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حمليات � /إعالنات

حردان نعى عميد الداخلية في «القومي» الأمين �صبحي ياغي:
برحيله يفقد الحزب واحد ًا من قياد ّييه البارزين
ن��ع��ى رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي األم��ي��ن أسعد
حردان إلى األمة وعموم السوريين
القوميين االجتماعيين في الوطن
وعبر الحدود وف��اة عميد الداخلية
في الحزب األمين المناضل صبحي
محمد ياغي.
وق����ال ح�����ردان :ب��وف��اة العميد
صبحي ياغي وه��و ف��ي ع��ز عطائه
يفقد ال��ح��زب واح����دا ً م��ن قيادييه
البارزين الذين تميّزوا بالمناقبية
القومية االجتماعية والعطاء في
سبيل النهضة والذود عنها.
جسد األمين الراحل إيمانه
لقد
ّ
القومي ،فوهب ك� ّل حياته للحزب
وقضيته التي آم��ن بأنها تساوي
وجوده.
عرفته ساحات النضال القومي
مناضالً مقداماً ،وترك بصمة مميّزة
من خالل دوره القومي والسياسي،
كما تجلى دوره الطليعي في المجال
التربوي حيث أشرف ونظم وخ ّرج
مئات مخيمات األشبال والزهرات
والطلبة ف��ي لبنان وال��ش��ام خالل
فترة توليه مسؤولية عميد التربية
والشباب ألكثر من  15سنة.
إنّ رحيل األمين صبحي ياغي في
هذا الظرف الدقيق الذي تم ّر به أمتنا
يش ّكل خسارة كبيرة للحزب واألمة،
وسيفتقده حزبه وساحات النضال

القومي .لكن ،حضوره سيبقى مشعّ ا ً
في مسيرة الحزب ،تتذ ّكره األجيال
والقوميون االجتماعيون ،مناضالً
صلباً ،وصاحب سجل ناصع وموقف
ثابت راسخ في ك ّل المحطات.

نبذة

واألمين الراحل من مواليد بعلبك
 ،1966انتمى إل��ى ال��ح��زب عام

 ،1981تح ّمل مسؤوليات حزبية
عديدة منها :مديرا ً لمديرية بعلبك،
ناظرا ً لإلذاعة واإلع�لام في منفذية
بعلبك ،منفذا ً عاما ً لمنفذية بعلبك.
عيّن عضوا ً في المكتب السياسي
المركزي ألكثر من م��رة ،وفي العام
 2014عين مندوبا ً سياسيا ً للحزب
في البقاع.
ُمنح رتبة األم��ان��ة ع��ام ،2005

م�سيرات واعت�صامات في ذكرى النكبة:
التم�سك ّ
بحق العودة وتحرير فل�سطين
ّ

وش����ارك ف��ي ال��ع��دي��د م��ن اللجان
ال��ح��زب��ي��ة (ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��رب��وي��ة) و
(عضو لجنة دراسة قوانين األوسمة
الحزبية).
ف��ي ال��ع��ام  1998ع � ّي��ن عميدا ً
للتربية والشباب ،واستم ّر في هذه
المسؤولية حتى العام .2012
عين عميدا ً للداخلية عام 2012
حتى وفاته.
ت��رأس اتحاد النهضة الشبابي
لعدة سنوات ،وبحكم موقعه على
رأس االت��ح��اد ش���ارك ف��ي العديد
من النشاطات الشبابية العربية
والدولية.
كما شارك في العديد من اللقاءات
والمؤتمرات السياسية في لبنان
والشام وبلدان عربية وأجنبية.
التشييع والتعازي
وسيُشيّع األمين الراحل في مأتم
حزبي وشعبي يوم األح��د  17أيار
 ،2015في مدينة بعلبك الساعة
الرابعة بعد الظهر.
وتقبل التعازي أيام السبت واألحد
واالثنين والثالثاء 19/18/17/16
حي آل
أي��ار في منزل وال��ده بعلبك ّ
ياغي.
وتقبل التعازي ف��ي ب��ي��روت في
فندق الكورال بيتش يوم األربعاء 20
أيار من الساعة  11حتى السابعة
مساءً .البقاء لألمة.

وداع ًا يا �صديق...

