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خلفيات الإعالن التركي
دعم عملية لتحرير المو�صل
} حميدي العبدالله
أعلن وزي��ر خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو ،أنّ أنقرة ستدعم بقوة عملية محتملة
الستعادة مدينة الموصل من عناصر داعش ،معروف أنّ العراق ،وحتى الواليات المتحدة لم
أي دولة باإلسهام البري في محاربة داعش سواء في العراق أو سورية،
تطلب مشاركة من ّ
وأنّ التحالف الذي تقوده محصور في إسهام حلفائها بالقوة الجوية في الحرب على داعش،
وتستأثر واشنطن من بين ك ّل أطراف التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة بإرسال قوات
برية ،وصلت في سورية إلى حوالي ( )500جندي ،على األق ّل هذا هو المعلن ،وقد يكون العدد
أي جهات أخرى ،وفي العراق
أكبر من ذلك ،سواء عبر مرتزقة من شركات مثل «بالك ووتر» أو ّ
وصل عدد القوات البرية إلى حوالي خمسة آالف ،وأيضا ً هذا العدد المعلن ،وقد ال يكون العدد
الحقيقي.
أي منطقة
أي مشاركة تركية في القتال ض ّد داعش في ّ
كما أنّ الحكومة العراقية تعارض بقوة ّ
من مناطق العراق ،وقد عبّرت الحكومة العراقية عن رفضها القاطع لهذا الخيار ،بل أكثر من
ذلك طالبت تركيا بسحب قواتها المتواجدة في منطقة بعشيقة ،ولكن تركيا لم تستجب لطلب
الحكومة العراقية ،األمر الذي يؤكد أنّ وجود هذه القوة تح ّول إلى احتالل لجزء من األراضي
العراقية.
لكن لماذا اآلن عرض وزير خارجية تركيا المساعدة في تحرير الموصل من داعش؟
ال شك أنّ ثمة دوافع هي التي حدت بوزير خارجية تركيا إلى تقديم هذا العرض وفي هذا
التوقيت بالذات.
أول هذه الدوافع أنّ تركيا تريد أن تع ّوض خسارتها السياسية في سورية بعد عجزها عن
منع توجه وحدات الحماية الكردية المدعومة من الواليات المتحدة غربا ً باتجاه منبج واعزاز
واحتمال وصل منطقة عين العرب بعفرين ،وفك الحصار المفروض من قبل تركيا على قضاء
عفرين .ه��ذه العملية التي وصفت بأنها ضربة كردية أميركية موجهة للرئيس التركي في
سورية ،وبالتالي فإنّ تصريحات جاويش أوغلو تريد اإليحاء بأنّ الدور التركي في المنطقة
ما زال فاعالً ،وإذا ما تراجع في سورية فإنه لن يتراجع في العراق .إذن الدافع األول هو دافع
سياسي ويندرج في إطار حملة العالقات العامة للتقليل من األضرار الناجمة عن إخفاق سياسة
أردوغان في سورية.
الدافع الثاني ،قلق تركيا ،بعد النجاحات التي تحققت في مواجهة داعش في محافظات األنبار،
وصالح الدين ،وقرب تحرير الفلوجة من داعش ،من قدرة القوات الحكومية العراقية مدعومة
بقوات الحشد الشعبي من تحرير الموصل ،وبالتالي إرغام القوات التركية التي تتواجد داخل
األراضي العراقية على االنسحاب ،فضالً عن أنّ مثل هذه المكاسب لصالح حكومة عراقية لم
تعد صديقة لتركيا يمثل فشالً إضافيا ً لسياسات أردوغان على مستوى المنطقة ،وال سيما في
سورية والعراق.

الأمم المتحدة وال�سعودية
ـ السعودية البلد األكثر ابتعادا ً عن معايير المواثيق والمعاهدات األممية المتعلقة بحقوق اإلنسان.
ـ ال حقوق سياسية للتعبير والكتابة والنشر وتشكيل األح��زاب والترشيح للمناصب العامة وال حق
االنتخاب.
ـ ال حقوق للمرأة بالمطلق.
ـ ال حقوق متساوية للمواطنين خصوصا ً عندما يتعلق األمر بحقوق فئة المواطنين مقابل المنتمين لألسرة
المالكة.
ـ ال حق للتقاضي مع األسرة المالكة ومنظمات غير قانونية أشبه بالميليشيات تالحق المواطنين وتعاقبهم
باسم األمر بالمعروف.
ـ التمتع بالثروة العامة وإنفاق المال العام ال يحكمهما قانون وال يخضعان لمساءلة.
ـ مواطنون محرومون من حقوق مدنية بسبب دينهم.
ـ تخلو التقارير األممية من ايّ إدانة أو مالحقة للسعودية.
ـ الدعوة إلدراج التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن على الالئحة السوداء بسبب انتهاك حقوق
الطفل خارج التوقعات السعودية ،وجاءت إزالة اإلدراج إهانة لألمم المتحدة وقوانينها وفضيحة الدّعاءاتها.
ـ كالم األمين العام عن أسباب إلغاء إدراج التحالف العربي على الالئحة السوداء بسبب تهديد سعودي
بوقف تمويل المنظمات األممية فضيحة مدوية تكشف كيف تصاغ القرارات األمميية مقابل المال.
ـ هل سنسمع أصوات المثقفين العرب ،وفي العالم؟

