مركز بيسان يشارك في تأسيس اإلئتالف الفلسطيني من أجل العدالة املناخية
شارك مدير مركز بيسان السيد اعتراف الرمياوي في مؤمتر تأسيس اإلئتالف الفلسطيني
من أجل العدالة املناخية ،حيث قدم ورقة حول العدالة املناخية وأثرها التنموي ،اعتبر فيها
أن املسؤول األكبر عن التغييرات املناخية ،هو «النظام الرأسمالي الذي يجازف بالكوكب
وموارده ومستقبل ابنائه واجياله القادمة في سبيل السيطرة والهيمنة وزيادة فائض القيمة
الذي يستحوذ عليه.
كما عبر الرمياوي إن الفكر «النيوليبرالي» هو فكر قصوي استثماري توحشي يهدد املجتمع والبيئة واملناخ والفكر واحلضارة
اإلنسانية .وتسائل الرمياوي عما إذا كان النظام النيوليبرالي يقبل بضرورة احلل التعاوني ملشكلة املناخ ،كون الكل تطاله التهديدات
واآلثار املناخية .وأضاف “ في ضوء التفاوت الصارخ في املوارد املالية ومتطلبات التنمية والتسبب بالتلوث وانبعاث الغازات كيف يكون
التعاون؟ يكون هنالك اسهامات ايضا متفاوتة بناء على تفاوت القدرات واملسؤولية عن الغازات والتلوثات» .وقال إن التغييرات املناخية
تنسف التخطيط املتوسط وطويل املدى للسياسات التنموية بل تخلق لها حتديات جديدة متجدددة.
وأكد الرمياوي أن التغيرات املناخية تفرض على التنمويني وواضعي السياسات واملخططني تناول االزمة على املستوى الكوني ضمن
سبل تعاونية واضحة تتوزع فيها االعباء واملسؤوليات دوليا! وبذا هي مهمة نخبوية وشعبية تأخذ طابع التحدي .وأوضح أن التغيرات
املنناخية وآثارها املدمرة ،تخلق ضغطا على املستوى الشعبي لتشكيل حتالفات
قاعدية شعبية مستجيبة لضرورة التوحد والعمل احمللي والدولي ملكافحة
التغيرات املناخية ووضع سياسات تنموية بديلة للقائم .وأكد أن االحتالل
جزء من املنظومة الرأسمالية املتمثلة في الهيمنة على املوارد الفلسطينية
ومكبات النفايات مبختلف تصنيفاتها ،واملناطق الصناعية داخل املستوطنات،
والترسانة النووية لديه ...يدمر البيئة كل حلظة بشكل معلن ومستور.
واعتبر أن “ممارسات السلطة وخاصة في املناظق الصناعية (مثال ال للحصر:اجللمة ...مرج بن عامر) التي تقوم على اراضي
زراعية...فهي الى جانب مجافاتها لالحتياجات التنموية والتنمية الوطنية املستقلة والتي تسهم في فك اإلرتباط عن اقتصاد
اإلحتالل ،ايضا جتافي البيئة وتهدد املنطقة الزراعية وتلوثها ...أهو اإلنحياز للقطاع اخلاص بأي ثمن؟» وأوضح ان “ التنمية البديلة
تاخذ في عني اإلعتبار ضرورة جتاوز النظام النيوليبرالي القائم املتسبب اصال في االزمات املناخية ويتهرب من مسؤوليته بذلك
وواجبه اجتاهها ،واملساهمة في إعادة إنتاج نظام بديل».
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بيسان يصدر موقف ًا يدين اغتيال الكلمة واملوقف ،ممثلة بالشهيد حتر
أصدر مركز بيسان بياناً خاصاً عبر فيه عن الصدمة واأللم لقيام واحدا ً من حملة أيدلوجيا
التكفير باغتيال شهيد الكلمة واملوقف الكاتب وصاحب املوقف ناهض حتر.
وأكد بيسان في بيانه على أن مطلق الرصاص على الشهيد حتى لم يكن إال املعبر املباشر عن
منظومة أوسع جلماعات مصالح وتوجهات تعمل على قطع الطريق على حركة التحرر واالنعتاق
والتنمية واألمل مبستقبل أفضل ملاليني البشر.
ودعا البيان ألن تكون هذه اجلرمية االبشعة محركاً لكل من يرفض « الداعشية» أيديلوجيا
وممارسة ،ألن املوت بشرف أفضل من عيش مذل.

