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حلقة نقاش بغزة حول تأثير أوسلو على حق العودة 
غزة - الحياة الجديدة - نفوذ البكري - ناقش التجمع الثقافي 
من أجل الديمقراطية أمس اتفاق أوســلو وتأثيره على حق 

العودة بمشاركة عدد من األكاديميين والمثقفين.
وبالرغم من أن المحور المخصص للباحث محمود العجرمي 
كان يتعلــق بقضيــة الالجئيــن بعد اتفاق أوســلو إال أنه لم 
يتطرق إلى هذا بالشكل المطلوب وقال إن الكثير يعيد الوطن 
للقبيلة ويتم الدفاع عنها وليست عن الوطن وحذر من خطة 
كيري التي ستلحق ما تبقى من الوطن للكونفدرالية موضحا 
أن العديد من القضايا ومنها المياه واألمن والتشريع والعالقات 
الخارجيــة واالقتصادية بأيدي االحتالل كما أن بطاقة الهوية 
هــي بمثابة إقامة دائمة وليس للجنســية وتقوم إســرائيل 
بطرد من تريد. كما استعرض فترة منع الرئيس ياسر عرفات 
مــن دخول نيويورك وما يــدور في الوقت الحالي في الجانب 
المصري وعبارات كيري في لقاءاته األخيرة بشأن المفاوضات 
عندمــا قال إن حركة حماس ســتتعرض للعديد من الهموم 
والمشــاكل وكان هــذا من قبــل األحداث الحاليــة في مصر 
وقال إن بعــض القضايا يتم حلها وفق اللجان المنبثقة عن 
اتفاقية أوســلو ومنها المياه والتشريع والالجئون وهي خارج 
النص مثلما األرض والمستوطنات. أما يوسف حجازي رئيس 
التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية فتناول محور اتفاقية 
جنيف وقضية الالجئين مشيرا إلى أن الهدف من االتفاقية ما 
جاء في البند السابع الذي نص على أنه يقر الطرفان أنه في 
سياق دولتين مســتقلتين هما فلسطين وإسرائيل تعيشان 
جنبــا إلى جنب في حب وســالم والتعويــض بحق الالجئين. 
وأشار إلى أن حق العودة له الصفة القانونية ألنه مستمد من 
القانون الدولــي وغير قابل للتصرف موضحا أن القرار 194 
تم التأكيد عليه في أكثر من 195 جلســة من جلسات األمم 
المتحدة وكانت تعارضه إسرائيل فقط ولكن بعد اتفاق أوسلو 

أصبحت اميركا تعارض القرار.
وعــن الخطط والمشــاريع لاللتفاف على حــق العودة تحدث 
عن ذلك األكاديمي محمود صبرة من جامعة األزهر مشــيرا 
إلى مشــروع ماك في عام 1949 الذي دعــا إلى إعادة 1000 
الجئ فلسطيني شرط االعتراف وتوطين الالجئين في أماكن 
تواجدهم وبعثة غوردن في العام 1994 ومشروع جون باالند 
فورد الذي أوصى بتخصيص 250 مليون دوالر لدمج الالجئين 
في الدول العربية ومشــروع البريطاني جونســون ومشروع 
جون فوســتر داالس والمشروع البريطاني ومشروع أشكول 
إلى جانب العديد من المشاريع العربية واإلسرائيلية والدولية.

وقــال إنــه لم يكن هــدف إســرائيل واميركا مــن وراء هذه 
المشــاريع حــل قضية الالجئيــن ولكن كان هــدف الدولتين 
هــو القضاء على كل ما من شــأنه التذكير بعملية التطهير 
العرقي التي ارتكبتها إســرائيل بحق الفلســطينيين وإلغاء 
الهوية الفلســطينية وتذويب الفلسطينيين في المجتمعات 
العربية والدولية وإنهاء الوجود المادي للمخيمات وكذلك إلغاء 
قــرار الجميعة العامة لألمم المتحدة رقــم 194 وطرح مبدأ 
التبادلية بين الالجئين وبما يسمى الالجئين اليهود التي تزعم 
إســرائيل أنهم طردوا من البــالد العربية مؤكدا أن الدولتين 
كانتا تطرحان مجموعة من األفكار لاللتفاف على حق العودة 
ومنها فكــرة الوطن البديل والخيار األردني أو الحكم الذاتي 
وفكرة الدولة الفلسطينية المنزوعة السيادة والسالح إضافة 
إلى فكرة السوق المشتركة في الشرق األوسط وكذلك فكرة 
السوق المشتركة لدول البحر األبيض المتوسط وآخرها تمثل 
في فكرة الشرق األوسط الجديد. وتخلل الحلقة التي أدارها 
األكاديمــي أنور صرصور تقديم بعــض المداخالت بصورة 
متشعبة بشأن االتفاقيات المختلفة وتأثير ذلك على القضية 

