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حمليات

وعلم ًا وفع ً
ال ال يمكن لجذوتها �أن تنطفئ
أ�شعت نوراً ِ
الم�شاعل التي � ّ

5

قبل أسبوعين ونيّف ،شهد شارع المقدسي في
منطقة الحمراء في العاصمة بيروت ،مهرجانا ً تجاريا ً
فنيا ً ثقافيا ً حاشداً ،حمل عنوان «ربيعنا َب ْعدو أحلى»،
وقد كان العميد الراحل صبحي ياغي في مقدم
فقص شريط االفتتاح
الحضور مشاركا ً وراعياً،
ّ
ومعه مسؤولون حزبيون ،ورئيس لجنة تجار
المقدسي معتصم رحال وأعضاء اللجنة ،رئيس لجنة
المهرجانات السياحية في وزارة السياحة ربيع شداد،
وفاعليات.
سجل العميد
وألن قيم العطاء وإرادة الحياة تسكنهّ ،
الراحل صبحي ياغي الكلمات التالية:
«هذا المهرجان يد ّل على إرادة الحياة في مواجهة
مؤامرات التيئيس التي تتعمد قتل الفرح في شعبنا،
ونحن من خالل هذا المهرجان نؤ ّكد أنّ قلب بيروت،
هو قلب نابض بالحياة ،وأن قلب بيروت ينعم
باألمن واالستقرار ،وموئل للفرح والثقافة والوطنية
والعطاء».
وفي ما يلي بعض من محطات كان لألمين الراحل
الدور البارز فيها ،وأيضا ً مقاالت رثائية.
 ...وخالل اختتام أحد المخيمات

العميد الراحل خالل افتتاح مهرجان «ربيعنا َب ْعدو أحلى» في شارع المقدسي ـ بيروت

افتتاحية عدد «البناء» الخا�ص بمخيمات الأ�شبال والطلبة 2007
بقلم العميد الراحل �صبحي ياغي ...بكم تنت�صر الأمة
كان العميد الراحل صبحي ياغي خالل فترة توليه مسؤولية عميد التربية
والشباب ،يحرص دائما ً على تقديم جردة حساب السنة في عدد خاص من
«البناء» ،عن عشرات مخيمات األشبال والطلبة في لبنان والشام والمغتربات.
وكان يستهل العدد بافتتاحية تحمل في طيّاتها إرادة الفرح والعزم والعطاء
والتحفيز .وقد اخترنا نشر افتتاحية عدد العام  2007بعنوان «بكم تنتصر
األمة» ،وجاء فيها:
بداية ،يستحق الشباب والطلبة وال ّزهرات واألشبال الذين شاركوا في
الدورات التربوية التأهيلية والتثقيفية التي نظمها الحزب السوري القومي
االجتماعي في مختلف مناطق لبنان والشام ،التنويه بمشاركتهم .ويستحق
أهالي المشاركين ،رفقاء ومواطنين وأصدقاء الشكر الجزيل لثقتهم الكبيرة،
ّ
وحث أبنائهم على المشاركة ،وليس بوسعنا إال أن نقدّر الجهد الكبير التي بذلته
ً
ً
ً
الهيئات المشرفة على هذه المخيمات بوصفها عمال تربويا -تثقيفيا ،يساهم في
صقل األجيال الجديدة بالوعي والمعرفة.
من المسلّم به ،أن أي عمل ناجح ،هو ثمرة جهود كبيرة ...وليس خافيا ً أن
جهودنا تركزت على أهمية نجاح هذا العمل بوصفه ترجمة لقرار اتخذناه
بإقامة سلسلة من المخيمات والدورات .وهو قرار التحدي بامتياز ،في مواجهة
الضغوط التي تع ّرض لها حزبنا وفي مواجهة كل الحمالت اإلعالمية المشبوهة
والمناخات الطائفية والمذهبية المشحونة .وعلى رغم كل موجات التشكيك
البائسة واليائسة ،القريبة منها والبعيدة.

