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توثيق ورفع الكنيسة تاريخًيا ومعمارًيا



لم يعد مجلســنا مجلًسـا آخر 
على مســتوى الطائفــة

فقــط

أبنـــــاء الطائفـــــة الكـــــرام 
مبناســـبة عيـــد الشـــعانني وعيـــد الفصـــح املجيد باســـمي وباســـم 
أعضـــاء املجلـــس أتقدم إليكم بأحـــر التهاني متمنيا لكـــم أعياًدا 

سعيدة وكل عام وانتم بألف خير 
عـــام آخر مضى وها نحـــن كما عودناكم في فتـــرة األعياد نقدم 
لكـــم تقريرنا للعـــام املنصرم بشـــفافية ونطلعكم علـــى برنامجنا 

املستقبلي للعام احلالي. 

لقد كان العام املاضي مليًئا بالفعاليات والنشـــاطات على جميع 
املستويات وفي جميع مؤّسســـات املجلس وأههمها كانت بناء 
القاعة الرياضية على اسم املرحوم "رامي وليد غريب"  والتي 
باشـــرنا بتفعيلها رغم عدم اإلنتهاء من املشروع بشكل نهائي , 
وقـــد انتهينا في نهاية العام املاضي من إعداد أكبر بحث وإعداد 
أول تقرير هندسي معماري أثري تاريخي عن كنيسة البشارة, 
قـــام بإعـــداده مجموعـــة مـــن أكبـــر املهندســـني االيطاليـــني  وقد 
سلمونا التقرير في نهاية العام املاضي وفيه دراسة وافية وشاملة 
عن الكنيســـة ومحيطهـــا ويحتوي التقرير علـــى أكثر من ثالثني 
مشـــروع في الكنيســـة ومحيطها ومجّمع الـــروم املمتد بني أذرع 
املثلـــث التي تصل بني الكنيســـة واملطرانية وعـــني العذراء, وال 
نبالـــغ إن قلنـــا أن املجالـــس املتعاقبة في املئة عام القادمة ســـتجد 
مـــا تفعله وتقوم به جـــّراء هذا التقرير, هذا وســـوف نقوم حتى 
نهايـــة العام احلالي بأعداد خطة عمل للبدء بتنفيذ جزء من هذه 
املشاريع احليوية وجتنيد األموال من داخل وخارج البالد حيث 
ســـتصل تكاليف هذا املشـــروع الى عشرات ماليني الدوالرات 

التي ستعود بالفائدة على احلي خاصة واملدينة عامة .

وقـــد شـــرعنا ببنـــاء قســـم جديـــد فـــي املقبـــرة اجلديـــدة  وطورنا 
احلضانـــة بفتح صف جديـــد وتطورنا  بالكـــم والكيف وأصبح 
عـــدد األطفـــال في احلضانة أكثـــر من مئة وثالثـــني طفل وطاقم 
املعلمات مؤهل حســـب مواصفـــات وزارة املعارف , أما على 
مستوى األمالك فقد اســـترجعنا األرض احملاذية للمسكوبية, 
بعد أن عّوضنا جميع املستأجرين في املكان وأصبحت الساحة 
أو املنطقـــة مبلكيـــة املجلـــس وهذا امللـــك يقدر مباليني الشـــواقل 
وسوف نقوم بإعداده ليكون موقف للسيارات لنساهم في حل 
أزمة مواقف الســـيارات في املنطقة ليكون مصدر دخل إضافي 
للمجلس , وقد شـــرعنا بتنظيم وأرشفت ملّفات األمالك التي 
تعاني من فوضى عارمة منذ عشرات السنني وسوف ننتهي من 
هذا املشـــروع أي تنظيم ومسح وأرشفت ملفات األمالك حتى 

نهاية هذا العام.

 أما مشـــروعنا األساســـي فقد كان وســـيبقى املســـاهمة في خلق 
أجـــواء اإلنفـــراج على مســـتوى املدينة والتعاون مـــع اجلمعيات 
األهليـــة واملدنية والبلديـــة للنهوض بالناصـــرة وأهلها اقتصديا 
وثقافيـــا وجماهيريـــا على أعلى املســـتويات وقد جتلـــى هذا في 
مهرجان امليالد وســـوق امليالد مع شـــركائنا في جمعية الناصرة 
للثقافـــة والســـياحة وبالتعـــاون مـــع بلدية الناصرة حيث شـــارك 
فـــي هـــذا االحتفال أكثـــر من نصف مليون إنســـان مـــن الناصرة 
والوســـط العربـــي ومـــن كل أنحـــاء البـــالد وهـــذا يضعنـــا أمـــام 

حتديات كبيرة في السنوات القادمة .

لـــن أطيـــل عليكم ولـــن نســـتطيع في هـــذه الكلمـــة أن نعدد كل 

د. عــــــزمي حكيـــــــم
رئيس الـمجلـس
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كل عام وأنتم بخير

وقــال,  الــثــالــث كما سبق  الــيــوم  فــي  الـــرب  قــام  لقد  حقا 
وسيقيمنا في اليوم األخير ألنه صادٌق وأمني.

الناس,  أتعس  لكّنا  القيامة  ولوال  رجاؤنا  هي  القيامة  إّن 
الــقــائــم مــن بــني األمـــوات  يــســوع  بـــأّن املسيح  نــؤمــن  لكننا 
بسلطان ذاته ألنه إله من إله, سيوفي بوعده ويقيمنا نحن 

أيًضا املؤمنني بِه إلى حياٍة أبدية.
نــحــن نــتــألــم مــعــه لــكــي نــتــمــّجــد أيــضــا مــعــه, هـــذا هــو سر 
مبا  العالم  هذا  ولقساوة  ولــآالم  للظلم  املؤمنون  احتمال 
صاعدون  نحن  وظلم.  كراهية  بطش,  تعاسة,  من  فيه 
إلى اجللجثة, إلى الصليب طوًعا, كما فعل معلمنا يسوع 
املسيح, ألننا ال نرى الصليب فقط بل إّن تركيزنا هو على 
الصليــــــب,  نحمل  لم  إن  قيــــــــــامة  لنا  وليس  القيامة, 
بل  العالــــــم,  هذا  صليب  نحتمل  لم  إن  قيامـــة  لنا  وليس 
ونصلب أنفسنا من أجل املسيح وأجنيله. ليس لنا قيامة إن 

لم نسير في نفس طريق املعلم.
أحبائي , الكهنة االجالء, رئيس وأعضاء مجلس الطائفة 

العربيـــة األورثوذكســــــية, 
الهيئــــة  وأعضاء  رئيــــــس 

املؤمتر  وأعــضــاء  رئــيــس  التمثيلية, 
األورثوذكسي, أبناء الطائفة  األورثوذكسية, أبناء جميع 

الطوائف, أبناء بلدي الناصره الكرام.

أضرع الى الله أن يرفق بنا ويتحّن علينا فيسكب في قلوبنا 
بني  الــســالم  ويعم  احملبه  لتنتصر  الفياضة  محبته  جميًعا 
احلبيب  البلد  هذا  وأبناء  الطوائف  كل  وأبناء  الطائفة  أبناء 
لكل  املدينه  هذه  من  انطلقت  البشارة  أن  وكما  الناصرة, 
بعضهم  البلد  هــذا  أبــنــاء  محبة  كــذلــك  املسكونة,  انــحــاء 

لبعض تكون مثال للعالم ُيحتذى بِه .
  

نتمنى لكم فصحًا مجيدًا , وكل عام وأنتم بألف خير

املتروبوليت كيرياكوس
متروبوليت الناصرة وسائر اجلليل

"املســـيح قــــام
من بني األموات وداس املوت مبوته 
ووهـــــب احليــاة للذين في القبــــور"

نشـــاطاتنا على مدار العام فرزنامتنا من بدايـــة العام حتى نهايته 
مليئـــة بالبرامج والنشـــاطات فمجلـــس الطائفة لم يعد مجلًســـا 
آخـــر علـــى مســـتوى الطائفة فقط إّنا نشـــاطاته وســـمعته تعدت 
الطائفـــة واملدينـــة ليصبـــح أحـــد املؤسســـات األهليـــة األهم في 
املدينـــة وهـــذا ليـــس وليـــد الصدفـــة إنا نتيجـــة العمـــل اجلماعي 

والدؤوب ألعضاء املجلس والهيئة التمثيلية.
يا أهلنـــا الكرام لهذا املجلس ولهذه الطائفـــة ولهذا احلي تاريخ 

وطني مشرف وله ارتباطاته بتاريخ شعب سنصونه كبؤبؤ العني 
ونعمـــل علـــى تطويـــره ليكـــون النبـــراس لألجيـــال القادمة ولن 
نســـمح ألي كان أن يلطخه, وســـتبقى الطائفـــة ليس فقط جزء 
مـــن األقلية العربية في هـــذه البالد إنا جزء هام وفّعال يســـاهم 

في احلفاظ على هذا الشعب وقضيته.
فمرة أخرى نتمنى لكم أعيادا مجيدة وكل عام وأنتم والناصرة 

بألف خير 
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أعايدكـــــــم باســــــم أعضــــــــــاء الهيئـــة التمثيليـــــــــــة واســـمي أجمـــــل 
معايـــدة,كل عـــام وانتم بألف خير أهلنا األعـــزاء, ونحن على عتبة 
أبـــواب عيد الفصـــح عيـــد التضحيــــــــــة , امتنـــى لكـــم ولعائالتكـــــم 

عيـــــًدا ســـــــعيًدا ومبـــــــــــــــــارًكا.
األخـــوات واإلخوة األعـــّزاء, إّننا ُنكمل درب الشـــرفاء والوطنيني 
للِرعـــال األوائل ألعضاء الهيئة التمثيليـــة واملجلس من أبناء طائفتنا 
العريقـــة أمثـــال طّيبـــي الّذكـــر ميشـــيل نّصـــار, رؤوف نّصار,خليل 
خـــوري ,أمـــني قدحـــة ,بشـــارة عّبود,فـــاروق خـــوري, صبحـــي 
ســـروجي, منذر غرّيب  وآخرين, وأطال الله في أعمارهم السادة 
رائق جرجورة, أديب حّزان,فاروق حكيم, خليل عليمي, بديعة 

