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  مقّدمة�لل��نامج

  

لتعب�	�عن�أنفسنا�بشكل�باسمح�لنا�تمن��يومن�ب�ن�أهمها.�½�،ةالديُمقراطيالتعب�	�½ي�مبدأ�أسا¼«�mمن�مبادئ��حرّية
طّور �ي½�،فردي�وجما·ي

ُ
ن�من�يتيح�التفك�	�الوا·ي�الذي��،س¿	ى�iي�هذا�ال7	نامج�كما�،ا^

ّ
�/نتقادوهذا�بدوره�يمك

.m»¼ى�ا^ستوى�السياKى�ا^ستوى�الخاص�أو�عKوالتطوير�ا^ستمر�سواء�ع  

�الحاجةهذه��،شروعا^غ�	��ا^شروع�والتعب�	 حاجة�ا¯ى�التمي��بشكل�واضح�ما�ب�ن�التعب�	�هناك�ة،�الديُمقراطيiي�
� شغل

ُ
�وا^فكرينا^و ت �وا^ثقف�ن �والسياسي�ن ��اطن�ن �تأسيس�النظام �إسرائيلالديُمقراطيمنذ �iي .،�� �تم طرح�مؤخًرا

التحريض�بشكل�عام��،الكراهية�الصعوبة�تتمثل�بجرائمبسبب�أحداث�شديدة�وذلك��،بشكل�واضح�الحاجةهذه�
راع�ا^ستمر�ما�ب�ن�الÉ ود�والتحريض�عKى�العنصرية�عKى�وجه�الخصوص.�بعض�هذه�]حداث�يمكن�تعليلها�بالص

شرائح�ا^جتمع��سرائيKي�ما�ب�ن�ا^تدين�ن��الشديدة�داخل]حداث�بسبب�الخTفات��يبينما�يتم�تعليل�با��والعرب،
�عرقيّ �،والعلماني�ن �مجموعات �ب�ن �قوميّ وما �ة �]مثلة �مختلفة. �ة �قتلعKى �هللا�؛بنكي�اش�	 �ذلك �مس�	ة��؛رحمها iي

�القدس/ا^ثلي�ن �iي �عنصرية��،ت �شعارات �قبل�وكتابة �وا^دارس“جماعة�من �ا^ساجد �جدران �عKى �الثمن" �،تدفيع
التعب�	�Îهداف�غ�	�مقبولة.�الرغبة�iي�الدفاع�عن�النفس�من�هذه�الظواهر��حرّيةاستغTل��بسيطة�منو½ي�عينة�

ال�mÏتتعدى�ا^طلوب��التعب�	 �حرّيةيجب�سن�القوان�ن�¡ دف�الحد�من��،هناك�خطر�كب�	�،مع�ذلك�،½ي�أمر�إجباري 
  وا^رغوب�به.

�]خ�	ة �Ðونة ��،iي �اق
	اح �بيتم �تتعلق mÏال� �القوان�ن �من �من��حرّيةالعديد �للحد �مق
	حات �هناك التعب�	�وحدودها.
�مسيئة �الوزارة �الفنية�ال�mÏتراها �الثقافة�لÓعمال �آخر��تمويل�وزارة �اق
	اح �هناك عن��لTمتناعللدولة�أو�لرموزها.

اق
	اح�بمقاضاة�من�يصف�شخص�وهناك��،دادعت7	�عيد�/ستقTل��سرائيKي�يوم�ِح معاقبة�من�أو��،ذكر�النكبة
  اق
	احات�Øقالة�ا^درس�ن�الذين�يع7	ون�عن�مواقفهم�السياسية�وغ�	ها.و �،"النازي"�-آخر�ب

�و  �للطTب �السماح �أردنا �اإن �تتعلق mÏال� �الثقافية �القضايا �بمناقشة �التعليم �جهاز �iي التعب�	��حرّيةبلطالبات
�النظريّ �،وحدودها �ا^عرفة �نوفر�لهم �أن �علينا �ا^وضوعيجب �هذا �حول �الTزمة��،ة �]دوات �نعطÉ م �أن �علينا كما
�إ¯ى�منعه�حرّيةلحماية� �يسعون �الذين �من�ومن�،والغاÙ ا�االتعب�	�من�أولئك �آخر؛ �يرغبون�iي��جانب �الذين أولئك

  .استخدامها�Îغراض�أخرى�عنيفة�وغ�	�مقبولة

  ن�ا^واضيع�التالية:و سيتعلم�ا^ش
	ك�،�وiي�إطارهيتعامل�برنامج�"قوة�الكلمة"�مع�هذه�القضايا

̈ت�ال�mÏتحظى�بحماية�خاصة�لهذه�التعب�	�و �حرّيةأهمية� . 1  ).ون البحث�العلم�mوالفنالحرّية�(ا^جا

 التعب�	�وب�ن�الِقَيم�الديموقراطية�]خرى.�حرّيةالتضارب�والتناقض�ما�ب�ن� . 2

�التضا . 3 �ما�ب�ن �والتناقض �]خرى�غ�	��حرّيةرب �الِقَيم �الالتعب�	�وب�ن �عKى� –ديموقراطية �هو�التحريض ما
 العنصرية؟

 التعب�	�وا^ساواة�ما�ب�ن�]جناس.�حرّية . 4

 وغ�	ها.�ةا^ختلف�/جتما·يشبكات�التواصل��- ��ن
	نتالتعب�	�iي�حّ���حرّية . 5

 .التعب�	حرّية�ل�	بيةوال
�،التعب�	�iي�التعليم�حرّية . 6

 التعب�	�وللتعامل�مع�التحريض�عKى�العنصرية.�حرّيةكيفية�بناء�فعالية�للدفاع�عن� . 7
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طريق�العمل�ا^ش
	ك��".�عناجتمعت�كلية�آدم�وجمعية�حقوق�ا^واطن�¡ دف�تحض�	�ال7	نامج�التعليم�m"قوة�الكلمة
أو�عKى�مستوى��،عKى�ا^ستوى�النظري ذلك�سواء�كان��،رفةعمجمعناه�من��اعّم استطعنا�التعب�	��،ما�ب�ن�ا^ؤسست�ن

  ��الفعاليات�ضمن�إطار�ا^جتمع�ا^دني�وجهاز�القضاء.

�iيال7	نامج�ا^ق
	ح�بمساعدة�العامل�ن�والعامTت�iي�مجال��يقوم نأمل�أن �وغ�	��ال
	بية iي��،رسميةال]طر�الرسمية
ا�تعامل�مع�التحريض�عKى�العنصرية.�نأمل�أيضً التعب�	�وال�حرّيةتعزيز�وتمك�ن�الحوار�ا^دروس�iي�القضايا�ا^تعلقة�ب

ح�الطTب�ا^شارك�ن�iي�ال7	نامج�شركاء�iي�]نشطة�ا^دنية�الTزمة�لخلق�حّ��ديمقراطي�سليم�لتبادل�]فكار�بأن�ُيص
  وÐراء.
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  �مقال�افتتا�ي�لل��نامج
 قراطيللنظام�ولنمط�الحياة�الديمُ  التعب���حرّيةأهمية�

  

هنالك�العديد�من�التفس�	ات�ا^تنوعة�Îسباب�حماية�هذا��،لتعب�	�الحر�هو�أحد�حقوق��نسان�]ساسيةالحق�iي�ا
� �من �ال7	نامج�نوع�ن �هذا �iي �سنناقش �الرئيسيةالحق. �التفس�	ات �أهمية ��حرّية: ¡ دف��الديُمقراطيالتعب�	�للنظام

iي�الحّ���الديُمقراطيالتعب�	�لنمط�الحياة��حرّيةة�وا^ساواة�لجميع�ا^واطن�ن�والحفاظ�علÉ ا.�وأهمي�حرّيةتحقيق�ال
  الخاص،�أو�iي�حّ��ا^جموعة.