الفلسطينية. 
مشاركون في حلقة النقاش

وزير التربية يبحث مع وكالة 
التعاون األلماني آليات التعاون

رام اهللا - الحياة الجديدة - بحث وزير التربية 
والتعليــم العالــي د. علــي زيدان أبــو زهري 
فــي مكتبه برام اهللا، أمــس، مع مدير برامج 
التدريــب المهني والتقني فــي وكالة التعاون 
الفنــي األلماني GIZ أندريــاس كوينج، آفاق 
التعاون في مجال رفع كفاءة مؤسسات التعليم 

المهني والتقني في فلسطين.
كما تم خالل اللقاء مناقشة كيفية التعاون في 
مجال تفعيل التصنيف المهني الفلســطيني؛ 
الرتباطه بســوق العمــل والنظــام التربوي، 
باإلضافة إلى بحــث آلية تطوير العاملين في 
المؤسســات المهنية وتنمية الموارد البشرية 

عبر اقتراح هيئة لتنمية هذه الموارد.
وتخلــل االجتمــاع الحديــث حول إنشــاء إطار 
موحــد للمناهج المهنيــة وعــروض الدورات 
وغيرهــا مــن الجوانب المرتبطة بالشــهادات 
والحوافــز، باإلضافــة إلــى مناقشــة اإلطــار 

الوطني للمؤهالت.
وحضر االجتماع منســقة المشاريع في وكالة 
التعاون األلمانية سابينا غوبيرت، ومدير عام 
العالقــات الدوليــة والعامة م. جهــاد دريدي، 
ومستشارة الوزير د. سكينة عليان، ومدير عام 
ديوان الوزير محمد الراميني، والقائم بأعمال 

مدير عام التعليم المهني م. أسامة اشتية.

جانب من اللقاء

الزلزال الكامن في الشرق المتأهب
صحــراء البحر الميت - وفا- تقول الحقيقة 
العلمية الناصعة، إن مدينة الخليل، ستصبح 
ذات يــوم، مكان العقبــة األردنية. مذهل!، 
لكن كيف ســتنتقل كبرى مدن الضفة إلى 

هناك؟!
 فبعــد خمســة عشــر مليــون ســنة، وفقا 
للحســابات العلمية، ربما ســتكون شرفات 
المنازل الخليلية على شواطئ البحر األحمر، 
إن قدر للكون االســتمرار فــي البقاء. لكن 
هنا، فوق هذه األرض الواقعة فوق أطراف 
الصحراء ال شــيء يسري بعمق غير الهدوء 
في منطقة نشــطة زلزاليا. مع ذلك باطن 

األرض يتحرك.
ويعــود ذلك إلى حركــة الصفائح األرضية 
فــي باطــن األرض بهــدوء نحــو الجنــوب 
الشــرقي. "هناك حركــة انزالقية تحويلية 
باتجاه الجنوب نســبيا، ما يؤدي إلى تحرك 
فلســطين مبتعدة عن األردن بمقدار 7-5 
ملم سنويا". قال د. جالل الدبيك مدير مركز 
علوم األرض وهندســة الزالزل في جامعة 
النجاح الوطنية وهــي واحدة من الجامعات 

التي تضم مراكز علمية متخصصة.
لكن لمــاذا البحر الميت على بعد عشــرات 
الكيلومتــرات نحو الشــرق حيث كان مركز 
الهزة األخيرة؟ "ألنه يقع في حفرة االنهدام 
العظيم. هي منطقة زلزالية وصدوع أرضية 
نشــطة". وكانــت آخر هــزة أرضية ضربت 
المنطقــة هنا قبل أيام، ووصلت قوتها إلى 
3.5 درجــة على مقياس ريختر. وللشــرق 
األوســط تاريــخ تاريخــي حافــل بالزالزل 
والهــزات األرضية...وليــس فقــط الهزات 