خوري وآخرين.
إن الهيئة التمثيلية واملجلس كما كان ســـابًقا ,يعمالن على املشاركة 
في تقوية الترابـــط اإلجتماعي في املدينة عامة بني أبناء البلد الواحد 
مـــن خالل البرامـــج و الفعاليات الهادفـــة التي يقوم فيهـــا على مدار 
العـــام كمركز األحداث ,دارة الثقافة والفنون والكّشـــاف ,وبرامج 
إحتفاالت األعياد كإضاءة شجرة امليالد وسوق امليالد. ومن خالل 
املشـــاركة في البرامج املقامة من قبل مؤّسســـات أخـــرى في املدينة. 
فنحـــن ُنكمـــل طريق من ســـبقونا فـــي خدمـــة أهالي طائفتنـــا العزيزة 
علـــى قلوبنا و بالتالـــي خدمة أهالي مدينتنا فـــي الناصرة. وكما قال 
طيب الذكر "خليل أمني خوري" في إحدى جلســـات املجلس في 
املاضـــي البعيد  " نحن ال نـــرى مصلحة طائفتنا خارج مصلحة أهل 
البلـــد" وهذا ما نعمـــل به فعاًل وقواًل, وهذا مـــا هو منصوص عليه 

في دستورنا باحلرف, فال متييز و ال تفرقة بني اهل البلد الواحد.
نحـــن جـــزٌء ال يتجـــّزأ مـــن الشـــعب العربـــي الفلســـطيني وجزء حي 
ينبـــض حب ووفـــاء لتاريخنا وحاضرنـــا الفلســـطيني, للغتِنا أرِضنا 
و ناِصرتنــــــــــــــا, لعاداتِنـــا وتقاليِدنـــا فكلها فلســــــــــــــطينية ُقح, ونعتز 

بهذا التاريخ.  
إخوتـــي و أخواتـــي الِكـــرام , كان ملجلـــس الطائفة العربيـــة الوطنية 

األرثوذكســـية فـــي الناصـــرة قبـــل أشـــهر 
موقـــف مشـــّرف فـــي الوقوف ضـــد مؤامـــرة جتنيد املســـيحيني جليش 
االحتالل وفّجر هذا املوقف املعاِرض مؤمتر التجنيد املعيب في وجه 
من شـــارك وخطط له, ومنهـــم من ادعى انه ميثـــل طائفتنا الوطنية, 
فأعلّنا في حينه أن ال ممّثل للطائفة غير مجلس الطائفة األرثوذكسية 

العربية املنتخب بشكل دميقراطي. 
 وكان مـــن الطبيعـــي أن يتخـــذ املجلس هـــذا املوقف فنحـــن ُمكملي 
الطريـــق الوطنيـــة , وقـــد حاوَلـــت الســـلطة الضغـــط على مجلِســـنا 
ملنعه من اتخاذ املوقف الســـليم! واســـتمر الضغط بعد اتخاذ املوقف 
بواســـطة عكاكيز السلطة البائســـني و"جزء منهم معروفني", على 
شـــكل مضايقـــات و مالحقـــات لرئيس املجلـــس الدكتـــور "عزمي 
حكيـــم" للتشـــهير بـــه بشـــكل شـــخصي للنيل مـــن عزميتـــه وبالتالي 
التشـــهير باملجلـــس, وقـــد فشـــلوا عـــن ثنينـــا عـــن موقفنـــا. وقدمت 
الشكاوى للشــــرطة على املضايقات وأنتم أدرى ماذا فعلت الشرطة 

بالشكاوى!
 لقد كان ملجالســـنا في العهد السابق مواقف مشرفة في التضامن مع 

شعبنا في محنه, وللدقة التاريخية أذكر البعض منها:
أ. في جلســـة مجلس من تاريخ  20 أيلول 1982 اثر مجزرة صبرا 
وشـــاتيال , مت القـــرار باتخاذ خطوات احتجاجيـــة منها التأكيد على 
املشـــاركة الفعالـــة والتجّنـــد إلجناح اإلضـــراب العام التـــي بادرت له 

اجلماهير العربية في البالد .
 ب. في تاريخ 22 كانون أول 1987 عقدت جلسة مجلس وتقرر 
عـــدم فتح الكنيســـة وعـــدم تزيينها وعـــدم إضاءة األضـــواء في العيد 
"أي عيـــد امليـــالد القريب",بســـبب األوضاع في البـــالد اثر اندالع 

االنتفاضة, انتفاضة أطفال احلجارة .
 جــــ. في عـــام 2009 عندما حاول من حاول دفن مواطنة لبنانية من 
عمـــالء جيش حلد في املقبـــرة القدمية و كان قـــرار املجلس ان يصّلى 
علـــى اجلثمان داخل الكنيســـة من منطلق احتـــرام األموات و رفض 

ُنكمــل الدرب الوطنـي للِرعــال 
األوائل في مؤّســسـتنا

 رامي خوري
رئيس الهيئة التمثيلية
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ان تدفن في مقبرة الطائفة في املدينة واقترح عليهم دفن اجلثمان في 
مقبرة  األرقام التابعة للجيش االسرائيلي.

 اليس هذا التاريخ مشرف ماذا كانوا يتوقعون؟
األهـــل األعـــزاء , هذا تاريخنـــا هذا تاريخ مؤسســـتنا , ونحن اليوم 

أعضاء الهيئة التمثيلية نتشّرف في هكذا تاريخ وطني ال َلبس فيه.

وعليـــه نتعهد أمام اجلميـــع  مبواصلة الطريق لنقدم اخلدمات املتعددة 
و برأس مرفوعة ويد نظيفـــــــــة وأن نكون عند حســـــن ظّن شـــعبنــــا, 
و بعطائكــــــــم وتضحياتكـــــــم ملجلســــــــنا تســـاعدونا على تقدمي أكثر 

ما نستطيع.
 لنحـــــمي أنفســــــنا من التشــــــــرذم لنحمي أنفســــــــنا من التفرقــــــــــــــة.

املدرسة األرثوذكسية  
احللم يتحقق

كمـــا تعلمـــون قـــام غبطـــة البطريـــرك ثيوفيلـــوس الثالـــث قبـــل 
حوالي ثالث ســـنوات بوضع حجر األســـاس ملدرســـة البشـــارة  
األرثوذكســـية علـــى قطعـــة أرض تابعـــة للبطريركيـــة فـــي جبـــل 
"قصـــر املطران" بعـــد أن مت االتفاق بني املجلـــس والبطريركية 
على ان تقوم البطريركية ببناء املدرســـة وان تكون إدارة املدرسة 

للمجلس بالتعاون مع البطريركية.
ومنذ ذالك احلني دخلنا في بعض اإلشـــكاليات لترخيص البناء 
لعدة أسباب أهمها أن قطعة األرض التي ستقوم عليها املدرسة 
تعتبـــر جزيرة تابعة للناصـــرة ولكنها منفصلة عنهـــا كليا بكل ما 
يتعلـــق باخلدمات كاملياه وصرف الصحي والكهرباء , عدا عن 
إشـــكالية نســـبة البناء املتدنية على قطعـــة األرض وقد اضطررنا 
الـــى التوجه للجهات املســـئولة لتكبير نســـبة البناء حيث حصلنا 
على ترخيـــص ل 1600 متر على ان تقدم اخلرائط الســـتكمال 

املشروع األولي ليصبح 3000م .
وفي االجتماع األخير للجنة املشـــتركة للمجلس والبطريركية 
وشـــركة قصـــر املطـــران تقرر طـــرح املناقصـــة حتى نهاية شـــهر 
نيســـان احلالي وحني تسليم أســـم الفائز باملناقصة لشركة قصر 
املطران ســـيقومون بتســـليمنا مفاتيح املدرســـة في موعد أقصاه 

سنتني من تاريخه.
وممـــا يذكر انه خـــالل زيارة البطريرك "كيريـــل األول" بطريرك 
موسكو وعموم روسيا الى الناصرة قام املجلس بتسليم البطريرك 
"كيريـــل األول" رســـالة تتضمـــن مشـــروعني األول مشـــروع 
"مدرســـة البشـــارة" والثاني مشـــروع "مجّمع الروم " طالبني 
منـــه املســـاعدة املالية واملعنوية لتنفيذ هذين املشـــروعني , وحال 
عودته الى روســـيا قـــام بعرض موضوع املدرســـة  على اجلمعية 

يـــة  ر طو ا مبر ال ا
األرثوذكسية الفلسطينية  واملعروفة عندنا "باملسكوبية" بحضور 
)رئيســـها "ستيباشـــني" الذي يشـــغل منصب مراقـــب الدولة, 
"الفـــروف"  اخلارجيـــة  وزيـــر  االول",  "كيريـــل  البطريـــرك 
ورئيس احلكومة الســـابق "برمياكوب"( وذلـــك  في تاريخ 28 
تشرين ثاني 2012 , ومت القرار بدعم مشروع املدرسة وإبراق 
رســـالة خاصة للرئيس الروســـي "فالدميير بوتني" بطلب دعم 
املدرســـة. وفـــي اجتماع آخـــر إلدارة "املســـكوبية" يتاريخ 24 
كانون 2012  ُأقّر ببند رقم 38 بالعمل على حتضير املســـتندات 
الرســـمية فـــي الربـــع االول من عـــام 2013 لدعم املشـــروع .و 

برأينا أن لهذا القرار  مدلوالته على مستقبل املدرسة. 
 وهنـــا ال بـــد مـــن ذكـــر الدكتـــور "أمني صفيـــة" قنصل روســـيا 
الفخري الذي كان له الفضل األكبر في دفع دعم هذا املشروع, 

فله جزيل الشكر.
ونذكر أمامكم أهلنا لتشـــهدوا على من يحاول التحريض على 
املشروع ويقول انه "مشروع وهمي " وانه لن تقوم مدرسة على 
هذه االرض. ولتشـــهدوا أيضا أن هنالك من أبرق " الرســـائل 
للسفارة الروسية يحرضوهم على وهمية مشروع  املدرسة وأن 
هـــذا املشـــروع على الـــورق فقـــط". ولهـــم نقول....كفاكم 

حتريض فهذه املشاريع تخدم كل أبناء الطائفة واملدينة.
 ولكـــم يا أهلنـــا نقول ســـنواصل العمل حتى إمتام بناء املدرســـة  

انشاء الله.
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خدمات الكنيسـة في أسبوع اآلالم 
والفصـح املقدس

األحد
28/4

احد الشعانني , خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف صباًحا في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس 
والدورة التقليدية خارج أسوار الكنيسة .

نرجوا من جميع اإلخوة واألخوات احلضور إلى دير املطرانية في الساعة الثامنة صباًحا ملرافقة سيادة املطران كرياكوس 
إلى كنيسة البشارة.

خدمة صالة اخلنت الساعة السابعة مساء في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس .
االثنني
29/4

 االثنني العظيم املقدس,خدمة قداس البروجيازميني الســـاعة الثامنة صباحا, وخدمة صالة اخلنت الساعة السابعة مساء 
في كنيسة البشارة.

