12

السنة السابعة  /االثنني  28 /أيلول  / 2015العــدد 1893
Seventh year / Monday / 28 September 2015 / Issue No. 1893

�آراء  /مرويات قومية

تح ّوالت ال رجعة عنها
} حميدي العبدالله
شهد م��وق��ف ال ��دول الغربية اض �ط��راب �ا ً ش��دي��دا ً م��ن األزم��ة
السورية تمثل في اتخاذ مواقف إيجابية ثم التراجع عنها إلى
درج��ة أنّ كثيرين باتوا غير مصدّقين وغير واثقين من ثبات
مواقف الحكومات الغربية ،وينطبق هذا على مواقف الحكومات
الغربية األخيرة من األزمة السورية.
لكن من الواضح أنّ التح ّوالت األخيرة تختلف ه��ذه المرة
عن المرات السابقة ،ويكمن ه��ذا االختالف في واق��ع أنّ هذه
ال �ت �ح � ّوالت ف��رض�ت�ه��ا م�س�ت�ج��دات تجعل ال �ت��راج��ع عنها أم��را ً
مستبعدا ً ومن أه ّم هذه المستجدات:
أوالً :ال �م��وق��ف ال��روس��ي ال �ح��ازم م��ن إص� ��رار الحكومات
تنحي ال��رئ�ي��س األس��د للعمل على إنهاء
الغربية على ش��رط ّ
األزم��ة ومحاربة اإلره ��اب ،وتجلى ه��ذا الموقف ال�ح��ازم في
زيادة االلتزام الروسي عسكريا ً واإلفراج عن صفقات أسلحة
كان قد ت ّم إبرامها في سنوات سبقت اندالع األزمة ،األمر الذي
عزز القدرات الدفاعية للدولة السورية في مواجهة الجماعات
اإلرهابية والدول الداعمة لها أو المتواطئة معها.
ثانياً :تزايد التأثير اإلي��ران��ي على الحكومات الغربية بعد
توقيع االتفاق على الملف النووي في ضوء تسابق الحكومات
الغربية على عقود االستثمار في إيران ،حيث باتت وجهة النظر
ٌ
ومعروف أنّ إيران
اإليرانية مسموعة عند الحكومات الغربية،
تدعو الى ح ّل سياسي لألزمة في سورية.
ثالثاً :تدفق آالف الالجئين الى اوروب��ا ،األم��ر ال��ذي تسبّب
بضغوط وتوتر بين الحكومات األوروبية ،إضافة الى ارتفاع
حدة الممارسات العنصرية داخل الدول األوروبية وشكل ذلك
بدوره عامل تهديد لالستقرار في أكثر من دولة أوروبية.
راب� �ع� �اً :ت�ع��اظ��م خ�ط��ر اإلره� ��اب وارت � ��داد االره��اب �ي �ي��ن على
مش ّغليهم وخروج المنظمات اإلرهابية عن الخطط المرسومة
من قبل الحكومات الغربية.
هذه العوامل األربعة مجتمعة وغيرها من العوامل األخرى
هي التي فرضت هذا التح ّول في مواقف الحكومات الغربية.
ومن الواضح انّ هذه العوامل ثابتة وليست ظرفية او متغيّرة،
وبالتالي االنقالب عليها أمر شبه مستحيل.