بيسان يشارك في ندوة حوارية حول النزاهة في استغالل الطاقة املتجددة
شارك مركز بيسان يوم  2016/9/21في الندوة احلوارية التي دعى إليها األئتالف من أجل النزاهة والشفافية «أمان» واملتعلقة بتوفر
متطلبات النزاهة والشفافية في إدارة عملية إستغالل الطافة املتجددة في فلسطني .وذلك على ضوء بدء سلطة الطاقة بإجاراءات
تنفيذ توجهات احلكومة بهذا اخلصوص.
وقد شارك في الندوة ممثلني عن سلطة الطاقة ،وممثلني عن القطاع اخلاص ،وأعضاء في املجلس التشريعي ،باإلضافة إلى عدد من
املؤسسات األهلية التي لها اهتمام بهذا اجلانب.
وقد خرج االجتماع بعدد من التوصيات أهمها يتمثل بالتوجه إلى مجلس الوزراء بضرورة الكشف عن أسباب معيقات تنفيذ العديد
من التوصيات الصادرة من جهات مختلفة بهذا اخلصوص ،مبا فيه الكشف عن حيثيات اتفاق تنظيم الكهرباء مع ممثلي اإلدارة املدنية
لسلطة االحتالل.

مركز بيسان يعقد ندوة حوارية حول اإلنتخابات البلدية واحمللية
عقدت في مركز بيسان يوم  2016/9/24ندوة حوارية بعنوان «موقع االنتخابات البلدية واحمللية من املشروع الوطني» .حتدث في
الندوة كل من الدكتور محمد اشتيه_رئيس املجلس االقتصادي لإلعمار ،وعضو اللجنة املركزية حلركة فتح .واألستاذ خليل
شاهيم الباحث والصحفي ومدير البرامج في مؤسسة «مسارات» ومبشاركة حضور من داخل وخارج املركز.
ركزت مداخالت املشاركني على مجموعة من احملاور أهمها أن حركة فتح ليست صاحبة مصلحة في عدم امتام االنتخابات أو
إلغائها ألنها وحسب املعطيات الرقمية التموفرة لديها فإن آفاق فوزها مؤكدة .وأن انتخابات البلديات ضمن الواقع الفلسطيني الراهن
ليست بالضرورة أن تكون املصدر الوحيد الكتساب الشرعية ،بل أن صيغ التوافق واإلئتالفات اجلبهوية هي األكثر مالئمة .كما أن
املجالس البلدية واحمللية ليست مجرد مقدم للخدمات ،وأن ابتعاد هذه املجالي عن الدور الوطني العام قد أحلق الضرر بدورها الوطني
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واخلدمي .وباإلضافة غلى ذلك فإن املشاهدات من قطاع غزة تشير إلى رغبة وجدية اجلميع هناك مبا فيهم حركة حماس بإجراء
اإلنتخابات .وإذا كان كل من حركتي فتح وحماس ترغبان بإجراء اإلنتخابات وكذلك احلال لدى القوى الدميقراطية ،فما ومن
الذي يقف وراء التأجيل والتعطيل؟

بيسان يشارك في اجتماع الهيئة العامة لشبكة املنظمات األهلية
شارك مركز بيسان في يوم  2016/9/28باإلجتماع الدوري للهيئة العامة لشبكة املنظمات األهلية .حيث جرى إقرار التقريرين
اإلداري واملالي وانتخاب جلنة تنسيقية جديدة للشبكة .وفي باب التوصيات أكد مركز بيسان فيما أتفق معه العديد من املؤسسات
على ضرورة إبتعاد الشبكة كجسم عن التحول ملنفذ أنشطة ( مشاريع أو برامج) والتركيز على دورها كجسم تنسيقي واسع
يركز على السياسات وعلى تعزيز مكانة املؤسسات األهلية بصفتها أحد أبرز الناشطني في منظومة املجتمع املدني الفلسطيني.

