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حمليات

�صدد االنت�صار ...ميالد لأبناء الحياة على رغم الألم والدمار
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لورا محمود
ج��اء الميالد ،ميالد السيد المسيح ،ليمأل
العالم بالمحبة والفرح ،بعد امتالئه بالشرور
والحزن والكراهية .حمل المسيح أعظم رساله
للبشرية كلّها ،المتمثلة بالسالم ،لذلك أنشدت
المالئكة نشيدها الخالد «المجد لله في االعالي
وعلى االرض السالم وبالناس المس ّرة».
ال��ي��وم ،وف��ي وس��ط ال��ح��رب وال��وج��ع ،حمل
أه��ال��ي بلدة صدد الواقعة ف��ي ري��ف حمص،
شعار الفرح ،أمالً منهم بأن يكون العيد مل ّونا ً
بلون البهجة التي تمحو ما عاشته البلدة من
هدم وتدمير في مقدّساتها وكنائسها ومعالمها
الثقافية والحضارية منذ فترة ليست ببعيدة.
وبعد تحريرها من المجموعات األرهابية بفضل
ال��ج��ي��ش ال���س���وري وأب��ن��ائ��ه��ا ال��ذي��ن ق �دّم��وا
الغالي ودافعوا عنها بكل ما استطاعوا ،ق ّرر
أهالي البلدة والمجتمع المدني فيها أن يعيشوا
أج���واء العيد بطريقة مختلفة .ف��أت��ت فكرة
المغارة الميالدية لتكون مفاجأة سارة لجميع
أهالي صدد في الوطن والمهجر.
ففي مساء ليلة العيد ،ك��ان افتتاح مغارة
الميالد التي احتضنها منزل ص��دديّ قديم،
وف��ي وسطه شجرة كبيرة ق��ام شباب البلدة
بتزيينها وإضاءتها .و ُن ّفذت المغارة الميالدية
التراثي ،وغرفة
ضمن عدّة غرف ض ّمت البيت
ّ
لألطفال ،وزريبة للحيوانات األليفة إضافة إلى
المغارة .وبعد انتهاء األهالي من زيارة المغارة
شعبي في الساحة
الميالدية ،أقيم احتفال
ّ
العامة وأمام المغارة.

النعمة

عقب االح��ت��ف��ال ،أقيمت ن��دوة ح��واري��ة مع
المطران سلوانس بطرس النعمة ،وشخصيات
اعتبارية مثقفة من صدد.
وفي لقاء أجرته «البناء» مع المطران سلوانس
بطرس النعمة ،تحدث عن االحتفالية وفكرة
المغارة الميالدية قائالً« :أردنا الخروج من الج ّو
الكئيب ال��ذي كانت تعيشه البلدة ،خصوصا ً
بعد كل ما حصل فيها وفي سورية عموماً ،فث ّمة
أهالي محزونون على أبناءهم الذين قضوا
في األح��داث األخيرة ،س��واء من أبناء الجيش
السوري أو من الدفاع الوطني أو من المدنيين.
فق ّررنا نحن أخوية دير مار أنطونيوس (شباب
عطول) أن نقوم بعمل نبهج فيه أهالي صدد
وك ّل المحزونين ،فعملنا على ترميم بيت قديم
ج � ّدا ً مصنوع من الطين والقش ،وسقوفه من
الخشب ،لنبني فيه مغارتنا الميالدية .وبدأنا
ال��ع��م��ل ف��ي  2014/11/15والق���ت الفكرة
ترحيب الجميع وتشجيعهم ،وكان هناك إقبال