الجمعية العامة للأمم المتحدة
منبر لطرح �أوراق القوة ال الخطب الم ّ
ُملة
} سعدالله الخليل
بعيدا ً من التكرار المم ّل للخطابات الرنانة والمطالب االقتصادية
واالجتماعية والبيئة والقضايا الملحة للبشرية من التنمية المستدامة
إلى البيئة والعدالة االجتماعية التي درجت العادة على طرحها اجتماعات
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ورغم أهمية تلك القضايا ،إال أنها تبدو
هامشية في الدورة السبعين والتي تسيطر على نقاشاتها األزمات بدءا ً
من سورية واليمن وص��والً إلى أوكرانيا ،فيما تبدو مكافحة اإلرهاب
حجر الزواية في العالقات الدولية المقبلة والتحدّي األكبر أمام المجتمع
الدولي والتي تبدو الجسر الواصل ما بين تلك األزمات وقضية تدفق
الالجئين إلى أوروبا.
تتجاوز اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك في دورتها الحالية
كمنصة إلطالق التصريحات والمواقف الفاقدة التأثير،
دورها المعتاد،
ّ
والتي ال تتجاوز فترة صالحيتها مدة بثها التلفزيوني ،لتغدو منبرا ً
يطرح ك ّل طرف من خالله أوراق قوته وما في جعبته من غلة الميدان
وحصيلة ما جمعه في أكثر من ساحة ساخنة على األرض .ورغم تعدّد
الساحات وتداخل الملفات ،تبدو األزمة السورية عقدة المنشار ونقطة
تداخل الملفات الحاسمة بعد خمس سنوات من االستعصاء على الحسم
وفشل ك ّل محاوالت كسر الدولة السورية بوسائل عدة لم تكن األمم
المتحدة ومبعوثوها المتعاقبون غائبين عنها ،بل شركاء فيها .وبالرغم
من وضوح المشهد السياسي العالمي تترقب األوساط السياسية كلمة
ال��روس��ي فالديمير بوتين التي سيطلق عبرها مبادرته لح ّل األزمة
السورية.
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التنظيمات اإلرهابية ،بموازاة دفع عمليات التسوية السياسية ،وال سيما
العملية السياسية في سورية ،قدما ً والتي أيقنت واشنطن أنها اعتراف
بسحب الملف السوري من اليد األميركية بعد الفشل في التقدم في أي
من خيارات واشنطن سواء العسكرية بأوجهها المتعدّدة أو السياسية
أو التفاوضية ،ما دفع األوساط السياسية األميركية المحيطة بالرئيس
باراك أوباما إلى اإلعالن عن مبادرة أميركية للتوصل إلى ح ّل سياسي
لألزمة السورية يطرحها وزير الخارجية جون كيري .ورغم ضبابية
المبادرة األميركية والتي يبدو أنها ال تتعدّى التشويش على الخطوة
الروسية أو طرح ورق��ة لواشنطن لتضع المبادرة الروسية في خانة
التفاوض والتعديل وفق الرؤية األميركية من بوابة دمج المبادرتين
الروسية واألميركية.
قطعت األط��راف المعنية بالمبادرة من حلفاء موسكو الطريق على
أي اب�ت��زاز أميركي عبر تهيئة ال�ظ��روف المساعدة لنجاح المبادرة،
فكشفت عن مركز معلومات أمني روسي ـ سوري ـ عراقي ـ إيراني في
بغداد ،لتنسيق الجهود لمحاربة تنظيم «داعش» لخلق الظروف المؤاتية
لتنسيق جهود المواجهة وض�م��ان أفضل النتائج لها س��واء أسهمت
واشنطن وحلفاؤها في دعم جهود محور المقاومة في المواجهة أم لم
تفعل.
وبالرغم م��ن كثرة ال�م�ب��ادرات التي طرحت لح ّل األزم��ة السورية،
ف��إنّ مبادرة الرئيس بوتين تستند إلى ركيزتين قويتين تتمثالن في
المشاركة الروسية المباشرة في الحرب على اإلرهاب ،كركيزة أولى،
والتي باتت تأتي أُكلها على األرض وف��ي السياسة ،عبر التح ُّول في
وجهات النظر الغربية حيال اإلق��رار بالدور الرئيسي الفاعل للرئيس
بشار األس��د في أي جهد سياسي مقبل ،فيما يمثل الفشل األميركي
الركيزة الثانية لنجاح المبادرة الروسية في ظ ّل غياب البدائل والحاجة
الماسة إلى السير في عملية التسوية السياسية والتي قد تنطلق فور
انتهاء كلمات افتتاح الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة.
في عامها السبعين ،الجمعية العامة لألمم المتحدة تغدو منبرا ً لطرح
منصة إلطالق ُ
الخطب ال ُمملّة.
أوراق القوة ال
ّ
«توب نيوز»

�أردوغان كلب �صيد
 التوصيف ليس إهانة بل استعارة لتشبيهات وصفات ،فالمواقف األخيرةألردوغان وحزبه تقول إنهما كالب صيد أميركية مد ّربة.
 يعتمد تدريب كالب الصيد على جعلهم أش ّد صبرا ً ومثابرة وعنادا ً طالماالصياد يريد مالحقة طريدة فينقطع نفس كلب الصيد وال يتوقف عن الركض
وهو الهث ،وهكذا بقي أردوغان تجاه سورية يريد قطعة من جسدها بأيّ ثمن.
 يعتمد تدريب كالب الصيد على تشغيل حاسة واحدة هي الش ّم وخلقصلة بين جري األقدام واألنف ،فمتى ش ّم الكلب من يد صياده ومشغله رائحة
ما ،عليه بدء مطاردة ال تتوقف إال بتشغيل األنف على رائحة أخرى.
 يسمع كلب الصيد أصواتا ً وضحكا ً وصراخا ً من مشغله الصياد ورفاقه واليلتفت ويسمع إسمه بالمديح والذ ّم فال يتوقف وال يهت ّم ألنّ أنفه يح ّركه وليست
أذن��اه ،وهكذا لم يتأثر أردوغ��ان بالكالم الطالع والنازل حول سورية ،وبقي
مخلصا ً لمهمة أنفه المكلف بمالحقة الطريدة.
 بقي أردوغان يلهث جريحا ً ككلب صيد محترف وهو ال يترك المهمة التيكلفه بها صاحبه حتى ش ّم رائحة نعله وهو يستدير فتس ّم ّر في أرضه واستدار
وبدأ اللهاث ركضا ً عائداً.

