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حمليات

تكرم المر ّبي المنا�ضل ر�ؤوف نافع بذكرى مرور �سنة �أولى على رحيله
منفذية عكار في «القومي» ّ

5

مه ّنا :الحكومة مطا َلبة باالهتمام بالتربية لأنها حجر الزاوية في بناء الدولة و�صوغ الهوية ّ
وتقدم المجتمع
أحيت منفذية عكار في الحزب السوري القومي االجتماعي ،الذكرى السنوية
األولى لرحيل المربّي األمين رؤوف نافع ،بحفل تكريمي تحت شعار «الوفاء للمربّين
المناضلين» ،وذلك بحضور حشد من القيادات السياسية والدينية والحزبية
والتربوية والنقابية واالجتماعية وهيئات تربوية وثقافية ،واألح��زاب والقوى
الوطنية والقومية .وقد رعى حفل التكريم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب.

عباس

بعد النشيدين الوطني اللبناني والقومي وكلمة ترحيب من عال دي��اب ،ألقى
مستشار الوزير ـ رئيس دائرة التربية الوطنية في الشمال عبد الباسط عباس كلمة
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الياس بو صعب ،عدّد فيها مزايا الراحل
والرقي .مثنيا ً على دوره في كل
وتأديتة مهنته بمناقبية عالية ،ا ّتسم فيها باألخالق
ّ
المجاالت السياسية والحزبية والتربوية طوال حياته حتى الرمق األخير.
وقال عباس :إنّ الوزارة حريّ بها تكريم أمثال هؤالء الذين لهم بصمات واضحة
على مستوى التعليم والتربية .مشيرا ً إلى محطات عدّة من حياة الراحل ،أبرزها
السجن لم ّرات نتيجة نشاطه الحزبي ،وعقوبات التأديب بنقله من مدرسة إلى
أخرى بسبب موقفه السياسي.
وأكد عباس أنّ لعكار دورا ً مميّزا ً في التربية والتعليم ،وأنّ الوزير بو صعب مهتم
بأوضاع المدارس وبشؤون التربية في عكار .لذلك ،فإن مساعي الوزير مستم ّرة في
إنشاء المزيد من المدارس وفروع الجامعة اللبنانية ،لنو ّفر على الطالب العكاري
عناء رحلة الطريق اليومية إلى طرابلس وبيروت.

موسى

ثم ألقى مدير ثانوية حلبا الرسمية مسعد موسى كلمة أ ّكد فيها أن معظم أهل
والطب والفنّ والثقافة تتلمذوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مدى ستّ
األدب
ّ
وأربعين سنة على يد من نحن نجتمع لتكريمه الراحل الكبير رؤوف نافع .فالراحل
رغم ظروفه الصعبة استطاع أن يرقى إلى درجة عالية من العلم والمعرفة .فكان
المربّي الصالح والمف ّكر الح ّر والمناضل الخلاّ ق ،إنه االستاذ رؤوف نافع.
وأضاف موسى :كان لي شرف تكريم الراحل م ّرتين ،األولى في حياته يوم عيد
المعلم عام  ،2013حيث تم يومذاك تكريم عدد من المعلمين المتقاعدين وكان
الراحل عميدهم ،فألقى كلمة ِباسمهم لم يزل صداها يتردّد حتى اليوم .وأبرز ما قال
حينذاك« :شكرا ً ألنكم وطئتم صفحة النسيان الذي كان يأكلنا ،أعدتمونا إلى النور
والحياة ،شكرا ًألنكم قلبتم القاعدة فك ّرمتمونا في حياتنا وألنكم أثبتم أنه ما زال بيننا
من يحترم ويقدّر ،ويحفظ الجميل».