مل َأت المواكب نه�ضة و�أكاليل غار
*

*

بين رفة جفن وانتظار لقاء يرت ّد النظر حاسراً ،وتمت ّد غشاوة الموت،
ّ
تلف أحبة تحت جناحها وتحلّق في األعالي ،نرفض تصديق الناعي.
تجسد أمالً لألجيال ،وما زال في ريعان الشباب ،لم
كيف يرحل من
ّ
يرتفع شهيدا ً في مسيرة كفاح ومقاومة ،تحدّى الموت كأنه يسكن بين
جفني ال ّردى ،وظلت ضحكته تجلجل ،بالرغم من جدّيته في العطاء،
وحرصه على رفع راية النهضة عالياً.
هذا الصباح (األم��س) أطبق ال� ّردى جفنيه ،ورحل حضرة العميد،
األمين على قسمه ،الحبيب صبحي ياغي الجزيل االحترام ،رحل قبل أن
يكتمل عقد النصر وتت ّوج أكاليل الغار ك ّل القمم.
غاب في يوم أسود من تاريخ أمتنا ،يوم اغتصبت فلسطين ،فازدادت
الظلمة ظلمة.
في مثل هذا اليوم من العام  2011حمل العميد صبحي الراية ،تقدّم
صفوف شباب النهضة وطالبها مع حشد كبير من شباب األمة ،وي ّمم
وجهه صوب فلسطين .المست الحشود الشريط الشائك ،وأوصلت
التحية إلى أهلنا هناك ،يومها ارتكب العدو مجزرة في ّ
حق المتظاهرين،
وعاد بعضهم مستشهدا ً وبعضهم جريحاً ،حمل حضرة عميد التربية
صبحي ،مأساة ف��وق المأساة فساعد في إسعاف الجرحى ،ونقل
يتحسس الذكرى غادرنا من دون وداع.
الشهداء .واليوم قبل أن
ّ
قبل األمس كان رفيق العز والنضال يمأل الحزب حضوراً ،كيف ال
وقد سكنه الحزب وهو فتى طريّ العود ،أنشد ِباسم النهضة ،وفي
عمره القصير العامر بالعطاء والتضحية ،أشرف على مواكب الطلبة
واألشبال ،جيالً بعد جيل.
إدارته كانت متميّزة كإرادته وتصميمه ،صلب في مواقفه ،يمزج بين
الجدّية والعطاء الدؤوب ،وبين التواضع ودماثة الخلق وروح المرح.
كان ابن الحياة ،يحبّها وتليق بأمثاله ،فكيف يسلّم ال��روح بهذه
البساطة ،ويعجز عن مقاومة القدر؟ إنه القضاء أيها الغالي!
نفتقده اليوم بجسده ،أما نفسه فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود،
ومن الصعب علينا أن ال يبقى لنا إال ذكريات النضال ،ولكن هذه سنة
الحياة كما يُقال.
معه كانت األيام جميلة زاخرة ،وبعده لن تكون كما كانت ،فهو القمر
البهي،
الذي كان ينير مساءاتي في مركز الحزب ،سأفتقد حضوره
ّ
وخطواته الواسعة باتجاه مكتبي متأبطا ً ملفات مليئة بما صاغه من
عمل نهضوي ،تسبق االبتسامة كلماته« :اليوم خ ّرجنا مخيما ً للزهرات
واألشبال ،وغدا ً سنخرج مخيّما ً للطلبة والشباب ،وفي اآلتي من األيام،
والمخيمات عامرة هذا الصيف ،»...أو يأتيني بخبر عن نشاط شارك
فيه في إحدى مدن الشام ،أو خطاب ألقاه أو محاضرة في هذه الجامعة
ّ
يحض الناس على المواجهة ،ويثق بالنصر اآلتي ثقته
الشامية أو تلك،
بالنهضة التي آمن بمبادئها.
كم كانت أخبارك وإنجازاتك مفرحة ،وكم هو صعب أن تغدو يا
حضرة العميد الخبر باكرا ً بهذا الشكل.
سأفتقد سؤالك شبه اليومي كل مساء« :أنا فالل بدك شي» أو أن
أتصل بك ألسألك إنْ كنت تريد شيئاً!
لن أسمع صوت خطاه بعد اليوم ،وما يفصلنا عدة درج��ات ،لكن
ما جمعنا من قيم ومبادئ وقضية لن تفصله إرادة القدر ،فالموت في
قاموسنا طريق للحياة ...وستبقى إنجازاته ماثلة نخبرها لألجيال
القادمة.
لك ايها العميد الحبيب صبحي ،سالم األحبة ،وتحية رفقاء المسيرة،
وعهدهم على مواصلة النضال حتى االنتصار ...والبقاء لألمة.
* مدير الدائرة اإلعالمية في الحزب السوري القومي االجتماعي

