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طالبتان من «القدس المفتوحة» تنجزان مشروعاً حول إنتاج الغاز الحيوي والكهرباء من المخلفات
الجديــدة-  الحيــاة  قلقيليــة- 
أنجزت الطالبتان تسنيم يوسف 
نزال، ووالء عصام احميدان، من 
فــرع جامعة القــدس المفتوحة 
مميــزاً  مشــروعاً  بقلقيليــة، 
بعنــوان: «إنتــاج الغــاز الحيوي 
والكهربــاء من مخلفات البيئة»، 
بإشــراف كايد صبرة- تخصص 

تعليم العلوم.
وهدفــت الدراســة إلــى التعرف 
على كيفية إنتــاج الغاز الحيوي 
والكهربــاء من مخلفــات البيئة، 
وكذلــك التعــرف علــى أهميــة 
بيئيــاً  ز  لبيوغــا ا تكنولوجيــا 
واقتصادياً. ومــن أهدافها أيضاً 
التعرف بالتفصيل على مشروع 
ريــادي محلــي فــي فلســطين 
إلنتــاج الكهرباء والغــاز الحيوي 
مــن روث الحيوانــات مــن حيث 
جدواه وإمكانية نشــر مثل هذه 
المشــاريع وتشــجيعها، وكذلك 
زيادة وعــي المجتمع في اإلدارة 

المتكاملة لمخلفات البيئة.
واستعراضت الدراسة العديد من 
المشــروعات الرياديــة في هذا 
المجــال فــي العديد مــن الدول 
العربية المجاورة ومتابعة تجربة 
مصنــع الجبريني فــي الخليل، 
خلصت الدراسة إلى العديد من 

النتائج، أهمها:
استغالل الطاقة الحيوية المتولدة 
من مخلفات البيئة، وهي طاقة 
نظيفــة وصديقة للبيئــة وأقل 
تكلفة، بل ضرورية في ظروف 

الحياة العصرية، خاصة في ظل 
تناقص مصــادر الطاقة وتزايد 
عوامل تلوث البيئة، ثم التخفيف 
مــن خطر التلوث بهــدف حماية 
اإلنســان. والتخلــص اآلمن من 
مخلفــات المزرعــة عــن طريق 
الهاضم، وهذا يعد إسهاماً كبيراً 
فــي حمايــة البيئــة وبالتحديد 
حماية المياه الجوفية من التلوث، 
باإلضافة إلى استفادة المزارعين 
مــن الغــاز والســماد الطبيعي. 
باالضافــة الــى التناســب بيــن 
محطــات الغاز الحيــوي وقدرات 
النامــي  العالــم  مزارعــي دول 

التقنية واالقتصادية.
وخلصت الدراسة إلى العديد من 
التوصيات كان اهمها رفع درجة 
التوعيــة والتثقيــف للمواطنين 
فــي موضــوع تكنولوجيــا الغاز 
الحيوي، وتشجيع أصحاب المزارع 
المؤهلــة بقــدرات تمكنهم من 
الدخول في هذا المجال من أجل 
البدء بعمل مشاريع إلنتاج الغاز 
الحيوي وتوليد الكهرباء من روث 
الحيوانــات، باالضافة الى إجراء 
المزيد من الدراسات حول جدوى 
إنتاج الغاز الحيوي والكهرباء من 

روث الحيوانات.
وتنبــع اهميــة الدراســة إليجاد 
مصــدر بديــل للطاقــة نظيف 
وصديق للبيئة، فالبشرية تواجه 
تتمثــل  أساســيين  مشــكلتين 
األولــى بنضوب مــوارد الطاقة 
غير المتجددة، ومن ثم الســعي 

إليجاد مصادر بديلة متجددة، أما 
األخــرى فبالتلوث البيئي الناجم 
عــن نواتــج هذه المصــادر غير 
المتجــددة وتراكم النفايات. فما 
هي الطرق المثلى للتخلص من 
مخلفــات البيئة؟ وكيــف يمكننا 
االستفادة من تقنية الغاز الحيوي 
بيئيــاً واقتصاديــاً؟ وهــل تلبي 
هــذه التقنية احتياجات المجتمع 
األساســية للطاقــة؟ ومــا هــي 
إمكانيات دول العالم النامي من 
استخدام هذه التقنية الحيوية؟ 

