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التقوى

منطقة   7 سو*ية  تقع 
على  
أل'سط،   Xلشر


لشاطئ 
لشرقي للبحر 

ملتوسط µ متتد شرقي 
لبحر سلسلة 

لسهو�  تليها  
لر
ئعة  
جلبا�  من 
من  
لعديد  عxها  مير   bل
 
خلصبة 

أل�ا*، تليها 
لبا9ية 
لسو*ية حيث 
 !9� 'قد  
لغنية،  
لباطنية   #

لثر'

ملناخي -y ظهو* مناطق  lلتنو
 
هذ
طبيعية خالبة، مما جعل من سو*ية 
موطًنا للعديد من 
حلضا*
# على 

مرِّ 
لتا*يخ.
 7 'تطو*#  
لز*
عة  عرفت  لقد 
سو*يا منذ �كثر من ١٠٠٠٠ سنة. 

�يًضا  
كتشفت  
لقدمية  سو*ية   7'
�نتجت  'قد  
ملعا�9.  �سر
* صناعة 
مملكة ما*2 
لقدمية 
لقصو* '
ملعابد 
 Wلتقد
 عكست   bل
 
جلد
*يا# '

لذ2 كانت تتمتع به 7 "ا�  gلكب

 kكتشا
 مت  كما  
لثقافة. ' 
لتجا*< 
مكتبة كبg< مليئة بـ ٢٠٠٠٠ من 

لثالث  
أللف  من  
ملسما*ية  
لرقم 

قبل 
مليال9 7 سو*يا.
قدمت  فقد  �'غا*يت  مملكة  �ما 
'كا�  
ألÖديا#.   y'� لإلنسانية 

لثقافة '  >*

إل9  7 عريق  تا*يخ  nا 

لدين ' 
لقـانو� ' 
لدبلوماسـية '

لقرنني  بني  ما  
لفتر<  
إلقتصا9 7 '

قبل  عشر  
لثالث ' عشر  
لسا�9 

مليال9.


لقصر  kكتشا
�ما 7 -يبال، فقد مت 

مللكي 
لذÆ 2تو2 على '
حد من 

لقدمي.  oلعا
�كÙ�' xل �*شيف 7 

لفن ' بالتجا*<  -يبال  
شتهر#  لقد 

لز*
عة '
لصناعة، 'السيما صناعة '

ملرصعة  
ملنحوتا# 
خلشبية ' 
حلرير 

بالعا½ '
للؤلؤ.
 ،(٢٧٠-٢٧٣) تدمر  مملكة  �ما 
 xك�' >gفقد كانت قو< جتا*ية كب

لعصر.  �لك   7 للر'ما�  منافس 
 Wليو
 تدمر  'قعت  
لشديد  لألسف 
 
9مر' 
لذين  9
عش  'حو¾  بيد 

بقلم: �مي Oبر�هيم
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 bل

لعديد من معاملها 
لتا*�ية 
nامة 
 ��  �'9 
لتا*يخ   xع صامد<  ظلت 

ميسها �حٌد بأ�!.

حلضا*تا�  كانت  سو*ية   7'
موطن  فهي  
إلسالمية، ' 
ملسيحية 

لكنائس '
ملساجد 7  Wلعد9 من �قد

لعاo. '9مشق �قدW عاصمة مأهولة 
 bل

لعاo مبناnUا 
لقدمية 
جلميلة ' 7

تعتx حتفة فنية Àد �
ִדا.
 bل
 
لعقو9   7 سو*ية  كانت  لقد 
�كثر  من  
حد< ' 
ألUمة،  سبقت 

لد'� �منا '�ماًنا 7 
لعاo. 'كانت 

القتصا9ية  سكا�ا  معظم  حالة 
من  
لغالبية  -y كو�  -ضافة  جيد<، 

لتعليم   �� 
ملثقفني '
ملتعلمني حيث 

7 سو*ية "اh متاًما.
سكا�  غالبية   �� من  
لرغم  'على 
سو*ية من 
ملسلمني، -ال ��ا كانت 