  

  الديُمقراطيالتعب���للنظام��حرّيةأهمية�

��الزاميأمر��½ي التعب�	�حرّية�-�السلطة�عمل�^راقبة . 1 �النظام��،ةالديُمقراطيiي �وانتقاد �فحص �¡ دف وذلك
 واستبداله�إن�لِزم�]مر.�،الحاكم�وأنشطته

من��،بتمثيل�وخدمة�ا^واطن�ن.�إن�لم�يفعل�ذلك�الديُمقراطيجتمع�أن�يقوم�النظام�الحاكم�iي�ا^ن�ا^ف
	ض�م"
�باستبداله.�عKى�ا^واطن�ن�أن�يمتلكوا�أمرين�إن�أرادوا�مراقبة�عمل�النظام�الحاكم:� �أن�يقوموا حق�ا^واطن�ن

iي�حال�فقط�هذه�الشروط�توف�	�من�ا^مكن�(أ)�معلومات�عن�نشاطات�النظام�الحاكم�(ب)�إمكانية�انتقاده.�
  .1"التعب�	�توفرت�حرّية

  
اتفاق�ما�ب�ن�أساس�قراطية�نظام�الحكم�عKى�ديُم �تقوماجتماعيه�حول�قيم�واهداف�توافق�أجتما�ي�خلق� . 2

 التعب�	.�حرّيةعKى��اقائًم �ا/تفاق�حوارً هذا�يتطلب�و �،ا^واطن�ن�بما�يتعلق�بنشاطات�النظام�الحاكم
�راطيالديُمق" �يتمّ��با¨تفاق... �حكم �نظام �½ي �الديُمقراطيةة �ا^ش
	كة��الس�	ورة �اختيار�]هداف �عملية ½ي
�ل �تحقيقهالشعب �التوضيح�،ووسائل �طريق ��عن �التفاوض �معناه،��بمااللفظي، �تواجهها�توضيح mÏال� ا^شاكل

  2وتبادل�]فكار�حولها�بشكل�حر�".�علنية،الدولة�بصورة�
  

 �-�ةا=عرفة�تساوي�القو  . 3
ُ
درة�ا^جموعات�ا^ختلفة�ال�mÏتشكل�ا^جتمع�عKى�العمل�لتحقيق�أهدافها�مبنية�عKى�ق

��،ا^عرفة �ظل �تكافؤ iي ��عدم �الفرص �وتلّق iي �ا^عرفة ��،É اخلق �ب�ن �ما �با^ساواة �ا^س �حرّية�ا^جموعات.يتم
 التعب�	�½ي�واحده�من�أدوات�نشر�ا^عرفة�وتلقÉ ا.

"� �القوة �حا –ا^عرفة�تساوي �امتTكiي à م�ذلك��،لمعلوماتل�الفرد�أو�ا^جموعة�ل
ّ

�ما�سيمك �تنفيذ�مهمة من
̈ت�بسهولة�أك®	�من�أولئك�الذين�¨�يملكون�ا^علومات. تخدم�القيود�ا^فروضة�عKى�ا^علومات��،iي�معظم�الحا

� �بعملية �يقوم �من �مصالح �فرض �ُيمنعالقيود، �هو�] و Ðخر �بحيث �هكذا �ا^علومات. �ا¯ى �الوصول �من مر�iي�ن
�و]من �والعلوم �/قتصاد �لذلكبالطبع�مواضيع .� �النظام �iي ��الديُمقراطي؛ �أن �يجب �شخص��يمنحالذي أي

بمنع�مجموعة�أخرى�من��واحدة�ةمن�غ�	�ا^عقول�أن�تقوم�مجموع�؛تطوير�وتعزيز�مصالحه�الخاصةإمكانية�
   .3"الحصول�عKى�ا^علومات

                                            

ب��دراسات�حقوق�¡نسان��ي�إسرائيل،كرتسمر،�دافيد.�  .1   ).5،�صفحة�1984(القدس:�جمعية�حقوق�ا^واطن�iي�إسرائيل،��1كتّيِ
  .ا^صدر�السابق�  .2
  ).50.�صفحة�1988الديموقراطية�(كن�	ت،�بالشراكة:�ا=رشد�لتعليم� مروشك،�أوكي.  .3



  
7  

 

  يالديُمقراطالتعب���لنمط�الحياة��حرّيةأهمية�

� �iي �تصب mÏال� �حرّيةالتفس�	ات �جًد �صالح �الديَم �،االتعب�	�مهمة �النظام �بناء �¡ دف �فقطليس �¡ دف��،قراطي بل
�العيش �وإمكانية �والحكومة�حرّيةب�الشعور �ا^واطن �ب�ن �ما �والتفاعTت �السياقات �وبيئته��،iي �ا^واطن �ب�ن وما

  .اا^حيطة�والقريبة�أيضً 

  

 �:هدف�بحد�ذا£�ا�بل�¢ي�،التعب���ليست�وسيلة�حرّية . 1
كونه�لكل�إنسان�ل�أهميته�معناهما�ب�،خالصة�^صلحة�فردية�يوفرهالدفاع�الذي��منا�بدأ�أيضً ا^ع�أهمية�نب"ت

��،إنسان �فرصة �^نح �التعب�	�الكامل �ا¯ى�عن �الداخلية �ولتطوير�ذاته �لتحس�ن �الشخصية: �وسماته خصائصه
�،يعتقد�أن�لهذا�ا^وضوع�أهمية�بالنسبة�له�كانحال�للتعب�	�عن�رأيه�iي�أي�موضوع�كان�iي��،أق�ã»äحد�ممكن

  .4"ه�نيلتبدو�الحياة�مهمة�وذات�معi�ãnي�عي�،أن�يتحدث�بما�يجول�iي�خاطره�-باختصار
  

 :حرّية�التعب���¢ي�وسيلة�لتق§¦¥�الحقيقة . 2
�بحد�ذاته،�بل�يراها�كوسيلة�لتق�m»äالحقيقة�والوصو ا^¨�ُيرى�" 

ً
ل�الÉ ا.�/دعاء�7ّ	ر�]ول�بحرّية�التعب�	�هدفا

هو�أنه�من�ا^مكن�الوصول�ا¯ى�الحقيقة�فقط�iي�إطار�نقاش�حر،�وتبادل�حر�لÓفكار،�وحرّية�البحث�و/نتقاد.�
تم�تطوير�هذه�النظرية�ا^ركزّية�من�قبل�ميلتون�وميل.�/دعاء�الرئي�m»æهو�أن�الرأي�الذي�نقوم�بمنع�إسماعه�

ل�وغ�	�صحيح،�قد�يكون�ص
ّ
حيًحا.�وح�ãÏإن�لم�يكن�هذا�الرأي�صحيًحا�بكامله،�فمن�ا^مكن�لظننا�بأنه�ُمضل

�مà ا. �أو�ذّرة �الصحة �من �جزٌء �الّصحة، �من éٌêش� �فيه �يكون �و �أن �خاطًئا �الرأي �هذا �لو�كان ãÏمن�بكاملهح� ،
�أك®	� �بشكل �الفكرة �بوبر�هذه �صاغ [...]� �الصواب. �الرأي �وتقوية �تأسيس �ا¯ى �معه �التعامل �يؤدي �أن ا^رجح

�ا¯ى��تواضًعا، �دائًما �يوِصل ¨� �لو�أنه ãÏح� �و]كاذيب، �]خطاء �عن �بالكشف �الحر�يسمح �النقاش �أن واد·ى
  .5خطاء�و]كاذيب)�شديد�]همية"الحقيقة،�فهذا�/حتمال�(الكشف�عن�] 

  

 :جما�يلتعب���تقدم�الشعور�با¨نتماء�الا�حرّية� . 3

�أ" �الرأي �بعكس �تعلمنا^تعارف ��عليه �الناس �دليTً ل�ا^ستضعفةصمت ��يس �الناسعKى ا^تضرره��ا^وافقة.
قراطي�لديه�ميثاق�اجتما·ي�صاحب�مسؤولية�انسانية�مجتمع�ديُم  تصمت�من�دافع�قلة�الحيلة�وفقدان�/مل.