مات صبحي ياغي .القلب الذي يملك ما يكفي من المحبة ومن
الجرأة تخونه الذبحة أحياناً.
م��ات الصديق الصادق ال��ذي عرفته مقداما ً من دون ته ّور،
وج��ري��ئ��ا ً م��ن دون وق��اح��ة ومنفتحا ً م��ن دون أن يتخلّى عن
مبادئه.
لم يكن صبحي ياغي باحثا ً عن مناصب أو أدوار .كان رجل
وامش.
الكواليس ،وق ْل كلمتك
ِ
كان فاعالً في حزبه وفي المجتمع ،وكم بلغتني أخباره من
أصدقاء مشتركين ،قبل أن أتع ّرف عليه في العام  ،2005حين
أتت موجة الكذب والنفاق وهرب الجميع ،فظهر قربنا كصديق
وحليف ،تماما ً كما وقف الى جانب مدينة بيروت التي عاش فيها
رفاق له من موجات التط ّرف التي كانت ،وال
وأحبّها وحماها مع
ٍ
تزال ،تعصف بها.
مترسالً
ً
كان
بل
بحزبه،
د
الح
أقصى
الى
ا
ملتزم
وكان صبحي
ّ
ّ
ً
لنشر أفكاره ،ال يعرف تعبا وال يسقط في تجربة وال يضعف
أمام اختبار وال يتنازل أمام مواجهة.
ً
وح��ده القلب ال��ذي باغته بضعفه غلب صبحي .ف��وداع��ا يا
صديقا ً سنفتقدك في ع�� ّز مواجهة المشروع ال��ذي كنت رائدا ً
في التصدّي له ،من حقد «اإلسرائيلي» الغاصب لفلسطين ،إلى
إره��اب التكفير ال��ذي يش ّكل نقيضا ً لعقيدتك وعقلك المنفتح،
ناهيك بتهاون بعض العرب ،كي ال نقول تآمرهم...
عساك تالقي زعيمك اليوم ،وعساك تنال الخلود في وجدان
من عرفك فأحبّك ،كما نال الخلود في وجدان رسله ،وقد كنت
من المميّزين بينهم.
رحمة الله لك والصبر لعائلتك والتعزية لحزبك.

} معن حمية

القومي ي�ش ّيع المنا�ضل
محمد عالم (طارق) في الق�صر

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي الهرمل – القصر
المناضل القومي محمد محمود عالم (طارق) .شارك في التشييع عضو
المجلس األعلى د .وليد زيتوني ،منفذ عام الهرمل محمد الحاج حسين
واعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام العاصي علي عواد ،منفذ عام البقاع
الشمالي الياس التوم ،منفذ عام بعلبك علي عرار وعدد كبير من أعضاء
المجلس القومي ومسؤولي الوحدات الحزبية.
كما ش��ارك في التشييع رؤس��اء بلديات ومخاتير وفاعليات ووفود
شعبية.
وقد رفع نعش الراحل ملفوفا ً بعلم بالزوبعة على أكف رفقائه ،وأدّيت له
التحية الحزبية ووري الثرى في جبانة بلدة القصر.
والرفيق الراحل من مواليد  ،1956/2/3انتمى إلى الحزب عام ،1975
وقد عُ رف بمناقبيته وإقدامه وعطائه ،وهو من المناضلين القوميين الذي
خاضوا العديد من معارك الحزب ض ّد العدو اليهودي.
تح ّمل الراحل مسؤوليات في شعبة التجهيز – عمدة الدفاع .وهو متزوج
من لميا عالم ،وله منها سهام ونبيل (طالب طب بشري) وشادي.