الثالثاء
30/4

الثالثاء العظيم املقدس, قداس البروجيازميني الساعة الثامنة صباًحا في كنيسة البشارة .
وخدمة صالة اخلنت الساعة السابعة مساء في كنيسة البشارة. 

في الساعة الرابعة ب.ظ صالة النوم الكبرى األخيرة " يا رب القوات "
وفي دير املطرانية قداس البرجيازميني الساعة العاشرة والنصف صباًحا برئاسة سيادة املطران كرياكوس. 

األربعاء
1/5

خدمة قداس البروجزماني األخيرة الساعة الثامنة والنصف صباًحا 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
2/5

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
3/5

 اجلمعـــة العظيمة املقدســـة , زيـــارة املدفن )القدمي واجلديد( الســـاعة السادســـة والنصف صباًحا )الرجـــاء إحضار قائمة 
بأسماء األموات(, وفي الساعة الثامنة صباحًا تقام خدمة قراءة الساعات الكبرى وصالة الغروب وإنزال املصلوب عن 
الصليب برئاســـة ســـيادة املطران كرياكوس, وخدمة جناز املسيح الساعة السابعة  مساء ثم الدورة التقليدية خارج أسوار 

كنيسة البشارة مبشاركة فرقة الكشاف.

السبت 
4/5

الســـبت العظيـــم املقدس, )ســـبت النور( حيث تقام خدمة صـــالة الغروب وخدمة القداس اإللهي للقديس باســـيليوس 
الكبير الساعة السابعة والنصف صباحًا .

وفي دير املطرانية خدمة القداس الساعة السابعة صباًحا ,
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
5/5

عيد الفصح املجيد خدمة الباعوث وصالة غروب احملبة الساعة اخلامسة بعد الظهر.
نرجو من جميع االخوة واألخوات احلضور الى دير املطرانية في الســـاعة الرابعة والنصف ب.ظ  ملرافقة ســـيادة املطران 

كرياكوس إلى كنيسة البشارة خلدمة الباعوث.

االثنني
6/5

ثاني أيام عيد الفصح املجيد,وعيد القديس جوارجيوس تقام خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف صباًحا في 
دير املطرانية برئاسة سيادة املطران كرياكوس.

الثالثاء
7/5

ثالـــث أيـــام عيـــد الفصح املجيد, خدمة القداس اإللهي الســـاعة الثامنة والنصف صباًحا في دير املطرانية برئاســـة ســـيادة 
املطران كرياكوس. وبعد إنتهاء القّداس يستقبل سيادة املطران أبناء الطائفة في ديوان املطرانية للمعايدة.

اجلمعة
8/5

عيد ينبوع والدة اإلله, تقام خدمة القداس اإللهي في املغارة الســـاعة الثامنة والنصف صباًحا في مغارة كنيســـة البشـــارة 
برئاسة سيادة املطران كرياكوس .

املسيح قام.. حقًا قام
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" ال حتزنوا كما يحزن باقي الناس 
الذين ال رجاء لهم " )تس 13:4(

البشر الذين ال رجاء  بولس الرسول ال يريدنا أن نحزن كباقي 
لهم, وحزننا مبا يختص بالراقدين نابع عن عدم معرفتنا وجهلنا 
وقام,  مات  قد  يسوع  بأن  نؤمن  كنا  إن  أما  إمياننا.  عدم  و/أو 
 .)14:4 )تــس  معه  بيسوع  الــراقــديــن  الله  سُيحضر  فكذلك 
"ألن الرب نفسه عند الهتاف عند صوت رئيس املالئكة وبوق 
ثّم  أواًل,  املسيح  في  املوتى  فيقوم  السماء  من  سينحدر  الله, 
الباقني نخطف جميًعا في السحب لنالقي الرب  نحن األحياء 
في الهواء, وهكذا تكون مع الرب دائما. فليعِزّ بعضكم بعضا 

بهذا الكالم") تس  4: 18-16(.
فإذا يا أحبائي ليس هنالك مانع أن نحزن وأن نبكي لفراق حبيب 
الن مثل هذه الصفات هي انسانّيه بشرّيه, واملسيح يسوع بكى 
هو  مؤمنني  كمسيحيني  مييزنا  ما  ولكن  ليعازر,  القديس  على 
القائم من بني االمــوات سيقيمنا  ان لنا رجاء بأن املسيح يسوع 
نحن ايضا من املوت, واملسيح القائم قد داس املوت مبوته فأين 

شوكتك يا موت.
أحبائي, في املسيحيه ليس هناك موت بل انتقال من هذا العالم 
الراحة  عالم  الــى  األلــم  عالم  من  األبـــدي.  العالم  الــى  الفاني 
حيث ال وجع وال حزن وال تنّهد, ألن املسيح وعد بأن ميسح 

الدموع من أعيننا )سفر الرؤيا(.
هذه  من  بكثير  أفضل  امللكوت  في  املسيح  مع  احلياة  أحّبائي,  فيا 
املختلفة,  والعذابات  والضيقات  بالصعوبات  املليئة  الدنيا  احلياة 
أنتقل ألكـــون مع  أن  اشتهاء  لــي  إّن  الــرســول "  بــولــس  قــال  وكــمــا 
املسيح, فذلك أفضل". فيا أحبائي بولس الرسول اشتهى األنتقال 
أن  وننسى  احلــزن  في  نغالي  بالنا  فما  املسيح  مع  ليتالقى  )املــوت( 

االنسان املنتقل عنا  انتقل الى حياٍة أفضل, الى جوار املسيح.
نبكي  أن  أنفسنا,  على  نبكي  أن  فعلينا  نبكي  كنا  إن  أخوتي  يا 
نــكــون مستعدين  لــكــي  تــوبــٍة  دمـــوع  نبكي  وأن  خــطــايــانــا  عــلــى 

الستقبال العريس اخلنت.
ــا احِلــــداد مــع كــل مــظــاهــره فهو مــرفــوٌض قطعيًا, وهــو أمــٌر  أم

إمياننا  مــع  يتنافى 
وإن  املـــســـيـــحـــي 
شــيء  عــلــى  دل 
فــأنــه يـــدل على 

ــيــم الــســيــد  ــعــال ــت جــهــلــنــا ل
األمرين  وِكــال  إمياننا,  عدم  على  يدل  و/أو  والكنيسة  املسيح 
إنساٌن  هو  املؤمن  اإلنسان  أّن  تعلموا  أن  وعليكم  جــدًا,  ســيٌء 
فــرٌح دائــمــًا, حتى وهــو في وســط كل الضيقات واألحـــزان له 
الــذي  يــســوع وبــكــل وعـــوده, وهــو  بالله ويــثــق باملسيح  رجـــاء 
العالم".  غلبت  قد  أنني  ثقوا  لكن  ضيٍق  في  "ستكونون  قال 
بعُد من شيء وال حتى  املــوت مبوته, فال نخاف  املسيح غلَب 
من املوت. أما اإلنسان غير املؤمن فهو تعيس وكئيب في داخله 

مهما حاول أن يرسم على وجهه من ابتسام.
إّن النفس البشرّية خلقت بأمر من خالقها, فنحن هنا على األرض 

في زمن غربٍة, وباالنتقال ترجع النفس الى وطنها األصلي.
أحبائي أبناء رعيتي, الصالة من أجل الراقدين مهمة جًدا وإن 
القرابني عنهم وصلوا من  فقدموا  الراقدين  تهتمون ألمر  كنتم 
الصلوات  في  للمشاركة  للكنيسة  احلضور  وعليكم  أجلهم, 

وليس االمتناع عن احلضور للكنيسة كما هو احلال اليوم.
أمرين  هما  اجلماعية  الصالة  في  واملشاركة  للكنيسة  احلضور 
هامني جًدا, وليسا عادًة اجتماعيًة أو ما شابه. أرجوكم كفوا 
بيننا  صله  هي  الصالة  صحيحة,  الغير  واملفاهيم  العادات  عن 
الى  الــذيــن سبقونا  الــراقــديــن  مــع  بيننا  الله وهــي شــراكــة  وبــني 

الكنيسة الظافرة.
العمر  الله أن يعطيكم  الى  نتمنى لكم فصحًا مجيدًا, ونضرع 
املديد وكل ما يوافق خالص نفوسكم, وليرحم جميع الراقدين 

من أحبائكم وأقربائكم.

املسيح قام, حقًا قام

بقلم: األب يوحنا شاما
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مبناسبة األعياد املجيدة يسرني ويشرفني, باسم اللجنة التنفيذية 
و باألصالة عن نفسي, أن أقّدم إلى كل احملتفلني بالعيد, كهنة 
ورعّيـــة, أخلص و أســـمى التهاني متمنيا للجميع عيًدا ســـعيًدا 
علـــى أمـــل ورجـــاء أن يعود علينـــا جميعـــا وفي ســـمائنا ترفرف 
رايـــات الســـالم احلقيقـــي والعـــادل, رايـــات احملبـــة و اإلحترام 
املتبـــادل ليصبـــح مجتمعنا في الواقـــع وليس شـــعاًرا,مجتمًعا 
خالًيا من العنف و التوّتر, متذكرين قول أمير الشـــعراء املرحوم 

أحمد شوقي:

إّنـمـــــا األمـــــم األخــــــــــــــــــالق مــــــا بقيـــــــــــت

إن همــــــــــوا ذهبــــــت أخــــالقهم , ذهبـــــــــوا

األخوات واألخوة
الدين والعقيدة املســـيحّية واإلســـالمية ينبـــذون العنف ويدعون 
الـــى احتـــرام اآلخـــر  والشـــفافية فـــي التعامـــل, فلمـــاذا العنـــف 
املســـيطر فـــي وســـطنا العربي بشـــكل عـــام وفي الناصرة بشـــكل 

خـــاص؟! كمـــا يبـــدو لم تنجـــح الوســـائل واإلجـــراءات لوضع 
حد لهذه الظاهــــــرة املؤمله واملؤســـفه. ليكن شـــعارنا هذه الســـنة 

"كفــى عنًفــا "!

في هذه املناســـبة رأيت من املناســـب أن أشـــير إلـــى رغبة تراودنا 
جميعـــا فـــي كل عيـــد وحلم نســـعى لتحقيقـــه منذ انعقـــاد املؤمتر 
األرثوذكســـي األول ســـنة 1980 وحتـــى املؤمتـــر األخيـــر ســـنة 
2011 . اتخذت عّدة قرارات, على مدى سنوات تدعو الى 
توحيد األعياد ولكن , مع األســـف , لم يتحقق املطلب , ولن 

اتطرق هنا لألسباب التي حالت دون تنفيذ ذلك.

