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دورة تطويـــر الكنيســة و"مجمـّـع الـروم"



لنرفع مكانة الكنيسة 
ومدينتنا عامليا

باسمي وباس���م كل اعضاء مجلس الطائفة األرثوذكسية اتوجه 
اليك���م مبناس���بة االعي���اد املجيدة عيد البش���ارة والش���عانني وعيد 
الفصح املجيد متمنيني لكم اعيادا سعيدة وكل عام وانتم بألف 

الف خير.

نع���ود اليك���م كما ف���ي كل ع���ام في فت���رة االعي���اد، لنق���دم لكم 
تقريرنا الس���نوي حول اجنازاتنا واخفاقاتنا ان وجدت، ولنقدم 
لك���م برنامجنا للعام املقبل بش���فافية، ولكن في هذا العام نقدم 
لك���م بكل فخ���ر واعت���زاز برنامجا كام���ا متكام���ا، ليس فقط 

للعام احلالي وإمنا للدورة احلالية التي تنتهي في العام 2015.
لقد جنحنا خال الس���نوات االرب���ع املاضية في نقل املجلس من 
حال���ة العجز والتقوق���ع والصراعات الداخلية وحالة االنقس���ام 
داخل مؤسس���ات الطائفة، الى وضع جديد، من ميزاته انتقال 
املجلس من مؤسس���ة عاجزة الى مؤسسة ذات وزن نوعي على 
مس���توى املدينة عامة، إذ اصبح املجلس من املؤسسات الفاعلة 
عل���ى مس���توى الطائفة خاص���ة واملدينة عام���ة واصبحن���ا عنوانا 

للكثيرين. 

وه���ذا طبيعي وليس وليد صدفة، امن���ا نتيجة جلهود جبارة قمنا 
به���ا منذ اليوم االول لتس���لمنا ادارة املجلس منذ تش���رين االول 
العام 2007 حتى يومنا هذا، وقد قمنا بوضع خطة عمل اولية 
إلخراج املجلس من أزمته املالية واإلدارية ووضعنا امامنا هدفا 
اساسيا في العام االول لوضع خطط العمل العلمية املبنية على 

اسس االدارة السليمة، ودراسة الوضع عن كثب.
وم���ن ث���م انطلقن���ا لتنفي���ذ برنامجنا، العه���د الذي قطعن���اه على 

انفس���نا، والذي وعدن���ا الناخب بتنفي���ذه واس���تطعنا ان نفاجئ 
حت���ى انفس���نا، إذ قمن���ا بتنفي���ذ برنامجن���ا االنتخاب���ي بحذافيره 
وقفزن���ا قفزة نوعية ف���ي كل املجاالت وعلى جميع املس���تويات 
املالي���ة واإلداري���ة عل���ى مس���توى املجل���س وكل مؤسس���اته ف���ي 
الكنيس���ة الن���ادي والكش���اف ودارة الثقاف���ة والفن���ون ون���وادي 
املس���نني والنس���ائي والعائلي، ونهضنا مبؤسس���اتنا نهضة يشهد 

لها اجلميع.

اخوتي وأخواتي 

لق���د عبرن���ا االنتخابات ف���ي العام املاض���ي بالتزكي���ة االولى في 
تاري���خ انتخاب���ات الطائف���ة، دون الغوص في لعب���ة مفاوضات 
التزكي���ة وتقاس���م الكعكة ب���ني االطراف املتنافس���ة، كما حصل 
أكث���ر م���ن م���رة ف���ي املاض���ي وكانت جت���ارب فاش���لة ق���ادت إلى 

الشلل. 
لق���د قلن���ا منذ الي���وم األول لتس���لمنا املجلس في تش���رين األول 
العام 2007، أننا سنحترم الدستور ونتجه إلى انتخابات الهيئة 
التمثيلي���ة في موعدها، أي بعد اربع س���نوات، وهذا حق أبناء 
الطائف���ة الذين نطلب حس���مهم، ولكن ما جرى، كان ش���هادة 
اعت���راف باجن���ازات وق���درات اإلدارة احلالية، ولهذا حس���مت 

االنتخابات بالتزكية.

وهناك من افترض أن الدورة احلالية وبدون معارضة في الهيئة 
التمثيلية ستش���هد تره���ا وتراجعا في عمل ونش���اط املجلس، 
اال انن���ا ومنذ الي���وم االول انتخبنا مؤسس���اتنا اجلدي���دة املجلس 

د. عــــــزمي حكيـــــــم
رئيس الـمجلـس
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بطاقة معايدة من صاحب السيادة املطران كيرياكوس
متروبوليت املدينة املقدسة الناصرة وسائر اجلليل

أبنائي احملبوبني بالرب الفادي يسوع املسيح،
نحن نعيش أيام صوم مباركة لنستقبل البشارة السارة والصلب 
بني  م��ن  ق��ام  وإلهنا  ربنا  يسوع  املسيح  إن  امل��ق��دس��ة.  والقيامة 
األموات وأقامنا نحن أيًضا من عبودية اخلطيئة. قام املسيح حًقا 
قام وأقامنا من ضعفنا، من هو اننا ومن إنساننا القدمي لنكون 

خليقة جديدة تتمتع بصفات روحية سماوية.
فإننا اليوم قادرين، إن أردنا، أن نعيش امللكوت السماوي على 
األرض أيًضا وكل ما نحتاجه لفعل ذلك هو أن نعيش احملبة، 
الذين  أن نحب  القيامة،  أن نصفح ملبغضينا عن كل شيء في 
إلهنا  أن  كما  البشر  كل  نحب  أن  يحبوننا،  ال  والذين  يحبوننا 
فلنتمثل  للبشر،  ومحب  صالح  آل��ه  ألن��ه  أجمع  البشر  يحب 
أباكم  أن  كما  كاملني  ك��ون��وا  املسيح:  السيد  ق��ال  كما  بإلهنا 
فأننا  حقيقية  بطريقة  احملبة  نعيش  عندما  كامل.  هو  السماوي 
بعًضا  بعضنا  ولنصافح  أيضًا،  األرض  على  امللكوت  نعيش 
بفرح ونستقبل الفصح املجيد ليشرق بنور قيامته املقدسة علينا 
كل  والتآخي  واحل��ب  السام  ليعم  األرض  شعوب  كل  وعلى 

املسكونة.
الطائفة  مجلس  وأع���ض���اء  ل��رئ��ي��س  األج�����اء،  للكهنة  أمت��ن��ى 
التمثيلية،  الهيئة  وأعضاء  لرئيس  الناصرة،  في  األرثوذكسية 
ول��ك��ل أه��ل��ي ف��ي ال��ن��اص��رة- ب��ل��د ال��ب��ش��ارة - ول��ك��ل شعوب 

األرض، صوم مبارك وقيامة مجيدة. آمني.

لتفرح السموات وتتهلل 
األرض بلياقة 
واجبة وليعّيد 

العالم كله 
أجمع

ومكتب الهيئة وانطلقنا لتنفيذ برنامجنا برنامجكم بنش���اط 
وق���وة اكب���ر وبزخم اجن���ازات ال���دورة املاضي���ة ونعدكم ان 
ه���ذه ال���دورة ستش���هد انطاقة نوعي���ة اخرى عل���ى جميع 
املس���تويات وبال���ذات املعمارية، إذ انطلقنا ف���ي بناء القاعة 
الرياضية على اسم املرحوم "رامي وليد غريب" وسنقوم 
ببن���اء جوارير جديدة في املدفن اجلدي���د وفي نهاية الدورة 
سنكون قد انتهينا على االقل من بناء مبنى مدرسة البشارة 
االرثوذكس���ية الت���ي س���تخدم ابن���اء الطائف���ة وابن���اء املدين���ة 

عامة، وسنطور احلضانة وباقي املؤسسات.
ه���ذه الدورة، وكما س���تقرأون في هذه النش���رة، س���تكون 
دورة تطوير الكنيس���ة ومحيطها، الع���ادة االعتبار ملكانتها 
الديني���ة والتاريخية واألثرية، وإعادة احلياة إلى هذا املكان 
التاريخ���ي، ك���ي يؤم���ه الس���ياح م���ن كل بق���اع االرض، 

وميضون فيه وقتا أكبر.

لق���د وضعن���ا برنامج���ا مليئ���ا بالتحديات ألنفس���نا، ونحن 
نعلم مس���بقا أن املش���اريع حتتاج إلى جهود جبارة، ولكننا 
عهدن���ا ابن���اء الطائف���ة واملدينة عامة، تلت���ف حول املجلس 
ومؤسس���اته وتدعم مش���اريعه من أجل املصلح���ة العامة، 
وه���ذا م���ا ملس���ناه أيض���ا ف���ي االش���هر األخيرة وفي موس���م 
املي���اد، الذي لم تش���هد مدينتنا احلبيبة، مدينة البش���ارة، 
مثي���ا ل���ه، ولكن���ه البداي���ة مل���ا ه���و اضخم ف���ي ه���ذا العام 
واملس���تقبل، إن م���ن ح���ق مدينتن���ا احلبيبة أن يرتفع اس���مها 
عالي���ا في العالم، نظرا ملكانته���ا الدينية والتاريخية، وهذا 

ما نسعى له، كما يتضح من برنامجنا املعروض هنا.
إن م���ا نعتبره اجناًزا هامة على مس���توى املدينة، أن برامجنا 
ومش���اريعنا كانت عنوانا ليس���ت فقط البناء الطائفة، وإمنا 
لكاف���ة ابن���اء املدينة بنس���يجها االجتماعي ال�متن���ّوع، وهذا 
م���ا يجعلنا نقول ان هذه املؤسس���ة تس���تطيع ان تؤثر ايجابا 
على مجمل العاقات االنس���انية بني ابن���اء املدينة الواحدة 
بغض النظر عن االنتم���اء الديني والطائفي واحلاراتي هذا 
هو رأس مالنا هذه هي رؤيتنا هذه هي اس���تراتيجيتنا نعمل 
داخ���ل مؤسس���ات الطائف���ة وأعينن���ا ال تن���ام س���هرانة على 

مستقبل البلد.