التعليق السياسي

عملية «تل �أبيب» في التوقيت والر�سائل

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص ه��ذه الصفحة صبيحة كل ي��وم اثنين ،لتحتض َن
ُت ّ
خص ُ
محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي،
صنعها ق��وم��ي��ون اجتماعيون ف��ي م��راح��ل صعبة م��ن مسار

�إحدى �سنديانات الحزب الوارفة في ال�شوف
الأمين ال�شاعر ف�ؤاد ذبيان
يحتل األمين فؤاد ذبيان مساحة واسعة في حقل النضال القومي
االجتماعي في الشوف ،ناظراً ،منفذا ُ عاماً ،مندوبا ً مركزياً ،شاعرا ً
قوميا ً اجتماعيا ً ومناضالً عنيداً ،اذ يكاد ال يم ّر احتفال او مناسبة
حزبية إال ويكون له قصيدة ،عرف السجون والمالحقات ،وبقي على
ثباته في اإليمان ،واإللتزام الحزبي المتفاني.
مأتمه الحاشد في مزرعة الشوف بتاريخ  1995/9/10كان
تعبيرا ً من الرفقاء وأهالي الشوف لما عرفوا فيه من مزايا النهضة
وتجسيد لفضائلها.
شارك األمين فؤاد في الثورة اإلنقالبية وسجن لمدة نيّف وأربع
سنوات ،وإذ خرج ،تابع نضاله الحزبي متوليا ً المسؤوليات الحزبية
وآخرها منفذ عام الشوف ،وبقي مستمرا ً بحضوره المشعّ الى ان
داهمه المرض ،فأقعده ،إنما بقي ينبض بحياة الحزب ويقدّم لرفقائه
القدوة في اإليمان وعشق النهضة.
بلدته مزرعة الشوف كانت تعت ّز به وجها ً من وجوهها وركنا ً من
أركانها ،وفي الملمات كان رأيه السديد يص ّوب األمور الخاطئة ،وحوله
ش ّكل اجماعا ً ق ّل نظيره في القرى لما تحلّى به من سعة صدر ودماثة
أخالق وانفتاح وتواضع ،فكان موضع احترام الجميع.
***

نبذة شخصية

ولد األمين فؤاد ذبيان عام 1920
اقترن من السيدة مهيبة العطار وبنى عائلة قومية اجتماعية:
الرفقاء عماد ،جهاد ،والرفيقات ليلى ،سهيلة ،ندى ونجاة ،والمواطنين
رنا وزياد.
انتمى ال��ى الحزب ع��ام  1939ومنذ ذل��ك التاريخ بقي ملتزماً،
مناضالً ،وفيا ً لقسمه ،حاضرا ً في حزبه ،ومشعا ً في محيطه.
وافته المنية في  9أيلول  .1995لينض ّم الى من سبقه من أمناء
ورفقاء كان لهم حضورهم الحزبي النضالي في الشوف ،م ّمن يصعب
تعدادهم.
***

التشييع الحاشد:

من التشييع
قالت مجلة “صباح الخير” ف��ي ال��ع��دد المشترك 832-831
(تشرين اول وتشرين الثاني  )1995التالي:
“ في  1995/9/10شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي
وأهالي مزرعة الشوف في مأتم حاشد المناضل والشاعر القومي
االجتماعي األمين فؤاد ذبيان (ابو عماد) الذي غيّبه الموت بعد ان
أمضى نصف قرن ونيّف في النضال القومي جهادا ً وشعرا ً وأدباً.
استه ّل الكلمات أمين س ّر جمعية التعاضد االجتماعي في مزرعة
الشوف سليمان ابو كروم ،ثم توالى على الكالم ك ّل من:
ـ األمين بهيج أبو غانم الذي ألقى كلمة أصدقاء األمين الراحل.
ـ الدكتور حسن البعيني ،كلمة بلدة مزرعة الشوف.
ـ جوزيف القزي ،كلمة الحزب التقدمي االشتراكي.
ـ األمين انعام رعد الذي ألقى كلمة مركز الحزب.
ـ أم��ا كلمة الختام فكانت للرفيق عماد ذبيان ال��ذي ألقى كلمة
العائلة.
وختاما ً كانت كلمة شهادة من توفيق بركات عضو مجلس القيادة
في الحزب التقدمي االشتراكي.