لقـــد بادر صاحـــب الغبطـــه البطريرك طـــوال الكلي الوقـــار بدعوة 
لتوحيـــد عيـــد الفصـــح, وكّلنـــا أمـــل وثقة أن تكـــون خطـــوة مماثلة 
متفـــق عليهـــا لتوحيد يوم عيـــد امليالد فـــي هذه الســـنة. وكما قال 
احلكماء:"عندما توجد اإلراده يوجد السبيل لتحقيق الهدف"

املسيح قام حًقا قام

نحو وحــدة كاملــة 
ومجتمــع بــدون عنـــف

رائـــــق جرجـــــوره
قاضي متقاعد

ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤمتر األرثوذكسي
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النـادي العائلـي
كـل عـام وأنتـم بخيـر

املسـيح قـام
حًقـا قـام

عــــاود النــــادي العائلــــي نشــــاطه مــــع إســــتالم املجلس احلالي ســــبة 
2007 مهــــام إدارة شــــؤون املجلس والطائفة. نشــــاطات النادي 
العائلي متعددة ومتنوعة , منها احملاضرات بشتى املواضيع, أيام 
ترفيهية, رحالت وحفالت مثل احلفلة الســــنوية مبناســــبة األعياد 
املجيدة ورأس الســــنة والتــــي يبادر إليها  وينظمهــــا النادي العائلي 
املمثــــل بلجنته املركبة مــــن أعضاء النادي وأعضــــاء الهيئة التمثيلية 

الذين هم أيًضا أعضاء نادي.
عـــدد األعضـــاء املنتســـبني للنـــادي قرابـــة الــــ 70 عضـــو واللذيـــن 
يجتمعـــون كل يـــوم أربعاء في قاعـــة نادي مركز األحـــداث وذلك 

لإلشتراك بالبرامج التي تعدها اللجنة.
تنتهز جلنة النادي هذه الفرصة لدعوتكم لإلنضمام إلى أسرته متمنية 

لكم جميًعا صحة وعافية وطول عمر وكل عام وأنتم بخير.

العربيـــة  الطائفـــة  مجلـــس  مؤسســـات  مـــن  واحـــدة  احلضــــانـــة 
األرثوذكســــــــــية التـــي تطـــــــّورت علـــى مـــدى خمس ســـــــنوات 
ماضيـــة بشـــكل كبير حيث زاد عـــدد األطفال مـــن 30 طفاًل إلى 

132 طفل.
وذلـــك بعـــد ترميـــم احلضانـــة وتشـــغيل معلمات مؤهـــالت مع 

شهادات " لقب أول اجلامعي للتربية".
أصبح عدد الصفوف أربعة :

صف النجوم جيل 4-5 سنوات 
صف الفراشات  4-5 سنوات

صف العصافير جيل 4-3 سنوات 
صف األلوان جيل -3 1 سنوات 

مـــــن برامـــــــــج احلضــــــــانة الال منهاجيـــــه عـــن طريق "كريــــــــف"
ساعة قصة 

موسيقى مع حركة
قصة وأغنية من الفلكلور

محاضرات لألمهات مبواضيع تخص األطفال 
احتفـــاالت فـــي املناســـبات الدينية ومناســـبات عامـــة – كرنفال 

الطفولة , عيد األم .... وغيرها .

احلضـــانة
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الصالون االدبي:
ضمن برنامج الصالون االدبي للعام 2012 اســـتضفنا في شـــهر 
شـــباط 2012  د. نبيـــل عـــزام املايســـترو وقائد االوركســـترا في 
أمسية زاخرة حضرها ما يقارب ال 300 شخص في قاعة مركز 
االحداث االرثوذكســـي  حاوره خاللهـــا الصحفي نظير مجلي 

ورافقته بالغناء الفنانة دالل ابو امنة 
وقدمت الفنانة سيســـيل كاحلي رســـم تفاعلي والشاعر الزجلي 

متيم اسدي كوكبه من زجلياته .
وفي شهر حزيران استضاف الصالون االدبي كوكبة من معلمي  
املدرســـة التجريبيـــة الثانويـــة فـــي الناصـــرة املوهوبـــني  بأعمالهم 
الفنية  حيث اقاموا معرضا شمل أعمال تصوير وخطوط  وقدم 
بعضهـــم كوكبـــة من أشـــعاره ونثره في أمســـية حضرهـــا حوالي 

100 معلم منهم.

اســـتضاف الصالـــون االدبي ايضـــا الفنانـــة وداد عطاللة صاحبة 
مدرســـة لتعليم فن رقص البالية حيث حتدثت عن بداياتها وعن 
مســـيرتها العريضة فـــي زمن قصيـــر وقدمت طالبات مدرســـتها 

عروضا راقصة. وقد حضر االمسية ما يقارب ال 300 شخص 
في قاعة مركز االحداث االرثوذكسي.

بيت العود:
مـــن خالل بيت العود التابع لدارة الثقافة والفنون يقوم الطالب 
بدراســـة العزف على االالت املوســـيقية على يد فنانني واساتذة 
مختصـــني علـــى االالت املختلفة . ويقـــدم لهم االســـتاذ الفنان 
ســـمير مخـــول مركز مشـــروع بيت العـــود في الدارة دروســـا في 
املوســـيقى النظريـــة  ودروس عزف جماعية للطـــالب املتقدمني  
نســـبيا  ويقدمون في نهاية الســـنة الدراسية كونسرت  يشارك فيه 

كل طالب بيت العود بعزفهم كٌل على آلته.

صالة العرض للفنون:
مـــن خالل صالة العـــرض أقمنا في ســـنة 2012 أربـــع معارض 
للفنـــون البصريـــة؛ كانـــت بدايتها فـــي 3.3.2012 حيـــث افتتح  
طـــارق  الفنانـــون  فيـــه  شـــارك  فنانـــون"  "خطاطـــون  املعـــرض 
شـــريف, ريحـــان تيتـــي, جميل اليـــاس, كميل ضـــو, فضول 

دارة الثقـــافة والفنــون على اســم توفيــق معّمـــر
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مـــزاوي, أحمـــد حبيب, زيـــاد شـــريف, بثينة ملحـــم, محمد 
كلـــش, أشـــرف فواخـــري,  جـــورج ســـليمان ويوســـف وهبي 

واستمر املعرض حتى 15.6.2012.
بعدها استضفنا معرضا للطبيعة  من انتاج جمعية حماية الطبيعة 
حتت عنوان "وادي احلولة – انطباعات" حيث قام حوالي 100 
فنـــان من العالم بزيارة احلولة وتدويـــن انطباعاتهم عنها بأعمال 
فنية  لهدف تنمية الوعي حلماية الطبيعة وجودة البيئة. واســـتمر 

املعرض حتى 30.9.2012.

وفـــي تاريخ 6.10.2012 افتتحنا معرضـــا للصور الفوتوغرافية 
للفنـــان املصـــور رأفت زريق حتت عنوان "البعـــد الرابع"  حيث 
قام بتصوير طالب مدرســـة العائلة املقدسة لذوي االحتياجات 
اخلاصـــة مـــن أجل رفـــع الوعـــي للموضـــوع اجتماعيا. اســـتمر 

املعرض حتى تاريخ 5.11.2012

كانـــت دارة الثقافة والفنون واحدة من  املؤسســـات الفلســـطينية 
الســـبع التـــي شـــاركت في بينالـــي قلنديـــا الدولي والـــذي انطلق 

من عـــدة مدن فلســـطينية في مناطـــق الضفة والقطـــاع والناصرة 
والشـــتات بني 1-2012/11/15 وقد افتتحنـــا معرضنا  حتت 
عنـــوان "4867 تواصـــل الفلســـطينيني فـــي فلســـطني" بتاريـــخ 
10.11.2012 مبشاركة الفنانني سمير سروجي, رأفت زريق, 
ربى ســـالمة, رشـــاد ديك, أســـامة خوري, فاطمة ابو رومي, 
عمـــار يونـــس, ميخائيل حالق, وأشـــرف فواخري. واســـتمر 

املعرض حتى 15.3.2013.

ونحـــن االن فـــي أوج التحضيـــرات ملعرض جديد حتـــت عنوان 
"فضاء مســـتمر" مبشـــاركة مع كلية أورانيم قســـم الفنون حيث 
يعرض نخبة من معلميهـــا وطالبها أعمالهم في جاليري الدارة 

وسيفتتح املعرض بتاريخ 20.4.2013.

ومـــع بدايـــة العـــام بدأنـــا مبشـــروع مشـــترك مع مفتشـــة البســـاتني 
والروضـــات فـــي وزارة املعارف فـــي الناصرة حيث نســـتضيف 
يوميـــا طـــالب الروضات والبســـاتني فـــي زيارة لصالـــة العرض 

ترافقهم مرشدات مؤهالت لفعاليات فنية مختلفة.
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بعد مرور عدة أشـــهر علـــى بداية أعمال البنـــاء للقاعة الرياضية 
علـــى اســـم املرحـــوم "رامـــي وليد غريـــب", وتعّطل قســـم من 
مالعب وســـاحات النادي, عـــاد النادي في مطلع شـــهر أيلول 
2012 لينطلق من جديد في برنامج غني من الدورات, وإقبال 
شـــديد من األطفال واألهالي, ليســـجل هذا العام ذروة جديدة 

من النشاط الكّمي والنوعي.
اكثر من ثالثني دورة في فروع رياضية عديدة, سجلت في قسم 
منهـــا إجنازات طيبة للغاية, كان ابرزهـــا حصول فريق الكاراتيه 
التابـــع للنـــادي علـــى عـــدة بطـــوالت, في كافـــة أرجـــاء البالد. 
إضافة الى تقّدم كبير حققه فريق السكيتينغ وحتضير املشاركات 
لدخـــول البطوالت, عبـــر دورتـــان متخصصتـــان إضافيتان مع 

مدربني مختصني.
مت هـــذا العام تدريب دورة بادمنتون )تنس الريشـــة( هي األولى 

من نوعها في مدينة الناصرة.

مخيمنا - مخيم البلد
من ســـنة الى سنة تترســـخ مكانة مخيم "ناصرتي يا حياتي" بني 

أطفال وعائالت هذه املدينة الغالية.
فـــي صيف العـــام 2012 اقيم املخيم الثالثون وكان حتت شـــعار 
االلعـــاب االوملبيـــة. فقـــد ضـــم املخيم مـــا يقـــارب 1400 طفال 
قضوا أجمل األوقات في أمتع البرامج والرحالت. إضافة الى 

عروض وأمسيات من أجمل ما يكون.