وكذلــك تكمــن أهميــة البحــث 
فــي اســتغالل مخلفــات البيئة، 
وتعــد وحــدات البيوغــاز الحل 
األمثل إلعــادة تدوير المخلفات 
الحيوانيــة والنباتيــة ومخلفات 
المنــازل إلنتــاج الغــاز الحيــوي 
والسماد العضوي واإلنارة، ومن 
ثــم إنتــاج الطاقــة الكهربائية 
قريبــاً لتوفيرهــا فــي المناطق 
البعيــدة. ونســعى كذلــك لحل 
مشكالت عجز الطاقة عن تلبية 
االحتياجات األساسية للفرد حتى 
يركز طاقته في تطوير المجتمع 
وتنميته. وبهذا فإن الغاز الحيوي 
سيســهم فــي التنميــة البيئية 
الريفيــة ويحقــق دخــالً إضافياً 
للمــزارع، باإلضافــة إلى أهمية 
تكنولوجيــا الغــاز الحيوي لحياة 
اإلنســان في مختلــف المجاالت 

الحياتية.
المشــروع  فكــرة   وتتلخــص 
األساسية هي استغالل مخلفات 

البيئــة الحيوانيــة أو النباتيــة أو 
غيرها في إنتــاج مصدر للطاقة 
يكــون نظيفــاً وصديقــاً للبيئة، 
حيث تتم هذه العملية عن طريق 
الهضــم الالهوائــي للمخلفــات 
العضويــة، وذلك بإضافــة الماء 
إلــى المخلفات الحيوانية الناتجة 
عن األبقار أو األغنام أو الدواجن 
أو البقايا النباتية أو اآلدمية، وذلك 
بوجــود البكتيريــا وبمعــزل عن 
غاز األكســجين، فتتحول المواد 
العضوية المختلفة ضمن سلسلة 

من التفاعالت المعقدة إلى:
مواد ســائلة (السماد العضوي): 
وهو ســماد جيــد ونظيــف خالٍ 
من الملوثات ذو تكلفة يســيرة، 
ويحقق حماية للبيئة من التلوث. 
وتشير تحاليل سماد البيوغاز إلى 
احتوائه على بعض الفيتامينات، 
وال سيما فيتامين B12، ذلك أن 
نمو البكتيريــا بالمخمر يتطلب 
وجود هذا الفيتامين، كما يحتوي 
الســماد علــى منظمــات النمــو 

والهرمونات النباتية الطبيعية.
ومجموعة غازات (الغاز الحيوي) 
أو (Biogas): وهــو خليط غازي 
قابل لالشتعال ينتج عن تخمير 
أي مــواد عضويــة حيوانيــة أو 
نباتيــة المصــدر بمعــزل عــن 
الهواء، وذلك بواسطة ميكروبات 
بكتيرية ال هوائية، ويتكون من 
 ،(75%CH4 – 55) غــاز الميثــان
وغــاز ثانــي أكســيد الكربــون 
 ،(45%  –  25) بنســبة   (CO2)

 ،(H)الهيدروجيــن وقليــل مــن 
مــن  وآثــار   ،(N)والنيتروجيــن
 ،(H2S) الهدروجيــن كبريتيــد 
وبواسطة مرشــح (فلتر) خاص 
يفصل غــاز الميثــان عن باقي 
الغازات الضارة التي يتم تنقيتها، 
ثــم يوجه الميثــان إلى الـمحول 
الـ(Generator) إلنتاج الكهرباء.