من كلمة األمين انعام رعد

} رامز مصطفى
توقف المراقبون أمام عملية «تل أبيب» الفدائية الجريئة التي نفذها بطلين من أبناء شعبنا في الضفة
الغربية المحتلة .وانشغال هؤالء المراقبين لم يتوقف عند حدود الجرأة في التنفيذ ،حيث أوقعا هذا العدد من
القتلى والجرحى الصهاينة ،قبل أن يستشهدا .بل أوالً ،في كيفية الوصول إلى تلك المغتصبة اإلستيطانية «تل
أبيب» التي يفصلها عن مدينة الخليل الكثير من الحواجز واإلجراءات األمنية لقوات االحتالل «اإلسرائيلي»،
التي حالت دون نجاح العديد من العمليات الفدائية ،أما ثانياً ،من حيث التوقيت والرسائل التي أرادت إيصالها
إلى ك ّل االتجاهات الدولية واإلقليمية بما فيها حكومة «نتنياهو» ،والسلطة الفلسطينية ليست بعيدة عن تلك
الرسائل.
إنّ الجرأة التي تمتع بها هذان البطالن ،هي جزء أصيل من المسيرة النضالية الطويلة للشعب الفلسطيني،
الذي اجترح من الظلم التاريخي الذي وقع عليه منذ ما قبل النكبة وحتى اآلن ،ك ّل الوسائل واألساليب الكفاحية
في مقاومة المغتصب الصهيوني ألرض وطنه فلسطين .وبالتالي هذه الجرأة تعكس تصميم وإرادة فلسطينية
على سلوك ك ّل ما تقع عليه يد الفلسطينيين من أجل دحر االحتالل بقوة المقاومة وبك ّل أشكالها المتاحة ،من
دون إغفال أو إسقاط أنّ المفاوضات واستجداءها بضاعة كاسدة لم تعد ُتغري الشعب الفلسطيني .لذلك ليس
بمستغرب ما أبداه هذان المقاومان من شجاعة فاقت التوقعات ،خصوصا ً أنهما كانا يدركان أنّ قوات االحتالل
الصهيوني لن تبقيهما على قيد الحياة ،بمعنى أنهما سيقضيان شهيدين ،وهما قد شاهدا عن كثب كيف ينفذ
جيش اإلرهاب الصهيوني أحكام اإلعدام الميدانية بحق الفلسطينيين لمجرد الشبهة فقط .وعليه عقدا العزم
متعاهدين على إيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى الصهاينة قبل أن يستشهدا ،وهكذا كان.
يخص المقاومة وأساليب وطرق عملها ،ونجاح العملية أوال ً في تم ّكن
أما في كيفية الوصول فهذا شأن
ّ
وصول منفذي العملية إلى المكان المق ّرر لها في مغتصبة «تل أبيب» ،وإفالتهما من ك ّل الحواجز واإلجراءات
األمنية لك ّل األجهزة األمنية الفلسطينية ،و»اإلسرائيلية» .ومن ثم إطباقهما على من تواجد من الصهاينة في
المكان ،وفي القدرة على السيطرة إلى حين تمكن قوات االحتالل العسكرية واألمنية من قتل أحدهما ليستشهد
على الفور وإصابة اآلخر ،ومن ثم تنفيذ حكم اإلعدام به .هذا النجاح أربك تلك األجهزة األمنية ووضعها في
حالة من الذهول ،وهذا ما دفع االحتالل إلى اتخاذ إجراءات عقابية سريعة تمثلت في محاصرة بلدة يطا في
«منسق شؤون المناطق في الحكومة اإلسرائيليّة
الخليل مسقط رأس الشهيدين ،ومن ثم ما أعلن عنه ما يس ّمى
ّ
بولي مردخاي» تجميد  83ألف تصريح ممنوحة لدخول الفلسطينيين إلى األراضي المحتلّة في العام ،1948
وهي بالتأكيد في طريقها إلى هدم منزلي ذوي الشهيدين كإجراء انتقامي اعتمدته حكومة نتنياهو ض ّد منفذي
العمليات الفدائية.
أما في ما يتعلق بتوقيت تنفيذ العملية ورسائلها ،فأوال ً هي أتت في السياق الطبيعي لمقاومة الشعب
الفلسطيني ،الذي تم ّرس النضال والكفاح على مدى عقود قضيته الوطنية ومواجهتها ألعتى أنواع االحتالل
واالغتصاب في القرنين العشرين والواحد والعشرين ،وثانيا ً في ظ ّل اإلج��راءات األمنية الغير مسبوقة
لالحتالل منذ اندالع االنتفاضة الثالثة .فهكذا عمليات تكون خاضعة لكثير من التخطيط الدقيق والحيطة
