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حمليات

يكرمون العميد الأمين �صبحي ياغي باحتفال حا�شد في ق�صر الأوني�سكو وحردان ي�س ّلم العائلة «و�سام �سعاده»
«القومي» والمنظمات ال�شبابية والطالبية وعائلة الراحل ّ

عبا�س� :أولويتنا بناء المجتمع النه�ضوي المقاوم لالحتالل ال�صهيوني
والمت�صدي للإرهاب والتطرف والفكر الظالمي ّ
ّ
الهدام
غصت القاعة الرئيسية في قصر األونيسكو
وباحته الخارجية بالقوميين والمواطنين
والطلبة واألشبال والزهرات الذين احتشدوا
في يوم تكريم الراحل العميد األمين صبحي
ياغي ،والذي دعا إليه الحزب السوري القومي
االجتماعي والمنظمات الشبابية والطالبية
وعائلة الراحل.
وت��ق�دّم الحضور إل��ى جانب عائلة العميد
الراحل ،رئيس الحزب النائب أسعد حردان،
نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،رئيس المكتب
السياسي المركزي الوزير السابق علي قانصو،
الرئيس السابق للحزب جبران عريجي ،رئيس
هيئة منح رتبة األمانة كمال الجمل ،وعدد كبير
من الع ُمد وأعضاء المجلس األعلى والمكتب
السياسي والمسؤولين المركزيين والمنفذين
العامين لعدد من المنفذيات وأعضاء هيئات
منفذيات.
كما حضر الرئيس حسين الحسيني ،وزير
التربية والتعليم العالي الياس أب��و صعب،
النائبان مروان فارس وعباس هاشم ،النائب
األس��ب��ق ل��رئ��ي��س المجلس ال��ن��ي��اب��ي ميشال
معلولي ،الرئيس سليم الحص ممثالً بالدكتور
حيان حيدر ،ال��وزراء والنواب السابقون :د.
بيار دكاش ،د .عصام نعمان ،ناجي البستاني،
الياس حنا ،جهاد الصمد ،إميل إميل لحود،
محمود طبو ،مدير المخابرات ف��ي الجيش
اللبناني ممثالً برئيس مخابرات بيروت العقيد
بهاء حالل ،مدير عام الدفاع المدني اللواء ريمون
خطار ممثالً بالضابط جمال الحمصي ،مدير
عام المؤسسة العامة لإلسكان رون��ي لحود،
السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور ممثالً
بالمستشار خالد عبادي ،المستشار الثقافي
في السفارة اإليرانية السيد حسين توسلي،
منسق لقاء األح���زاب وال��ق��وى والشخصيات
الوطنية اللبنانية الدكتور بسام الهاشم ،رئيس
االتحاد العمالي العام غسان غصن ،العميد
المتقاعد علي جابر ،النقيبة السابقة للمحامين
أمل حداد ،رئيسة مؤسسة نور مارلين حردان،
رئيسة تجمع النهضة النسائية منى فارس،
رئيس المنظمة العربية لحماية ومساندة
الصحافيين وسجناء ال��رأي عمر زين ،المدير
ال��ع��ام السابق ل���وزارة العمل رتيب صليبا،
مدير الموظفين في تلفزيون الجديد ابراهيم
الحلبي ،مستشار وزير التربية خليل صيقلي
ومدير مكتب الوزير جريس جرداق ،النقابيان
علي محي الدين ومحمد السيد قاسم ،وفد من
رابطة التعليم الثانوي ،وفاعليات وشخصيات
اجتماعية وثقافية ونقابية.
كما حضر ممثلون ع��ن مختلف األح���زاب
والقوى ومسؤولو منظماتها الشبابية :حركة
أم���ل ،ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ،ح��زب االت��ح��اد،
حزب الله ،التنظيم الشعبي الناصري ،رابطة
الشغيلة ،الحزب العربي الديمقراطي ،الحزب
الشيوعي اللبناني ،المؤتمر الشعبي اللبناني،