وتمثلــت نتائج الدراســة في ان 
الطاقــة الحيويــة المتولــدة من 
مخلفات البيئة هي طاقة نظيفة 
ورخيصــة  للبيئــة،  وصديقــة 
وضروريــة فــي ظــروف الحياة 
العصريــة، وفــي ظــل نضوب 
مصــادر الطاقــة وتزايد عوامل 
تلــوث البيئة، ثــم التخفيف من 
بهــدف حمايــة  التلــوث  خطــر 

اإلنســان. وإن التخلــص اآلمــن 
من مخلفات المزرعة عن طريق 
الهاضم يعد إســهاماً كبيراً في 
حماية البيئــة وبالتحديد حماية 
الميــاه الجوفيــة مــن التلــوث، 
وكذلك استفادة المزارع من الغاز 
الطبيعــي. باالضافة  والســماد 
الــى ان تكنولوجيا الغاز الحيوي 
في تقدم مســتمر، مع إمكانية 
تطويرها وتحسينها لسد حاجة 
اإلنسان من الطاقة، واالستفادة 
البيئــة  فــي  المخلفــات  مــن 
المحيطــة به. وأن محطات الغاز 
الحيوي تناسب القدرات التقنية 
واالقتصاديــة لمزارعــي العالم 
النامي. وكذلــك فان تكنولوجيا 
الغاز الحيوي مطابقة لمتطلبات 

االقتصــاد والتــوازن الطبيعــي 
المستقبلي. وامكانية استعمال 
الغاز ألغــراض الطبخ واإلضاءة 
مــن خــالل طباخــات ومصابيح 
مصممة بشكل خاص الستعمال 
الغاز الحيوي، كما يمكن تحويل 
البنزيــن  أو  الديــزل  محــركات 
لتعمل بالغاز الحيوي. وكان من 
نتائــج الدراســة الــى انّ  الزبل 
المثبت الخارج من الهاضم سماداً 
غنيــاً بالمــواد المغذيــة للنبات 
مثــل النيتروجين، والفســفور، 
والبوتاســيوم، التــي هي مهمة 
لنمــو النباتــات. وخلصت الى ان 
تكنولوجيا الهاضم الحيوي تلعب 
دوراً مهماً في تحقيق المساندة 
الذاتية للمزارع العضوية البيئية. 

خالل استقبال ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين

الجبهة الديمقراطية: اعالن ترامب انهى اتفاق اوسلو وعلينا تغيير قواعد العملية السياسية
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أكــدت 
قيــادة الجبهــة الديمقراطية أن قرار 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب 
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
مثّــل شــهادة وفــاة رســمية التفاق 
أوســلو، بــكل مــا يترتــب عليه من 
التزامات وقيود مجحفة على الشعب 
الفلســطيني، وبــات المطلــوب اآلن 
تغيير قواعد العملية السياسية وليس 

مجرد تغيير الراعي الرسمي لها.
جاء ذلك خالل استقبال النائب قيس 
عبد الكريم (أبــو ليلى) نائب األمين 
العام للجبهة الديمقراطية في مكتبه 
بــرام اهللا لممثــل االتحــاد األوروبي 
في فلسطين رالف طراف، وبحضور 
تيسير خالد عضو المكتب السياسي 
للجبهــة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونهاد 
أبو غــوش المســؤول اإلعالمي في 

الجبهة.
وقــال أبو ليلى خالل اللقــاء إن دولة 
االحتــالل، مدعومة ومتشــجعة من 
الرئيــس ترامــب، لــم تكتــف فقط 
بــإدارة الظهر والتنصــل من بعض 
االلتزامات الواردة في االتفاقيات كما 
كانــت تفعل دائما، بــل هي ماضية 
فــي شــطب موضوعــات التفــاوض 
الخاصة بالمرحلة النهائية، وتســعى 
لحســمها من جانب واحــد، فالقدس 
شــطبها ترامب بقــراره المشــؤوم، 
والمســتوطنات تعمل إسرائيل على 
ضمهــا بعــد قــرار مركــز الليكــود، 
وموضــوع الالجئين مشــطوب أيضا 
وفق األجندة األميركية اإلسرائيلية، 
وينطبق األمر عينه على قضايا المياه 
والحــدود، وبالتالي لم يبق ما يمكن 
التفاوض عليه ســوى ترتيبات نظام 
المعــازل والفصــل العنصــري الذي 