والحذر ،خصوصا ً أنّ منفذي العملية قدما من مدينة الخليل ،وتاليا ً الخوف من تس ّرب أية معلومة أو إشارة
ولو بسيطة لألجهزة األمنية «اإلسرائيلية» أو أجهزة السلطة الفلسطينية التي لن تتردّد للحظة واحدة في إلقاء
القبض على المجموعة الفدائية ،وهذا ما أكده اللواء ماجد فرج عن أنّ أجهزته كانت قد أحبطت  200عملية ض ّد
قوات االحتالل ومواقعه وحواجزه.
ولع َّل الالفت في التوقيت والرسائل أيضا ً من خارج ما سلف ذكره ،أنّ العملية جاءت بعد أيام على تسلّم
اإلرهابي ليبرمان حقيبة األمن بما فيها الدفاع في حكومة نتنياهو ،وبعد أيام على انتهاء أعمال مؤتمر باريس
والذي كان محوره البحث في المبادرة الفرنسية السيئة في الشكل والمضمون ،وما تمخض عنه المؤتمر من
بيان بائس ومدان ،وأيضا ً على مسافة أيام من الذكرى الـ 49لنكسة حزيران  .1967وبالتالي كثرة الحديث
عن تحركات دولية وإقليمية نشطة لتحريك المياه الراكدة في المفاوضات الفلسطينية – «اإلسرائيلية»،
تصب في مصلحة الكيان الصهيوني ،وهذا ما دفع
أساسها المبادرة العربية بعد إدخال تعديالت عليها
ّ
نتنياهو وليبرمان في ك ّل من «تل أبيب» وموسكو إلى الحديث عن نقاط إيجابية تض ّمنتها المبادرة في
بعض نقاطها ،وما يحمل على القناعة هو استعجال ودفع طرفي االنقسام في الساحة الفلسطينية ،حماس
وفتح إلى تسريع خطوات المصالحة ،وما تشهده القاهرة من حركة نشطة للقيادة المصرية لعقد سلسلة من
االجتماعات مع الفصائل الفلسطينية لالستماع لرأيها واإلطالع على رؤيتها في شأن المصالحة ،بالتزامن مع
مخصص من أجل المصالحة الفلسطينية ،وبالتالي ما أبداه وزير
حماسة سويسرية الستضافة مؤتمر دولي
ّ
الخارجية الروسي سيرغي الفروف أمام وزير خارجية السلطة رياض المالكي ،من استعداد بالده استضافة
حوار فلسطيني – فلسطيني على أراضيها ،ومع االجتماع المزمع عقده في العاصمة القطرية الدوحة بين
حماس وفتح من أجل التوقيع على اتفاق المصالحة – «إذا ما صدقت نوايا الطرفين ،وأثمرت الضغوط الدولية
واإلقليمية اتجاهيهما»  -وهذا ما دفع القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق إلى القول إنّ المطلوب خطوة
جريئة من رئيس السلطة ،خصوصا ً أنّ مسودّة المصالحة جاهزة منذ حوالى ثالثة أشهر والقضايا العالقة
قد ُحلّت ،وهذا يخالف ما قاله رئيس السلطة في اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية« :إذا أرادت حركة
حماس أن تكون شريكة عليها أن توافق على البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية المقبلة» .وفي اعتقادي
أنّ قيادة حماس تبحث في إمكانية تدوير الزوايا في ما يتعلق بالبرنامج السياسي والتسليم به من دون أن
تصب في االعتقاد على أنّ
يقودها إلى اإلعتراف بـ»إسرائيل» ،ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ جميع تلك المسارات
ّ
تلك المصالحة قد ُتفرض على الطرفين.
في ك ّل األحوال فإنّ عملية «تل أبيب» البطولية قد فرضت وقعها على ك ّل ما ذكر من سياقات تتعلق بالبحث
عن مخرجات للصراع مع االحتالل وإنهائه ،في ظ ّل ارتفاع الكالم عن تسويات آتية لملفات المنطقة وحروبها،
ولكن ال أحد يعلم متى وكيف ستبدأ! وبالتالي القول لنتنياهو وليبرمان إنّ سياسة القتل والتهويد واالستيطان
والحصار واالعتقال بحق الشعب الفلسطيني لن توصلكم إلى األمن واألمان الذي ستبقون تبحثون عنه طالما
بقي االحتالل الغاصب ألرض فلسطين ولن تجدوه.