12البشـــارة

مركــز األحـــداث األرثوذكســــي – انطــالقة تتجــدد



كل عام وأنتم بخير

مهرجان أول أيــــار الرياضي
أقيـــم مهرجـــان أول ايـــار الرياضـــي للعام 2012 لذكـــرى املربي 
طيب الذكر "منذر فرح غريب", وهو أحد املؤسســـني األوائل 

ملركز األحداث. 
وبشـــكل اســـتثنائي, جرى املهرجان فـــي مركز شـــنلر الرياضي 
التابـــع لبلدية الناصرة, بســـبب أعمال البناء في القاعة الرياضية 

على اسم املرحوم "رامي وليد غريب".
وفي نهاية املهرجان مت تكرمي فريق فتية النادي االرثوذكسي لكرة 
السلة مبناسبة حصوله على بطولة الدوري وصعوده ملستوى فرق 
الدرجـــة القطرية. وكذلك كّرمنا فريق البنات صفوف ســـوادس 

مبناسبة حصوله على بطولة الدوري ملنطقة الشمال.

دوري كرة السلة
للعـــام الرابـــع على التوالي, يحتضن مركـــز االحداث 11 فريقا 
تابعا للنادي االرثوذكســـي لكرة الســـلة, والذي يواصل مسيرة 
تقدمـــه, ليصبــــــح أحـــد أبـــرز نـــوادي كـــرة الســــــــــلة العربية في 
البـــالد, موصال فريق النســــــــاء للدرجة املمتـــازة, وفريق الفتية 

للدرجة القطرية.

وتشـــهد فرق كرة الســـلة العام احلالي امتام املشـــروع/احللم, اال 
وهو القاعة الرياضية التي بنيت على اســـم املرحوم "رامي وليد 
غريب", حيث انتقلـــت  بعض الفرق للعب فيها, االمر الذي 

يشكل دعًما معنوًيا كبيًرا لالعبني وفرق النادي واألهالي.
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بعـــد مرور أكثر من عاميـــني على عمل اإلدارة احلالية للســـرية,  
أصبحت ســـرية الكشـــاف مركـــًزا مهًما للنشـــاطات الكشـــفية,  
االجتماعية والترفيهية  ومن أهم اجنازات السرية لعام 2012 : 

تطوير الفـــرق الصغيرة: لقد قامت الســـريه بتطوير وزيادة عدد 
الفـــرق الصغيره حتى وصلت إلى ما يقارب 50 شـــبل وغزاله, 
و في حفل فريد من نوعه قام املجلس األعلى بتدشينهم بعد أن 
تعلموا وأتقنوا املواد والتعاليم الكشـــفيه والتي تشمل باألساس 

مساعدة و محبة الناس.

العالقـــة مـــع الســـرايا الكشـــفية: لقـــد قامت الســـرية مـــن خالل 
اجتماعـــات وبرامـــج دوريه بتطويـــر عالقتها مع ســـرايا مختلفة 
في البالد وخارجها ونخص بالذكر الســـرايا الشقيقة  يافا وعكا 

األرثوذكسيتان.
 كما وأعادت السرية عالقتها مع املجموعه الكشفية األرثوذكسية 
فـــي بيـــت جاال بعـــد انقطاع دام أكثر من عشـــر ســـنوات وقامت 

بسلســـلة زيارات متبادلة  ومنها اســـتضافت املجموعة البيتجالية 
في احتفال عيد البشارة. 

حملـــة الكشـــاف محبة: مـــن خالل برامـــج امليالد لعـــام 2012 
قامت الســـرية و للســـنة الثالثة علـــى التوالي بتوزيـــع 180 رزمة 
غذائيـــة علـــى العائالت املســـتورة فـــي فترة العيـــد  بدعم مجلس 
الطائفـــة األرثوذكســـية وهّمة أبناء الســـرية في جمـــع األموال  , 

شراء الرزم ,  تغليفها ثم توزيعها . 

املخيـــم الكشـــفي 2012: هـــذه الســـنة قامـــت الســـرية مبخيمها 
الكشـــفي الســـنوي فـــي محميـــة لوبية وهـــو مكان معـــد ومجهز 
للمخيمـــات الكشـــفية و من خاللها تعلم أبناء الّســـريه االعتماد 

على النفس واحلياة في الطبيعة.

فعاليـــات اجتماعيـــه / محاضـــرات/ برامـــج تطوعيـــه : قامت 
اجتماعيـــه,  فعاليـــات  بعـــدة  املاضـــي  العـــام  خـــالل  الّســـريه 

سرية كشافة ومرشدات يسوع الناصري األرثوذكسية
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كل عام وأنتم بخير

محاضرات وأعمال تطوعّيه نخص بالذكر منها سلسلة زيارات 
تطوعيه ملستشـــفى العائلة املقدســـه,  مشـــاركة جمعية الشجعان 

ملرضى سكري األطفال بأعمالهم  مبشاريعهم  التطوعّية.

باإلضافـــة إلـــى ذلك  قام املجلـــس األعلى للســـرية بوضع خطة 
عمـــل شـــاملة  للعـــام احلالـــي لتطوير الّســـرية مبا في ذلـــك نوعية 
البرامج, العمل على حتســـني املهـــارات الفردية,وزيادة الوعي 
خلدمـــة املجتمـــع,  رأينـــا مـــن املناســـب إشـــراككم باألهـــداف 
األساســـيه للســـرية ومنهـــا العمل على زيـــادة البرامـــج التعليمية 
بشـــكل خـــاص وباألخـــص تعيـــني حلقـــات دراســـية جماعيـــة 
للمواضيـــع املدرســـية, وكل ذلـــك ضمـــن خطة عمل مبســـاعدة 

مكتب اخلدمات االجتماعية.

العمـــل علـــى زيـــادة البرامـــج التطوعيـــة بشـــكل خـــاص كما هو 
قســـم الكشاف"الكشـــاف يســـاعد الناس في جميـــع األحوال" 
وباألخـــص حملة الكشـــاف محبه للســـنة الرابعـــة بأالضافة إلى 

برامج تطوعيه ميدانيه في املستشفيات,املدارس بيوت لعائالت 
مستورة والتي ستشمل أعمال تنظيف وترميم وغيرها.

حتســـني قـــدرات الفرد علـــى العمل داخـــل املجموعـــة ,  إطاعة 
األهل املعلمني واملســـؤولني في الكشـــاف , التعرف على ســـبل 

النجاح وتخطيط املستقبل.   

باإلضافـــة الـــى أن املخيـــم الصيفـــي هـــذه الســـنة سيشـــمل  قفزه 
نوعيه في املخيمات ,إذ ســـيقوم أبناء الّســـرية لهذا العام باجتياز 
ورشـــات عمل وامتحانات في عدة مـــواد )تربوية,  اجتماعية, 

كشفية ....(  لإللتحاق باملخيم. 

وفـــي النهايـــة نتوجه إليكم لزيارة الســـرية واالقتـــراب لصفوفها 
واعتبارها الشـــريك األول في رحلة أبناءكم للمستقبل,فهدف 
الكشـــاف باألســـاس هـــو صقـــل شـــخصية املنتســـب وتعليمـــه 

اإلنخراط في املجتمع وحتقيق النجاحات املتتالية.
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منذ أن اســـتلمنا إدارة املجلس في العام 2007 استحدثنا الكثير 
مـــن الفعاليـــات واملهرجانات مثـــل مهرجان أول أيـــار الرياضي 
الـــذي توقف ملـــدة 11 عاما قســـرا وبـــدون أي ســـبب , وعندما 
اســـتلمنا إدارة املجلـــس فـــي اكتوبـــر 2007 شـــرعنا بالتحضيـــر 
لبرنامجنـــا الســـنوي وعلـــى رأس هـــذا البرنامـــج كان مهرجـــان 
أيـــام ميالديـــة األول في كانـــون أول 2007 أي بعد شـــهرين من 
اســـتالمنا إدارة املجلـــس وكان املهرجـــان ينطلـــق كل عـــام فـــي 
01/07 أي على مدار أسبوعني وكان  12/26 ويستمر حتى 
يستقطب اآلالف من أبناء احلي واملدينة وخصوصا األطفال..

وفـــي العـــام 2010 أردنـــا اســـتحداث مشـــروع إضاءة الشـــجرة 
وكان لشـــركائنا فـــي جمعية الناصرة للثقافة والســـياحة مشـــروع 
ســـوق امليالد فاجتمعنا ســـوية وقررنا أن نقوم باملشـــروع شـــراكة 
وكان مهرجان أيام ميالدية وإضاءة شـــجرة العيد وســـوق امليالد  
ثمـــرة تعاون بـــني املجلس وجمعيـــة الناصرة للثقافة و الســـياحة 
أثـــره االيجابـــي وخصوصا بعد النجـــاح الباهر الـــذي القاه هذا 
املهرجـــان مما دفعنا الى التفكير لتطويـــره ملا فيه  مصلحة الناصرة 
على مستوى الفرح واالقتصاد , وكان نتيجة هذا العمل املشترك 
وبرعايـــة بلديـــة الناصرة مهرجان امليالد 2011 الذي اســـتقطب 

مهرجـــان وســـوق املـــيالد 2012

CHRISTMAS MARKET
2012



كل عام وأنتم بخير

حوالـــي 250 الف إنســـان خالل 4 أيام لم تشـــهد الناصرة فرًحا 
ودعًما القتصادها كما حصل في هذا املهرجان .

واســـتمرت هذه الشـــراكة بني املجلس واجلمعية وبدعم ورعاية 
بلديـــة الناصرة و شـــركات كبيرة مثل شـــركة التلفونات اخلليوّية 
أوراجن, وأصحاب مصالح محلية نصراوّية  إلنتاج أكبر حدث 
فّني ثقافي في تاريخ الناصرة والوســـط العربي قاطبة حيث كان 
االفتتاح يوم 12/12/12 وإضاءة أكبر شجرة ميالد في الشرق 
االوســـط  مبشاركة حوالي 40 الف إنســـان من الناصرة واملنطقة 
األجانـــب  والســـائحني  اليهـــودي  والوســـط  العربـــي  والوســـط 
وقد عاشـــت الناصرة على مدى أســـبوع  الفرح والنشـــوة حيث 
اجتمع حول الشـــجرة كـــــــل أهل الناصـــــــرة بكل أحيـــائهم وكل 
ألوانهم لينســـجوا أجمـــل لوحة للفرح واحلـــب والعطاء رافعني 

اســـم الناصرة عاليا, ووضعناها علـــى خارطة مدن املهرجانات 
في البـــالد.