بقوة القرار ،والجهد المبذول ،استطعنا أن ننجز المهمة .فكانت التلبية
بحجم ما توخيّناه من استهدافات العمل ،إلى درجة أن المشاركين تفاعلوا
مع قرار التحدي فلبوا غير آبهين ،وعلى جباههم العالية ترتسم عالمات العز،
وبأياديهم المرفوعة دائما ً تحية لوطنهم وأمتهم تعبيرا ً عن صالبة اإلرادة
ومضاء العزيمة.
وعلى أهمية هذه المجابهة ...يجب أال نغفل حقيقة المرامي من وراء إقامة
المخيمات التربوية والتثقيفية .فهي ليست شأنا ً ترفيهيا ً وعمالً استعراضيا ً
نمأل به أيام الصيف ،إنما هي مساحة للتفاعل والحوار ،ومحطة للتوجيه
واإلعداد ،ضمن مساعي حزبنا الهادفة إلى ترسيخ الوعي واالنتماء في األجيال
الجديدة ،حتى تتنكب المهام القومية ،وتنخرط في مسيرة الصراع القومي
ومقاومة المشروع اليهودي ،وإسقاط كل مفاعيل «سايكس -بيكو» ،وتأكيد
حقيقة االنتماء إلى األمة السورية .وصون القضية القومية وانتصارها.
إن هذه المخيمات لهي خطوة نوعية تغرز في الوجدان وحدة المصير القومي
بين أشبال وطلبة وشباب فلسطين والشام والعراق ولبنان وكل أبناء األمة.
وهي ر ّد على محاوالت اغتيال الذاكرة القومية.
في هذه المخيمات يتجلى فعل االنتماء إلى الوطن ،فالوالء القومي هنا في
مخيماتنا جامعا ً متحديا ً الوالءات المم ّزقة وحدة المجتمع من طائفية ومذهبية
وإثنية وغير ذلك.
في مخيماتنا ،الحرية صراع ال فوضى .وهي حرية مسؤولة تصون وحدة

الخ�سارة الموجعة

المجتمع ،ال تهديدا ً لوحدته وأمنه واستقراره .الحرية عندنا قيمة يمارسها
األحرار ،أما المستعبدون في قصور اإلقطاع والطائفية فيمارسونها شعاراً.
في هذه المخيمات يتلقون محاضرات ودروسا ً في التربية القومية والصحية
واالجتماعية والبيئية والفنية ،ويُبرزون مواهبهم الخالقة ،وهذه خصوصية
الحزب في اهتمامه بالجيل الجديد ،فكل عقيدة عظيمة تحتاج إلى جهود جبارة،
وهذه سمة التجدد الدائم في الصراع.
هم ينخرطون في هذه الدورات متجاوزين كل الحواجز البغيضة المتعددة.
إنهم االنتماء الحر في وجه غابة االنتماءات الموروثة ،هم ول��دوا أح��راراً،
وينشأون أحرارا ً في كنف النهضة .هم يؤمنون بثقافة الحياة ويحبون الحياة
ألنهم يعشقون الحرية ،لكنهم يحبون الموت متى كان الموت طريقا ً للحياة.
حياة أمتهم وع ّزها ونصرها ومجدها.
هم يُقبلون على حزب المقاومة ،حزب الصراع ،حزب سناء ووجدي ومالك
وعلي ونورما وآالف الشهداء ،حزب القضية القومية ،حزب الحياة الحرة
العزيزة ،حزب األبطال الصابرين والعاملين لحياة األم��ة ..وألنهم يؤمنون
بالمقاومة فكرا ً وسلوكا ً تعمد بالدماء .وتخليدا ً النتصارات المقاومة في األمة
حملت الدورات تسمية «دورة المقاومة واالنتصار».
ختاماً ،أنتم األمل ،أنتم المستقبل ،أنتم االنتصار القادم ،أنتم جنود هذه
النهضة وح ّراس عقيدتها ،أنتم جيل النصر اآلتي ،بكم تستمر النهضة وبكم
تنتصر.

