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زيارات الوفود الغربية �إلى �سورية:
هل من نتائج؟

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص ه��ذه الصفحة صبيحة كل ي��وم اثنين ،لتحتض َن محطات
ُت ّ
خص ُ
المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي ،صنعها قوميون
اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب ،فأضافوا عبرها إلى

} حميدي العبدالله
تكثفت زيارات الوفود الغربية البرلمانية أو وفود المجتمع المدني
التي تزور سورية .ويمكن لحظ حقيقة أنّ الوفود التي زارت دمشق
والتقت المسؤولين السوريين جاءت من غالبية الدول الغربية ،وال
سيما الدول التي لعبت حكوماتها دورا ً فاعالً في دعم الحرب التي
شنّت على سورية.
ولوحظ أنّ زيارات هذه الوفود زادت وتيرتها بصورة تتناسب
طردا ً مع الهجمات اإلرهابية التي شهدتها العديد من الدول الغربية،
وال سيما فرنسا وألمانيا والواليات المتحدة.
الك ّل يسأل اآلن م��اذا بعد ه��ذه ال��زي��ارات :هل تسهم في تعديل
سياسات الحكومات الغربية ،وتسهم في رفع األذى والظلم الذي
ح ّل بالشعب السوري جراء الحرب اإلرهابية التي شنّت عليه؟
للوهلة األولى ،يبدو أنّ الوفود التي تزور سورية ال تعبّر عن رأي
حكوماتها وه��ي ليست في موقع صانعي ال�ق��رار .ولكن ه��ذا فقط
للوهلة األول��ى ،أما في واقع فاألمر أنّ زي��ارات الوفود الغربية إلى
دمشق تعبّر عن معطيات هامة أبرزها:
أوالً ،زي��ارة ال��وف��ود ما ك��ان لها أن تت ّم ل��وال موافقة الحكومات
الغربية ،ألنّ بعض الوفود ال تمثل ما يعرف في الغرب بالمنشقين،
أي الذين يعارضون بقوة سياسات الحكومات الغربية ،بل إنهم
ينتسبون إلى أح��زاب وكتل برلمانية وهيئات أهلية ،إما أنها تدير
الحكم أو قادرة على التأثير على صانعي القرار.
ثانياً ،جزء من هذه الوفود قام بالزيارة ألنّ سورية اشترطت
للتعاون مع األجهزة االستخباراتية الغربية لمكافحة اإلرهاب ،أن
يكون هناك تغيير في سياسات الحكومات الغربية إزاء سورية،
شجعت بعض
وبالتالي األرج��ح أنّ الحكومات الغربية هي التي ّ
الشخصيات للمشاركة في هذه الوفود وإطالق تصريحات تتف ّهم
فيها موقف ال��دول��ة السورية وت�ق�دّم وع��دا ً بأنها ستبذل ك� ّل جهد
مستطاع للعمل على تغيير سياسة الحكومات الغربية في سورية.
ثالثاً ،سواء جاءت هذه الوفود بتشجيع أو قرار من الحكومات أم
ال ،فإنّ زياراتها لسورية وإطالعها على األوضاع عن كثب ،واإلدالء
بتصريحات أم��ام وسائل اإلع�لام العربية واألجنبية ،وموقع هذه
الوفود في المجتمعات الغربية ،ك� ّل ذل��ك من شأنه أن يساهم في
كسر الحصار ال�م�ف��روض على س��وري��ة .م�ث�لاً عندما ي�ق��ول كبير
األساقفة في قبرص أنه عندما يعود إلى بالده سيطلع الرأي العام
على حقيقة ما يجري في سورية ،كما رآها هو وليس كما يرسمها
اإلعالم الغربي ،وأنه سيضع الحقائق أمام سفراء الدول األوروبية
وسفير الواليات المتحدة ،فك ّل ذلك سوف يساهم في التأثير على
ال��رأي العام ،ويولّد ضغوطا ً على الحكومات وصانعي القرار في
الغرب لحملهم على مراجعة سياساتهم إزاء سورية.

الرفيق �إميل خليل بندقي
ذكرياتي مع �سعاده في الأرجنتين والبرازيل

اليمن� ...إلى �أين يتجه
م�سار المغامرة ال�سعودية!؟
} هشام الهبيشان

ت��راث 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.