وكل عام وانتم بالف خير 

ألن املسيح قد قام

وكل عام وأنتم بألف خير
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كلمة رئيس الهيئة التمثيلية
رامي خوري

أخواتي و إخوتي أبناء طائفتنا األعزاء،
كــــــل عـــــام وأنتـــــم بخيـــــر

حتى  نفّكر  الليالي  نسهر  األم���ام،  إل��ى  نسير  ثابتة  خطى  على 
بزوغ الفجر، نغطس في أعماق بحار األفكار لنفّتش عن محاِر 
لؤلؤٍة نقدمها على شاكلة عمٍل ألهِلنا الطيبني. نتسابق في ما 
هذا  ك��ان  لو  كما  وم���رات،  م��رات  نتناقش  العطاِء،  على  بيننا 
األمر أكثر من شخصي، لنأخذ القرار الصحيح خلدمة املؤسسة 

و جّل من ال يخطئ! 
نحن ُنكِمل طريق من سبقونا ونسعى أن نكوَن مثًا ألبنائِنا في 

التطوِع، واخلدمِة مبسؤوليٍة، أمانة ونظافة اليد. 
السائدة بني أعضاء  التضحية  العطاء و  ال��روح، روح  هذه هي 
من  واملتطوعني  العاملني  من  كبيرة  ومجموعة  التمثيلية  الهيئة 

أبناء الطائفة.
2007 عاهدنا أنفسنا أن نكون   منذ تسّلمنا قيادة املجلس عام 
تكون  أن  فوعدنا  بوعدنا.  نفي  نحن  وها  ظّنكم،  حسن  عند 
 4 بعد  أي  احمل���ددة،  الفترة  ف��ي  التمثيلية  للهيئة  االنتخابات 
سنوات، كي نعطي احلق الدميقراطي ألبناء طائفتنا باالختيار، 
وكان ذلك في شهر تشرين أول 2011، فباشرنا بالتحضيرات 
من  منافسة  أط��راف  ترّشح  لعدم  جتر  لم  ولكنها  لانتخابات، 
الطائفة  تاريخ  في  مرة  ألول  وذل��ك  الطائفة،  أبناء  من  إخوتنا 
على  بناء  كانت  سابقا  ج��رت  التي  التزكيات  أن  إذ  العريقة، 
وغابت  مفتوحا،  الترشح  كان  امل��ّرة  هذه  بينما  توافقية،  قائمة 

عنها املنافسة.
35 مرشحا، وهو شرط أساسي   فلم يزد عدد املرشحني عن 
جميع  بالتزكية  ف���از  وب��ال��ت��ال��ي  االن��ت��خ��اب��ات،  عملية  إلج����راء 

امل��������رش��������ح��������ني ال�������� 
ه��و  وك����م����ا   ،33
في  عليه  منصوص 
دس����ت����ور اجل��م��ع��ي��ة 
للطائفة  العمومية 

األرثوذكسية في الناصرة.
أخواتي وإخوتي، إننا نعي متاما عدم وجود ما يسمى باألقلية 
املراقب لعمل  التمثيلية، فهي دائما تكون اجلسم  الهيئة  داخل 
األكثرية التي تدير املجلس، وسوف نتدارك عدم االنزالق في 
قوية  مراقبة  أهمية وجود جلنة  أيضا  ون��درك  ترهل في عملنا، 

وجادة متلي دور "املعارضة" و"إحنا قدها وقدود". 
للهيئة  األساسي  "الدستور  الرسمي  واسمه  جمعيتنا  دستور 
هو  ال��ن��اص��رة"  ف��ي  األرث��وذك��س��ي��ة  الطائفة  ومجلس  التمثيلية 
عام  الناصرة  في  متثيلية  هيئة  أول  تشكيل  منذ  وبيننا  لنا  احلاكم 
األرثوذكسية  العربية  الطائفة  مجلس  عن  ورثناه  إذ   ،1949
في  التمثيلية  الهيئات  أغلب  السابق  في  وأجمعت  حيفا.  في 
الناصرة على اختاف تركيباتها، إجراء تعديات كثيرة عليه، 
وكانوا على حق. فُشّكلت في املاضي اللجنة تلو األخرى ولم 

تسنح الفرصة لتعديله دون الدخول في التفاصيل.
اخلميس  ي��وم  األخير  التمثيلية  الهيئة  اجتماع  في  شكلنا  وق��د   
املوافق 15 آذار 2012 "جلنة تعديل دستور" ملعاجلة املوضوع، 
ونعدكم بإجراء التعديات املناسبة على الدستور دون املساس 
ومبا  حتكمنا  ُعليا  مبادئ  بحسب  و  عليها،  ترّبينا  بأخاقياٍت 
يتاءم مع متطلبات عصرنا الراهن لتطوير خدمة أهلنا بنجاعة 

أكثر. 
وبعد أن تنهي اللجنة عملها سوف يتم عرض املسودة على أبناء 
الطائفة جميعا، إلعطاء الفرصة لكل من يهّمه األمر إبداء رأيه 
و من ثم إقراره داخل اإلطار الرسمي ملؤسستنا، أال وهي الهيئة 

التمثيلية وذلك حتى انتهاء الدورة احلالية. 
نحن نستمد قوانا منكم وتتعّزز مواقفنا ألجلكم فكل عام وانتم 

بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية.

انتم في القلب و أعّز 
من الروح
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األحد
8/4

احد الشعانني ، خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف صباحًا في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس والدورة التقليدية 
خارج أسوار الكنيسة . نرجو من جميع اإلخوة واألخوات احلضور إلى دير املطرانية في الساعة الثامنة صباحًا ملرافقة سيادة املطران كرياكوس 

إلى كنيسة البشارة. خدمة صالة اخلنت الساعة السابعة مساء في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس .

االثنني
 االثنني العظيم املقدس،خدمة قداس البروجيازميني الساعة الثامنة صباحا، وخدمة صالة اخلنت الساعة السابعة مساء في كنيسة البشارة.9/4

الثالثاء
10/4

الثالثاء العظيم املقدس، قداس البروجيازميني الساعة الثامنة صباحًا في كنيسة البشارة . وخدمة صالة اخلنت الساعة السابعة مساء في كنيسة 
البشارة. برئاسة سيادة املطران كرياكوس. في الساعة الرابعة ب.ظ صالة النوم الكبرى األخيرة » يا رب القوات » وفي دير املطرانية قداس 

البرجيازميني الساعة العاشرة والنصف صباحًا برئاسة سيادة املطران كرياكوس. 

األربعاء
11/4

خدمة قداس البروجيازميني االخيرة الساعة الثامنة والنصف صباحًا برئاسة سيادة املطران كرياكوس في كنيسة البشارة
وصالة الزيت املقدس، الساعة الرابعة والنصف في كنيسة البشارة.

وصالة اخلنت وخدمة القداس اإللهي خلميس األسرار في دير املطرانية الساعة احلادية عشر لياًل.

اخلميس
12/4

اخلميس العظيم املقدس، خدمة القداس اإللهي في الساعة الثامنة صباحا للقديس باسيليوس الكبير. وفي املساء خدمة قراءة االثني عشر 
اجنياًل الساعة السادسة والنصف مساء في كنيسة البشارة. برئاسة سيادة املطران كرياكوس

اجلمعة
13/4

 اجلمعة العظيمة املقدسة ، زيارة املدفن )القدمي واجلديد( الساعة السادسة والنصف صباحا )الرجاء إحضار قائمة بأسماء األموات(، وفي 
الساعة الثامنة صباحًا تقام خدمة قراءة الساعات الكبرى وصالة الغروب وإنزال املصلوب عن الصليب برئاسة سيادة املطران كرياكوس، 

وخدمة جناز املسيح الساعة السابعة  مساء ثم الدورة التقليدية خارج أسوار كنيسة البشارة مبشاركة فرقة الكشاف.

السبت
14/4

السبت العظيم املقدس، )سبت النور( حيث تقام خدمة صالة الغروب وخدمة القداس اإللهي للقديس باسيليوس الكبير الساعة السابعة 
والنصف صباحًا . وفي دير املطرانية خدمة القداس الساعة السابعة صباحًا ، وبعد خدمة القداس ذهاب راعينا املوقر إلى القدس إلحضار 

النور املقدس إلى كنيسة البشارة، في الساعة الرابعة والنصف استقبال النور املقدس 
 في الساعة احلادية عشر والنصف لياًل تقام صالة الهجمة ومن بعدها خدمة القداس اإللهي لعيد الفصح برئاسة سيادة املطران كرياكوس

األحد
15/4

عيد الفصح املجيد خدمة الباعوث وصالة غروب احملبة الساعة اخلامسة بعد الظهر. نرجو من جميع االخوة واألخوات احلضور الى دير 
املطرانية في الساعة الرابعة ب.ظ  ومبرافقة سيادة املطران كرياكوس إلى كنيسة البشارة خلدمة الباعوث.

االثنني
ثاني أيام عيد الفصح املجيد، تقام خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف صباحا في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس.16/4

الثالثاء
17/4

ثالث أيام عيد الفصح املجيد، خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف صباحا في دير املطرانية برئاسة سيادة املطران كرياكوس. وبعد 
إنتهاء القّداس يستقبل سيادة املطران أبناء الطائفة في ديوان املطرانية للمعايدة.

اخلميس
20/4

عيد ينبوع والدة اإلله، تقام خدمة القداس اإللهي في املغارة الساعة الثامنة والنصف صباحا في مغارة كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران 
كرياكوس .

خدمات الكنيســــة في أسبوع اآلالم والفصـح املقدس

نأمل من أبناء الطائفة الكرام التواجد في جميع هذه اخلدمات اإللهية املقدسة
الـمســـــــــــيح قـــــــــــــــــام، حقـــــــــــــــًا قـــــــــــــــــــــــــام

وكل عام وأنتم بخير
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دورة مشروع تطوير الكنيسة ومنطقتها كمعلم ديني 
تاريخي عاملي وتراثي

وف���ق رؤيت���ه وتخطيط���ه االس���تراتيجي لتطوي���ر مؤسس���ات الطائفة 
قبي���ل  الطائف���ة  الديني���ة واالجتماعي���ة والثقافي���ة، وض���ع مجل���س 
االنتخاب���ات الت���ي كان م���ن املفت���رض أن جت���ري ف���ي خري���ف العام 
املاض���ي، برنام���ج عمل للس���نوات االربع املقبلة، ولكن لم يتس���ن 
لن���ا عرضه على أبناء الطائفة واجلمهور الواس���ع، بعد أن مت حس���م 

االنتخابات للتزكية.
وكم���ا يذك���ر فإنه لانتخاب���ات التي كان من املف���روض أن جتري في 
ش���هر تش���رين االول املاضي، لم يترش���ح س���وى 33 مرش���حا، في 
حني أن دس���تور اجلمعية )الهيئة التمثيلية( يسمح بعضوية حتى 35 

عضوا، وعليه، فقد فاز كل املرشحون بالتزكية.
ون���رى م���ن واجبن���ا اليوم إط���اع أبن���اء الطائفة واجلمه���ور العام 
على برنامجنا املس���تقبلي، كي يكون مصدر كش���ف حساب مع 
انتهاء هذه الدورة في خريف العام 2015، وهذا ما فعلناه قبيل 
انتخابات العام 2007، بهدف أن يكون عملنا املس���تقبلي مبني 
عل���ى تص���ور متكام���ل لاحتياجات وض���رورات تطوي���ر آليات 
العم���ل، على اس���س عصرية تأخ���ذ بعني االعتب���ار االمكانيات 
املادي���ة، التي زادت في الدورة املاضية بش���كل كبير وملحوظ، 

كثمرة لتطوير العمل اإلداري واملالي.
وه���ا نحن نعرض عليكم هن���ا برنامجنا للمرحلة املقبلة، لتكون 
في ال�مركز كنيستنا التاريخية العريقة ذات املكانة الدينية الهامة، 

وكونها واحدة من أهم ثاث كنائس أرثوذكس���ية في العالم، إذ 
أن غي���اب الرؤية االس���تراتيجية أحل���ق غبنا به���ذا ال�َمْعَلم الديني 
التاريخي، ونس���عى إلى اصاح الوضع القائم، ليس للكنيس���ة 

فحسب بل للمنطقة احمليطة كلها.

