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حمليات �سيا�سية

مهنا :المعركة واحدة على مدى �أر�ضنا القومية ولن نلتفت �إلى �أ�صوات ناعقة
تدعو �إلى الن�أي بالنف�س عن معركة فيها ّ
كل م�صيرنا ووجودنا
قامتك ،تحمل س ّر الحياة المتد ّفقة حا ّرة في شرايين كيانك ،في مضاء إرادتك،
في ثبات يقينك ،وامتالء وجدانك عشقا ً لقضية تساوي وجودك ،قضية األمة
وحزبها ،الحزب السوري القومي االجتماعي ،أنت في اختيارك الح ّر والطوعي،
ك ّرست حياتك ،في ك ّل تفاصيلها ومحطاتها ،راهبا ً لخدمة أمتنا وشعبنا ،وناسكا ً
في قداسة هيكلها ،وجنديا ً مقاوما ً في محراب حصونها وقالعها العصية على
االنمحاء.
أيها العميد زرعت روحك في تربة النهضة ،وها هو الحصاد يمأل فضاءنا
أشباال ً وطالبا ً وأبطاال ً مقاومين ،ها هو الحصاد ،يمت ّد في أرضنا القومية
مخيمات تدريب وتأهيل ،أشرفت عليها ونظمت األل��وف في خنادقها أجياال ً
موعودة للنصر اآلتي.
أجيال هي عنوان التجدّد ،وعنوان العز والعنفوان ،وعنوان األمل واآلمال
على انتصار العقيدة القومية االجتماعية ،عقيدة الوحدة القومية والوحدة
االجتماعية ،عقيدة اإلنسان الجديد ،البعيد عن تشويهات ثقافات العصبيات
القاتلة ،عصبيات المذهبية والطائفية ،أو عصبيات مأسورة في حدود الوالءات
الحزبية الفئوية ،أو منزوية في كهوف االنغالق وسراديب الجهل.
عقيدة قومية اجتماعية تح ّررنا من ظلمة األفكار الجاهلية الرجعية المتخلفة.
تعتقنا من أغالل المفاهيم العفنة ،وتح ّرر عقولنا من أصفاد تعطل العقل وتضع
العراقيل أمام التقدّم والتط ّور ،وتمنع قيام الدولة الحديثة ،دولة المواطن ال
دولة الملل والنحل والرعايا والسبايا...
أيها العميد أنت رمز جيل واستمرار ألجيال قومية اجتماعية نهضوية بُعثت
الحي ألمتنا ...اقتدَتْ بالزعيم سعاده ،وتم َّثل ْته في سلوكها.
من صميم الوجود
ّ
دعانا سعاده ولبّينا الدعوة عاملين لتغيير مجرى التاريخ ،ال نقبل باألمر
المفعول ،يحدونا األمل واليقين أنّ نفوسنا تخلد إلى إرث عظيم وحضارة
الذل وحياة ّ
عريقة ،هي نفوس أهل العز ،وأبناء العز الذين ال يرضون ّ
الذل،
يقفون في الحياة أحرارا ً ال عبيدا ً أو مأجورين ،ويأبون أن يروا بالدهم ممزقة
وشعبهم مشرذما ً كيانات أو طوائف أو قبائل ...أو معت ّدا ً باألمم الناهضة ،وكأنّ
أ ّمته ليست منها ،إنْ شاءت أو عزمت.
المسجى جسداً ،والمتألق حضورا ً ودورا ً وعطاء ،لن
نحن ،وأنت أيها العميد
ّ
نترجل
نستكين ،أو يهدأ لنا خاطر ،أو يركن لنا بال ،أو نلقي سالح العقيدة ،أو
ّ
عن صهوة جواد الحق والمجد إال بانتصار يليق بنا ،أحرارا ً من أمة حرة ...لذلك،
أنت في حدقات عيوننا ،وفي عين الزمان المناضل المتفاني ،الذي لم يحسب
حسابا ً لراحة شخصية ،وال استهوته إغراءات.
نراك في أشبالنا ،ومخيماتنا وصفوف طالب حزبنا ،نراك في صفوف رجال
الزوبعة وفرسانها ونسورها.
نراك ج ّواال ً على مدى أرضنا القومية من لبنان إلى الشام والعراق ،رجل
قضية ،وحامل مشعل رسالة سعاده واستراتيجية الحزب النضالية القومية
المقاومة ،تجول ،تعبّئ ،تشرح ،تبعث العزمّ ،
تنظم الفروع ،وتؤكد صحة موقع
حزبنا في مقاومة المؤامرة اإلرهابية ،التي تقودها جماعات أعمى الغضب
والجهل بصرها وبصيرتها ،وارتمت أدوات في مشروع جه ّنمي جاهلي قبلي،