التعليق السياسي

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم اثنين ،لتحتضنَ محطات المعات من تاريخ الحزب
ُت ّ
خص ُ
السوري القومي االجتماعي ،صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار 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 من تاريخنا تفصيل واحد ،ذلك أننا
كأ ّمة ،استمرار مادي روحي 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.

�أنطون �سعاده في المغترب الق�سري  1938ـ 1947
بانورامي عن �أبرز ما ح�صل معه في قبر�ص و�إيطاليا و�ألمانيا والبرازيل والأرجنتين
�شريط
ّ
2

الخمسين رفيقاً ،فنشأت المديرية األولى في المدينة
وعُ يّن الرفيق إبراهيم النبكي مديرا ً لها ،كما عيّنت
الرفيقة إميليا يونس مفوضة لمفوضية الرفيقات(،)14
وعندما نمت المفوضية أنشئت مديرية للسيدات
وعيّنت الرفيقة مريانا فاخوري مديرة لها(.)15
يوجه عشرات الرسائل
في الوقت نفسه ،كان سعاده ّ
إلى البرازيل ،المكسيك ،الشاطئ الذهبي والواليات
المتحدة ،كما يحضر عشرات السهرات في بيونس
آيريس ويتكلم فيها ،إلى جانب الزيارات المتعدّدة
التي كان يقوم بها ،فضالً عن عشرات المقاالت التي
يكتبها لـ«سورية الجديدة».
ـ من المناسبات التي راح يدعى إليها سعاده،
وق��د ب��ات موضع ح��ف��اوة السوريين ف��ي العاصمة
األرجنتينية ،الحفلة السنوية لجمعية «نور الهدى»
للسيدات الحمويات التي أقامتها في ن��ادي «شرف
ووطن» السوري وحضرها جمهور غفير من سيدات
خصت الجمعية زعيم الحزب
الجالية ورجالها ،وقد
ّ
ليكون ضيفها الشرفي .وقد استرعى حضور الزعيم
اهتمام أوساط الجالية وأحاديثها وتعليقاتها على
شخصيته ومقدرته والعمل العظيم الذي يقوم به.