وقـــد وضعنـــا نصـــب أعيننـــا هدفني األول فـــرح النـــاس وهذا ما 
كان والثانـــي اقتصـــاد البلـــد حيث انتعـــش اقتصاد البلد بشـــكل 
غيـــر مســـبوق وكان تأثيـــر الـمهرجـــــان اقتصــــادًيـــا قد وصل الى 
كل زاويـــة وزاوية في البلـــد ولم يقتصر علـــى املصالح التجارية 

احملاذية للمهرجان.
ونحـــن هـــذا العـــام على ميعـــاد معكم يـــوم األربعـــاء بتاريخ ممّيز 
أيضا 11/12/13 حيث ســـتضاء الشـــجرة  والتي ستكون أكبر 
وأضخم لينطلق املهرجـان الرابع للعام الرابع على التوالي ... 
ســـّجلوا في رزنامتكم هذا التاريخ وســـيكون لنا موعًدا آخر مع 

الفرح ومع الناصرة.



مجّمــع الــــروم
"دراسة علمية شاملة 

ومفصــلة "

بناء على قرار مجلس الطائفة األرثوذكســـية في الناصرة إلعادة 
اإلعتبـــار ملجّمـــع الـــروم مت التعاقد مـــع معهد فينســـيا للموروث 
الثقافي وجامعة فينســـيا إلعداد دراسة شاملة ومفصلة والتي مت 

االنتهاء من إعدادها في شهر كانون أول 2012.
الغـــرض مـــن هـــذه الدراســـة هـــو احلد مـــن التدهـــور اإلنشـــائي 
والفيزيائـــي لكل مركبات مجّمع الروم خاصة عمليات إصالح 
الكنيســـة وبنـــاء مباني جديـــدة مالصقة لها على مدى عشـــرات 
الســـنني دون الرجـــوع أو االلتـــزام باملعاييـــر املطلوبـــة ألماكـــن 
معمارية وتاريخية بهذه املكانة العاملية ومن دون رقابة أو توجيه 
مهني. هذا الواقع أحـــدث تناقًضا صارًخا بني املباني التاريخية 

وبني األناط املعمارية احلديثة داخل مجّمع الروم.
تهدف الدراســـة إلى تطوير, إحيـــاء وترميم مجّمع الروم والتي 
تشمل عملية تخطيط مركبة من مجاالت ومستويات مختلفة. 
ومـــن املعروف بـــان هنالك عدد مـــن النظريات وأنـــاط تخطيط 
معمـــول بها في العالم. وقد أثبتـــت التجربة أن خلاصية ووضع 
املوقـــع أو املجـــال املخطط له أو فيـــه, أثرهما فـــي مفهوم عملية 

التخطيط ومسارها وعلى النتاج التخطيطي املرغوب فيه.
يعـــد التخطيـــط احلضـــري – العمراني عـــادة مببادرة مؤّسســـاتية 
رســـمية ذات دعـــم كبير لكن موقع مجّمع الـــروم يتميز بخاصية 

كونه غير رسمي )حكومي أو بلدي( وله موارد محدودة .
هذا التخطيط يهدف في األســـاس على توجيـــه االجناز وحتقيقه 
والـــى التنفيـــذ العملـــي ضمن تصور وإســـتراجتية ذاتيـــة للحفاظ 
علـــى اســـتمرارية الوجـــود كمـــا يســـعى إلـــى صـــون املـــوروث 
احلضاري للمنطقة وتنميته جلعلهـــا منطقة لها خصوصية للحّيز 

االجتماعي واالقتصادي ذات أبعاد محلّية وعاملّية.

وهكذا فإن التخطيط الذي أعده الطاقم االيطالي املختص ليس 
تخطيًطا عادًيا في واقع طبيعي, بل هو متعدد املســـارات, منها 
مـــا هـــو متقاطع ومنها مـــا هو متـــوازي . كما أن املـــأزق النظري 
والعملـــي الذي واجهـــه طاقم التخطيط يقع في صلب األســـئلة 
املطروحـــة وهـــي على ســـبيل الـمثـــال, كيف ينجـــح التخطيط؟ 
ملـــن التخطيـــط؟ كيـــف ومـــن أيـــن تؤّمـــن املـــوارد إلجنـــازه؟ مـــا 
مـــدى تناســـب التخطيط مـــع الواقـــع االجتماعـــي واالقتصادي 
والسياســـي الفاعل واملوّتر في احليز املخطط له ؟ ميكن أن جنمل 
أهـــداف عمليـــة األحياء والتطويـــر والترميم الذي تســـعى اخلطة 

إلى اجنازها بالنقاط التالية:

• وقـــف أو احلـــد من التـــردي الفيزيـــــائي للمبانـــي في مجّمع 	
الروم.

• حتســـني الوضع احلياتـــي وترتيبه بحيث يتحـــول املكان إلى 	
حيًزا عمرانًيا يطيب العيش والتواجد فيه.

• تأمـــني احلفاظ على األصالة واحلداثـــة مًعا من خالل ترميم 	
الكنيســـة وما حولها وإشـــغالها وتوظيفها من دون املساس 
باملـــوروث احلضـــاري الـــذي حتويـــه هـــذه املباني مـــع متكني 
مستخدميها استعمال وسـائل الراحة واخلدمات العصرية.

• تســـويق مجّمع الروم كي يســـترجع مركزيتـــه االقتصادية, 	
االجتماعية والثقافية عبر حتسني وسائل احلياة فيها وحولها 
إضافـــــــــــــة إلـــى جعلهـــا مقصـــًدا للمســــــتمرين والزائريـــن 
ليتمتعـــوا باملكونـــات احلضاريـــة الذي يحويهـــا كونه متحًفا 

مفتوحا للجميع.
• إظهـــار املبانـــي التاريخيـــة واملعماريـــة املتميـــزة بخصائـــص 	

د. شريف صفدي 
عضو طاقم التخطيط    
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حضارية واحلفاظ عليها.
• اســـتعادة املنطقـــة جلاذبيتها وخلـــق انطباع إيجابـــي كمنطقة 	

ذات مّيزات خاصة .
• حصـــد املكونـــات العمرانيـــة والتاريخيـــة احلاليـــة وتوثيقها 	

الستعمالها من قبل األجيال املقبلة.
• صيانة وترميم املباني حسب ميزاتها ومواصفاتها األصلية.	
• الكشـــف عن اآلثار املخفية بداخل املجّمع وتطوير إمكانية 	

الوصول إليها وزيارتها .

بعد االنتهاء من الدراسة ستتم طرح خطة إحياء وتطوير مجّمع 
الروم مع اقتراحات حلول تشمل:

• 	 , ثقافًيـــا  الـمجّمـــع  منطقـــــــة  لتغييـــر  ديناميكيـــــــــــة  خلـــق 
اجتمــــاعًيـا اقتصادًيا وخدماتــًيـا .

• تكويـــن فضاء وحّيز معماري وعمراني يوازي بني األصالة 	
واحلداثة.

• وضع آليات لتوفير موارد مالية ومهنية لدعم عملية الترميم 	
والتطويـــر ودفعها, وذلـــك بالتآزر بني املســـاعدة اخلارجية 

واملشاركة احمللية في عملية اإلحياء التطوير والترميم .
• وضع خطة هيكلية أو إستراتيجية لعملية اإلحياء والتطوير 	

بنـــاًءا على أولويات ضمن اإلمكانـــات, تأخذ في االعتبار 
التحوالت والتغييرات املمكن حدوثها داخل املجّمع التي 

تتم عبر حتقيق إستراتيجية الترميم والتطوير.

خارطة الكنيسة التي رسمها املعماريون اإليطاليون
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1. التنقل
  الهدف: تخفيف االحتكاك بني السيارات واملشاة.  وهو شرح 

بعض األعمال التي تؤثر على جدول زيارة احلجاج
النتيجة املتوقعة: زيادة درجة حماية درب احلجاج.

2. التلف املنتشر
 الهـــدف: تخفيـــف التلـــف. وهـــي تشـــمل إســـِوداد اجلـــدران 
فـــي  وتشـــققات  البنايـــات  عـــن  احلجـــارة  تســـاقط  اخلارجيـــة, 

اإلسمنت. 
النتيجة املتوقعة: زيادة احترام املجتمع للحي.

3. أسماء األماكن
الهـــدف: املســـاهمة فـــي خلـــق هوّيـــة لألماكـــن.  كإعطاء أســـم 
لســـاحة الكنيسة الداخلية, إعطاء أسم لبوابة الكنيسة وللسور, 

إعطاء أسم للساحة اخلارجية ولكل املمرات.
النتيجـــــــــة املتوقعـــــــة: زيـــــــــــــادة قــــــــدرة النـــــــــاس علـــى التنقـــل 

ومعرفة االجتاهات.

4. وسم )تعليم( األرصفة
الهـــدف:  زيادة املعرفة حول املكان. و الفكرة هي أن يتم زيادة 
املعرفـــة حـــول األماكـــن املدفونـــة بواســـطة إعـــادة رصف شـــارع 
البشـــارة وممر احلجاج وبواســـطة وســـم املمرات املتاخمة لشبكة 
الكهـــوف وكذلـــك بواســـطة كتابـــة معلومـــة عليها, حـــول ما مت 

اكتشافه من معلومات.
النتيجة املتوقعة: جتميل املنطقة وزيادة املعلومات.

قائمة املشــاريع التي ُدّونت فــي البحث الذي ُقّدم 
من قبل املهندسني اإليطاليني ملجّمع الروم:
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5. عني العذراء
 الهدف: حتسني قيمة املعلم . وهو تنظيف شامل للموقع,ايجاد 
نوع من احلماية وخصوصا للقسم الفتوح )خلف العني(, إعادة 

بناء دورة املياه.
النتيجة املتوقعة: خلق مكان للتوّقف بشكل متوافق مع املوقع. 

6. من عني العذراء الى احلمامات
الهـــدف: زيـــادة إمكانيـــة الوصول. وهـــي إزالة احلاجـــز, إزالة 
الدرج وخلق ممر صغير متالئم مع الكنيســـة والذي يسمح أيضا 

برؤية احلفريات األثرية.
النتيجة املتوقعة: مالئمة عني العذراء والكنيسة.