جلميع  فيها  يتمتع  علمانية  9'لة 
�لو�  ال   
9
مو ما  
لعبا9<  Àرية 
كا�  لقد  
آلخرين.  'سالمة  بأمن 
كل  من  
ملسلمو� ' 
ملسيحيو� 
'�خو<،   Wئا'  7 يعيشو�  
لطو
ئف 
كنيسة  تر!  ما   
gًكث �نك  لد*جة 
'كأ�ما  مًعا  يقفا�  مسجد   *
Öو
حب   7 
لبعض  بعضهما  يعانقا� 
 y- ملسلمو� 7 سو*يا
�بد2. ينتمي 

لعديد من 
لطو
ئف، 'قد كانت كل 

طائفة قاy- >*9 حٍد ما على مما*سة 
فيها  يكن   o 
ألقل  على  معتقد
ִדا، 
�حد ُيستهدk بسبب -نتمائه 
لدي�.

لألسف ال ينتشر 7 
لد'� 
إلسالمية 
�يضا   hتعا 'لكنها  
لفسا9 فحسب 

إلنسا�،  Xمن نقص حا9 7 حقو
'هذ
 ما �صبح جلًيا جد
 خال� �Uمة 


لالجئني 
لسو*يني. 

خلطف ' للقتل  طبيعية  فكنتيجة 
سو*يا  
كتسح  
لذ2   vالغتصا
'

لسو*يو�  فّر   ،٢٠١١  Wعا منذ 

لد'� 
ملجا'*< Àثا  y- vحلر
من 
لكنهم  
لكرمية.  
حليا< ' 
ألما�  عن 
ترحيب  fل  �نفسهم   
Ñد'  o

ملسلمني،  -خو
�م  غالبية  قبل  من 
 

ملفتر� �� يكونو 
لذين كا� من 
كأنصا* 
ملدينة 
ملنو*< ملهاجر2 مكة 


ملكرمة. 'لقد سا[# 
أل'ضاl مع 
مر'* 
لوقت، ح» 'صلت -y حٍد 

ال Æتمل.

�، لبنا�، 
لذ2 مير �يًضا gجل
 vفأقر
 bمU� بعد  سيما  ال  سيئة   lٍبأ'ضا
 B9'حد �غلق  قد  
لرئاسة ' 
لقمامة 
ال   Wليو
' 
لسو*يني.  تدفق  لوقف 
لبنا�   y- 
لعبو*  ميكن أل2 سو*2 
كفيل  لديه  كا�   
�- -ال  *Âًيا، 
لبناh. 'عال'< على �لك ال يسمح 
 7  
فُتركو بالعمل   pهنا للسو*يني 
 '�  Wألقال
' 
للبا�  يبيعو�   l*

لشو
بأجٍر  
لشاقة  
ألعما�   7 يعملو� 

.
Uهيد جًد
قد  
أل*�9،   ،hلثا
  vألقر
 
جلا* '

لسو*يني  Wكذلك �ما B9'غلق حد�
منذ Uمن طويل لد*جة �� 
لسو*2 

أخوا# السـوريني، أينمـا كنتم اآلن 6 هـذا العا� 
الكبw، تذكروا مثلنا السـوري "يا غريب كن أديب"، 
اح+موا دائًما قوانني البالد ال� احتضنتكم واح+موا 
سـكانها احملليني، حاولوا قدر املسـتطاع أن تفيدوا 
وتنفعـوا تلك البالد، وتذكـروا األيام ال� كنا نعيش 
فيها مسـلمني ومسـيحيني كأسـرة واحدة كبwة.
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التقوى