الحزب ،فأضافوا عبرها إلى تراث حزبهم وتاريخه التماعات
نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.
وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط
م��ن تاريخنا تفصيل واح���د ،ذل��ك أن��ن��ا ك��أ ّم��ة ،اس��ت��م��رار مادي

روح��ي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن
إبراز محطات الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وحدة
الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

“ يا أهلنا في الشوف األغر ،يا أهلنا في الجبل ،يا أهلنا في لبنان،
ويا أهلنا في األم��ة السورية وفي أجزائها المغتصبة في سورية
الجنوبية واالسكندرون ،ويا أهلنا ورفاقنا في المغترب القومي ،اليوم
فقدنا حبيبا ً عزيزاً ،اليوم فقدنا مناضالً كبيراً ،اليوم فقدنا أمينا ً أمينا ً
هو األمين فؤاد ذبيان ،فيا جبالنا توشحي بالحزن ،ويا ودياننا غني
له قصيدة الوداع كما كان يغنيك بأجمل قصائده وأروعها.
أحس ك ّل واحد منا أنّ
“من الرجال خيرة إذا غابوا كما يغيب فقيدنا
ّ
شيئا ً منه غادره وأصبح في النعش مع الفقيد ،إذ يذهب ،واليوم نشعر
يا أمين فؤاد ،يشعر أبناء بلدتك ،أبناء الشوف ،أبناء لبنان ،أبناء األمة
ورفقاؤك في الحزب ،انّ شيئا ً منهم قد غادرهم معك في النعش ،لكن
مسيرة الرجال الرجال كما قال سعيد تقي الدين ال تختصر بمأتم.
مشاهد تطالعنا في هذا اليوم من مسيرتك الطويلة .هذه الجبال،
هذه الوديان ،هذه القرى ،هذه المدن ،عهدك في ك ّل مكان ،الذين
عرفوك على مدى نحو ستين عاماً ،تنتقل اليهم فردا ً ف��رداً ،جماعة
جماعة ،وتحمل على جبينك وفي لسانك مبادئ حزبك ،القضية الحية
واألخاء القوميين .جميعهم اليوم يشخصون إليك ،شيوخهم احترموك
وشبابهم أحبوك.
“ قبل أيام حين جئتك مع من جاءك من رفقائك في القيادة نتحدث
إليك وأنت تغالب الموت ،ابتسمت ،وقد قلت لك بأننا لما نزل بحاجة
إليك .قلت لقد أدّيت قسطك ،أجل لقد أدّيت أكثر من قسط.
ويحضرنا مشهد آخر من مشاهد النضال في الثورة االنقالبية سنة
 ،1961كنت في طليعة الذين شاركوا فيها ودخلوا األسر بالجبين
العالي ،انتصرت على السجن والسجان بما فيك من إباء وعنفوان
وتخطيت من السجن الجدران ورفرفت روحك بالحرية قصائد جميلة
غنيت فيها األمة والقضية وكنت القدوة من القدوات من رفقائك الذين
صبروا وصمدوا.
“ وبعد الثورة االنقالبية ،مسيرة طويلة الى مواجهة الغزو
“اإلسرائيلي” والى مواجهة المشروع الصهيوني الذي أراد تفتيت
لبنان وتمزيقه ،فكنت في حزبك ومع األحزاب الوطنية من الصامدين
في الخط األمامي.
***
أحب الى نفسك من حديث
“ يا رفيقي العزيز ،في يوم وداعك ،هل
ّ
عن القضية وما تواجه من مخاطر ،ولقد كان هذا حديثك الدائم إذا
اجتمعت بأيّ من األحباء والرفقاء واالصدقاء ،فاسمح لي يا رفيقي ان
أحدثك حديث القضية في هذه اللحظات األخيرة وأنا مطمئن انّ روحك
تتبلسم حين تسمع عن القضية.
“انّ الثورة االنقالبية التي كنت من طالئع أمنائها ورفقائها
استهدفت ان ُتسقط هذا النظام الطائفي لتقيم النظام الديمقراطي
القومي العلماني ،وقصدت أن ّ
تدك نظام االحتكارات في سبيل نظام
المنتجين ،وقصدت أن تحسم أمر الهوية وبلبلة الهوية في سبيل
تثبيت االنتماء القومي والهوية القومية الواحدة لشعبنا ،فال هويات
طائفية وال مذهبية وال هويات تقسيمات وفدراليات ،بل هوية األمة
الواحدة في األرض الواحدة ،وقصدت ان تقيم حكم األحزاب ال حكم
األزالم واألسالب.
“ في يوم وداعك نعرف أنك أغمضت عينيك مطمئنا ً الى مواقف
حزبك المتمسكة بالثوابت القومية والتي ال تميل مع موازين القوى
وال تتبدّل لتتأقلم مع الظروف الضاغطة والتي تتمسك برفض السلم
“اإلسرائيلي” ومجابهته النظام الشرق أوسطي ،والتمسك بالثوابت
القومية في سبيل التحرير.
“يبقى هدفنا هدف أجيالنا هدف أشبالنا ،في المرحلة المقبلة،
التمسك بالمبادئ والثوابت ،أغمضت عينيك مطمئنا ً لمواقف حزبنا
الثابتة ألن ليس لديه عقيدة بتبدّل الظروف بل لديه عقيدة حياة األمة
ووحدتها ومصيرها.
“ اليوم العدو يباشر عاما ً من النزيف لهوية القدس وصهينتها
والصمت يع ّم في العالم العربي ،اليوم يعدون ويهيئون لنظام الشرق
أوسطي يعلن في آخر الشهر المقبل من ع ّمان ،يطيح بروابطنا العربية،
ولكننا نعلن بأننا متمسكون بقضيتنا القومية ،وروابطنا العربية،
مقاومون لهذا النظام الشرق أوسطي ،مقاومون للمؤامرة التي يُراد ان
تدبّر عبر ورقة العراق من أجل الضغط على سورية ولبنان المتضامن
معها ،متضامنون مع صمود دمشق وتضامن لبنان معها بوجه هذه
المؤامرة .ونقول ال عودة لبغداد الى أحضان األمة إال عبر البوابة
الدمشقية.
“ يا رفيقي العزيز في لحظة الوداع أقول بأنك ستبقى معنا ،ستبقى