الزعبي

وألقى كلمة أصدقاء الفقيد ،مدير ثانوية حلبا الرسمية السابق األستاذ أحمد ناظم
الزعبي ،أشار فيها إلى صداقة جمعت بينه وبين الراحل حتى في أحلك الظروف.
وقال إنه تعلّم منه أمورا ً كثيرة قلّما توجد في إنسان الحكمة والصبر وطول األناة
والمرح« .دائما ً ك ّنا نتجادل في األم��ور التربوية ،وتحدّثنا مرة عن بيت المعلّم
وصندوق التعاقد ،هناك رابطة ونقابات ولكنني ال أؤمن إال بالعمل الجاد كما كان
يقول رفيقي وصديقي رؤوف نافع ،ويعمل وينفذ .ويوم أحيل إلى التقاعد ُك ّرم وكنت
م ّمن تحدثوا في التكريم ،قدّمت له سبّحة وقلت له عمرا ً مديدا ً يا صديقي وعمرا ً مديدا ً
لمن أفنى حياته عطاء في شتى المجاالت».
وتابع :هذا هو األمين هذا هو الرفيق ،هذا هو الصديق ،صدّقوني منذ تسع
سنوات لم أحضر مناسبة اجتماعية ،وعندما قيل لي إنّ صديقك األمين رؤوف نافع
سيقام له احتفال ونأمل منك أن تلقي كلمة ألنك من أصدقائه ،لكن من هم أصدقاؤه،
كلّنا أصدقاء للراحل نحن وعائلته وكل من يتبع للعائلة هم رمز العطاء والوطنية
والوفاء .وقال إن مبنى الثانوية وحدة عطاء ك ّل المتخرجين القدامى من عصامية
والهيئات االقتصادية واإلعالمية والتربوية كلّهم تخرجوا من هذا المبنى الذي
احترمه وأقدّره.
وقال :قضيت في هذا المبنى  27سنة مديرا ً للثانوية ،ورغم ك ّل الظروف بقي العلم
علماً ،وهذا ما كان يطمح إليه الراحل .هذا هو الرجل الحميد الذي صادقته وهو القائد
يحب الته ّكم أو اللهو بما هو جاد ،بل هو المحاضر
الشرس ،لكنه لم يكن في حياته
ّ
المتحدّث اللبق الصدوق الصادق ،وإذا كان هناك من اختالف عقائدي بينك وبينه
ح��اورك بك ّل لطف وتهذيب وب��رودة أعصاب .اليوم نفتقد إلى مثل هذه الرجال
خصوصا ً في هذه األيام الصعبة التي نعيشها.
وقال :تك ّرمون من أكرمه الله بان أعطاه هذه الصفات ،ق ّل أن نجد هذه الصفات في
رجل أو امرأة ،أنا ال أمدح ،بل أتحدّث عن حقيقة الراحل .كنت دائما ً أستشيره بأمور
عدّة ويكون الصدر الرحب ،هذا هو المنطق السليم .إذا كنت مختلفا ً معه في أمر،
حاورك بهدوئه والبسمة على وجهه.

البعريني

ثم ألقى رئيس اللقاء التشاوري في عكار النائب السابق وجيه البعريني كلمة
أ ّكد فيها أن هذا الحفل لرجل يحمل صفات راقية تم ّثلت في عطائه وتضحياته وفي

