
 المجد هلل في العلى وعلى األرض السالم وفي الناس المّسرة

 المجد والخلود للشهداء األبرار

 المسيح ولد فمجدوه

 أتى من السموات فاستقبلوهالمسيح 

 رفعوهالمسيح على األرض فإ

 

 أيها الحضور الكريم كل بلقبه ومسماه

يأتي عيد الميالد . تنزف طهراً وفداء .  عيد الميالد لهذا العام وفلسطين تنزف حّباً ودماء يأتي 

وفلسطين تمتطي صهوة المجد بشهدائها وتكتب سفر الخلود بأننا باقون كما الزيتون ، ال الريح 

ه فهذ. كفه عن العطاء ه اآلباء وال قطف ثماره يذريه في األعالي وال الجفاف يكسر ويذل فيت

فيا أيها  .األرض أبت تاريخياً وال زالت تأبى أن يعمر فيها مغتصب ، غريب ، دخيل ، ظالم 

 .رياح المظلومين  عصفكم نسالماّرون بين الكلمات العابرة مّروا مسرعين قبل أن يك

فأين السالم ؟؟ ليتجدد فينا اإليمان . على أرض السالم  -ميالد ملك السالم  -يأتي عيد الميالد 

عهد على المضي قدماً في قلع شوكة األعداء ، شوكة الظلم ، تلك اآلفه التي أغتمت لميالد وال

هي ذاتها التي مكرت به ليكون أول شهداء الفداء على الصليب  ألن الموت على هذه  ،المسيح 

األرض هي تأسيس وبعث وميالد جديد ، تنتصر فيه الحياة على الموت ، تنتصر فيه الحياة على 

لتجتث ول أن يمنع نور هللا أن ينسرب إلى هذه األرض  هي اآلفه التي تعود وبعد ألفي عام من حا

فاغتصبت األرض . ريد اجتثاثها  وتدبر لها الموت ت ،الحياة على هذه األرض من على فلسطين 

حاول أن ترث شرعية تول ، وغيرت معالمها واسقطت عليها تاريخاً محمالً بإرث توارثي مّدعى

وحملوا صليبهم ثورتهم ، األرض وأبى أهلها فأعلنوا فأبت  .األرض والتاريخ وجغرافية القداسة 

ليعيدوا للتاريخ نصابه وللعدالة ميزانها المختل ، ،  دماءبالأرضهم أمتهروا على أكتافهم و

ا سقطوا بل تساموا وم، فواجههم المحتل الغاصب بكل بشاعات القمع ، فسقط الجرحى والشهداء 

وقد وصلت ال إنسانية المغتصب الصهيوني في هذه الهّبة الشعبية المباركة حد الحقد . في األعالي 

الطاهرين ظناً منها أننا ، األكرم منا  ، على األموات ، فال زالت تحتجز جثامين الشهداء األبرار

 ، الصهاينة بأن الميالد يعد بالحياة واعلموا أيها. رنا وثباتنا ونضالنا سنقهركمسنقهر ولكننا بصب

فكان فداؤه عندما وشيتم بالمسيح ؟؟ ألم تحاولوا أن تطفئوا نور هللا . فإن الموت كذلك يعد بالحياة 

قول أن الشهداء هم ن. من على هذه األرض التي كنتم تخشونها  ، الصليب ميالد المسيحية  على

ين عليها ويقودونا إلى هذا بحقنا السليب لنكون المصلوبيمان يجددون فينا البقاء واإلسر حياتنا ، 

 .الفداء 



ومن هذه الوقفة أوجه كلمة إلى العالم الذي يّدعى أنه حر ويعلم أنه فاقد لكل انسانيته ، من هنا 

وضعتها . أفق على القيم التي تنكرت لها وأهلت عليها التراب ، أفق إيها العالم المنافق  .وأخالقه 

فال زلت تنحاز للجالد على حساب  . زلت تدير الظهر ألصحاب الحق والوجع خلف ظهرك وال

؟؟ أما آن إلنسانيتك التي وأدتها حية أن تنهض غفلته  أما آن لضميرك أن يصحوا من  .الضحية 

عن خطيئتك بشرعية المحتل الغاصب الدخيل ونفي شرعية  تحت التراب ؟؟ أما آن لك أن تكّفر من

فإنك إن اقترفت الوجع لليهود مّرة بالمحرقة فإنك تقترف فينا كل يوم ألف . الد أهل الباألصيل ؟؟ 

 .ألف محرقة 

المجد هلل في العلى وعلى "هذه األرض وأهلها األصليين ما يسر : متمنياً وفي نهاية كلمتي أقول 

أهلها  حى الظلم واإلغتصاب عن هذه األرض ولتعد إلىفليمّ . " األرض السالم وفي الناس المّسرة

آمالً أن يأتي العيد القادم علينا وقد تحققت أمانينا وتطلعاتنا بتحرير فلسطين في ظل  . كما كانت

الحرية لفلسطين .  (أطال هللا في عمره)قيادتنا الحكيمة ورمز نضالها األخ الرئيس أبو مازن 

لشفاء العاجل للجرحى والمجد والخلود للشهداء األبرار وأميرها قائدنا أبو عمار ورمز ثورتنا ، وا

 .والحرية لألسرى وأننا حتماً لمنتصرون 

 وكل عام وأنتم ودولتنا بألف خير

 

 

 

 