السياسية.
قــال الدبيك بعيد وصولــه إلى مركز علوم 

األرض في جامعة النجاح الوطنية لالطالع 
علــى تفاصيــل الهــزة األرضيــة األخيرة" 
معــروف إن القشــرة األرضيــة في منطقة 

البحر الميت قليلة السمك نسبيا".
 لكــن الجبــال الرماديــة حــول البحــر من 
الناحيتين الغربية والشــرقية تأخذ األلباب، 
والهدوء التام في الصباح الباكر ال يعطي أي 

انطباع عن كون المنطقة زلزالية.
"حــدوث هزات أرضية وزالزل في المنطقة 
أمر طبيعي. النشــاط الزلزالي مستمر ولم 

يتوقف منذ آالف السنين".
تقــول بعــض الروايات القادمــة من عمق 
التاريــخ إن البحر الميــت ذاته تكون نتيجة 
لنشاط زلزالي، عندما حصلت الهزة وانشقت 

األرض وتكونت هذه الحفرة العميقة.
وبحساب المسافة التي حددتها أجهزة الرصد 
في جامعة النجاح الوطنية، التي أشارت إلى 
أن الهــزة الخفيفة وقعت على بعد نحو 15 
كيلومترا جنوب شرق أريحا، وعلى عمق 15 
كيلومترا، مــن المفترض أن يكون المركز 

في قطر هذا الفضاء.
هنا كل شيء هادئ، والبحر المالح ال عالقة 
له بالكوارث الطبيعية هذا اليوم، فال شيء 
غير الهدوء. "في أي وقت قد نشــهد نشاطا 
زلزاليا على أطــراف الصفيحة العربية من 
ناحيــة الغرب (حفرة االنهدام)" قال الدبيك 
الــذي يفضــل الحديث بهدوء عــن إمكانية 
حصــول زلــزال مدمر في المســتقبل. "قد 
يحصــل. ال يمكــن توقع أي شــيء. لكن ال 
بد من إشــارات (...) احتمال وقوع زلزال من 
عدمه محكوم بعدة عوامل من بيتها تاريخ 
الــزالزل ونشــاطها". وقد يعطي تسلســل 
تاريخ الزالزل في الشرق األوسط، إشارات 

للزمــن الــدوري لوقوع زلزال قوي نســبيا. 
وفلسطين هي منطقة زالزل.

يعطــي د. الدبيك عرضا ألرشــيف الزالزل 
التــي وقعت في فلســطين والمنطقة كان 

أهمها زالزل:
1 0 6 8 ، 1 2 0 2 ، 1 3 3 9 ، 1 4 0 2 ، 1 5 4 6 ،
1656،1666،1759،1834،1837،18

 54،1859،1872،1837،1896،1900
.1903،1923،1927،1954،1995،

"كان تأثير هذه الزلزال على المدن األقرب 
لمركــز الهــزات الســطحي" قــال الدبيك. 
لكن ماذا بالنســبة ألريحــا، المدينة األقدم 
في التاريخ والواقعــة في هذا العمق الحار 

المتحرك نحو الجنوب.
" أريحا تاريخيا تعرضت لزالزل عديدة، لكن 
زلزاال سجل 3 آالف عام قبل الميالد أدى إلى 
وقــوع دمار فيها وســقوط جدارها المنيع..

(..) حصول زلزال في المنطقة ليس باألمر 
الجديد. هذا شــيء طبيعي بالنسبة لموقع 

المنطقة" قال الدبيك.
علــى مدار الســنوات الماضية وقعت هزات 
عديدة في المنطقة، وبالكاد شعر بها سكان 
األراضي الفلسطينية وبعض دول الشرق 
األوسط. لكن ماذا عن زلزال كامن قد يقع 
فــي لحظــة غفلة فــي أرض متأهبة نظرا 

لطبيعتها وموقعها لهزات أرضية قوية؟
" إذا تحدثنا عن زلزال قوي تتراوح قوته بين 
6-7 درجات على مقياس ريختر، إن حصل، 
ستكون الخسائر عالية، رغم أن هذه الدرجة 
ال تصنف عالميا بالكبيرة جدا إال أن المشكلة 
تكمن في مدى جاهزيتنا لذلك" قال الدبيك.