دورة تطوير الكنيسة ومحيطها 
وضعنا على رأس جدول أعمال برنامجنا املستقبلي مشروع تطوير 
الكنيس���ة ومحيطه���ا، و ه���ذا مش���روع نوع���ي ذو بع���د اس���تراتيجي 
ويس���اهم ف���ي وض���ع منطق���ة العني عل���ى خارط���ة الس���ياحة احمللية 
والعاملي���ة حيث س���تنعكس آفاقه عل���ى األمد البعيد، وله���ذا أطلقنا 

على هذه الدورة اسم: دورة تطوير الكنيسة ومحيطها.
واملش���اريع الكبيرة بحاجة لدراسة علمية و تخطيط ُمَنهج وهذا 

ما فعلناه.
فلألس���ف الش���ديد عانت كنيس���ة البش���ارة للروم األرثوذكس، 
كنيس���تنا، من إجحاف بحقها على مدار السنوات املاضية ابتداًء 
من تغيير اسمها "من قبل املؤسسات الرسمية وغير الرسمية"، 
ت���ارة إلى كنيس���ة املاك جبرائيل! وتارة لكنيس���ة بئ���ر العذراء!. 
وقد عملنا في الدورة الس���ابقة على تثبيت اس���م كنيس���ة البشارة 
لل���روم األرثوذكس ف���ي جميع املواقع الس���ياحية التي اس���تطعنا 

الوصول إليها. 
إن أه���م ث���اث كنائ���س ف���ي العالم م���ن الناحي���ة الدينية هم كنيس���ة 
القيامة، كنيس���ة املهد و كنيس���ة البش���ارة التي هي كنيس���تنا، و لكن 
لألس���ف الشديد ال يوجد لدينا كمؤسسة أي وثيقة تاريخية تخص 

برنامج غني 
للسنوات 

املقبلة نعمل 
على حتقيقه
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الكنيس���ة ولم نس���تطع احلصول عل���ى أي وثيق���ة ذات أهمية دينية، 
تاريخية أثرية أو هندسية، لذلك قررنا إجراء بحث علمي لفحص 
وض���ع الكنيس���ة وتطويرها كج���زء من ما يس���مى "مجّم���ع الروم" 
املمتد من الكنيسة حتى مطرانّية الروم وعني العذراء وكل ما يحيط 

بهم من مجمعات جتارية وترفيهية وسكنية.
ومن اجل حتقيق هذا الهدف انطلق هذا املشروع منذ بداية هذا العام 
حي���ث مت التعاقد مع رئي���س كلية علم اآلثار في مدينة "فينيتس���يا" 
االيطالية املهندس "رينزو"، ومجموعة من املهندس���ني املعماريني 
وخب���راء في تاريخ اآلثار لتوثيق وفحص ورفع الكنيس���ة و"مجّمع 
الروم" هندسيا معماريا تاريخيا واثريا، على أن تنتهي هذه املرحلة 
ف���ي نهاية الع���ام احلالي، و على أثره���ا يقوم الطاقم بتقدمي دراس���ة 
كاملة ومتكاملة عن الكنيس���ة ومحيطها مع برنامج عمل مس���تقبلي 
ق���د يحت���اج إلى س���نني لتنفيذه ومنه: كش���ف اآلثار داخ���ل وخارج 
الكنيس���ة من مجرى املاء خلف الكنيس���ة وحتى اخلنادق التي تربط 
بني الكنيس���ة واملطرانّية واجلزء اخللفي للكنيس���ة أي املدخل اخللفي 
للمغ���ارة. وأه���م ما ف���ي هذا املش���روع احلالي انه ألول م���رة بتاريخ 
كنيس���ة البش���ارة لل���روم األرثوذكس س���توثق من جمي���ع النواحي، 
معمارًي���ا هندس���ًيا اثرًي���ا وتاريخًي���ا واله���دف النهائي لهذا املش���روع 
يص���ب ف���ي مختطاتن���ا اإلس���تراتيجية جلع���ل املنطق���ة منطق���ة جذب 

سياحي يعود بالفائدة على احلي بشكل خاص والناصرة أيًضا .
م���ن ضم���ن بحثنا على س���بيل املث���ال، تب���ني ان���ه %30 فقط من 
الس���ائحني الذين يصلون الناصرة يزورون كنيسة البشارة للروم 

األرثوذكس وهذا يرجع لعدة أس���باب لن نخوضها هنا، وحتى 
م���ن يص���ل إلى ه���ذه املنطقة فا ميضي م���ن الوقت أكث���ر من 20 
دقيقة في الكنيسة ومحيطها وهذا ال يرجع بالفائدة على اقتصاد 

املنطقة واملدينة. 

القاعة الرياضية اجلديدة
على اسم املرحوم "رامي وليد غريب"

رغ���م التأخير في بدء مش���روع القاع���ة الرياضية املغلق���ة على ارض 
مركز األحداث األرثوذكس���ي ألس���باب خارجة ع���ن إرادتنا، بدأنا 
بتنفيذ املش���روع بعزم ،حيث س���يقوم بدعم م���ادي من أهل املرحوم 
"رام���ي ولي���د غريب" حيث ق���ام والدا املرح���وم "رامي غريب"، 
"ولي���د وعناي���ة غريب"، بالتب���رع باملبلغ املالي ال���ذي حصلوا عليه 
من جلن���ة الصلح، وأضاف���وا عليه مبلغا آخرا م���ن جيبهم اخلاص، 
م���ن اجل بناء هذا املش���روع ونأمل أن ننتهي من هذا املش���روع حتى 

بداية العام 2013 ليخدم املئات من أبناء الطائفة واملدينة

بناء جوارير ومدافن في األرض، في املقبرة اجلديدة 
لقد انتهى املجلس من إعداد اخلرائط لطرحها للمناقصة لبناء 500 
ج���ارور جدي���د و 200 وحدة للدفن في األرض وسنباش���ر بالعمل 
ف���ي هذا املش���روع في الفت���رة القريب���ة . و قررنا أننا ل���ن نغلق املقبرة 
القدمي���ة أم���ام الذي���ن بحوزته���م جوارير لاس���تعمال أو فس���تقيات 
للدفن، ولكن أعلّنا في السابق أننا لن نسمح ببناء جوارير جديدة 
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في املقبرة القدمية بسبب ضيق املكان.
ويعلن املجلس لعائات الطائفة انه بإمكانهم البدء بحجز اجلوارير 
اجلدي���دة ف���ي املدفن اجلدي���د في مكات���ب املجلس حس���ب اخلرائط 

املوجودة في مكاتب املجلس وال أراكم الله مكروها بعزيز.

أألمـــــــالك واستراتيجية املجلس ورؤيتنـــــــا للمنطقــــة 
يج���ري  املجل���س في الفترة احلالية التف���اوض مع أكثر من طرف 
السترجاع أماك املجلس املؤجرة باملفتاحّية في منطقة "مجّمع 
ال���روم" م���ن اج���ل اس���تثمارها ف���ي املس���تقبل ملش���اريع حيوي���ة 
اقتصادي���ة تخ���دم مصلح���ة اجلميع وترف���ع من مس���توى املجّمع 

اقتصادًيا وسياحًيا.
وق���د باش���رنا به���ذه اخلط���وة و اس���ترجعنا ف���ي األع���وام األخي���رة 
أم���اك بقيمة 1،5 ملي���ون دوالر، وبعد تأجيره���ا وترميمها من 
قب���ل املس���تأجرين و باالتفاق معهم، ارتفع���ت قيمة األماك إلى 
حوال���ي 2،5 ملي���ون دوالر، فا ننس���ى أن ه���ذه املصالح تخلق 
أيضا أماكن عمل وحتيي املنطقة س���ياحيا، حيث أصبحت منطقة 
"مجّم���ع الروم" وما يحاذيها من أهم املراكز الترفيهية لكل أهل 
املدين���ة واملنطق���ة، وعند االنتهاء من مش���روع الكنيس���ة واملجّمع 
س���يؤدي هذا حتًم���ا إلى ارتفاع قيم���ة األماك التابع���ة للمجلس 
بأضع���اف أضعاف قيمتها احلالية التي وصلت في بداية س���نوات 

األلفني إلى احلضيض.
و نح���ن نلم���س الي���وم الطل���ب الزائد الس���تئجار أماك ف���ي املنطقة 

وقل���ة في العرض ما س���يؤدي بالتأكيد إلى ارتف���اع في قيمة اإليجار 
واالس���تئجار ف���ي املس���تقبل، و هذا س���يعود بالفائدة عل���ى املجلس 
بش���كل خاص كأكبر م���ّاك في املنطقة وعل���ى كل أصحاب احملال 

التجارية في "مجّمع الروم" . 