لحود
} إميل إميل ّ

*نائب سابق

�إيخهور�ست زارت
�سجن رومية
زارت رئيسة بعثة االتحاد األوروبي
السفيرة أنجلينا أيخهورست سجن
رومية المركزي أم��س ،وناقشت مع
قائد الدرك العميد الياس سعادة وقائد
سرية سجن روميه العميد أنطوان
ذك��رى وممثلين عن المديرية العامة
لقوى األمن الداخلي ووزارة الداخلية،
في حضور المديرة العامة لوزارة العدل
القاضية ميسم نويري والقاضي رجا
أبي نادر ،الوضع األمني في السجن،
وعمل قوى األمن الداخلي فيه ،وظروف
التوقيف واحترام حقوق الموقوفين.
وش����دّدت ال��ن��ق��اش��ات على أهمية
التأهيل وتجنب العودة إلى ارتكاب
الجرائم.
ك��م��ا ال��ت��ق��ت إي��خ��ه��ورس��ت بعض
السجناء الذين شرحوا لها األنشطة
التي يقومون بها في المشاغل.
وبعد أن شكرت إيخهورست في
بيان السلطات اللبنانية على تسهيل
ه��ذه ال��زي��ارة «وتمكيني من االط�لاع
على الوضع القائم في سجن رومية»،
لفتت إلى « أنّ التحديات كبيرة ،فنسبة
الموقوفين تصل إل��ى  60ف��ي المئة
الملح
من نزالء السجن ،ما يجعل من
ّ
جدا ً تسريع المحاكمات ،وفي الوقت
نفسه ،تتطلب مسألة االكتظاظ حالً
براغماتيا».
وأثنت «على نية الحكومة اللبنانية
بناء سجون جديدة تراعي المعايير
الدولية للتوقيف» ،مشجعة «على
استكمال عملية نقل مسؤولية إدارة
السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة
العدل.،فمكافحة التطرف العنيف تبدأ
بإعطاء األول��وي��ة لعمل أفضل لنظام
السجون».
وأعلنت أنّ «االتحاد األوروبي وافق
للتو على م��ب��ادرة جديدة تهدف إلى
تحسين ال��ظ��روف الطبية والصحية
والبنى التحتية ف��ي سجني رومية
والقبة بقيمة  1.2مليوني أورو .وفي
ه��ذا اإلط���ار ،سنقدم تجهيزات طبية
وصحية للسجنين .كما سنعمل على
تدريب األطقم الطبية فيهما ونساهم في
إعادة هيكلة وحدة الطب الشرعي في
وزارة العدل».

أح��ي��ت ال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية
ال��ذك��رى السابعة والستين لنكبة
فلسطين ،باعتصامات ومسيرات،
كما ص��درت بيانات أك��دت التمسك
ّ
بحق العودة وتحرير فلسطين من
الصهاينة المغتصبين.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،نظمت الجبهة
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال���ذك���رى ف��ي بلدة
مارون الراس عند الحدود للبنانية
 الفلسطينية ،مسيرة جماهيريةانطلقت م��ن مدخل البلدة باتجاه
المنطقة المقابلة للنصب التذكاري
حيث سقط ع��دد م��ن ال��ش��ه��داء في
انتفاضة الالجئين عام .2010
وأل��ق��ى عضو المكتب السياسي
للجبهة ع��ل��ي فيصل كلمة ش��دّد
ّ
بحق العودة»،
فيها على «التمسك
مجدّدا ً الدعوة إلى «مرحلة جديدة
من النضال بزج ك ّل طاقات الشعب
الفلسطيني في معركة ال��دف��اع عن
القضية والحقوق الفلسطينية»،
مشيرا ً إلى أنّ «بوصلة شعبنا وقواه
الوطنية ستبقى باتجاه النضال من
أجل الحقوق الوطنية الفلسطينية
وفي مقدمتها ّ
حق العودة ورفضنا
ألي محاولة تسعى إلى الزجّ بنا في
أتون الصراعات المحلية».
ثم تحدث القيادي في حزب الله
أبو وائل زلزلي الذي اعتبر أنّ «رسالة
الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة
التمسك باألرض وبالحقوق مهما
هي
ّ
ط��ال ال��زم��ن ،وال ب � ّد أن يأتي اليوم
الذي تحرر فيه هذه األرض بسواعد
وبنادق المقاومين».
كما تحدثت ابتسام أبو سالم باسم
المنظمات الجماهيرية ،مؤكدة أنه
«ال يمكن ألية قوة على وجه األرض
أن تفرض على الشعب الفلسطيني
اتفاقات وخ��ي��ارات ال تلبي حقوقه
الوطنية».
وق��ام وف��د م��ن تجمع مؤسسات
صيدا ،في حضور زلزلي وفيصل ،إلى
جانب ممثلي المؤسسات ،بزراعة
ش��ج��رة زي��ت��ون ف��ي م��ي��دان حديقة
إي��ران»،ت��ح��ي��ة إل��ى أرواح شهداء
 15أي��ار  ،2010الذين سقطوا في
المواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي
على الشريط الشائك في بلدة مارون
الراس ،خالل إحياء ذكرى النكبة».
ووض��ع المشاركون إل��ى جانب
ال��ش��ج��رة ،ل��وح��ة رخامية بأسماء
الشهداء الستة.
وفي المناسبة عينها ،نظم اتحاد
الشباب الديمقراطي الفلسطيني
اعتصاما ً أم��ام مق ّر األم��م المتحدة
في وسط بيروت ،بمشاركة ممثلين
عن المنظمات الشبابية اللبنانية
والفلسطينية وع���دد م��ن األط��ف��ال
والفرق التي جسدت مشهدية النكبة
ف��ي ص��ورة رم��زي��ة تحاكي معاناة
الشعب الفلسطيني.
وت��ح��دث خ�لال االع��ت��ص��ام عضو
اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين سامر مناع الذي أكد
أنّ «األمل هو بشباب فلسطين الذي
أثبت أنه قادر على فعل الكثير وهو
ّ
وبحق
أكثر تمسكا ً بحقوقه الوطنية
العودة».
كما تحدثت عضو ق��ي��ادة اتحاد