أهالي صدد أمام المنزل التراثي حيث أقيم االحتفال
من هيئات المجتمع المدني في البلدة الذين
قاموا بالمساعدة والتب ّرع إلتمام هذا العمل.
وقسمت غ��رف البيت لتكون إح��داه��ا عبارة
ّ
ّ
مصغر للحياة الصددية التراثية
عن نموذج
والحضارية ،وأسميناها «البيت الصدديّ »،
وهناك غرفة ثانية أطلقنا عليها اسم «المتحف»
وتض ّم أدوات الزراعة القديمة والنول القديم،
خصوصا ً أنّ أهالي صدد م ّروا بمرحلة ما بعد
الزراعة فعملوا في الحياكة على النول وتربية
الحيوانات والدواجن .أما الغرفة الثالثة فهي
عبارة عن «زريبة للحيوانات األليفة» ،والغرفة
الرابعة هي غرفة ألعاب لألطفال ،واستطعنا
بالتعاون مع أحد الفنانين من صدد ،أن نصنع
مجسمات أللعاب الميالد وألعاب أخرى لألطفال.
ّ
أما الغرفة الخامسة ،فكانت للمغارة الميالدية،
وأردنا أن تكون عبارة عن خيمة لنشعر جميعا ً
بالنازحين والمهجرين الذين يعيشون في
الخيام ،ولنجعلهم يفرحون بالعيد ولنشعرهم
باألمل وبأننا نقف معهم وإلى جانبهم .فحتى
السيد المسيح رسول السالم لم يولد في منزل
بل في مغارة».
وأض����اف« :وض��ع��ن��ا ف��ي ال��م��غ��ارة ص��ورة
المطرانين المخطوفين ،المطران بولس يازجي
وال��م��ط��ران ي��وح��ن��ا اب��راه��ي��م ،وص���ور بعض
المخطوفين من أهالي صدد وبعض المخطوفين
من أبناء سورية كلّها».

الخيمة المغارة

المطران النعمة يقطع قالب الحلوى بمشاركة عدد من األهالي

نحن جزء من ك ّل

وأك��د المطران النعمة« :أنّ سورية اليوم
تعيش أزم��ة ال يتح ّملها أح��د ،وق��د دخلت في
نفق مظلم ال نعلم نهايته .وألننا أبناء الحياة
يجب أن تكون إرادتنا قوية ،وإيماننا من الداخل
قوي .فمن أتى بالحرب علينا أراد أن يحاربنا
في إرادتنا وإيماننا وأماننا .نحن في سورية
عشنا سنوات من الفقر والحصار لك ّننا ك ّنا دائما ً
ننعم باألمان ونفاخر به ،وليس فقدان األمن ما
نقاسيه ،إ ّنما أيضا ً شعورنا بالخوف من اآلخر
المختلف ع ّنا ،سواء ببيئته أو ديانته ،فمنذ
بداية الحرب على سورية أرادوها أن تكون حربا ً
أهلية ،وبعد مرور كل هذا الوقت فإن الخوف من
اآلخر ما زال موجودا ً لدى البعض .لذا حاولنا
بهذا الحدث على بساطته ،أن نشعِ ر الناس
جميعا ً بأننا في صدد غير معزولين عن اآلخر،
ونحن جزء من الك ّل وأبناء سورية ،وال يمكن أن
يكونوا منغلقين على مناطقهم ودياناتهم بل
كلّنا يد واحدة نحب اآلخر المختلف ع ّنا نحترمه
ونعيش معه .هكذا ك ّنا وهكذا سنبقى».

الغرب وتهجير المسيحيين

ون ّوه المطران النعمة بأنّ هدايا «بابا نويل»
التي قدّمت لألطفال هي تقدمة من «جمعية
الوفاء بدير عطية» ،إضافة إلى أهالي صدد
ببعض منها .وأخيرا ً تحدّث عن
الذين تب ّرعوا
ٍ