أيها األخ الكبير كنت وادع �ا ً مطمئنا ً إلى أنك
حملت رسالة حزبك ،وأمتك بأمانة ...ونحن نشهد
على ك ّل جهد بذلته في ك ّل المواقع ،التي كان لك
شرف االلتزام بها ...عملت لبناء جيل قومي يؤمن
بقدرة أمته ،عشت لخدمة سورية وسعاده معاً،
وجهت عقول الشباب نحو فلسطين ،قضية األمة
المركزية ،واكبت المنظمات الشبابية ،وشاركت
في ك ّل نشاطاتها بعزم أكيد.
سأفتقدك أخ��ا ً ع��زي��زاً ،وصديقا ً ال تع ّوض
صداقته ،وقد جمعتنا المواقف الكثيرة ...مع انك
أخلفت موعدي معك على الغداء الذي كان مق ّرراً،
ألنّ القدر خطفك قبل موعده ،لك مني ك ّل شيء،
ك ّل ظ ّل ،ك ّل ضوء ،وسآتيك كما في ك ّل جلسة،
أدخل الشباك في الحلم ...وأرمي لك فلة.
ب��اس��م منظمة ش��ب��اب االت��ح��اد والمنظمات
الشبابية الوطنية أقول :لك الخلود يا صديقي...
ولحزبك العظيم ال��ع��زاء بعطائك الجزيل...
ولعائلتك الكريمة الفخر ب��ك م��دى الحياة،
ولألحزاب والمنظمات الشبابية مواقف الع ّز من
صبحي ياغي.

كلمة االتحاد الوطني
لطلبة سورية

كلمة العائلة ،واعذروني إنْ خانتني الكلمات،
فالشخص ال��ذي أو ّد التكلم عنه هو أخي هو
العميد واألمين صبحي ياغي،
أقف بينكم وفي القلب غصة تعتري الروح
حتى تصل ال��ت��راق ي��ا ل��ه��ذا ال��م��وت ،يتخيّر
األفضل دائما ً ويستعجل في اختطافه ،يست ّل
رب! ال اعتراض على حكمك،
منا البسمة ،لكن يا ّ
فالموت حق ،لكن الفراق صعب ،ففي خض ّم
األي��ام السارية ،نفاجأ بأحداث تقلب المسار
فجأة.
 49سنة قضيتها ومنذ السادسة عشرة من
عمرك ،في تح ّمل المسؤوليات ،أألن��ك األكبر
بيننا نحن إخوتك أم ألنك األجدر بالمسؤولية.
أفنيت نفسك ألهلك والعمل ،ول��م يكن لك
بينهما مساحة خاصة حتى لتك ّون أسرة.
ّ
تحضر
لكنك وهبتهم عمرك باكراً ،كأنك كنت
نفسك وتهيّئنا لرحيلك المب ّكر ،كنت تضع
الشهادة نصب عينيك ولطالما كنت تخبر أمي
بذلك.

غالب ياغي� :سنبقى على العهد ونكمل الم�سيرة
التزام ًا بالق�سم والوالء للمبد�أ والعقيدة
الحزب الديمقراطي اللبناني ،ح��زب الوعد،
حركة الناصريين الديمقراطيين (المرابطون)،
ح���زب األم����ة ،ح��رك��ة ال��ت��وح��ي��د ،ال��ج��م��اع��ة
اإلسالمية.
وحضر مسؤول ساحة لبنان في للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة أبو
عماد رام��ز ،أمين سر حركة التحرير الوطني
الفلسطيني ـ «فتح» في بيروت العميد سمير
أبو عفش ،مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين مروان عبد العال ،مسؤول الصاعقة
في لبنان أب��و حسن غ��ازي ،مسؤول الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان علي
فيصل ،ورئيس المجلس اإلسالمي الفلسطيني
ف��ي ل��ب��ن��ان وال��ش��ت��ات ال��ش��ي��خ د .محمد نمر
زغموت.
اس��ت��ه� ّل ال��ح��ف��ل بنشيد ال��ح��زب والنشيد
الوطني اللبناني ثم دقيقة صمت تحية لشهداء
الحزب واألمة ولروح العميد الراحل ،وع ّرفت
الحفل ميّا صادر.
ثم عرض فيديو يحكي مسيرة الراحل العميد
صبحي ياغي وأبرز محطاتها.

