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حتقيقات

برلماني فرن�سي يزور �سورية
وفد
ّ

الوفد الفرنسي خالل لقائه اللحام
أ ّكد رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام خالل
لقائه وفد النواب واإلعالميين الفرنسيين الذي يزور سورية ،أنه
آن األوان لالعتراف بفشل السياسات الغربية وطريقة تعاطيها مع
قضية اإلرهاب التكفيري ،الذي يجتاح دول المنطقة .مشدّدا ً على
دور البرلمانيين في تصويب المسارات السياسية التي تنتهجها
تصب
بعض الدول ض ّد سورية ،وتصحيح المواقف الخاطئة التي
ّ
في خدمة اإلرهابيين وال َق َتلة المتط ّرفين.
وأشار اللحام إلى أنّ سورية كانت على م ّر التاريخ وستبقى
موطنا ً للتمازج الحضاري والتفاعل اإلنساني بين مختلف االثنيات
ومعتنقي الديانات ،ومثاال ً للعيش المشترك والتسامح والتعاون
بين مختلف المك ّونات .مث ّمنا ً زيارة الوفد وجهوده ّ
لالطالع على
األوضاع في سورية عن كثب ،من خالل أهلها ومواطنيها الصامدين
في وجه اإلرهاب والقتل والتدمير ،والمتمسكين بدولتهم وأرضهم
على رغم الصعوبات.
م��ن ناحيته ،أع��رب رئيس «مجموعة الصداقة السورية ـ
الفرنسية» النائب جيرار بابت رئيس الوفد ،عن إعجابه بصمود
الشعب السوري وإص��راره على إع��ادة تأهيل المدارس والبنى
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«القومي» ينعى الأمين المنا�ضل �سهيل ر�ستم:
تم ّيز بالعلم والمعرفة والح�ضور الالفت

 ...وجولة في حمص
التحتية المتض ّررة بفعل اإلره��اب ،وأض��اف :إن جميع األفكار
والمالحظات التي شاهدناها واستمعنا إليها خالل الزيارة ،سننقلها
إلى الشخصيات الدينية والعلمية واالجتماعية في فرنسا.
إلى ذلك ،التقى أعضاء الوفد الفرنسي مع أعضاء لجنتي الشؤون
العربية والخارجية والمصالحة الوطنية في مجلس الشعب
واستمع منهم إلى شرح حول الواقعين االجتماعي واالقتصادي
الراهن في ظ ّل ظروف الحرب اإلرهابية التي يتعرض لها الشعب
السوري.
كما أ ّكد وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي خالل لقائه
الوفد ،أن الوزارة تبذل جهودا ً استثنائية لتأمين الخدمات الطبية
وإيصالها إلى محتاجيها ،وضمان وصول اللقاحات إلى المناطق
كافة.
وق �دّم يازجي عرضا ً عن حجم األض��رار التي لحقت بالقطاع
الصحي نتيجة استهداف اإلرهابيين مؤسساته .الفتا ً إلى أن
الحصار االقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري أ ّثر
سلبا ً على القطاع الصحي.
ب��دوره ،أكد بابت أن زي��ارة الوفد ذات طابع إنساني ،وتأتي

تعبيرا ً عن التضامن مع الشعب السوري والتع ّرف إلى احتياجاته
وسبل تأمينها بالتعاون مع جمعيات المجتمع األهلي.
وكان وفد النواب الفرنسيين الذي يض ّم إضافة إلى بابت كلاّ ً من
النائب جيروم المبير وعضو البرلمان األوروبي كريستيان أوتين،
قد وصل إلى سورية يوم السبت الماضي ،وبدأ زيارته بالالذقية.
ثم زار الوفد مدينة حمص حيث ّ
اطلع على مواقع أثرية وتاريخية
فيها ،والدمار الذي لحق بها من ج ّراء االعتداءات اإلرهابية .وأكد
بابت ضرورة تكريس جهود قادة العالم من أجل عودة المهجرين
السوريين إلى ديارهم ،ومحاربة القوى الهمجية .معربا ً عن أمله
بعودة األمن إلى سورية وبدء عملية إعادة اإلعمار فيها.
وأشار إلى أن الغاية من الزيارة التضامن مع الشعب السوري
وتشكيل صورة موضوعية وحقيقية عن األوض��اع في سورية.
من ّوها ً بالجهود التي بُذلت من قبل السلطات المحلية في خصوص
عمليات إعادة اإلعمار وعودة الحياة إلى معظم أحياء المدينة.
من جانبه ،قدّم محافظ حمص طالل البرازي عرضا ً عن واقع
المدينة وتميّز نسيجها االجتماعي المتن ّوع الذي كان من أسباب
استهدافها من قبل التنظيمات اإلرهابية.