U'جته  Öلب  له  يسمح  ال   pهنا
'�'الB9. �ما 9'� 
خلليج فال تسمح 

ضيها، *� على  
ملقيمني  للسو*يني 
U'جاִדم  Öلب  
لسعو9ية،  باستثنا[ 
 
�� عد9ً 
لرغم من  '�طفاnم، على 

لد'� كانت 7 
لطليعة 7  Bمن هذ

-شعا� 
حلرv 7 سو*يا!.
تغلق  9'لة  Zخر  تركيا  'كانت 
حد'9ها بوجه 
لسو*يني ح» Âح 

لنا*  Xلتركي بإطال
مؤخًر
 للجيش 

حلد'9  عبو*  Æا'�  من  كل  على 

لسو*ية مما �y- !9 مقتل 
لعديد من 
Ùا�   �'9' مصر  '�ما  
لسو*يني. 
-فريقيا فقد �غلقو
 �يعهم حد'9هم 

�يًضا بوجه 
لسو*يني.
ميكن  فال  للسعو9ية،  'بالعو9< 
 
�- -ال  -ليها  يذهب   �� للسو*2 
 y'أل
كا� لديه قريب من 
لد*جة 
ميكنه  'عندها  
لز'½   '�  vكاأل
Uيا*<   >gتأش مبوجب  -ليه   vلذها

بالعمل،  له  يسمح  ال  'لكن  فقط. 
تصل  قد   Bهذ 
لزيا*<   >gتأش 'مد< 
'لكن  �شهر  ثالثة   y- �قصى  Àد 
بإمكانه جتديدها بعد 9فع مبلغ ١٠٠ 
يتخيل   �� 'للقا*�   .Wكرسو *يا� 

ملبلغ 
لذ2 جتنيه 
حلكومة 
لسعو9ية 

لذين ' 
لسو*يني شهرًيا   *

لز' من 
nم  
ستقباnا ' مساعدִדم  تدعي 

كالجئني!
لقد كانت سو*يا على مر 
لتا*يخ، 
 
فر' 
لذين  للمهاجرين  Zمًنا   
مال�

لسيئة 7 بلد
�م. فقد  lأل'ضا
من 
 hمليو من  �كثر  
لسو*يو�  
ستقبل 
 Xحلقو
 كافة  منحهم  'مت  عر
قي، 
'قد بقي عد9 كبg منهم 7 سو*ية 

ستقبل  كما   ،vحلر
  lندال
 ح» 
من   
فر' 
لذين  
للبنانيني  
لسو*يو� 
مفتوحة.   l*بأ�  ٢٠٠٦  vحر
�تذكر عندما U*# سو*يا 7 �لك 
كيف  عي�   Wبأ *�يت  فقد  
لوقت 
كا� يسمح للشعب 
للبناh �خذ ما 
يشا[ من 
ملتاجر 7 
ألسو
X "انا، 

لسو*يو� nم   Wقد 'شهد# كيف 
مقابل.   �'9 فيها  للعيش  مناnUم 
سيا*<  مر<  �'قفت  عندما  '�تذكر 
�جر< بعد نز'� �حد 
لركاv منها، 

لسائق  *فض  كيف  لبنانًيا،  'كا� 

�خذ قر¾ '
حد منه.
'قبل �لك 7 عاW ١٩٩٠، فّر 
لعديد 
 
من 
لكويتني -y سو*ية حيث لقو

ستقبل  'كذلك   .
حا* 
ستقباال 
 vبقلو 
لفلسطينيني  
لسو*يو� 
مفتوحة بعد ִדجgهم 7 �*بعينيا# 
'هم  
ملاضي  
لقر�  'ستينيا# 
 Xحلقو
 بكافة  
آل�  ح»  يتمتعو� 


لb يتمتع ֲדا 
لسو*يو�.


ستقبل  
لثانية  
لعاملية   vحلر
 خال� 
 ،W

الحتر' باحلب  
لسو*يو�، 

لفا*ين  
ليونانيني  
لالجئني   kالZ
�لك  'قبل  بال9هم.   7 vحلر
 من 
 ،y'أل
 
لعاملية   vحلر
 'خال� 

لالجئني   kالZ 
لسو*يو�  
ستقبل 
من �*مينيا '
لذين 'صلو
 -y سو*يا 
nم   Wفقد  ،
جد بائسة   k'ظر  7

ملالجئ، '  #

ملساعد 
لسو*يو� 
سو*يني،  بعد  فيما   
�صبحو 'قد 
 pهنا  ،٢٠١١  Wعا  9
لتعد ''فقا 
�*م�  �صل  من  سو*2   ٦٠٠٠٠

يعيشو� 7 حلب 'حدها.

