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حمليات
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والطلبية
درع تذكارية من المنظمات الشبابية
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حردان يسلّم عائلة الراحل وسام سعاده

حردان :ل�صبحي ياغي ب�صمة �أ�سا�سية في تاريخ حزبنا
ً
أثرا � ً
وعزا�ؤنا �أنه ترك � ً
و�صادقا في م�سيرتنا الم�ستمرة
إيجابيا
من بين الشهادات في الراحل العميد األمين
صبحي ياغي برزت الشهادة المميّزة لرئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان ،وهو الذي عرفه وخبر عطاءاته
وإق��دام��ه منذ بداياته النضالية في صفوف
النهضة ،وطيلة مسيرته كمنفذ عام وعميد
للتربية والشباب وعميد للداخلية قبل أن
ّ
يكف يوما ً عن النبض
يتوقف قلبه الذي لم
والخفقان للحزب واألمة.
وفي شهادته قال ح��ردان :كانت لصبحي
ي��اغ��ي بصمة أس��اس��ي��ة ف��ي ح��ي��اة ال��ح��زب،
ومسيرة النضال الحزبي ،وك ّل ما يُحكى عن
صبحي ربما يكون قليالً ،فهو م��ن الرفقاء
المناضلين ،ومن الذين آمنوا بهذه القضية،
وبهذه النهضة التي كان من رجاالتها ،وقد
اختار منذ مطلع شبابه أن يكون جنديا ً في
ه��ذه النهضة ،مقتنعا ً بأفكارها وقضيتها

ياغي

عباس
ال��ذي ينعم باألمن واالستقرار في
محيط يفتته اإلرهاب الزاحف إلينا
من تركيا وعرب النفط بدعم غربي
واضح.
وقال سودان :المثال الحي على
ذلك هو ما يحصل اليوم في سورية
من محاوالت إلسقاط هيبة الدولة
وإنتاج الفتنة وإضعاف الجيش
العربي السوري ،لكنهم خسئوا...
وإنّ النصر آت ال ريب ،وبات قريبا ً

النضال معا ً ف��ي مواجهة ك � ّل ما
ي��ح��اك ض�� ّد أمتنا م��ن مخططات
ومشاريع.

كلمة مركز الحزب

وألقى كلمة مركز الحزب عميد
التربية وال��ش��ب��اب عبد الباسط
عباس ،فاستهلها قائالً :صبحي
ياغي األم��ي��ن والعميد ،اس��م في
م��وس��وع��ة المناضلين وال��ق��ادة،

سودان
وال��ش��ب��اب ف��ي ض��ه��ور ال��ش��وي��ر
وب��ول��ون��ي��ا وزرع������ون وف���ي ك � ّل
منطقة من لبنان إلى الشام ،وكان
يحرص على تنفيذ البرنامج المع ّد
بحرفيته ،والقائم على ترسيخ
ف��ك��رة ال��ص��راع وال��م��ق��اوم��ة ض� ّد
العدو اليهودي وأدوات��ه ،وتعزيز
فكرة الوحدة في مواجهة اآلفات
الطائفية والمذهبية والعرقية.
ون��ح��ن ال��ي��وم ف��ي حفل تكريمه،

