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 بموض�ع العدالة البيئ�ةدورة إلعداد وكالء تغ�ي 
ي مجال جودة البيئة ليهود وعرب

ن �ن  لمهنيني

2017-18 
 

 خلف�ة 

ي دورات مدرسة السالم  ن لنا ان خ���� ي مجاالت العمل  المختلفة،خالل سنوات مضت، تبني
انخرطوا �ن

ي عامة. 
ي المجتمع المدين

ي تهتم بالموض�ع �ن بموض�ع العالقات الع���ة اليهود�ة من خالل جمع�ات الي�
ي 

ي المناطق الفلسطين�ة �ن
ن داخل ا�ائ�ل و�ن ي اق�مت حي� اليوم، فعالني ي الدورات السابقة والي� خ����

. العمل ضد العن��ة، تط��ر مجاالت حقوق اال�سان و��د ن كة ل�ال الشعبني ارة وتوج�ه مشار�ــــع مش��
ن  ن مختلفني ي المجال من شانها ان تهم مهنيني

ي ا�تسبت �ن توصلنا من خالل تجار�نا السابقة ان المعرفة الي�
 . ي ن اال�ائ��ي والفلسطيين ي المجتمعني

 من شي� المجاالت �ن

ن  ي السنوات ما بني
ن وكالء تغي�ي ا أقمنا  2016 – 2015و ،2012 – 2010�ن ن دورتني ن وفلسطينيني �ائ�ليني

، ننوي  ن ن السابقتني ي مجال جودة البيئة. ع� ضوء نجاح الدورتني
ن �ن بموض�ع العدالة البيئ�ة، لمهنيني

ي مجال جودة البيئة ليهود وعرب من ا�ائ�ل. 
ن �ن  ترت�ب مجموعة اخرى، لمهنيني

، ألصحاب مهن ذات صلة بموض�ع جودة البيئة نامج التا�ي ح ال�� نامج سيبحث مدرسة السالم تق�� . ال��
ن القوم�ة، نامج سيتيح الفرصة  نقاط التماس بني . ال�� ي ي فلسطيين المهنة والعالقة مع ال�اع اليهودي العري�

، من اجل بناء عالقات عمل، والتأث�ي ع� بناء بيئة تدعم وتعزز العدالة إل ن كني ن المش�� قامة حوار بني
نامج، ع� ال ي هذا ال��

، وع� البيئ�ة. سيتم �سل�ط الضوء �ن ن كني ة الموجودة لدى المش�� معرفة والخ��
ك من اجل تغي�ي وجه   الواقع. العمل المش��

ي الوال�ات المتحدة معرضون ، )2000( من خالل بحث لرو�رت بوالرد 
ن ان االقل�ات والفقراء �ن تبني

،لمخاطر بيئ�ة وصح�ة  ي  أ��� ي المجتمع من ح�ث االح�اء الي�
ل او اما�ن العم �سكنوها،مقارنة مع با��

ي  ن    يرتادوها. اللهو الي� ي سنوات التسعني
،�ن ن ي  مدن�ة،حاول �شطاء من منظمات  وااللفني تغي�ي الطرق الي�

ن حقوق  ي تطبيق قوانني
،تتبعها الحكومة االم��ك�ة �ن ن ي  المواطنني ي االح�اء الي�

ي مجاالت الصحة والبيئة �ن
�ن

 . ي ي من تلوث بييئ
ن العن�ي بموض�ع  باإلضافةتعاين سجلت  البيئة. لذلك �شكلت حركة مناهضة للتمي�ي

ي قادت  ،عاما  73نجاحات معينة بهذە النضاالت �ذكر منها نجاح معلمة متقاعدة تبلغ من العمر  والي�
ي وال�ة  ،نضال من اجل ازالة مجمع للنفا�ات الصناع�ة