البسمة على وجوه األطفال

تحقيق :إيمان سالمة

عقبات ومعاناة

ع��ل��ى م��� ّر ال��س��ن��ي��ن ،ك���ان ميناء
ص��ي��دا ال���ذي يحتضن نحو 200
مركب اختلفت أحجامها وأنواعها
ملجأ للصيادين ومصدر عيشهم،
إال أن المشكالت البيئية ،كوجود
ب��ق��اي��ا األوس����اخ وال��ن��ف��اي��ات على
سطح مياهه ،كانت تتسبب في
معظم األحيان بتمزيق شباكهم الى
جانب (سمكة النفيخة) التي تؤثر
سلبا ً على عدّة الصيادين (تحوي
م��ادة س��ام��ة ف��ي داخ��ل��ه��ا) م��ا دفع
ب��وزارة الزراعة إلى إص��دار تعميم
يمنع نقل هذه السمكة أو عرضها
أو بيعها داخل سوق السمك تحت
طائلة المسؤولية ،فضالً عن عدم
تنظيف ح��وض الميناء لسنوات،
فاقم العقبات أمام إبحار المراكب
وسيرها للداخل البحري.

دور النقابة

أم���ا ال��ن��ق��اب��ة ف��ك��ان��ت بمختلف
ال��م��راح��ل تسعى إل���ى الحصول
على مساعدات مالية وطبية في
ظل عدم توفر الضمان االجتماعي
واالس��ت��ش��ف��ائ��ي ،وع���دم ق��ب��ول أي
مصرف بإعطائهم القروض طويلة

لن يقتلوا إرادة الحياة فينا

وتحدّث الدكتور مطانس يازجي ،وهو أحد
ّ
منظمي هذا الحدث ،وعبّر عن أهمية هذا العمل
بعد كل ما تعرضت له صدد من معاناة وحزن،
وق��ال« :إننا اليوم نحاول أن نخلق ج�� ّوا ً من
الفرح والتفاؤل ،ورأينا أنّ أفضل مناسبة يمكن
أن تشعرنا بذلك ،عيد ميالد السيد المسيح ،لذا
ق ّررنا أن يكون هذا العيد مختلفا ً تماما ً عن باقي
األعياد ،فكانت فكرة المغارة الميالدية عندما
وجدنا هذا البيت الريفي القديم الذي يعود إلى
سنة  1892وفيه شجرة في الوسط ،وهي التي

األمد ،ما يسمح ألصحاب المزادات
(أس����واق ال��س��م��ك) بالتحكم بهم
لناحية القيمة المادية لمنتوجهم
اليومي من األسماك.
يذكر ان��ه عندما وقعت ك��وارث
طبيعية وتضررت مراكب الصيادين
في مراحل مختلفة ،ساهمت بلدية
صيدا حينذاك في تقديم مساعدة
مالية بقيمة عشرة ماليين ليرة
ل��ب��ن��ان��ي��ة ودف��ع��ت ع��ل��ى م��راح��ل،
ولكن ك��ل ه��ذه األم���وال لألسف لم
ت��ص��ب ف��ي خ��ان��ة خ��دم��ة الصياد
وتحسين وضعه االجتماعي ،كذلك
لقاءات نقابات الصيادين ورؤساء
التعاونيات لم تفلح في الوصول
إلى حلول مجدية ماديا ً وإنسانياً.

منافسة

لقد عانى الصياد اللبناني عموما ً
والصيداوي خصوصا ً من المنافسة
غير الشريفة عبر استيراد األسماك
المبردة اآلتية من مصر والسنغال
والخليج وتركيا ودخيلين على هذه
المهنة عبر استعمال وسائل غير
مشروعة كالتفجير بالديناميت،
ما يسبب ض��ررا ً بالثروة السمكية
وت���ج���اوزا ً ق��ان��ون��ي��اً ،ف���ي غ��ي��اب
تطبيق القانون الذي يرعى حقوق
ال��ص��ي��ادي��ن وي��ح��اس��ب المعتدين
على ه��ذه المهنة ،إن م��ن ناحية
وض���ع ش���روط لعملية اس��ت��ي��راد
األسماك المبردة واألمكنة المعتمدة
لشرائها كي ال تتضارب مع وجود
تلك الطازجة المتواجدة في سوق

ال��ص��ي��ادي��ن وإن ل��ج��ه��ة األدوات
والمعدّات التي يجب استعمالها
أثناء الصيد.