الـمهرجـــــــانات واحليـــــــاة الثقافيــــــــــــــة في الـمدينــــــــــة 
لي���س فقط أهل احلي وأهل املدينة ياحظون الدور الهام الذي يقوم 
به املجلس في الس���نوات األخيرة في كل ما يتعلق في احلياة الثقافية 
والترفيهية في املدينة، إمنا اسم و سمعة املجلس تعدى هذه احلدود، 
يعمل املجلس ثقافًيا على أكثر من جهة، أكبرها مهرجان سوق 
املي���اد )الكريس���ماس ماركت( وإضاءة ش���جرة العي���د في فترة 

أعياد املياد.
و قد جنحنا في العام املاضي بالش���راكة م���ع جمعية الناصرة للثقافة 
والس���ياحة وبالتع���اون م���ع بلدي���ة الناص���رة بإخ���راج وتنفي���ذ اكب���ر 
مهرج���ان فن���ّي بتاري���خ الناص���رة على اإلط���اق وّحد جمي���ع أبناء 
الناص���رة، بنس���يجها االجتماع���ي، وس���نعمل ف���ي املس���تقبل على 
تطوي���ر ه���ذا املهرج���ان ليصب���ح مهرجانا دولي���ا بكل معن���ى الكلمة 

ليكون رافعة اقتصادية سياحية ليستفيد منها كل أهل الناصرة. 
ه���ذا ما حص���ل العام املاضي وهذا ما س���يحصل في الع���ام احلالي، 
فقد بدئنا مع شركائنا في جمعية الناصرة للسياحة والثقافة بتحضير 
امليزاني���ات وطرحه���ا عل���ى املؤسس���ات احلكومي���ة واالقتصادية من 
اجل احلص���ول على امليزانيات لهذا العام وقد الحظنا إقباال منقطع 
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النظير من قبل بعض الش���ركات واس���تعدادها للدعم املادي و ذلك 
بسبب جناح مهرجان العام املاضي الذي ابهر اجلميع .

ونعلنه���ا الي���وم أن افتت���اح املهرجان هذا العام س���يكون يوم األربعاء 
املوافق 12/12/2012  ملدة خمسة أيام.

أهلن���ا الطيبني، بهذا املهرجان قمنا بتوحيد األعياد "قواًل و عمًا" 
ليس على مس���توى الطوائف املس���يحية فحس���ب إمنا على مس���توى 
���ا وّحد كل أهل املدينة  جميع ش���رائح البلد، وأصبح العيد نصراوًيّ

حول شجرة املياد النصراوّية .
 وبالتال���ي فنح���ن نعي���ش حال���ة دائم���ة م���ن البرام���ج الثقافي���ة الفنية 
الرياضية على م���دى العام في دارة الثقافة والفنون، نقيم املعارض 
الفني���ة الراقي���ة عل���ى م���دار الع���ام ف���ي صال���ة الع���رض "اجلاليري" 
والبرام���ج الفني���ة الثقافية ضمن صال���ون الدارة التابع ل���دارة الثقافة 
والفن���ون ، هذا و س���يأخذ انعطاًفا جدّيا في األع���وام القادمة حيث 
بدأن���ا باحلصول على امليزانيات من املكاتب احلكومية املختصة التي 
انقطعت ملدة 4 س���نوات بس���بب إغاق "بيت الكاتب" س���ابقا ِمن 

َمن سبقونا.

مركــــــز األحــــــداث والكشـــــاف والنـــوادي االجتماعية 
التابعة للمجلس

رغم أننا افتتحنا برنامجنا باحلديث عن األماك وما حولها، إال 
أن اإلنسان يبقى في مركز اهتماماتنا والقيمة العليا، فقد رصدنا 
وسنرصد في هذه الدورة جهدا إضافيا من اجل دعم النشاطات 

على جميع املستويات، في مركز األحداث والكشاف والنادي 
النسائي ونادي املسنني، حيث ُترصد امليزانيات الضخمة لدعم 
هذه الش���رائح التي يتش���كل منها مجتمعنا، أجيال ناشئة نسعى 
ألن تكون نافعة ملجتمعها وش���عبها، وش���رائح متقدمة بالعمر، 
لتج���دي أماك���ن ترفيهي���ة اجتماعية ثقافي���ة تغني أوقاته���ا وتنوع 

شبكاتها االجتماعية.
فف���ي مرك���ز األح���داث رغم انه ش���هد تراجًع���ا في الع���ام احلالي 
بس���بب تعطي���ل امللع���ب املرك���زي ف���ي النادي، بس���بب مش���روع 
القاع���ة عل���ى اس���م "رام���ي ولي���د غري���ب"، إذ مت تقليص عدد 
ال���دورات وعدد األطف���ال، إال أن هذا التراجع ه���و خطوة إلى 

الوراء لنتقدم  خطوتان إلى األمام.
إذ أن م���ا يج���ري يه���دف إل���ى تطوي���ر نوع���ي للن���ادي، خاص���ة بعد 
االنته���اء م���ن بناء القاعة الرياضي���ة املغلقة، سنس���تعيد عافية النادي 
بعد االنتهاء من هذا املش���روع، أما قاع���ة مركز األحداث فرغم أننا 
قمن���ا برصد مبالغ طائل���ة لترميمها بعد أن أهملت لس���نوات عديدة 
وقمن���ا بصيانته���ا وتركيب مكيفات هوائية فس���وف نقوم حتى نهاية 
هذه الدورة بتطويرها لتليق بهذه املؤسسة، وبرواد النادي والبرامج 

الضخمة التي نقوم بها على مدار العام.
ام���ا بالنس���بة للكش���اف ف���إن احد أه���م اجنازاتن���ا في ه���ذا املجال هو 
إح���داث التغيي���ر النوع���ي في العاقة ب���ني النادي والكش���اف، ففي 
حني كان فصل تام بني أعضاء النادي وأعضاء الكشاف فان العاقة 
بني املؤسس���تني األهم في هذا املجال تعي���ش حالة من التعايش، إذ 
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ان أعضاء الكش���اف يس���تطيعون أن يكونوا أعضاء بالنادي والتمتع 
بنشاطاته يوميا دون قيود.

ومن ناحية أخرى فإن العاقة بني املجلس والكشاف هي األكثر 
تط���ورا منذ س���نوات، فقد ق���ام املجل���س بتبني سياس���ة التفضيل 
املصحح لهذه املؤسسة تعويضا عن السنني العجاف التي عاشها 
الكش���اف في الفترة الس���ابقة، وس���وف نطور ه���ذه العاقة أكثر 

وأكثر في السنوات املقبلة.
ورغم أننا عبرنا األزمة األخيرة مع منظمة الكشاف األرثوذكسي 
واحت���اد الكش���اف اإلس���رائيلي ب���رأس مرف���وع إال أن القضي���ة لم 
تنت���ه بعد، وأمامنا معركة طويلة س���نخوضها ف���ي اروقة احملاكم 
م���ع االحتاد الكش���في واملنظمة وس���نخرج منها أقوي���اء مرفوعني 
ال���رأس، وهذا م���ا نربي أبناء هذا اجليل علي���ه، وطنية و انتماء، 
وكم���ا أفش���لنا املؤام���رة عل���ى املخي���م في الع���ام املاضي سنفش���ل 
املؤامرة على هذه الس�������رية وفي النهاية ال يصح إال الصحي������ح.
وق���د قمن���ا ف���ي ال���دورة املنتهي���ة بتطوي���ر املع���دات لفرق���ة الِقَرب 
والطبول وس���نقوم باملس���تقبل بتطويرها أكثر مبا يتاءم مع سمعة 

وهيبة وتاريخ هذه السرية العريقة.
هذا على مس���توى اهتمامنا بجيل الش���باب، لكننا نقوم أيضا بإدارة 
ودعم نادي املسنني والنادي النسائي والنادي العائلي، وهذه نوادي 
تض���م ع���ددا كبيرا من أبن���اء الطائف���ة واملدينة، ويتمتع���ون بفعاليات 
متنوع���ة وغنية، تدعم  جيل الش���يخوخة اجلي���ل الذهبي والعائات 
في النادي العائلي على مدار الس���نة، وسنقوم باملستقبل بعد صيانة 

وتطوي���ر قاع���ة مركز األحداث بإقامة نادي ش���بابي  يس���تقطب جيل 
الشباب واألزواج الشابة.

احلضانة 
رغم التغييرات اجلدية التي طرأت على احلضانة في الدورة املنتهية، 
إذ مت تطوير احلضانة  على املستوى اإلداري واملبنى، باتت احلضانة 
تس���توعب اليوم حوالي 100 طفل، إال أن القانون اجلديد )التعليم 
املجان���ي من جيل 3 إلى 4 س���نوات( وضعنا أم���ام حتديات جديدة، 
فقدمن���ا الطلب���ات الازم���ة لاعتراف وفت���ح صف جديد ف���ي العام 

املقبل بسبب ازدياد الطلب على التسجيل للحضانة. 
وبفضل الش���فافية، اإلدارة السليمة واإلش���راف الدائم للمجلس، 
فق���د باتت احلضانة خاصة في العام الدراس���ي احلالي تغطي نفس���ها 
بنفس���ها م���ع فائ���ض مح���دود يضم���ن متوي���ل مش���اريعها التطويري���ة 

وصيانتها بشكل دائم.
ويق���وم طاقم م���ن املتخصص���ات املتطوعات في املوض���وع في إطار 
جلنة احلضانة بإدارة شؤون احلضانة بأسلوب علمي ويتم االستعانة 
بأفض���ل املتخصص���ات في هذا املج���ال الذي ياحظ���ه كل من يزور 

احلضانة في اآلونة األخيرة.

مدرسة البشارة 
من الطبيعي وبحق هناك من يتساءل ماذا مع املدرسة التي وعدمتونا 
به���ا؟ ونؤك���د أن التأخير اجل���اري في بدء مش���روع بناء املدرس���ة في 
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منطقة قصر املطران خارج عن إرادتنا، ولكننا نس���تطيع اليوم، بعد 
ان مت حل كل املش���اكل املتعلقة مبشروع املدرسة، وخصوصا قضية 

الشوارع، فإننا  سنباشر ببناء املدرسة في األشهر القليلة القادمة.
فق���د مت ط���رح املناقصة لفتح الش���وارع من قبل ش���ركة قصر املطران 
)شرط البلدية األساس���ي الستصدار رخصة البناء(، وسوف تقوم 
الش���ركة بفتح الش���ارع املؤدي للمدرس���ة، ونعتق���د ونأمل أن يكون 
بن���اء املدرس���ة كمبن���ى، منتهيا حت���ى نهاية ه���ذه ال���دورة، ويتم هذا 
املش���روع بالتعاون مع البطريركية، وبدون ه���ذا التعاون ملا كان من 

املمكن لهذا املشروع أن يخرج إلى حيز التنفيذ.