الإرهابيون ...مغول الع�صر والتتار الجدد
في آذار  ،2015شارك العميد الراحل صبحي ياغي في
عدد من احتفاالت ذكرى مولد باعث النهضة أنطون سعاده،
خطيبا ً وممثالً مركز الحزب ،وكانت له كلمات في المناسبة.
ففي حفل االستقبال الذي نظمته مديرية رأس بعلبك
التابعة لمنفذية البقاع الشمالي في الحزب السوري
القومي االجتماعي في رأس بعلبك ،أكد العميد الراحل أن
أنطون سعاده مشروع حرية األمة واستقاللها وسيادتها،
مشروع مقاومة لالحتالل ول�لإرادات الغريبة التي تو ِّرد
مشاريع الفتنة وال��ت��خ��ري��ب ،وه��و أط��ل��ق ح��رك��ة وعي
استطاعت أن تنجح في أصعب امتحان هو القضاء على
الطائفية والمذهبية في صفوف أبنائها ،بل كانت حربا ً
على ه��ذه العصبيات وقدّمت الشهداء والجرحى .كما
كانت رأس حربة المقاومة ض ّد االحتالل اليهودي منذ عام
 1936وحتى يومنا هذا ،واليوم نخوض مواجهات ض ّد
العصابات اإلرهابية في سورية دفاعا ً عن أهلنا ،والحق
أق��ول إنّ السوريين القوميين االجتماعيين لم يتأخروا
يوما ً في الدفاع عن شعبنا وأرضنا ولن يتأخروا حاضرا ً
وال مستقبالً ،فهم على جهوزية دائمة للمواجهة ولتقديم
التضحيات واالنتصار.
وق��ال :إنّ الحتفال اليوم ميزة خاصة ،ألننا نقيمه في
البقاع الشمالي ،وتحديدا ً في بلدة رأس بعلبك العزيزة،
هذه البلدة التي قدّمت الشهداء من أجل وحدة لبنان ،البلدة
الوطنية بمواقفها ورجاالتها ...لها م ّنا كما للبقاع الشمالي

�شالل من العنفوان والإباء

ك ّل الحب والتقدير ،ولهذه البلدة كما جيرانها مساحة كبيرة
في ذاكرة حزبنا وتاريخنا ...إنّ هذه المنطقة شكلت نموذجا ً
وأسسوا مع محيطهم
لوحدة الحياة االجتماعية فأهلها بنوا ّ
حياتهم ال��واح��دة وه��م متجذرون وثابتون ف��ي أرضهم
ومصيرهم واحد.
إنّ أمتنا تواجه عدوانا ً إرهابيا ً على ك ّل مساحة الوطن،
ففي فلسطين إرهاب ّ
منظم يتمثل بالمجازر والقتل وعمليات
االغتيال والتهجير وبناء المستعمرات إنه إرهاب «الدولة»
المنظم ال��ذي يمارسه ع��دو مدعوم دول��ي�ا ً ومتحالف مع
العصابات اإلرهابية .وف��ي العراق إره��اب يقتل ويذبح
ويهجر وال يميّز بين الحجر والبشر .أما في سورية فلم
يتركوا مكانا ً إال عاثوا فيه خرابا ً ودم��ارا ً من أجل إضعاف
سورية حاضنة المقاومة في ك ّل األم��ة ،وإسقاط الدولة
في سورية لمصلحة العدو اليهودي .وفي لبنان تحاول
هذه العصابات المنتشرة في هذه الجبال أن تزرع الخوف
وال��رع��ب في نفوس المواطنين اآلمنين فتقصف بعض
القرى وتخطف جنودا ً وتطلق التهديدات .إنه مشروع واحد
يستهدفنا في فلسطين وال��ع��راق وسورية ولبنان ،وهو
نتاج حلف بين يهود الداخل ويهود الخارج ،وإنْ اختلفت
التسميات واألساليب ،واالرهابيون هم مغول العصر والتتار
الجدد.
أمام هذا المشهد الهمجي المتوحش ،نرى في المقابل
إنجازات لشعبنا على امتداد ساحات األمة ،وها هو الجيش