لبيب ناصيف

تع ّرض سعاده للمؤامرة ،فالسجن

ـ انتشار الحزب بشكل واسع ،وصدور جريدته
«سورية الجديدة» ،ح ّركا أحقاد الفئات الموتورة
�دس على
في الجالية ،فرنسية الميول ،فراحت ت� ّ
ّ
وتنفث أكاذيبها .ول��م تكتف بذلك ،إنما
سعاده
تقدّمت بأكثر من وشاية إلى األمن العام الفدرالي
ال��ب��رازي��ل��ي مدعّ ية أن س��ع��اده عميل فاشيستي
نازي( ،)1هادفة من وراء ذلك إلى إلقاء القبض
على سعاده وتسليمه إلى فرنسا باعتبارها الدولة
المنتدبة على لبنان ،لتسلّمه بدورها إلى السلطات
اللبنانية لمحاكمته(.)2
ف��ي رس��ال��ت��ه إل��ى ال��ص��دي��ق ع��ب��ود س��ع��اده في
األرجنتين ،بتاريخ  5أيلول  ،1941يقول سعاده:
« ...فحدثت وشايات سافلة من بعض السوريين
جعلت المفوضين البرازيليين يفتحون تحقيقا ً معي
ويوقفونني رهن التحقيق مدة نحو شهر استغلها
مأجورون لفرنسا الختالق اإلشاعات في المهجر».
في موضوع اعتقال سعاده يقول األمين نواف
ح��ردان في الجزء الثاني من كتابه «سعاده في
المهجر» ،ص  :136كان سعاده بدأ يشعر بإرهاق
شديد وآالم مبرحة في معدته وأمعائه فأشار إليه
الدكتور عبدو ج��زرة ،وكان انتمى سرا ً إلى الحزب،
باالنتقال من فندق «أويستي  ،»Oesteـ ومعناه
الشرق ـ ال��ذي كان يقيم فيه( )3إلى منزل شقيقته
غريس (كان سعاده يطلق عليها اسم عائدة) التي
كانت قد تز ّوجت من السيد نحاس ،وتقيم في حي
«إيبيرينغا» في مدينة س��ان باولو ،فعمل سعاده
بمشورة طبيبه .وفيما سعاده في بيت شقيقته عائدة
يتعالج معالجة دقيقة باألشعة ف��وق البنفسجية
لتهدئة آالمه ويتناول األدوي��ة الالزمة ،داهم رجالن
من األمن المنزل وألقيا القبض على سعاده ،على رغم
وضعه الصحي .كذلك ألقيا القبض على ناموسيه
الرفيق أسد األشقر واألمين خالد أديب( .)4جرى ذلك
في  23آذار .1939
ـ قوبل خبر القبض على سعاده بامتعاض واستنكار
شديدين من قبل القوميين والوطنيينُ ،
فش ّكل وفد
من الصحافيين السوريين( )5وقابلوا رئيس مكتب
جمعية الصحافة السانبولية واحتجوا لديه على
توقيف زميلهم أنطون سعاده وطلبوا منه السعي
لإلفراج عنه ،إال أن رئيس المكتب لم يحصل من مدير
األمن السياسي واالجتماعي في سان باولو إال على
جواب مقتضب يفيد فيه «أن الصحافي أنطون سعاده
هو في هذه الدائرة موقوف بتهمة القيام بنشاطات
تمس بأمن الدولة وسالمتها».
غير قانونية
ّ
ـ على رغم وضعه الصحي ـ وهو في أش� ّد حاالت
الضعف واإلرهاق من ج ّراء مرضه ـ كتب سعاده عدّة
وجه أكثر
مقاالت إلى جريدة «سورية الجديدة» ،ثم ّ
من رسالة إلى مدير األمن العام يشرح فيها وضعه
الصحي السيئ خصوصا ً بعدما ُحرم بسبب توقيفه
من المعالجة الطبية التي كان يخضع لها.
ك��ان لهذه الرسائل وقعها اإليجابي ل��دى مدير
األمن الدكتور كارنيرو دا فونتي ـ وكان رجالً نبيالً ـ
فأوعز إلى مدير السجن بنقل سعاده إلى غرفة أفضل
وبتوفير الالزم له.
ـ أثناء ذلك ،كان يزداد قلق القوميين االجتماعيين
وأصدقاء سعاده في سان باولو على صحته ،فق ّرروا
أن يذهب وفد منهم لمقابلة الدكتور ألفريدو أبو عسلي،
صديق سعاده في العشرينات ،وكان قد أصبح مدير
األمن العام المدني في والية سان باولو .فاهتم وأسرع
إلى دائرة األمن العام الفدرالي ،يشرح لمديره ما يعرفه
عن سعاده ،ثم توجه مع مدير األمن العام المذكور إلى
السجن لمقابلة سعاده ،فكان للدكتور ألفريدو لقاء
مؤثر بالزعيم بعد فراق نيّف وثماني سنوات.
ـ ت��ول��ى التحقيق م��ع س��ع��اده م��دي��ر األم��ن العام
الفدرالي بنفسه وتسلّم من سعاده مبادئ الحزب مع
شروحات تفصيلية بعدما عكف خالل يومين على
ترجمتها إلى البرتغالية.
كذلك أجري التحقيق مع الرفيق أسد األشقر واألمين
خالد أديب وكانا يتقاسمان غرفة واحدة في السجن.
ـ توجه مدير األمن العام إلى مدينة ريو دي جانيرو
(عاصمة البرازيل في ذل��ك الحين) من أج��ل إطالع
السلطات العليا لألمن العام الفدرالي على التحقيق
الذي أجراه مع سعاده وما وصل إليه من قناعة ،وهي
أن سعاده رجل واس��ع الثقافة ومف ّكر كبير ووطني
ص��ادق ولم يحضر إلى البرازيل للقيام بأي نشاط
أو عمل له مساس بالبرازيل .في اليوم نفسه الذي
عاد فيه من ريو دي جانيرو زاره القنصل الفرنسي
في مكتبه يسأله عن «الموقوف» سعاده« ،العميل
النازي الفاشيستي» ويطلب منه تسليمه إلى فرنسا
ألنه محكوم عليه في لبنان ،وهو فار من العدالة(.)6
ج��واب مدير األم��ن العام كان قاطعاً :لقد ح ّققت مع
أنطون سعاده ،فلم أقتنع أب��دا ً بأنه عميل ن��ازي أو
فاشيستي .وتابع :إن لك أن تراجع وزارة الخارجية
البرازيلية وال شأن لك معي.
ـ في  30نيسان ،أُف � ِرج عن سعاده ،بعدما حصل
على البراءة من التهمة المنسوبة إليه« ،بل كان حصل
أيضا ً على اعتذار من الشعبة السياسية في األمن
العام البرازيلي العتقاله من دون مس ّوغ قانوني»(.)7
بدورها رفضت البرازيل طلب فرنسا تسليمها سعاده،
وأعطته مهلة بضعة أيام لتسوية شؤونه( .)8وكان
قد بلغ من احترام مدير األمن العام لسعاده أن أمر
سائقه بإيصال الزعيم بسيارته الخاصة إلى المكان
الذي يريد« ،إنما وجد الرفيق جميل صفدي في انتظاره
خارج بناية األمن العام ،فرافقه إلى بيته في شارع
مايسترو غ��اردي��ن» ،كما يقول األمين ن��واف حردان
في الجزء الثاني من «سعاده في المهجر» ،ص ،168
مضيفاً :وال يدري أحد حتى اليوم كيف عرف الرفيق
جميل صفدي بأمر ذلك اإلفراج .وكان مدير األمن العام
قد أفرج قبل ذلك بأيام عن الرفيق أسد األشقر واألمين
خالد أديب(.)9
إال أن سعاده ا ّتهم الحقا ً جميل الصفدي بالوشاية
عليه والخيانة وأصدر قرارا ً بطرده من الحزب.
ـ في  13أيار ،أصدر سعاده مرسوما ً بتعيين الرفيق
توما توما( )10مديرا ً للمديرية رقم  1في سان باولو،
والرفيق أدي��ب بندقي ناموسا ً لها ،وتتبع اللجنة
المفوضة في سان باولو التي كان أنشأها سابقاً.
وأصدر في اليوم نفسه مرسوما ً ثانيا ً يقضي بإنشاء
لجنة إذاعية عامة تتبع اللجنة المفوضة وتعيين
الرفيق رشيد شكور رئيسا ً لها والرفيقين جميل صفدي
ونديم شحفه عضوين فيها.