مع خفق أعالمنا ومسيرة صفوفنا وسقوط شهدائنا بالجسد لتخلد
الروح والقضية ،ستبقى مع نمو شبيبتنا وستبقى حين يكبر أشبالنا
ويزرعون أعالم النصر ،ولتحي سورية وليحي سعاده”.
***
وألقى نجل الفقيد ،الرفيق عماد ،كلمة شكر فيها الجميع لمواساتهم
في المصاب األليم ،وقال “ :ذريعة الوجود انّ اإلنسان يولد ويموت،
وبين الوالدة والموت تتجدّد الحياة لتعطي قيمتها وللموت معناه،
لقد فقدناك والدا ً وأخا ً وصديقاً ،فقدنا بغيابك رجل المحبة والمواقف،
رجل الغيرة والمبادئ ،فقدناك اإلنسان الذي ال يهدأ وال يستكين ،لقد
علمتنا انّ الحياة صراع وجهاد مرفقة بقيم التضحية واألخالق والحق
والعطاء في سبيل مجتمع راق ووطن سيد ،علمتنا انّ الفرد يزول
ويبقى المجتمع.
***
في كتابه “سراديب النور” يروي األمين شوقي خير الله الكثير
من المواقف والنوادر التي حصلت في معتقل األمير بشير اثر الثورة
اإلنقالبية ،ومنها تبادل القصائد الشعبية بين الرفقاء في عدد من
القواويش.
في الصفحة  20يفيد “ :انّ الر ّد قد اشتغل فيه محمد جابر وفؤاد
ذبيان وبعض أعضاء القاووش رقم ( ،)10الرفقاء :أنيس جمال،
ميشال خ��وري ،وهيب الفحل ،سليم صافي حرب ،مصطفى يزبك،
حافظ معلوف ،انعام سعد ،عادل اندراوس ،فايز مالعب ،يوسف عقل
الياس ،نجيب اسكندر ،مهدي عاصي ،ملكي جتي ،فؤاد حرب ،زكريا
لبابيدي ،سليمان الصايغ ،حسن بدور ،خضر ساسين وغيرهم.
يضيف ،انا لم أكن اسمع اسم فؤاد ذبيان ،فلما قرأته عاليا ً ف ّز عالياً،
بشير عبيد وديب كردية :خربت بيتنا ،علّقتنا مع فؤاد ذبيان!
ومين فؤاد ذبيان؟
هذا زجال شاعر ممتهن فطحل ،راح يكرفتنا ويغلبنا بالزجل ،هذا
برتبة أحسن شعراء العامية.
وهذا نص الزجلية ،ويا وقعة القرد!
وردت معنا تخوض الغمار
يا بو علي علينا فتحت النار
وفي سرعة تسحب البتار
وتركز الحملة على رفاقك
ما بتختشي من فالن وفليتان
بعرفك ما بين قاصي ودان
هيك بعهدك وهيك بعرفك جبار
وما يهمك حبس أو زنزان
ومرات كنت بنفسك تخاطر
وبعرفك آلمنا مشاطر
وبعرفك انك نصير الجار
وبعرفك انك ذكي وشاطر
علينا وعلى جبين الوطن هاله
وبعرفك من منطقة غالية
حتى ما يبقى بينا أسرار
وردت اكتب لك رسالة
تا يخلّص األمة من األخطار
انت الطليعة ورب مين ل ّبى
وقد ما يصيبنا سجن
		