تخطط له إسرائيل.
وأضــاف أبــو ليلــى أن لدى الشــعب 

الوطنيــة  وحركتــه  الفلســطيني 
وقيادتــه خيارات متعددة من شــأنها 
أن تســتنهض عناصــر القــوة لــدى 
شعبنا وأصدقائه وحلفائه، وأن تجعل 
كلفــة االحتالل باهظــة الثمن على 
المحتليــن، فضال عن تنبيــه العالم 
بأسره لخطورة المآل الذي تدفع إدارة 
الرئيس ترامب العالم إليه، أي عالم 
غيــاب القانــون الدولي واالســتهتار 
بكل المعاهدات والقوانين والمواثيق 
الدوليــة، وإضعاف مكانــة المنظمة 

الدولية والتنكر لقراراتها.
وكشف أن اللجنة السياسية المنبثقة 
عــن اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة 
والقيــادة الفلســطينية تعكف على 
عدد من الملفات التي تترجم قرارات 
المجلــس المركزي الســابق، وتحدد 

الرد الفلسطيني على قرارات ترامب 
وإجراءات االحتالل ومن بينها مراجعة 
قضية اعتراف المنظمة بإســرائيل، 
ومواصلــة العمــل لتعزيــز االعتراف 
العالمي بدولة فلســطين، ومواصلة 
االنضمام للمنظــات الدولية حتى لو 
هددت الواليات المتحدة باالنســحاب 
منها او وقف تمويلها، وإحالة الملفات 
الجاهــزة للجنائية الدوليــة وخاصة 
ملف االستيطان، موضحا أن الرئيس 
محمــود عبــاس بــات متحــررا مــن 
التفاهمــات مع الرئيــس ترامب بعد 

أن نكث بها األخير.
وثمن تيسير خالد موقف دول االتحاد 
األوروبــي وإجماع دولــه على رفض 
قرار الرئيس ترامب، باعتباره انتصارا 
للقانــون الدولي، كما أشــاد بمواقف 

المهمــة كاليابــان وروســيا  الــدول 
والصين والهند والبرازيل، ومجموعة 
عدم االنحياز، ودعا أوروبا ودولها إلى 
ترجمة مواقفهــا المبدئية من خالل 
االعتــراف العملي بدولة فلســطين، 
ومعاقبة مجرمي الحرب اإلسرائيليين 
ومراجعــة اتفاقيــة الشــراطة بيــن 

االتحاد األوروبي وإسرائيل.
وقال خالد إن الوضع بات مهيئا للتحرر 
الفوري والتدريجــي من القيود التي 
فرضهــا اتفــاق أوســلو وبروتوكول 
باريس علــى الفلســطينيين، وفك 
ارتباط دولة فلسطين المحتلة بدولة 
االحتالل ســواء في مجال التحرر من 
الوحدة الجمركية القسرية المفروضة 
علــى الفلســطينيين، أو فــي مجال 
تطبيق القانون واختصاصاته، ووالية 
المحاكــم الفلســطينية، وكذلك في 

مجاالت سجل السكان واألراضي.
واضــاف إنــه فــي ضــوء التطــورات 
األخيرة بات مطروحا تطوير الموقف 
من حركة المقاطعة الدولية لتشمل 
إســرائيل كدولة مارقة وليس فقط 
المســتوطنات ألن المجــرم هو دولة 
االحتــالل التــي تعمــل دون اي رادع 
علــى ضــم المســتوطنات، وتمنحها 
امتيــازات اســتثنائية علــى حســاب 
الفلســطينيين ومياههــم  أراضــي 

ومواردهم وحياة أبنائهم.
مــن جانبه جــدد رالف طــراف التزام 
االتحــاد األوروبــي بحــل الدولتيــن، 
والوصول إلى تسوية سياسية تستند 
إلى هذا الحل وقرارات األمم المتحدة، 
ورفض اي قرار من جانب واحد يؤدي 
إلــى اإلجحــاف بمبــادىء التســوية، 
كمــا أكــد مواصلــة دعــم الشــعب 
الفلســطيني في مختلــف المجاالت، 
مبديــا اهتمامــه بتطــورات قضيــة 
المصالحة الفلسطينية واالستعدادات 
لعقد المجلس المركزي الفلسطيني.