سعاده في توكومان

الزعيم محاطا ً بالرفيقات والرفقاء في االرجنتين قبل عودته

توجه مدير الأمن العام البرازيلي �إلى مدينة ريو دي
ّ
جانيرو من �أجل �إطالع ال�سلطات العليا على التحقيق
الذي �أجراه مع �سعاده وما و�صل �إليه من قناعة �أنّ �سعاده
ّ
ووطني �صادق ولم
ومفكر كبير
رجل وا�سع الثقافة
ّ
يم�س بالدولة
يح�ضر �إلى البرازيل للقيام ب�أي ن�شاط
ّ
كذلك أص��در مرسوما ً تنظيميا ً لجريدة «سورية
الجديدة» ،ومرسوما ً آخر بإنشاء وكالة لمكتب عبر
الحدود وتعيين الرفيق أسد األشقر وكيالً عاما ً لها
واألمين خالد أديب معاونا ً له.
ـ في  14أيار  ،1939غادر سعاده مرفأ «سانتوس»،
ويرافقه الرفيق أس��د واألم��ي��ن خالد متوجهين إلى
األرجنتين ،بعد أن كان واكبه إلى المدينة الساحلية
شقيقه إدوار ورتل من السيارات تقل عددا ً كبيرا ً من
رفقاء سان باولو.

في األرجنتين

ـ وصل سعاده وناموساه إلى مرفأ بيونس آيريس
مساء  15أي��ار  .1939لم يكن أحد في استقبالهم
( ،)11فتوجهوا إلى فندق «طربوش» حسبما كان
قد أشار عليهم الرفيق جورج بندقي ،لمعرفة سابقة
بالفندق.
الفندق المذكور يملكه مواطن سوري من بلدة النبك،
لذا ،كان يتردد إليه عدد من السوريين المقيمين في
بيونس آيريس ،أو في داخلية األرجنتين للمبيت فيه
أو لتناول الطعام.
بفضل ذلك ،راح سعاده ومرافقاه يتعرفون على
السوريين م��ن أب��ن��اء الجالية ،والح��ق �ا ً يستقبلون
الكثيرين م ّمن تعرفوا إلى وجود سعاده في العاصمة
األرجنتينية وراحوا يتناقلون الحديث عن عبقريته
وشخصيته اآلسرة .
المواطن األول ال��ذي تع ّرفوا إليه ك��ان «األمير»
سليم علم الدين المعني ،الوريث األخير المتبقي ح ّيا ً
لألمراء المعنيين وسليل األمير فخر الدين المعني
الكبير( )12الذي راح ينشط وكان وساطة اتصال
مع المجموعة األول��ى من المواطنين ،أمثال الياس
فاخوري وزوجته مريانا ،بهجت بنوت ،نعيم دنهش،
أوه��ان��س ب��ورس��ال��ي��ان ،م��وري��س س��ري��ان��ي ،أنطون
أنطون ،حسني عبد الملك ،وإميليا يونس ،وجميعهم
انتموا إلى الحزب.
ـ وكما الجالية ،راحت الصحافة السورية المهجرية
تهتم بسعاده وبالحزب الذي ينمو في األرجنتين.
في  15حزيران ،التقى سعاده في فندق «كستيالر»
الصحافيين السوريين في بيونس آيريس وأدلى لهم
بحديث هام نشرته «سورية الجديدة» ،في عدديها
 1و 8تموز  .1939قبل ذل��ك ،وف��ي  20أي��ار ،كان
سعاده قد التقى أحد الصحافيين العاملين في جريدة
«الراس��ون» .وقد نشرت الجريدة الحديث في عددها