كلمات للمشاركين عند الحدود الفاصلة في مارون الراس
الشباب الديمقراطي اللبناني زهراء
حجازية التي اعتبرت «أنّ القضية
الفلسطينية تستحق أن تحظى بدعم
ك ّل شعوبنا العربية بديالً للصراعات
الجانبية».
وأل���ق���ى ك��ل��م��ة ات���ح���اد ال��ش��ب��اب
الديمقراطي الفلسطيني عضو قيادة
االتحاد ربيع قطب الذي دعا «منظمة
التحرير الفلسطينية ،باعتبارها
الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في
كل أماكن تواجده ،إلى إعادة االعتبار
لمكانة فلسطينيي الشتات ومتابعة
ق��ض��اي��اه��م ال��وط��ن��ي��ة وه��م��وم��ه��م
المحلية».
وف��ي مخيم الجليل ف��ي بعلبك،
نظمت حركة «الجهاد اإلس�لام��ي»
م��س��ي��رة ب��ع��د ص��ل�اة ال��ج��م��ع��ة،
بمشاركة الفصائل الفلسطينية.
ورفع المشاركون شعارات العودة
وصور المجازر التي ارتكبها العدو
«اإلسرائيلي» في فلسطين.
وأكد مسؤول الجهاد في المخيم
عطا سحويل أنّ «الشعب الفلسطيني
الذي اختار الجهاد والمقاومة طريقا ً
للعودة ،مطلوب منه اليوم تعزيز
الوحدة الوطنية ،على أساس التمسك
بالثوابت الوطنية وعدم التفريط بها،
وأب��رزه��ا ح� ّ
�ق العودة إل��ى فلسطين
وعدم المساس بالمقدسات».
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال شيخ عقل
طائفة الموحدين ال���دروز الشيخ
ن��ع��ي��م ح���س���ن »:ف���ي ذك����رى نكبة
ف��ل��س��ط��ي��ن ،ي�لازم��ن��ا ال��ق��ل��ق على
مصير القضية الفلسطينية من
جهة ،وم��ن جهة أخ��رى يبقى األمل
بتحرك عربي مشترك لالرتقاء إلى
مستوى التحديات المصيرية التي
تجابهنا ،وإلبقاء راية قضية الحق
فلسطين مرفوعة في جميع المحافل
العربية والدولية» ،متوجها ً «إلى
الفلسطينيين أنفسهم أال يسمحوا
لخالفاتهم الداخلية أو لتداعيات
األوض��اع العربية بتضييع هدفهم
األس��اس أال وه��و مواجهة االحتالل
الغاشم وارتكاباته ،والحفاظ على
روح ال��م��ق��اوم��ة ف��ي وج��ه��ه حتى
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس الشريف».
وذ ّكر حزب شبيبة لبنان العربي

«في هذه المناسبة الحزينة ،الرأي
العام الوطني باألبعاد اإلنسانية
واألخالقية لهذه القضية وأن يضع
الصراع في إطاره الحقيقي كصراع
بين حق وباطل ،طرفه األول العرب
والمسلمون وأن��ص��ار ال��ح��ري��ة في
العالم ،وطرفه الثاني الصهيونية
ال��ع��ال��م��ي��ة ودع������اة االس��ت��ع��م��ار
واالمبريالية الغربية».
وأض���اف ال��ح��زب ف��ي بيان»:هي
مناسبة أي��ض �ا ً لنعلن وب��ك��ل حزم
ووض��وح انحيازنا الفطري ودعمنا
المبدئي لمشروع المقاومة والممانعة
في وجه مشروع ذي وجهين قبيحين،
في فلسطين احتالل صهيوني خبيث،
وفي أمتنا سرطان تكفيري مجرم،
ولنجدّد دعوتنا إلى توحيد الجهود
ص الصفوف لمواجهته ،ورفضنا
و َر ِّ
القاطع ل��دع��وات الفتنة الطائفية
والمذهبية ال��ت��ي ي���روج لها إع�لام
الرجعية العربية البائس».
وف��ي المناسبة أي��ض �اً ،أص��درت
ال��م��ؤس��س��ة الفلسطينية لحقوق
اإلن��س��ان «ش��اه��د» ب��ي��ان �اً ،طالبت
المجتمع الدولي بـ«ضرورة العمل
الجاد لتنفيذ ق��رارات األمم المتحدة
المتعلقة بالقضية الفلسطينية،
حيث أن ال إمكانية لتحقيق السالم
م��ن دون المحافظة على الحقوق
الفلسطينية كاملة ،وعلى رأسها ّ
حق
الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى
مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام
.»1948