«الخارجية والمغتربين» تدين الحملة األميركية- 
اإلسرائيلية الشرسة التي تستهدف «األونروا»

أدانــت وزارة  رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
الخارجيــة والمغتربين الحملــة األميركية- 
اإلســرائيلية الشرســة التي تستهدف وكالة 
غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 
(األونــروا) ســواء مــن خــالل التصريحــات 
والمواقــف األميركيــة التــي دعــت لقطــع 
المســاعدات والدعم عن الوكالة، أو الصدى 
اإلســرائيلي الذي تناغم مع تلــك المواقف، 
خاصة ما جاء من تحريض على لســان وزير 
األمن الداخلي اإلسرائيلي غلعاد أردان الذي 
طالب بتفكيك الوكالة وشكك في مصداقيتها 
ودورهــا، واتهامات الوزير المتطرف نفتالي 

بينت للوكالة بـ»دعم اإلرهاب».
ورأت الــوزارة، في بيان لها امس الجمعة، أن 
االئتالف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة 
بنيامين نتنياهو يستظل بالمواقف األميركية 
المنحازة لتل أبيب، وآخرها اإلعالن األميركي 
بشــأن القــدس، من أجــل تنفيــذ المزيد من 
المخططات والمشاريع االستعمارية التوسعية 
على حساب أرض دولة فلسطين، بل ويصعد 
من هجمته االستيطانية المسعورة منذ صدور 
هــذا اإلعــالن خاصة فــي القدس الشــرقية 
المحتلة ومحيطها وفي األغوار الفلسطينية.

وأكــدت الــوزارة أن ســاحة اليميــن واليمين 
المتطــرف فــي إســرائيل تعيــش حالــة من 
التنافس والســباق الخطير بين أركان ورموز 
هذا اليمين، تعكسها دعوات الفجور والتغول 
االستيطاني، وآخرها ما صرح به وزير جيش 

االحتالل أفيغدور ليبرمان.
وتابعت أن «هذا التناغم األميركي اإلسرائيلي 
الراهــن يهــدف إلــى حســم قضايــا الوضع 
النهائي التفاوضية بما فيها القدس واألرض 
والحــدود والالجئين من طرف واحد باالعتماد 
علــى قوة االحتــالل، في انتقــال دراماتيكي 
واضح إلى مرحلة فرض الحلول على الجانب 
الفلسطيني والعربي، عبر ما يشبه العمليات 
الجراحيــة القســرية فــي محاولــة لتعميــق 
االحتالل واالستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ 

منه وغير قابل للتفاوض».
األميركــي  االنقــالب  «هــذا  أن  وأضافــت 
اإلســرائيلي على عملية السالم ومرجعياتها 
ومنطلقاتها وأدواتها وأهدافها بلغ مســتويات 
متقدمة مليئة بغطرسة القوة، األمر الذي يضع 
المجتمع الدولي واألمم المتحدة ومؤسساتها 
ومنظماتهــا ومجالســها أمــام اختبار حقيقي 
يمتحن ما تبقــى من مصداقيتها الدولية في 
حــل النزاعــات والصراعات وإنهــاء االحتالل، 
والقيام بواجباتها للحفاظ على األمن والسلم 

الدوليين».
وأكدت أن «العالم ودوله ومنظماته وشرعياته 
القانونيــة الدوليــة مطالبون باتخــاذ موقف 
صريــح وواضــح قــادر علــى إنهــاء االحتالل 
اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين إذا ما اختار 
الحفــاظ على النظــام العالمــي ومرتكزاته، 
وإنقاذ ما تبقــى من مصداقيته العملية تجاه 

الحالة في فلسطين». 

