
 المناضل والمفكر عفيف البزري

  إثنا عشر عاماً على رحيل األخ الكبير والصديق العزيز والرفيق الذي ال ينسى

  نصر شمالي: بقلم

لقـد  .  فعل الزلزال في جميع البنى العربيـة       1967يونيو  / فعلت نتائج حرب حزيران   

تزعـزع  سادت البلبلة، واختلت الموازين، وتعثرت المفردات، واضطربت المفاهيم، و        

كل يقين، حيث تلك النتائج جاءت مخالفة لحالة من االسـترخاء واإلحـساس بـاألمن               

. إنه االسترخاء واإلحساس باألمن الذي نجم عن ديماغوجية اإلعالم العربـي          . القومي

فإذا لم يكن المواطن العربي يتوقع نصراً وتحريراً فإنه لم يكن يتوقع هزيمـة يترتـب                

  !لها إضافة إلى سيناء والجوالنعليها احتالل فلسطين بكام

صحيح أن ردود فعل األمة كانت إيجابية عموماً، عبرت عن نفسها بـصحوة هائلـة،               

لكنها صحوة لم تكن معقلنة، وكان يخشى حقاً أن تقتصر علـى مجـرد فـورة مـن                  

لقد كان واضحاً تماماً أن معارفنا لم تكن كافية إن لم تكن مغلوطة، سـواء               . االنفعاالت

تنا أو عدونا الصهيوني المباشر، أو العالم الذي نعيش فيـه، بينمـا اجتاحـت               بصدد أم 

المنطقة العربية سيول من القصائد، والتحليالت، والبرامج السياسية والحربية، وارتجلت  

عشرات التشكيالت المقاتلة، غير أن الجميع، حقاً، كانوا يحتمـون بـروح الجماعـة،              

صريح جيد معد بإحكام يـصدر عـن الـرئيس          وكان ت . وبحجمها، وبمساحة أراضيها  

الجزائري الراحل هواري بو مدين، مثالً، يشكل عامالً من الدرجـة األولـى لتهدئـة               



في الحقيقة لم يكن ثمة يقـين، وكـان         ! الخواطر، وإلحساس بقدر من االطمئنان والثقة     

  !الجميع يعرفون ذلك وال يعترفون به

ت تلك الحرب وقد أوشكت أن تكتمل إثنـا عـشر           أعود بالذاكرة إلى تلك الفترة التي تل      

عاماً على غياب المفكر المناضل واألخ الكبير، والصديق العزيز والرفيـق الـذي ال              

  .ينسى، المغفور له الفريق عفيف البزري

التي تصدر عنهـا صـحيفة      " مؤسسة الوحدة "في تلك الفترة، بعد الحرب، كلفت بإدارة        

أما المهمة الرئيسية التي أنيطت     . صحف والمنشورات الثورة الدمشقية وعدد آخر من ال     

بي فهي دراسة وضع المؤسسة قبل اتخـاذ قـرار بـصالحيتها أو عـدم صـالحيتها              

كانت النتائج المريرة للحرب تفعـل      ! كان االتجاه إلى تصفيتها هو األقوى     ! لالستمرار

ور وتشوي  فعلها في جميع المجاالت وعلى جميع المستويات، فهي تلهب بسياطها الظه          

  .بجمراتها األكباد

التوفيق بين ما هو كائن وهو غيـر صـالح          : وكانت تلك المعادلة الصعبة تعذبنا وهي     

تسيير األمور اليومية باإلمكانيات المتـوفرة      ! وبين ما يجب أن يكون وهو غير واضح       

! غير الكافية وتوفير إمكانيات كافية مصادرها شحيحة وطبيعتها غير محددة تماماً بعد           

من جهتي، إضافة إلى ما ذكرت عن تسيير األعمال اليوميـة للمؤسـسة مـن جهـة                 

والتحضير للبت بمصيرها من جهة أخرى، وإضافة إلى المسؤوليات األخرى العامـة،            

كان يتوجب علي إيالء صحيفة الثورة جهداً رئيسياً، أقله أن المقال االفتتاحي اليـومي              

وكان . رهاق، مضافاً إلى الجو العام، أشد المعاناةكنا نعاني من اإل. كان عمالً ال بد منه



كنا نحـس   ! عمل الليل يتصل بعمل النهار في حلقة مفرغة يبدو الدوران فيها بال نهاية            