شابات وشباب مقدسيون يأخذون على عاتقهم
التصدي لقضايا سياية واقتصادية واجتماعية وقانونية متسهم
نفذ مركز بيسان يوم مساء امس السبت لقاءا موسعا ،ضمن سلسلة من اللقاءات املوسعة مع عدد من شابات وشباب بلدة عناتا،
التي ينفذها املركز مع مركز صبايا واملجموعة الشبابية «بلدي أجمل»  ،وذلك بدعم من برنامج سواسية املنفذ ضمن برنامج
االمم املتحدة اإلمنائي ( ،)UNDPحيث يتم تناول العديد من احلقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية التي يفتقدها املواطن املقدسي،
وبحاجة لتعزيز وعيه بها وحتويل الوعي لكتلة جماهيرية قادرة على
املشاركة والفعل والتغيير والنضال السياسي وتعزيز صمود املقدسيني
على ارضهم بوجه سياسات الترحيل القسري،ـ وبذات الوقت املراكمة
في سبيل حتقيق العدالة اإلجتماعية التي تعتبر حقا للمواطن واحد
ادوات وروافع الصمود واحلياة الكرمية.
وأوضح مدير املركز إعتراف الرمياوي ،أن هذا احلراك الشبابي في بلدة عناتا هو استجابة جلملة من القضايا احلقوقية اإلقتصادية
واإلجتماعية والسياسية التي باتت ارهاصاتها ال حتتمل سوى مواجهتها والعمل املجتمعي الشعبي الضاغط ،وبذا كانت ااملبادرة
الشبابية (ذكورا وإناثا) في التقاط العديد من هذه القضايا للعمل عليها ضمن حراك شبابي واسع ،نواته بلدة عناتا ليشكل منوذجا
شبابيا فاعال ،وبشراكة مع مركز بيسان الذي يحرص على ان يكون منهج العمل التنموي شمولي وكلي على املستوى السياسي
واالقتصادي واإلجتماعي بالتوازي والتداخل مع ادوات العمل الدميقراطي التقدمي.
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فيما بينت مليس فراج ،منسقة املشروع من مركز بيسان ،أن هذا احلراك يهدف لعملية توعية حقوقية بهدف الوصول ملصادر
العدالة من خالل تشبيك وتنفيذ حمالت توعية وضغط اوسع ما بني املقدسيني والشباب الفلسطيني ايضا بالضفة الغربية تستهدف
التوعية احلقوقية والوصول لصناع االقرار والضغط عليهم وتغيير السياسات ااملتبعة او ااملنفذة ،حيث ان هنالك مجموعات شبابية
ونسوية في أكثر من مكان تتعاون ضمن نفس هذا التوجه واحلراك ،ومنها منطقة دار صالح واخلاص والنعمان في بيت حلم إضافة
ملراكز قاعدية اخرى بهدف نقل التجارب وتبادلها ضمن ذات احلراك.

طالب جامعة القدس املفتوحة في طولكرم يوقعون على وثيقة شرف
تعلن املقاطعة الشاملة لالحتالل
ومتنع دخول املنتجات «اإلسرائيلية» داخل حرم اجلامعة
عقدت حملة قاطع احتاللك وبالتعاون مع مركز العودة وجامعة القدس املفتوحة في طولكرم ،ورشة عمل حول دور اجلامعة
في املقاطعة األكادميية في حرم جامعة القدس املفتوحة في طولكرم .شارك في هذه الورشة العديد من الطالب واألكادمييني،
وناقشوا ضرورة وأهمية االلتزام باملقاطعة الشاملة لالحتالل ،وفي كافة اجلامعات الفلسطينية .كما عبر منسق احلملة السيد ثائر
وشحة عن الدور الذي ستلعبه احلملة في عقد ورش العمل والفعاليات واألنشطة التوعوية الهادفة إلى نشر ثقافة املقاطعة بكافة
أشكالها ،والتي ستنفذ في كافة اجلامعات الفلسطينية ،والعمل على إعالن املقاطعة الشاملة في كافة اجلامعات.