*

ما زال العالم كله يراقب مسار الحرب السعودية األميركية الشعواء،
بغطاء «ناتو العرب» ،على اليمن ،هذه الحرب العدوانية التي تعتبر في
توقيتها ونتائجها المستقبلية عنوانا ً لمرحلة جديدة قد تغرق المنطقة
بأكملها في مسار فوضوي قد يمت ّد لسنوات عدة.
ومن المتوقع أن يستميت السعوديون في معركتهم العدوانية على
اليمن ،رغم الحديث عن تقدّم في مفاوضات الكويت «العبثية» ،مرتكزين
على قاعدة حلفهم وتحالفهم العشري «ناتو العرب» ،فهم اليوم يعلمون
جيدا ً ما معنى أن يفتحوا جبهة وصراعا ً جديدين على حدودهم الجنوبية
ويعلمون ما مدى الخطورة المستقبلية وحجم التداعيات التي ستفرزها
هذه المعركة ،وباألحرى يعلمون حجم اإلفرازات المباشرة لالنغماس
السعودي في هذه المعركة ،على الداخل السعودي شرقا ً وجنوباً.
وم��ع ك � ّل ه��ذا وذاك ق � ّرر ال�س�ع��ودي��ون أن ي�خ��وض��وا ه��ذه المغامرة
والمقامرة الجديدة ،لعلهم يستطيعون أن يحققوا انتصاراً ،حتى وإنْ
كان إعالميا ً أو على حساب جثث أطفال ونساء مخيمات النزوح اليمنية،
لع ّل هذا االنتصار يعطيهم جرعة أمل بعد سلسلة الهزائم المدوية التي
تلقوها في أكثر من ساحة صراع إقليمي.
أما بالنسبة إلى واشنطن ،حليفة النظام السعودي منذ سبعة عقود
رسخ دعائم هذا التحالف عبد العزيز آل سعود وفرانكلين
مضت منذ أن ّ
روزف �ل��ت ،فهي تتابع ب�ح��ذر ش��دي��د ت �ط��ورات م��ا ي�ج��ري على ساحات
ال �ص��راع ال�ج��دي��دة للنظام ال�س�ع��ودي ومسرحها ال�ج��دي��د ال�ي�م��ن ،وقد
قدّمت واشنطن إلى السعوديين خدمات مجانية كثيرة في حربهم على
اليمن ،وليس أول وال آخر هذه الخدمات تزويدهم بقائمة وبنك أهداف
لقواعد عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للجيش اليمني وألنصار الله،
والواضح اليوم ومن خالل حديث بعض ساسة وجنراالت واشنطن أنّ
الدعم والتأييد األميركيين للرياض في حربها على اليمن سيتواصل،
رغم قلق دوائر صنع القرار األميركي من التداعيات المستقبلية لهذه
ال �ح��رب ،وال�ن��اب��ع م��ن براغماتية واش�ن�ط��ن النفعية ال�ت��ي تتلخص في
خشيتها من اندالع حرب مفتوحة في المنطقة ستض ّر بانسيابية تدفق
النفط الخليجي من باب المندب إلى الغرب ،وقد تتط ّور إلى حرب إقليمية
مفتوحة قد يكون «اإلسرائيليون» جزءا ً منها .هذا ما تخشاه واشنطن
اليوم ،لذلك فهي تعمل على إضعاف ك� ّل العوامل التي قد ت��ؤدّي الى
تبلور معالم هذه الحرب.
تدرك القوى اإلقليمية والدولية أنّ مغامرة السعوديين األخيرة على
ح��دوده��م الجنوبية وإش�ع��ال فتيل ح��رب وص��راع جديد في المنطقة،
ّ
الهش
ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل المنطقة واستقرارها
والمضطرب ،وستكون نتائج هذه المعركة الكلمة الفصل ،وفق نتائجها
أي حديث مقبل عن تسويات لألزمة اليمنية ومعظم الملفات
المنتظرة ،في ّ
اإلقليمية العالقة وتغيير كامل ومطلق في شروط التفاوض ،فالمرحلة
المقبلة ستحمل الكثير من التك ّهنات والتساؤالت ،بل المفاجآت الكبرى،
حول طبيعة ومسار عدوان السعودية على اليمن ،وذلك ألنّ للمعركة
أبعادا ً مستقبلية ومرحلية ،وال يمكن ألحد أن يتنبّأ مرحليا ً بنتائجها
المستقبلية ،فمسارها يخضع لتطورات الميدان المتوقعة مستقبالً.
سننتظر األسابيع الثالثة المقبلة لنستوضح المزيد من المعلومات
التي ستمكننا من قراءة المشهد المستقبلي أمنيا ً وسياسياً.
*كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

حلب وب�س
ـ ليس فقط ألنها حلب التاريخ وحلب الشعب األب��ي ال��ذي دف��ن الفتنة
والمذهبية وقضى على األحالم العمثانية وقدّم مثالً على أنّ العروبة حية ،وهو
الشعب الذي ال يلزمه بخيارات دولته إال العقل والوطنية الصافية ،فسار ض ّد
جنون العصبيات وأثبت أنّ للشعوب وجدانا ً وعقالً وذاكرة وقرارا.
ـ ليس فقط ألنها حلب الجغرافيا التي بدونها ال تبقى سورية التي نعرفها،
وبدونها ال يمتلك مشروع الحرب على سورية مقومات الحياة ،وتشكل الخاصرة
الرخوة في مشروعي المقاومة وأعدائها إنْ أرادت وحيث تق ّرر أن تكون تكون
ترجحه كفة حلب وحدها.
كفة الميزان في ظ ّل توازن بين القوى ّ
ـ ألنها حلب التي تت ّوج النصر وتمنحه القيمة المضافة تقول اليوم كلمة
التاريخ والجغرافيا والمصير وتحسم الشك باليقين أنّ في سورية دولة وشعبا ً
وليس عصبيات هائجة ومنفلتة ،وأنّ المشروع التكفيري ال يشبه السوريين،
وأنّ المقاومة نبتة أصلية وأصيلة في هذا الشرق.
ـ ألنها حلب التي تقول إنّ تاريخ المنطقة والعالم سيبدأ منها وينتهي بها كما
تاريخ بعد الحرب العالمية الثانية يحمل توقيع ستالينغراد سيحمل تاريخ
سنوات قادمة توقيع حلب.
ـ مبروك حلب...