نوعاً ما بالرضا عن نتائج جهودنا اليومية المباشرة، لكن المـستقبل كـان غامـضاً،               

الظروف الصعبة المعقـدة،    في تلك   ) أقولها بالمناسبة   ( ولعله يصبح مفهوماً    ! غامضاً

إنني أتذكر اليـوم كـل ذلـك        ! االستثنائية، أنني أصبت بعض الزمالء ببعض الضرر      

إنك لن تحقق جميع ما هو مطلـوب        : " بأسى، وأتذكر نصيحة بعض الرفاق في القيادة      

  "!رفقاً بنفسك وبزمالئك. في يوم وليلة

  !شخصية ذات بعد نادر

ن لي شرف التعرف المباشر إلى الفريق عفيـف         في تلك الفترة، في تلك الظروف، كا      

إنه علم  . طبعاً، قبلها كان معروفاً بالنسبة إلي مثلما هو معروف لجميع الناس          . البزري

من أعالم الكفاح العربي، وليس هناك من ال يذكره بواقعة مجيدة أو بموقـف وطنـي                

ألتاسـي باسـتقبال    أما هذه المرة فقد كلفني رئيس الدولة الدكتور نور الـدين ا           . متميز

" لجان الدفاع عن الوطن"الفريق البزري، وبالتعاون معه في إصدار صحيفة تنطق باسم 

وما كدنا نلتقي حتى ربطتني به، لحسن حظي، صـلة  . التي كان الفقيد الكبير رئيساً لها 

  .متينة حميمة لم تنقطع أبداً، بل ظلت تتجدد وتتطور باستمرار حتى يوم رحيله

الفكر العلمي المستقل   : شفت في شخصية الفريق البزري ذلك البعد النادر       سرعان ما اكت  

والحر، النظري والعملي، الذي يستشف أبعد، ويعطي بإخالص وتجـرد اسـتنتاجات            

  .إضافية ذات قيمة إنسانية عالية



لقد كنا بأمس الحاجة إلى ذلك الطراز من الرجال الذين ال تعمي أبصارهم األضـواء                

م أسماعهم قرع الطبول، وال يشغلهم المكان عن الزمان أو العكـس،            المبهرة، وال يص  

! وال يأسرهم الميدان المباشر في حدوده الضيقة فينسيهم صلة الميدان بالعالم بمن فيـه             

يونيو مجرد فصل فـي حـرب       /ومن وجهة نظر الفريق البزري كانت حرب حزيران       

رة على العرب وحدهم،    ليست أول فصل وال آخر فصل، وليست مقتص       . عالمية مفتوحة 

إن على األمة العربيـة تحقيـق       . وال يجوز أن تكون شاغلهم األعظم وسقف همومهم       

  !إنها أهل لذلك. الجاهزية وامتالك الجدارة لإلسهام في تغيير النظام االحتكاري العالمي

  !صياغة نظرية بالغة األهمية

ي العلوم المادية المعاصرة،    يحدث أحيانا، مثلما في األساطير والتراث عموماً، ومثلما ف        

مجرد اإلشارة باإلصبع إلـى     ! أن مصائر قضايا عظيمة تتوقف على مجرد لفت انتباه        

ويا له من فارق بين ما قبل اإلشارة وما         ! النقطة المحددة وإلى االتجاه الصحيح للسمت     

بين التصرف المسلّم به على أن األرض مسطحة وبين التصرف علـى أنهـا               . بعدها

  .بين نظرة سداها ولحمتها الوهم، ونظرة سداها ولحمتها المعرفة الحسية. كروية

تلك هي  . يجب تغيير العالقات الدولية الظالمة والنظام العالمي الفاسد       . ال مجال لألوهام  

بهـذا  . اإلشارة وذلك هو لفت االنتباه، وبالطبع هو أحد أبعاد القضية ولـيس أعظمهـا   

  .على الدوام بال كل أو مللالمعنى كان الفريق البزري يتحدث 

إن األهم في سيرة الفريق البزري وفي شخصيته هو البعد العام، وعلى األخص البعـد               

قضية أكبر  . الفكري، فهو صاحب قضية ترتكز إلى أصول وأسس وثوابت ال تتزعزع          



من األفراد وأعمارهم المحدودة، وأعظم من األحداث الطارئة مهمـا كانـت ضـخمة              

  .ومجلجلة

ار في وقت مبكر إلى تكامل المجتمعات اإلنسانية في جملة إنسانية واحدة عبـر              لقد أش 