اليمني في اختيار النظام الذي
يريد وشكل الدولة التي يتمنى.
هل نجحت واشنطن في إغواء
«ال���ح���رس ال��ق��دي��م» م���ن ح��ك��ام
الرياض ووظفت أطماعه بابتالع
اليمن فباعتهم جغرافيا سياسية
م��ج��ازي��ة ح��ت��ى ي��ذع��ن��وا الت��ف��اق
تاريخي مع طهران ال تزال اإلدارة
األم��ي��رك��ي��ة تسعى ل��ه بصعوبة
بالغة وسط أمواج البحار العاتية
م���ن م��ض��ي��ق ه���رم���ز ح��ت��ى ب��اب
المندب؟
هل تخطت «اإلدارة األميركية
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة» واح���دة م��ن أه � ّم
تحدياتها م��ع ال��داخ��ل األميركي
والخارج اإلقليمي برس ّو سفينة
ال��ن��ج��اة اإلي��ران��ي��ة على سواحل
ميناء الحديدة؟
ي��ق��ول م��ت��اب��ع ق��ل��ق لمجريات
ال��ح��وار األم��ي��رك��ي اإلي���ران���ي إنّ
واشنطن أخ��ط��أت مرتين عندما
أعطت الضوء األخضر للسعوديين
في شنّ حربهم العبثية الظالمة
ع��ل��ى ال��ي��م��ن .ف��ه��ي ب��ذل��ك تكون
ق��د خ��ط��ت ب��ي��ده��ا ب��داي��ة منحنى
السقوط لحكم حليفها التاريخي
ال���ذي سيخرج م��ن ه��ذه الحرب
بخفي حنين ،وجعلت احتماليات
إنجاز «االتفاق التاريخي» الذي
وع��دت به ال��رأي العام األميركي
يالمس الصفر.
خ��م��س��ون ي���وم���ا ً م���ن ال��ح��رب
العبثية ال��ظ��ال��م��ة ع��ل��ى اليمن،
ليس فقط لم تخرج األميركيين
فضالً عن السعوديين من كابوس
إغ�لاق مضيق هرمز ،بل وغامرت
في تعريض مصالحها ومصالح
أتباعها لخطر إغالق مضيق باب
المندب وخسران بحر العرب ،بعد
بحر عمان.
المتابعون لتفاصيل التحضير
للحرب يؤكدون أنّ ملك السعودية
رف���ض إش�����راك ال��ع��م��ان��ي��ي��ن في
االجتماع التشاوري ال��ذي سبق
ال��ح��رب بـ 48س��اع��ة بحجة أن
العُ مانيين باتوا «صندوق أسرار
اإلي��ران��ي��ي��ن» ،فهل ح��ان��ت لحظة
خ��روج مسقط م��ن تحالف حرب

الخليج األولى ض ّد طهران ما يفتح
ال��ب��اب أم��ام ان��ف��راط عقد مجلس
التعاون الخليجي؟
ه��و السيف نفسه ال��ذي يبدو
أن واشنطن كانت بحاجة ماسة
إليه ليخرج من غمده مرة أخرى
لتتأكد من صالحية حكم الدرعية
من عدمه في زمن إعادة بناء نظام
عالمي جديد ،وانه حان زمن البدء
بتقسيم الجزيرة العربية التي
وحدتها ثنائية معادلة المنتصرين
ّ
في الحرب العالمية األولى قسراً.
إنه االختبار األكثر مرارة لك ّل من
راهن على ما تبقى من إمبراطورية
أحادية تتراجع حصتها في النظام
الدولي ،وكذلك لك ّل من راهن على
إمكانية مبادلة ثقافة المقاومة
ب��ث��ق��اف��ة ال��م��ص��اف��ح��ة وال���ح���وار
ب��ال��ح��رب ه��ذه ال��م��رة ب��ع��د تعثر
مسارات التفاوض.
سيكتب التاريخ ب��ح��روف من
نار ونور بأنّ بداية نهاية عصر
ال��دف��اع االس��ت��رات��ي��ج��ي ،وب��داي��ة
عصر الهجوم االستراتيجي لمحور
المقاومة ك��ان على يد اليمنيين
أسياد الجزيرة العربية وسالطين
البحار.
وأنّ معركة فاصلة ت ّم خوضها
بصبر استراتيجي وتكتيك فطن
ألهل اليمن هي التي نقلت بالد سبأ
من عصر حكم القحط والفقر المدقع
إلى عصر ما بعد الربع الخالي،
حيث انبالج اليمن الجديد الح ّر
المستقل الغني المستغني.
خ��رائ��ط ج��دي��دة سترسم بعد
أن ينجلي غبار المعارك وتهدأ
الخلجان وتستق ّر الرمال المتحركة
على أرض يمن صلب وسعيد حقا ً
هذه المرة.
إنها عبقرية ال��زم��ان والمكان
نفسها التي أزهرت مقاومة صنعت
من لبنان دولة قوية وعزيزة يفاخر
بها العرب والمسلمون تتبلور هذه
المرة من على أرض اليمن التي
ح��اول خصومها التاريخيون أن
يظهروها دوم���ا ً دول���ة فاشلة ال
حيلة لها سوى التس ّول واستجداء
المساعدات من القريب والبعيد!.