نعى الحزب السوري القومي االجتماعي إل��ى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر
الحدود ،األمين المناضل سهيل نسيم رستم ،الذي وافته
المنيّة في  2014/9/27عن عمر ناهز سبعين سنة.
وجاء في بيان النعي :األمين الراحل من مواليد دمشق
عام  ،1946انتمى إلى الحزب عام  .1966حفلت مسيرته
الحزبية بااللتزام والعطاء واإلبداع ،وتح ّمل مسؤوليات
محلية ومركزية عدّة ،بدءا ً من مسؤولية مذيع مديرية إلى
مدير مديرية ،فناظر لإلذاعة واإلعالم ،ثم ناموس لمنفذية
حلب ،ومنفذ عام لمنفذية دمشق ،مفوض للكيان الشامي،
ثم معتمد لمعتمدية الشام .كما تحمل مسؤولية رئيس
لجنة تاريخ الحزب في الشام لعدّة سنوات.
ُمنح رتبة األمانة عام  1981وان ُتخب عضوا ً في المجلس
األعلى عام  ،1990وحائز على شهادة البكالوريوس من
جامعة دمشق.

كتب الراحل عددا ً من الدراسات حول المفاهيم القومية
االجتماعية ،وهو الصحافي الملتزم والباحث المتمكن
والقياديّ الواسع الثقافة ،المتع ّمق بفكر سعاده وفلسفته،
له عدد من المؤلفات والدراسات ،تميّز بمناقبيته القومية،
وك��ان م��ن ال��ق��ي��ادات الحزبية وذوي الحضور الالفت
اجتماعيا ً وثقافياً.
عايش األمين ال��راح��ل ع��ددا ً من المحطات الحزبية
الرئيسية ،وكان أمينا ً مؤتمنا ً على مبادئه وعقيدته طوال
حياته ،خصوصا ً يوم كان مفوضا ً خالل مرحلة العمل
الس ّري في الشام.
برحيل األمين سهيل رستم ،يخسر الحزب مناضالً
قوميا ً وقياديا ً مثقفا ً وهب كل حياته للحزب والقضية.
وقد ُش ّيع الراحل في مأتم حزبي وشعبي في بلدته
المقعبرة في نطاق منفذية الحصن.
البقاء لألمة

طالب و�إعالميون خالل زيارتهم معلوال و�صيدنايا :ن�ستنكر الأعمال الإرهابية التي لحقت بدير مار تقال
سفيرة اسماعيل
على هامش أعمال المؤتمر الدولي للشباب الذي ّ
نظمته جمعية «خطوة»
تحت عنوان «خطوة من أجل سورية» ،زار الطالب واإلعالميون المشاركون في
المؤتمر بلد َتي معلوال وصيدنايا في ريف دمشق ،للوقوف عن كثب على األعمال
اإلجرامية التي ن ّفذتها التنظيمات اإلرهابية المسلحة في دير القديسة مار تقال في
بلدة معلوال منخراب ،وتدمير طاول كل شيء.
تج ّول الوفد القادم من  39دولة في دير مار تقال وعدد من األماكن الدينية
والسياحية في معلوال ،وعبّروا عن حزنهم وأسفهم لما شاهدوه من آثار دمار
ونهب وخراب في الدير من ج ّراء اعتداءات التنظيمات اإلرهابية المسلحة .مؤكدين
أن ما شاهدوه في سورية مخالف لما كانت تبثه بعض الوسائل اإلعالمية ،وأنهم
سيعملون على نشر الحقائق كما هي على األرض.
وأكد أعضاء الوفد أن من الواجب على الجميع العمل لوقف ما يجري في
سورية من تخريب للحضارة والتراث االنساني ،ووقف م ّد التنظيمات اإلرهابية
بالمال والسالح ،والعمل على مساعدة الشعب السوري للخروج من األزمة.
وقال بورا شيلك ،رئيس االتحاد الطلبة الثانويين في تركيا :جئنا مع اتحاد
الشباب التركي للتضامن مع الشعب السوري وللتعبير عن محبتنا لسورية
قيادة وشعباً .مضيفا أن اإلرهاب الذي لحق بدير مار تقال يؤكد مدى تخلف هؤالء
اإلرهابيين الذين يقومون بتخريب الحضارة والتاريخ في سورية.
وأكد شيلك أن من قاموا بهذه األعمال ليسوا بشراً .مبيّنا ً أنّ هؤالء الشباب
جاؤوا إلى سورية للتعبير عن رفضهم ما يجري فيها ،وللقيام بما يجب تجاه هذا
البلد لوقف هذا اإلرهاب.
إلى ذلك ،عبّر أحد الشباب القادمين من إيطاليا عن حزنه الكبير لما شاهده من
دمار في دير مار تقال والمدينة القديمة في معلوال .مؤكدا ً أنه سيعمل عندما يعود
إلى بلده لتبيان الحقيقة عما يجري في سورية وكشف مدى الكذب والتزييف
الذي استخدمه اإلعالم على مستوى العالم لحجب الحقائق عن الرأي العام.
وقال :إن ما شاهدته في سورية يؤكد أن الهدف من هذا اإلرهاب طمس حضارة
بلد وشعب يمتد آالف السنين في التاريخ.
من جهته ،أ ّكد آرتور إيرالن ،الصحافي في موقع إلكتروني في فرنسا ،أهمية
زيارته إلى سورية ليرى عن قرب ما يجري فيها بعيدا ً عن التضليل والكذب،
وذلك من خالل زيارة عد ٍد من األماكن المهمة ال سيما مدين َتي معلوال وصيدنايا.
ومشاهدة حجم التخريب الذي لحق بدير مار تقال نتيجة األعمال اإلرهابية .الفتا ً