جميع العصور، وإلى خطل الحديث عن مجتمع واحد قائم بذاته كأنمـا فـي جزيـرة                

يتوجب علينـا إدراك الـصلة      . إن جملة المجتمعات اإلنسانية هي كائن واحد      . منعزلة

تمع واحد معين وبين التقـدم فـي جملـة          الوثيقة بين تقدم العالقات االجتماعية في مج      

: إن نمو جملة المجتمعات تقابل نمو كائن حي       . المجتمعات اإلنسانية المترابطة عضوياً   

من المشاعة البدائية إلى طور     . من البدايات البسيطة لوالدته إلى األطوار العليا لوجوده       

كل مجتمع أخـذ    ! يفالرأسمالي فاالشتراك ) الحرفي(الرق إلى الطور العربي اإلسالمي      

وفـي إطـار جملـة      . دوره المناسب في المرحلة المعينة بدفع العملية التاريخية الكلية        

المجتمعات نشا وتطور كل واحد منها على اختالفها، ونشأت األمم واألجناس والـدول             

التجمعات اإلنسانية للجملة، في كل فترة من تاريخها، هي مقوماتها وأعضاءها           . وغيره

التجمعات تقوم بالجملة كمـا تقـوم الجملـة         . بالتفاعالت المناسبة لتلك الفترة   المتفاعلة  

  !الخ...بها

إنها في الواقع نظرية بالغة األهمية، حيث يبدو التعريف الستاليني لألمة، مثالً، قاصراً             

إزاءها، وحيث بناء عليها يمكننا تجنب األخطاء الفادحة التي تفسح في المجال للتضليل             

إنها تعني نظرة وتعامالً أقرب إلى      . القضايا االجتماعية والفكرية والسياسية   في عدد من    



الصحة مع العصور البشرية، وبالتالي مع العصر األوروبي األميركي الـراهن الـذي             

  !يحتوي جملة المجتمعات اإلنسانية المعاصرة

  !التواضع والكبرياء، البساطة والدهاء

وليس . عة الهامة التي طرحها الفريق البزري     لقد أشرت مجرد إشارة إلى هذه الموضو      

إنما يتوجب القول أنه من دون هذا التأسيس المتقـدم،          . هنا بالطبع مجال عرضها أكثر    

الذي فصله في أحاديثه وفي كتاباته، يصعب كثيراً فهم موقع أمتنا في التـاريخ العـام                

  !للبشرية، وفي العصر الحالي وفي العصر القادم

دة البالغة الصعوبة، التي تعاني منها أمتنـا المعذبـة، حالـت دون             لكن الظروف المعق  

ذلك النسيج المتميز   . التعرف على البعد األهم في شخصية الفريق البزري وفي سيرته         

الشجاعة . البساطة الالمتناهية والدهاء اإليجابي   . التواضع والكبرياء : النادر من الرجال  

القهقهة المجلجلـة   . انية االجتماعية والتميز المتألق   العادية اإلنس . الفائقة والحذر المفهوم  

. في أحلك الخطوب، كما لو أنه ال يعرف الهم، والزفرة الحرى كمن تتقطع نياط قلبـه               

اليقين في األصول   . المناضل الميداني والعالم الناسك   . التقشف الصارم والكرم المنطقي   

  !واألسس والثوابت والشك في المتحركات

ين وهو يقطع كل يوم، سيراً على قدميه بصحبة رفيقة عمره، أكثـر مـن               لقد بلغ الثمان  

وعندما أزفت لحظـة الرحيـل      . شوارع دمشق لن تنساه أبداً    . عشرة كيلومترات أحياناً  

وكان الناس في شوارع دمشق يرمقونه بفخر       . األبدي كان قد أنهى لتوه مسيره المعتاد      

لقد غدا معلماً ال يتـصور      . متوازنةواعتزاز وهو يسير منتصب القامة بخطوات قوية        



أحد غيابه، حيث مظهره المشرق الجليل يبعـث أعظـم الثقـة بـالنفس وباإلنـسان                

. لم يفته واجب إنساني مهما كان أداؤه صـعباً        . كان واحداً من بقية الناس    . وبالمستقبل

وكيف يبقى ألمة أثـر إن هـي        . مثاالً للوفاء واإلخالص وأول الناس معرفة باألصول      