صوفر

صحراوي ،فاقد ك ّل معاني االنتماء إلى دين سمح أو حضارة مبدعة.
إنها الجماعات اإلرهابية تستهدف معين القوة في أمتنا ،ونقطة االرتكاز في
حماية هويتها وحفظ وجودها بين األمم الحية.
إنها الجماعات المتطرفة تكمل إرهاب العدو اليهودي الصهيوني الغاصب،
تالقيه بفتاويها الملعونة ،وخناجرها المسمومة ،حيث فشل في حروبه كلها
إلحداث اليأس في نفوسنا وإرادتنا.
تالقيه في ضرب وحدة مجتمعنا ،وتفخيخه من الداخل ،إنها الجاهلية
الجديدة ،التي ت��رى في الحضارة تحدّيا ً لتخ ُّلفها ،وشهادة على عتمتها
وانحطاط مفاهيمها ،والمفارقة أن تجد القوى الدولية التي تدّعي الديمقراطية
واالنفتاح والعلمانية في الغرب ،تجتمع في خندق واحد مع هذه الجماعات
الداعية إلى قيام دولة للخالفة ،في زمن و ّلى زمانها ،وفي إساءة لجوهر الدين
والقيم ،لم يعرف تاريخ البشرية أقسى منها إرهابا ً وتكفيرا ً وقبحاً.
أليس هذا سقوط جديد لتلك األنظمة من عالم اإلنسانية األدبي؟
أيها العميد األمين ...تحت ّل ذاكرتنا ،شابا ً مقداما ً ومقاوما ً من طراز رفيع،
إنْ ُطلب إلى معارك الدفاع عن وحدة لبنان وجدته في المتراس ض ّد القوى
االنعزالية التقسيمية ،جبل صنين شاهد ،المتن ،عيون السيمان شاهدة.
إنْ طلب إلى دور في المقاومة ،لم يتردّد في حمل نهجها وخيارها ،في ك ّل
المواقع والمراحل والمحطات ...وإنْ ُطلب لمواجهة قوى اإلره��اب تراه في
ك ّل موقع وعلى ك ّل منبر .من لبنان إلى الشام ،يصدح صوته مطالبا ً برص
الصفوف ،لمقاومة هذه الغزوة القاتلة.
بوصلتك فلسطين دائما ً وأب��داً ،تس ّفه دعاة الجهاد المز ّور إلى حرب ض ّد
المقاومة أو سوريا ،وفلسطين ال ذكر لها في دعواتهم.
دافعت عن لبنان المقاوم ،دافعت عن الشام ،ووثقت أنّ سوريا قائدا ً وقيادة،
وجيشا ً وشعبا ً ستنتصر ،وتستم ّر قلعة قومية صامدة ،يرحل الغزاة عن
أرضها خائبين ،وتبقى ...ويسقط الحكام المتآمرون عربا ً وأجانب واحدا ً بعد
اآلخر ،ويبقى رئيسها وجيشها وقيادتها يحفظون الخيارات ،ويحبطون أحالم
المراهنين.
إني هنا باسم قيادة حزبنا أشهد كم جاهدت ليالً ونهاراً ،في حركة ال تهدأ،
رافعا ً سيف التحدّي في وجه المؤامرة اإلرهابية الصهيونية ورعاتها ،لم تقف
حدود سايكس ـ بيكو عائقاً ،تخطى إقدامك ك ّل الحدود ،لنصرة األمة وقضيتها.
إننا هنا وبأعلى صوت ،نؤكد على وحدة المعركة ،على مدى أرضنا القومية،
ال نلتفت إلى أصوات ناعقة تدعو إلى النأي بالنفس عن معركة ،فيها ك ّل مصيرنا
ووجودنا...
أصوات المتخاذلين ،ال أثر لها في مجرى الصراع الفاصل.
نحن السوريون القوميون االجتماعيون ،سوريون عقيدة وهوية وانتماء،
نجسد قناعاتنا وانتماءنا حيث يدعونا الواجب القومي...
ّ
أنظر ،كيف يقف حزبك ،ويجتمع ها هنا مع المحبّين واألصدقاء والحلفاء،
ضجت به حياتك ،وبسمة
يرفعون التحية إلى روحك الشابة ،إلى حيوية دور
ّ
ما فارقت محيّاك.