د .علي غريب



عندما نظرت إلى وجهك صباح ذلك اليوم ال��ذي ب��دأت فيه مسيرة
خلودك ،وجدتك مستبشرا ً مطمئناً! فقد أعطيت للشهادة ،حالوة ،لطالما
تمنيناها في أيامنا الماضية وسنستم ّر بالسعي إليها طالما كتبت لنا
الحياة بعدك.
لقد تركت موروثا ً يحتذى من آالف الرفاق والمحبّين م ّمن غرست فيهم
واجب النضال والمواجهة ،ورسمت لهم طريق االنتصار.
يا من آمن صادقا ً بأن ال وجود لعروبة ال تكون سورية أساسا ً لها
كسب وأخواتها من الجغرافية
ومنطلقاً ،رحلت مطمئنا ً بعدما تي ّقنت في َ
السورية ،وفي القلمون وجردوها ،أنّ المشروع التكفيري يتهاوى وأنّ
رعاته باتوا في تيه وانكسار.
سكبت نفسك شالال ً من العنفوان والمواجهة في آتون نهج المقاومة
والممانعة ،فشكلت قيمة مضافة لمشروعية نضالنا التح ّرري ومقاومتنا
لالحتالل واالستعمار بكافة وجوهه ،القديمة منها والحديثة ،وكان لنا
شرف النضال سويا ً في مرحلة صعبة من مراحل مواجهة المشروع
الخسة،
الصهيوني وأدواته ،المحلية واإلقليمية ،م ّمن باع نفسه بقليل من
ّ
فشرع يم ّزق أوصال القضية الوطنية والقومية باعتباره أبا ً لها وأماً،
وواجهنا بك ّل بسالة وشموخ ،وبعدما فشلوا استدعوا سيّدهم الصهيوني،
فكان ع��دوان  ،2006تصدّينا وصمدنا وانتصرت المقاومة وهُ زموا،
وبقيت األمة صلبة عصية على مشاريع إسقاطها في مستنقعات الردّة
والعنصرية والطائفية.
سنوصي أجيالنا القادمة بأن يحدثوا أحفادهم كيف أسقطت ورفاقك
في الحملة الشبابية اللبنانية لرفض الوصاية األميركية في العام 2005
هيمنة أميركا على لبنان ،وسنورثهم بعضا ً من أعداد مجلة «ال» التي
أوليتها عنايتك الخاصة رفضا ً للفتنة وللتقسيم وللوصاية األميركية.
معنى لعباراتهم
ستردّد األجيال من بعدك بأنها ال ولن تريد أن تعرف
ً
الوقحة «حياد لبنان ...صلح ...استسالم ...شرعية دولية ...هدنة»...
ألنك أسقطها من قاموسك منذ لحظة الصراع األولى والرصاصات األولى،
وأجيالنا تحفظ ك ّل مفردات قاموسك التي حفرتها في العقل والقلب
والوجدان ،وإنْ تعثر اآلخرون في نطقها ،فهي المؤتمنة على التعبير عنها
بالدم ،وبدايتها :مقاومة ...استشهاد ...وقفات عز ...تحرير ...سيادة
حقيقية...
عهدك لنا قناعتك بأنّ األجساد قد تسقط على األرض لكن النفوس
فرضت نفسها على هذا الوجود ،وعهدنا لك إكمال المسيرة وأن نكون
حيث يجب أن نكون.
تكبر الكلمات عندما تدرك أنها تتحدث عنك ،رحمك الله.

 حزب البعث العربي االشتراكي

في العراق يتقدّم إللحاق الهزيمة باإلرهاب رغم ك ّل هذا
النفاق الدولي المتمادي.
أما سورية فاستطاعت أن تصمد وتهزمهم في أكثر من
موقعة ومكان بفضل بطوالت القوات المسلحة السورية
وقوى المقاومة وصمود شعبنا والتفافه حول قيادة الرئيس
د .بشار األسد الذي يشكل صمام أمان لوحدة سورية في
مواجهة التقسيم .وفي لبنان ،ما زال أمامنا الكثير م ّما يجب
القيام به ،فعلى رغم الموقف السياسي الرسمي المعلن في
مواجهة اإلرهاب ،فإنّ التهديد ما زال قائما ً والواجب يفرض
اتخاذ خطوات عدة:
أوالً :تسليح الجيش اللبناني البطل وزيادة عديده ّ
وفك
األسر عن عملية التسليح.
ثانياً :ض���رورة التنسيق بين الحكومتين السورية
واللبنانية وبالتالي بين الجيش اللبناني وال��س��وري
لمواجهة اإلره���اب ،خصوصا ً في ه��ذه المنطقة وتحرير
الجنود المخطوفين.
ثالثاً :مطالبة الدول اإلقليمية بوقف ك ّل أشكال الدعم لهذه
العصابات اإلرهابية.
إنّ العالم كله سيضطر إلى أن يتخذ موقفا ً لمواجهة
اإلرهاب ألنّ الحريق سيمت ّد إذا لم يت ّم تطويقه ،وقدرنا في
هذه البالد أن نواجه ألننا آمنا أنّ الحياة كلها وقفة عز فقط.
وإننا نجدد الدعوة التي أطلقها رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد حردان ،بضرورة تشكيل

الجبهة الشعبية لمواجهة اإلره��اب ،لينخرط الجميع في
هذه المواجهة الثقافية واإلعالمية ،إلى جانب المواجهة
العسكرية ألنّ في وحدتنا انتصار على العصبيات اإلرهابية
المجرمة.