7. مركز املعلومات في )خان قعوار(  
الهـــدف: زيـــادة املعلومـــات . كـــم املعلومـــات املتعلـــق باملنطقة 
الواقعـــة بـــني عـــني العـــذراء والكنيســـة ال يتالئـــم مـــع كـــم الِقيم 

املتواجد هناك.
النتيجـــة املتوقعـــة: كشـــف قيـــم احلي: حتفيـــز اقتصـــادي: خلق 

وظائف. 

8. الساحة والتوازن من ناحية احلجم
الهدف: تغيير قابلية الســـاحة . فان ســـاحة الكنيسة )اخلارجية( 
محـــدودة ببنايتـــني: مـــن ناحيـــة بنايـــة مـــن ثالثـــة طوابـــق )مركز 
البشـــارة(ومقابلها بناية من طابق واحـــد )حواصل دار قعوار(. 
تأثير ذلك الوضع يدل على عدم توازن من ناحية احلجم.لذلك 
نقترح بناء طابق اضافي للبنـــــاية من طابــــق واحد)دار قعـــوار(.

 النتيجــــــــــــة املتوقعـــــــة: خلـــق مرئـــي جديــــــد للســـاحة, حتســـني 
احلركة التجارية.
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9. دراسة انثروبولوجية حول البوابة والسور
الهدف: تغيير مدى رؤية الساحة. إن أحد العناصر احملسوسة 
التـــي حتـــد رؤية الكنيســـة هو الســـور الـــذي يفصل ســـاحتها عن 
الســـاحة اخلارجيـــة العامـــة. ان الســـور يغطي الكنيســـة لكنه في 

نفس الوقت يحميها.
النتيجـــة املتوقعة: التفكير مـــن جديد بالبوابة والســـاحة كموقع 

انثروبولوجي . 

10. قاعة التعازي: )قاعة البشارة(
 الهدف: حتســـني رؤية الكنيســـة.إن مدخـــل البناية التي حتتضن 

قاعة التعازي ال يالئم شكاًل ولوًنا مع باقي املنطقة.
النتيجة املتوقعة: تخفيف التناقض املرئي  

11. حجـــم املركـــز الرياضي: )اجلانـــب اخلارجي 
لبناء مركز األحداث(

 الهـــدف: تغييـــر رؤية الكنيســـة . لقد  ُبني املركـــز الرياضي من 
مواد وألوان ال تتالئم مع املبنى احلجري للكنيسة. 

النتيجة املتوقعة: تخفيف التناقض املرئي. 

12. توسيع املتحف وإقامة مركز توثيق
 الهدف: زيادة الوعي حول التراث احلضاري. املتحف واملركز 
التوثيقي سيشـــكالن مكان اســـتقبال يتم فيه اســـتقبال الســـياح, 
احلّجـــاج واملواطنـــني الذيـــن يرغبـــون باحلصول عـــن املعلومات 

حول املوروث احلضاري للمكان. 
النتيجة املتوقعة: توفير وظائف.   

13. مركز الصيانة الدائم
 الهـــدف: زيـــادة املعرفة.   املقصود بذلـــك إقامة مكان من أجل 
صيانـــة القمـــاش, اخلشـــب, واجلبـــص التـــي تعود الـــى التراث 

األرثوذكسي أو تأتي من احلي األرثوذكسي. 
النتيجة املتوقعة: امتام التدريب .  

 
14. إمتام خطة احلفريات

 الهـــدف: زيـــادة الوعي حـــول املوروث احلضـــاري. فال توجد 
خّطة لتفعيل هذه احلفريات مما أدى الى اهمال املوضوع وانعدام 

االهتمام به. 
النتيجة املتوقعة: كشف جزء من املوروث احلضاري.  
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15. خطة لتسهيل الوصول الى احلفريات
 الهدف: زيادة امكانية الوصول الى احلفريات األثرية.   نقترح 

بناء مسار لزيارة احلفريات.
النتيجة املتوقعة: زيادة االهتمام واملعرفة حول األماكن. 

16. ساحة الكنيسة 
الهـــدف: زيـــادة إمكانية الوصـــول. خّطتنـــا املطروحـــة للتفكير 
واملبنيـــة علـــى التنظيـــم والتوزيـــع, تتحـــدث عن حتســـني دخول 

وخروج الناس من املتحف, مركز التوثيق واملوقع االثري.
 النتيجة املتوقعة: خلق منطقة مفتوحة مَسيطر عليها .    

17. احلديقة خلف الكنيسة
الهـــدف: حتســـني امكانيـــة الوصـــول.  ففي اخللف وفـــي منطقة 

مرتفعـــة  عـــن احلفريـــات األثرّيـــة هنالـــك منطقـــة صغيـــرة غيـــر 
مرصوفة تســـتخدم حاليا كموقف للسيارات وكمخزن. ننصح 
باستخدام هذا املثلث الصغير كحديقة. نعتقد أنه باإلمكان زرع 
حديقة صغيرة ال تغّطي مجال رؤية الكنيسة ولكنها سوف تظهر 
أن للكنيســـة حديقة ومنطقة خضراء. في هذه احلديقة يجب أن 

م مسار القنوات العثمانية.  نعِلّ
النتيجة املتوقعة: تقدير شبكة االنابيب العثمانية.     

18. دورة املياه
الهـــدف: حتســـني املعرفة.  متتد دائـــرة املياه من املصـــدر املوجود 
على عمق 9 امتار حتت الشـــارع خلف مركز االحداث وبعد أن 
متر بالقناة شـــمال الكنيســـة تصل الى نبع العذراء. اليوم القســـم 
الوحيـــد املرئـــي منها يقع قرب بئـــر العذراء داخل الكنيســـة وهو 

أيضا أهم نقطة جذب في املنطقة. 
النتيجة املتوقعة: إعادة والدة مصطلح املاء كرمز. 

19. الكنيسة والترميم   
 الهدف: وقف التلف وإعادة قيمة الكنيسة.
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20. خطة إلصالح اجلدران.
21. خطة إلصالح الطالء والزخرفة.

22. خطة إصالح لألجزاء اخلشبية.
23. أجهزة تقنية حديثة.

النتيجة املتوقعة: حتسني اجلودة والرؤية العامة. 

24. املساحة املثلثة "اجلوفاء") احِلسبة( 
 الهدف: حتســـني مبنـــى ومدى رؤية املمر. بحيـــث خلق منطقة 
ثقافية يستطيع فيها الشبان, مثال, ان يعرضوا أعماال فنية او أن 
ينظموا املؤمترات. خلق "منطقة تنقية" ومعبر جديد بني شارع 

البشارة ودرب احلّجاج.
النتيجة املتوقعة: خلق منطقة مثيرة لإلهتمام.   

 
25. املبنى املجاور لبيت املطران-)مخزن دار فرح(
 الهـــدف: حتســـني منظـــر وبنـــاء املمـــر. فاليـــوم هـــذا املبنـــى غير 
مســـتعمل وفـــي حالـــة متقدمة من التلـــف. نقترح أن يتـــم إعادة 
تصميـــم املبنـــى, تأمينـــه وخلق مســـاحة متعـــّددة األهـــداف من 

طابقني على األقل.
النتيجة املتوقعة: خلق مجال متعّدد األهداف.     

26. بوابة مدخل احلارة 
الهـــدف: حتســـني منظر املدخـــل.  إن فكـــرة وجود بـــاب ملنطقة 
ســـكنّية هي شـــيء كان يشـــير في املاضـــي الى دخـــول قلعة, أما 
اليـــوم فقـــد تغيـــرت الصورة الـــى عنصر ميثـــل العبور مـــن مكان 
الـــى آخر. ميكـــن وضع باب قرب بداية احلي, )بجانب ســـاحة 
املطـــران( حيث توجد قّلـــة في املضامني وحيـــث ال توجد رموز 
تـــدل علـــى حـــي الـــروم األرثوذكـــس, خصوًصـــا ملن يأتـــي الى 

املنطقة قرب درب احلجاج من السوق. 
النتيجة املتوقعة: حتسني املنطقة قرب ساحة املطران.     

27. االدراج واملعابر: املناظر بني شوارع املجّمع
 الهدف: حتسني األجنحة املرئية.  إن األدراج واملعابر العريضة 
ذات أهمية كبيرة من أجل تطوير املنطقة. بهذا الشكل ميكننا ان 
نخلـــق املزيد من نقاط اجلذب التي متيـــل الى جعل املنظر جميال 
وهكذا تقود املتنّقل من شـــارع بولس الســـادس, شارع البشارة 

والى درب احلجاج. 
النتيجة املتوقعة: تنقل أفضل للناس حول احلي.    

28. بيت املطران
الهدف: حتســـني امكانيـــة الوصول الى القســـم التحت ارضي. 

24البشـــارة



كل عام وأنتم بخير

فيجب أن نذكر أنه في اآلونة األخيرة قد مت اكتشـــاف شبكة من 
الكهـــوف حتت البيت. املدخل الرئيســـي لبيت املطران ومدخل 

الكهوف متالصقان وموجودان قرب مدخل احلي. 

29. ساحة املطران 
 الهـــدف: حتســـني الرؤية. إن ســـاحة املطـــران بحاجـــة الى عدة 
إجـــراءات مـــن أجـــل تقليـــل التلـــف ومن أجـــل حتســـني أدائها. 
نقتـــرح إلغاء موقف الســـيارات, و عندها ميكن حتويل الســـاحة 
الـــى منطقـــة خدمـــات ومجال مفتـــوح منظـــم لكي يشـــمل مثال 

الناس الداخلني الى البنايات. 
النتيجة املتوقعة: اســـتعمال مناسب للســـاحة حسب الفعاليات 

احمليطة.

30. املركز الثقافي في ساحة املطران
)دارة الثقافة والفنون على اسم املرحوم توفيق معّمر( 
 الهـــدف: زيادة املعرفة.  نقترح إقامـــة مركز معلومات محدود 

فـــي البيت الى جانب الفعاليـــات املوجودة, باإلضافة الى مركز 
املعلومات الذي اقترحناه في )خان قعوار( في املشروع 9 قرب 

درب احلجاج وعني العذراء.
النتيجة املتوقعة: نشر املعلومات والتحكم فيها.

النشر
الهـــدف: زيـــادة املعرفـــة. إن لـــم يتم نشـــر هـــذه املشـــاريع على 
املستويني القطري والعاملي, فسوف تظل عمليات التطوير هذه 

معزولة. 
النتيجة املتوقعة: التحكم باملعلومات ونشرها.