العتقا9  على  يبعث  ما   pهنا ليس 
 Wليو
بأ� 
لسو*يني 
لذين يهاجر'� 

ملساªة   7 عا9ִדم   7  
يستمر' لن 
7 مو
طنهم 
جلديد<. على �ية حا� 
 
مهاجًر �ينشتاين   #xل� يكن   o�
'من  
ملتحد<؟  
لواليا#   y- �ملانًيا 

ملثا�  سبيل  على  ��كر  
لسو*يني 
عد9ً
 من نو
بغ 
ملهاجرين 
لسو*يني 
9
نيالز،  'ميتش  منعم،  ككا*لو� 

لفتا¹  'عبد  
لعقا9  'مصطفى 
لستيف  
لبيولوجي   vأل
 
جلند¤ 

جوبز!
 l

إلبد' cلسو*يو� بالنشا
يتصف 
تسمى  كانت  حلب   �� لد*جة 
كونغ  "هونغ  
ملاضية   #

لسنو  7
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قلعة Âعا� من 
آلثا* 
لقدمية 7 سو*يا

 xأل'سط" فقد كانت �ك
 Xلشر

 7 
لتحويلية  للصناعا#  منطقة 

سو*يا.

لسو*يني، �ينما كنتم 
آل�  h
-خو

لكبg، تذكر'
 مثلنا  oلعا
 
7 هذ
�9يبا"،  كن  غريب  "يا  
لسو*2 
 bل
 
لبال9  قو
نني  9
ئًما   

حترمو
سكا�ا   

حترمو' 
حتضنتكم 
 lملستطا
 قد*   
حا'لو 
ملحليني، 

لبال9،  تلك   
'تنفعو  
تفيد'  ��

لb كنا نعيش فيها  Wأليا
 
'تذكر'
مسلمني 'مسيحيني كأسر< '
حد< 

.>gكب

�يع   Bنتبا
 �لفت   ��  9'�  
gًخ�'
سو*يا  9
خل  
لسو*يني   h
-خو

ملسلمني  �يع   Bنتبا
' 'خا*جها 
 �Zلقر
  7 
لو
ضحة  
لرسالة   y-
َحتَّى  ِبَني  ُمَعذِّ ُكنَّا  ﴿َ'َما  
لكرمي: 
 .(١٦  :]

إلسر) َ*ُسوًال﴾  َنْبَعَث 
من  'غgها  
لكرمية  
آلية   Bهذ
تظهر  
لكرمي   �Zلقر
  7 
آليا# 
بوضو¹ �� غضب 
هللا 
لذÆ 2يط 
 bل
 
لفوضى ' 
إلسالمي   oبالعا
*فضهم  سببها  -منا  به،  تعصف 
ملبعو¼ 
لسما[. فمن هو 
ملبعو¼ 
هو  من  
لعصر؟   
nذ 
لسما'2 


ملوعو9 "يئه Z 7خر 
لزما�؟ من 
لذ2 
هو  من  
ملسيح؟ ' 
ملهد2  �نه  
9عى 
 #

لشخص 
لذ2 حقق ببعثته نبو[
'�حا9يث  
ملقدسة  
لكتب  �يع 
�؟  
ملصطفى  fمد  'سيدنا  نبينا 
�جل  من  ُبعث  �نه  
9عى  
لذ2  من 
 7  Wلسال
 '-*سا[  
لبشرية  توحيد 


لعاo؟ 
هذ
 hلقا9يا

   غالe� Wد Ugنه حضر< م-
'حقق  �لك  بكل  
9عى  
لذ2   �
'مآسي  معانا<  -�ا[   �-' �لك.  كل 

لعاo منوطة فقط باإلميا� Àضرته أل� 
هذ
 ما �مرنا به 
هللا 'نبينا 
لكرمي �.