مراد� :سيوف مقاومتنا وجي�شنا و�شعبنا
�ستق�ضي على ّ
كل م�شاريع العدوان والتكفير والتق�سيم
ج��دا ً بهمة أبطال الجيش العربي
السوري وق��وات الدفاع الشعبي
وس��ائ��ر ال��ش��رف��اء المقاومين في
أمتنا.
أيها العميد صبحي ياغي ...لقد
التزمت على مدى حياتك بمشروع
المقاومة والنهضة التي هي خالص
لشعبنا من أزماته ،ومعبرا ً حقيقيا ً
لوحدة الحياة ووح��دة المجتمع،
والتاريخ واألحداث تؤكدان صحة
التزامك.
كن مطمئنا ً إلى استمرار النضال
وال��دف��اع ع��ن قضايانا القومية
تجسدها سورية
والثابتة التي
ّ
اليوم بقيادة رئيس الجمهورية
العربية السورية الدكتور بشار
األسد ،ونحن على عهدنا ،مناضلون
أق��وي��اء أش����دّاء ،ول��ن ن��ت��رك ساح
الجهاد والمعركة حتى نعيد المجد
إلى سورية وك ّل الشعب العربي،
فالجيل الذي أطلق الشرارة األولى
ف��ي م��ق��اوم��ة ال��ع��دو الصهيوني
ويستبسل ف��ي فلسطين ،ه��ا هو
يقاوم اإلره��اب اليوم في سورية،
هذه هي طريقنا وعليها سنستمر.
واختتم كلمته بتقديم العزاء إلى
الحزب وإل��ى عائلة الراحل باسم
عضو القيادة القطرية لحزب البعث
العربي االشتراكي رئيس االتحاد
الوطني لطلبة س��وري��ة الدكتور
عمار ساعاتي ،معتبرا ً أنّ المصاب
واح����د ،ورح��ي��ل العميد صبحي
ياغي كما هو خسارة للحزب هو
خسارة لمنظمتنا ...منظمة االتحاد
الوطني لطلبة سورية ،وهنا نؤكد
على استمرارية العالقة المميّزة مع
رفقائنا في قيادة الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ،واس��ت��م��رار

من بوابة حزبه ،الحزب السوري
القومي االج��ت��م��اع��ي ،ال���ذي وجد
عنفوان الشباب وطموحهم ،وهو
اب��ن مدينة بعلبك التي تحتضن
قلعة تحاكي ال��ت��اري��خ واألزم��ن��ة
بأعمدتها الستة ،فاستحالت معه
سبعة.
نذر حياته لقضية آمن بها ،مأل
ساحات النضال حضوراً ،بصالبة
المدافعين عن حقهم وحقيقتهم،
وه��و ال��ذي ك��ان يتقدّم المسيرات
واالع���ت���ص���ام���ات وال��ت��ظ��اه��رات
الطالبية والوطنية والقومية ،رافعا ً
ص��وت الحق ،في وج��ه الطغيان
واالحتالل واالستعمار.
آمن بحزبه ،حزبا ً مقاوما ً يدفع
الويل عن شعبنا وب�لادن��ا ،وآمن
به سبيالً للخالص من الطائفية
والمذهبية ،وأنظمتها ودعاتها
رسخ في عقله
الذين جلبوا الويلّ .
قول باعث النهضة الزعيم أنطون
سعاده «إنّ أزمنة مليئ ًة بالصعاب
والمحن تأتي على األمم الحية فال
يكون لها إنقاذ منها إال بالبطولة
المؤيدة بصحة العقيدة» ،فمارس
البطولة ،وتجلى فعله آالفا ً مؤلفة
م��ن األش��ب��ال وال��زه��رات والطلبة
والشباب ،يمألون اليوم الحزب
حركة وحيوية مفعمين بالعطاء،
ويتجلون في ساح الصراع.
وع��ي��ه ال��ف��ك��ري وال��ع��ق��ائ��دي،
شكل فرصته للتقدّم والنجاح في
مسؤولياته الحزبية الحساسة
المحلية والمركزية من منفذ عام
بعلبك إلى عميد للتربية والشباب
ثم عميدا ً للداخلية .وخالل توليه
مسؤولية عميد التربية والشباب
كان يتابع ّ
أدق تفاصيل مخيمات
األش���ب���ال وال����زه����رات وال��ط��ل��ب��ة

نؤكد أنّ الحزب ثابت على خياراته
وقناعاته ومبادئه ،يقاوم ويقدّم
الشهداء دفاعا ً عن األرض والحق
وفي سبيل وحدة شعبنا وبالدنا.
للعميد الحبيب صبحي ياغي
بصمة جلية ف��ي مسيرة نضال
ح��زب��ن��ا ،ب��م��واق��ف��ه ال��ج��ري��ئ��ة في
االعتصامات الطالبية والشبابية
أمام السفارة األميركية في عوكر
وف��ي المسيرات التضامنية مع

