّمد
إش���راك األط��ف��ال ف��ي ات��خ��اذ بعض ال��ق��رارات
الخاصة بالمبادرة ليشعروا بفعاليتهم في هذا
الجانب.
ويتك ّون الفريق األساسي العامل في المبادرة
من عدد من الشباب المتط ّوعين ،ممن وجدوا
في أنفسهم الكفاءة واألهلية الكافية إلنجاح
ال��م��ب��ادرة .فالفريق على ح�� ّد تعبير يوسف
يتشكل مع المبادرة وينمو معها حتى إنهاء
مدتها األساسية التي تصل إلى س ّتة أشهر قابلة
للتمديد.
مؤسس المبادرة :ر ّكزنا أيضا ً على
وق��ال
ّ
الجانب النفسي في التعامل مع األطفال ،وكانت
خطوتنا األول��ى باالتفاق على إط�لاق تسمية
«دار األخ�� ّوة» على المكان ال��ذي يقطنون فيه
لتعميم مفهوم أخالقي يعتمد على المحبة،
إضافة إلى إجراء جلسات عدّة تدفعهم للحديث
والتعبير ع ّما يفكرون به .فتارة يكون المحور
مخصصا ً للذكريات الجميلة والسيئة وغيرها
ّ
من التفاصيل المهمة في حياتهم ،من دون
نسيان التركيز على توزيع المهام وتبادلها في
ما بينهم ،وجعل مفاهيم الترتيب والتنظيم أمرا ً
أساسيا ً في تفاصيل حياتهم.
وختم يوسف ب��اإلش��ارة إل��ى أنّ المرحلة
الثانية من المبادرة ستنطلق قريباً ،إذ يت ّم
التركيز فيها على تثقيف المس ّنين ورفع روحهم
المعنوية ،م��ن خ�لال التأكيد على أهميتهم
كعناصر ما زالوا فاعلين و قادرين على العطاء،
وتقديم خبراتهم لفئات صغيرة تحتاجها
من دون نسيان اإلض��اءة معهم على مفاهيم
َ
المواطنة والتعاون والقيَم األخ��رى ،بأسلوب
بسيط ال يتسبّب بإجهادهم.

أقامت منفذية صيدا ـ الزهراني في
الحزب السوري القومي االجتماعي
احتفاال ً تأبينيا ً في بلدة قناريت،
بمناسبة ذك��رى م��رور أسبوع على
رحيل الرفيق المناضل محمد خليفة،
حضره إل��ى جانب عائلة ال��راح��ل،
عضو المجلس األعلى منفذ عام صيدا
خليل بعجور ،المندوب السياسي
للحزب في الجنوب حنا الناشف،
وناموس المندوبية الدكتور شوقي
ي��ون��س ،وأع��ض��اء هيئة المنفذية
وم�����دراء ال��م��دي��ري��ات وح��ش��د من
القوميين والمواطنين.
كما حضر النائبان ميشال موسى
وعلي عسيران ،المسؤول السياسي
لحزب الله ف��ي صيدا الشيخ زيد
ضاهر ،وفد من قيادة حركة أمل في
الجنوب ،رؤساء بلديات ،مختارون،
وع���دد م��ن الفاعليات االجتماعية
وال��س��ي��اس��ي��ة ،وأص��دق��اء ال��راح��ل،
وأهالي البلدة والقرى المجاورة.
بداي ًة ،كانت كلمة إلمام البلدة أبّن
فيها الراحل وع��دّد صفاته وسيرة
نضاله ،ث��م ألقى عريف االحتفال
كلمة تناول فيها مزايا الراحل ،مثنيا ً
ج��س��دت عمق
ع��ل��ى أخ�لاق��ه ال��ت��ي
ّ
التزامه وإيمانه بالعقيدة القومية
االجتماعية.

كلمة حركة أمل

وألقى عضو قيادة حركة أمل أبو
أحمد الصفاوي كلمة أثنى فيها على
مواقف الراحل الوطنية والقومية،
وأشاد بدور الحزب السوري القومي
االجتماعي ال��ري��ادي ف��ي المقاومة
الوطنية والدفاع عن لبنان في وجه
االع��ت��داءات الصهيونية ،واعتباره
قضية فلسطين قضيته المركزية.
من ّوها بمبادئ الحزب التي تعمل من
أجل وحدة المجتمع.
كما تط ّرق إلى األوض��اع الراهنة
م��ؤك��دا ً وح���دة المواجهة ف��ي وجه
ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي ـ الصهيوني،
ووجهه اآلخر المتمثل بقوى اإلرهاب
التي تحاول أن تقضي على ك ّل قيم
بالدنا ومجتمعاتنا ،خدمة للمشروع
«اإلسرائيلي».