��وودية �فقدان �عKى�وجود ̈مل�¨�يوافق �ا^جتمع.أ �من �قسم �التفس�	�العمKي��و/ستسTم�عند ا^وافقة�لعدم
�شر  �هو�خلق �اهذا �مع ءكة �وهذاا�ه̈ؤ ...� �بحياï م تدخل

ُ
�ا^ �ال�لناس �بالبحث�والعاصف�هائجالواقع عن��يبدأ

يشجع�ويدعم�بأن�يأخذ��جماه�	ي �محKي�عاقامة�مجتم½ي��خTصة�الشراكة�تفاهم�ولغة�مش
	كة�وخلق�حوار.
   6"به.شون�عKى�حياï م�وعKى�ا^كان�الذي�يعيوا^سؤلية�السكان�/صل�ن�السلطة�

  

 � �:نفحرّية�التعب���تمنع�الع . 4
التغي�	ات�عن�طريق��قناع�وليس�عن�طريق�القوة،�لذلك�فإð ا�تتيح�حصول�إحداث��حرّية�التعب�	 تتيح� ]...["

�كسر�النظم� �يتم �أن �دون �تغي�	ات �حصول �وتتيح �منجرفة، �بطريقة �وليس �معتدلة �إنسيابية �بطريقة تغي�	ات
  �7ي�	".]ولية،�بما�معناه�أð ا�تتيح�التوازن�ما�ب�ن�/ستقرار�والتغ

                                            

  .878الصفحة��'"صوت�الشعب"�ضد�وزير�الداخلية،�قرار�ز�73/53س�رقم�أقوال�القا�m»òأغرنت�بإلتما  .4
،�1991(القدس:�الجمعية�لحقوق�ا^واطن�iي�إسرائيل،��'حقوق�¡نسان�وا=واطن��ي�إسرائيل:�ا=جموعه،�الكتاب�بكرمينتسر،�موردخاي.�  .5

  ).29-28الصفحة�
،�2002تل�أبيب�عام�،�ية�وا^مارسة�من�الحلول�/جتماعية�و�نسانية.�الكيبوتس�ا^تحدالتمك�ن�والتخطيط�ا^جتمõي:�النظر �.ا¯ي�شيبع�,سيدن     .6

  .197صفحة�
   .32،�صفحة�نفس�ا^صدر  .7
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نالك�من�يرى�iي�العنف�طريقة�للتعب�	،�ولكن�من�ا^هم�/شارة�باð ا�طريقة�إشكالية�بسبب�الضرر�الجسدي�ه
�وا^شاعر�والتفس�	ات� �Ðراء �iي �وا^شاركة �التعب�	�الكTمي �iي �موجودة �توفر�مقومات �عدم �وبسبب �عنه الناتج

  و/مكانيات�لفهم�اسباب�الوضع�القائم.
  

 : تخفيف�التوتر . 5
� �التعب�	�بشكل �عKى �القدرة �التوتر�والضغط�التخفيف حرتتيح ��،من �بالراحة �الشعور �تتيح �أð ا  ^تابعةكما

�لنشاطات�ا �السياق�أن�ا^ستقبلية. �يس�التخفيفمن�الجدير�بالذكر�iي�هذا �من�لهل�عKى�العاممن�الضغط �ن
�التغ �ا^طلوبياجل ��،�	�/جتما·ي �ولكن �ذاته �الوقت �iي �ا^مكن �القائميحاف�أنمن �الوضع �عKى بمركباته��ظ

�لف
	ة� �بالراحة �للشعور �ا^ستضعفة �ا^جموعات �التوتر�لدفع �تخفيف �يستخدم �من �هناك �ا^ختلفة. ]شكالية
�للتغي�	�/جتما·ي�وتقّبل�الوضع�القائم�ا^عّتل.�¨�توجد أّية�نّية�iي�هذا��لنا�زمنية�ما،�وذلك�للحد�من�دوافعها

 .�النوع.�لتخفيف�توتر�من�هذاال7	نامج�
 

 :وباحتياجاتهdع�اف�باخر� . 6
  اليه.�و/ستماعله�بالكTم�ة�إتاحة�الفرصتصل�مرحلة��كتفاء�عند�Ðخرين�بوجوده��̈ع
	افحاجة��نسان�

 
 :وا=ح3يوسيلة�ل5تصال�العا=ي� . 7

 �اليومالتعب�	��حرّيةتعت7	�
ً
�وهدف

ً
�ع7	��اوسيلة �أجمع �العالم �مع �الشخصيةلعTقول��ن
	نت.للتواصل �،ات

 والتجارية�و/جتماعية�والسياسية�وغ�	ها.
  

ل�أحياًنا�شرعّية�ليس�فقط�للدفاع�العادي�عà ا�إنما�
ّ
هذه�التفس�	ات�القوّية�ال�mÏتصب�iي�صالح�حرّية�التعب�	�تشك

� �ا^جتمع �يمنحها �خاصة ��الديُمقراطيلحصانة �أفراده. �لدى �معينة ̈ت �ا^ؤسسات�^جا �ُتمنح �ا^ثال، �سبيل عKى
�ل �خاصة �حماية �التعليمية�حرّية]كاديمية �ل�،تعب�	�طواقمها �]حيان �بعض �هذه��حرّيةوiي شتق

ُ
�ت تعب�	�الطTب.

  من�الدور�/جتما·ي�الخاص�الذي�تملكه�]كاديمية�iي�تق�m»äالحقيقة.�حرّيةال

� �نود�استيضاح�موضوع �Bكاديمية�حرّيةعندما �Bوساط �استي�،التعب����ي �أ̈و ضاح�تأث�	�ا^ؤسسة�يتوّجب�علينا
  ".العامل�ن�بهالتعب�	�من�ِقبل�"�حرّيةوما�يشتق�منه�لتوسيع�و/أو�تقييد��،عKى�النسيج�/جتما·ي�العام

m»äوالتق� �هو�البحث �الجامعات �والتعليم".�،"دور �ا^عرفة �ذلك�وتوسيع �عKى �ا^فكر �،بناء �وا^فكرات�و يعتقد ن
�و ا^ختص �بموضوع �بأنالديُمقراطين/ات �ا�هة �هذه �من شتق

ُ
�ت �النطاق�حرّيةلوظيفة �iي��،تعب�	�واسعة �كانت سواء

  iي�الحرم�الجامõي.�أو�iي�إتاحة�النشاط�السيا¼«�mا^تنّوع��،مجال�البحث�والتدريس

�ب�ن�" �عام�الفردانيةالتعب�	��حرّيةالعTقة�ما �بشكل �السياسية �عTقة��،والحريات �ا^عرفة��نسانية�½ي وب�ن�تقّدم
̈ت�جديدةوتق��m»ä¨�يمكننا�تعزيز �،دون�التشكيك�باÎمور�ا^ّتفق�علÉ ا�مباشرة�وغ�	�مباشرة.�من �قمعناإن��،مجا