ي منطقة سكن�ة تد� "فنسكولة" �ن
الذي تواجد �ن

  االم��كان. انت اغلب�ة سكانه من السود ح�ث ك ،فلور�دا 

ن المستف�دين من الموارد او  ن واضح بني ي ا�ائ�ل حال�ا هناك تمي�ي
،�ن ن ن من �عانون �سبب  المستهل�ني و�ني

ي السائد  السائدة. ح�اة االستهالك 
ي والطب��

ن العر�� ي ا�ائ�ل �عكس حالة التمي�ي
مثال توز�ــــع موارد الم�اە �ن

ي الدولة
ي المناطق ح�ث ان حصة الم ،�ن

ن �ن ي ا�ائ�ل �ي ار�عة اضعاف حصة الماء للفلسطينيني
اء للفرد �ن

  المحتلة. 
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 : الدورةاهداف 

ن وحثهم ل�كونوا وكالء تغي�ي  ي مجال العدالة البيئ�ة ،تط��ر مهارات المشاركني
ن ولجميع  ،�ن ل�ال الشعبني

ي كل 
توسيع  ،من شان الدورة المساهمة ببناء وخلق و�ي للعدالة البيئ�ة جانب. طبقات المجتمع �ن

ي المجال
ي والعدالة  أ��� تعميق وفهم  ،المعرفة بالنضاالت الموجودة �ن ن ال�اع اليهودي العري� للعالقة بني

ي  ن البييئ ي من شانها دعم  باإلضافة ،البيئ�ة او التمي�ي ن للعمل ع� مبادرات الي� كني ا� �شجيع وحث المش��
  البيئ�ة. تط��ر العدال و 

 

ي أسلوب العمل بالحوار 
 : المجموعاي�

ي روح مدرسة السالم
ك. وحسب الفكر الذي يرتكز عل�ه عملنا  ،يتم التدر�ب �ن ي مدرسة  المش��

العمل �ن
ي 

سيتم ذلك من  ومتساوي. عادل  ،السالم هو ت��وي س�ا�ي يهدف ا� تغي�ي مجتم�ي نحو مجتمع ا�ساين
ي  ،خالل تط��ر فكر نقدي ي �ساهم بالحفاظ ع� ابقاء ال�اع الفلسطيين  اليهودي. وكشف ال�ات قمع الي�

ي الدورة. من خالل الحوار  باإلضافة
ن �ن كني ا� العمل ع� بناء ه��ة قوم�ة واضحة وسل�مة لدى المش��

كون من فهم وتذو�ت الواقع الذي �ع�شوە والعمل من اجل  ە. مع االخر سيتمكن المش��  تغي�ي

ي فكرنا �ستند  ن  -ع� المبدأ بأن اللقاء الفلسطيين ن قوميتني ن مجموعتني ن  ،يهودي هو لقاء بني ول�س فقط بني
ن لل�اع وللوظائف داخله   افراد.  كني ي المجموعة هو تط��ر و�ي لدى المش��

تط��ر فكر  ،هدف الحوار �ن
ي الحقل من خالل ال�ات العمل كوكالء 

. نقدي وترجمة االستنتاجات ا� عمل �ن                               تغي�ي
  البيئ�ة: سيتم بحث مواضيع مختلفة متعلقة باله��ة القوم�ة المهن�ة مع توجه للعدالة 

ي العدالة  البيئ�ة: مقدمة للعدالة  •
 البيئ�ة. نظ��ات �ن

  البيئ�ة. رصد نضاالت من العالم ومن ا�ائ�ل بمجال العدالة  •
  البيئ�ة. تعل�م نظ��ات استعمار�ة حديثة وعالقتهم لل�اع والعدالة  •
 نقد�ة. تار�ــــخ ال�اع من وجهات نظر  •
ي ا�ائ�ل  •