مراد
الشام دفاعا ً عن موقعها القومي
ال��ص��ام��د ودوره����ا ال��م��ح��وري في
ال��ص��راع القومي ،ألنّ الشام هي
من حمل ل��واء فلسطين واحتضن
مقاومتها ،وألنّ الشام هي التي
أسقطت م��ش��روع تقسيم لبنان
ودع��م��ت ال��م��ق��اوم��ة ال��ت��ي ح�� ّررت
معظم األرض اللبنانية وألحقت
بالعدو الصهيوني هزائم متتالية.
صبحي ياغي العميد واألمين،
لم ينهض بمسؤولياته وحسب،
ب��ل حمل دم��ه على كفه ف��ي أكثر
من محطة ،ومعظمنا ال يعرف عن
ج��والت��ه ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة على
م��واق��ع القوميين االجتماعيين
المرابطين على جبهات القتال
في سورية ،حيث ك��ان يشاركهم
يوميات النضال ويحفزهم على
العطاء وال��ب��ذل ،واثقا ً باالنتصار
على العدو الصهيوني والمجموعات
اإلرهابية المتطرفة والدول الداعمة
لها ،وكان يردّد أمامهم قول سعاده:
«إنكم مالقون أعظم انتصار ألعظم
صبر في التاريخ».
في يوم الوفاء التكريمي للعميد
صبحي ياغي ،نؤكد على أولوية
تحويل المجتمع بك ّل مك ّوناته ،ال
سيما الجيل الجديد ،إلى مجتمع
نهضوي م��ق��اوم ،يقاوم االحتالل

ال��ص��ه��ي��ون��ي ،وي��ق��ات��ل اإلره����اب
وال���ت���ط���رف ،م��ج��ت��م��ع ي��ت��ص �دّى
للمفاسد االجتماعية والسياسية
واألطماع األجنبية ،مجتمع يُسقط
المؤامرة ورعاتها وأدواتها ،وهذه
مسؤولية تقع على عاتق ك ّل أحرار
أمتنا وقواها الحية.
نحن أمام تح ّد كبير ،تح ّد يملي
علينا حمل لواء المعرفة واإلبداع
في مواجهة الجهل والظالمية،
ترسيخ ثقافة الحياة الحرة
في وجه ثقافة اإلره��اب والتطرف
والقتل وقطع األعناق.
التمسك بقيم الوحدة والحرية
ف���ي وج����ه م���ش���اري���ع ال��ت��ف��ت��ي��ت
والتقسيم والعنصرية.
بناء المجتمع المدني الحديث
ودولته ،وإسقاط إمارات المذاهب
والطوائف واألعراق.
ون��ؤك��د أنّ ك � ّل ه��ذه العناوين،
قابلة ألن تتحقق ،حين نذهب
جميعا ً باتجاه إق��ام��ة المجتمع
المقاوم ،من خ�لال جبهة شعبية
لمقاومة االحتالل واإلرهاب ...وهي
المبادرة التي أطلقها حزبنا منذ أكثر
من عام ،ونحن في هذا اليوم نجدّد
ال��دع��وة إليها ،من أج��ل حشد ك ّل
طاقات شعبنا في الدفاع عن بالدنا
وشعبنا ومصيرنا ومستقبلنا.

وغايتها ،وهو أعطاها وأعطى الحزب ك ّل ما
لديه.
أضاف :كان صبحي صادقا ً جدا ً حين أعلن
انتماءه إلى قضية تساوي وجوده ،ونعتقد أنّ
الصدق الذي اتسم به خالل مسيرته ونضاله،
انعكس إيجابيات بين رفقائه ،وف��ي بيئته
ومحيطه ومتحده االجتماعي ال��ذي عاش
فيه ،حتى في بدء حياته السياسية في مدينة
بعلبك وفي منطقة بعلبك والبقاع عموماً ،في
دير األحمر ،في عيناتا ،في رأس بعلبك ،في
زمن كانت الجسور مقطوعة بين المتحدات،
ولكن صبحي كان من الذين آمنوا بالوصل
بين المتحدات في سبيل قضية جامعة.
وتابع ح���ردان :انتقل صبحي من العمل
النضالي ف��ي منفذيته ،وج��اء إل��ى المركز
حيث أخذ على عاتقه مسألة أساسية يعتني
بها حزبنا اعتناء استثنائيا ً وه��ي الشباب