سفارة فلسطين تحيي ذكرى انطالقة الثورة في االسكندرية
االســكندرية- وفا- أحيت 
ســفارة دولــة فلســطين 
والقنصليــة  بالقاهــرة، 
ية  ر ســكند ال با مــة  لعا ا
مكتبــة  مــع  ن  و لتعــا با
ء  مســا  ، ية ر ســكند ال ا
الخميس الماضي، الذكرى 
الثــورة  الـــ53 النطالقــة 
الفلســطينية فــي مركــز 
المؤتمــرات القاعة الكبرى 
بمكتبة االســكندرية تحت 
عنــوان القــدس عاصمــة 

فلسطين االبدية.
وحضر الحفل عضو مجلس 
النــواب المصــري النائــب 
حسني حافظ، وممثل عن 
قائــد المنطقة الشــمالية، 
وعميد السلك الدبلوماسي 
باإلســكندرية قنصل عام 
حســام  الســفير  لبنــان 

الخشاب، باإلضافة الى عدد 
المعتمدين  القناصــل  من 
في االســكندرية، وقيادات 
من محافظة االســكندرية 
وأمين سر حركة فتح بمصر 
وعدد من شخصيات االزهر 
والكنيســة، باإلضافة الى 
أبناء الجالية الفلســطينية 
المقيمــة فــي جمهوريــة 

مصر العربية.
ونقل سفير دولة فلسطين 
لــدى  الدائــم  ومندوبهــا 
ديــاب  العربيــة  الجامعــة 
الرئيــس  اللــوح، تحيــات 
محمود عبــاس، للحضور، 
التاريخية  المناســبة  بهذه 
والعظيمة وكذلك لمناسبة 
العــام الجديــد، متمنيا أن 
يحمل االستقرار واالزدهار 
لألمة العربيــة وأن تحقق 

النصــر  الشــقيقة مصــر 
المــؤزر علــى االرهاب الن 
انتصــار  هــو  انتصارهــا 

لإلنسانية جمعاء.
وأكــد الســفير اللــوح، أن 
مدينــة القدس هي مدينة 
عربية وعاصمة فلسطين 
االبديــة، وال دولة بدونها، 
مصــر  دور  علــى  مثنيــا 
العروبــة وتأييدها ودعمها 
ألبناء الشعب الفلسطيني.

مــن جانبــه شــكر قنصل 
عــام دولة فلســطين في 
االسكندرية السفير حسام 
الدبــاس، جمهورية مصر 
العربيــة رئيســا وحكومة 
وشعبا لوقوفهم الدائم مع 
فلســطين وللجهــود التي 
تبذل من اجل إنهاء صفحه 
االنقســام لكــي تتصــدى 

ت  ا مــر ا للمؤ فلســطين 
ومحاوالت التهويد.

وبدوره، أكد النائب حافظ، 
أن موقف مصر ثابت وراسخ 
في ســبيل نصرة القضية 
مــا  الفلســطينية، وهــذا 
يؤكده الرئيس السيســي، 
في كافة المحافل المحلية 

والعالمية.
وقدمت فرقة قصر التذوق 
للموسيقى العربية بقيادة 
المايسترو محمود ابو زيد، 
والفنان إبراهيم صبيحات، 
األغانــي  الحفــل  خــالل 
الوطنية الفلسطينية التي 
أعــادت لألذهــان مراحــل 
مسيرة الثورة الفلسطينية، 
وسط تفاعل من الحضور.

وتخلــل االحتفــال عرض 
فيلــم وثائقي عــن الثورة 

الفلسطينية تضمن كلمة 
الرئيــس محمــود عبــاس 
وأجزاء من خطاب الرئيس 
السيســي  لفتــاح  ا عبــد 
تحدثــا عــن أزمــة القدس 
االخيرة عقب اعالن ترامب 
االعتراف بالقدس عاصمة 
ختــام  ئيل.وفي  إلســرا
الحفل كرم السفير اللوح، 
والســفير الدباس، رئيس 
ية  ر ســكند ال ا ن  جــا مهر
همــام،  عــوف  لألغنيــة 
والفنــان التشــكيلي خالد 
هنو، والفنان الفلسطيني 
إبراهيم صبيحات، والفنان 
عثمان علي، باإلضافة الى 
المناضلــة برناوي، وفرقة 
تذوق الموسيقى العربية، 
وكتلة األحــزاب البرلمانية 

المصرية.