ە ع� المجتمع  \ نظام العقارات �ن ن وتأث�ي   والمح�ط. فلسطني
ن الحركات القوم�ة وال�وارث البيئ�ة.  •  العالقة بني
ي قضا�ا بيئ�ة وعالقتها مع ال�اع اال�ائ��ي  •  . فلسطيين
  البيئة. انعكاسات االحتالل ع�  •
ق  • ها ع� ال�� ات المناخ�ة وتأث�ي  االوسط. التغ�ي
 البيئ�ة. المواصالت كمؤ�� ودل�ل ع� عدم العدالة  •
 البيئ�ة. االستدامة والعدالة  •
ي المدن المختلطة ،توز�ــــع الموارد الطب�ع�ة  •

ن العرب واليهود  ،والمساحة �ن  مقارنة بني
ي المد •

  المستدامة. ن التمدن والمدن�ة �ن
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نامج   : طاقم ال��

ي رابينوفيتش.  ،جفعونس�غل�ت  ،أمارە حرب ،زوننشايند. نافا 
 و�روف�سور داين

 

نامج  : ال��

نامج لمدة سنة ي الشهر. ستقام ورشة عمل افتتاح�ة لمدة يومان  ،س�ستمر ال��
ح�ث سيتم لقاء مرة �ن

ي واحة السالم، �ليها لقاءات مرة كل شهر يوم 
منها ست ساعات. ستشمل الدورة  الجمعة، كلمتتال�ان �ن

ي شهر 
ة ستكون بنها�ة  لقاء. لن �كون  8جوالت دراس�ة بالمنطقة. �ن  اسب�ع. الورشة الخ�ي

 

  : اللقاءاتتوار�ــــخ 

 التار�ــــخ اليوم اللقاء

 28.10.2017-27 سبت-جمعة ورشة االفتتاح�ة

ي واحة السالم
 17.11.2017 جمعة لقاء �ن

ي واحة السالم
 15.12.2017 جمعة لقاء �ن

 19.01.2018 جمعة جولة تعل�م�ة

ي واحة السالم
 16.02.2018 جمعة لقاء �ن

ي واحة السالم
 02.03.2018 جمعة لقاء �ن

 20.04.2018 جمعة جولة تعل�م�ة

ي واحة السالم
 04.05.2018 جمعة لقاء �ن

ي واحة السالم
 08.06.2018 جمعة لقاء �ن

 06.07.2018 جمعة جولة تعل�م�ة

ي واحة السالم
 14.09.2018 جمعة لقاء �ن

 20.10.2018-19 سبت-جمعة اللقاء الختا�ي 
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 مفصلبرنامج 

نامج س�شمل المركبات    التال�ة: ال��

 -األولالقسم 

ن اله��ة الوطن�ة والمهن�ة والتفاعلالمجموعة داخل حوار   27- 28.10.17 :ما بني

ن  ي اليوميني
من خالل الحوار ســــــتتاح  ،بواحة الســــــالم / نف�ه شــــــالومســــــتعقد ورشــــــة عمل ثنائ�ة القوم�ة �ن

ن اليهود والعرب وعالقتها مع المشـــا�ل البيئ�ة ن بحث العالقة بني كني ي  البيئ�ة. والعدالة  ،الفرصـــة للمشـــ��
�ن

ات حول اله��ة والـ�ـــــــاع ،اللقاءات التال�ة ســــــــنســــــــتمر بالحوار حول الـ�ـــــــاع تار�ــــخ الـ�ـــــــاع من  ،محا�ن

ة  نقد�ة. وجهة نظر  ي ال�اع.  حوار  ،البيئ�ةمقدمة عن العدالة محا�ن
 حول قضا�ا محور�ة �ن

ي القسم 
 -الثاين

 : ن ن ال�اع والعدالة البيئ�ة والعمل ع� مبادرات عمل للمشاركني  اللقاء بني

ي مجال البيئة والعدالة البيئ�ة وعالقتهم مع 
ن ادوات مهن�ة لتحل�ل نقدي للواقع �ن ســــــــــــــيتعلم المشــــــــــــــاركني