حردان وعقيلته وعبد الخالق وقانصو والجمل مع والدة الراحل وعائلته
إني هنا ال أرثيك ،بل أحيّيك...
أنت واحد من أعمدة الضوء الخالدة في نهضتنا ـ كما هي بعلبك مدينة
الشمس ـ خالدة بأعمدة هياكلها.
ووجه في ختام كلمته تحية للمقاومة والمقاومين والجيش في لبنان والشام
والعرق الذين يخوضون مواجهات ضد االحتالل واالرهاب والتطرف.
وفي الختام شكر فادي ياغي المشاركين في التشييع باسم العائلة.

أكاليل

وتقدمت محطات التشييع وموكبه ،اكاليل زهر ابرزها من :رئيس الحزب
األمين أسعد ح��ردان وقيادات الحزب ومنفذياته ومديرياته ،رئيس تكتل

التغيير واالصالح العماد مشال عون ،رئيس حزب االتحاد الوزير السابق
عبد الرحيم مراد ،أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى
حمدان ،عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي في سوريا
النائب الدكتور عمار ساعاتي ،حركة أمل ،حزب الله ،تيار المردة ،الحزب
الديمقراطي اللبناني ،الجبهة الشعبية القيادة العامة ،إدارة مستشفى دار
األمل ،الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب ،المنظمات الشبابية والطالبية
اللبنانية ،والجمعيات األهلية ،وعشرات األكاليل من ألهل والشخصيات
واألصدقاء.
كما ارتفعت يافطات باسم العديد من األح��زاب والقوى والشخصيات
والفاعليات والبلديات ،ال سيما حزب الله وحركة أمل وبلدية بعلبك.

مخيم الجليل

المريجات

�شكلت رمزاً لجيل وا�ستمراراً
َ
لأجيال قومية اجتماعية نه�ضوية
اقتدَ ْت بالزعيم �سعاده
وتمثَّلتْه في �سلوكه ون�ضاله

نحن ال�سوريون القوميون االجتماعيون
�سوريون عقيدة وهوية وانتماء
ونج�سد قناعاتنا وانتماءنا
ّ
حيث يدعونا الواجب القومي