مركز بيسان يشارك في املؤمتر التأسيسي ملنتدى الشباب الفلسيطيني
شارك ممثل عن مركز بيسان في املؤمتر التاسيسي ملنتدى الشباب الفلسطيني ،حيث يهدف هذا املنتدى إلى تشكيل قوى شبابية
مناهضة للظلم واالضطهاد ،وتسعى إلى التغيير املجتمعي ،من خالل الفعاليات واألنشطة والندوات البناءة.
وشارك في هذا اللقاء مجموعة من املؤسسات القاعدية ،وممثلي عن األحزاب اليسارية ،من كافة الضفة الضفة الغربية .وأكد
املشاركون على ضرورة أن يشكل هذا اإلئتالف منوذجا مختلفا ومحركا للتغير ،والتحرر
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بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية،
مركز بيسان ينظم حملة تضامنية مع مدرسة اخلان االحمر االساسية املختلطة
نظم مركز بيسان وبالتعاون مع العديد من مؤسسات املجتمع املدني كاحتاد
جلان العمل الزراعي ومشروع الشراكة من اجل التنمية ،واملؤسسات الدولية
كمؤسسة  ،CISSو  ،Vanto De Tairaحملة تضامنية مع مدرسة
اخلان االحمر االساسية املختلطة اثر قرار محكمة العدل العليا االسرائيلية
والقاضي بهدم املدرسة ،استهدفت الطلبة واالساتذة ومبنى املدرسة والتجمع
البدوي بهدف التصدى للقرار وتعزيز صمود مواطني التجمع ،وقد تضمنت
احلملة مجموعة من الفعاليات كاملشاركة في املؤمتر الصحفي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم الطالق بداية العام الدراسي
اجلديد من املدرسة ،وتنفيذ يوم حواري مع الطلبة واالساتذه حول قرار الهدم وكيفية حتديهم للقرار ،ويوم اخر تفريغي للطلبة
من خالل تنفيذ فعاليات تفريغية ترفيهية كالرسم وااللعاب ،كما مت تنفيذ يوم عمل تطوعي تضمن زراعة  45شجرة حرجية
داخل املدرسة وامام كل بيت في التجمع (خيم) ووضع شادر بالستيكي
حول املدرسة ،هذا وقد عبر الطلبة عن مدى فرحتهم باالنشطة الترفيهية
وعبرت مديرة املدرسة عن مدى دعم هذه الفعاليات في صمود اهل التجمع
البدوي عامة واملدرسة خاصة امام االنتهاكات التي ميارسها االحتالل بحقهم
واخرها قرار هدم املدرسة.

مشروع متكني الشباب املقدسي في القدس الشرقية
يستمر مركز بيسان للبحوث واإلمناء وضمن أنشطة مشروع متكني الشباب املقدسي لتعزيز دورهم في التغيير –بعقد عدة
لقاءات مع مجموعات شبابية في خمسة مناطق في القدس الشرقية وهي (الطور ،سلوان ،جبل املكبر ،العيسوية ،بيت حنينا)،
حيث يستمر املركز وضمن املشروع بعقد ورشات عمل تتعلق بدور الشباب في صنع التغيير ودور املرأة في احلياة العامة ،وقد قام
املركز بالتنسيق مع والتعاون مع املؤسسات احمللية التي تعنى بقضايا الشباب للعمل معها على زيادة وعيهم فيما يتعلق بحقوقهم
كمقدسيني وضمن مفاهيم حقوق االنسان ،حيث ،وذلك ألن املشروع يهدف الى االسهام برفع مستوى الوعي لدى اجليل الشاب
مبا يتعلق بالشؤون االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ،والى اجناز انشطة ذات طبيعة عامة هادفة خلدمة املجتمع املقدسي ،كما
ستقوم املجموعات ببعض االنشطة التطوعية التي ستستهدف خدمة املجتمع احمللي وتعزيز مفهوم العمل التطوعي احلقيقي و اإلنتماء
للهوية الوطنية مبا في ذلك تسليط الضوء على االنتهاكات املستمرة التي تنتهجها سلطات االحتالل بحق املقدسيني ،وأن تكون
هذه املجموعات مكاناً للتعبير عن النفس  ،إضافة إلى إعداد تدريبات تتعلق بكيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم
 ،وتدريبات متعلقة بالضغط واملناصرة ،وتنفيذ عدد من األنشطة التطوعية التي تخدم املجتمع احمللي في كل منطقة ،للخروج
بالنهاية بعدد من احلمالت يقودها هؤالء الشباب ملواجهة التحديات الرئيسية التي يعانون منها.
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مركز بيسان وبالشراكة مع عدة مجموعات تطوعية
ينفذ عمل تطوعي في بلدة اخلضر
ضمن مشروع جذور الذي ينفذ بالشراكة مع احتاد جلان العمل الزراعي
 ،قام مركز بيسان مبشاركة مجموعة نبض الشبابية واملجموعات
التطوعية في بلدة اخلضر واللجنة الزراعية بنشاط عمل تطوعي في
بلدة اخلضر  ،وتضمن النشاط زراعة اشجار ودهان ارصفة  ،وجاء النشاط
بعد اتفاقية وقعتها البلدية مع شركات الدعاية واالعالن تقضي باقتالع
االشجار عن االرصفة  ،وتاتي هذه املبادرة الشبابية لالحتجاج على هذا
االتفاق الذي اعتبره املشاركني في النشاط انحيازا للشركات على حساب
البلدة .
وسبق النشاط اجتماعا موسعا للمتطوعني  ،حتدث فيه املشاركني عن
ضرورة توحيد اجلهود التطوعية  ،والترتيب العمال تطوعية في الفترة
القادمة بحيث يكون العمل التطوعي في االراضي املهددة للمصادرة من
االحتالل.