�إلى ح�ضرة العميد الذي عا�ش النه�ضة
من �ألفه �إلى يائه ومن �ألفها �إلى يائها
زهرة حمود



أت���ق���دّم م��ن��ك ب��االع��ت��ذار ح��ض��رة األمين
ال��م��ؤت��م��ن ع��ل��ى ق��س��م��ه ،وال��ص��ب��ح��ي ال���ذي
غادرنا مع الصباح ،وتردّد أنّ القلب خانك
وتوقف عن النبض ،فطويت شراع سفينتك
وغادرتها من دون وداع.
صحيح ،أن��ك ل��م تصب برصاصة ولم
تغدر بك شظية ،ولم يطعنك خنجر داعشي،
أو تحرقك نار الحقد التي تجتاح أنحاء أمة
حملتَها بين حناياك والروح ،وغادرت بحال
موت فجائي ،لكنك شهيد ،بك ّل ما للشهادة
من قدسية.
تركت الطفل ال��ذي سكن جسدك لحظة
الوالدة يغفو ،وعبرت أيام الطفولة والصبا
وال���م���راه���ق���ة ،ب��خ��ط��ى اإلرادة واإلي���م���ان،
واعتنقت الرجولة والبطولة والعقيدة.
استيقظ الطفل يطالبك بلعبه فأخذته إلى
أحضان أحراش الصنوبر ،تعلّمت معه كيف
ّ
الغضة لتح ّولها إلى بطولة
ترعى األعمار
ال��ح��ي��اة ال��ج��دي��دة (دورة م��ف��وض أشبال)،
وعدت معه إلى األمكنة تع ّد أجياالً لم تولد
ب��ع��د ،وه��ن��اك أغ��ري��ت��ه م��ع��ه��م بتسلق سلم
الحياة نحو المجد ،اختصرت به الطريق،
شئته رجالً قبل األوان.
���ج ال��ط��ف��ل ،ي��ري��د ص��ب��اه ومراهقته
اح���ت ّ
وشبابه ،فتنقلت معه فوق أرض عطشى،
قاد معك مجايليه إلى المعاهد والجامعات،
ومنهم من ذاب في شعاب األم��ة وأوديتها
وتاللها يذود عنها بالمهج والدماء.

غادرك الطفل غاضباً ،وتركك وحيداً ،وإنْ
أط ّل من وقت إلى آخر من ابتسامة عينيك،
ل��م ت��ت��ف�� ّق��ده ،وم��ض��ي��ت تعبر المسؤوليات
وال��م��واق��ع ،ت��م��ارس التثقيف ،اإلش����راف،
ال��ص��راع ،ال��ح��ي��اة ،نسيك ون��س��ي��ت��ه ،وكان
كلما أحسست بالوحدة يزورك في الحلم،
ويمسح جبينك حبا ً وحناناً.
ل��ك��ن��ه ف��ي األس���ب���وع األخ��ي��ر م��ن الرحلة
ح���اول أن يحميك ،زارك ي��دغ��دغ وجعك،
ي��ح��اول التخفيف م��ن آالم����ك ،ي��رج��وك أن
تحفظه ،لكن أنت ،أنت الصلب ،رويت له كم
مرة هزئت من الموت ،وكم تحدّيته فكنت
كما قال المتنبي:
ْ
ُ
باآلفاتِ
حتى ت َركت َها
س ُت
َت َم ّر ْ
َت ُ
أمات ال َم ْو ُت أم ُذ ِع َر ال ُّذ ْع ُر
قول
َ
ُ
القلب ِه ّماتِ َقلبِهِ
َفتًى ال يض ّم
ُ
ض ّمها َقل ْ ٌب ل َما َ
ولَ ْو َ
صد ُر
ض ّم ُه َ
لكن ه�� ّم��ة قلبك خانتك ه��ذه ال��م��رة ،جثا
ال��ط��ف��ل ق��ب��ال��ت��ك ي��س��ت��ع��رض م��ع��ك المواقف
الصعبة والمخاطر الجمة التي واجهتك،
فكنت سيد اللحظات ،شجعك أخ��ذ بيدك،
ارت��دي��ت ث��ي��اب��ك واصطحبته إل��ى المكتب،
و ّق��ع��ت ب���ري���دك ،أن��ه��ي��ت م��ا ك���ان ع��ال��ق��ا ً من
أع��م��ال��ك ل��ل��م��رة األخ��ي��رة ،ش��ع��رت بالتعب،
زرت طبيبك ،بعد إص���رار المحبّين ،لكن
وك��م��ا ف��ي ك��� ّل م����رة ،ل��م ت��ه��ب ال���م���وت ،وال
ال��ت��ح��ذي��رات ب��وج��وب دخ���ول المستشفى،
وأجلت الموعد إلى غدٍ!
انتظروك في غد نكبة ح ّولتها عندنا إلى