كلمة العائلة

بعد ذل��ك أل��ق��ى شقيقه غ��ال��ب ي��اغ��ي كلمة
العائلة وق��ال فيها :أقف اليوم أمامكم أللقي

يا راحالً مهالً ،من سيرأب هذا الصدع الذي
سبّبته؟
أأع��ات��ب��ك أم أرث��ي��ك؟ ب��أم��ي ال��ت��ي ل��م ترض
يوما ً أن ترى دمعتها ،أو تسمع أ ّنتها ،بالتي
لم تتركها حتى حين انشغالك ،وكنت تتابع
أحوالها وتقلقنا برنين الهاتف وتوصينا كأنها
أمك ،وكأننا نسينا أمنا.
استحلفك بها ،وبالدموع التي ذرف��ت من
عينيها عليك ،بالبسمة التي مسحت عن ثغر
أب أفنى عمره من أجلنا ،ومن ثم شددت على
يده وآزرته في رعايتنا.
استحلفك ي��ا أخ��ي ،ه�لا لطيفك أن يغرس
الطمأنينة ف��ي أرواح��ن��ا ،وأن يمدّنا الباري
بالصبر والسلوان .نحن وك ّل من عرفك ،أسرتك
الثانية في العمل التي احتضنك وكنت الوفي
لها ،وك� ّرس��ت ج � ّل وقتك ف��ي م��درس��ة الزعيم
أنطون سعاده.
وتستحضرني كلمات كنت قد كتبتها أنت،
تنعى فيها أح��د الرفقاء بعد رحيله ،وأق��ف
اليوم موجها ً كالمك إليك «نحن قوم ما تع ّودنا
البكاء على أحرار ماتوا كما يموت الرجال ،بل
نتذكر في مثل هذه المناسبة ما قاله زعيمنا
سعاده« :قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد
فرضت حقيقتها على هذا الوجود ألنها نفوس
كبيرة» .فهذا جسدك يسقط ،ولكن نفسك تبقى

خالدة في أسرتك التي كنت فيها القلب الرؤوم
ال��راع��ي ،وف��ي ح��زب��ك كنت األم��ي��ن المناضل
المتواضع ال��ح��ازم ،وف��ي مجتمعك كنت اليد
الخيّرة المعطاءة في الس ّر.
ّ
وتفضلك على الكثيرين
ما كشفت إحسانك
الذين لم تبخل عليهم ال بمالك وال بوقتك أو
جهدك وسعيك وحتى عطفك ،إال الموت .وما
علمنا ذلك إال عن ألسنتهم حين أتوا للعزاء بك.
نعاهدك أيها األمين أننا سنكمل مسيرتك
التي اختتمتها باكرا ً مع أننا لن نبلغ أبدا ً حجم
نضالك وتضحياتك .وحماية األمة السورية
ستبقى ه ّمنا األكبر ،وتحرير فلسطين التي
أحببتها وناضلت من أجلها حتى رحلت في
ذكرى النكبة الفلسطينية.
قوميون نحن بالقسم وال��والء ،ومخلصون
للمبدأ وللعقيدة وعلى العهد باقون.