اإلدارة الـمالية واليومية لشــــؤون املجلس 
لق���د ش���رعنا م���ع بداي���ة ال���دورة اجلدي���دة احلالي���ة بأج���راء بحث 
ودراسة وضع املؤسس���ات داخل املجلس لفحص جناعة العمل 
وعدد الوظائف وساعات العمل في كل املؤسسات، ابتداء من 
موظفي املجلس وموظفي الكنيسة واحلضانة والنادي، إذ يقوم 
املجلس بدفع رواتب مببالغ طائلة تصل إلى حوالي 2،4 مليون 
ش.ج����. س���نوًيا، ورأينا من املناس���ب فح���ص كل وظيفة على 
حدى ولكل عاملي ال�مؤسس���ة، وبناء على االس���تنتاجات التي 
مت التوص���ل لها، قمنا بإجراء بع���ض التعديات على الوظائف 
لكي تتماش���ى مع قوان���ني العمل وعدم هضم ح���ق أي عامل أو 
موظ���ف م���ن موظف���ي املجل���س وباملقابل ضم���ان احلصول على 

أعلى مستوى من العطاء من قبل املوظفني.
وس���وف نكمل ه���ذه املهمة امللقاة عل���ى جلنة ش���ؤون املوظفني التي 

تبحث وتوصي للمجلس مبا هو انسب لنجاعة عمل املجلس.
وقد باشرنا أيضا مبسح أماك املجلس وسوف نقوم حتى نهاية هذه 
الدورة مبسح أماك املجلس هندسيا ومن ثم حوسبتها وأرشفة كل 
مكان مؤجر مع االتفاقيات واملستأجر األساسي والثانوي لتحسني 
عملي���ة اجلباي���ة وإدارة األم���اك، بش���كل يضمن ح���ق املجلس من 

مدخول اإليجارات التي تعتبر الدخل األساسي للمجلس.

الـمنح الدراسية وصندوق التعليم العالي
منذ انطاق الدورة املاضية وحتى اليوم قام املجلس بتوزيع املنح 
الدراس���ية عل���ى الطاب اجلامعيني الذين يدرس���ون داخل الباد 
وخارجها، وقمنا بتوزيع حوالي نصف مليون شيكل خال هذه 
الفترة، ورغم أننا ال نستطيع حل مشاكل كل الطاب اجلامعيني 
اقتصادًي���ا إال أن املجلس يرى بهذه املنح دعًما ولو جزئًيا لهؤالء 
الطاب، الذين يواجه��ون مصاعب مالية في متويل دراستهم.

وم���ن اجل أن توزع املنح على من هم األحق، فقد قام املجلس في 
الع���ام املاض���ي بتعيني جلنة من���ح مكونة من رئيس ونائب وس���كرتير 
املجلس إضافة إلى األخت كلير عمران واحملاسب عفيف جرايسي 

وعضو املجلس األخت عفاف توما واحملامي إيهاب سخنيني.

وس���وف نقوم بتطوي���ر هذا البند ف���ي امليزانية في األع���وام املقبلة 
والعم���ل على إقام���ة صندوق للتعلي���م العالي لرص���د امليزانيات 
أم���وال،  م���ن مؤسس���ات وأصح���اب رؤوس  الدع���م  وتأم���ني 

نصراويا وصناديق الدعم احمللية والدولية.

13



بناء على قرار مجلس الطائفة األرثوذكسية في الناصرة، إلعادة 
االعتبار التاريخي واألثري لكنيسة البشارة للروم األرثوذكس، 
فقد مت مؤخرا وضع خطة عمل تهدف إلى تغيير مس���ار الس���ائح 
من مج���رد زيارة لكنيس���ة لتتحول إلى زي���ارة "ملجّمع الروم"، 
الذي يتكّون من الكنيسة التاريخية إضافة إلى احلفريات األثرية 
أمام وخلف الكنيس���ة وس���احة العني، واملتح���ف املخطط إقامته 
مبحاذاة الكنيس���ة والذي سيضم اإليقونات واألدوات والتحف 
الكنس���ّية القيم���ة، والكش���ف ع���ن النب���ع )املغ���ارة( األصلي���ة، 
والن���زول إليها مس���تقبًا، وكذلك ربط الكنيس���ة باملواقع املهمة 
األخ���رى، الت���ي تع���د ج���زء ال يتجزأ م���ن تاريخ وتط���ور املنطقة 
واملدين���ة، وأهمه���ا: مطرانيه الروم، املس���كوبية، س���بيل املاء، 

احلمام القدمي، خان قعوار، واملقبرة.
ويه���دف ه���ذا التص���ور إلى إبقاء الس���ائح م���دة أط���ول من بضع 
دقائق في الكنيسة، كما هو عليه احلال اليوم، لتتحول الكنيسة 
ومنطقتها إلى مكان للزيارة، بشكل يحث املرشدين السياحيني 
إلبق���اء الس���ائح فت���رة اط���ول ف���ي املنطقة ما يع���ود بالفائ���دة على 
الكنيس���ة واملنطقة وجت���ار املدينة عامة، ويعيد للكنيس���ة اعتبارها 

وأهميتها الدينية والتاريخية.
وم���ن أج���ل تنفيذ هذا املخط���ط تعاقد املجلس مع معهد فينيس���يا 
للم���ورث الثقاف���ي والترميم بإدارة املعماري "رن���زو رافينان"، 
وجامعة فينيس���يا مثلة باملعماري "ميكيل���ي كوالتي" والدكتور 
والترمي���م  اآلث���ار  ف���ي موض���وع  املتخص���ص  ش���ريف صف���دي 
املعم���اري، لوض���ع دراس���ة مفصل���ة وش���املة لترمي���م وتطوي���ر 
"مجّمع الروم" وهي دراسة تتكون من البنود األساسية التالية:

* مسح، رفع وتوثيق الكنيسة هندسًيا ومعمارًيا.
* دراسة تاريخية للكنيسة وما حولها من مباني.

الكنيس���ة  مبن���ى  وتل���ف  تده���ور  وأس���باب  عوام���ل  فح���ص   *
وزخرفتها من الداخل واخلارج.

* وض���ع أجهزة خاصة لقياس احل���رارة والرطوبة ملعرفة تأثيرها 
على املواد والزخرفة خال ساعات النهار والليل ملدة أشهر.

* دراس���ة عاقة الكنيس���ة باملواق���ع األثري���ة واملعمارية األخرى 
وإمكانية ربطها مًعا مبسار سياحي.

* حتس���ني املظه���ر الع���ام للمنطقة احملاذي���ة للكنيس���ة لتتاءم مع 
قدسية وأصالة املوقع.

* دراسة شبكات وقنوات املياه خلف وأمام الكنيسة وتوصيات 
بش���أن إمكانية تنفيذ حفريات مستقبلية تفتح املمر السري داخل 

املصلى الصليبي وكذلك الوصول إلى النبع األصلي.
* دراس���ة أولية للمتحف، حتديد موقعه والبحث عن املقتنيات 

التي ستعرض فيه.
ه���ذا وقد انطلقن���ا بتنفيذ هذا املش���روع الضخم بإعداد الدراس���ة 
في أوائل س���نة 2012. وستس���تمر ملدة عام، وم���ع نهاية العمل 
س���تقدم نتائ���ج وتوصي���ات ه���ذه الدراس���ة والوثائ���ق للمجل���س 

لتكون األساس واملرجعية خلطة العمل املستقبلية.
وم���ع انته���اء ه���ذا املش���روع نكون ق���د جنحن���ا ألول م���رة بتاريخ 
كنيس���ة البش���ارة للروم األرثوذكس بتوثيق تاري���خ وآثار وعمارة 
الكنيس���ة لتك���ون مرجع���ا علمي���ا لألجي���ال القادم���ة، ومب���ا يليق 
بتاريخ وحض������ارة هذه الكنيس������ة كج���زء ال يتجزأ من املوروث 

احلضاري النصراوي.

مخطط 
شامل لتطوير 

الكنيسة 
ومنطقتها

د. شريف صفدي
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مهرجــــــانات امليــــــــالد
من���ذ الع���ام 2007 وم���ع ب���دء تس���لمنا ادارة املجل���س انطلق بعد 
ش���هرين مهرجان ايام ميادية االول، والذي استمر حتى العام 
2009 بصيغت���ه القدمي���ة، حني كان املهرجان يس���تقطب االف 
االطفال على مدار اس���بوعني ليش���اركوا في سلسلة من البرامج 

الفنية والترفيهية لكل االجيال.
وف���ي الع���ام 2010 بادرنا مع جمعية الناصرة للثقافة والس���ياحة 
بتوحيد برنامج س���وق املياد  ومهرجان اضاءة الشجرة، وعلى 
اث���ر النج���اح الباهر حينه���ا، طورنا الفك���رة، ومبب���ادرة املجلس 
واجلمعي���ة وبالتع���اون ورعاي���ة بلدي���ة الناصرة ش���هدت الناصرة 
أضخ���م برنام���ج من ه���ذا النوع ف���ي تاريخها، "س���وق املياد" 
أو "كريس���ماس مارك���ت"، وافتتح بإضاءة الش���جرة الضخمة 
بارتف���اع 19 مت���را، وعلى مدى أربع أمس���يات تخللتها البرامج 
الفني���ة والترفيهية، وتؤكد سلس���لة من التقدي���رات أن ما ال يقل 
ع���ن 100 ألف ش���خص م���ن الناص���رة وخارجها، م���ن العرب 

واليهود والسياح، قد زاروا »سوق املياد«.
وم���ا يزيد فخرن���ا، أن هذا البرنامج الضخم ش���مل كل النس���يج 
االجتماع���ي ف���ي مدينتن���ا، وعلى اث���ر النجاح الباه���ر الذي فاق 
كل التوقع���ات، فقد بدأنا منذ مطلع العام اجلاري بالتحضيرات 

لسوق املياد 2012، ولهذا:

سجلوا في رزناماتكم تاريخ 12/12/2012 افتتاح مهرجان 
اضاءة شــــــجرة امليــــــــالد النصراوية وسوق امليالد وايام ميالدية

CHRISTMAS MARKET
2011

16
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واصل مركز األحداث األرثوذكسي كونه واحد من أهم املراكز 
الرياضي���ة والترفيهي���ة لألطف���ال و جيل األحداث، ليس���تقطب 
األعضاء من كافة احياء املدينة، وبعد القفزة النوعية، ونستطيع 
الق���ول، بعد االنقاب التام في ش���كل إدارت���ه منذ اكثر من اربع 
س���نوات، وعل���ى الرغ���م م���ن أن���ه ف���ي الع���ام الدراس���ي اجلاري 
)2010-2011(، توقف استخدام امللعب االساسي في املركز 
بسبب التحضيرات لبناء القاعة الرياضية املغلقة على اسم طيب 
الذك���ر " رام���ي ولي���د غرّي���ب"، و ها نحن ق���د بدأن���ا فعليا قبل 
أس���بوعني،  إال أن النادي اس���تمر في استقطاب األعضاء، وقد 
جتاوز عدد املش���تركني ال� 300 مشترك ، من جيل 3 سنوات وما 

فوق، من االوالد والبنات.
ويعج النادي على مدار السنة بعشرات الدورات الرياضية في فروع 
مختلفة: كرة القدم، كرة السلة، الكاراتيه، السكيتينغ، جمباز، 
تربي���ة بدني���ة للطفول���ة املبك���رة، الرق���ص احلدي���ث وااليروبيكا.. 

