دورة إلعداد وكالء تغير بموضوع العدالة البيئية
لمهنيين في مجال جودة البيئة ليهود وعرب
2015-16
خلفية :
خالل سنوات مضت ,تبين لنا ان خريجي دورات مدرسة السالم المختلفة ,انخرطوا في مجاالت العمل
بموضوع العالقات العربية اليهودية من خالل جمعيات التي تهتم بالموضوع في المجتمع المدني عامة .
خريجي الدورات السابقة والتي اقيمت حتى اليوم  ,فعالين داخل اسرائيل وفي المناطق الفلسطينية في العمل
ضد العنصرية ,تطوير مجاالت حقوق االنسان وبإدارة وتوجيه مشاريع مشتركة لكال الشعبين  .توصلنا من
خالل تجاربنا السابقة ان المعرفة التي اكتسبت في المجال من شانها ان تهم مهنيين مختلفين من شتى
المجاالت في المجتمعين االسرائيلي والفلسطيني .
في السنوات ما بين  ,2012 -2010اقمنا دورة وكالء تغيير اسرائيليين وفلسطينيين بموضوع العدالة البيئية,
لمهنيين في مجال جودة البيئة  .على ضوء نجاح الدورة السابقة ,ننوي ترتيب مجموعة اخرى ,لمهنيين في
مجال جودة البيئة ليهود وعرب من اسرائيل .
مدرسة السالم تقترح البرنامج التالي ,ألصحاب مهن ذات صلة بموضوع جودة البيئة  .البرنامج سيبحث
نقاط التماس بين القومية ,المهنة والعالقة مع الصراع اليهودي العربي فلسطيني.
البرنامج سيتيح الفرصة ألقامة حوار بين المشتركين ,من اجل بناء عالقات عمل ,والتأثير على بناء
بيئة تدعم وتعزز العدالة البيئية  .سيتم تسليط الضوء في هذا البرنامج ,على المعرفة والخبرة الموجودة
لدى المشتركين ,وعلى العمل المشترك من اجل تغيير وجه الواقع .
من خالل بحث ل روبرت بوالرد ( ,)2000تبين ان االقليات والفقراء في الواليات المتحدة معرضون
لمخاطر بيئية وصحية اكبر ,مقارنة مع باقي المجتمع من حيث االحياء التي يسكنوها ,اماكن العمل او اللهو
في سنوات التسعين وااللفين ,حاول نشطاء من منظمات
التي يرتادوها .
مدنية ,تغيير الطرق التي تتبعها الحكومة االمريكية في تطبيق قوانين حقوق المواطنين  ,في مجاالت
الصحة والبيئة في االحياء التي تعاني من تلوث بيئي .باألضافة لذلك تشكلت حركة مناهضة للتمييز
العنصري بموضوع البيئة  .سجلت نجاحات معينة بهذه النضاالت يذكر منها نجاح معلمة متقاعدة تبلغ من
العمر  73عاما ,والتي قادت نضال من اجل ازالة مجمع للنفايات الصناعية ,الذي تواجد في منطقة سكنية
تدعى "فنسكولة" في والية فلوريدا ,حيث كانت اغلبية سكانه من السود االمريكان .
في اسرائيل حاليا هناك تمييز واضح بين المستفيدين من الموارد او المستهلكين  ,وبين من يعانون بسبب
حياة االستهالك السائدة  .مثال توزيع موارد المياه في اسرائيل يعكس حالة التمييز العرقي والطبقي السائد
في الدولة ,حيث ان استهالك الماء للفرد في اسرائيل هي اربعة اضعاف استهالك الماء للفلسطينيين في
المناطق المحتلة .
اهداف الدورة  :تطوير مهارات المشاركين وحثهم ليكونوا وكالء تغيير ,في مجال العدالة البيئية ,لكال
من شان الدورة المساهمة
الشعبين ولجميع طبقات المجتمع في كل جانب .
ببناء وخلق وعي للعدالة البيئية ,توسيع المعرفة بالنضاالت الموجودة في المجال ,تعميق وفهم اكبر للعالقة