كلمة المنظمات الشبابية
ا لفلسطينية

ث���م أل��ق��ى ك��ل��م��ة ال��م��ن��ظ��م��ات ال��ش��ب��اب��ي��ة
الفلسطينية مسؤول شبيبة الجبهة الشعبية
هيثم عبده وفيها قال :أيها الصديق والرفيق،
عزاؤنا في بقية الرفقاء ...ينهلون من معين
اإلرادة لمعلم ينبوعه ال ينضب ،فكرة متجدّدة،
خضراء يانعة ،حقيقة حية وباقية تسقط
سراب الصحارى القاحلة.
ع���زاؤن���ا ي��ا رف��ي��ق��ي ...ف��ي ب��ق��ي��ة ال��رف��ق��اء
ب��ذات اله ّمة واألم��ل ،ال يضيّعون البوصلة...
ويجسدون ق��ول الزعيم« :إنّ حقيقة قضية
ّ
فلسطين هي عقيدة أم��ة حية وإرادة قومية
فاعلة تريد االنتصار».
أحييكم باسم الحركة الطالبية الفلسطينية
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،وأقدّم لكم
أسمى آيات الفخر واالعتزاز ،لرفيقنا صبحي
ياغي ،مناضالً صلبا ً عرفناه سنين ط��واالً،
مؤمنا ً بحمل فكرة ،وإرادة ومنهج عمل.
خبرته الميادين والساحات ،في الجامعة
وعلى المنبر ،في الشارع وعند تخوم الخوف،
يواجه الفتنة ويقارع أع��داء األم��ة وأصحاب
المشاريع الهدامة ،مثيري العصبيات المذهبية
والطائفية والقبلية ...رحلت يا صديقي في
زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى هذا المثال
من الرجال.
زمن تستباح فيه األمة معانيها وتفاصيلها،
بالشكل والمضمون ،بالفكرة الجامعة والغاية
الموحدة ،بالرؤى التي تسمو على الصغائر
في حاضر التيه والتبعية ،وتطلعاتها إلى
المستقبل الذي نكون فيه أح��رارا ً نقبض على
زمام أمرنا.
وال��ي��وم نلمس بالمحسوس المعنى لما
قيل سابقاً ،إنه صراع وجود ال صراع حدود،
ص��راع ممت ّد على كامل الجغرافيا ،ال يكترث

للمعابر والبوابات ،وخطوط حمر ،من المشرق
إلى المغرب ،من المحيط إلى الخليج ...وك ّل
الحدود باتت مش ّرعة للخراب ،يأتينا من ك ّل
حدب وصوب.
عد ّو ٍ
آت من الخارج ،وآخر يخرج من أعماق
التاريخ لينقض على ك ّل خزينة ،من معالم
ومتاحف ومقتنيات ،معابد وكنائس ،ومقامات،
قبور الصحابة ،وم��آذن المساجد ،وأضرحة
األول��ي��اء ف��ي ت��واط��ؤ يصل ح � ّد االنسجام في
األهداف والغايات .وصراع يستهدف ك ّل فكرة
حية ،في شخص أو جماعة ،ليبعثر مفرداتها،
وينال من تماسكها وتقدّميتها وأثرها في العقل
والوجدان.
وأض��اف عبده :في خضم ال��ص��راع الكبير
ال���ذي ي��ج��ت��اح األم���ة وي��س��ت��ه��دف ح��اض��ره��ا
ومستقبلها ،نحن أحوج ما نكون إلى الوحدة
والتماسك لمواجهة التحديات الكبيرة الماثلة
واآلتية ،لذلك ندعو ك ّل القوى الحية في أمتنا
إلى بذل الجهود لتحقيق التالقي ،والتمسك
بالثوابت القواسم المشتركة ،ووضع ك ّل خالف
جانباً ،ألننا في مواجهة مصيرية وجودية
حقيقية ،ونتائجها لها ما يبنى عليها وعلى
ك ّل المستويات واألصعدة ،وهنا نتحدّث عن
تبعات سياسية وعسكرية واجتماعية وثقافية
شاملة ،ستطاول الجميع في وجودهم أفرادا ً
وجماعات ،مما يجعل هذا التحدّي تاريخيا ً
ومصيريا ً ووجوديا ً بامتياز.
وت���اب���ع :إن���ن���ا ع��ل��ى ي��ق��ي��ن أن ال��ق��ض��ي��ة
الفلسطينية ه��ي أح��د أه�� ّم اس��ت��ه��داف��ات هذا
ال��م��ش��روع ال��ت��دم��ي��ري ،ليس فقط بسبب ما
يشكله الكيان الصهيوني من أهمية في مشروع
ال��ق��وى االستعمارية ،بالتالي م��ا يحتاجه
ال��ي��وم م��ش��روع «ي��ه��ودي��ة ال��دول��ة» إل��ى بيئة
ومقسمة على أساس
مناسبة في منطقة مفتتة
ّ
ديني ومذهبي وقبلي ...بل وأيضا ً ما تشكله
فلسطين ،المشروع التح ّرري التقدّمي ،من أثر
في وجدان األمة حاضرا ً ومستقبالً.
وأردف :لقد ب��دأ م��ش��روع تدمير األم��ة من
فلسطين تاريخياً ،وها هو يتجدّد في فلسطين
حاضراً ،حيث االنقسام المقيت يوشك أن يصير
انفصاال ً في الجغرافيا والقرار السياسي واألثر
الوجداني ،قضايا متعدّدة تبحث عن حلول
خاصة لتج ّمعات سكانية هائمة ف��ي ف��راغ
المسؤوليات الوطنية والقومية الجدية.
إننا كحركات طالبية وشبابية ج��زء من
حاضر األمة ،لكننا أيضا ً جزء من مستقبلها،
وهذا يجعل مسؤوليتنا مضاعفة ،مسؤولية
ممتدّة من الحاضر إلى المستقبل.
لروحك السالم يا رفيقي وصديقي صبحي
ي��اغ��ي ...عزاؤنا يا رفيقي ما ظ��ف��رت ...موت
يستلهم ف��ك��رة ال��زع��ي��م« :كلنا ن��م��وت ،ولكن
قليلون منا من يظفرون بشرف الموت من أجل
عقيدة».