شروط

ل��ه��ذه المهنة كغيرها ،ش��روط
يجب العمل بها وال��ت��زام الممنوع
م��ن��ه��ا ،ف���ال���م���ع���دّات واألدوات
المستعملة ف��ي عملية الصيد
ي��ج��ب أن تتضمن ال��ش��ب��اك وه��ي
أن���واع متعددة يستطيع الصياد
االعتماد على واحدة منها وسنذكر
أهمها :شباك اإلحاطة ،الصنانير
والخيطان أنواعه :يدوي ،ميكانيكي
وثابت ،الخيوط والبولص ،جرجاة
ـ شرحيطة ،الخيوط الطويلة (غير
محددة) ،خيوط الصنانير ،شباك
الغل ـ البشلولة والشرك اإلنجرافية،
اإلنسيابية ،التحويقية ،المثبة على
أوت���اد ،الشباك المبطنة ،السالل
واألقفاص .مع اإلشارة إلى أن وسع
عين الشباك يجب أن يكون أكثر من
سنتمترين.
وفي ما يتعلق بشروط المراكب
وعملية ال��ص��ي��د ،فعلى الصياد
ترخيص مركبه ب��إج��ازة م��ن قبل
وزارة النقل بالتعاون مع وزارة
الزراعة ،إخضاعه لصيانة دورية
ل��ت��ف��ادي األع���ط���ال وس���ط عملية
الصيد ،وضع إض��اءة خافتة على
سطح المركب ،البعد عن االصطياد
عن الشاطئ  500متر ،البعد عن
مصبات األنهر ،الموانئ والبعد عن
المنشآت العامة والخاصة.

حنون

وك����ان ل��ن��ا ل��ق��اء م��ع م��ل��ك ح��ن��ون ،إح��دى
المشاركات أيضا ً في العمل ،إذ قالت« :استطعنا
أن ننجز شيئا ً جميالً خ�لال ف��ت��رة قصيرة.
وشارك في هذا الحدث جميع أبناء صدد تقريباً،
وقدّموا الدعم المادي والمعنوي .فبعد كل ما
عانيناه في سورية وفي صدد خصوصاً ،كان
من المفرح أن يكون الميالد هذه السنة مختلفاً.

خالل تحضير البيت التراثي

�صيد الأ�سماك ...ثروة لبنانية مهدورة لعدم اهتمام الدولة
يعاني قطاع صيد االسماك الذي
يشكل ث��روة حيوية استراتيجية
ع��ل��ى ط���ول ال��ش��اط��ئ اللبناني،
ويستمد منه ال��م��واط��ن اللبناني
غ��ذاءه ،وكصيّاد قوت عائلته على
مدار السنة ،مشاكل كثرت مصاعبها
بفعل غياب المعالجة الفورية لها
من قبل الدولة .حتى وجود النقابات
لم يضمن للصيادين الحد األدنى من
العيش الكريم ،عبر ضمان صحي
واجتماعي ومعونات مادية تقيهم
م��رارة العوامل المعيشية القاهرة
التي تحول دون مزاولتهم مهنة
الصيد في كثير من األحيان.
ف��ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��دي��ن��ة ص��ي��دا،
يعتاش من هذا المصدر نحو 400
ص��ي��اد ،معدّاتهم بدائية الصنع
ومراكبهم صغيرة ال تساعدهم في
الوصول إل��ى مسافات بعيدة في
البحر والحصول على صيد ثمين.

حب
القوة االيمانية التي تح ّركنا ،فنحن لدينا ّ
الحياة ولن يأخذوها م ّنا مهما فعلوا .وقال:
«حتى أهالي الشهداء الذين قمت بزيارتهم،
كانت لديهم إرادة أكثر م ّنا إلنجاح هذا العمل
وشجعونا» .وأض��اف« :سورية ستعود كما
ّ
عهدناها طالما فيها أبناء يحافظون عليها
يؤسسون لجيل أفضل وحياة أفضل ،لكنني
أشعر بالحزن على ك ّل من هاجر وترك سورية
م��وج��وع��ة ،فهم استسلموا ل��دع��وات الغرب
الهادفة إل��ى تهجير المسيحيين من أرضهم
وثقافتهم على رغم أنّ المسيح يقول :أنتم ملح
األرض والخميرة الصالحة ،فجذورهم في هذه
األرض ويجب أن يبقوا متمسكين بها ،فالغرب
يقسمنا ويح ّولنا إلى دول طائفية
لطالما أراد أن ّ
يحكمها المتط ّرفون.