فاجعة هذا العام ،لم تحضر ،لم تتصل ،لم
تجب ،احتضنت صبحي الطفل واحتضنك،
وغادرتما.
أن���ت ل��م ت��س��ت��س��ل��م ،آل��م��ت��ك اآلف����ات التي
واجهتها وتحدّيتها ،كنت الطالب النجيب
ف���ي م���درس���ة س���ع���اده ،اج���ت���زت المواقف
ب��ت��ف�� ّوق م��ب��ه��ر ،ل��ك��ن م��ا ت��راك��م ع��ن��دك في
ال��م��واج��ه��ات أث��ق��ل ك��اه��ل نفسك العظيمة،
ف��أخ��ذك م��وت ط��ال��م��ا ت��ح�� ّدي��ت زي��ارات��ه في
مواقع العز.
م��ن ك��ان مثلك س��وري��ا ً ق��وم��ي��ا ً اجتماعيا ً
عاش النهضة من ألفه إلى يائه ،ومن ألفها
إلى يائها ،واقتدى بمعلمه بالحياة ،وكذلك
في الرحيل ،ال بد أن يكون شهيداً.
ع����ذرا ً م��ن ال��ط��ف��ل ال���ذي أت��ع��ب��ت��ه ،وع���ذرا ً
م��ن األه���ل ال��ذي��ن أح��زن��ت��ه��م ،ع����ذرا ً م��ن أ ّم
فجعت ببكرها ،وأهمس لها مع اعتذاري،
البهي
ل��ن ي��ه��رم صبحي وسيبقى ال��ش��اب
ّ
الطلعة.
وم��ن الحزب ال��ذي افتقدك ،ومنك ألنك
لم تكن بيننا لتسمع ما قيل فيك من ألقاب
ت��ل��ي��ق ب��ح��ض��ورك ،م��ن��ذ ن��ع��وم��ة أظ���اف���رك،
ول��ح��ظ��ة رف���ع���ت ي��م��ي��ن��ك ت��ق��س��م بحقيقتك
وش��رف��ك ومعتقدك كنت م��ش��روع شهيد،
وف��ي غيابك الموجع أرف��ع يميني بالتحية
لجاللة شهادتك ،يا حضرة العميد الجزيل
االحترام.