كلمة الحزب

وألقى عضو المجلس األعلى خليل
بعجور كلمة الحزب وجاء فيها :نحن
نريد حياة ال عيشاً ،وبين الحياة
والعيش ب��ون ش��اس��ع ،فالعيش ال
ّ
وال���ذل ،أم��ا الحياة
يف ّرق بين العز
ف�لا ت��ك��ون إال ف��ي ال��ع��ز (س��ع��اده).
بهذه الفلسفة والنظرة إلى الحياة
آمن وعمل الرفيق محمد خليفة (أبو
م��ازن) ،انتمى إلى الحزب السوري
القومي االجتماعي ،وأقسم على أن
يتخذ من مبادئه القومية االجتماعية
إيمانا ً له ولعائلته وشعارا ً لبيته،
وب�� َّر بالقسم فأنشأ عائلة قومية،
وكان مثاال ً يُحتذى في مواقفه التي
جسدت إيمانه الحزبي .اع ُتقل عام
ّ
 1961لكنه خرج من السجن أش ّد
إيمانا ً وأصلب عزيمة وأقوى إرادة،
فنال «وس��ام الثبات» واستم ّر على

بعجور
إيمانه حتى الرمق األخير ،حيث ش ِيّع
ّ
حزبيا ً
ولف جثمانه بالزوبعة بنا ًء
لوصيته.
وتشاء الصدف أن يرحل أبو مازن
في شهر الفداء ،حيث نلتقي اليوم
ولم تمض سوى أي��ام معدودة على
الذكرى السادسة والستين الغتيال
باعث نهضتنا الزعيم أنطون سعاده،
الذي اغتالته الحكومة اللبنانية فجر
الثامن من تموز في جريمة تاريخية
يندى لها جبين العدالة ،إذ اع ُتقل
وحوكم محاكمة ص��وري��ة ،واغتيل
إعداما ً خالل ساعات ال يتجاوز عددها
أصابع اليد.
وتتزامن هذه المناسبة أيضا ً مع
الذكرى التاسعة للحرب الصهيونية
على لبنان ،وبين الحدثين ،اغتيال
س��ع��اده وح���رب ت��م��وز ،تطابق في
األه��داف واألدوات على رغم الفارق
الزمني الذي يفصل بينهما .فاألنظمة
والمتآمرون من يهود الداخل الذين
ب��اع��وا فلسطين للصهاينة اليهود
عام  ،1948واغتالوا سعاده على إثر
إعالنه االستنفار العام ،والدعوة إلى
الكفاح المسلح للدفاع عن فلسطين،
هؤالء أنفسهم تآمروا على المقاومة،
وح���اول���وا تصفيتها ع��ب��ر دعمهم
ال��ع��دوان الصهيوني ع��ام ،2006
ال��ذي كان يهدف إلى إنهاء القضية
الفلسطينية ،وإع�لان قيام الشرق
األوس���ط األميركي ـ «اإلسرائيلي»
ال��ج��دي��د .وه���ؤالء أنفسهم م��ا زال��وا
يتآمرون على فلسطين والمقاومة
وعلى الشعوب والدول الداعمة لهما
من لبنان إلى سورية والعراق ،إلى
اليمن والجزائر وإيران.
وأض���اف بعجور :ع��ام ،2006
لم تنتصر المقاومة بسبب بطوالت
المقاومين وتالحم الشعب والجيش
والمقاومة فحسب ،إنما بسبب الدعم
المباشر والعمق االستراتيجي الذي
أ ّمنته سورية للمقاومة .فكانت شريكا ً
أس��اس��ي��ا ً ف��ي صناعة النصر .وما
استهداف سورية س��وى استهداف
ل��دوره��ا ،والمسألة بالنسبة إليهم
ليست مسألة شخص الرئيس بشار
األسد ،إنما مسألة النهج الذي يمثله
ويقوده.
كما أنّ الموقف من إيران هو موقف