  خلت عن األصول؟ كيف؟ت

صوته كان يتهدج، والدمعة تترقرق في عينيه، أمام مظاهر البؤس والعـذاب وأخبـار              

م أصدقاؤه القدامى من رعيله، وقد نال الزمن من بعضهم على الرغ          . البائسين المعذبين 

صداقته للشهيد عدنان المالكي    . من أنهم أصغر سناً، كان ال ينساهم أبداًُ ويتفقدهم دائماً         

أسرتي لن تنسى أبداً ما عاشت      . استمرت حميمة قوية عبر أخيه األستاذ رياض المالكي       

إطاللته المهيبة، في اليوم المحدد، في الساعة المحددة، في المناسبات واألعياد، علـى             

  !نواتمدى سنوات وس

  !الوطني القومي واليساري األممي

هذا ما أكده أكثـر مـن       . لم يلتزم الفريق البزري في حياته بأي حزب التزاماً تنظيمياً         

لكنه كان قريباً إلى الحزب الشيوعي أكثر من هذا الحـزب أو ذاك، فـي هـذه                 . مرة

لقوميـة  كان قريباً جداً من جميع الحركـات الوطنيـة، التقدميـة وا           . المرحلة أو تلك  

كانت حماسته  . واإلسالمية، بل هو كان منخرطاً عملياً في همومها جميعها على الدوام          

للثورة الروسية، خصوصاً في مرحلتها األولى، مثل حماسته للثورة اإليرانية اإلسالمية           

خصوصاً في مرحلتها األولى، أو للثورة الجزائرية أو للثورة الفلسطينية، فهـو يكـن              

شهيد الحزب الشيوعي فرج اهللا الحلـو ولـشهيد حـزب اهللا عبـاس              العواطف ذاتها ل  



الموسوي ولشهيد الثورة الفلسطينية خليل الوزير ولشهيد البعـث األخـضر العربـي             

  !ولشهيد الثورة الكوبية غيفارا

وبمناسبة الحديث عن الشهيد، فقد كان الفريق البزري يعتقد اعتقاداً راسخاً أن الجهـة              

إنهـا  !  هي ذاتها التي اغتالت أنطون سعاده واغتالت غسان جديد         التي اغتالت المالكي  

وهو كان يدعم قناعته هذه بالمعلومات التي اطلع عليها كعـضو           . المخابرات األميركية 

لقد كان يترحم عليهم جميعاً ويعتبـرهم       ! في هيئة المحكمة التي نظرت قضية المالكي      

  .شهداء الوطن وضحايا العدو األميركي

يعتبر نفسه بدوره ضحية من ضحايا األميركيين، بطريقة ما، مثـل شـهيد     بل هو كان    

حي، حيث انتزع من مواقع الفعل وهو في ذروة نضجه وحيويته وعطائه، وأحيل على              

لكنه كان يتحدث عن الرئيس جمال عبد . 1958التقاعد من الحياة العامة تعسفاً منذ عام   

 وكان يأخذ على المناضلين أوهامهم      .في الحقيقة بمودة وعتب وغضب    ! الناصر بمودة 

  .التي تنجم عن حسابات خاطئة

لم تكن مسألة انتزاعه من قلب الحياة العامة، وهو صاحب القضية المتفاني، بالمـسألة              

لكنـه  . لقد ساهم إسهاماً رئيسياً في تحقيق وحدة سورية ومـصر         . التي يمكن تبسيطها  

كان يبدي تفهماً ممتازاً لظروف ثـورة       بالرغم من األلم الدفين، ومن الجمل الغاضبة،        

وقد . يوليو المصرية، ولظروف الرئيس عبد الناصر قبل الوحدة وأثناءها وبعدها         /تموز

إنك تتكلم كمحكوم باإلعدام    : قلت له مرة بينما هو يتحدث بتأثر شديد عن تلك الظروف          

ن يشعر وهو   كا! بل من دون وقف التنفيذ    : فرد على الفور بقوة وحزم    ! مع وقف التنفيذ  



إن المفاجأة الصاعقة لما يشبه االغتيـال لـم تبـارح           . 1958محق أنه اغتيل في عام      

لكنه ظل يذكر للرئيس عبد الناصر إيجابياته الكبيرة والصغيرة، مثالً،          . مالمحه ونبراته 