التعليق السياسي

الرفيق إميل خليل بندقي

الزعيم محاطا بعدد من الرفقاء في احدى المناسبات في االرجنتين

ب��اإلش��ارة ال��ى ما كنا عرضناه في مقدّمة
النبذة المع ّممة بتاريخ  2015/04/28عن
الرفيق أديب بندقي ،نع ّمم أدناه نص الحديث
مع الرفيق إميل خليل بندقي( ،)1الذي نشر في
العدد الخاص من «سورية الجديدة».

علي
«الزوبعة» فكان يسير في الغرفة ويُملي ّ
مقاالته للجريدة .أذكر من مقاالت سعاده التي
كنت أقوم بكتابتها وهو يسير ذهابا ً وإيابا ً في
الغرفة ،مقاالته التي كانت تصدر تحت عنوان
«جنون الخلود».
وكان الزعيم يحب االستماع الى الموسيقى
الكالسيكية كلما تس ّنى له ذلك.
ماذا لفت نظرك في سعاده؟
أول ما لفت نظري في شخصيته الفذة ،هو
قدرته على معرفة األشخاص .عندما كنا نأتي
اليه بمواطن يريد التع ّرف على الحزب ،كان
سعاده ينظر في عينيه دارسا ً نفسيته ،وكان
بعد فترة قصيرة جدا ً يقول لنا إنّ هذا المواطن
أو ذاك ال يصلح للحزب ،وم��ا أخطأ يوما ً في
تقديره.
وك��ي��ف ك��ان يتصرف معك وأن���ت تالزمه
يومياً؟
كانتعالقتهبيعالقةصداقةأخوية،يتحدث
الي بكل احترام ،يتوجه الي دائما ً بـ«رفيق اميل»
ّ
وأناديه بدوري «حضرة الزعيم».
لباسه كان عادياً ،انما أنيقا ً دائماً ،يغتسل
بالمياه الباردة صيفا ً شتاء ،يمارس الرياضة
ك ّل صباح ،يحب السير ،ودائما ً يسير بسرعة.
ال يتأفف م��ن األك���ل ،ك��ان ينتقي الطعام
الخفيف ،ال يكثر من كمية الطعام ،يخفف من أكل
اللحوم ،ال يشرب الكحول مطلقاً ،ال يدخن.
وهل كان الزعيم يكلفك بمهمات حزبية؟
في منتصف شهر كانون الثاني عام 1940
ذهبت الى «سانتياغو» في الشيلي بدعوة من
خال لي هناك .طلبتُ اذنا للسفر من الزعيم،
سمح ل��ي وكلّفني ب��أن أعمل لتأسيس فرع
للحزب هناك ،اذ لم يكن قد انتمى أيّ قومي
اجتماعي في الشيلي .أمضيتُ في سانتياغو 45
يوما ً عملت أثناءها على تأسيس فرع للحزب،
وقد انتمى في ذلك الحين الرفقاء :وجيه عبود،
وصفي عبود ،جودت أخ��رس ،عبدالله حداد،
خير الله ح��داد ،نظمي بيطار ،ميشال شقرا،
انطون بندقي ،روفائيل بندقي ،عبد المسيح
ملوك ،فيليب ملوك ،وهؤالء جميعهم من حمص
ومن أصدقائي ،وبعضهم من أقربائي ،وكنت قد
بدأت معهم عمالً إذاعيا ً وع ّرفتهم على أوضاع
البالد وحاجتها الى نهضة تعيد اليها سيادتها
على نفسها.