مهنّا

عباس

الجعم يسلّم نافع الدرع التقديرية

جانب من الحضور
مواقفه النضالية الصلبة .تخ ّرج على يده عشرات اآلالف من األجيال وكان دوما ً
المثال لألخالق والقيم السامية ،ونموذجا ً بين المربّين الصالحين .وكان فقيدنا
مناضالً وطنيا ً لم يعرف يوما ً التعصب أو االنغالق .وكان محاورا ً رصينا ً ولم
ّ
الحق أو الواجب مهما كان الثمن ،ألنّ إيمانه ووطنيته الدافع له
يتردّد في قول كلمة
والمح ّرك نحو األهداف وااللتزام بالمبادئ.
وأضاف :إن هذا االحتفال بتكريم فقيد التربية والوطن يش ّكل رافعا ً للجميع لتكون
وقفات وفاء لك ّل من هم أمثال فقيدنا .فالوفاء للمناضلين يكون بمواصلة النضال من
أجل فلسطين والقدس ومن أجل تحرير األرض وطرد المحتلّين .وهذا يكون بالتزام
الحسنيين :النصر أو
خيار المقاومة والثبات عليه حتى ينال ك ّل واحد م ّنا إحدى ُ
الشهادة.
وأضاف :تعاني أ ّمتنا هذه األيام من مؤامرات التقسيم ،ومن العصبيات وأساليب
وبخط الوسطية .الفتا ً
ّ
التكفير .والر ّد يكون بالتمسك بالوحدة الوطنية وبالعروبة
إلى أن هناك من خرج مراهنا ً على األميركي ،وهناك آخرون أداروا ظهرهم للمقاومة
وللقدس وفلسطين واتجهوا بأوامر أميركية إلى التطبيع مع العدو «اإلسرائيلي».
ّ
والذل.
وهؤالء مصيرهم مثل توفيق عكاشة ،وإلى مزابل التاريخ ومقابر الخيانة
تمسكه بالمعادلة الذهبية الشعب والجيش والمقاومة ،وقال
وج�دّد البعريني ّ
إ ّنه يضع ك ّل إمكانياته في هذا الطريق ،ولن تنحني القامات ،فليردّوا أموالهم إلى
جيوبهم ليصروفها في دعم المجرمين التكفيريين أو في صاالت الفساد وأنديته،
فنحن شعارنا مع جيشنا ومقاومتنا :الع ّزة أوالً ،والشرف أوالً ،والكرامة أوال ً
والشهادة مطلبنا.

مه ّنا

وألقى نائب رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األمين توفيق مهنا كلمة
الحزب فقالِ :باسم الحزب واألول من آذار عيد مولد باعث النهضة القومية المعلّم
أتوجه لكل المعلّمين بالتحية والوفاء ،ألننا نحن تالميذ باعث نهضة
أنطون سعادهّ ،
ومؤسس نظرة فلسفية جديدة للحياة والكون والفن ،نعرف معنى العلم والثقافة
ّ
والمعرفة ،ونعرف حمل الصدور والنفوس قي َم المعرفة وآفاقها.
اسمحوا لي في بداية الكلمة أن أعود إلى سعاده ،في مؤتمر المد ّرسين األول الذي
عقده للمد ّرسين القوميين االجتماعيين عام  ،1948عندما اعتبر المعلّم جنديا ً في
ّ
خط الدفاع األول ،الذي عليه أن يدخل صلب المعركة ويحارب إلنقاذ الجيل الجديد
من العقيدة المتأخرة ،وإلدخال العقيدة القومية المح ّررة إلى النفوس .إنه المتياز
عظيم أن يكون المرء مربّيا ً سوريا ً قوميا ً اجتماعياً ،فالمعلّم القومي الحقيقي هو الذي
يشعر أنه يحمل رسالة النهضة القومية االجتماعية إلى النشء الذي تتح ّرك فيه قوة
حياة األمة الجديدة .في التعليم المعلّم صاحب رسالة وقضية ،وأيّ رسالة أو قضية
أعلى من بناء النفوس وبناء األجيال؟ وهل تنهض أمة ما أو شعب ما إن لم تنهض
أجياله ويكونوا حجر الزاوية في البناء وفي الع ّز والتقدّم واالزدهار؟
وتابع مه ّنا :قال سعاده «إنّ المجتمع معرفة والمعرفة ق ّوة» ،إذن نحن أمام
مرب حمل على يديه رسالة النهضة ومشعلها وأفكارها.
معلّم
قومي اجتماعي ،أمام ّ
ّ