وداع ًا ح�ضرة العميد...
الفار�س يترجّ ل عن �صهوة جواده

نبقى على العهد في وجدان �أمتنا
} األمين علي الحاج حسن

} حسن الخنسا
من لم يمت بالرصاص تقتله سورية حسر ًة وحباً ،هو األمين المناضل
صبحي ياغي ،الذي لم يقتله رصاص معارك الدفاع عن الحزب واألمة ،لكنه
بأمس الحاجة إليه
توفي أمس إثر نوبة قلبية .برحيلك ،فقدت األمة رجالً هي
ّ
في هذه الظروف التي نم ّر بها ،وخسر الحزب واحدا ً من قيادييه البارزين
الذين تميّزوا بالتضحية والعطاء في سبيل النهضة.
عرفتك ساحات النضال مقداما ً شجاعا ً يجهز على الموت بالموت من
طرابلس وضهور الشوير إلى كل ساحات النضال في معركة الدفاع عن
الحزب وال���ذود عن النهضة القومية االجتماعية .وعرفت َك مكاتب مركز
الحزب وأنت عرفتها ركنا ً ركناً ،ألنك لم تكن لتفارقها أحيانا ً حتى في األعياد
الرسمية وأيام اآلحاد.
لم تعرف الراحة من معرك ٍة إلى معركة ،ومن مخيم إلى مخيم ،تشرف
على الطلبة واألشبال بنفسك وتعالج المشاكل التي تواجههم في المخيمات
والجامعات والمدارس.
لقد كنت شغوفا ً في عملك معطا ًء ال تبخل على رفقائك بإعطاء النصيحة
والدعم.
يترجل الفارس عن صهوة جواده معلنا ً الرحيل ،تبكي العيون التي
عندما ّ
وتتحسر على رج ٍل ق ّل نظيره.
أحبته
ّ
ّ
صص مكان لك ،وير ّد النادل على كل من يسأل هذه
في «وليمة ورده» ُخ ّ
طاولة محجوزة «هذه طاولة العميد» .فبعد يومك الذي يبدأ باكرا ً وينتهي
متأخرا ً ألجل الحزب ،الذي لم تتوانَ يوما ً عن خدمة أعضائه ،كنت تقصد
«ورده» لتنعش روحك الباحثة دائما ً عن الفرح .لقد أخطأت أيها النادل هذه
تخصص لحضرة العميد ألنها كانت تستضيف الجميع ،كنّا نأتي
الطاولة لم ّ
واحدا ً تلو اآلخر نبحث عن جرع ٍة من الضحك نستلهمها من روحك الجميلة،
كنّا نأتي بحثا ً عن ح ّل كان في جيبك لك ّل مشكلة تواجهنا في الحزب أو في
الجامعة أو حتى في حياتنا الشخصية ،لم تتركنا يوماً ،وكنت دائما ً السند
والداعم لمعنوياتنا.
حبّك للشام جعلك ال تصدّق ما يحصل في شوارعها وأحيائها ،فكنت في
كل مرة أسألك عنها وعن أحوالها تجيبني بابتسام ٍة تطوف على وجهك« ،ما
في شي بالشام ولو يا رفيق حسن».
حضرة العميد ،غادرتنا قبل أن ترى الشام رافعة لواء نصرها ،كنت أتمنى
أن نحتفل بالنصر سويا ًلكن القدر شاء ما شاء .لقد رحلت باكراً ،قبل أن ُتل ّون
باألبيض واألحمر واألس��ود سماء أمتنا ،قبل أن نستيقظ كل يوم (كما في
المخيمات) على نشيد حزبنا ،نشيد سورية ،نشيد الوطن .فارقتنا كما فارقنا
كثير من الرفقاء واألمناء والشهداء ،لكننا لن نبكي ألم الفراق ،بل سنعمل على
نصر أمتنا ،آخذين بقول الشهيد جود مخول عنوانا ً لمسيرتنا« :هذا المساء،
ال تموتوا مع موتاكم ،أجمل ما نقدّمه لمن ارتقوا أن نحيا بفرح».
حضرة األمين ،قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على
هذا الوجود ،وداعا ً وتحيا سورية.
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زهرات وأشبال وطلبة شاركوا في التشييع

�صبح الن�ضاالت المفعم
بالأمل والحياة

ال يُخت�صر بب�ضع كلمات
} د .كمال النابلسي
} حسن قبالن*

سني
علي رثاؤك ،وأنا ال أبكيك بل أبكي عشرين عاما ً من
ّ
صعب ّ
حياتي ،السياسية والشخصية ،وكيف لي أن أصدّق أنك رحلت يا
زين الشباب ،وقمر الجلسات واللقاءات ،إذ ال اسم َتقدَّم الصفوف
قبل اسمك في ك ّل نشاط شبابي وفي ك ّل ساح.
أك��ت��ب ع��ن صبح ال��ن��ض��االت وف��ج��ره��ا ،المفعم ب��األم��ل والحياة
والعطاء ،عن العميد األخ األمين صبحي ياغي ،رمز التواصل بين
المختلفين ،العابر لحواجز األطر والتصنيفات ،عن صبحي الكريم
المأخوذ بك ّل قيم مدينة القسم بعلبك ،والمؤمن بقضية حزبه،
وتعاليم زعيمه حتى الرمق األخير.
المث ّقف الملتزم ،األصيل والمقاوم ،زارع البسمة والفرح ،في
زمن الصعاب واأليام الضنكى.
ما ال ُي َعد وال ُيحصى من الندوات واالجتماعات والمؤتمرات،
مألت الكثير من يومياتي ،وأغنت تجربتي في صفوف حركة أمل
التي شع َر ْت رئيسا ً ومجاهدين برحيلك أنها فقدت أخا ً ورفيقا ً في
درب الجهاد الطويل.
لم تكن حليفا ً وال صديقا ً عابراً ،بل أخ��ا ً دخلت إلى قلوب أفراد
دب الوجوم في أرجاء
أسرتي ،عندما جاء خبر سفرك األخير هذاَّ ،
البيت .أص ّر منير ونبيه أن يشاركاني في لحظة وداعك إلى جنّات
الخلد مع من أحببت وعشقت رم��زا ً للشهادة واإلب��اء .ودمعة على
نعشك ووردة تزرع األمل رغم سوداوية المشهد.
* عضو المكتب السياسي في حركة أمل