عبدو
إنها دعوة مفتوحة ،فلنتشارك
ج��م��ي��ع �ا ً ف���ي ال��ن��ض��ال م���ن أج��ل
ترجمتها ،وتحويلها واقعاً ،لنرفد
المقاومين بك ّل أحزابهم ،ونؤازرهم
ف���ي س����اح ال���ق���ت���ال ،بتحصين
مجتمعنا وصون مكامن قوته.
في يوم الوفاء للعميد صبحي
ي��اغ��ي ،ن��ج�دّد أي��ض�ا ً ال��دع��وة إلى
قيام مجلس تعاون مشرقي بين
دول الهالل الخصيب ،حتى يتآزر

علي
يلح
والطلبة واألشبال والزهرات ،وكان ّ
ّ
باستمرار منذ أواخر الثمانينات لكي أحضر
حفالت التخ ّرج في المخيمات ،وقد نجح في
هذه المسيرة ،من خالل عطاءاته واندفاعه
وحماسته ،وراكم رصيدا ً جديدا ً على رصيد
ال��ح��زب ،وه���ذه ال��ع��ط��اءات ج���اءت م��ن تلك
ال��ح��رارة اإليمانية التي عكسها فعل جدّي
وصادق في حياة الحزب إلى ح ّد الرهبنة التي
جعلت من صبحي رفيقا ً عامالً يوميا ً من دون
كلل أو ملل ،ومهما م ّر على الحزب من ظروف
صعبة وقاسية ،كان صبحي يعكس تفاؤال ً
وأمالً ومعنويات.
وختم حردان بالقول :نحن نعتبر أنّ الحزب
خسر الكثير برحيل صبحي ،لكن عزاءنا أنه
ترك أثرا ً فعّ اال ً وإيجابيا ً وصادقاً ،في مسيرتنا
المستمرة التي ناضل صبحي لكي تبقى
مستمرة حتى تحقيق االنتصار.

صادر
هذه المعركة المصيرية.
ف��ي ي���وم ت��ك��ري��م��ك ي��ا حضرة
العميد ،يا من تركت بصمة كبيرة
في المجال التربوي ،نعلن أننا في
صدد بلورة خطة تربوية ثقافية
كنت قد بدأت تنفيذها انطالقا ً من
حسك النضالي وتجربتك الميدانية
في وسط الشباب والطالب.
خطة تشكل دليالً فكرياً ،نضاليا ً
نهضويا ً يضع اإلطار المالئم لحراكٍ

أن نستم ّر في نهج المقاومة حتى
يبزغ فجر الحرية واالنتصار.

فيديو شهادات
في العميد الراحل

تخلل ال��م��ه��رج��ان التكريمي،
عرض فيلم وثائقي ،تناول بعض
المحطات في مسيرة العميد ياغي
النضالية ،ومن ثم قدمت شهادات

عبده :م�شروع تدمير الأمة بد�أ من فل�سطين وقرارنا
التم�سك بثوابتنا الن�ضالية الوحدوية المقاومة
الجميع ف��ي إط��ار تعاوني يكفل
تحقيق المصالح الواحدة ويعزز
صمود شعبنا.
إنّ مصلحة شعبنا وب�لادن��ا
ت��ت��ق �دّم ع��ل��ى ك��� ّل ش����يء ،وحين
تكون المصلحة مرتبطة بالمصير
والمستقبل ،تصبح سياسات
�ص��ل من
ال��ن��أي واالب��ت��ع��اد وال��ت��ن� ّ
المسؤوليات ،خيانات ال تغتفر...
فحذار من ارتكاب الخيانات في