موسى

آمن بالحوار وآمن بالصراع الفكري الح ّر والعقل ،وآمن أنّ الصراع هو ّ
حق التقدّم
والصراع هنا صراع الفكر والمفاهيم ال صراع اإللغاء وال اإلقصاء واإلرهاب والقتل،
بل صراع بناء يحيي ،يعطي لإلنسان قيماً ،وجوهره وكرامته االنسانية التي هي
مرب آمن بالحوار لبناء مجتمع جديد وأمة جديدة .آمن
أنبل ما في الحياة .نحن أمام ّ
بهوية المثقف الح ّر والملتزم الذي ال يبيع ضميره ال بالدوالر وال بالريال .المثقف
الذي يلتزم رسالة من أجل شعب ،ال يبيع كالمه ولسانه وفكره من أجل شيء دنيويّ
يسجل
يسجل رياء أو رغبات ،بل
يسجل األفعال ،وال
زائل ،ألنّ التاريخ ال يرحم بل
ّ
ّ
ّ
جسدها األمين الراحل رؤوف نافع في مسيرة حياته .قيم النهضة
قيم النهضة التي ّ
هي الحاضرة أبدا ً في فكره وذهنه وفي لسانه وحواراته ،فألف تحية في عيد المعلّم
من المعلّم سعاده إلى هذا النمط من المعلّمين.
وأض��اف :ما أحوجنا اليوم إلى ثقافته الجديدة تعيد إلينا اللغة والمفردات
والعبارات والمفاهيم الصالحة التي تنقذنا من هذا االنحطاط الذي ال طعم له ،الذي
يصيب أفكارا ً ويس ّمم نفوسا ً ويهدم عمراناً .نحن بحاجة إليه ،وهذه قيمة التكريم،
نحن بحاجة إلى ثقافة وحدوية نهضوية في وجه التم ّزق واالنقسام وفي وجه
األنانيات والجزئيات وفي وجه االنسالخ واالنعزال واإلرهاب ،وفي وجه من يحمل
سالح اإللغاء والتهميش.
لرب
نحن بحاجة إلى ثقافة تب ّني الوطن والمواطن ،قال سعاده «كلّنا مسلمون ّ
العالمين م ّنا من أسلم لله باإلنجيل ومن أسلم بالقرآن ومن أسلم بالحكمة ،وما من
عدو يقاتلنا في أرضنا وديننا وحقنا سوى اليهود».
َ
المواطنة تجمعنا في الوطن ،رسالة اإليمان تجمعنا في
وقال مه ّنا :رسالة
إيماننا ،يجب أال يغيب عن بالنا أننا أمة الحضارة واإلبداع والعطاء والفنّ ،أمة أعطت
للبشرية زادا ً نفتخر به ،أعطت األبجدية والعلوم .وجاءت النهضة السورية القومية
االجتماعية التي كان من ربابنة عطاءاتها رؤوف نافع.
ورسالة سعاده أن نكون أحرارا ً في أمة ح ّرة ،وفي مبادئه التي تدعونا ألن نكون
رابطة واحدة ألننا أبناء مجتمع واحد وتاريخ واحد ،وعد ّونا هو الذي يغتصب
فلسطين.
وتابع :إن الذين يرون اليوم في العدو صديقا ًوعوناً ،غاب عنهم أنّ العدو تخلّى عن
الذين تعاملوا معه .فهذا العدو ال يبحث إال عن مصالحه وأطماعه واستراتيجيته.
إن اإلرهاب والفكر الظالمي اللذين يهدداننا في حياتنا وأرضنا ،في لبنان والشام
والعراق ،ال يستثنيان أحداً .فضحيتهما شعبنا كلّه ،وباألمس سقط أحد أبناء عكار
والجيش اللبناني في مواجهة اإلرهاب.
وحمل مهنا بشدّة على المتطاولين على المقاومة ،وقال :ليس للمقاومة هوية
مذهبية ،فالمقاومة هي من ك ّل النسيج االجتماعي ،أليس علي غازي طالب ابن عكار؟
أليست نورما أبي حسان ابنة زغرتا ،أليس وجدي الصايغ ابن الجبل؟ ..ولمن أكمل
ويكمل مسيرة المقاومة له م ّنا ألف تحية ،وال يضعنّ أحد المقاومة في إطار مذهب
أو منطقة   .
وأضاف :لذلك نحن نرى المعلّم في عيد المعلّم مقاوما ً بدمه ،ونرى الجندي مقاوما ً
بدمه ،ونرى أبناء شعبنا م ّتحدين خلف راية الوحدة لمواجهة التفتيت والتعصب