الصادر في  21أيار وأعادت نشره «سورية الجديدة»
في عددها رقم  13تاريخ  3حزيران .1939
ـ إل���ى اه��ت��م��ام��ه ف��ي ت��أس��ي��س ف���روع ل��ل��ح��زب في
األرجنتين ،ك��ان سعاده يتابع العمل الحزبي في
البرازيل بما في ذلك جريدة «سورية الجديدة» ،يح ّرر
ويوجه الرسائل إلى مسؤولين .إلى
المقاالت فيها
ّ
ذلك ،كان يتابع أخبار الوطن بما أمكن له وتوفرت
لديه من معلومات .في  1تموز ،وبعدما بلغه أن
الحكومة الفرنسية تدرس مشروعا ً يقضي بتجزئة
الشام إلى أربع مناطق يديرها مستشارون فرنسيون
وج��ه سعاده ن��داء إلى
بوساطة «حكام» سوريينّ ،
األمة السورية نشرته «سورية الجديدة» ،وطبعته
القيادة الحزبية في الوطن في ك ّراس صغير ،وو ّزعته
على نطاق واسع.
ـ لم يكن قد مضى على وصول سعاده إلى بيونس
آيريس أكثر من شهرين حتى لبّى في  16تموز دعوة
أبناء طرابلس إلى مأدبة عشاء تكريمية تقام على
شرفه .تصدّر الزعيم المائدة يحيط به ناموساه
وأعضاء لجنة االحتفال ،وتو ّزع المدعوون حول أكثر
من  20م��ائ��دة .في ه��ذه الحفلة تكلم كل من رئيس
جمعية طرابلس عبد الغني شفص ،الرفيق حسني
عبد الملك ،األديب يوسف عيد ،الناموس الثاني األمين
خالد األديب ،زعيم الحزب ،واختتم الكالم الرفيق أسد
األشقر بكلمة وداعية للجالية.
ـ في أواخر تموز  ،1939غادر الرفيق أسد األشقر
األرجنتين عائدا ً إلى مقر أعماله في الشاطئ الذهبي
(غانا) فيما بقي الناموس الثاني األمين خالد أديب.
ـ ف��ي أي��ل��ول  ،1939تع ّرفت المواطنة جولييت
المير(( )13األمينة األولى الحقاً) إلى سعاده عندما
قام بزيارة أهلها .إذ كان شقيقها األكبر جورج قد انتمى
إلى الحزب .تفيد في مذكراتها ص  :39لم أكن قد عرفت
أو سمعت بوجوده في بيونس آيريس .كان جاء إلى
تلك البالد قبل عودتي من نيويورك وت ّم اتصال بينه
وبين عائلتي.
تركت هذه الزيارة أثرا ً كبيرا ً في نفسها .بعد فترة
اتصلت بها الرفيقة مريانا فاخوري ،وتعددت اللقاءات
ثم قدّمت لها ك ّراس المبادئ .تضيف األمينة األولى في
مذكراتها :وأقسمتُ اليمين .بعد أيام أقسمت اليمين
أيضا ً شقيقتي كتالينا وكانت تسكن وزوجها وابنها
في طابق قريب من بيتنا .وهكذا فعلت شقيقتي ديانا.
فأصبحنا نحن الثالث قوميات حديثات في الحزب.
ـ كثر ع��دد الرفقاء في بيونس آيريس حتى فاق