ي مح�ط عملهم إلحداثا� تعلم طرق  باإلضــــــــــافة الـ�ـــــــــاع. 
من  البيئ�ة. من اجل تط��ر العدالة  ،تغي�ي �ن

ي المجــال
ن �ن ات من قبــل مهنيني ي المح�ط.  ،الحوار  ،خالل المحــا�ن

ن �ن ورصــــــــــــــــــد المــا�ن ومجــاالت التمي�ي

ن ســـــ�درســـــون معا من خالل الحوار بينهم طرق حول ك�ف�ة احداث تغي�ي نحو العدالة البيئ�ة  ،المشـــــاركني

ي ا
ي مواقعما�ن عملهم المختلفة �ن

ي �شاركون  و�ن   بها. اتخاذ القرار الي�

 تنف�ذ -الثالثقسم 

ي جمعت  ن  ب�طار عرض للمواد الي� ي اما�ن سكن المشاركني
ي �ن ن البييئ ي لمواضيع التمي�ي

ادارة  ،المسح الم�داين

ي ردود الفعل من 
ي الموضـــــ�ع وتل��

ة ع� تط��ر مبادرات  االخ��ن. نقاشـــــات �ن العمل ضـــــمن طواقم صـــــغ�ي

ي من شانها تط��ر العدالة    البيئ�ة. الي�

ي مناطق ســـــــــكنهم
ن للتغي�ي الذي احدثوە �ن ن وســـــــــ�شـــــــــمل عرض المشـــــــــاركني  ،اللقاء االخ�ي ســـــــــ�ســـــــــتمر يومني

  شهادات. تلخ�ص وتوز�ــــع 

ي المجا -19-20.10.18
ن �ن ن مهنيني ي واحة الســالم �شــمل منصــة نقاش بني

عرض المبادرات ، لاالختتام �ن

، الفرد�ة  ن ي للمشاركني
  شهادات. توز�ــــع المجموعة، تلخ�ص الدورة �ن

 

�ن ي الدورة: \ المحا�ن
 ات �ن

ي 
وف�سور داين وف�سور اورن  رابينوفيتش،ال��  المؤرخ الدكتور عادل مناع �فتاحئ�ل،ال��
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ن  ،لدكتور حنا س��د  غجدعون  الدكتور ،بروف�سور يوسف جبار�ن ،الدكتورة اور�ي رونني  برومب�ي

، الدكتور مازن  المهندس ي . ارز  زعي� ي
 �سمحوين

 

: المتطلبات من  ن  المشاركني

نامج ي جميع أجزاء ال��
ي  ،المشاركة إلزام�ة �ن

ي اجراء مسح م�داين
 مجال العدالة البيئ�ة  وتخط�ط لمبادرة �ن

 

 تكلفة الدورة: 

   . خفضمالسعر  العمل. ستضافة وورشات ال ا ،شاقل و�شمل 1000تكلفة المشارك 

 

 : التسج�ل

ي ع� ال
وين �د اإلل��� ة الذات�ة عن ط��ق ال�� ن إرسال الس�ي مع رسوم التسج�ل  sfp@nswas.infoمعنيني

  9976100شاقل لعنوان: مدرسة السالم، نف�ه شالوم / واحة السالم، ب��د شمشون  100

ن   ن عن ط��ق ال س�د� المناسبني  هاتف. لمقابلة. وسيتم تحد�د جدولة المقابالت مع المتقدمني
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 �سج�لاستمارة 

 

ي أنا ______________________  ي مجال  _ معين
ن بالتسج�ل لدورة وكالء تغي�ي �ن العدالة البيئ�ة بني

 اليهود والعرب. 

  العمل: الوظ�فة ومكان 

 الهاتف _______________________ 

  الهاتف الخليوي _______________________ 

ي 
وين �د اإلل���  ___________________ ال��

ة ذات�ة مع استمارة التسج�ل.   رجاًءا ارسال س�ي

 

 
 
 
 