أوحت لنا بالفكرة .وساهم األهالي في البلدة
بتقديم كل ما يلزم من مساعدات ،خصوصا ً
الشباب الذين عملوا بأيديهم».
وأكد يازجي أنّ أبناء صدد يحبون الحياة،
وقال« :بعد ما مررنا به خالل األزمة في سورية،
أردن��ا أن نبرهن للعالم أننا شعب ال يستسلم
وال يضعف مهما حاولوا أن يقتلوا فينا إرادة
الحياة .فعندما تح ّررت صدد من يد اإلرهاب،
كنت حينذاك وم��ا زل��ت ال��م��س��ؤول ع��ن لجان
اإلغاثة والمهجرين ،ورأيت كيف تضافرت كل
الجهود واستطعنا أن نعيد بناء البنية التحتية
في البلدة من كهرباء وهواتف ومياه ،وكيف
نعيد الحياة إليها ونمحو عنها كل ما قاست
منه ،وذلك خالل فترة قصيرة جداً .فنحن خلقنا
من هذه األرض وهي لنا ،ولن يستطيعوا سلبها
أو أخذها م ّنا».
وأش���ار ي��ازج��ي إل��ى أن المغارة الميالدية
ستبقى حتى نهاية السنة.

فخالل السنوات الثالث السابقة ،لم تعش البلدة
طقوس الميالد».
وأخيراً ،ال ب ّد أن نذكر أنّ تاريخ بلدة صدد
يعود إل��ى األل��ف الثاني قبل الميالد .ومعنى
اس��م��ه��ا «ج��ان��ب ال��ج��ب��ل» ،وه���ي ذات أهمية
تاريخية ك��ب��ي��رة ،وفيها ع��دد م��ن الكنائس
األوابد األثرية .وانتقلت الديانة المسيحية من
حمص إلى صدد ،وساعد في ذلك ارتباطها بها
تجاريا ً وإداري�اً ،وأصبح يطلق على من اعتنق
المسيحية من اآلراميين اسم سريان.
وتقع صدد في الريف الجنوبي الشرقي من
حمص ،وتع ّد امتدادا ً للقلمون باتجاه الشمال
ما بين دمشق جنوبا ً وحمص شماالً ،تحدّها من
الغرب بلدة حسياء ،ومن الشرق مهين ،ومن
الشمال بلدة النعامية ،ومن الجنوب بلدة الحفر.
جغرافياً ،تقع صدد على خط الطول 36.56
شرقاً ،وعلى خط العرض  34.18شماالً.
وم��ن بلدة ص��دد العريقة التاريخية بكل
مق ّوماتها وأصالتها وتاريخها ،خرج مثقفون
وتخصصاتهم .فصدد تع ّد أ ّم
بكل درجاتهم
ّ
المدارس في المنطقة الشرقية ،ويعود التعليم
المدرسي المنهجي في صدد إلى أوائ��ل القرن
الماضي ،وما هو جدير بالذكر أيضاً ،كنائس
صدد التي كانت وال تزال جامعات إيمان ونور
أحب
وسالم ،تفتح مدارسها الصيفية لك ّل من
ّ
تعلّم اللغة السريانية اآلرامية القديمة.