ونخص بالذكر دورة لذوي االحتياجات اخلاصة.
اضاف���ة للدورات، فان النادي يش���كل ملتق���ى يومي للعديد من 
اطف���ال وش���باب احلي واملدينة. حي���ث يجد فيه اهال���ي الناصرة 

البيت احلميم املشبع باألجواء التربوية.

مهرجان األول من أيار للعام 2011

ش���هد املهرج���ان للع���ام 2011 تظاهرة رياضية ضمت عش���رات 
الف���رق ومئات الاعبني م���ن الناصرة والقضاء ف���ي اكبر واعرق 
مهرج���ان رياض���ي ف���ي املدينة، ب���ل ف���ي املجتم���ع العربي. ومت 
تك���رمي كوكب���ة م���ن الرياضي���ني البارزي���ن ف���ي س���نوات الس���تني 
والسبعني والثمانني الذين مروا في هذا البيت الدافئ. وقد لبى 

العشرات منهم الدعوة وقدم لهم درع تذكاري.
كما ش���هد املهرجان االعان الرس���مي عن مش���روع بن���اء القاعة 

الرياضية على اسم املرحوم "رامي وليد غريب".

املخيم الصيفي للعام 2011: األضخم في البالد! 

مخي���م "ناصرت���ي ي���ا حيات���ي" للع���ام 2011 كان حدث���ا ميزا، 
سجل جناحا كبيرا وأصبح أحد أشهر املخيمات الصيفية، ليس 

في  مدينة الناصرة وحدها بل على صعيد الباد عامة.
م���ا يق���ارب 1700 طف���ل. 100 مرش���د. 200 مس���اعد. 50 
متطوعا. سطروا أجمل لوحات الطفولة قضوها في جو تربوي 
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مركز األحداث: 
نشاطات مكثفة وأعضاء 

من كافة أنحاء املدينة
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اخوي رائع، امتاز بالفرح واأللفة واألمان.
وم���ن أهم ميزات هذا املخيم أن فيه ينصهر النس���يج االجتماعي 
بتنوعات���ه املختلف���ة في مدينتن���ا احلبيبة، إذ ضم أطف���اال من كافة 
أحي���اء املدين���ة، علم���ا أن املخي���م يس���تقطب أطف���اال وفتيان���ا من 
خ���ارج املدين���ة من بل���دات مج���اورة وابع���د، يخت���ارون اجتياز 
املسافات صباح كل يوم وعلى مدى ثاثة اسابيع للمشاركة في 

هذا املخيم.
 

دوري كرة السلة
م���ن ع���ام إلى آخ���ر يش���هد دوري ك���رة الس���لة القائم من���ذ ثاث 
س���نوات، وبرعاي���ة مجل���س الطائفة ومركز األح���داث، تطورا 
نوعي���ا كبيرا، فقد أصبح النادي االرثوذكس���ي لكرة الس���لة أحد 
أه���م ن���وادي ك���رة الس���لة العربية ف���ي الب���اد، محقق���ا جناحات 

رياضية وجماهيرية ميزة.
ووص���ل ع���دد فرق الدوري الى 12 فريقا، من جيل 9 س���نوات 

وحتى فرق الرجال والنساء.

برنامج أيام ميالدية
ع���اد هذا العام مهرج���ان االعياد والطفولة ليس���تقطب ابن���اء الطائفة 
واملدينة، من خال سلسلة عروض ترفيهية، غنائية ومسرحية ميزة

 
يوم الطفل العاملـي

االطفال دوما في مركز االهتمام، وملهرجان يوم الطفل العاملي 
مكان���ة دائمة وكبيرة في الن���ادي. فقد قام النادي ايضا في العام   
2011 باستضافة املئات من األطفال في برنامج شيق ومتع مع 

العاب النفخ واأللعاب املائية، في ثاث ساعات من املرح.

نادي الطالب الثانويني
كان لتجرب���ة ن���ادي الط���اب الثانوي���ني جناحا وص���دى كبيرين، 
جتلي���ا في بل���ورة مجموع���ة رائع���ة من الصباي���ا والش���باب الذين 
كان���وا س���نًدا للنادي ف���ي كافة برامج���ه على مدار الس���نة، وكان 
للمجموعة حصة األس���د في كافة األعمال التطوعية واملساعدة 

والتنظيم بكافة برامج النادي وبرامج على مستوى املدينة.

20
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"دارة الثقافة والفنون" 
مشروع حضاري يضع بصماته 

على حياة املدينة الثقافية

تس���تمر دارة الثقافة والفنون في التطور والعطاء، وباتت البيت 
الداف���ئ للفنون اجلميلة والفنان���ني مبختلف مجاالتهم، ولتكون 

مشروعا حضاريا يضع بصماته على حياة املدينة الثقافية.  
تس���تضيف املؤسس���ات التربوي���ة واجلمعي���ات األهلي���ة احمللي���ة 
وتضع جّل عملها في التركيز على الفنون الفلسطينية واحمللية، 
إل���ى جانب اس���تضافة الفنون من الوس���ط اليه���ودي حتت عنوان 

"حوار الثق������افات". 
وتتكون اللجنة املس���ؤولة ع���ن الدارة من 9 أعض���اء متطوعني، 
يعيش���ون حياته���ا ويخدم���ون رّوادها بإخاص ووع���ٍي وطني، 
ويس���عون لتوسيع دائرة املش���اركة اجلماهيرية لرفع اسم الناصرة 
ب���ني أهله���ا واملش���اركة ف���ي احلف���اظ عل���ى النس���يج االجتماع���ي 
النصراوي والعمل على زيادة األلفة واحملبة بني اطياف الشعب 

الواحد.
خال العام املاضي أقمنا عدة معارض متنوعة، وهي: معرض 

"أساس" وهو مشترك مع بيت الفنانني في هرتسليا، ومعرض 
"عين���ي عليك���ي يا بل���دي 2" )نتاج ورش���ة لط���اب الثانوي(، 
و"كلنا من ه���ذه املدينة" )نتاج ط���اب ابتدائي(، و"تداعيات 
اخلاص���ة(،  قبط���ي  وم���ازن  ايفي���ت  مجموع���ة  )م���ن  األزرق" 

و"فنانون من الناصرة 2011".

برامج ورشات عمل لطالب املدارس تشمل:
زي���ارة للمع���رض م���ع ورش���ة عم���ل فنية م���ع مدرب���ني مختصني 

بالفنون
زيارة للمعرض ولقاء مع فنان مشارك بأعماله في املعرض

زي���ارة للمع���رض ومحاض���رة في الفولكل���ور الفلس���طيني بأحد 
فروعه كالعادات والتقاليد او االغاني الفولكلورية او اللباس.

كما حتتضن الدارة دورات لتعليم الفنون التشكيلية لألطفال مع 
فنانني مختصني
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بيت العود:
ينقسم مشروع بيت العود الى قسمني رئيسيني:

1. تعلي���م العزف على اآلالت املوس���يقية واملوس���يقى النظرية 
وحتضير طاب املوس���يقى للتقدم المتحان���ات البجروت حيث 
تخ���رج هذا العام طالب عازف على الع���ود وحصل على امتياز 

بامتحان البجروت العام .
2. تركيبات موسيقية للعزف والغناء 

جمه���ور اله���دف: للش���باب املوه���وب ف���ي الناص���رة واملنطق���ة 
إلعطائه���م الفرص���ة للت���درب عل���ى الع���زف اجلماع���ي وتطوير 
مهارات العزف لديهم وإعطائهم امكانية الظهور أمام اجلمهور 
 3. ورش���ات عمل: بهذا الس���ياق وعدا عن ال���دروس الفردية 
للطاب تقام بش���كل دوري للعازفني الهواة الكتس���اب خبرات 

ومهارات عزف جماعي.

4. استضافة أعمال موسيقية وعرضها على اجلمهور العام في 
الناصرة واملنطقة ك"مغناة أريحا".

5. املشاركة في املهرجانات املختلفة في الناصرة كمهرجان املياد 
ومهرجان رمضان وتقدمي الكونسرتات السنوية في الدارة.

الصالون االدبي:

لقاؤنا الشهري مع االدباء ورجال الفكر واملجتمع الذين وضعوا 
بصمتهم في مجاالت حياتنا املختلفة نس���تضيفهم ونسمع منهم 
عن جتربتهم العلمية والعملية ونش���اركهم االمسية بلقاء خفيف 
لطيف تصاحبه املوسيقى في أغلب االحيان. وخاله استضفنا 
ن���دوة م���ع الباحثة والناش���طة النس���وية نبيل���ة اس���بنيولي، وندوة 

خاصة إحياء لذكرى الفنان الراحل مارون أشقر.
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رغم التحديات ومحاوالت اإلغالق تســـتمر السرية 
في عملها وعطائها وتطورها

كان الع���ام املاضي، ومن ثم العام اجلاري، أول عامي اس���تقرار 
تشهدها سرية كشافة ومرشدات يسوع الناصري األرثوذكسية، 
بعد عدة سنوات من القاقل، وعدم االنتظام، وهذا االستقرار 
يتم على الرغم من س���عي االحتاد الكشفي االسرائيلي، وبإيعاز 
ودعم من "جهات" ال تضمر اخلير لس���ريتنا وملنظمة الكش���اف 
والتاريخي���ة  النصراوي���ة  الس���رية  إغ���اق  إل���ى  األرثوذكس���ي، 
العريق���ة، التي تواصل عمله���ا وجناحها وإغن���اء برامجها بدعم 

مباشر ودائم من مجلس الطائفة.
وبع���د التغيي���رات اإلدارية، الت���ي كانت ضرورية ج���دا من اجل 
ضمان بقاء الس����رية واس����تمرارية عملها، وفق إرادة شبه اإلجماع 
ف����ي الس����رية، س����عت جه����ات خارجية مرتبط����ة باالحتاد الكش����في 
االس����رائيلي إلى اس����تصدار أمر إلغاق الس����رية، وه����و لم ينجح 
بفض����ل وقفة الس����رية وبدعم مباش����ر وماصق للس����رية وإدارتها، 
وبعد إفشال نواياهم، سعت اجلهات ذاتها، إلى منع اقامة املخيم 
الصيف����ي، ووص����ل االم����ر إلى ح����د احملاك����م التي رفض����ت طلب 
االحتاد ومن معه، مبنع خروج أبنائنا إلى املخيم الصيفي السنوي.
وقد كس���بنا تلك احملكم���ة، إال أن احملكمة بش���أن طلب االحتاد 
إلغاق السرية ما تزال قائمة، ومن املفترض أن تعقد جلسة في 
محكمة الصلح في تل أبيب في أوج موسم عيد الفصح املجيد.