كلمة المنظمات الشبابية
والطالبية اللبنانية

وألقى كلمة المنظمات الشبابية والطالبية
اللبنانية عضو قيادة حزب االتحاد حسن مراد
استهلها مخاطبا ً الراحل بالقول :أيها الباقي
ف��ك��را ً ونهجا ً وح��ض��ورا ً محبّباً ،أيها المك ّرم
عندنا ك ّل يوم ،وك ّل يوم لنا معك لقاء وذكرى،
أيها الصديق الوفي الذي امتلك مني المحبة،
وامتلكت منه صدق الحديث وطيب المحضر
وصالبة المبدأ والمحبة.
وت��اب��ع م��راد :عندما كنا نلتقي ،وم��ا أكثر
ال��ل��ق��اءات ،ك��ن��ت أرى ف��ي��ك رج��اح��ة العقل،
وعنفوان الشباب ،وضجيج النشاط يتنقل بين
قسمات وجهك المنير ،لم أتوقع أب��دا ً أن أقف
ألتحدّث عنك وأنت غائب بجسدك ،وما أصعب
الكلمات في األحبة ،عندما تكون ممزوجة بألم
الفراق األبدي...
وأض��اف :من حسن حظي يا صبحي ،أني

وألقى مسؤول العالقات الخارجية في االتحاد
الوطني لطلبة سورية باسم سودان كلمة رئيس
االتحاد وعضو مجلس الشعب والقيادة القطرية
عمار ساعاتي وج��اء فيها :في زم��ن تنقل فيه
البندقية من كتف إلى كتف ،وفي زمن التراجع
والتخاذل والخنوع والخضوع ،وقلة المؤمنين
بالقيم والمبادئ ،ع َّز علينا فراق العميد صبحي
ياغي ...إننا نلتقي اليوم في بيروت ...بيروت
المقاومة ،لنك ّرم رفيقا ً من أهل المقاومة ،رفيقا ً
مؤمناً ...ن��ذر نفسه وحياته في النضال ض ّد
مجسدا ً
المشروع الذي يواجهه العالم العربي،
ّ
في سلوكه اإليمان بقضية تساوي وج��وده...
إننا نك ّرم رفيقا ً غاليا ً عزيزاً ،لعب دورا ً بارزا ً في
المجتمع ،وشكل درعا ً من دروع المواجهة ،وكان
رمزا ً في العطاء في العديد من محطات الدفاع عن
مصالح األمة.
أيها الرفيق البطل ...منذ العام  1982وأنت
تبادر وتخطط وتنفذ ...علّمت وأكدت بإيمانك
وعملك اليومي أنّ الوجود ال يزهر إال بالعطاء
والنضال الدؤوب والمستمر ...هذه طريقنا ،نعم
إنها طويلة وشاقة ولكن ال يسلكها إال األبطال
أمثالك 49 .عاماً ،ولم يتعبك االلتزام ،لكن الموت
الغادر ...والذي ال مف ّر منه أسقط منك الجسد،
فغادرتنا صلبا ً كالصخور ،ثابتا ً بمواقفك
وملتزما ً بقسمك.
أيها البطل صبحي ياغي ،نك ّرمك اليوم ونردّد
معك ما كنت تؤكده «إنّ أبناء الحياة ال ينتهون
بمأتم ...ونحن قوم ما تع ّودنا البكاء ،بل االعتزاز
بتاريخنا وجراحنا ،ألنها جراح أعزاء ال جراح
أذالء ...فبيننا وبين الموت حكاية طويلة ،هو