وقد أنشأتُ من الرفقاء الذين انتموا أول وحدة
حزبية في الشيلي ،وعيّنت الرفيق بشير أخرس
مسؤوالً ،بحكم التكليف الصادر عن الزعيم.
ويتابع الرفيق إميل حديثه الشيق:
« عدت الى بيونس أيرس في شباط ،1940
وحضرت احتفال االول من آذار وكان يعقد ألول
مرة في االرجنتين.
حصل االحتفال بمبادرة من الرفقاء في
بيونس أي��رس ،ومن الجالية السورية ،كان
الحضور كبيراً ،وخطب في االحتفال ك ّل من:
ج��ب��ران م��س��وح ،فريد ن��زه��ا_ وك��ان يصدر
مجلة باللغة السريانية _ مريانا دعبول
فاخوري( ،)4الزعيم.
وأذكر الى اليوم جملة لن أنساها لمريانا وقد
بدأت على الوجه التالي:
«يا زعيمي
« انّ المالك جبرائيل دخل على والدة الزعيم
وق��ال لها السالم عليك يا نايفة ،ال��رب معك،
مباركة انت في النساء ،مباركة ثمرة بطنك،
زعيمنا المفدّى انطون سعاده».
وكانت هذه الحفلة من أعظم الحفالت التي
شهدتها الجالية في بيونس أيرس ،كما كانت
المرة االولى التي سمعت فيها سعاده يخطب،
كان فعالً يملك جمهوره وهو يتحدث اليه.
ويتوقف الرفيق إميل ثم يتابع:
إلي الزعيم أن نزور
« في اليوم التالي ،طلب ّ
الرفيق فريد نزها ،فأص ّر فريد أن يدعونا الى
الغداء .وفي أثناء الغداء طلب الزعيم من الرفيق
فريد أن يز ّوده بكتب باللغة السريانية ،حاال ًقام
فريد وجلب له عدة كتب ،وأعطى الزعيم درسا ً
أوليا ً باللغة السريانية ،بعد ستة أشهر من هذا
التاريخ كان الزعيم يتحدث السريانية.
وهل كنتم تعقدون اجتماعات دورية؟
طبعا ،ك��ان خالد أدي��ب يدير االجتماعات
التي كانت تتركز على األب��ح��اث العقائدية
والشروحات التي كنا نحتاج اليها.
ويتوقف الرفيق إم��ي��ل قليالً ليستجمع
ذكرياته ...ثم يتابع قائالً:
أذك��ر أن سعاده اهتم في حزيران 1940
بتأسيس الجمعية الثقافية السورية بمعاونة
الرفقاء :االمين خليل الشيخ ،ابراهيم النبكي،
اوه��ان��س بورساليان وغيرهم ،وق��د أخ��ذت
الجمعية مقرا ً لها في بيونس أيرس حيث كنا
نتردد اليه كل مساء.
وهل قامت الجمعية بأعمال معينة؟
أسسنا فرقة مسرحية وقدمنا مسرحية في
شهر أيلول  1941في تياترو «سرفانتس»
في العاصمة االرجنتينية ،وكانت المسرحية
بعنوان «في سبيل التاج» وكنتُ بطل الرواية.
حضر الزعيم المسرحية ،وكتب نقدا ً لها في
«الزوبعة» فيه تنويه بالدور الناجح الذي
أدّي��ت��ه ،أم��ا ري��ع المسرحية فكان للجمعية
الثقافية.

