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  السيد المسيح إلىرسالة ميالدية من مطران سوري 
  سيدي

)1(  
قبل  مثل هذا اليوم ، بمناسبة عيد ميالدك الذي وقع في ستقبلك في قلوبنا وبيوتنا ووطننايام سنأد بع

  : نا وصلواتناالتي نرددها في طقوس نشودة المالئكةألحان أفي مغارة بيت لحم. وسنستمتع ب ،لفي سنة ونيفأ
  رض السالم، والرجاء الصالح لبني البشر عالي، وعلى األ المجد هللا في األ

مناسباتنا الدينية، التي يحترمها  همأفي واحدة من ، ونحن 2012ولكننا في هذه السنة الميالدية 
   .مام ثنائيات ميالدية متقابلةأنفسنا أي انتماء كان، نرى أنسان في وطننا من اإل

)2(  
في  ، وتحديداً رضة على األزمة حادّ أفي  ، يمرُّ عاليلى في األعاهللا ت الذي نريده دائماً  المجد فهذا

مرين في السنتين األ ، ونفوس ذاقتْ لمها األرفع المجد من قلوب عصرَ . فكيف يُ هوان إلى ذ انقلب المجدُ إ، ةسوري
ه العالم كلَّ ن أاستثناء ؟ حتى  دون فراد بها الحزن من كل جانب، وشمل كل األ، وفي جماعة لفّ المنصرمتين

صبحت في أنسان رجل الظالمين، وقيمة اإلأخترقت، وديست تحت أُ نسان قد بسط قواعد حقوق اإلأَ ن أعرف ب
   مهب الريح !

نها التسبيح والتمجيد والتهليل هللا، ألرفع ، تَ ائسنا في ليلة الميالد في ما مضىكانت جوقات الترتيل في كن
الذين كانوا ن ، وشهود الميالد : الرعاة المتبدوُّ يق يوسفيبها الصدّ ك مريم وخطّ مِّ أدك مع تستقبل حدث ميال

، وظهر معه جند سماوي، لن البشارة للعالمعيُ  وفي السماء وه والمالك، يحرسون حراسات الليل على رعيتهم
ن تعج بالمصليِّ  ناكنائسنت وكا .بعادهأالمحتفلين بالميالد و  قلوبَ  ، وقد غمر الفرحُ وأنشدوا نشيد الميالد

ف في المكثَّ  حضورال، وزاد طفالهم الزاهية المناسبة الروحيةألوان ثياب أنت عمار، وقد زيّ يات من كل األوالمصلِّ 
يشهدون لميالدك في ليلة جميعهم ، على مجد نوارها الدافئة، مجداً أالتي انتصبت فيها شجرة الميالد ب ،الكنائس

ما في هذه السنة فكل أ .خاء والعيش بهناءت فيها المحبة واإل، وعمّ والنجوم في السماء ت بضوء القمرصافية تألق
عابسة، والقلوب ، والوجوه فالسماء تبكي بحرارةحتى أنك تخال نفسك في ليلة الصلبوت، ر وتبدل، تغيّ شيء 

يهيمن على كل شبر ي الماّدي والمعنو جراس الكنائس مختنقة، والظالم أصوات أمكلومة، والنفوس حزينة، وحتى 
  .رضنا المباركةأمن 
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)3(  
  سيدي

ة مدننا وقرانا، زقَّ أشالء تناثرت في شوارع و ي سالم هذا ؟! واألأج ! فرَ ث عنه وال حَ فحدِّ  السالم ماأ
وماليين ى، وبئة شتّ أو مراض أالف بجروح و مئات اآل صيبَ أُ تباركت برساالت السماء، و  رضٍ أوالدماء سالت على 

ئين ونازحين ووافدين تحت كل صبحوا الجأبتعاليم سماوية، و العالم  دتْ قتلعوا من ديارهم التي زوّ أُ ن من المواطني
 بالد إلى فهاجر ،مانمل من عودة األقطع األخر وبعضهم اآلبعضهم يفترش األرض ويلتحف بالسماء، كوكب، 

وجمدت الدموع في مآقي الكبار والصغار  ،ن الناس كافة، وانتشر الفقر والحاجة بياهللا الواسعة دون تفكير بالعودة
الفساد في مرافق الحياة،  ، وعمّ وشيوخهم، وسادت الفوضىمهاتهم أو  ،ورجاالتهم ،طفالهموأ أحبتهم، عونوهم يودِّ 

في طوابير متناثرة في كل  والمواطنات عداد كبيرة من المواطنينأ بواب الرحمة والعطاء، ووقفتْ أ غلقت كلُّ أُ و 
هم يشكون بالحصول على لقمة العيش، وكلّ  طمعاً  ،فرانمام الحوانيت واألأات، و والجادّ سواق األمكان، خاصة في 

 ،والماء ،الكهرباءالغذاء، و ر لهم رون على ماضيهم القريب الذي وفّ ، ويتحسّ البشرية والمادية والمعنوية قلة الموارد
، فحرمتهم الظروف وجاعألالم واخشبة اآل لب على، ويبكون على وطنهم الذي صُ نواع االتصاالتأوكل  ،والوقود
 متابعة تحصيلهم بعدم إمكانية وذلك ،منعتهم من القضاء على الجهل، و ة من الصالة في الكنائس والجوامعالسيئ