من النهج الداعم لفلسطين والمقاومة،
هو موقف من إيران التي تدعم علنا ً
وبك ّل الوسائل جميع القوى الحرة
التي تعمل من أجل فلسطين والقضية
الفلسطينية.
ه��ن��اك م���ح���وران ال ث��ال��ث لهما:
محور «إسرائيل» وأميركا وحلفائهما
وأدواتهما من جهة ،ومحور فلسطين
وال��م��ق��اوم��ة م��ن جهة مقابلة .لقد
انكشف المستور ،فالدور الذي تقوم
به بعض ال��دول العربية بوكالتها
ع��ن «إس��رائ��ي��ل» ل��ن يغيّر م��ن هذه
الحقيقة شيئاً ،ولن ينجح في إشعال
الفتنة .إنّ الذين يدعمون الحرب على
سورية ارتضوا ألنفسهم أن يكونوا
جزءا ً ال يتج ّزأ من المشروع األميركي
ـ الصهيوني ،ونحن ندرك تماما ً أنهم
باعوا فلسطين وأنفسهم لليهود.
وتط ّرق بعجور إلى الوضع القائم
في الداخل اللبناني فقال :في زمن
اجتياح النفايات للمدينة التي ال
تنام ،ستّ الدنيا بيروت ،نقول إنّ
فشل الحكومات المتعاقبة في ح ّل
مشكلة الكهرباء والماء والنفايات،
على رغم المليارات التي صرفت على
هذين القطاعين ،لهو دليل على أنّ
نظام المحاصصة الطائفية هو نظام
حماية لكبار اللصوص وال َك َسبة .ولم
يعد جائزا ً السكوت عن جرائم تم ّثل
تعدّيا ً على مصالح الناس وسرقة
مقدراتهم ،وهذا أمر ال ي ّقل خطورة عن
التآمر على المقاومة.
إنّ الروائح النتنة التي تفوح من
أكوام النفايات المكدّسة في شوارع
بيروت هي نتاج هذا النظام العفن،
الذي ال ب ّد من اجتثاثه وإقامة النظام
المدني الديمقراطي ال��ذي أساسه
َ
المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وخ��ت��م بعجور كلمته بتوجيه
التعزية ِباسم رئيس الحزب النائب
أسعد حردان ،و ِباسم قيادة الحزب،
ومنفذية صيدا ـ الزهراني إلى عائلة
الراحل ،وإلى آل خليفة وعموم أهالي
قناريت.
وكان الحزب قد تقبّل التعازي مع
عائلة الفقيد بُعيد تشييعه في مأتم
��ي ،حيث ّ
ل��ف جثمانه بالعلم
ح��زب ّ
الحزبي وأدىَ القوميون له تحية
الوداع.

تحية �إلى م�صطفى �سعد في ذكرى الح�ضور الطاغي
} الشيخ جمال شبيب

*

رحمك الله مصطفى معروف سعد في ذكراك...
ذكرى الرحيل وكلّنا يرحل على وجه البسيطة...
أو تحتها .جميل أن يتذكرك األهل والمحبّون على
رغم قسوة سنوات الغياب ...ال بل الحضور الدائم.
قد نكون اختلفنا معك يوما ً من حيث الفكر ...أو
الرؤية في إدارة البلد يوم كنت متر ّبعا ً على رأسها
قائدا ً ورم��زا ً وطنيّاً ...ومقاوِما ً عنيدا ً ك�� ّل أشكال
االحتالل والتسلّط الخارجي والداخلي.
تحب أن تنادى
أب��ا معروف ،وه��و اسمك ال��ذي
ّ
ب��ه ...ولطالما سمعناه ونسمعه ...كنت شهما ً ال
تسمح لالختالف أن يفسد للو ّد قضية ...دخلت
عليك يوما ً زائرا ً فلم تمنعك الزيارة من إبداء عتبك
إلي زوراً.
على كالم ونقد طاوالك و ُنسبا ّ
َ
َ
��ت واض��ح��ا ً وص��ادق��ا ً وف��اه��م��اً .وك��ان��وا كذبة
ك��ن َ
وم��راوغ��ي��ن وم���ا زال����وا .أرادوا أن يقفلوا بيتك،
بيت م��ع��روف س��ع��د ،ف��ي ح��ض��ورك وق��ب��ل غيابك
واستخدموهم إياهم ...لكن بيت معروف لم يقفل
في وجه أحد حتى اليوم وسيبقى ألنّ المحبة ال
ُتشرى بالمال األسود بالغا ً ما بلغ.

باق ألنه بيت الكلمة الطيّبة وال َملقى
بيت معروف ٍ
الحسن مهما كانت موارده .وبيوت ال َك َذبة وعبيد
َ
الدرهم مقفلة منذ زم��ان .حتى يقتنع سكانها أنّ
أي مكان
المحبة الصادقة تنطلق من القلب ال من ّ
آخر.
نترحم عليك أي��ه��ا الخصم العنيد
ف��ي ذك���راك،
ّ
ـ هكذا أرادوا أن تكون ـ لكنك ستبقى في قلوبنا
كيوم تح ّرر الشيخ محرم العارفي وزرن���اك .ما
أش��ب��ه الليلة ب��ال��ب��ارح��ة ،ه��ن��أك بالسالمة وهنأته
بالح ّرية.
عليك السالم أبا معروف وقد تح ّررت من سجن
الدنيا الفانية وأسر األلقاب وه ّم القيادةَ .نم قرير
العين ،ف��األس��رة كلّها على العهد ك�� ّل في موقعه.
وسنبقى نحترم ذك��راك ونذكرك بخير ما حيينا.
وستبقى رم��زا ً وطنيا ً خالدا ً ول��و ك��ره الحاقدون.
أرادوا يوما ً أن يغيّبوك .فدمت حاضرا ً وغابوا في
ظ ّل غيرهم .وم ّد ظلك وما زال.
م��ص��ط��ف��ى م���ع���روف س��ع��د ع��ل��م ل��ل��وط��ن ودرع
للمقاومة هكذا كنت وستبقى .رحمك الله وتقبّلك
بحسن عفوه ومثوبته.
ُ
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