مغتربة �سورية تعيد قطعة �أثرية م�سروقة �إلى مدينة معلوال

أما األدوات والمعدّات الممنوع
استعمالها فتتلخص ب��ـ :الشباك
(ال��ع��م��ي��اء) الضيقة ال��ت��ي تسبب
ضررا ً باألسماك الصغيرة المتفلتة،
ال��دي��ن��ام��ي��ت ق��ات��ل ب����ذرة السمك
وك���ل وس��ي��ل��ة م��ن ش��أن��ه��ا إل��ح��اق
األذى باألسماك وكائنات بحرية
أخ��رى ،اإلض��اءة القوية في الليل
(كاستعمال م��ول��دات الكهرباء)،
الصيد على مسافة أق��ل من 500
متر ،استعمال الكومبراسور.
ك��ل ه��ذه األم���ور وال��ب��ن��ود يجب
أن يضعها الصياد نصب عينيه
ليحصل على م��ورد دائ��م لعائلته،
وللحفاظ على ثروتنا السمكية مع
مرور الزمن.

مطالب

وللصيادين مطالب أهمها تأمين
ب��ي��ئ��ة ص��ي��ح��ة ص��ال��ح��ة للمرافئ
وال��م��وان��ئ (ال��ش��واط��ئ والعمق)
عبر منع ص��ب المجاري الملوثة
لها وتنظيف ما تبقى من مخلفاتها
في البحر ،تنظيم البيئة ،توقيف
ع��م��ل��ي��ة ش��ف��ط ال���رم���ول ال��ح��م��راء
ال��ذي يتسبب بإقفال المسارات
وال���م���م���رات ال��ت��ي ي��ن��ط��ل��ق منها
ال��ص��ي��ادون لعرض البحر ،ومنع
وصول المواد الكيماوية والزيوت
ال��م��ح��روق��ة وغ��ي��ره��ا م��ن ملوثات
المعامل والمصانع التي تصب على
الشواطئ.

واجبات

وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ع��ل��ى ال��ص��ي��اد
واجبات تفرض أن يتقيد بالقانون
المتعلق بتنظيم الصيد البحري
ول��و بصيغته القديمة الموجودة
منذ االستعمار الفرنسي عام 1929
والقيام بالتزاماته المبدئية ستكون
عندها حتمية تحديثه ودراسته
بشكل جدّي كفيلة بأن يكون لدينا
بيئة بحرية تخدم الصياد وتحفظ
ثروتنا السمكية في األيام المقبلة.

بالتعاون مع الوكالة
الوطنية لإلعالم

رشا محفوض – مهران أبو فخر
أعيدت إل��ى دي��ر م��ار سركيس وباخوس في
معلوال ،عدة قطع أثرية من بينها باب خشبي
يعود إلى  1700سنة ،كانت التنظيمات اإلرهابية
قد سرقتها من المدينة التاريخية.
وقالت المغتربة السورية الشابة آنا مسعد
الخشبي إلى
التي ساهمت ف��ي إع���ادة ال��ب��اب
ّ
كنيسة الدير لـ«سانا» ،إنها علمت من خالل
المصادفة التي جمعتها بمختار منطقة رأس
بعلبك في لبنان ،بوجود باب أثريّ اشتراه عن
طريق أح��د األش��خ��اص اللبنانيين من منطقة
عرسال ،والذين يتاجرون باآلثار المسروقة
والمه ّربة من سورية عموماً ،ومن مدينة معلوال
خصوصاً ،وق ّرر الحفاظ عليه كونه قطعة أثرية،
ليتمكن من إعادته إلى سورية.
وأضافت مسعد أ ّنها عرضت على المختار
مقابالً ماديا ً السترجاع الباب األثريّ لكنه رفض،
وق��ال« :نحن نعرف ما معنى الحرب وهدفنا
عودة باب الكنيسة إلى مكانه».
وأك��دت أنها عملت على التواصل مع وسيلة
إعالمية لبنانية بهدف توثيق الحدث باعتبار
أن ج��زءا ً من الحرب التي تتع ّرض لها سورية
حرب إعالمية هدفها تشويه الحقائق ،لتقوم
قناة «أو تي في» اللبنانية بمساعدتها في ذلك،
وتواصلت أيضا ً مع السفارة السورية في لبنان
ووزارة السياحة ومديرية اآلثار والمتاحف في
ريف دمشق لتأمين اإلجراءات المناسبة لعودة
القطعة األثرية في وق��ت تتزامن مع االحتفال
بعيد الميالد.