ودع��ت ال��دول المضيفة لالجئين
الفلسطينيين ،وخصوصا ً في لبنان
إلى «ضرورة احترام حقوق اإلنسان
الفلسطينيين ،وت��س��وي��ة وض��ع
الالجئين الفلسطينيين من سورية».
وحيا األمين العام للتجمع العربي
واإلسالمي لدعم خيار المقاومة يحيى
غ���دار «ش��ع��ب فلسطين ومقاومته
الباسلة والشعب العربي واإلسالمي
المقاوم على مساحة األم��ة وال��ذي
أمامه اآلن لحظة امتحان تاريخي
حيث المخاطر محك االختبار الذي
أثبت أنّ فلسطين وأي بلد عربي غير
قادر بمفرده على مواجهة المشروع
الصهيوإمبريالي ومقاوليه الرجعيين
واالره���اب على أن��واع��ه بتشكيالته
اإلجرامية ،ما يستدعي خطة طريق
بفرض رس��م استراتيجية ممانعة
ومقاومة تؤكد تجميع وتنسيق موارد
القوى العربية واإلسالمية ،تحقيقا ً
لقيامة األمة من كوابيسها وتحرير
فلسطين من النهر إلى البحر».
ودعا «التجمع الوطني الديمقراطي
في لبنان» ،إلى «أوسع حالة التفاف
شعبي لبناني وسوري حول المقاومة
والجيشين السوري واللبناني حتى
استئصال ب��ؤر االره���اب التكفيري
القاعدي».
وش���دّد ،ف��ي ذك��رى النكبة ،على
«ض��رورة توحد الفلسطينيين حول
خيار المقاومة طريقا ً أوحد لتحرير
فلسطين وب��ن��اء ال��دول��ة المستقلة
وعاصمتها القدس الشريف».

م�ست�شفى �سبلين تنفي
ا�ستئ�صال كلية مري�ض وبيعها
نفت إدارة «مستشفى سبلين الحكومي» ،خالل مؤتمر صحافي أمس ما ذكر
عن أنّ المستشفى «قامت باستئصال كلية أحد المرضى وبيعها» ،مشيرة إلى
أنّ «المريض أدخل العام الماضي إلى المستشفى الستئصال بحصة من الكلية،
فتبين أنّ وضعها سيئ ويشكل خطرا ً على حياته ،فت ّم استئصالها بناء على
تفويض من المريض».
وأكدت المستشفى أنّ «الكلية مازالت محفوظة لدى مختبر األنسجة للدكتور
جورج افتيموس».
وأكد رئيس مجلس اإلدارة الدكتور أحمد أبو حرفوش« :إنّ المستشفى على
ات ّم االستعداد إلجراء أي تحقيق مهني قضائي لهذه الحالة ،وعلى استعداد
إلجراء فحص ( )DNAللكلية المحفوظة وللمريض».

يوم قال اليمانيون ( ...تتمة �ص)1
وكما انتقل لبنان من معادلة
«قوة لبنان في ضعفه» إلى معادلة
ق���وة ل��ب��ن��ان ف��ي ث�لاث��ي��ة الجيش
والشعب والمقاومة ...ف��إنّ يمنا ً
جديدا ً سيخرج من الركام كما طائر
العنقاء ليرمي بمقولة «الدولة
الفاشلة» التي فرضت عليه يوما ً
إل��ى غير رجعة .ليبدأ عصر يمن
الدولة القوية بثالثيتها الذهبية
ال��ت��ي ت��ع � ّم��دت ب��ال��دم واإلي��م��ان
وال��ح��ك��م��ة ال��ي��م��ان��ي��ة :ال��ج��ي��ش
والشعب واللجان الثورية...
ومثل هذا ما كان له أن يكون إال
ي��وم أصبح اليمانيون على قلب
رجل واحد وهم يدفعون العدوان
ع��ن بلدهم وه��م ي����ردّدون :نحن
أنصار الله الذين ما برحنا نقدم