تدخله لصالح عائلته بعد عزله، حيث كانت أجهزة األمن تضايقهم، فأمر الرئيس بأن ال              

  !كان يذكر ذلك دائماً بالتقدير. وبأن وضع العائلة يعود إليه شخصياًيزعجهم أحد 

  !التطلع المتلهف مقروناً بالعمل

ينتظر على  . ظل الفريق البزري حتى آخر يوم من حياته مفعماً باألمل والثقة واإلرادة           

أحر من الجمر حركة عربية متخطية، متقدمة، أكثر اقتراباً من الصحيح وأعظم جدوى             

حركة عميقة واسعة تليق بأمتنا العربية العظيمة، وتتكافأ مع عدوها الظـالم            . داءفي األ 

في ساحات المعارك، حيث من جهة مقابلة ال يليق بأمتنا التصدي لمجـرد ذراع مـن                

أذرع العدو فحسب، وهي األمة التي أسهمت إسهاماً رئيسياً في تحرير اإلنسان عموماً             

  !ذات قرن

هاينة المستوطنين في فلسطين بألم موجع جداً وباحتقار شـديد،          لقد نظر دائماً إلى الص    

كـالب  . إنهم مجـرد مرتزقـة    : وكان يحلو له أن يصفهم بالمتهودين المرتزقة الخزر       

. العدو هو النظام العالمي الذي أوجـدهم      . ذراع العدو في منطقتنا   . دولة حدود . حراسة

  . تأكيده وترديدههذا ما كان ال يمل من! العدو هو االستعمار األميركي

لكن تطلعه المتلهف إلى حركة تحرر عربية في المستوى المطلوب لـم يكـن مجـرد                

لم يكن . انتظار، بل اقترن بمحاوالت مضنية عملية لتحقيق ذلك، خاصة مع الفلسطينيين

. مجرد حلم صامت، ومحاوالته تلك لم تضعه في موقع المتفرج أو الشامت أو الواعظ             



والت، في الوقت نفسه، لحظة واحدة عن تتبع أبسط همـوم األمـة             لم تشغله تلك المحا   

العربية واإلنسان عموماً، وعن نجدة أي اتجاه إيجابي قائم، علـى نواقـصه، بـالقول               

وبالفعل، فعندما يناديه فصيل من فصائل الثورة الفلسطينية يلبي على الفور، فتجده في             

م نشاطاً وحيويـة وحـضوراً مـن        الخنادق األمامية مهتماً بكل صغيرة وكبيرة، أعظ      

  .األشبال

  لمحة عن حياته الحافلة

أكتفي بهذا القدر المقتضب، المرتجل تقريباً، وأنتقل إلى لمحة عن حياة الفريق البزري،             

  :كما سمعتها منه وكما عاينت بعضها ميدانياً

طاً ساهم الفريق البزري في الحياة العامة بصورة مؤثرة، منذ الثالثينات، بصفته ضـاب            

في الجيش، وفي نطاق حركات الكفاح الناشطة من أجل االسـتقالل، وبخاصـة فـي               

سورية ولبنان، األمر الذي جعله هدفاً ألجهزة المراقبة والقمع االستعمارية الفرنـسية،            

، إذ حـوكم    1941خصوصاً بعد التحاقه بثورة رشيد عالي الكيالني في العراق عـام            

  .جن ثم باإلعدامغيابياً وحكم أحكاماً قاسية بالس

وبعد الجرائم التي ارتكبتها القوات البريطانية ضد الـشعب العراقـي، وبعـد إعـدام               

الشخصيات الوطنية ومالحقتها في العراق وخارج العراق، صـار الفريـق البـزري             

مطارداًُ ومطلوباً من االستعمارين البريطاني والفرنسي، فبقي متوارياً سنة ونصف عاد           

  .ي ظروف عالمية مناسبةبعدها إلى الجيش ف



 أوقف من قبل الفرنسيين ونقل إلى السجن العسكري في بيروت، ألنه يشكل             1945عام  

تياراً معادياً للفرنسيين في الجيش، لكنه فر من السجن والتحق بالحكومة الوطنية، وتبعه        

  .ضباط كثيرون

بنـان،  ساهم الفريق البزري بصورة فعالة في تحقيق الجالء عن كل مـن سـورية ول              

وساهم في تأسيس وتشكيل الجيش الوطني السوري بعد الجالء، وعمل على تسليحه من             

الكتلة االشتراكية، وبالمقابل ساعد على إمداد الثورة الجزائرية باألسلحة الفرنسية التي           