إلى أنه لدى عودته إلى فرنسا سيشرح للناس هناك عن الواقع المختلف عما
ي َ
ُنشر ،فسينقل ما شاهده بأم عينيه ،وسيعمل لتغيير الصورة المرسومة عن
سورية في أذهان الفرنسيين.
ودعا إيرالن إلى ضرورة مساعدة المجتمع السوري ليتمكن من الخروج من
األزمة التي يعيش فيها .مؤكدا ً أن الحزن الذي اعتراه لدى رؤيته ما ح ّل بهذا البلد
وبشعبه كبير ج ّداً.

�آثار �صور ُتباع عالمي ًا من قبل ال�صهاينة ...وعلن ًا!
علي سليمان
كشف موقع «يا صور» اإلخباري اإللكتروني ،عن فضيحة عالمية وجريمة
ّ
بحق التراث الحضاري واألثري اللبناني والصوري على وجه التحديد .فكلنا
نعلم أنّ قوات االحتالل الصهيوني مارست وخالل وجودها في جنوب لبنان،
وقبل ان تندحر على أيدي المقاومين األبطال عام  ،2000كل أنواع السرقة
ّ
المنظمة التي استهدفت كنوزنا األثرية والتاريخية ،ولم توفر شيئا ً إال وأمعنت
فيه نهبا ً وتخريباً.
يذكر أبناء صور والجنوب جيدا ً كيف أنّ الصهاينة كانوا يسرقون القبور
األثرية ويقومون بعمليات نبش وبحث وتنقيب في األماكن األثرية ،إذ إ ّنهم
استولوا مرارا ً على كنوز ذات قيمة تاريخية عظيمة ،وكان لصور حصة األسد
من عمليات النهب الصهيونية هذه.
أما اليوم ،فيقوم شخص (أو مؤسسة) يحمل اسم «»pharaoh_crypt
ببيع قطع أثرية وعمالت ومسكوكات صورية أثرية على موقع «»Ebay
العالمي لقاء مبالغ تتراوح بين  20دوالرا ً أميركيا ً و 1000دوالر!
يؤكد البائع أنه يعمل في دولة الكيان الغاصب «إسرائيل» ،وأن كل قطعه
المعروضة للبيع هي قطع أثرية أصيلة ويتم تسليمها إلى المشتري مع شهادة

تؤ ّكد مصدر القطعة وحالتها وعمرها الزمني.
ويشرح البائع أنّ «إسرائيل» دولة تش ّرع العمل في بيع اآلثارات وشرائها،
وأنه يضمن أن جميع القطع أصلية!
متخصص بعلم اآلثار ،وهو خ ّريج
أما المسؤول عن عملية البيع فيقول إنه
ّ
جامعة «تل أبيب».
ومن المعروضات على الصفحة عمالت صورية أثرية كثيرة (السحاتيت)،
إضافة إلى قطع أخرى ،كما أنّ التواصل المباشر مع البائع قد يجعله يعلن عن
موجودات أكثر قيمة وأكبر أهمية.
أما من خالل تواصلنا الشخصي مع البائع للشراء على سبيل االستطالع،
فاعتذر عن عدم قدرته على التسليم في لبنان ،طالبا ً تزويده بأيّ عنوان آخر
سواء في أميركا أو روسيا أو في دول أخرى ...هكذا وبك ّل وقاحة!
يبقى األمر رهنا ً بالحكومة اللبنانية وأجهزتها التي تقع على عاتقها مسؤولية
مالحقة عمليات البيع غير الشرعية أليّ قطعة أثرية لبنانية وفي أيّ مكان حول
العالم .و«البناء» تض ّم صوتها إلى صوت «يا ص��ور» ،كي تتح ّرك الجهات
المعنية ،ووزارة الثقافة تحديداً ،ال سيما من خالل منظمة «يونيسكو» وغيرها
من المنظمات الدولية.