(رانيا العشي)

الغالي والنفيس وسنظ ّل نقدمه
من أج��ل عز اليمن وع��ز العروبة
وعز اإلسالم من دون منة أو تذ ّمر.
إنهم سالطين البحار والمضائق
ك��م��ا أس��ي��اد ال��س��ه��ول وال��ج��ب��ال
المنتصرون الحقيقيون ،وغيرهم
ال��ذي��ن خيّبتهم ال��ظ��ن��ون وذاق���وا
بتو ّرطهم بالحرب على اليمن طعم
كأس الس ّم الزعاف وطعم المنون.
وم���ن ال ي����زال ل��دي��ه ش���ك في
م��ا نقول فليصبر قليالً وينتظر
نتائج قمة كامب ديفيد وانطالق
ح��وار اليمنيين م��ن حيث انتهى
قبل بدء العدوان ،فإ ّنا وإي��اه من
المنتظرين.

محمد صادق الحسيني

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
والد الفقيد :محمد عبدو ياغي
والدته :فاطمة ياغي
أشقاؤه :مناف  -غالب زوجته ساميا الحاج حسن  -حسام زوجته
فدى عثمان
أعمامه :عائلة المرحوم خليل -وعائلة المرحوم عزت
أخواله :النائب السابق المرحوم محمد عباس ياغي
عائلة المرحوم خليل عباس ياغي
عائلة المرحوم تغلب ياغي
غالب ياغي (رئيس بلدية بعلبك السابق)
وعموم آل ياغي  -الحاج حسن – عثمان وعموم أهالي بعلبك.
ينعون إليكم بمزيد من األسى والحزن فقيدهم الغالي المأسوف على
شبابه
عميد الداخلية في الحزب السوري القومي االجتماعي

الأمين �صبحي محمد ياغي
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 2015/5/15
وس ُيصلى على جثمانه الطاهر ف��ي بعلبك ي��وم األح��د ال��واق��ع فيه
 2015/5/17الساعة الرابعة عصرا ً ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي أيام السبت واألحد واالثنين والثالثاء  16و  17و  18و
 19أيار  2015في منزل والد الفقيد في بعلبك -حي بيت ياغي.
ويوم األربعاء في  2015/5/20في فندق كورال بيتش – الجناح من
الساعة الحادية عشرة صباحا ً حتى الساعة السابعة مساءً.
البقاء لألمة

�إعالنات ر�سمية
اعالن رقم 1/10
تعلن وزارة ال��زراع��ة -المديرية العامة
ل��ل��زراع��ة -ع��ن إج���راء اس��ت��دراج ع��روض
لتلزيم تقديم مبيد ديازينون  5%أو 10%
لمكافحة ال���دودة البيضاء ل��زوم مديرية
ال��ث��روة ال��زراع��ي��ة لعام  2015وذل��ك في
مبناها الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة
ه��ن��ري ش��ه��اب ،ب��ت��اري��خ 2015/6/13
الساعة العاشرة.
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
على نسخة عنه من مصلحة الديوان_
المديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل إل��ى قلم
مصلحة الديوان -المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدارج
العروض.
وزير الزراعة
أكرم شهيب
التكليف
971
تبليغ مجهول محل اإلقامة
محكمة الشياح الشرعية الجعفرية
ورق��ة دع��وة ص��ادرة عن محكمة الشياح
الشرعية الجعفرية ،موجهة إلى حسان
جودات حوماني مجهول محل اإلقامة في
ال��دع��وى المقامة عليك م��ن أم��ان��ي محمد
حمود ب��م��ادة نفقة أس��اس 2015/245
تعين موعد الجلسة فيها يوم األربعاء في
 2015/06/10فيقتضي ح��ض��ورك أو
إرسال من ينوب عنك إلى قلم المحكمة قبل
موعد الجلسة الستالم نسخة عن استحضار
الدعوى وإال اعتبرت مبلغا حسب األصول
وج��رت بحقك المعامالت القانونية وكل
تبليغ لك على لوحة اإلعالنات في المحكمة
حتى تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم
علي عواد
المؤسسة العامة لالسكان
رئيسها  -المدير العام واعضاء مجلس
ادارتها وموظفوها ينعون بمزيد الحزن
واالسى
المرحوم صبحي محمد ياغي
زميلهم الموظف ف��ي المؤسسة العامة
لالسكان ويشاركون االهل وكل من عرفه
العزاء.