محور بناء القدرات ضمن مشروع الشراكة من أجل التنمية
ينفذ تدريب ًا حول منهجية إعداد األوراق البحثية
عقد محور بناء القدرات وضمن مشروع الشراكة من أجل التنمية
تدريب حول منهجية إعداد األوراق البحثية ،حيث مت عقد لقاءان
خالل شهر أيلول ،وسيتم استكمال التدريب خالل الشهر القادم .شارك
في هذا التدريب مشاركني ومشاركات عدة ،من املراكز التابعة
للمشروع ،حيث كان االهتمام والتفاعل ملحوظا .
إلى جانب ذلك مت عقد تدريب حول مهارات التصوير وانتاج االفالم
القصيرة على مدار اربعة ايام متواصلة ،ابتدأت في نهاية شهر أيلول،
وسيتم استكمالها خالل الشهر القادم.

محور العمل النقابي ضمن مشروع الشراكة من أجل التنمية
ينفذ ورش عمل حول احلركة النقابية.
نفذ محور العمل النقابي وضمن مشروع الشراكة من أجل التنمية ،بالتنسيق مع
جبهة العمل النقابي ورشة عمل نقابية في ملتقى طلبة بيت حلم حول تاريخ احلركة
النقابية في فلسطني واهم املواد التي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني واوصى
املشاركني بعقد لقاءات موسعة للقانون العمل والضمان االجتماعي .
كما نفذ لقاء آخر في نادي حلحول الرياضي بالتنسيق مع احتاد نقابات عمال
فلسطني ورشة عمل حول التنظيم النقابي ،تخلله النقاش حول احلق في تشكيل
النقابات واالنتساب لها ،واحلريات النقابية بجميع اشكالها  ،واوصى املشاركني بعقد
لقاء أخر حول التنظيم النقابي

7

مركز بيسان يشارك في حتضيرات وفعاليات
منتدى املنظمات االهلية ملناهضة العنف ضد املرأة
شاركت ممثلة مركز بيسان في فعاليات املنتدى وانشطته من خالل مشاركتها في االجتماعات الدورية للمنتدى واجتماعات
جلنة املتابعة واالجتماعات التنسيقية كاالجتماع مع وحدة اجلرائم االلكترونية والنيابة العامة ،كما شاركت في الفعاليات
املتعلقة مبركز املرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي من وقفات تضامنية وصياغة بيانات ،كما شاركت ممثلة بيسان في الورشة
التي عقدها املنتدى وبالشراكة مع محافظة نابلس ورشة عمل متخصصة بعنوان “تشخيص لواقع املؤسسات وسياساتها املطلوبة
في مواجهة العنف ضد املرأة “ بحضور العديد من املؤسسات الرسمية واألهلية حملافظات شمال الضفة الغربية ،اضافة الى التحضير
حلملة ال 16يوم ،والتي ستخصص قضيتها هذا العام للجرائم االلكترونية وبالتعاون مع وحدة اجلرائم االلكترونية في شرطة رام
الله والبيرة ،وسيتم تنفيذها في الفترة الواقعة بني  2016 -12/10 - 11/25كالتحضير للمؤمتر الصحفي وتدريب احملكمة الصورية
التي سيتم عرضها في اجلامعات ،وتدريب سفراء حقوق املرأة من اجل تنفيذ مبادرات محلية خاصة باجلرائم االلكترونية ،اضافة
الى االنشطة التوعوية للشباب واالنشطة االعالمية كالبروشور والسبوتات واللقاءات االذاعية والتلفزيونية واالفل ام الوثائقية...الخ.
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