وأضــاف "نحن غير جاهزيــن لزلزال كبير. 
جاهزية فلسطين محدودة جدا في مواجهة 

كوارث كبيرة". لكن فلسطين عمليا قطعت 
شــوطا جيدا في عمليــة التحول نحو تغيير 
قوانيــن انظمة البناء المقاوم للزالزل. قال 
الدبيك إن عام 2014 سيشهد تحوال في هذا 
االتجاه. "نحن بدأنا وسنعزز تطبيق العمل 

على وجود مدن آمنة".
وتعمل فلســطين مــن خالل مركــز علوم 
األرض علــى مشــروع تخفيــف مخاطــر 
 SASPARM الزالزل في فلسطين (مشروع
– برنامــج FP7 األوروبــي) يتــم تنفيــذه 

بالشــراكة مع عدد من المؤسسات الدولية 
في مجال تخفيف مخاطر الكوارث.

 وقــال الدبيــك، "يهدف المشــروع إلى رفع 
قــدرات البلديــات فــي مجال تطبيــق عدد 
من النقاط األساســية العشر للمدن اآلمنة 

القادرة على مواجهة الكوارث".
هنــا في محيــط البحر الميــت، في أقصى 
نقاط األرض انخفاضا عن ســطح البحر، ال 
يمكن التنبؤ بشيء أكثر من ارتفاع درجات 
الحرارة في منتصف أيلول، لكن في نابلس، 

في مركز علوم األرض، على ارتفاع 800 م 
فوق سطح البحر، يمكن لشريط الكتروني 
على صفحة الكترونية تتحدث عندما يهتز 
أي جزء من سطح األرض، يمكن النظر إلى 
سلسلة طويلة من األرقام التي على مقياس 
ريختر لهزات أرضية شبه يومية في العالم.

لكن إلى الشمال من البحر الميت، في قرية 
العوجا، يمكن أيضا لمحطة الرصد الزلزالي 
الفلســطينية أن تنقــل معلومــات حيويــة 

للمركز الذي يديره الدبيك.

جبال واخاديد محيطة بمنطقة البحر الميت (وفا)

لقاء لخريجي برنامج تدريب الرياديين في رام اهللا 
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - عقدت المؤسســة 
الفلســطينية للتعليم من أجل التوظيف ورشة 
عمل فــي رام اهللا أمس األحد لخريجي برنامج 
"بــادر وابن بلــدك" لتدريب الرياديين الشــباب 
المدعوم من شركة انتل العالمية، وهو البرنامج 
الذي يدعم الطالب في تطوير خطة عمل ألفكار 
مشــاريعهم باستخدام منهاج انتل للتكنولوجيا 
والريــادة، وتحويلهــا الــى واقــع بالشــراكة مع 
مؤسسة روابي. وجمعت ورشة العمل عددا من 
طالب البرنامج من مناطق مختلفة في الضفة 
الغربية حيث التقوا في بداية ورشــة العمل مع 
الســيد عودة قرعان، شــاب ريادي فلســطيني، 
شــارك الطــالب تجربتــه الرياديــة والمراحــل 
التي مــر بها لتنفيذ مشــروعه والتحديات التي 
واجهته حيث أكد السيد عودة على أهمية اختيار 
المجموعــة الصحيحــة لتنفيذ المــروع لما لهم 
من دور في الدعم المعنوي وتطوير المشروع، 

وقام في النهاية باإلجابة على تساؤالت الطالب 
الذيــن ما زالــوا في بدايــة طريقهــم الريادي. 
وتشــارك الطالب في عرض التحديات والحلول 
الممكنــة بناء على تجاربهم الشــخصية. وقام 
سارو نكشــيان، مدير المؤسســة الفلسطينية 
للتعليــم من أجــل التوظيف بالرد على أســئلة 
الطالب في ما يخص خطط العمل وأسدى لهم 
عددا من النصائــح والمالحظات لتطوير خطط 
عملهم وعرض أفكارهم. وبدورها قامت دارين 
زيدان، مديرة البرامج في المؤسســة، بتعريف 
الطالب على المرحلة القادمة وتحفيزهم ليكون 
عندهــم ثقة كافية لعــرض الجوانب المختلفة 

من مشاريعهم.
ويهدف برنامج بادر إلى دعم التنمية االقتصادية 
مــن خالل زيــادة خيارات الخريجيــن والعاملين 
المهرة في مســاراتهم المهنيــة وبالتالي زيادة 

فرص العمل في فلسطين.