الزعبي

البعريني

والطائفية والمذهبية في مواجهة مشاريع التقسيم التي تط ّل علينا من جديد بأسماء
مختلفة .كيف يمكننا أن نحيا أحرارا ً إذا ما تج ّزأت أمتنا؟
وقال :لقد كان المربّي رؤوف نافع في هذه المنطقة المحرومة لكنها غنية وكبيرة
برجال كرؤوف نافع وغيره من المقاومين .باألمس سمعنا وزير التربية يقول إن
الدولة ال تعطي اهتماما ً للقطاع التربوي ،نحن نحييه على صراحته ،نحن بحاجة
ألن تعطي الدولة االهتمام األول للتربية ألنها حجر الزاوية في بناء الدولة وصوغ
الهوية وتقدّم المجتمع وتمكين الروابط .إلى متى يبقى هذا النظام الطائفي شركة
محاصصة على حساب الوطن والمجتمع والشعب؟ إلى متى يبقى يقفز فوق
اإلهمال؟ نقرأ في تاريخنا أسماء قادة االستعماريين يحتلون بالدنا ،إلى متى ال
ترتفع في شوارع مدننا وقرانا أسماء األبطال وأسماء القادة أمثال القائد التربوي
األمين رؤوف نافع؟ هذا النظام التربوي الجديد يعاقب األجيال الجديدة ورجال
النهضة ألنه يخاف من فكرهم وثقافتهم ،ألن الواقع هكذا .وقعنا في حروب مذهبية
نعاني من التشرذم والتمزق ،إنها صرخة من العقل بأن نتكاتف معا ً الستعادة هوية
تربوية نهضوية نظيفة ونعطي المعلّم حقه وننصفه ،ألنه أحد قادة اإلنتاج في
بالدنا.
وختم مه ّنا كلمته مجدّدا ً تقديم العزاء ِباسم الحزب وقيادته لعائلة الراحل.

نافع

ثم ألقى كلمة العائلة الزميل الصحافي جهاد نافع قال فيها :أقف بينكم اليوم
ألتقدّم منكم بالشكر نوابا ً وقيادات سياسية ودينية وحزبية وعسكرية وتربوية
وثقافية واجتماعية ونقابية ،ولشكر ك ّل من سارع إلى مشاركتنا األسى والحزن،
ووقفوا إلى جانبا في المواساة.
سني
أمضى
من
تكريم
حفل
حضر
ومن
الفراق
لوعة
وشكر نافع ك ّل من شاركهم
ّ
حياته في ساحات النضال القومي ولم يحد قيد أنملة عن مبادئ اعتنقها ،مواجها ً
في أحلك الظروف الصعاب والمش ّقات يوم كانت الصعاب مشروع استشهاد في
كل لحظة .وأمضى سنوات عمره مربّيا ً في ساحات التربية والتعليم كاشحا ً الظالم
بنور الحرف واألبجدية ،مناضالً لتنشئة أجيال بناة الحياة الجديدة.
وأضاف :مضت سنة على غياب الوالد ،لم يفارقنا ولم يفارق الرفقاء قدوة في
المناقبية ،ولم يفارق األصدقاء الذين يفتقدونه صبيحة ك ّل يوم ،ولم تفارقهم بسمته
كما لم تفارقني توجيهاته الحازمة في الحق وتعليماته التي حرص عليها حتى
الرمق األخير.
وختم« :قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود ولن
تزول» ،شكرا ً لكم جميعاً ،شكرا ً لك ّل الكلمات الصادقة النابعة من قلوبكم العامرة
بالمحبة والصفاء والوفاء ،شكرا ً لك ّل من واسانا ولك ّل من شاركنا العزاء وتكبّد عناء
الحضور.
في الختام ،قدّم منفذ عام عكار في الحزب السوري القومي االجتماعي األمين
ممتاز الجعم درعا ً تقديري ًة ِباسم منفذية عكار للعائلة ،استلمه الصحافي نافع الذي
بدوره سلّم الدرع لشقيق الراحل رؤوف ،األستاذ حسن نافع.