صاروا وأعلنوه ميثاقًا لألمم والشعوب، ، ، وبدل السالم الذي تغنوا بهكما يليق العلمي في كل المراحل الدراسية
بت رِّ رت وخُ مِّ اهم في العيش برخاء ورفاه وسعادة، كما دُ حالمهم ورؤ أالتي قضت على  ،رسةطعمة للحرب الش

  بعد عين !  ثراً أصبحت أحيائهم أمدنهم وقراهم، بل بعض قسام هامة من أ
  علنه المالك في ليلة ميالدك ؟ أنحن من السالم الذي  ينأف
من  ،ن ال مكان للديكتاتوريات بعد اليومأبرض، األ إلىفي رسالتك بعد مجيئك  علنتَ أ ! ا سيديينت أ

 إلى ودعوتَ  بالحريات العامة، رتَ ، وبشّ سللقيادات الدينية المهيمنة على رقاب الناخالل ممارسات خاطئة 
 ،من العنف ت لعالم خالٍ ، ودعو بكل درجاتهالفساد  ، وحاربتَ م الديموقراطيات في كل المجتمعاتترسيخ مفهو 

  العدالة بين بني البشر !نشر ، و رضالسالم على األجل تأسيس أ، كل ذلك من تل، والقرهابواإل ،والقمع
)4(  

  سيدي
 ،والصعبة ،، نحن في هذه المرحلة العسيرةبميالدك في مغارة بيت لحم صالحاً  رجاءً عطيت العالم ألقد 

على  كان ثقيالً  عاماً ، سنودع يامأنه بعد عيد ميالدك بأل ،الرجاء الصالحهذا  إلىة بحاجة ماسّ والمحرجة جدًا، 
من بالخير واأل ن يكون حافالً أنرجو  ، ونستقبل عاماً حباطبالسواد والضبابية واإل حاً ذ جاء ملفَّ إ ،صدورنا
  .ةوالطمأنين
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نسان لعقود للمساواة بين المواطنين، وعاش اإل نموذجاً أكانت  ةن سوريألقد شهد العالم كله ب 
نسان اإل قتلُ ويَ  ،د بالدمعمَّ ما ستُ  يوماً  ةن سوريأحد أيتوقع ولم يكن ، مان واستقرار تحت سقف الوطنأب طويلة

   .الم اآلمان واالستقرار من سمائهازول كل مع، وتَ عتدي المواطن على المواطن عالنية، ويَ نسانخاه اإلأ
، وجلبة الطيران زيز الرصاصأصوات المدافع، و أن قذائف الهاون، و أبخطر على بال بشر ولم يَ 

وساحاتها وميادينها، والعبوات الناسفة التي تفجَّر في كل مكان وتلوِّث  بابات في شوارع المدنومرور الدّ الحربي، 
زيد من ، وتَ هلياأل االجتماعي، والسلمَ  منَ ال بل تهدد األ ! المظاهر المعتادة في حياة الوطن ، ستكون منالبيئة

، عليهم خطف عزيزٌ عرفون متى يُ ال يَ ذ إ، وم في الليلفي نفوس المواطنين، وتحرمهم من النحاالت الرعب والقلق 
هم كلهم وكلُّ ، حدأفي ساعة ال يعرفها  هم بوابَ أ ع الموتُ قرَ و يَ أهم، هم وبيوتُ موالُ أنهب ، وتُ عراضهمأعتدى على و يُ أ

  باتوا يخافون من الخوف !!
)5(  

  سيدي
بوقف نزيف  ية وخارجها، لإلسراعفي سور  صحاب القرارألهم ن تُ هو : أ ،ما نطالب به في عيد ميالدك

وضمد والمقتلعين قسرًا من مساكنهم، النازحين،  يواء إمن  نحن المواطنين ومن يعيننا من الخارج، الدم، لنتمكن
ومساعدة الشيوخ عالة المساكين والفقراء، إ سر المعتقلين والمخطوفين، و أوفك  ،جراحات المرضى والمصابين

! وأِعنهم ليجلسوا على وجامعاتنا وكنائسنا وجوامعنا  ومعاهدنا مدارسنا إلىلحياة عادة اإ و واألطفال واألرامل، 
طاولة المفاوضات للمصارحة والمصالحة، وإلعادة الحياة إلى طبيعتها، فيعود األمن واألمان واالستقرار إلى كل 

  أرجاء الوطن.
   ن الثنائيات الميالدية المتقابلةأالمحقة نرى مام هذه المطالب أ

  اليأس ـالرجاء  الحرب...ـ السالم  الهوان... ـ مجدال
  .لوطنلوفيه الخير  ن القادم هو صالح أمل بال نفقد األ، ولكن لم في عيد ميالدك في هذه السنةأنختبرها ب

  .بكل المعاني ن يكون عامنا جديداً أفي حياتنا، ونرجو  ليكن ميالدك مجيداً 
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