ر�أيضا�عKى�طبيعة�البشر�بشكل�يمتنعون��،حريات�الفرد
ّ
يخافوا�من�أن�أو��،أن�يكونوا�فضولي�ن�عن�فيهسوف�نؤث

  .8"عاءات�ميل�هذه�قابلة�للتأويلإد�،ذلك.�Îن�أحد�]دوار�ا^ركزّية�للجامعة�هو�تمك�ن�وتعزيز�ا^عرفة��نسانية

� كر�أنه
ُ
�ذ �مما �كما"ُيستدل ��تماما ��عKىيجب �الجندي �يكون �يكونوا�أن �أن �الجامعي�ن �]ساتذة �عKى �لÓمن، حارًسا

   .9حراًسا�للحرّية�الشخصية�والنقد�والتشكيك"

                                            

من�ريخارد�فاج¿	�ح�ãÏحق�العودة،�تحليل�فلسفي�للقضايا��سرائيلية�الخاصة�بالجمهور.�الكلية�]كاديمية�سب�	،�مكتبة�سب�	،� حاييم،غانز�  . 8
  .93،�الصفحة�2006ام�عوفيد�إصدار�ع

  .94.�ص�نفس�ا^صدر    .9
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�حرّيةتنبع�حماية��،كاديمmالتعب�	�]�حرّيةخاصة.�كمثل�الحّ��الف�mnهو�حّ�ٌ�إضاiي�يتلقى�iي�بعض�]حيان�حماية�
التعب�	�عن�ا^شاعر�/جتماعية�½ي�تتيح��،الخاصة�الخاصة�بالفن.�فبطريق§ ا�/جتماعيةالتعب�	�الف�mnمن�الوظيفة�

ðÎ ا�تتيح�الخروج��،التعب�	�الفنّية�حرّيةالعنف.�كما�أنه�يتم�دعم��ودي�ا¯ىست�،الصعبة�ال�mÏإن�لم�يتم�التعب�	�عà ا
لتفك�	�iي�خيارات�جديدة�للتعامل�عKى�اتأث�	�كب�	�لهذا�]مر�عKى�قدرة�ا^جتمع�وأفراده��الخيال،�هناك�من�الواقع�إ¯ى

�بعد�iي�الوقت�الحا¯ي.�مع�ا^واقف�/جتماعية
ً

Tلم�تجد�ح�mÏال�  

�مدعّم �كونهالخيال�...�"
ً
   .10جارب"بناء�الخ7	ة�وعالم�الت�Øعادةكان�من�ا^مكن�تحويل�قوته��،اØنجازات�العلميةبا

�¨mnجتما·ي�فقط�اتنبع�من�دورهم�اوبأن�أهمي§ م�،لفن�وا^عرفة�البحثيةل�قيمةكل�هذه�]مور�عدم�وجود��تع/،�
  .الخاصة�الحماي§ ما�ا�مهًم /جتما·ي�م7	ًر �اُيعت7	�دورهم�،ولكن

  

���  التعب���حرّيةشرعية�ع3ى�الالتقييدات�الشرعية�والتقييدات�غ

يتناقض�هذا�الحق�iي��،كسائر�الحقوق �،ولكن�،الديُمقراطي]ساسية�iي�النظام��لحقوق ي�إحدى�االتعب�	�½�حرّية
̈ت�الصراع��،كث�	�من�]حيان�مع�حقوق�وقيم�أخرى�أك®	�مà ا�أهمية �تتطلب�حا أو�مساوية�لها�أو�أقل�مà ا�أهمية.

�فحص�إهتماًما�خاًصاة�ذات�القيمة��يجابية�الديُمقراطيب�ن�القيم� إمكانية�الغاء�التناقض�ا^تواجد�.�يتوّجب�أ̈و
يتوجب�البحث�عن���مكانية،هذه�iي�حالة�عدم�توفر��،بيà ما�ح�ãÏيتمكنا�من�/ستمرار�iي�الوجود�جنبا�إ¯ى�جنب

يجب�إعطاء��،إن�لم�تكن�هناك�إمكانية�لتحقيق�هذا�التوازن �،ب�ن�القيم�ا^تعارضة�(حل�وسط)�التوازن�والوسطية
 Îزل�بشكل�مؤقت�عن�تحقيق�القيم�]خرى.والتنا�حدهما]ولوية�  

̈تiي�الحلول�]سا¼«�mالذي�يوجه��/دعاء القيم��تطبيقمن�الحماية�ل�قã»äالحد�]تأكيد�تحصيل��هو �،هذه�الحا
̈ت�اف
	اضً �حرّيةة.�يتوجب�أن�تكون�الحدود�ا^قّيدة�لالديُمقراطي   من�الواقع�وتعقيداته.�انابعً �االتعب�	�iي�هذه�الحا

̈تiي�مقابل� ة�من�الديُمقراطيوذلك�¡ دف�حماية�جميع�الحريات��،التعب�	�حرّيةهناك�مظاهر�لتقييد��،هذه�الحا
الوضع�السابق�الذي�وصفناه.�iي�هذه�عن�تختلف�ا^صلحة��،أولئك�الذين�يسعون�Øلحاق�]ذى�¡ ا.�iي�هذه�الحالة

��،الحالة �ا^�حرّيةتقييد �ثمà ا �يكون
ً
�اف
	اضيا

ً
�خيارا �التعب�	�ليست �القيم �بأحد �حماية��،ةالديُمقراطيس �يكون بل

  .الديُمقراطيلنمط�الحياة�وللنظام�

�ا^ثال �سبيل ��،عKى �ب�ن �القائم �التناقض ��باحية�حرّية¨�يشبه �]فTم �iي �النساء �إذ¨ل �الرغبة�iي �11التعب�	�وب�ن
ور�الحديث�iي�ا^ثال�]ول�عن�]من�من�جهة�أخرى.�يدالحق�iي�التعب�	�من�جهة�وب�ن��حرّيةالتناقض�القائم�ب�ن�و 

بينما�يدور�الحديث�iي�ا^ثال�الثاني�عن�التناقض�ب�ن�اثن�ن��،ةتناقض�ب�ن�مبدأ�ديمقراطي�وب�ن�نّية�غ�	�ديمقراطي
  ة.الديُمقراطيمن�ا^بادئ�والحقوق�

̈ت�التناقض�ب�ن�مبادئ��التعب�	 �حرّيةالحاجة�الحتمية�للحد�من� ض�ى�حا¨ت�تعرّ باØضافة�ا¯�،ةالديُمقراطيiي�حا
̈ت�عKى�عاتقة�للخطر�الديُمقراطيالقيم�   ة�ا^ختلفة.الديُمقراطيالهيئة�التشريعية�iي�البلدان��تقع�iي�معظم�الحا

��،لكن �من �جزء �بتقييد �يتعلق �بما �القانون �وفرض �التشريع �وظيفة �تجعل �ا^عاصرة �التكنولوجية �حرّيةالتطورات
��ن
	نتتضع�شبكة��،حيان�تجعلها�منفصلة�عن�الواقع.�فعKى�سبيل�ا^ثالالتعب�	�غ�	�قابلة�للتنفيذ�وiي�كث�	�من�] 