واستمرت السرية في عملها املكثف، من برامج كشفية وثقافية 

واجتماعية ترفيهية، وقد ش���اركت الس���رية خال العام املاضي 
في جميع احتفاالت الطائفة االرثوذكس���ية والطوائف االخرى 
في الناصرة وذلك من خال طوابيرها النظامية الكش���فية وفرق 

الطبل والقرب التي  ابهجت قلوب الناس مبعزوفاتها.
كما قامت السرية بالعديد من البرامج التطوعية ونخص بالذكر 

زيارة املاجئ واملستشفيات، وتنظيف عني العذراء. 
وللع���ام الثان���ي على التوال���ي بادرت الس���رية حملة "الكش���اف 
محب���ة" ف���ي موس���م عي���د املي���اد املجي���د وقام���ت بالتع���اون مع 
املجل���س، بتوزي���ع ما يق���ارب 150 رزم���ة غذائية بقيمة ش���رائية 
60 الف ش���يكل، للعائات ذوي االحتياجات اخلاصة، وقد 
احت���اج هذا إلى جهود جبارة، من جمع تبرعات وإعداد لوائح 

أسماء وتوزيعها على العائات.
وأقام���ت الس���رية مخيمه���ا الصيفي الكش���في لع���ام 2011 على 
ضف���اف بحيرة طبريا، وم���ن خاله اقامت العدي���د من البرامج 
االجتماعي���ة، الكش���فية والترفيهي���ة أيًضا والت���ي كانت جميعها 

تهدف لتعليم االعضاء حتّمل املسؤولية واحلياة مع الطبيعة 
واختتم���ت عامه���ا الس���رية بحف���ل تدش���ني اعض���اء الس���رية بعد 
اجتيازه���م اختب���ارات مادة "الكش���اف احلدي���ث" وذلك بحفل 
مهيب ادى فيه اعضاء الس���رية القسم الكشفي على علم السرية 

امام املجلس االعلى للسرية.
وقد شارك احلفل العديد من الضيوف ومنهم سيادة املتروبوليت 
كرياكوس رئيس واعضاء مجلس الطائفة االرثوذكس���ية ومعلم 

وإدارة السرايا  من عكا ويافا والناصرة.

سرية 
كشافة 

ومرشدات 
يسوع 

الناصري 
األرثوذكسية
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أيتهــا الفائق قدســها 
والدة األله خلصينا

رسالة الى أمي مرمي العذراء:
يعجز لساني عن وصفك يا أمي، يا حنونة، يا مرافقة للمؤمنني، يا أم 
الكنيسة. افتحي لنا باب التحنن يا والدة اإلله املباركة، فإننا باتكالنا عليك 

ال نخيب وبك ننجو من كل الشدائد، ألنك خاص لكل املسيحيني.
يا أمي احلنونة، نتضرع إليك أن تتعّطفي علينا وسامحينا بكل ما أحزّناك 
أولئك  كل  تسامحي  أن  إليك  نتضرع  وأف��ك��ارن��ا،  بأقوالنا  بتصرفاتنا، 
ال��ذي��ن يقللون م��ن إح��ت��رام��ك وت��ك��رمي��ك، يشكون  ال��ض��ال��ني  اخل��اط��ئ��ني 
بطهارتك وبتوليتك، يشكون في كونك والدة اإلله السيد يسوع املسيح 

الهنا وربنا. 
إن املاك جبرائيل قال لها: "ها أنت حتبلني وتلدين أبنا وتسمينه يسوع. 
فالقدوس  ول��ذل��ك  ي��دع��ى،....  العلي  واب��ن  عظيما،  سيكون  ه��ذا 

املولود منك يدعى ابن الله" )لو 35:1(.
القدس وتقول "تعظم  ال��روح  بوحي من  أليصابات  ترد على  أمنا مرمي 
أمته.  اتضاع  الى  نظر  ألنه  مخلصي  بالله  روح��ي  وتبتهج  ال��رب  نفسي 
عظائم،  بي  صنع  القدير  ألن  تطوبني،  األجيال  جميع  األن  منذ  فهوذا 

واسمه قدوس..." )لو46:1(.
منها  امل��ول��ود  املسيح  السيد  دع��ا  جبرائيل  امل���اك  أن  ن��اح��ظ  أح��ب��ائ��ي، 

قدوس، وأمنا مرمي دعت الله القدير الذي صنع بها عظائم  قدوس.
وكانت  الله،  من  اخل��اص  الى  بحاجة  كانت  أنها  متاما  تعلم  مرمي  أمنا 
ت��ن��ت��ظ��ره ك��س��ائ��ر امل��ؤم��ن��ني األت��ق��ي��اء ك��م��ا ق��ال��ت: "ت��ب��ت��ه��ج روح����ي بالله 
مخلصي..." ما ينفي ما يقوله البعض إن مرمي العذراء ولدت من غير 
خطيئة أصلية، فلو كان هذا صحيحًا ملا كانت هي بحاجة لقدوم املسيح 
وملا كانت بحاجة الى خاص، أو نتجرأ ونقول أنه لم يكن هناك حاجة 

لقدوم املسيح، حاشا. وحده املسيح الذي ولد بغير زرع.
لكن يا أخوتي أننا ال نغالي أن طوبنا وعظمنا وكرمنا مرمي العذراء فهي 
التي  اإلل��ه  وال��دة  السيرافيم، هي  الشاروبيم وأرف��ع مجًدا من  أك��رم من 
أطاعت كأمة للرب، قالت نعم فهزت السموات كلها لسماعها كلمات 
العذراء مرمي، كلمات التي بها مت بداية اخلاص للبشرية ولوالها ملا مت 

اخلاص الى يومنا هذا فاستحقت أن تكون والدة اإلله.
هنالك من يدعي بأن مرمي العذراء هي مجرد أناة أو أداة استعملها اخلالق 
لتلد السيد املسيح وعند انتهاء هذا، لم يعد هنالك حاجة ملرمي العذراء في 

اخل�����اص اإلل���ه���ي، 
وم����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق 
ه��ن��ال��ك  ت���وج���د  ال 
ح���اج���ة ل��ت��ك��رمي��ه��ا 
وت�����ط�����وي�����ب�����ه�����ا، 

حاشا.
يا  أهميتك  يفهموا  أن  نصلي من أجل 

أمي في خاص نفوسنا، فأنت امليناء لكل املؤمنني، احملامية، املنقذة، 
اجلليل  قانا  في  جندك  املسيح،  يسوع  وإلهنا  ربنا  عند  لنا  دائما  املتشفعة 
دائما  فإنك  املساعدة،  منك  نطلب  أن  احلاجة  دون  ملساعدتنا  مسارعة 
مسارعة ومتأهبة ملساعدتنا والدفاع عنا وتفرحني لفرحنا وحتزنني حلزننا. 
قانا  في  عرس  كان  الثالث  اليوم  "في  إجنيله  في  اإلجنيلي  يوحنا  يكتب 
اجلليل، وكانت أم يسوع هناك. وملا فرغت اخلمر، قالت أم يسوع له- 
ليس لهم خمر" )يو1:2(. ولم يذكر اإلجنيل أن أحًدا طلب من مرمي 
بأن  عرفت  أنها  مبجرد  العذراء  مرمي  أن  على  يدل  ما  املساعدة  العذراء 
ليس هنالك خمر سارعت، مببادرة شخصية منها، في التوجه الى السيد 
املسيح لتطلب منه املساعدة، صورة تدل على عمل العذراء املستمر حتى 
يومنا هذا والى انقضاء الدهر، فهي التي تسارع دائما الى مساعدة بنيها 

وتنقذهم من الشدائد.
أمه  لطلب  استجاب  أنه  أي  خمر،  الى  امل��اء  حول  السيد  فأن  نعلم  كما 
مرمي العذراء رغم أن ساعته لم تأت بعد، فإن ذلك يدل على عظم محبة 

وإكرام السيد املسيح ألمه العذراء فا يرد لها طلبا.
فيا أحبائي، أال يعطينا هذا رؤيا كافية بأن نطلب دائما من أمنا العذراء 
فإن  دائما.  املجد  له  املسيح  يسوع  اإلله  الرب  لدى  يرد  فطلبها ال  مرمي 
أنا  العذراء هذا اإلك��رام، فكيف لي  السيد املسيح اإلله يكرم مرمي  كان 

اخلاطىء أن ال أكرمها وأطوبها الى األبد.
هذه هي رسالتي لك يا أمي مرمي، أكتبها لك مع املؤمنني الذين يكرمونك 

ويقبلونك أًما لهم، تشفعي لنا، آمني.
 

بركة متروبوليت الناصرة وسائر اجلليل
سيادة املطران كيرياكوس احملترم

بقلم: األب يوحنا شاما
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مكانك بني القديسني يا ابا فرح

اربع���وَن يومًا م���ّروا بالكماِل والتماِم منُذ رح���َل عّنا أبو فرح  دوَن 
أن يق���وَل وداع���اً؛ اربعون يوما َقَضوا مْنُذ أْن ُأس���ِدَل الس���تاُر على 
املش���هِد االخيِر من س���يرِة حياِة أبي فرح الطويل���ةَ املليئَة بالتضحيِة 
والعطاْء . لنجتمَع اليوَم، عائلُة ابو فرح الصغيرُة وعائلُة ابو فرح 
الكبيرُة،  وهي كبيرٌة جدا لنذكَر ونتذّكَر مآثَِر هذا االنسان القديس 
العلماني الذي رحل عنا دون ميعاٍد كما عّوَدنا أّنه ال يحُضُر دون 
موع���ٍد وال ُيغ���ادُر مبكرًا دوَن ان يعتذْر ، ولكن ولألس���ِف كانت  
تل���ك  امل���رُة االولى واالخيرة التي يغادرن���ا دون وداٍع ، مع اننا ال 
زلن���ا بأمِسّ احلاجِة له ولعطائِِه ومش���ورتِِه على جميِع املس���توياِت 
خصوص���ًا نحن في مجل���س الطائفة االرثوذكس���ية، اجليُل الذي 
اس���تلَم الش���علَة من ابي فرح وابناِء جيِلِه لنكمل مسيرًة بدأت منذ 
حوالي الس���تني عاما في بناِء احِد اهِمّ املؤسسات االهلية الوطنيِة 
ف���ي الناص���رة مجل���س الطائف���ة العربي���ة االرثوذكس���ية ثان���ي اكبَر 

مؤسسٍة دميقراطيٍة منتخبٍة في املدينة.