ونحن مهما تكون صعبي الدرب
وضرب
منضل نعطي للبشر أنوار
وقد ما يشنوا علينا الحرب
ودماتنا منذورة على حدودو
درع الوطن منظل جنودو
ّ
وننقذو من طغمة األشرار
ونحطم قيودو
نوعّ ي الشعب
بالمعركة مقاحمنا بمليون
نحنا عطينا معرفة وفنون
وهذي حقيقة والشهود كثار
بتشهد لنا األيام وبشامون
من غربنا من جنوبنا من الشوف
كنت بتمنى عينك تشوف
شبلنا بالمعركة مغوار
من شمالنا وجرودنا العالية
ونحنا هدمنا حكر بيك ومير
يا بو علي نحنا كسرنا النير
للغير وتتهد قدرة األحرار
وبنصحك أوعا ذينيك تعير
نحنا هدفنا عزة بالدي
نحنا حملنا مشعل الفادي
مش ع سياسة الناطور والمختار
عالتضحة بينشأ والدي
الجار مرة ساعدو جارو
يا بو علي نحنا عتبنا عليك
ما بفتكر بيكون عيب وعار
		
***
من الرفيق فؤاد ذبيان الى رفيقه مصطفى يزبك ،نقالً عن “سراديب
النور”
ال يستولي عليك النوم
يا رفيقي التاركنا اليوم
فيق وفيّق ك ّل القوم	
وخلّيك بجنب الفاقو
***
بليالي السود
قلُن راحوا وما عادوا
عبيد ومحمود
وكيف تجلى استشهادو
ومسلط ِق ِت ْل ،ومفقود
ويا ما ع ُمتسلط نادوا
وقالوا كفار
ويا ما كذبوا وتمادوا
ما الن عناد
وقلن مع هذا وكلو
نخوة وأعياد
وكل ليالينا تملوا
بالمحنة شداد
قلن رفقاتكم ضلوا
بنفوس كبار
وفيها كانوا يتحلوا
***

من قصــــائــــده

ال تكفري ان طال النوى ال تكفري المفروض فيك ع الشدايد تصبري
وال تضمدي جروح العميقة بالخجل كل ما كبروا الجروح بتكبري
***
مع ك ّل متواضع كريم تواضعي!
ما بريدك زاحفة تتضرعي
إال أللله الخالقك ال تخضعي!
وعا ك ّل متكبر لئيم تكبري!
***
ومن قدوتك بعدنا منرتوي
يا زعيم الكرم بعدو ما ذوي
بيلتووا ،أما مثالك ما لوي
السجن والسجان وبواب الحديد
***

مـعــ َّنـــــــى

يا قلب فتشلي عليها وينها
كحل عينها
ويا ليل دعني وروح ّ
وعَ فراقك ما ظ ّل غيرك يا قمر
باقي رسول الحب بيني وبينها
***
طلعت لتمي وجيت بدّي قولها:
“بحبك” .ونفسي ما َملَ ْكت ميولها.
تلعثم لساني وقلبي ردّها
للعين ،حتى تقولها ع أصولها.
***
سكرنا وشلحنا الليل خلف كتافنا
والحب غيرو بالدني ما شافنا
ومن كثر ما ع شفافنا تمرمغ وحام
تكسروا الكاسين فوق شفافنا.
ّ
***

إعداد :لبيب ناصيف

من قصيدة حماسية

نحنا للعز صواريخ
ودم النهضة ما بيشيخ
تا نغير وجه التاريخ
وننفض عن وجهو غبارو
ال الظلم وال االستبداد
وال الزنزان وال الجالد
قدروا فينا يلووا عناد
الراس ويحنوا كبارو

بأقسى محنة سجون الظلم
ح ّولناها معاهد علم
نحنا ثورة ضد السلم
المستسلم مع انصارو
ما ذ ّلتنا جروح تنـ ّز
هيذي فيها جروح الع ّز
علّمنا سعاده نعتـ ّز
فيها ونتبع آثارو
يا امتنا بيوم العيد
نحنا وأنت عا مواعيد
بكرا بيطلع فجر جديد
وع الكون يبسط أنوارو .