̈ت.�ُيعت7	�الحّ���لك
	وني��طائلة� م�تحتدول§�تعب�	�مواط�mnحرّيةعKى�حماية�و/أو�ا^ساس�ب�ا^شّرع�ن�قدرة التساؤ
�للحدود

ً
�أنه��،عابرا �ا¯�اسريعً �اتعب�	ً �يتيحكما �نقله �العالم.�نحاءأ�ىيتم �من �ع7	��مختلفة �/جتماعية �الثورات م

ّ
ُتنظ

                                            

  .1970مكتبة�بوعاليم،��¡نسان�Bحادي�البعد،ماركوزه،�هربرت.�   . 10
نسوية� –اح�ام�آدم�وحواء�والذي�تم�نشره�iي�كتا¡ ا:� ا^وجود�iي�هذا�الكتيب�iي�صفحة....أوريت�كم���انظروا�iي�مقال�بروفيسور�    .11

  دار�نشر�كرمل.�ونية�واجتماعية،اسرائيلية،�وقان
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ما�بأحيانا��،فيما�بيà مدول�¨�تتمّتع�بعTقات�دبلوماسّية�يتواصل�مواطنو��،الشبكة�(مثل�الربيع�العربي�iي�مصر)
�حكوماï م �سياسات �مع �عناء�تي�،يتناiى �أي �دون �من �نشرها �النظام �يحّبذ ¨� �الذي �السياسية �نشر�ا^علومات م

�ت(مثل�ويكيليكس)�وصعوبة �و . �مناقشةدعو�كل�هذه�]مور�ا¯ى�التحقيق �لحماية��إعادة �الواجب�اتخاذها ]ساليب
�جهة�حرّية �أخرى.�،التعب�	�من �جهة �من �الحماية �هذه �تطبيق ��وصعوبات �شبكة �جديدة���ن
	نتتخلق إمكانيات

لسلطة�ا^حلية�ل�تتيح ا�أðأي��،ة�ا^باشرةالديُمقراطيبل�هناك�من�يعتقد�أð ا�تسمح�بعودة��،للنقاش�السيا¼«�mالعام
عن�طريقها��Øجراء�تصويتو ��ن
	نتشبكة��أو�السياسية�بتمرير�القضايا�ا^ث�	ة�للجدل�لجميع�ا^واطن�ن�من�خTل

ديمقراطية��اكما�أð ا�تتيح�فرصً �،التمثيKي�الديُمقراطيالحكم�تتحدى�هذه�الخيارات�الجديدة�نظام��úخر.من�ح�ن�
ا^كنون��يجابي�الكب�	�للشبكة�وذلك�¡ دف�فحص��،للطTب�هذهك�معلومات�	�جديدة.�هناك�أهمية�كب�	ة�iي�توف

  ة.الديُمقراطية�وجعل�الطTب�شركاء�iي�عملية�تعزيز�الديُمقراطيلتعزيز�

��،لكن �ا^و الديُمقراطي�كنون ا^جانب ��iي�جودة �وÐخر�مظاهرً إ¨�أð ا�ُتنتج��،ح��الشبكة �الح�ن  �اب�ن
ً
ل��خط�	ة

ّ
تتمث

̈ستعمال� ��،والفضح��ذ¨ل�-مثل�لمتصفح�نل�ا^m»æءبا كيف�من�ا^مكن�التعامل��.غ�	هاو نشر�]فكار�العنصرية
 ̈ � �السياسية �حدوده �عالم �iي �القوان�ن �سن �عن �هو�ا^سؤول �ومن �ا^ظاهر؟ �هذه �نشاطات��تتوافق�مع �حدود مع

�العامل �يكّرس �وساكنيه؟ �مجال�و مواطنيه �iي �ال�ال
	بيةن �Øيجاد �الوقت �لحمايةالكث�	�من �]ذ�الشبيبة�سبل �ىمن
�آخر��العاطفي �أذى �أو�أي �خTل �من �له �يتعرضون �القانونية�.�ن
	نتقد �الوسائل �من �العديد �تعليمهم �يتوّجب
��و]خرى  �مع �الوقت�،الشبكةأضرار للتعامل �نفس �iي �التفك�	�لTستخدام��،ولكن �ومساحة �ا^عرفة �منحهم يتوجب

  .ا^طّور �الديُمقراطي

̈ت�عKى�الطريقة�ا^�طرحاضاiي�يتغي�	�اجتما·ي� التعب�	�ولتحديد�حدودها��حرّيةللتعامل�مع�حماية��تعارف�علÉ اتساؤ
� �ا^
ايد�لحقوقهن �و·ي�النساء�(و]قليات�]خرى) .m»¼ي�الحّ��/جتما·ي�والسياi� يوّضح�هو�التغي�	�iي�مكانة�ا^رأة

  ا^همشة.تعب�	�الفئات��حرّيةاستيعاب�الطرق�الخفية�لتقييد�وإسكات�

̈ت��تبالطريقة�ال�mÏتم�،التعب�	�وحدودها�حرّيةأهمية��قال]ول�من�ا^�الفصلبينما�تناول� صياغ§ ا�iي�معظم�الحا
�الرجال �أيدي �للتساؤل �،عKى �مجال ��إذا�ماع�هناك �عKى �ال�mÏتحافظ �السبل �ال��mÏحرّيةكانت التعب�	�للنساء�وتلك

هناك�حاجة�للبحث�عن�إن�كانت�أو��،لك�]ساليب�الخاصة�بالرجالأو�مختلفة�عن�ت�متشا¡ ةتعب�	هن��حرّيةتقّيد�
�حرّيةبتوسيع���ن
	نتشبكة�هل�قامت��،قد�نسأل�،عKى�سبيل�ا^ثالتعب�	هن؟��حرّيةأساليب�أخرى�للدفاع�عن�

ة�الرجال؟�هل�يتوجب�إعطاء�]ولوي�لدى�تعب�	 ال�حرّيةالنساء�بنفس�ا^ستوى�الذي�قامت�به�بتوسيع��لدى�تعب�	 ال
�]كاديمية �النقاشات �iي �النساء �(التمي� و �لتوظيف �م�،)ا^صحح�السياسية �مكانة �منحهن �يتوجب �مع�تهل ساوية

ومناسب؟�من�هم�أو�من�هن�أولئك�الذين�يتوجب�علÉ م/هن�ُمنصف�أو�أن�الوضع�الراهن�هو�وضع��،مكانة�الرجل
  صياغة�]سئلة�العامة�الواجب�طرحها�iي�النقاشات؟

م�عن��ا^سألة.مع�هذه�سنتعامل�بإقتضاب�التعب�	�وا^ساواة�ب�ن�الجنس�ن��حرّية�يتحدث�عنالذي��الفصلiي��
ّ
سُنعل

واقصاÙ ن�عن��،واقصاÙ ن�من�مساحات�]حكام�الدينية�،�قصاء�ا^تكّرر�للنساء�من�الندوات�iي�ا^ؤتمرات�العامة
  التعب�	�ا^تساوية�ما�ب�ن�الرجال�والنساء.�حرّيةمراكز�السلطة�وغ�	ها.�سنقوم�باØشارة�ا¯ى�أنواع��قصاء�ال�mÏتمنع�

�� �التعب�	��حرّيةمناقشة �تجري �حّ��حيادي¨ ��،iي �بل �النساء. �حالة �iي �رأينا �السياسية��تتواجدكما �ا^ساحات iي
/جتماعية�ال�mÏتتواجد�¡ ا�عTقات�القوى�غ�	�متكافئة�ما�ب�ن�ا^جموعات�ال�mÏيتكون�مà ا�ا^جتمع.�عدم�ا^ساواة�

 
ً
�اختTف �هناك �أن mnيع� �]خرى القائم �ا^جموعات �ï م mÏال� �وتلك سيِطرة

ُ
�ا^ �ا^جموعات �ï م mÏال� �القضايا �iي �،ا

� �حماية �ا^مكن �من �كيف �ا^وضوع. �هذا �حول �يجري �نقاش �كل �التفك�	�iي �الكث�	�من �تكريس تعب�	��حرّيةويتوّجب
  وكيف؟؟�من�يجب�أن�يكون�مسؤو¨�عن�هذه�الحماية�قصّيةا^جموعات�ا^
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م�أهمية�
ّ
التعب�	�وتعلم�حدوده�الشرعية�وغ�	ها.�ليس�هناك�أي�شك�بأنه��حرّيةيق
	ح�الكتيب�الذي�يظهر�أمامكم�تعل

� �زال �ما �وبأنه �با^وضوع �ا^تعلقة �القضايا �جميع �ذلك�ضمن¨�يشمل �مع �]و¯ي. �ا^علم�ن��،النقاش �أن �نأمل نحن
�mيتمتع�¡ ا�هذا�Ïنجحون�بتمرير�/ع
	اف�باÎهمية�الخاصة�الوا^علمات�الذين�سينشرونه�iي�فصولهم�الدراسية�سي

ولتقييده�iي��،لدى�الطTب�الدافع�لTنضمام�للدفاع�عنه�من�جانبذلك�كما�أننا�نأمل�بأن�يخلق��،الحق�لطT¡ م
̈ت�الخاصة�ال�mÏتتطلب�ذلك.   نفس�الحا

العديد��ا،بنظام�التعليم�وبنظام�السياسة�أيضً كما�تث�	�النقاشات�]خرى�ا^تعلقة��،التعب�	�حرّيةيث�	�نقاش�قضية�
�ناحية �من �]سئلة�التعليمية. �السياسية�و ا^علم�ستخدمي�،من �¡ دف�عرض�القضايا�/جتماعية �السبل �أفضل ن

�طT¡ م �أخرى �،عKى �ناحية �أنفسهم�،ومن �¡ م �تتعلق mÏال� �باÎسئلة �مشغولون �هذا��،هم �iي �ووظائفهم. مخاوفهم
م�ملزم�بالكشف�عن�موقفه�السيا¼«�mطرح�السؤاليتم�السياق�

ّ
وقانوني؟�هل��هناك�مانع�أخ�Tيأن�أم��،هل�ا^عل

م�أن�يظهر�أمام�طTبه�حّ��ا^واقف�/جتماعية�السياسية�الخاصة�بالواقع��سرائيKي
ّ
أم�عليه�أن�يختار��،عKى�ا^عل

م�عن��شكاليات�القضايا�ال�mÏتخدم�وجهة�نظره؟�يفتح�هذا�الكتيب�نافذة�صغ�	ة�أمام�الطTب�تم
ّ
كà م�من�التعل

�^شاركة�Ðراء�ما�ب�ن�الطTبiي�هم�وتمكà م�من�عرض�مواقفهم�و ال�mÏيواجهها�معلم
ً
�،ا^وضوع.�ستكون�تلك�محاولة

   التعب�	�iي�جهاز�التعليم�من�زوايا�جديدة�(للبعض).�حرّيةبحيث�أð ا�ستتيح�فحص�
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   تدريسية وأساليب ا=نهجية التوج��ات

��   ا=درسة �ي ل��نامجا لتسي

  

  أسلوب�العمل

عقد
ُ
. التجربية - الجماعية لس�	ورةل النظرية الدراسة تدمج والmÏ ُمَوّجهة عمل ورش إطار ضمن ا^ق
	حة الفعاليات ت

  .الفعالية عKى�موضوعمبنية� ^ناقشة تؤدي الmÏ و]لعاب ا^هام الفعاليات تشمل

  

  عدد�ا=ش�ك�ن�والتقسيم�للمجموعات

 مقابل الجماعية الس�	ورات دراسة�;نفسهقق�الفعاليات�أهدافها�(إتاحة�فرصة�متساوية�لكل�فرد�لتحقيق�تح�لكي�
 كل iي ا^ش
	ك�ن عدد يتجاوز  أ¨ ننصح) والتعلم �بداعية الس�	ورة�iي ا^تساوية وا^شاركة ا^طروحة ا^ضام�ن
  .مجموعت�ن ا¯ى مش
	ك عشرين من ®	أك تضم الmÏ ا^جموعة تقسيم iي النظر يجب .العشرين عن مجموعة

ب. "الجميع أمام" - دائرة iي بالجلوس وتنت�m الفعالية تبدأ ،عام بشكل
ّ
 iي العمل الفعاليات من الكث�	 تتطل

 الmÏ ا^عضTت تعكس شخصية تجربة إ¯ى ا^شارك�ن العمل من النوع هذا يجلب: أزواج iي أو صغ�	ة مجموعات
 أنه كما ا^ش
	ك العمل س�	 مناقشة أزواج أو مجموعات iي العمل يشجع. با^جموعة الخاصة الس�	ورة iي سنواجهها

  .مناقش§ ا تمت الmÏ للمفاهيم أفضل وفهم تمي� iي يساهم

  

  ف�ة�الفعالية

� �أغلب ̈ت،iي ��الحا �مدï ا �زمنية �وحدات �عKى �بناء �الفعاليات �تخطيط �ذلك�90تم �ومع �(درس�ن). ننصح��،دقيقة
�أو�تقص�	�م �ا^تاح�بتمديد �الوقت �إن�كان �ورشة�العمل. �iي �ال
	ك��الخاصة�با^ش
	ك�ن �بناء�عKى�قدرة دة�الفعالية

̈�تسمح�بنقاش�طويل�،للموّجه�أقصر�من�الTزم   من�ا^مكن�اعتماد�طرق�متنوّعة:�،أو�إن�كانت�طبيعة�ا^جموعة�

 بدأ�الفعالية�بلعبة�اجتماعية. �

 تلخيص�الفعالية�iي�لعبة�ُمهدئة. �

 دقيقة.�45مدته��إقامة�درس �

 بناء�عKى�ظروف�مكان�الفعالية.��،تحديد�جدول�زم�mnمختلف �

  

  أدوات�مساعدة�للفعالية

�وتنظيم�الغرف�التدريسية��،تتطلب�الفعاليات�استخدامات�وسائل�مختلفة
ً
من�ا^هم�تحض�	�هذه�الوسائل�مسبقا

   بما�يتوافق�مع�الفعالية:

 .وهكذابطاقات��،كتابية�أدوات�،أوراق�بيضاء�،أوراق�عمل�،نصوص�مصّورة �

 طابعات�وغ�	ه.�،هواتف�نّقالة�باØن
	نت،أجهزة�حاسوب�متصلة� –وسائط�رقمية� �
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  مب´³�الفعاليات

  من�أربع�مراحل:تتكّون�أغلبية�الفعاليات��

�قص��ة  .أ �افتتاحية �النقاش�،محادثة �موضوع �هو�عرض �ا^حادثة �هذه �أهداف��،هدف �عرض �ا¯ى باØضافة
 ").أهدافبند�"تحت��فعاليةف�كل�فعالية�iي�بداية�كل�الفعالية�(تم�تفصيل�أهدا

عالجة�وغ�	ها)�^�ةأعمال�فني�;ألعاب�;قراءة�نصوص ;شخصية�أو�جماعية –(مهمة�فكرية��تفاعليةفعاليات�  .ب
m»äة�أو �،القضية�ا^طروحة.�يتم�تنفيذ�هذه�الفعالية�بشكل�شخ	ي�مجموعات�صغ�iي�ا^جموعة��i،بأكملها�

�للمشارك �تتيح �أð ا �مà ا�بحيث �واحدة �كل �iي �الفعالية �تفصيل�هذه �(تم �¡ ا. �يتعلق �بما �آراÙ م �التعب�	�عن �ن
 ").س��ورة�الفعاليةتحت�بند�"

�عام�  .ج �تعليمها�ب –نقاش �ال�mÏتم �ا^واد �iي�إطار �مشاركةتجميع �يقوم�ممثلو�كلهاا^جموعة��جميع�ا^ش
	ك�ن .
كما�أنه�يتوجب��،ضوعات�ال�mÏتمت�مناقش§ ايسلط�ا^وّجه�الضوء�عKى�ا^و �،ا^جموعات�بعرض�نتائج�العمل

عليه�طرح�قضايا�إضافية�مشتقة�من�ا^وضوع�ا^طروح�(تظهر�سلسلة�]سئلة�ونقاط�التوضيح�iي�الفعالية�
 ").نقاش�عامتحت�بند�"

�� دف�ا¯ى��- تلخيص  .د �]ستخTص �النقاط�]ساسية �خTلوال
	ك��عKى �ذكرت mÏالفعالية�ال،�� سئلة�] تجميع
�يجب�التطّرق�ا¯ى�ا^ضام�ن�ال�mÏتم�تعلمها مستقبKي.]سئلة�ال�mÏبقيت�مفتوحة�لنقاش�و/شارة�ا¯ى��ركزّيةا^

(ال��mÏالفصل�.ا^تفق�وغ�	�ا^تفق�علÉ ا�من�خTل�الفعالية�وبلورة�ا^فاهيم�ا^جموعة�¡ اال�mÏمّرت�وللس�	ورة�
 )."تلخيص"تظهر�تحت�البند�

  

  :تاجوºستنمب´³�مق�ح�لتوجيه�التلخيص�

 ُيطلب�من�الطTب�تمي��ا^واضيع�ا^ركزية�ال�mÏتعلموها. . 1

 عKى�ا^وّجه�مع�الطTب�أن�يقوموا�بتلخيص�ا^صطلحات�الجديدة�ال�mÏتعلموها. . 2

 .أثناء�الفعاليةوالنظريات�ال�mÏتعلموها��طرحها،استيضاح�ا^واقف�ا^ختلفة�ال�mÏتم� . 3

قة�با^وضوع�الذي�تعلموا�عنه.�عن�بيئ§ م��،ما�½ي�/مور�ال�mÏتعلموها�عن�أنفسهم . 4
ّ
 وعن�مجموعاï م�ا^تعل

مالس�	ورةمحاولة�فحص� . 5
ّ
قة�با^ادة�ال��mÏ،الجماعية�ال�mÏمّرت�عKى�ا^جموعة�أثناء�التعل

ّ
ما�½ي�العمليات�ا^تعل

مها
ّ
ق�بالقضايا�ا^ركزية�iي�الفعالية.�،يتم�تعل

ّ
 وما�½ي�]مور�ال�mÏمن�ا^مكن�تعلمها�بما�يتعل

   

  للموّجه�أثناء�الفعاليةم5حظات�

½ي�مفصولة��للموّجه،قمنا�بكتابة�مTحظاتنا�ا^نهجية�ا^خصصة��الفعاليات،iي�ظل�الخ7	ة�ال�mÏاكتسبناها�بتسي�	�
�النصوص �با�ي ��،عن �نقاط �عKى �الضوء �ا^Tحظات �هذه ط

ّ
�تسل �مTحظ§ ا. �السهل ̈ت��للتفك�	،ومن �حا �تق
	ح و½ي

ز�
ّ

�وُترك �محتملة �عKى �ال
الواالس�	ورات �مسار��	ك� جب �iي �ا^Tحظات �هذه �ا¯ى �بالتطرق �ننصح �الفعالية. �أثناء علÉ ا
  مرحل�mÏالتخطيط�والتنفيذ.
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  عن�التوجيه

رنحن�ننصح�من�سيختار�تعليم�هذا�ال7	نامج�من�العامل�ن�iي�مجال�التعليم�القيام�
ّ

�س�	ورةلتجربة�ال�بتدريب�مبك
�با^ ق

ّ
�تتعل mÏال� �والجماعية �والشخصية �التعليمية �تم mÏال� مها،ضام�ن

ّ
�كيفية��تعل �استيضاح �ا¯ى �� دف �أنه كما

.mالتعامل�معها�من�الجانب�التعليم  

�ب�ن� �ا^وّجه�لنفسه�وللمش
	ك�ن�أثناء�الفعالية�العTقة�ما �iي��والس�	ورة�ضمون ا^من�ا^هم�أن�يوضح ال�mÏتحصل
م�ا^نهج�الذي�تم�تطويره�iي�كلية�آدم�

ّ
   12با=ضمون.�ربط�الس�	ورةكيفية��ا=عضلة"تبديل�الصراع�ب"ا^جموعة.�يعل

تم�تطوير�توجÉ ات�منهجية�للتعامل�مع�السلوكيات�وا^شاعر�iي�الغرفة�التدريسية�iي�أوقات�]زمات�والشدة�(بعد�
الغرفة�"وتم�تشرها�iي�برنامج��،من�قبل�مارسلو�فكسلر�،واقع�صعب�وغ�	�ذلك)�iي�جمعية�حقوق�ا^واطن�،الحرب

  13.التعامل�مع�السلوكيات�والتصريحات�العنصرية��ي�الغرف�الدراسية�-مصغر��التدريسية�كعالم

كون�هناك�موائمة�ما�ب�ن�تروري�أن�ضمن�ال�،التعليمية�الخاصة�بالعمل�مع�الطTب�مهمة�س�	ورة¡ دف�أن�تكون�ال
   ا^ضام�ن�وب�ن�أسلوب�التوجيه.

  

  التحض���للتوجيه

�تم� � �للمجموعات�ا^ختلفة: �مTئمة�الفعاليات �¡ دف �ال7	نامج �بمّ�ات�تمريرها�لبناء�هذا �ال�mÏتتمتع لمجموعات
يتوّجب�عKى�ا^وّجه�أن�يفحص�إن�كانت�جميع�الفعاليات�مTئمة�للمجموعات�السكانية�ال��mÏ،مختلفة.�لذلك

 الفعاليات�لها.�مرير سيتم�ت

� � �مTئمة �البنود m»¼والسيا� ��جتما·ي �الواقع �مع �الفعالية �iي �استخدامها �سيتم mÏالخاص�ال� �وال
	بوي والثقاiي
 با^ش
	ك�ن.�

� � �من �واحد �بكل �الخاصة ��فتتاح ̈ت �مقا �العTقات��الفصول،قراءة �فهم �¡ دف �مهمة ̈ت �ا^قا �هذه قراءة
�منفصل �الفعاليات�بشكل �من �واحدة �بكل �يقوم��،الخاصة �أن �الضروري �من �جما·ي. �بشكل �الفعاليات وبكل

�ا^فاهي �فهم �طريق �عن �عا^ة �بتغذية �ا^وضوعا^وّجه �أساس �iي �تقف mÏال� �]ساسية �طريق��،م �عن �ذلك يتم
�للقراءة �كث�	ة �مواد �هناك �العTقة. �ذات �الصحف ̈ت �مقا �وقراءة �الحالية �النظرية �ا^واد �ا^واد��،قراءة هذه