لقد كان ابو فرح من اجليِل الثاني الذين اس���تلَم الش���علَة أيضًا من 
س���بَقهم وحمَلها بأمانٍة ألكثر من اربعنَي عاٍم وعرف كيَف ومتى 
يس���لُمها للجيِلِِ املكمِل الذي تتلمذ وشَبّ ومنهم من شاَب على 
ايديهذا اجليل  وفي املؤسس���اِت التي بناها منُذ االياِم االولى بعَد 
النكب���ِة حتى يوِمنا هذا ، فا يكف���ي ان تكون معطاًء كما كان ابو 
فرح امنا االهُمّ ان تضمَن اس���تمراريَة املدرس���ِة التي بنيَتها حتى ال 
يتوق���َف هذا احللُم الذي اصبح صرح���ا ثقافيا دينيا وطنيا  بفضل 
جه���وِد ابي ف���رح ورفاِق���ِه منه���م من س���بقوه واخرون عايش���وه، 
االحي���اَء منه���م )أط���اَل الل���ُه بأعماره���م ( املرب���ي ادي���ب ح���زان 
والقاضي رائق جرجورة وفاروق حكيم  ومنر زاروبي  واخرون 
ب���ي الذكر املرح���وم خليل خوري وبش���ارة  رحل���وا عن���ا امث���اَل طيِّ
عبود وبشارة عويد واملربي وديع عليمي وسعيد اخلليل وفاروق 

خوري وصبحي سروجي ونقوال العاقلة  واخرون كثر.
لقد قام املرحوم ابو فرح قبل فترٍة من وفاتِِه بكتابِة س���يرتِِه الذاتيِة 
بخ���ِط ي���ِدِه،  وعنَد ق���راءِة هذه األس���طَر القليل���َة املليئَة بالنش���اِط 

والعط���اِء  ناحظ م���دى الفخَر وأألعتزاَز عنَد ابي فرح بنش���اِطِه 
من���ذ الع���ام 67 ف���ي مجل���ِس الطائف���ِة العربي���ِة أألرثوذكس���يِة في 

الناصرة، املدينُة االحُب على قلبِِه
فق���د انُتِخ���ب ابو ف���رح ف���ي الع���اِم 67 لعضوي���ِة الهيئ���ِة التمثيليِة 
واس���تمّر ف���ي عضوي���ِة الهيئِة حت���ى الع���ام 2007،  أي 40 عاما 
متواص���ٍل منها حوالي ال 30 عاما عضَو مجلس، حيث ش���غل 
عدَة مناصَب ،منها سكرتيرا للمجلس.  وبعد انتخابات  العام 
96 ، عندم���ا حتول���ت املجموع���ة الت���ي ينتمي  اليها ال���ى  أقليًة 
وأصب���َح م���ع أصدقائِِه في املعارضة ، لم يي���أس ولم يذهب الى 
بيتِ���ه كما يفعْل االخرون بل اس���تمَرّ في العط���اء عضوا في الهيئِة 
التمثيلي���ِة معارض���ا لكل نه���ِج املجلِس ف���ي تلك الفت���رِة احلرجِة 
وبقي عضوا فيها حتى انتخاباِت العام 2007 حيث لم يترش���ْح 
لإلنتخابات وكان من الداعمني االساس���يني لعمليِة التغييِر التي 
حصل���ت في تلك االنتخابات وظل ال���ى جانِب املجلِس عضوا 
ف���ي جلانِ���ِه )دارة الثقاف���ة واحلضانة ( ومثا للمجل���ِس في املؤمتِر 
أألرثوذكس���ي ولم يبخْل علينا بوقتِِه ونش���اطه عندما كّنا بحاجة 

ملشورتِه في االياِم االولى لتولينا ادارَة املجلِس احلالي .
ان بصم���اِت ابو فرح ال تزاُل حاض���رًة في كِلّ زاويٍة  وزاويٍة  من 
مؤسس���اِت املجل���ِس،  ولك���ن حني نراج���ُع هذا التاري���َخ جند ان 
ألبي  فرح الفضَل الكبيَر في انش���اِء اكبَر مؤسس���ِة من مؤسساِت 
املجل���ِس اال وهي مركُز االحداِث االرثوذكس���ي ، هذا الصرُح 
الرياضُي الثقافي االكبَر في مدينِة الناصرة حتى يوِمنا هذا حيث 
كان وال ي���زاُل يخ���دُم كَل ابناء وأحياَء  املدين���ِة ،  وقد خّرَج هذا 
الن���ادي عل���ى املس���تويني الرياض���ي والثقاف���ي  أآلالف عل���ى مِر 
الس���نني،  وَمن ال يذكر سكتش���ات عني العذراء وموسم زيتون  
وم���ن ال يذك���ُر  فض���َلِ مهرج���ان اول اي���ار الرياضي عل���ى احلياِة 
الرياضي���ِة  ف���ي املدينة  الذي احتفلنا به للمرة ال29 العام املاضي  
رغ���م ان���ه ُألغ���ي عنوًة  مل���دِة 11 عاما ف���ي فترِة املجلِس الس���ابِق.  
وق���د قررنا ف���ي مجل���ِس الطائف���ِة ان نطلَق اس���َم املرح���وِم  منذر 
غري���ب - أبو ف���رح-  على مهرجان أوِل أي���ار الثاثني هذا العام 
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إكرام���ا  لتضحيتِِه في مجلِس الطائفِة االرثوذكس���ية عامًة ومركِز 
االح���داث  ومهرجان أول أيار خاصًة الذي انطلق قبَل 40 عاما  

بجهود أبي فرح واخرين .
عندما قمنا بتكرمي أبي فرح  في العاِم املاضي في اجللسِة األولى 
للهيئ���ِة التمثيليِة املنتخبِة في دورته���ا ال13، لم نعرْف اننا نودع 
هذا اجلزَء املهَم من تاريِخِه تاريُخنا، حيث ارتبط اس���ُم ابو فرح 
به���ذه املؤسس���ِة على م���دى اربعني عامًا  بصم���ٍت ودوَن ضجيٍج  
وبإخاٍص حيث عرَف كيف يوفُق بني االنس���اِن العلماني الذي 
بداخِل���ِه  وعمِلِه في مؤسس���ٍة ديني���ٍة جعل منها م���ع رفاِقِه إحدى 
أهِم املؤسس���اِت الوطنيِة  في املدينِة تخ���دُم كَلّ أطياَف وطوائَف 
وأحي���اَء  املدين���ِة  دون م���زاودٍة عل���ى أحد،  حي���ث مَتّ  وبحكمٍة  
فص���ُل القضاي���ا الديني���ِة ع���ن املدني���ِة،  حي���ث جن���ح وجنح���وا في 
احملافظ���ِة عل���ى الكنيس���ِة  كج���زٍء  أساس���ٍي  م���ن الت���راِث الدينِي 
أألرثوذكس���ي  ال���ى جانِب اس���تقاليِة املؤسس���ِة العلمانيِة،  ومَتّ 
الفص���ُل جراحيا ب���أدِقّ املعدات سياس���يا وأخاقيا م���ع احملافظِة 
عل���ى ح���ِقّ  كِلّ من يري���ُد العبادَة والتعُبَّد داخَل أس���واِر الكنيس���ِة 
وخارَجها دون املس���اَس بالنس���يِج االجتماعِي النصراوِي  الذي 
أصبح الركَن األساس���َي للتعايِش بني جمي���ِع أبناِء الناصرة دون 

تفرقٍة  لإلنتماِء الطائفي واحلاراتي.

ل���ن اتط���رَق هنا الى العديِد من مزايا  وصف���ات ابي فرح الوطني 
واملعطاِء في العديد من املؤسساِت السياسيِة واجلمعياِت األهليِة 
على مستوى املدينِة عامًة،  حيُث أنه من الصعِب اختزاَل تاريُخ 
اب���و ف���رح  فقط في هذه املؤسس���ة املهمة،   ولك���ي أعطي املجاَل 
لألخوِة  في باقي املؤسساِت التوسَع في سرِد سيرَتُه كما يروَنها 

كٌلّ من وجهِة نظِرِه وكما عايشوه.
ولك���ن عل���ى هذا اجلزِء م���ن التاريخ املش���رف ألبي فرح يش���رفنا 
نحن في مجلِس الطائفة ِاالرثوذكس���يِة احلالي أننا أصحاُب حٍق 
ف���ي ميراِث أب���ي فرح   ونتعّهُد أننا س���نكمُل الطري���َق الذي عَبَّده 
مع رفاِقِه وش���ركائِِه الراحلني قبَله والباقني بعده،  وأّننا سنحمُل 
الش���علَة الت���ي اس���تلمناها منك���م بأمان���ٍة لنس���لُمها للجي���ِل القادِم 

ليَكِمل  املسيرَة .
وف���ي النهاي���ة ال يس���عُني ويس���رني ان أطمئَِنك يا ام ف���رح يا أيتها 
���ت مبثِل تضحي���ِة أبي ف���رح حني كان  امل���رأُة الفاضل���ُة الت���ي ضَحّ
���ه ال يقُلّ  غائب���ا ع���ن البي���ِت أَنّ مكاَن أب���و فرح مع القديس���ني ألَنّ
ُف بأمثاِل أبي ف���رح.  كما  عنه���م قداس���ًة  وجَنّاُت اخلل���ِد  تتش���َرّ
فنا نح���ن ونتش���ّرُف أننا جزٌء ول���و صغيٌر من تاري���ِخ وإرِث  َتَش���َرّ
هذا اإلنساِن، أإلنس���ان الطيِّب كما نعَتُه صديُقُه األديب حبيب 

بولص أطاَل الله بعمِرِه