***
الحديث الذي جرى مع الرفيق إميل بندقي
ممتع وشيّق ،فبشاشته تنسيك جدية الحديث
عن س��ع��اده ،وبريق عينيه يجعلك تتل ّمس
شوقا ً في أعماقه الى أيام قضاها مع سعاده
في بيونس أي��رس ،و َت��د ُف��ق الحديث من بين
شفتيه يجعلك تسأل أكثر ،لعله يستفيض
ويحدثنا نحن الذين لم يسعدنا حظ مشاهدة
سعاده والحديث معه ،عن الكثير الكثير مما نو ّد
معرفته.
رفيق إميل  ،من أنت؟
يبتسم ويقول :إميل خليل بندقي ،مواليد
حمص عام  ،1910هاجرت الى البرازيل عام
 ،1926وفي عام  1929انتقلت الى األرجنتين.
في نيسان عام  1939عدت الى حمص بعد
ان أنهيت أعمالي في االرجنتين وفي ذهني ان
أؤسس عمالً في وطني ،فأنا الوحيد بين تسع
أشقاء الذي غادر مدينته.
وماذا حصل؟
اندلعت الحرب العالمية الثانية في ايلول،
فوردتني برقية من السفارة االرجنتينية – اذ
كنتُ أحمل الهوية االرجنتينية – تطلب مني فيها
مغادرة األراضي السورية ألنّ «البحر سيقفل».
أطلعتُ والدي على البرقية ،فبكى وقال لي:
بني أنا تعذبت كثيرا ً في الحرب العالمية
يا ّ
األولى ،فعد الى االرجنتين قبل أن ُتؤخذ جنديا ً
الى الحرب.
وغادرتُ األراضي السورية في شهر كانون
األول ع��ام  1939متوجها ً نحو األرجنتين.
وصلت ال��ى السانطوس( )2بعد أن قطعتْ
تعج
الباخرة البحار والمحيطات وكلها كانت
ّ
في تلك األيام بالغواصات والمدرعات.
« في السانطوس كان قريبي الرفيق جورج
بندقي( )3ينتظرني ،فسلّمني علبة مقفلة وطلب
الي أن أسلمها الى أنطون سعاده في بيونس
ّ
أيرس وز ّودني بعنوانه.
« لم أكن أع��رف شيئا ً عن الحزب السوري
القومي ،انما كنت أسمع عندما كنت في الوطن
أنّ الفرنسيين يالحقون الحزب ويعتقلون
أعضاءه.
أمضيتُ ي��وم�ا ً ف��ي السانطوس ،وتابعتْ
الباخرة طريقها الى بيونس أيرس.
في اليوم التالي لوصولي ال��ى العاصمة
الي
األرجنتينية ،توجهتُ الى العنوان المسلّم ّ
من قريبي ج��ورج بندقي ،فتحتْ لي سيدة،
الي الدخول
سألتُ عن أنطون سعاده ،طلبت ّ
وانتظاره في الصالة ،بعد لحظات أقبل سعاده،
سلّمت عليه وشرحت له م��اذا حصل لي في
السانطوس مع قريبي جورج بندقي وسلّمته
األمانة التي جلبتها معي .فتح العلبة أمامي فاذا
فيها «روب دي شامبر» مزدان بزوبعة ،تقدمة
للزعيم من إحدى الرفيقات في البرازيل ،جلسنا
نتحدث ،ومنذ اللحظة األولى شعرت بأنّ شيئا ً
شدّني نحو هذا الرجل ،وأسرني وهو يتحدث
الي .سألني عن أوضاع البالد ،فشرحتُ له ما
ّ
الي أن أزوره مرة
عندي ،وقبل أن أودعه طلب ّ
اخرى اذا شئت لنتحدث في موضوع البالد.
« في اليوم التالي سألني أصدقائي المق ّربون
أين كنتَ البارحة ،قلت لهم إني كنت عند رجل
يدعى أن��ط��ون س��ع��اده أسلّمه أم��ان��ة ل��ه من
البرازيل ،فوجئت بجوابهم أنّ سعاده هذا هو
زعيم الحزب السوري القومي االجتماعي ،كما
فوجئت بكونهم جميعا ً قد انتموا الى الحزب في
فترة غيابي عنهم.
هل ما زلتَ تتذكر أسماءهم رفيق اميل؟
سأذكر لكم ما علق بذهني منهم ،أمثال:
موريس سرياني ،بهجت بنوت ،أنطون أنطون،
جوزيف بهنا ،أوهانس بورساليان ،ابراهيم
النبكي وجميعهم من مدينة حمص.
ويتابع الرفيق إميل:
« في اليوم التالي زرتُ سعاده مرة ثانية،
فراح يحدثني عن البالد وقضية الوطن .أثناء
ذل��ك دخ��ل خالد أدي��ب وك��ان ناموسا ً للزعيم
آن��ذاك ،تركني سعاده لناموسه يتابع معي
الحديث .صارحته أني أري��د االنتماء للحزب
اسو ًة بأصدقائي ،بعد أن سمعت الزعيم يتحدث
عن مبادئ الحزب وقضيتهْ .
أطلَعني خالد على
القسم ،قرأته ،وأكدتُ له استعدادي ،وحاال ً أديتُ
قسم العضوية.
عند مَن كان يقطن سعاده؟
كان قد استأجر غرفة ضمن منزل لعائلة
ألمانية ،وهذا كان دارجا ً في ذلك الوقت بالنسبة
للشباب ،فكانوا ،لقاء مبلغ شهري ،يحصلون
على غرفة وطعام ضمن منزل لعائلة يه ّمها أن
تحصل على وارد شهري.
حدثنا عن سعاده؟
كنت أت���ردّد اليه باستمرار ،ب��ل أستطيع
أن أق��ول يومياً .كنت ب��دون عمل ،وأقطن عند
أخوال لي ،فضالً عن أني كنت قد جلبت معي
مبلغا ً من المال ،وكان سعاده يصدر جريدة