طالبي شبابي فاعل يمنح الشباب
والطلبة حرية الحركة انطالقا ً
من الحيوية التي يتمتعون بها
والتي ترفض التقوقع واالنغالق،
وتعتمد على التماهي مع أسس
فكر النهضة.
خطة تستشرف آفاق المستقبل
وتضع جيل الطلبة والشباب أمام
ترجم أحالمه في
مسؤولياته ،و ُت ِ
بناء مستقبل نهضوي ال مكان فيه
للفساد والترهّ ل،
خطة هادفة إل��ى تغيير شامل
يُبرز األول��وي��ات من دون الغرق
ف���ي ال��ه��ام��ش��ي��ات ،وت��س��ت��ه��دف
صياغة جديدة متكاملة للمناهج
ال��ت��رب��وي��ة وال��ب��رام��ج الثقافية
انطالقا ً من حقائق التاريخ وإبراز
دور المقاومة كحركة تحرير في
مواجهة العدو الصهيوني وقوى
اإلرهاب والتطرف.
أي��ه��ا العميد الحبيب ،تعجز
ال��ك��ل��م��ات ع��ن التعبير ع��م��ا في
نفوسنا من وفاء...
أنت باق في نفوسنا وسنتابع ما
تعاقدنا عليه ...وعهدنا أنّ حزبك
سينتصر مهما كانت الصعاب.
ختاما ً و ِباسم حضرة الرئيس
وق��ي��ادة ال��ح��زب وك��� ّل القوميين
االجتماعيين ف��ي ال��وط��ن وعبر
الحدود ،نوجه تحية إجالل وإكبار
إلى روحك أيها العميد في عليائها،
ونعاهدك أن مسيرتك النضالية
المتميّزة والغنية بمضمونها
س��ت��ب��ق��ى م���ح���ف���ور ًة ف���ي ذاك����رة
األجيال.
والتحية موصولة إلى شهداء
الحزب وشهداء المقاومة وشهداء
الجيش في سورية ولبنان ،وعهدنا

م���ن وال����دي����ه ،وم����ن شخصيات
سياسية وشبابية،
بعد والدته ووالده كانت شهادات
لك ّل من رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبد الرحيم م��راد ،عضو
المكتب السياسي في حركة أمل
حسن قبالن ،رئيس ح��زب الوعد
جو حبيقة ،الوزير السابق جان
ع��ب��ي��د ،وزي���ر ال��ص��ح��ة وائ���ل أب��و
فاعور ،النائب السابق إميل لحود،
الصحافي ج��وزي��ف أب��و فاضل،
الصحافي غ��س��ان ج���واد ،رئيس
االت��ح��اد ال��وط��ن��ي لطلبة سورية
الدكتور عمار ساعاتي ،منفذ عام
الطلبة وسام سميا ،رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان.
وقد اتسمت الشهادات بالتأكيد
على الصدمة والمفاجأة برحيله
ال��م��ب��ك��ر ،وب����أنّ خ��س��ارة العميد
ص��ب��ح��ي ي��اغ��ي ل��ي��س��ت خ��س��ارة
عائلية أو حزبية وحسب ،بل هي
خسارة شبابية ووطنية وقومية
بامتياز ،وأجمع المتحدثون على
أنه كان صلبا ً في مواقفه ،عنيدا ً
وحا ّدا ً في الحق ،لكنه مرن في طرح
األم��ور ،ال يحتاج إل��ى إذن لكسب
محبة وصداقة ،حتى من يخاصمه
بالسياسة ،بل هو يقبل االختالف
بشكل جميل.
وف��ي ختام حفل التكريم سلّم
رئيس الحزب النائب أسعد حردان
عائلة ال��راح��ل «وس���ام س��ع��اده»
الذي منحه إياه المجلس األعلى في
الحزب.
كما تسلم رئيس الحزب والعائلة
درع����ا ً ت��ق��دي��ري��ة م��ن المنظمات
الشبابية والطالبية.