المطران عطا اهللا حنا يستقبل وفدا لوسائل 
اعالم روسية تغطي احتفاالت الميالد

القدس المحتلة- الحياة الجديدة- قال المطران 
عطا اهللا حنا رئيس اســاقفة سبســطية للروم 
االرثوذكس «رسالتنا في عيد الميالد المجيد اننا 
باقون في ارضنا ولن نتخلى عن انتمائنا لوطننا 

مهما كثرت المؤامرات وتعاظمت التحديات».
جاء ذلك خالل استقباله امس الجمعة لوفد من 
ممثلي وســائل االعالم الروسية الذين جاءوا 
بهدف تغطية االحتفاالت الدينية التي ستقام 
في كنيسة المهد لمناسبة عيد الميالد المجيد 

حسب التقويم الشرقي.
ورحب المطران بالوفد في كنيســة القيامة، 
بحضور ممثل عن الكنيســة الروســية وبعد 

جولة سريعة داخل الكنيسة.
وقال المطران حنا إن عيد الميالد في فلسطين 
لــه نكهة خاصة تختلف عن اي مكان اخر في 
هذا العالم الن المســيح ولد في هذه االرض 
المقدســة واختــار مكانــا متواضعا بســيطا 
لكــي يتجســد فيه اال هــو مغارة بيــت لحم. 
مضيفــا «علمنا بميالده بأن عظمة االنســان 
تكمن بتواضعه فكل ما كان االنسان بسيطا 
ومتواضعا كان عظيما امام اهللا. ولد المسيح 
في مكان بســيط جدا وهو الذي اتى الى هذا 
العالم لكي ينقل البشرية بأسرها من حقبة 
المــوت والخطيئة واالثــم والظالم الى حقبة 
البركة والنعمة والخالص والمحبة والسالم».

وبين «ان اعالن ترامب المشــؤوم انما يعتبر 
اهانــة لكل شــعبنا وتطــاوال علــى القضية 
الفلسطينية التي نعتبرها اعدل قضية عرفها 
التاريخ االنســاني الحديث، انــه تطاول على 
المسيحيين والمسلمين اولئك الذين تحتضن 

مدينــة القــدس اهــم مقدســاتهم وتراثهم 
الروحي واالنساني والحضاري والوطني».

وحيــا روســيا وكافــة الــدول التي عبــرت عن 
رفضها لقرار ترامب، وقال «نوجه نداء حارا الى 
الكنيسة االرثوذكسية الروسية وكافة الكنائس 
االرثوذكســية في عالمنا وذلك عشية احتفالنا 
بعيد الميالد المجيد حيث نناشدهم ونطالبهم 
جميعــا بــأن يلتفتــوا الــى فلســطين االرض 
المقدســة هذه االرض التي تنزف دما وشعبها 
يتعــرض للظلــم واالضطهــاد واالســتهداف، 
مــن رحــاب ارض الميــالد اوجــه ندائــي الــى 
كافة الكنائس المســيحية في العالم بضرورة 
االهتمام بالقضية الفلسطينية وبما يحدث في 
مدينة القدس بشكل خاص النها مسألة تعنينا 
بشكل مباشر، فالقدس في المسيحية هي ام 
الكنائس وهي المركز الروحي المسيحي االول 

واالقدم واالعرق في عالمنا».
كما أكد «سيبقى المسيحيون الفلسطينيون 
كما كانوا دوما متمسكين بإيمانهم وبقيمهم 
وتراثهم الروحي العريق كما انهم ســيبقون 
فكلنــا  الوطنــي،  بانتمائهــم  متمســكون 
فلســطينيون وكلنــا نفتخــر بانتمائنــا لهذه 
االرض المقدسة، ابناء فلسطين المسيحيين 
والمســلمين هم شــعب واحد ويدافعون عن 
قضيــة واحــدة وستفشــل كافــة المؤامرات 
الهادفــة للنيل مــن وحدتنا الوطنيــة واخائنا 

الديني في فلسطين االرض المقدسة».
كما قدم للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية، 
متحدثا عــن اهدافها ورســالتها ومضامينها، 

واجاب على عدد من االسئلة واالستفسارات.
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