 ناموس الدائرة اإلعالمية
في الحزب السوري القومي االجتماعي

لبيب ناصيف

كنت مع رفقاء في زيارة الى قلعة بعلبك ،عندما تقدّم مني شاب وسيم،
علي التحية مع ّرفاً :الرفيق صبحي ياغي ،ناظر إذاعة
بهي الطلعة ،يلقي ّ
ّ
منفذية بعلبك.
والتقيته كثيرا ً ناظرا ً لإلذاعة ،ثم أكثر منفذا ً عاما ً لبعلبك ،فأكثر أيضا ً عميدا ً
للتربية والشباب.
اختلفت معه أكثر من مرة حول أمور إدارية .إنما ،وال مرة تباعدنا مودّة
واحتراما ً وتقديرا ً وشوقا ً ألن نلتقي أكثر.
اليوم وقد خسرناه ،أشعر بحزن عميق جداً ،فليس سهالً أن يرتفع في
حزبنا من كان مثيالً لألمين صبحي ياغي ،كفاءة إدارية ،إذاعية ،سياسية.
انصرف بكلّيته الى الحزب ،وبات وإياه حالة نضالية مميّزة ،منذ اللحظة
التي رفع فيها يمينه ،وتولى أول مسؤولية حزبية ،واستم ّر.
تميّز رفقاء عديدون في عمل األشبال تخصيصا ً بعد العام  1970عندما
أعاد الحزب اهتمامه بهذا القطاع الهام ،بعد خروج العديد من قياديّي الحزب
وأعضائه الذين شاركوا في الثورة االنقالبية ،من األسر في شباط  .1969آمل
أن أتمكن ،مع رفقاء آخرين ،من تأريخ تلك المرحلة ،منذ أن أنشئت شعبة
لألشبال ،تابعة في البدء لعمدة الداخلية ،ثم لمكتب الشؤون الطالبية قبل أن
ينشأ مكتب مركزي للطلبة والشباب ويتواله الرفيق (األمين الحقاً) عبد الله
حيدر برتبة عميد بدون مصلحة ،الى أن ت ّم إنشاء عمدة للتربية والشباب.
في بداية السبعينات نشطت الرفيقة صفية ناصيف( )1في مجال األشبال،
وكانت معها مجموعة من الرفقاء والرفيقات أذكر منهم :األمين نبيل كيروز،
جوزف مشهور ،شارل عيسى ،وسعاد حجار.
في عام  1972صدر أول (وآخر) كتاب لألشبال بعنوان «انا عائد»(،)2
بعدها نشط الرفيق سمير أبو ناصيف( )3ومن أعماله أنه كان يشرف على
ملحق خاص باألشبال ضمن مجلة «صباح الخير».
بعد ذلك صدرت مجلة متخصصة لألشبال ،اتخذت تسمية «ربيع» كانت
تباع في األسواق ،والقت رواجا ً جيدا ً إلى أن توقفت مع حرب العام .1982
في تلك السنوات انصرف للعمل في حقل األشبال ،عدد جيد من الرفقاء
والرفيقات .اذ نورد أسماء البارزين منهم ،وفاء للنشاط المميّز الذي قاموا به
لسنوات نسجل تقديرنا للكثيرين غيرهم الذين سهروا في مخيمات األشبال
واهتموا بتخريج العديد من الدورات ،وكانت لهم بصمات جيدة في تاريخ
العمل الحزبي في حقل األشبال والزهرات:
األمين الراحل محمد صادق خير الدين الذي تولى الحقا ً مسؤولية وكيل
عميد التربية.
األمينة اليسار زين
()4
الرفيق الشهيد عباس امهز
()5
الرفيق مفيد عبد الخالق
عميدة البيئة حاليا ً الرفيقة ميسون قربان ،وشقيقتها الرفيقة بيسان.
ونعتذر عن إيراد أسماء العشرات غيرهم وغيرهن من رفقاء ورفيقات.
كان األمين صبحي كتلة من نشاط ال يعرف السكينة ،دائم الحركة ،يتفقد
الفروع في لبنان والشام ،يقيم مع األشبال في مخيماتهم ،يقاسمهم الطعام
والنوم والسهرات ،ينشد ويغني معهم ،ويرافقهم بالرقص وحياة المخيم.
لقد بات اسم األمين صبحي مرادفا ً لعمل الطلبة واألش��ب��ال ،بإشرافه
وتوجيهه وحيويته ودأب��ه المستم ّر تخ ّرج عشرات اآلالف من األشبال
والزهرات ،ثم رافقهم طالباً ،فمتخ ّرجين احتلوا حضورا ً ناجحا ً في مجاالت
األعمال في كثير من الدول ،واستم ّر على عالقة مع العديدين منهم ،يطمئن