وهل لديك أعمال مسرحية غير هذه؟
منذ عام  ،1940أيّ بعد وصولي الى بيونس
أيرس بقليل ،وأنا أشارك في مسرحيات ،كنت
عضوا ً في «جمعية الشبيبة الحمصية» التي
تح ّولت في ما بعد الى النادي الحمصي( )5وقد
مثلتُ على ما أذكر رواية «لصوص الغاب».
حدثنا عن نشاطك الحزبي في تلك الفترة.
نشاطي يمكن أن أحصره بتردّدي المستم ّر
علي .انما
على الزعيم ،وبكتابة ما كان ّ
ينصه ّ
أذكر أنّ خالد أديب قال لي يوما ً إنّ اوراقا ً هامة
للزعيم في ح��وزة حسني عبدالله عبد الملك
وكان قد طرد من الحزب ،وأنّ حسني يرفض أن
يسلّم االوراق.
اخترت رفيقين من األشداء ،وقلت لهما :منذ
اآلن وصاعدا ً نحن «الفرسان الثالثة» وذهبنا
ال��ى منزل حسني ،وانتظرناه ال��ى ان غادر
منزله ،دخلنا بحيلة الى المنزل واحتطنا جيدا ً
بالنسبة للسيدة صاحبة المنزل حيث كان
حسني يقطن في غرفة مستأجرة ،واستطعنا
الحصول على كافة األوراق التي كان حسني
يحتفظ بها ويرفض تسليمها.
عندما اقترن الزعيم من األمينة األولى هل
كنتَ موجودا ً في بيونس أيرس؟
كانت الرفيقة جولييت المير _ التي دُعيت
في ما بعد باألمينة االولى ـ مثل شقيقها جورج
وشقيقتيها كاتالينا ودي��ان��ا ،قد انتموا الى
الحزب ،وكانت الرفيقة ديانا عضوا ً في الفرقة
المسرحية التابعة للجمعية .ك��ان الزعيم
يتردّد الى منزل أهل األمينة األولى الذين كانوا
يحيطونه بعناية ومحبة .وكانت األمينة األولى
تتمتع بالرصانة والهدوء والذكاء .اتصل بي
الزعيم وطلب مني أن أراف��ق��ه ال��ى السجل
المدني ،كنت الرفيق الوحيد الذي حضر حفل
زواج سعاده واألمينة األولى ،كانت عائلة المير
حاضرة أما الزواج فكان مدنياً.
وكيف تلقى الرفقاء خبر زواج الزعيم؟
رحب وفرح ،وبعضهم اعتبر أنّ ذلك
بعضهم ّ
«أمرا ً معيباً» فكيف يتز ّوج سعاده؟ حتى أنّ
أحدهم ،ابراهيم النبكي ،وكان مديرا ً لمديرية
بيونس أيرس ..قال لي :المسيح ما تزوج.
قام خالد أديب باستغالل هذا الموقف لدى
عدد من الرفقاء ،فجمعهم وقال لهم :يبدو أنّ
سعاده اختار الزواج على الحزب ،فالمطلوب
أن نستم ّر نحن ،وقدم نفسه رئيسا ً عليهم.
عقد الزعيم اجتماعا ً للرفقاء أعضاء مديرية
بيونس أيرس وشرح لهم فيه معنى الزواج
وفضائله ،وق��د ع��اد ع��دد من الذين استاؤوا
من زواج الزعيم ،الى الحزب ،وبقي عدد آخر
معتبرين أنّ سعاده ال يجوز له أن يتزوج.
أما بالنسبة لخالد أديب الذي كان سعاده بدأ
يالحظ عليه نم ّو الفردية في نفسيته ،فقد راح
يقصيه شيئا ً فشيئا ً عن المسؤليات الحزبية،
الى ان انتهى مطرودا ً من الحزب.
وي��ت��اب��ع ال��رف��ي��ق ام��ي��ل ذك��ري��ات��ه ع��ن تلك
المرحلة:
بعد زواجه ،انتقل الزعيم الى شقة ،وتوقفتُ
ع��ن ال��ت��ردّد عليه ،انما كنا نلتقي ف��ي قصر
«الجمعية السورية الثقافية» ،أو في االجتماعات
الدورية.
ومتى غادرتَ االرجنتين؟
كنت قد تلقيت رسالة من الرفيقين فؤاد
��ي الحضور الى
وتوفيق بندقي يطلبان ال� ّ
البرازيل للعمل معهما ،وفي تلك الفترة كان
المبلغ المالي الذي في حوزتي قد بدأ ينضب،
فعرضتُ االمر على الزعيم الذي شجعني على
ال��ذه��اب ال��ى ال��ب��رازي��ل ،وع��ام  1941غ��ادرتُ
بيونس أيرس الى سان باولو ،اال أنّ االتصال
لم ينقطع بيني وبين سعاده واستمرت الرسائل
المتبادلة بيننا.
ماذا لديك لتقوله لنا عن سعاده االنسان؟
في بيونس أيرس كنا أحيانا نعقد اجتماعات
عائلية في المنازل تتخللها سهرة طرب ،وكان
يحضر الرفقاء واالصدقاء ،كنت أهوى العزف
على العود والغناء.
وكان الزعيم يحضر معنا هذه االجتماعات
العائلية الساهرة .لم يكن يغني في السهرات
علما ً أنه كان يملك صوتا ً جميالً .كان يتمتع
بشخصية قوية آس��رة ،يسيطر على الجميع
عند حضوره ،يتكلم بهدوء ورصانة وبمنطق،
كان يغضب بصمت ويتألم ،انما لم أشاهده مرة
واحدة يفقد أعصابه ،حتى في أحلك الظروف ،لم
يهن أحدا ً ولم أسجل مرة واحدة أنه تص ّرف مع
أحد إال باحترام.
ألم تلتق بالزعيم مرة أخرى ،بعد مغادرتك
بيونس أيرس؟
التقيتُ بالزعيم ثانية في البرازيل عند مروره
بسان باولو عائدا ً ال��ى الوطن .ن��زل سعاده
في فندق «اسبالنادا» حيث عقد فيه اجتماعا ً
لجميع الرفقاء ،ف��ور وص��ول��ه .وفيما هرعت
الجالية الشامية للسالم عليه ،لم تتعاط معه
الجالية اللبنانية بحماس ،وكانت قد بدأت
تتجه انعزالياً ،مما دف��ع الرفيق ف��ؤاد لطف
الله( )6ـ وكان يتمتع بحضور الفت في الجالية ـ
الى تأمين اجتماعات للزعيم في منزله مع عدد
من أبناء الجالية اللبنانية كي يوضح سعاده
عقيدته ،ونظرته الى لبنان .انما أستطيع القول