بين الصراع اليهودي العربي والعدالة البيئية او التمييز البيئي ,باألضافة الى تشجيع وحث المشتركين
للعمل على مبادرات التي من شانها دعم وتطوير العدال البيئية .
أسلوب العمل بالحوار المجموعاتي :
يتم التدريب في روح مدرسة السالم ,وحسب الفكر الذي يرتكز عليه عملنا المشترك  .العمل في مدرسة
السالم هو تربوي سياسي يهدف الى تغيير مجتمعي نحو مجتمع انساني ,عادل ومتساوي  .سيتم ذلك من
خالل تطوير فكر نقدي ,وكشف اليات قمع التي تساهم بالحفاظ على ابقاء الصراع الفلسطيني اليهودي .
باالضافة الى العمل على بناء هوية قومية واضحة وسليمة لدى المشتركين في الدورة .من خالل الحوار مع
االخر سيتمكن المشتركون من فهم وتذويت الواقع الذي يعيشوه والعمل من اجل تغييره .
فكرنا يستند على المبدأ بأن اللقاء الفلسطيني -يهودي هو لقاء بين مجموعتين قوميتين ,وليس فقط بين افراد
 .هدف الحوار في المجموعة هو تطوير وعي لدى المشتركين للصراع وللوظائف داخله ,تطوير فكر
نقدي وترجمة االستنتاجات الى عمل في الحقل من خالل اليات العمل كوكالء تغيير .
سيتم بحث مواضيع مختلفة متعلقة بالهوية القومية المهنية مع توجه للعدالة البيئية :
 مقدمة للعدالة البيئية  :نظريات في العدالة البيئية .
 رصد نضاالت من العالم ومن اسرائيل بمجال العدالة البيئية .
 تعليم نظريات استعمارية حديثة وعالقتهم للصراع والعدالة البيئية .
 تاريخ الصراع من وجهات نظر نقدية .
 نظام العقارات في اسرائيل \ فلسطين وتأثيره على المجتمع والمحيط .
 العالقة بين الحركات القومية والكوارث البيئية.
 قضايا بيئية وعالقتها مع الصراع االسرائيلي فلسطيني .
 انعكاسات االحتالل على البيئة .
 التغيرات المناخية وتأثيرها على الشرق االوسط .
 المواصالت كمؤشر ودليل على عدم العدالة البيئية .
 االستدامة والعدالة البيئية .
 توزيع الموارد الطبيعية ,والمساحة في المدن المختلطة ,مقارنة بين العرب واليهود
 التمدن والمدنية في المدن المستدامة .

طاقم البرنامج :د .نافا زوننشاين ,حرب أماره  ,وبروفيسور داني رابينوفيتش .
البرنامج :
سيستمر البرنامج لمدة اربعة عشر شهرا من االجتماعات ,حيث سيتم لقاء مرة في الشهر .ستقام ورشة
عمل افتتاحية لمدة ثالثة أيام متتالية في واحة السالم ،يليها عقد اجتماعات مرة كل شهر يوم الجمعة ،كل
منها ست ساعات .ستشمل الدورة جوالت دراسية بالمنطقة .في شهر  8لن يقام اللقاء .
تواريخ اللقاءات :
الورشة االفتتاحية 19-21.11.15
لقاءات ايام الجمعة في واحة السالم 22.7.16 ,3.6.16 ,15.4.16 ,12.2.16 ,22.1.16 ,4.12.15:
9-10.12.16 ,7.10.16 ,16.9.16 .
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الجوالت التعليمية . 10-11.3.16 ,20.5.16 ,11.11.16 :
برنامج مفصل :
البرنامج سيشمل المركبات التالية :
القسم االول  :حوار داخل المجموعة والتفاعل ما بين الهوية الوطنية والمهنية19-21.11.15 .
ستعقد ورشة عمل ثنائية القومية في األيام الثالثة األولى بواحة السالم  /نفيه شالوم ,من خالل الحوار
ستتاح الفرصة للمشتركين بحث العالقة بين اليهود والعرب وعالقتها مع المشاكل البيئية ,والعدالة البيئية .
في اللقاءات التالية سنستمر بالحوار حول الصراع ,محاضرات حول الهوية والصراع ,تاريخ الصراع من
وجهة نظر نقدية  .محاضرة مقدمة عن العدالة البيئية ,حوار حول قضايا محورية في الصراع.
 4.12.15محاضرة للبروفيسور داني رابينوفيتش  :مقدمة للعدالة البيئية .
 22.1.16محاضرة للمؤرخ الدكتور عادل مناع عن تاريخ النكبة .
القسم الثاني  :اللقاء بين الصراع والعدالة البيئية والعمل على مبادرات عمل للمشاركين:
سيتعلم المشاركين ادوات مهنية لتحليل نقدي للواقع في مجال البيئة والعدالة البيئية وعالقتهم مع الصراع .
باالضافة الى تعلم طرق الحداث تغيير في محيط عملهم ,من اجل تطوير العدالة البيئية .
من خالل المحاضرات من قبل مهنيين في المجال ,الحوار ,ورصد الماكن ومجاالت التمييز في المحيط.
المشاركين سيدرسون معا من خالل الحوار بينهم ,طرق حول كيفية احداث تغيير نحو العدالة البيئية في
اماكن عملهم المختلفة و في مواقع اتخاذ القرار التي يشاركون بها .
محاضرات وجوالت في هذا القسم :
 12.2.16محاضرة للبروفيسور داني رابينوفيتش في واحة السالم بموضوع