***

***

***

***

***
قرأ االمين فؤاد ذبيان كتاب ميشال شيحا “لبنان في شخصياته
وحضوره” فكتب قصيدة عامية تعليقا ً على الكتاب ،عنوانها “القيم
الصريعة” ردا ً على بحث الكتاب في القيم اللبنانية.
هذه القصيدة كتبت أثناء األسر في معتقل األمير بشير في العام
.1963

القيم الصريعة

اإلنسان حقو وين؟ و”الشرعة”
شو صار حتى ذابت بسرعة؟
وين القيم والعدل ضمن بالد
صار فيها الموت بالقرعة؟
ولما القيم بيقيّموها الناس
بالبرطيل ،بتصير القيم تنداس
ول ّما المتر بيصير إلها قياس
عاألرض ،بتصير القيم صرعى.
في أمتي ،الفكر األصيل البكر
ع بساط البحث ما لو ذكر
ر ّوادنا بمستنقعات الفكر،
وقطعان ما بتعرف شو عم ترعى.
***
الفكر مش تفشيط باإلشعاع
وأقوال منقولة ،وكتب تنباع
الفكر قوة خارقة وإبداع
وابتكار ،وبحر مش ترعة،
وفي خضم الموج وصراعو.
الفكر األصيل تم ّزق شراعو
والناس في فهم القيم ضاعوا
بين أم قرون والقرعة.
***
أفكار عيري منفتكرها نصر
تقصير فاضح عن مستوى العصر
إمساك فكري وبعد كثر العصر
ال شيء ،مثل اآلكل الشرعه
أفكاركم ل ّمه ،وبقايا حرب
قايمة بين الشرق والغرب
انتاجكم الفكري جمد عالدرب
والعصر ماشي بمنتهى السرعة
***
أوردت جريدة “صدى النهضة” في عددها  89تاريخ ،1946/06/29
الخبر التالي:
“ دعت مدرسة “ندوة الهدى” الى إحياء حفلتها الختامية لسنتها
الحادية عشرة في  30حزيران  1946على مسرح منتدى دار االيتام
االسالمية في برج ابو حيدر ،بيروت ،وسيخطب في الحفلة االستاذ زهير
عسيران والشاعر الزجلي فؤاد ذبيان ،وسيقوم طالب المدرسة بأدوار
تاريخيةتمثيلية”.
***
وفي عددها  161تاريخ  1946/10/15الخبر التالي الذي نورده
بنصه الحرفي:
“ مثل فريق نادي الصفا على مسرح فبركة سكر -وطى المصيطبة
في  13تشرين األول /اكتوبر رواية زجلية ذات أربعة فصول هي “عذراء
فلسطين” من تأليف األستاذ فؤاد ذبيان عضو المجلس األعلى لجمعية
إمارة الزجل.
وقد كان اإلقبال على الرواية كبيرا ً جدا ً حتى ضاقت القاعة بالحضور.
والرواية رمزية تمثل المؤامرة االنكليزية  -االميركية  -الصهيونية في
تمزيق فلسطين وجهود الدول العربية لنجدتها والوقوف في وجه اعدائها.
وقد تكلم في الحفلة ك ّل من عميد اإلذاعة واإلعالم في الحزب السوري
القومي االجتماعي األستاذ فايز الصايغ ووكيل العميد األستاذ وديع
االشقر.
فتناولت كلمة العميد فلسطين المستغيثة المستنجدة وواج��ب
المخلصين على العمل المجدي الفعّ ال للدفاع عنها ولصون حقوقها
من عبث الطامعين ،وتبعه وكيل العميد بكلمة عن انقسام العالم الى
معسكرين ،وعن واجبنا كدولة وكأمة تجاه هذا الصراع ،ضرورة توحيد
الجبهة الداخلية وتطهيرها من عناصر االتكالية والمواالة.
هذا وقد تخلل فصول الرواية اغ��ان قومية لالستاذين رئيس نادي
الصفاء وملحم زهر الدين ،وأنشد المطرب الفتى نبيه مالعب مقاطع ،أبي
الزلف وأغاني أخرى.
أما الممثلون فقد أجادوا في التمثيل ونخص منهم بالذكر االنسة ماري
عقل التي ُوفقت كل التوفيق في دورها كعذراء فلسطين.
هذا بعض من كثير عن الشاعر االمين فؤاد ذبيان،
نأمل من الذين عرفوه جيدا ً ان يكتبوا عنه سير ًة ومسير ًة ،وفاء وتقديرا ً
وقدو ًة ألجيال.