عليهم ،ويرافقونه حبا ً وتقديرا ً ووفاء.
نسجل للتاريخ انّ عمدة التربية والشباب شهدت طيلة تولي الرفيق،
واألمين الحقاً ،صبحي ياغي لمسؤوليتها ،نشاطا ً مميّزا ً
تجسد في مئات من
ّ
الدورات التي أقيمت للمف ّوضين ولألشبال ،بحيث يجدر ان تؤ ّرخ تلك المرحلة
فتبقى لألجيال المتعاقبة ،تاريخا ً غنيا ً مشعّ ا ً ال يجوز ان يضيع.
لم يكن عمل األمين صبحي ياغي يقتصر على عمدته ،فهو كان حاضرا ً في
ك ّل شأن حزبي ،ملبّيا ً ومندفعاً .ما من مرة عرض حضرة الرئيس ألمر يتطلب
زيارة ميدانية لمعالجة مشكلة معينة ،حتى في الظروف األمنية الحرجة ،اال
كان األمين صبحي أول المستعدّين لها.
في حرب تموز عندما كانت طائرات العدو «االسرائيلي» تغير على ك ّل موقع
وتقصف في ك ّل مكان ،وقد بات الوصول الى البقاع ،أو إلى ايّ مكان ،محفوفا ً
بالخطر ،لم يتردّد األمين صبحي يوما ً عن التوجه الى ايّ مكان إليصال ذخيرة
أو مواد غذائية.
لم يكن يهاب شيئا ً او يتردّد امام ايّ خطر ،او يحسب لحياته حساباً .كان
منصرفا ً بكامل وعيه وإرادته وعقله وقلبه الى الحزب .لقد رهن له ،بالفعل
والتطبيق ،ك ّل وجوده .كان مشروع شهيد في ك ّل لحظة.
الالفت في العميد صبحي انّ عمله الحزبي كان ،بمعظمه ،ميدانياً .لذا
عرفته فروع الحزب في الوطن في زيارات متك ّررة .وتع ّرف شخصيا ً على
معظم الرفقاء العاملين ،وعالج المشاكل اإلداري��ة في الفروع ،بعد درس
واطالع ميدانيين.
ولم يكن األمين صبحي ياغي عميدا ً عادياً .لذا كان الحزن على رحيله غير
عادي .بكاه من أحبه ،وبكاه من اختلف معه دون عداء.
رأى الحزب في رحيله خسارة موجعة ال تع ّوض بسرعة ،اذ ليس أمرا ً سهالً
ان يُبنى الكادر في الحزب ،من أمثال األمين صبحي ياغي ،ثقافة عقائدية،
التزاما ً نضالياً ،كفاءة متن ّوعة ،إدارة وإذاعة وسياسة ،وان يمتلك حيوية
مميّزة ،جعلت حضوره طاغيا ً في ك ّل مسؤولية توالها.
لقد عرفتُ األمين صبحي منذ سنوات انتمائه األولى الى الحزب ،وكنا معا ً
في مجلس العمد لسنوات طويلة .كم أنا حزين اليوم ،ألننا لم نلتق اكثر ولم
نستم ّر معا ً اكثر.
ً
ً
لقد رحلت باكرا جدا يا أمين صبحي ،عائلتك في حاجة اليك ،حزبك في
حاجة اليك ،أمتك في حاجة الى امثالك.
بكيتك عندما وصلني خبر رحيلك ،سأبكيك ،كما اآلالف من رفقائك ،كثيراً،
وسنذكرك كلما هتفنا لسورية ،وكلما أنشدنا للحياة.
ستبقى يا أمين صبحي كبيرا ً وخالداً ،وواح��دا ً من بين الذين رهنوا ك ّل
وجودهم لحزبهم ،وكانوا له أوفياء جداً.

هوامش:

 1ـ ُمنحت الحقا ً رتبة األمانة .اقترنت من األمين ناظم ايوب .ابنة األمين شفيق
ناصيف ال��ذي تميّز رئيسا ً لبلدية مشغرة ،شقيق الموسيقار الرفيق زكي
ناصيف.
 2ـ مراجعة النبذة المع ّممة عنه في أرشيف تاريخ الحزب على الموقع التالي:
www.ssnp.info
 3ـ من بلدة قب الياس ،تولى في الحزب مسؤوليات عديدة ونشط في أكثر من
مجال ،واقترن من األمينة اليسار سعاده.
 4ـ رافقته كثيرا ً وكان ناموسا ً لشعبة األشبال التي ترأستها األمينة اليسار زين،
سقط شهيدا ً في ضهور الشوير.
 5ـ من بلدة مجدلبعنا ،كان مديرا ً لدائرة األشبال في عمدة التربية ،أشرف على
العديد من دورات تخريج األشبال ،غادر إلى أستراليا.