" القومية والبيئة :

العالقة بين الحركات القومية واالزمات البيئية "
ستقسم المجموعة لطواقم عمل ,بحسب المناطق للعمل على مسح لبؤر الضرر البيئي من خالل توجه نحو
العدالة البيئية في اماكن سكنهم .
 10-11.3.16جولة اولى الى مركز وادي عربه لبحث البيئة .
 15.4.16محاضرة للبروفيسور اورن يفتاحئيل  :نظام العقارات وتأثيراته البيئية والسياسية .

قسم الثالث  :تنفيذ .
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عرض للمواد التي جمعت باطار المسح الميداني لمواضيع التمييز البيئي في اماكن سكن المشاركين ,ادارة
نقاشات في الموضوع وتلقي ردود الفعل من االخرين  .العمل ضمن طواقم صغيرة على تطوير مبادرات
التي من شانها تطوير العدالة البيئية .
اللقاء االخير سيستمر يومين وسيشمل عرض المشاركين للتغيير الذي احدثوه في مناطق سكنهم ,تلخيص
وتوزيع شهادات .
محاضرات وجوالت في هاذا القسم :
 : 20.5.16جولة في جبال الخليل ,والتعرف على جمعية  comet meوالتي تساهم بتركيب الواح
المتصاص الطاقة الشمسية وتحويلها لطاقة كهربائية لخدمة السكان الفلسطينيين في المنطقة ,وتقيم ابار
لتجميع المياه بشكل متطور بمشاركة العاد اوريان وبروفيسور داني رابينوفيتش .
 :3.6.16محاضرة للدكتور حنا سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل  :قضايا بيئية تخطيط بيئي في
المجتمع الفلسطيني داخل اسرائيل  .متابعة العمل على المبادرات الفردية للمشاركين .
 :22.7.16محاضرة للبروفيسور داني رابينوفيتش  :المواصالت كمؤشر للتمييز العنصري البيئي .
 :16.9.16محاضرة للبروفيسور داني رابينوفيتش  :التمييز المناخي .
 :7.10.16محاضرة للبروفيسور يوسف جبارين حول موضوع االستدامة ,العدالة البيئية والحصانة المدنية
.
 : 11.11.16جولة في الجليل االسفل وخليج حيفا  (.براعم السالم ,سخنين ,عكا ,حيفا)
 : 9-10.12.16االختتام في واحة السالم يشمل منصة نقاش بين مهنيين في المجال  :السيد علي كبها :
بصمات بيئية في المدن المختلطة مقارنة بين اليهود والعرب .
الدكتورة اورلي رونين  :التمدن والمدنية في المدن المستدامة .
السيد جدعون برومبيرغ ماكوفيس  :مبادرات مشتركة بموضوع العدالة البيئية بين اسرائيل ,فلسطين
واالردن  :صعوبات ونجاحات .
عرض المبادرات الفردية للمشاركين .
تلخيص الدورة في المجموعة .
محاضرة ختامية للبروفيسور داني رابينوفيتش .
توزيع شهادات .
المتطلبات من المشاركين
المشاركة إلزامية في جميع أجزاء البرنامج ,اجراء مسح ميداني و تخطيط لمبادرة في مجال العدالة البيئية
.
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تكلفة الدورة:
تكلفة المشارك  1,000شاقل وتشمل ,االستضافة وورشات العمل .
السعر ممول  .في الجوالت المختلفة التي تشمل مبيت على المشاركين دفع لرسوم المبيت .

التسجيل:
على المعنيين إرسال السيرة الذاتية عن طريق البريد اإللكتروني  sfp@nswas.infoمع رسوم التسجيل
 100شاقل لعنوان :مدرسة السالم ،نفيه شالوم  /واحة السالم ،بريد شمشون 9976100
سيدعى المناسبين لمقابلة .وسيتم تحديد جدولة المقابالت مع المتقدمين عن طريق الهاتف.
استمارة تسجيل :
أنا _______________________ معني بالتسجيل لدورة وكالء تغيير في مجال العدالة البيئية بين
اليهود والعرب.
الوظيفة ومكان العمل :
مرفق السيرة الذاتية
الهاتف _______________________
الهاتف الخليوي _______________________
البريد اإللكتروني ___________________
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