دياب

نافع

فروع «القومي» في الوطن وعبر الحدود تحيي الأول من �آذار

الطلبة الجامعيين ـ
حم�ص
أقامت مديرية الطلبة الجامعيين ـ حمص في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً لمناسبة األول من
آذار عيد ميالد باعث النهضة ،بحضور مديرة المديرية
دياال بركات وأعضاء الهيئة ،وجمع من الطلبة.
وألقت بركات كلمة تناولت فيها معاني المناسبة
وارتباطها بالتجدّد والحياة ،الفتة إل��ى أنّ سعاده
أطلق نهضة جلت الظلمة وأطلقت نور الفكر والمعرفة،
وأيقظ األمة من سبات الجهل والتخلّف ،ومئات السنين
المظلمة ،التي قضتها أمتنا تحت نير االستعمارين
األجنبي والعثماني.
وقالت :احتفالنا باألول من آذار تأكيد على التمسك
بما أقسمنا عليه ،والسير على خطى معلّمنا ،نواصل
الصراع حتى تحقيق االنتصار.
كساب كلمة المديرية
وألقى مذيع المديرية طارق ّ
فتحدّث عن معاني األول من آذار وعن مفهوم الزعامة في
مصطلحنا الحزبي .وقال :يشهد التاريخ على استشهاد
المئات من القوميين االجتماعيين منذ فجر التأسيس
دفاعا ً عن أمتنا ،في ك ّل الكيانات السورية ،وحيثما
استدعت الكرامة والواجب القومي ،وها نحن اليوم
نشهد وقوف أبطال نسور الزوبعة من أبناء النهضة،
إلى جانب الجيش السوري البطل ،فيرتقي منهم عشرات
الشهداء ،وهم يخوضون معركة التصدّي لقوى اإلرهاب
والتط ّرف التي تعيث فسادا ً وقتالً فوق أرضنا السورية.
وختم المذيع كلمته بتوجيه التحية إلى أبطال الحزب
والجيش ،وكل شهداء األمة.

بركات :ن�سير على خطى مع ّلمنا
ونوا�صل ال�صراع حتى تحقيق االنت�صار

بر اليا�س
التم�سك بثوابت ال�صراع وخيار المقاومة
ّ
�سبي ًال للتحرير والوحدة
أق��ام��ت م��دي��ري��ة ب��ر ال��ي��اس التابعة
لمنفذية زحلة في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،احتفاال ً لمناسبة األ ّول من آذار
عيد مولد باعث النهضة الزعيم أنطون
سعاده ،حضره إلى جانب منفذ عام زحلة
أحمد سيف ال��دي��ن ،المندوب السياسي
للحزب في البقاع األوسط محمد عبد الغني،
وأعضاء المجلس القومي محمد فهد عراجي،
ابراهيم صفية ،ونور غازي ،ناظر المالية في
منفذية زحلة علي الهواري ،مدير مديرية بر
الياس كنعان سويد وأعضاء الهيئة ،وجمع
من القوميين والمواطنين.
ب��دأ االح��ت��ف��ال ب��ال��وق��وف دقيقة صمت
تحية ألرواح شهداء الحزب واألمة ،ثم ُتلي
بيانا المنفذية وعمدة اإلذاعة واإلعالم في
المناسبة ،وأكد البيانان على قدوة سعاده
التمسك بثوابت الصراع
وفرادته ،وعلى
ّ
وخيار المقاومة سبيالً للتحرير والوحدة.