إعداد :لبيب ناصيف

صورة بالزنكوغراف عن احدى رسائل الزعيم الى الرفيق البندقي
إنّ الجالية اللبنانية تعاملت بتحفظ مع سعاده
حين مروره بسان باولو ،وكان نجيب حنكش
على ما أذكر أحد الذين عملوا بنشاط لعرقلة
المحاوالت المبذولة من الرفيق فؤاد لطف الله،
ومنا ،للتخفيف من تحفظ الجالية اللبنانية.
وتابع الرفيق إميل:
ك��ان الزعيم يشجعنا على أن ندخل الى
مؤسسات اجتماعية وثقافية ورياضية بهدف
العمل ضمنها ،وتوجيهها قوميا ً ووطنياً.
وك��ي��ف ك��ان وداع الجالية لسعاده عند
مغادرته سان باولو الى الوطن؟
كان وداعا ً كبيراً .فعدد الذين ودّعوه ،يفوق
بكثير ع��دد ال��ذي��ن استقبلوه حين وصوله.
لقد كان انطباع الجالية جيدا ً بعد اللقاءات
واالجتماعات التي عقدها سعاده في فترة 25
يوما ً قضاها في سان باولو.

()7

***
رسالة من سعاده الى الرفيق اميل بندقي
بيونس أيرس في  16أغسطس 1941
«رفيقي العزيز اميل بندقي
تسلمت كتابك األخير المؤرخ في  21يوليو
الماضي .ول��و لم يكن قد ع��اد الرفيق جبران
مسوح من توكومان وقام بقسم من المخابرات
المتأخرة لما أمكنني الكتابة اليك بهذه السرعة.
س ّرتني المعلومات الواردة في كتابك .وكان
المذياع العام الرفيق وليم بحليس قد أخبرني
بموقف خالك نديم الحسن .ثم قرأت الكلمة التي
نشرت في «سورية الجديدة» عن شخصه.
ولكن آسف ان تكون فائدته مقتصرة على هذه
الناحية السلبية القليلة النتائج المحسوسة»

هوامش
يصح ان نذكر
 - 1أميل خليل بندقي.
ّ
دائ�م�ا ً اس��م االب للتمييز عن رفيق آخر:
اميل جبران بندقي
وكنت
عممت،
بتاريخ 2010/08/10
ُ
ُ
اتولى عمدة شؤون عبر الحدود ،نقالً عن
العدد  11ال�ص��ادر عن مجلة «السنونو»
في حمص نعيها للرفيق اميليو جبران
بندقي .قالت:
« اميليو جبران بندقي من عيون الجالية
ال �ح �م �ص �ي��ة ف ��ي س� ��ان ب� ��اول� ��و ،أعماله
اإلنسانية والوطنية تش ّع ن ��ورا ً وتعبق
بخوراً ،وترسي حجرا ً وطيدا ً في صرح
الوطن العربي الثاني (البرازيل) الذي ما
فتئ يبنيه لنا ميامين عصاميون وراء
البحار سكن الوطن األم في قلوبهم منذ
سفر آبائهم ف��آل��وا ان يتابعوا تجسيده
هناك شامخا ً عزيزاً.
ت��رأس الميتم ال �س��وري ف��ي س��ان باولو
عدة مرات مع عدد من مؤسساتنا العربية
االنسانية هناك.
عمل ج��اه��دا ً في تعزيز الغرفة التجارية
ال��ع��رب��ي��ة ال� �ب ��رازي� �ل� �ي ��ة ،ه � ��ذا ال��ص��رح
االقتصادي العربي العامل على توسيع
التبادل التجاري والفني والتكنولوجيبين
البرازيل والبالد العربية ،وعلى االهابة
بأجيال المتحدرين بأن يعززوا االقتصاد