  .1955تملكها سورية أوائل عام 

متكافئة التي خاضتها   كان الفريق البزري قائداً عسكرياً وسياسياً فعاالً في الحرب غير ال          

، وهو شاهد بارز مطلع علـى خفايـا         1948القوات العربية على أرض فلسطين عام       

النكبة عربياً ودولياً، وله آراء ومالحظات وتحليالت ال غنى عنها فـي كفـاح األمـة                

  .المتواصل

وفي العهود الوطنية شارك الفريق البزري في الحياة العامة، فكان مناضالً عنيداً ضـد              

حالف االستعمارية واألنظمة الديكتاتورية، والمخططـات والمـؤامرات األجنبيـة          األ

  .المتواصلة التي تعرضت لها المنطقة خالل عقد الخمسينات

 كان الفريق البزري عضواً بارزاً في التجمع القومي الذي نهض فـي             1955ومنذ عام   

علـى رأس الفـرع     سوريا لمواجهة التحديات الجسيمة الداخلية والخارجية، بل صار         

العسكري لهذا التجمع عندما تسلم مهام رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة السورية            

  . بين سورية ومصر1958قبيل وحدة عام 



وإبان العدوان الثالثي على مصر كان الفريق البزري في قيادة القوات السورية التـي              

وأثناء وجوده فـي    . اريتوجهت إلى األردن في نطاق عملية التصدي للعدوان االستعم        

األردن أجرى اتصاالت مهمة مع قادة القوات العربية األخرى، خاصة قـادة القـوات              

  .1958يوليو العراقية عام /العراقية، األمر الذي كان له أثره في نجاح ثورة تموز

ومن خالل موقعه كقائد للجيش والقوات المسلحة أسهم الفريق البزري بدور عسكري،            

، وفي فـضح    1957مي، في التصدي للحشود التركية على سورية عام         وسياسي وإعال 

  .دوافعها وأهدافها والقوى العالمية التي تقف وراءها، خاصة األميركية

وفي أواخر العام نفسه كان الفريق البزري واحداً من أبرز الشخصيات التـي أسـست               

في ) السوري(األول  ، ثم أصبح قائداً عاماً للجيش       1958للوحدة السورية المصرية عام     

  .القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة

وبعد حـرب عـام   ! ، خرج الفريق البزري من الحياة الرسمية العربية     1958منذ العام   

 تولى رئاسة لجان الدفاع عن الوطن التي شكلت في سورية في نطاق التـصدي       1967

  .العام لنتائج تلك الحرب

قت وفاته أسهم الفريق البزري إسهاماً مؤثراً فـي الحيـاة           طوال العقود الثالثة التي سب    

العامة، الفكرية والسياسية والكفاحية، خاصة في سورية ولبنان وفلسطين، وقـد أعـد             

العديد من الدراسات القيمة، وألقى العديد من المحاضرات، وأسـهم فـي عـدد مـن                

األسباب الجوهريـة   وكان جهده ينصب دائماً على إبراز       ) في لبنان خاصة  (المؤتمرات  

  .لمعاناة األمة



كان الفريق البزري قريباً جداً من بدايات انطالقة الثورة العربيـة الفلـسطينية إبـان               

الستينات الماضية، وهو كان يرى بوضوح النواقص التي ظهرت منذ البدايات، وحذر            

ثورة إذا لم منذ البدء معظم قادة الثورة الفلسطينية من المآل الذي سوف تؤول إليه هذه ال 

يتم تالفي النواقص الفادحة، وبذل جهوداً جبارة حتى آخر يوم من حياته فـي إسـداء                

  .النصح وتقديم المشورة الميدانية من أجل تصحيح مسار الكفاح الفلسطيني

لقد كان الفريق البزري واسع المعرفة، عميق الثقافة، جم التواضع، شديد التأثر بمعاناة             

 قضى العقود الثالثة األخيرة في حياة أقرب إلى التقشف، يخـدم            أمته وآالم شعبه، وهو   

  .نفسه وأسرته بنفسه، منشغل طوال الوقت بالهموم العامة ال يفوته من أخبارها أمر

   .28/1/1994، وتوفى في دمشق، يوم الجمعة المصادف 1914ولد عام 

 


