
 2010عيد الـمــيالد الدمـشـقي السـوري عام 

برعاية وحضور السيدة السورية األولى في  ھذه الصورة تخلّد مسيرة السوريين اإلحتفالية ، بمناسبة إنارة شجرة الميالد
باب ثم ) مدحت باشا ( في دمشق ِب ساحة جورج خوري ، في الٌقـّصاع وھو إمتداد الشارع المستقيم  2010كانون األول 

  .شرقي، باب توما َف القـّصاع الغـساني 

  

وأصبحوا … الميالدية  منذ أن ظھرت القوات الظالمية على أرضنا المقدسة، ُحرم السوريون من ھذه المسيرات اإلحتفالية
سالة التالية لذا يّصر األطفال السوريون على توجيه الر …يتّعـذبون من الحرب الجائرة والتي يتجاھـلھا العالم كله وال يراھا

   : إلى العزيز بابا نويل

  …ألن وطـنـنا مـعـّذٌب جدا: ھـذه السـنـة، ال نـطـلب مـنـك ال ألعـاب وال ھـدايا 

 نحـن بحـاجـة الى األمـن واألمان والسكـيـنـة كي نـدفـن شـھـدائـنا ونبكـيھم…  
 ـنـائـسـنانحـن بحـاجـة الى السـالم كي نـعـيـد بـنـاء مـدارسـنـا ومساجدنا وك…  
 نحـن بحـاجـة الى الراھبات والمطرانين والكھنة وكل المخطوفين في سوريا…  
 نحـن بحـاجـة الى الطـمأنـيـنة كي نعالـج ونـداوي قــلـوب كل أھـالـيـنا المعـذبّة…  
 نحن بحـاجـة الى الخبز كي نُشبع جوعنا والى سقف وفراش كي ننام ملء عيوننا…  
 والھدوء لنحّضر المغـارة حـتى ال يـولـد يسوع في الطريق نحـن بحـاجـة الى األمن…  
 نحن بحـاجـة الى األمان والسالم لنعـيـد بناء وطـننا سوريا أجمل وأقوى من السابق…  
  ونـتـمنّى أن يـعـّم السالم على وطننا سوريا كي نتمّكن من مشاركة ألمالئكة في ترتيل:  

  …“!السالم والمسرة لبني البشر المجد  في أعالي السماء وعلى األرض“ 

واأللعـاب من بابا نويل، ھذه   يا كل من يقرأ ھذا الـنداء، نرجوك بلّغ كافة أصحابك أن أطفال سوريا لن يـتـقـبّـلوا الھـدايا
ويحمي شعبنا السنة، ألنھم يـتألّـمـون مع وطنھم، ويصلّـون طالبين من الطفـل يسوع أن يعـيـد األمن والسالم الى سوريا 

  ...يحفظه رمزا لوحدة سوريا األبية العصيةويسّدد خطى رئيسنا ووينصر جيشنا 

ً الى رب السموات واألرض كي تكون السنة الجديدة سنة المصالحة والمسامحة بين كل السوريين،  لنرفعّن الصالة جميعا
  . 2010السوري خالل سنة شبيھا بعيد الميالد الدمشقي  2014وكي يكون ذكرى الميالد المسيح، سنة، 

  أطفال سوريا المعذبة
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