العربي بخبراتهم ،كما عزز اباؤهم يوما ً
االقتصاد البرازيلي.
اش�ت��رك ف��ي ع��دة مؤتمرات ف��ي كثير من
االقطار العربية ممثالً لهذه الغرفة التي
م��ن أه��داف�ه��ا العمل االق�ت�ص��ادي العربي
المشترك والتطلعات المستقبلية للقطاع
الصناعي في البالد العربية ،مع تقديم
ال��دور اإلنمائي للمؤسسات والصناديق
المالية العربية ،وتبيان دور رجال االعمال
العرب في منظمة العمل العربية ،ودور
ال�م��زارع الصغيرة في التنمية الزراعية
الريفية في البالد العربية «.
 - 2ال �س��ان �ط��وس :م��رف��أ ب �ح��ري يبعد
 55.75كيلومترأ (خ��ط مستقيم) عن
مدينة سان باولو .كان للحزب في المدينة
الساحلية مديرية كبيرة وناشطة .من ابرز
اعضائها الرفيق بهيج ف��رح ش�ه��دا ،من
حماه .كان منح وسام الواجب وأقامت له
مديرية سان باولو ،وللرفيق الشاعر علم
الدين ش��روف ،حفلة تكريمية حضر ُتها
كتبت عنه
عندما كنت في البرازيل .كنت
ُ
وعن الرفيق شروف .لمن يرغب االطالع،
ال��دخ��ول ال��ى ق�س��م «م��ن ت��اري�خ�ن��ا» على
موقع شبكة المعلومات السورية القومية
االجتماعية www.ssnp.info
 - 3ج��ورج بندقي :م��ن مدينة حمص
وم ��ن ال��رف �ق��اء ال��ذي��ن ن�ش�ط��وا ج �ي��دا ً في
اربعينات وخمسينات القرن الماضي.
يفيد االطالع على مراسالت سعاده معه
في الجزء التاسع من االعمال الكاملة.
 - 4مريانا دع�ب��ول ف��اخ��وري :اقترنت
من الرفيق الياس ف��اخ��وري (م��ن راشيا
ال �ف �خ��ار) .غ ��ادرت «ب�ي��ون��س اي ��رس» الى
«س � ��ان ب� ��اول� ��و» وف �ي �ه��ا اس� �س ��ت مجلة
«المراحل» .انتهت خارج الحزب ،وقد ش ّن
عليها االمين نواف حردان حملة اعالمية
شعواء في صحيفته «االنباء» اثر توجهها
ال��ى االرض المحتلة ،وق��د كانت تأثرت
بالفكر االنعزالي.
 - 5النادي الحمصي :من اكبر نوادي
الجالية السورية في س��ان باولو ،ويقع
في احد اهم ش��وارع المدينة ،ان لم يكن
اهمها (ج��ادة باوليستا) .ترأسه االمين
البرتو شكور اكثر من مرة ،وكنا نعقد فيه
الكثير من احتفاالتنا الحزبية.
 - 6ف��ؤاد لطف الله :من بسكنتا ،والد
زوج��ة باولو معلوف ،ال��ذي ك��ان انتخب
ح��اك �م �ا ً ل ��والي ��ة س� ��ان ب ��اول ��و ،وخ ��اض
انتخابات رئاسة البرازيل ،انما لم يوفق.
 - 7نجيب حنكش :من زحلة .اشتهر
بظرفه .كانت له برامج اذاعية وتلفزيونية.
لح ّن للمطربة فيروز اغنيتها «اعطني الناي
وغنّي».

م ّتى �سالمة لمن يعرفه
في ستينات القرن الماضي ،كان الرفيق م ّتى سالمة من بين الرفقاء الذين نشطوا
حزبيا ً وتولى مسؤوليات في نطاق منفذية المتن الشمالي حيث كان يقطن .
غادر الرفيق م ّتى الى المملكة العربية السعودية وبقي على التزامه ونشاطه.
واذ عاد في السبعينات ،تولى مسؤولية العمل الحزبي في كسروان ،وكان أول منفذ
عام لها بعد العفو الذي شمل الرفقاء االسرى المشاركين في الثورة االنقالبية.
في تلك االثناء ورغم معرفتي الوطيدة به ،لم اكن اعرف ان الرفيق م ّتى من بلدة كفرذبيان
(وعائلة سالمة من كبرى عائالتها التي منها الرفيق جورج مهنا( )1والراهب الدكتور افرام
بعلبكي( . )2علمت بعد ذلك عن عودة الرفيق م ّتى لإلقامة في نطاق المتن الشمالي .سألت
عنه لالطمئنان ،طالما رغبت أن أزوره ،واد ّون عنه معلومات تفيد تاريخنا الحزبي .انما
 ،والحديث يطول وقد تحدثت عن ذلك أكثر من مرة ،رحل الرفيق م ّتى دون ان التقي به،
وطبعا ً رحلت معه معلوماته الحزبية ،دون ان يسج ّل سيرته ومسيرته ،او أن يدونها له
أحد الرفقاء في محيط اقامته،
اني اذ أرجع الى مرحلة الستينات أتذكر دائماً ،الرفيق م ّتى سالمة  ،وقد عرفت جيدا ً
اصالة التزامه ،ومزاياه الحلوة.
فإلى من عرف الرفيق م ّتى سالمة ،في كسروان او في المتن الشمالي ،نأمل ان يكتب
عنه ،أو يكتب الى لجنة تاريخ الحزب ،فننشر ما يضيء على سيرته ،ونجعله مقيما ً في
ذاكرة الحزب وتاريخه.

هوامش
 - 1جورج مهنا :عرف بـ«جورج كسرواني» .عمل في صحافة الحزب ،وفي
«ال��دي��ار» و«ال�ش��رق» وك��ان يتمتع بثقافة عقائدية جيدة ،وحضور في كثير من
كتبت عنه الدخول الى قسم «من تاريخنا»
النشاطات .لمن يرغب االطالع على ما
ُ
على موقع شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية .www.ssnp.info
 - 2حدّثني الرفيق حسام سلوم (شاطئ العاج حالياً) عندما كان طالبا ً في معهد
الرسل في جونية ان االب افرام بعلبكي مؤمن بالفكر القومي االجتماعي ،وكان
على تواصل جيد معه .كنت على عالقة وطيدة بشقيقه نديم بعلبكي ،في فترة
عملنا المشترك في «بنكو دي روما» .ثم علمت ان الدكتور افرام انتقل الى جامعة
.NDU