منيب المصري يشارك في مؤتمر براغ 2000
رام اهللا - الحياة الجديدة - يشــارك منيب 
رشــيد المصري رئيس منتدى فلســطين 
في المؤتمر الســنوي لمنتدى براغ 2000، 
ويحضر هذا المؤتمر الذي يســتمر يومي 
16 و17 ايلــول، الــف شــخصية عالميــة؛ 
اقتصادية وسياســية وأكاديمية وإعالمية 
ودينية، والعديد من رؤساء دول العالم، وقد 
خصص مؤتمر هذا العام لبحث التحديات 
التــي تواجــه التحــوالت الديمقراطية في 

العالم.
وســوف يشارك المصري في ثالثة محاور 

تركز على الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
ومخاض التحوالت في الشــرق األوســط، 

وأسباب الثورات في العالم العربي. 
يذكــر أن المنتــدى (براغ 2000) تأســس 
عــام 1996 بوصفــه مبــادرة لدعــم قيم 
الديمقراطيــة واحتــرام حقوق اإلنســان، 
والمساعدة على تطوير المجتمع المدني، 
والثقافــي  الدينــي  التســامح  وتشــجيع 
والعرقــي. وهو يوفر منبــرا لقادة العالم، 
القضايــا االنســانية  لتبــادل اآلراء فــي 

المختلفة.

وزارة التربية تكرم عدداً من موظفيها المتقاعدين
رام اهللا - الحياة الجديدة - كرمت وزارة التربية والتعليم العالي، 
أمس، في مقرها برام اهللا، عدداً من موظفيها الذين تقاعدوا 
خالل الفترة األخيرة بعد أن أمضوا سنوات حافلة بالعطاء وخدمة 
المسيرة التربوية خالل عملهم في مواقع وظيفية مختلفة في 

الميدان التربوي والوزارة.
وأشــاد وزير التربية والتعليــم العالي د. علي زيدان أبو زهري 
بالجهــود التي بذلها المتقاعدون على مدار عملهم وإخالصهم 
لرســالة التربيــة والتعليم، وحرصهم على ديمومة المســيرة 
التعلميــة التعليمية، مؤكداً أن هــذا التكريم يكرس االهتمام 

الذي توليه الوزارة بكوادرها في كافة أماكن عملهم.
وحضــر الحفل كل مــن وكيل الوزارة محمد أبــو زيد والوكالء 

المساعدين والمديرين العامين وأسرة الوزارة.
وفــي نهاية الحفل الذي تولي عرافتــه نائب مدير عام المعهد 
الوطني للتدريب التربوي صادق الخضور، تم تســليم الدروع 
التكريميــة للمتقاعدين وهــم: جميل أبو ســعدة، عمر عنبر، 

عائشة بكير، عثمان عامر، لواحظ غزاوي، علي ربيع.

جنين: ورشة في البلدية المتحدة لتقييم عمل برنامج التأهيل
جنين- الحياة الجديدة- عقدت في البلدية المتحدة التي تضم 
ميثلون وســيريس والجديدة وصير في محافظة جنين ورشة 
تقييم ألداء العامالت في برنامج التأهيل، الذي ينفذ في منطقة 
البلديــة المتحدة بالشــراكة مع برنامــج التأهيل في محافظة 
جنين، ويســتهدف تقديم خدمات والرعايــة لذوي اإلعاقة في 
منطقــة البلدية. حضر الورشــة عن البلديــة م. أديب نعيرات، 
وأعضاء المجلس البلدي وعدد من موظفي البلدية، فيما حضرت 
فاطمة دراغمة منســقة برنامج التأهيــل في محافظة جنين، 
وأسماء الحاج ورشا القاسم مساعدة البرامج، وسماح ربايعة عن 
برنامج التأهيل. وشكر المهندس أديب نعيرات نيابة عن رئيس 
البلديــة برنامج التأهيل علــى ما قدمه خالل فترة عمله، وأكد 
أن البلديــة ملتزمة بأي اتفاق تم توقيعه مع برنامج التأهيل، 
وذلك تأكيدا منها على أهمية ما يتم تقديمه من خدمات لذوي 
اإلعاقة، وطالب بتفعيل عمل البرنامج، ليصبح قادرا على تغيير 

جزء من حياة األشخاص ذوي اإلعاقة.