وأكدت مسعد أن مهمة المغتربين السوريين
تتمثل ف��ي الحفاظ على ال��ص��ورة الحضارية
والتاريخية لسورية والتي تع ّد مصدر فخر لهم
وإبرازها للرأي العام العالمي في دول االغتراب
ليكونوا سفراء بلدهم في أيّ أرض يتواجدون
فيها .
وتض ّمنت القطع األثرية التي أعيدت إلى دير
مار سركيس وباخوس أيضا ً بعض األيقونات
والصلبان النحاسية.
وف��ي ه��ذه المناسبة ،ق��ال بطريرك أنطاكية
وس��ائ��ر المشرق ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام خالل ترؤسه قداسا ً
ف��ي دي��ر م��ار سركيس وب��اخ��وس ف��ي معلوال:
«جئنا قبيل عيد الميالد لكي نبدأ من هنا أفراحه
على رغم مآسينا ومعاناة الماليين من شعبنا
ألن إيماننا أكبر من أيّ تح ّد وألم».
واعتبر البطريرك لحام أن استرجاع الباب
الخشبي ال��ذي عمره  1700سنة واأليقونات
والصلبان يعيد إلينا األمل بأن أب��واب سورية
ستفتح أمام العالم أجمع من جديد .مؤكدا ً أن
تضامن السوريين م��ع بعضهم ه��و العنوان
الكبير لسورية ،و«سنعود وطنا ً واحدا ً وشعبا ً
وقلبا ً ورؤي��ة واح��دة وسيعود األم��ان والسالم
إلى سورية» ،داعيا ً إلى المحبة بدال ً من الكراهية
ألن سورية بلد المحبة والتسامح والمصالحة،
شاكرا ً كل من ساهم في استرجاع هذه األثريات.
وأكد وزير السياحة السوري المهندس بشر
يازجي عقب القداس أن الدور األساسي للحكومة
حماية كل شبر من األرض السورية بما فيها
المقدسات الدينية ،وقال« :معلوال ،وعلى رغم ما

تعرضت له من خراب وإرهاب ،إال أنها ستعود
لتنبض بالحياة م��ن جديد وستكون مقصدا ً
لحجاج العالم» .معتبرا ً أنّ عودة الباب الخشبي
وبعض األيقونات والصلبان سيليها استرجاع
عدد من المسروقات.
ولفت وزير الثقافة السوري عصام خليل إلى
أن السوريين مصممون على الحياة ورسالتهم
هي المحبة والسالم .مؤكدا ً أن كل اآلثار السورية
التي تعرضت للسرقة من قبل اإلرهابيين موثقة
لدى ال��وزارة على نحو ال يتيح لهم أن يتاجروا
بها في األسواق العالمية.
وأشار محافظ ريف دمشق المهندس حسين
مخلوف إلى أن المحافظة تعمل جاهدة إلعادة
الحياة والبناء وترميم واجهات األبنية والمحال
«ح ّولت
في معلوال ألنها مجال اهتمامنا .وقالُ :
 300مليون ليرة سورية إلى البلدة من أجل ترميم
واجهات المباني والمحال فيهاُ ،
صصت 250
وخ ّ
مليون ليرة للمتضررين واألهالي في البلدة .كما
ُقدّم أكثر من  1700طلب لتقدير األضرار والكشف
على أكثر من  350منزال ً وعودة األهالي إليها».
يشار إلى أن سورية كانت قد استعادت أكثر
من  93قطعة أثرية مهمة بالتعاون مع المديرية
العامة ل�لآث��ار والمتاحف ف��ي لبنان .وتقوم
المديرية بالتنسيق مع منظمة األم��م المتحدة
للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» في هذا
المجال ،إذ أصدرت المنظمة نشرة بك ّل اللغات
للفت االنتباه إل��ى القطع األثرية ذات الهوية
السورية.