 ...وفي اليوم نف�سه زار القن�صل الفرن�سي مدير الأمن العام
البرازيلي في مكتبه لي�س�أله عن «الموقوف العميل النازي
الفا�شي�ستي �سعاده» ويطلب منه ت�سليمه �إلى فرن�سا لأ ّنه
فار من العدالة .فكان جواب مدير الأمن العام قاطع ًا :لقد
ّ
ّ
حققت مع �أنطون �سعاده ،ولم �أقتنع �أبداً �أ ّنه كذلك!
هوامش
(« )1سعاده في المهجر» ـ الجزء الثاني ،ص .137-136
( )2جبران جريج ـ الجزء الرابع من «من الجعبة» ص . 427
( )3كان سعاده قد انتقل من فندق «اسبالنادا» إلى فندق «أويستي» ليكون قريبا ً
من مركز نشاط السوريين في شارع « 25آذار» «  ،»de Março 25وهو من أهم
الشوارع التجارية في سان باولو.
( )4كان األمين خالد أديب والرفيقان أسد األشقر وجورج بندقي في المطبعة
التي يملكها الرفيقان فؤاد وتوفيق بندقي (وفيها تطبع «سورية الجديدة») عندما
وصل مواطن صديق وأخبرهم أن رجال األمن ألقوا القبض خطأ في شارع «25
آذار» على مواطن يدعى أنطون سعد وساقوه إلى دائرة األمن العام ظنّا ً منهم أنه
أنطون سعاده نظرا ً إلى تشابه لفظ اإلسمين باللغة البرتغالية .لم يعر األمين أديب
والرفيق أسد األمر كبير أهمية وبقيا في المطبعة منهمكين في عملهما ،إلى أن دخل
رجال أمن المطبعة وسأال عن سعاده ،فبلغت السذاجة بخالد أديب حدا ً كبيرا ً جعله
ينهض من مكانه ويرافق رجلي األمن إلى بيت شقيقة الزعيم حيث ألقيا القبض عليه،
وعلى خالد أديب وساقا االثنين إلى دائرة األمن العام .بعد ساعة من ذلك جيء أيضا ً
بالرفيق أسد األشقر («سعاده في المهجر» ـ الجزء الثاني ،ص ..)138
( )5تألف الوفد من موسى كريم (صاحب مجلة «الشرق») ،رشيد عطية (صاحب
جريدة «فتى لبنان») ،والرفيق جورج بندقي (مدير إدارة «سورية الجديدة»).
(« )6سعاده في المهجر» ـ الجزء الثاني ،ص .167
( )7جبران جريج ـ الجزء الرابع من «من الجعبة» ص .429
( )8المصدر السابق.
( )9المرجع السابق ،ص .166
( )10من حمص ،وهو عم كل من المحامي الصديق رزق الله توما (أحد وجوه

ـ بعدما كان قد انتمى جبران مسوح وراح ينشط
في أوس��اط الجالية السورية في مدينة توكومان،
عقد بعض وجوه الجالية اجتماعا ً قرروا فيه دعوة
سعاده لزيارة المدينة ،فت ّم ذلك في أواسط تشرين
أول .1939
أمضى سعاده في توكومان وفي محيطها ـ منها
بضعة أيام في ريو أوندو حيث الح ّمامات المعدنية
طلبا ً للراحة والمعالجة ـ ما يقارب الشهر ونيف عاد
بعدها إلى بيونس آيريس.
قبل مغادرة سعاده مدينة توكومان في  22تشرين
الثاني ،أصدر مرسوما ً يقضي بإنشاء مديرية وتعيين
الرفيق كامل عواد مديرا ً لها .كانت الجالية قد أولمت
له مساء  21تشرين الثاني في «بالسا أوتيل» أعظم
فنادق هذه المدينة(.)16
ـ وكما في توكومان ،بدا االهتمام بالحزب ينتشر في
مدينة سانتياغو ،خصوصا ً بعد سفر الرفيق ميخائيل
ملحم إليها في جولة تجارية ،فتسلم سعاده دعوة من
بعض أوساط الجالية لزيارتها( .تحققت الحقا ً في
أيار .)1940