لم أظ�� ّن يوما ً أني سأكتب كلمة رث��اء عن شخص قريب عرفته
منذ س��ن��وات ط���وال ،شخص إذا م��ا سألني أح��د أن أصفه ببضع
كلمات اق��ول إنّ صبحي ياغي األمين والعميد ال ُيختصر ببضع
كلمات ،فهو يحتاج إلى سجالت من الكتابات عن شخصيته .ماذا
نقول عنه األمين على مبادئ الحزب ومواقفه ،األمين على أسراره
ومصالحه ،أم عميد التربية والشباب الذي خ ّرج أجياالً وأجياالً من
القوميين الذين أحبّوه وكان مثاالً لهم في حب الحياة وفي النضال،
أم الرفيق والنديم الذي ال يمكنك الجلوس معه إال واالبتسامة تعلو
وجهك ،لخفة ظلّه وطرافته ،أم القيادي الحزبي ال��ذي حمل ه ّم
السباق في النضال في مختلف الساحات
األ ّمة على كتفيه فكان ّ
من العراق إلى الشام ولبنان وإلى فلسطين التي كانت ال تفارقه
وسكنت أعماق وجدانه.
أيها العميد ال��غ��ال��ي ...رحلت ب��اك��را ً وت��رك��ت غص ًة ف��ي قلوبنا
سنشتاق إليك جميعاً ،وستشتاق إليك ك�� ّل أزه��ار الياسمين في
كسب ،ستشتاق إليك بيروت وشارع
دمشق ،ونسمة الهواء في َ
الحمرا الحزين على ف��راق ابنه ،ستشتاق إليك فلسطين وربوع
مدنها الحزينة التي كانت تنتظر ي��وم النصر ال��م��وع��ود للقائك،
سيشتاق إليك المركز والعاملون فيه ،سيشتاق إليك القوميون
االجتماعيون جميعاً ،سيشتاق إليك أهلك ومحبوك ،سيشتاق إليك
أهلك الكرام يا صاحب القلب الكبير...
نم قرير العين لك الرحمة والسالم والبقاء لأل ّمة.
* نائب رئيس المكتب السياسي المركزي
في الحزب السوري القومي االجتماعي

قل للمنايا بأ ّنا معشـ ــر ُشـ ـ ـ ــهدا
طوعا ً
نموت لتحيا سورية أبدا
ُ
يا صبح أشرقت في أرجاء نهضتنا
من بعلبك فكنت النور والعم َد
نزفك اليوم والتيج ـ ــان صافنــة
لم يبرح األهل من في قلبهم رقدا
جاهدت بالروح واألجسـ ــاد فانية
تبقى بروحك في األجيال متقدا
أعطيت حتى استراح القلب منتصرا ً
فيك الجهاد وكنت العون والسندا
نم ي ــا رفيقي قرير العين أمتنا
ِ
صن ُو الخلود دمانا قوتها مددا
في وقفة العز هاب الموت وقفتنا
فانس ّل في صمته يستهون الحسدا
أبناء مدرحة اإليمــان علّمنا
فيها سعاده أنّ الشعب قد رشدا
يا رمل بيروت نبض العز ثورته
تفتّح الموت نصرا ً كم أذ ّل عِدا
وربنا الله في اإليمـان يجمعنا
على الجهاد عديد األمة اتحدا
أبناء عيسى وطه ربنا أحد
إاله في الدين حقا ً لم نطع أحدا
يا شام يا مقلع األحرار مل ُء دمي
بشار حافظك ع ّزا ً روى بردى
مقاوم علم األجيال ثورته
للحائرين مالذا ً للمض ّل هدى
والشام زوبعة آياتها ُبشر
والله إال بنصر الله ما وعدا
والعرب صلت بهم في البيد أبعرة
إال على عدن ما استجمعوا عددا
صارت فلسطين من صنعا يح ّررها
رعديد مكة َمن للغرب قد سجدا
بغـ ـ ـ ـ ــداد يا قدس بين الن َّو عاثرة
بنو الملوك استظلوا للخؤون ردا
نبقى على العهد في وجدان أمتنـ ــا
واليو ُم يشهد فينا نصرنا وغدا
نم ي ــا رفيقي فقد ح ّن التراب إلى
بهاء وجهك فيك القبر قد سعدا
أصدق الدمع حنّي بالدموع يدي
وأبق ألبقى أحيي سوريانا يدا
ِ