إلى ذلك ،قدّم مدير آثار ريف دمشق الدكتور محمود حمود شرحا ً عن بناء دير
مار تقال وسبب تسميته بهذا االسم .وأشار إلى أنه لدى دخول اإلرهابيين مدينة
معلوال األثرية التي بنيت منذ  15ألف سنة ،د ّمروا كل شيء فيها وخ ّربوا األديرة
والكنائس في البلدة وحرقوا ضريح القديسة تقال ،ود ّمروا كل المقتنيات األثرية
واأليقونات الثمينة واألجراس والتي يصل عمرها إلى آالف السنين.
ب���دوره ،أوض��ح الدكتور ج��وزف سعاده عضو مجلس مدينة معلوال أن

اإلرهابيين دخلوا البلدة في األول من كانون األول  2013وهاجموا البلدة القديمة
وخطفوا الراهبات وقاموا بحرق الكنيسة وسرقة كل المقتنيات واأليقونات
األثرية واألجراس وكسروا جميع الصلبان ،إضافة الى حرق مقام القديسة بكل
موجوداته.
من جهته ،أوضح المهندس الياس هالل المشرف على أعمال الترميم واإلصالح
في دير مار تقال ،أنّ أعمال الترميم في الدير مستمرة ،واصفا ً حجم التخريب الذي
ألحقته التنظيمات االرهابية المسلحة بالدير بالكبير جداً .لهذا ،يحتاج إلى وقت
طويل لإلصالح وإعادته الى ما كان عليه.
وأشار هالل إلى أنهم باشروا حاليا ً بترميم سكن الراهبات واألقسام الملحقة
فيه إلعادة الحياة الى الدير الذي يضم  75غرفة إضافة الى الكنائس والمقام
والميتم .الفتا ً إلى أن الترميم يتطلب أرقاما ً كبيرة .ومؤكدا ً أن عمليات الترميم تتم
بكوادر محلية من مدينة معلوال وأن الدولة تقوم بتسهيل أعمال الترميم من خالل
المتابعة الحثيثة من قبل محافظ ريف دمشق .متوقعا ً أن تنتهي أعمال الترميم
في منتصف العام .2016
وخالل لقائها الطالب واإلعالميين ،تم ّنت األم فبرونيا نبهان رئيسة دير سيدة
صيدنايا ،عودة األمن والسالم إلى سورية ألنها أ ّم الجميع .ويجب المحافظة
عليها .واصفة كل من يقوم بالقتل وسفك الدماء بأنه بعيد عن الله.
وحول زيارة الوفد ،قال الدكتور ريمون هالل رئيس جمعية «خطوة» وأحد
ّ
منظمي الزيارة ،أنه من خالل التواصل مع الشباب المثقفين الواعين خارج
سورية ،وجدنا أن هناك أسئلة كثيرة تدور في أذهان كثيرين وال يمكن االجابة
عنها عبر االنترنت .لهذاُ ،ن ّظم هذا اللقاء الذي حرصنا على ان يضم مختلف
الشباب من جميع أنحاء العالم :أميركا ،وأميركا الجنوبية ،وبريطانيا ،وفرنسا،
وإيطاليا ،وبلجيكا ،وهولندا ،وروسيا ،وإي��ران ،وتركيا ،وكوريا الديمقراطية.
إضافة إلى عد ٍد من الدول العربية.
وأكد هالل أن كل مجموعة من الشباب تمثل منظمة أو جامعة معينة ،ولديها
أسبابها لقدومها .والشباب مثقفون في غالبيتهم ،وكانوا خالل المؤتمر الذي عقد
مؤخراً ،في بث حي ومباشر مع مؤسساتهم التي ينتمون إليها .مبيّنا ً أن الهدف
من عقد هذا اللقاء نقل صورة صحيحة وواقعية ضمن أجواء حرة وديمقراطية
من خالل إجراء حوار شباب سوري مع شباب غربي حول مختلف القضايا التي
تهمنا وتهمهم في الوقت نفسه .لهذا كان اسم الفعالية «خطوة من أجل سورية».
ولفت هالل إلى أن الجميع دُهشوا من خالل الزيارات التي قاموا بها في سورية
لما شاهدوه .إذ كانت لديهم انطباعات مختلفة تماما ً ع ّما يجري في الواقع.