دحض إشاعات وجوده
في برلين

ـ في هذه األثناء ،كان سعاده قد تسلم رسالة من
الرفيق بهيج فاخوري من طرابلس (شقيق األمين
أنيس فاخوري) يطرح فيها ض��رورة الحصول على
شهادة من قنصلية فرنسية تفيد أن سعاده ،مقيم في
مكان كذا من دولة كذا وإرسال هذه الشهادة بسرعة
ليستفيد منها التحقيق لمصلحة الموقوفين من
القوميين وبينهم األمين أنيس فاخوري( .)17لذلك،
توجه
ما إن وصل سعاده إلى بيونس آيريس حتى
ّ
في اليوم التالي إلى السفارة الفرنسية حيث حصل
منها على شهادة مت ّوجة ِباسم السفارة وممهورة
بختمها تعلن أنه موجود في بيونس آيريس منذ 15
أيار  ،1939وأرسلها إلى الرفيق بهيج فاخوري في
طرابلس.
كان من المنتظر أن تصدر بحق القوميين المعتقلين
أحكام قاسية ج��دا ً تبلغ حد الحكم باإلعدام بتهمة
التعاون م��ع ألمانية التي ه��ي ف��ي حالة ح��رب مع
فرنسا ،وكون زعيم الحزب مزعوم الوجود في برلين،
لذلك كان الرفقاء المعتقلون يعلقون أهمية كبيرة على
وصول شهادة السفارة الفرنسية في بيونس آيريس.
في هذا الوقت ،كانت الصحف األجيرة في لبنان
تكيل التهم للحزب ولسعاده «المقيم في برلين»،
فأصدر ناموس المجلس األعلى األمين مأمون أياس
بتاريخ  8تشرين الثاني  1939بيانا ً نشرته بعض
الصحف على رغم المراقبة المفروضة عليها ،يؤكد فيه
أن سعاده مقيم في بيونس آيريس ويمكن للحكومة أن
تتأكد ،لو شاءت ذلك ،بوساطة قنصلها في العاصمة
المذكورة فيخبرها وال شك ،عن رقم المنزل الذي يقيم
فيه زعيم النهضة(.)18
توجه الزعيم إلى دائرة األمن
ـ في  24تشرين الثانيّ ،
العام مع خالد أديب وحصال منه على تمديد إلقامتهما
في األرجنتين لمدة ستة أشهر إضافية بسبب صعوبة
السفر والعودة إلى الوطن بداعي الحرب.
ـ ف��ي  23ك��ان��ون أول ،وب��دع��وة م��ن إدارة ن��ادي
«شرف ووطن» ،ألقى سعاده محاضرة في موضوع
«تأثير السوريين في أميركا» .يقول مراسل «سورية
ال��ج��دي��دة» :كانت المحاضرة ب��دع��وات ،وك��ان بهو
النادي مهيئا ً للمدعوين فامتألت كلها وظل فريق واقفا ً
في المؤخرة وإلى الجانبين ،وكان عدد الوقوف يزداد
بين آونة وأخرى.

الجالية في البرازيل وقد ترأس أكثر من مرة اتحاد المؤسسات العربية – البرازيلية
(فياراب) واوميرو ،تولى مسؤولية مدير األمن العام الفدرالي البرازيلي ،وهو من
أبرز من تولى هذه المهمة في البرازيل .
( )11يقول سعاده في خطاب ألقاه في حفلة أول آذار عام  1940في بيونس
آيريس :قدمت األرجنتين غير معتمد على معرفة أحد وال أعمال تمهيدية .فلما وطأت
�وري واحد
قدماي مرفأ بيونس آيريس لم يكن هناك أحد الستقبالي ،لم يأت س� ّ
سوري واحد لمالقاتي واالهتمام بأمر القضية التي جئت من
الستقبالي ،لم يأت
ّ
أجلها.
(« )12سعاده في المهجر» ـ الجزء الثاني ،ص .179
( )13من عائلة طرابلسية ،أتت األرجنتين مع أبويها وهي ما دون العاشرة من
عمرها ،إال أنها انكبّت على درس العربية قراءة وكتابة بإرادة وعزيمة كبيرتين بحيث
تم ّكنت من درس مبادئ الحزب ،باللغة العربية ،ألنها لم تكن قد ترجمت لإلسبانية
وتخصصت في التغذية .ولذا ،كان اهتمامها بسعاده عندما
بعد .درست التمريض
ّ
ساءت صحته.
أما بالنسبة للرفيقة ديانا ،فقد منحت الحقا ً رتبة األمانة ،تعهدت بنات الزعيم
طوال سنوات األسر التي قضتها األمينة األولى على إثر مؤامرة اغتيال العقيد عدنان
المالكي .غادرت إلى األرجنتين في أوائل السبعينات ،وفيها وافتها المنيّة .
(« )14سعاده في المهجر» ـ الجزء الثاني ،ص .232
(« )15مذكرات األمينة األولى» ـ ص .40
(« )16سعاده في المهجر» ـ الجزء الثاني ،ص . 271
( )17من رسالة سعاده إلى األمين خالد أديب بتاريخ . 1939/11/17
( )18لمزيد من التفاصيل ،مراجعة الجزء الرابع من كتاب األمين جبران جريج
«من الجعبة» (ص  )578-577والجزء الثاني من «سعاده في المهجر» لألمين نواف
حردان (ص .)277-273