�سودان :م�شروع المقاومة والنه�ضة هو الخال�ص
ل�شعبنا والمعبر الحقيقي لوحدة المجتمع
تع ّرفت إليك ،في مطلع شبابي ،في الجامعة...
واكبتني دون أن يكون بيننا لقاء ،لكننا أنت
وأنا كنا ننتظر اللقاء بشغف ،في مكتبك وفي
منزلنا ...نتحدّث عن الوطن الصغير ،الذي
تتقاسمه الطوائف والمذاهب ...كنا نتفق على
أنّ الوطن للجميع ،والطائفة الوطنية الوحيدة،
هي طائفة العطاء للوطن ،واإلخالص له ،كنا
نتحدّث عن اله ّم الكبير في الوطن العربي
الكبير ،ال��ذي تتنازعه قوى االستعمار بألف
ل��ون وش��ك��ل ،ول��م تغب فلسطين ي��وم �ا ً عن
حديثنا ...فهي البوصلة وهي جوهر الصراع
مع عدو ال يفهم إال لغة القوة...
وسورية الصامدة بقيادتها وجيشها العربي
كانت محط أن��ظ��ارن��ا ،وه��ي تخوض معركة
الصمود في إفشال المخطط الكبير لتقسيم
المنطقة ،وخلق دوي�لات تحمي ح��دود الكيان
الغاصب ...ومعها مقاومتنا البطلة تشهر سيف
الحق البتار في وجه العدوان والتكفير ،وتهزم
مشاريعه ...وكذلك جيشنا اللبناني البطل يذود
عن حياض الوطن ،ويشيع األمن واألمان.
كنت تسبقني بالتحية قائالً تحيا سورية...
وكنت أردّ :تحيا سورية عربية ...وبين تحيتك
لسورية وتحيتي لسورية رب��اط ق��وي ،هو
سورية قلب العروبة النابض ،هكذا كانت،
وهكذا ستبقى...

اليوم يعانقنا ،وكم من مرة عانقناه نحن متى
كان طريقنا إلى الحياة».
نك ّرمك اليوم ،وأمتنا تواجه مشروعا ً يستهدف
وجودها ووحدتها وهويتها ،مشروعا ً يعمل على
النيل منها عبر تفتيتها من الداخل بهدف تقديمها
ضعيفة واهنة لألعداء.
واعتبر س��ودان أنّ ه��ذا المشروع اإلرهابي
يضرب لبنان وفلسطين والعراق وسورية في
وقت واح��د ،بهدف تكريس وتعزيز سايكس-
بيكو أخرى ،وإنشاء كانتونات طائفية ومذهبية
وإثنية ،وذلك بهدف ضمان أمن الكيان الصهيوني
وتدفق النفط للغرب ...ومن أجل السيطرة على
الثروات والمقدرات القومية ،وض��رب سورية
الحاضن القومي للمقاومة.
إنّ اإلرهاب الذي تمارسه الجماعات اإلرهابية
م��ن «داع����ش» و«ن��ص��رة» وغيرهما ه��و ذات��ه
اإلره��اب الذي يمارسه التج ّمع الصهيوني ،هو
إره��اب واح��د ،ف��إره��اب العدو الصهيوني في
فلسطين يستهدف ضرب المقاومة ،واإلره��اب
اآلخر يستهدف سورية ألنها الداعم والحاضن
والمشارك في المقاومة وتحقيق انتصاراتها،
وكذلك يستهدف العراق في محاولة لتقسيمه
بعد أن كبّلوه باتفاقيات أمنية ال تحقق إال
مصلحة األميركي وربيبته «إسرائيل» لتكون هذه
األخيرة هي الكيان الوحيد