31. مشاريع ثانوية
الهـــدف: حتســـني الرؤية. إجراء دراســـة حـــول الطابـــع اللوني 
للمنطقة. إجراء دراســـة حـــول اإلضاءة.إقامة مشـــروع ألثاث 

الشارع.
النتيجة املتوقعة: حتسني البيئة  

32.  اخلطة الهيكلية واملراقبة
 الهـــدف: احلصـــول علـــى أدوات عمليـــة مـــن أجـــل تخطيـــط 

التطوير.
اخلطة الهيكلية يجب ان تكون الوثيقة األولى التي حتّضر والتي 
تشـــّكل هـــذه الدراســـة خطوطهـــا األولـــى. وضـــع األولويـــات 

بالنسبة الى الفرضيات املقترحة في الدراسة. 
تقييم كل مشـــروع من النواحي التالية: املصادر املادية, املصادر 
البشـــرية احلاضرة واملستقبلية, الوقت املطلوب للتنفيذ. مراقبة 

تأثيرات املشاريع .مراقبة مشاريع فردية.
 النتيجة املتوقعة: التحكم بكل أعمال التخطيط .

25



اســـتقبل مجلس الطائفة األرثوذكســـية قي 17-18 تشرين ثاني 
2012 فريق من أساتذة علم اآلثار من جامعة "هارتفورد" في 
الواليات املتحدة برئاسة البروفيسور "ريتشارد فرويند" وذلك 
عقـــب االتصـــاالت والتنســـيق الـــذي أجراها معهم د. شـــريف 

صفدي في العام املاضي . 
وقد أجرى الفريق خالل هذين اليومني فحص أولي استعملت 
فيـــه أحدث األجهزة والتقنيات العلمية و احملوســـبة املرتبطة في 
أقمار اصطناعية ورادارات للكشـــف عن اآلثار غير املرئية حتت 

أرضيات الكنيسة من الداخل واخلارج.
االســـتنتاج األولي أشـــار الـــى وجود بعـــض العناصـــر املعمارية 
مـــن أعمـــدة, حيطان غـــرف وأرضيات فـــي أجـــزاء مختلفة من 

الكنيســـة, األمـــر الـــذي مـــن املمكـــن أن يشـــير الى وجـــود بقايا 
لكنيســـة أقدم رمبا الكنيســـة البيزنطية التي ال نعـــرف عنها الكثير 

الى اليوم !
هذا األمر أذهل الفريق االمريكي, حّتى أنهم أبدوا رغبتهم في 
إطالق مشـــروع للتنقيب في العام 2014. حيث تبدأ الترتيبات 
للمشـــروع فـــي شـــهر حزيـــران القـــادم و مـــن املفتـــرض أن يزور 
الناصـــرة ممثلـــني عن اجلامعـــة لالجتماع مبجلـــس الطائفة لوضع 

خطة عمل.
تنفيذ التنقيب ســـيتمحور فـــي البداية خلف الكنيســـة كجزء من 
خطـــة الطاقم االيطالي التي تهدف الكشـــف عـــن النبع األصلي 

وتطوير إمكانية الوصول إليه وزيارته في السنوات القريبة .

زيــارة وفد باحثني في علم اآلثار مــن الواليات املتحدة 
الى كنيسة البشارة

تصوير إلكترو مغنيتي لالســـتنتاج األولي
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عقد في أوائل شـــهر متوز 2012 مؤمتر الناصرة الدولي الثاني- 
آثـــار تاريـــخ وموروث حضاري وقـــد تضمن املؤمتـــر العديد من 
اجللســـات واحملاضـــرات القيمـــة في شـــّتى املواضيـــع برزت من 
خاللها محاضرة حول رســـومات اجلدارية في كنيســـة البشـــارة 
التي رســـمت مـــن قبل فنانني من رومانيا في الســـنوات 1977-

1978 بعنوان " رصد للرموز الدينية- إيقونوجرافيا" 
ألقت احملاضرة د."مارتا بوسكولو ماركي" الباحثة في تاريخ 

الفنـــون بالتعـــاون مـــع املعماري "رينـــزو رافانيـــان" مدير معهد 
املـــوروث الثقافـــي في فينتســـيا وتكون  هذه احملاضـــرة  جزء من 
نتائج البحث التاريخي والفني واملعماري للكنيســـة في مشروع 

دراسة الطاقم االيطالي حول مجّمع الروم.

يجدر الذكر أنها املرة األولى التي يتم فيها محاضرة حول كنيسة 
البشارة في مؤمتر علمي عاملي.

 محاضرة حول رســومات كنيسة البشارة في مؤمتر 
الناصرة الدولي الثاني 
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تعتبـــر زيـــارة بطريـــرك عموم موســـكو وســـائر روســـيا  "كيريل 
األول" الـــى كنيســـة البشـــارة  في 13 من تشـــرين ثانـــي  2012  
زيارة تاريخية من حيث احلدث و املضمون و هي األولى له الى 

االراضي املقدسة والناصرة.

وقـــد عملت طواقـــم مجلـــس الطائفة األرثوذكســـّية, الكنيســـة 
الروســـّية, القنصليـــة الروســـّية وبالتعـــاون مـــع بلديـــة الناصـــرة 

حوالي الشهر للتحضير لهذه الزيارة التاريخية.
وتعتبر الكنيســـة الروســـّية أكبر كنيســـة أرثوذكســـّية فـــي العالم, 
حيـــث يصل عدد املؤمنـــني التابعني لها الـــى حوالي 150 مليون 
أرثوذكسي. و من اجلدير بالذكر أن عالقة الكنيسة األرثوذكسية 

الروســـية باملشـــرق العربي منذ بدايات القرن الثامن عشر متيزت 
بالوجـــود الدينـــي والثقافـــي مـــن خـــالل الكنيســـة واملؤسســـات 

التعليمية والثقافية.

وقد استقبل اآلالف من أبناء طائفة الروم األرثوذكس في املدينة 
والقضاء البطريرك االرثوذكسي الروسي "كيريل األول", في 
احتفال حاشد أقيم في ساحة كنيسة البشارة بحضور شخصيات 
رســـمية ونواب كنيست ورؤســـاء سلطات محلية وعلى رأسهم 
رئيس بلديـــة الناصرة املهندس رامز جرايســـي, وجمهور غفير 
مـــن املؤمنني ورجـــال الدين مـــن مختلف الطوائـــف واألديان, 
منهم سيادة املطران كرياكوس ورئيس وأعضاء املجلس والهيئة 

الزيــارة التاريخيــة لبطريرك عموم موســــكو وســائر 
روسيا "كيريل األول" الى الناصرة
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التمثيلية. باإلضافة الى املؤمنني الروس في األراضي املقدسة. 
واستقبل البطريرك الروســـي على أصوات الفرق الكشفية التي 

عزفت وهللت ترحيبا بزيارة البطريرك الى الناصرة.
 

وفي كلمة غبطة البطريرك كيريل قال أن العالقات كانت حميمة 
بني الكنيسة الروسية والشعب الروسي واملدينة املقدسة, والتي 
كان هدفهـــا األساســـي التعليم والثقافة وتقدمي املســـاعدة الطبية 
والثقافيـــة والبنـــاء والتعمير. وان مدينة الناصـــرة هي مثل أعلى 
للحياة املشتركة بني الشعوب والطوائف, ألنها مدينة مقدسة, 
هذه املدينة التي نزلت فيها البشـــارة خلالص الناس, هذا املكان 
الـــذي تلقت فيه العذراء مرمي الرســـالة وانتقلـــت الى كل العالم 

لتســـاعد الناس على فهـــم احليـــاة والعيش بروحانيـــة, والعيش 
املشـــترك معـــا. أنا أؤمن أن هـــذه املدينة هي مثـــال وقائدا لكونها 

تساعد الناس باجتاه السالم".

وقـــد  طرحنا مشـــروع مجّمع الـــروم  أمام البطريـــرك وطلبنا منه 
دعم املشـــروع, ووعد بدراســـته مؤكدا أنه ســـيكون لنا لقاء آخر 

مع البطريرك للتداول في هذا املشروع".
وتكملة لتطوير العالقة بني البطركية الروســـية واملجلس عرضنا 
علـــى البطركيــــــــــة مشـــروع مدرســـة البشــــــــــــارة عبـــر القنصـــل 
الروســـي الدكتور أمني صفية وقدمنا طلب خطي للدعم املادي 

لتكملة املشروع .
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يعتبـــر عيد البشـــارة عيد الناصـــرة و رمزها الدينـــي والتاريخي, 
فمن هنا ابتدأت الرســـالة الســـماوية ومن الناصرة انطلق الســـيد 
املســـيح لتبشـــير العالم بخالصهم.ظهر املالك جبرائيل للسيدة 
العذراء وبّشرها بالسيد املسيح عند نبع املاء و يحتفل املسيحّيون 
مـــن كل عـــام في هـــذا العيد باحتفـــاالت دينية وشـــعبية وخاصًة 
ناصـــرة البشـــارة التـــي يزورهـــا مئـــات اآلالف من احلّجـــاج من 

الداخل واخلارج للصالة والتبرك من مياه نبعها املتدفق أبدا. 
ولهـــذا العيـــد أهميـــة خاصة جـــًدا عند مجلـــس الطائفـــة العربية 
األرثوذكســـية فـــي الناصرة,فيســـتعد لـــه علـــى كل املســـتويات 
منهـــا دعـــوة أهلنا فـــي الناصـــرة لالشـــتراك باالحتفاالت,دعوة 
املقدســـية األرثوذكســـية  البطركّيـــة  الســـفارات املختلفة,دعـــوة 

ورجـــال الدين,دعوة املجالـــس امللّية األرثوذكســـية في البالد, 
دعـــوة أعضاء املؤمتر االرثوذكســـي فـــي البالد وممّثلـــي الطوائف 
األخـــرى العلمانيـــني منهـــم ورجال الديـــن. وجتري املســـيرات 
الكشـــفية تهلـــال بالعيد.ويقيم املجلس حفل غذاء على شـــرف 

العيد في كل عام.
ولكن متى ســـُيعتبر عيد البشارة عيًدا رســـمًيا و يكون يوم عطلة 
للناصـــرة؟ فهذا ســـيجعل املقولـــة حقيقة أي )بالعربـــي الفصيح 
أسم على مسّمى( نحن نعتقد انه آن األوان العتبار العيد عطلة 
رسمية فيحق للناصرة وشعبها ان حتتفل بهذا العيد دينًيا, شعبًيا 
ورســـمًيا وهذا سيرفع من شـــأنها, أوال أمام أهلها ومن ثم أمام 
زائريها الذين بغالبيتهم حّجاج يزورونها لكونها مدينة البشارة.

متى ســتحتفل مدينة البشارة بعيدها "عيد البشارة" 
رسمًيا ويكون هذا اليوم عطلة للناصرة ؟
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