 ننصح�باØستعانة�بمحركات�البحث�عKى�جميع�أنواعها.�;�ن
	نتمتوفرة�iي�

  للموّجه.واضحة�ومحددة��يجب�أن�تكون�أهداف�الفعاليات�ومواضيعها �

  

  أثناء�التوجيه

1 . � �ال«¥ �ا=ركزّية �النقاط �و ا=ش�ك�ناقشهاتسجيل �الفعالية �أثناء �iي� –ن/ات �ا^وّجه �النقاط �هذه ستساعد
أنه�من��تعليمها،�كماالتلخيص�]و¯ي�وiي�تلخيص�الفعالية.�من�ا^هم�التطرق�iي�التلخيص�ا¯ى�ا^واضيع�ال�mÏتم�

 وفحص�ما�تعلمه�الطTب�عن�أنفسهم.��،أهداف�الفعالية�ا^هم�فحص�إن�تم�تحقيق

                                            

: والذي�تم�تطويرها�iي�كلية�آدم،�من�ا^مكن�القراءة�ع7	�ا^وقع��لك
	وني�الخاص�بكلية�آدم"تحويل�الصراع�اeى�معضلة"�حول�ا^نهج�   .12
id=363http://www.adaminstitute.org.il/?page_   

  :للتحميل�ع7	�ا^وقع��لك
	وني�الخاص�بالجمعية�لحقوق�ا^واطن�"الورشه"�ع7	�العنوان –" الغرفة�التدريسية�كعالم�مصغر" 13. 
        web.pdf-class-in-content/uploads/2013/09/racism-education/wphttp://www.acri.org.il/   
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من�دون�فروقات�دينية�أو�مهارات�التعب�	�أو�مستوى� –عب���ا=تساوي�لكل�ا=ش�ك�ن/ات��ي�الغرفة�تإتاحة�ال . 2
  �ستفزاز�الخاص�با^واقف�ا^ع7ّ	�عà ا.

3 . � �فحص �الت�للموّجهذاتي �ال –�وجيهأثناء �iي �سماعها �يتم mÏال� �]صوات �½ي �منمن صوï م��يسمع¨��غرفة؟
 
ً
Tتلقى�تقب�mÏاذا؟�من�½ي�]صوات�ال ̈�تلقاه؟�،̂و �mÏومن�½ي�تلك�ال� 

��،¨�يتوّجب�الوعظ . 4 �نتطرق��،رأي�ا^وّجهتجاه�بالتسامح��ن ¨�يتحلو الذين��-ا=ش�ك�ن�إقناع�نعمل�ع3ى̈و ̈و
�رأي �بصحة �ا^ش
	ك�ن �إقناع �ناا¯ى �بف، �ليقوموا �ا^ش
	ك�ن �مساعدة �موقفهميتوّجب �عKى��،حص �يتوّجب كما

 �أيًضا.هم�مواقفمع�ا^ش
	ك�ن�نفسه/ا�كمن�يفحص�iي�ا^وّجه�أن�يرى�

�نتيجة�تضرروا�أو�أصيبوا�من�حمايةتم�ت¨�ي تقع�مسؤولية�الحفاظ�ع3ى�كرامة�جميع�ا=ش�ك�ن�ع3ى�ا=وّجه. . 5
 .موعةومعالجته�داخل�ا^ج�بل�يتم�ذلك�عن�طريق�التطرق�ا¯ى�ا^وضوع�،وعظ�ا^سيئ�ن

 التطرق�اeى�ا=شاعر�وÂراء�الشخصية�الخاصة�با=ش�ك�ن/ات�ال«¥�تظهر�أثناء�الفعالية:� . 6

�الفعالية � ��خTل �بمشاركة �يقوموا �أن �ا^ش
	ك�ن �من �الشخصيةُيطلب �وآراءهم �أن��،مشاعرهم �ا^هم من
ر�

ّ
ف�ال�mÏُتطرح�كمادة�بالعTج�النفm»æ.�يجب�أن�يتم�استخدام�ا^شاعر�وا^واق�¨�يتعامل�بأنه�ا^وجهيتذك

 وليس�مادة�للتعامل�مع�مشاكل�فرد�مع�ن�iي�ا^جموعة.�،لفهم�موضوع�النقاش

�أو�الطالبات�بالتعب�	�بشكل��قيام عند � �هدف�،�فظالطTب �¨�يوجد �أتم�ãnأن�يموت�الجميع... "أنا�أكره...
.�عà ا�ء�شرعية�لتعب�	هميتوّجب�عKى�ا^وّجه�أن�يعيدوا�الطالب/ه�ا¯ى�مشاعره�وإعطا�،للحديث�معهم...�الخ

�مثل" �عبارات �استخدام �أنق
	ح �تقولهأنا �ما �إليك�،فهم �أستمع �بالتأكيد �هل�تشعر��،وأنا �هو�شعورك؟ ما
ما�هو�مصدرها؟�هل�تشعر�بأي��«mء�آخر�سوى�الكراهية�والغضب؟".�عKى�ا^وّجه�أن��،بالكراهية؟�برأيك

عدم�القدرة�عKى��،لخوف�الحقيقي�ومثبتوا�،يساعد�الطالب/ه�بتعريف�عاطفي�لوضعه:�العجز،�والخوف
من�ا^هم��صرار�عKى�ضرورة��،من�الوسائل��خبارية.�مع�ذلك�ا^تلقاة�ا^علومات�كمأمام��ضبط�ا^شاعر 

 ملموسة.�أفعالا¯ى��ا^شاعر وب�ن�التعب�	�وترجمة��ا^شاعر،التعب�	�عن�فصل�

عليه/ا�الرد��،لذلك –�تربوية�همةدريسية�½ي�ُم iي�الغرفة�الت�لطTبلعKى�أي�فعل�أو�تعب�	��ا^وّجه رد�فعل �
�عندما�

ً
�الرد�مهما �يعت7	�هذا �بما�يتعلق�¡ م. �ما�هو�ا^وقف�الخاص�به/ا بشكل�يوضح�للطTب�والطالبات

ق�ا¯ى�الوعظ�]خ�Tي.�تعاب�	 تكون�  أو�أعمال�مسيئة.�كما�يتوّجب�الحذر�من��ن̈ز

إن�شعر�ا^وّجه�بأن�ما�يقوم�به�لم�ي®	�اهتمام�جزء�من� الغرفة.�ي��يحدثا=ش�ك�ن�بما��=دى�اهتمامdنتباه� . 7
�الطريقة�،الطTب �¡ ذه �ذلك. �أسباب �معهم �فحص �يتم �أن �الضروري �ا^بدأ��،من �للطTب �يحققون �½ي هو/

  �الخاص�بتلقي�الّنقد.�الديُمقراطي

    



  
16  

 

  الفصل�Bول:
 قراطيولنمط�الحياة�الديُم  التعب���لنظام�الحكم�حرّيةأهمية�

   
�لسلسلة�من�الفعليات��ي�ال��نامج�بشكل�عام�dفتتا�يا=قال� كليش

ً
  و�ي�هذا�الفصل�بشكل�خاص.�،أساسا

  

  

   :1فعالية�رقم�
  عرض�ا=وضوع –التعب����حرّيةBهمية�ا=ركزّية�ل

 

  أهداف�الفعالية

 تعب�	.ال�حرّيةالتعرف�عKى�مجموعة�الطTب�وعKى�التجارب�ا^ركزّية�الشخصية�والجماعية�للدفاع�عن�  .أ

   التعب�	�عKى�الطTب.�حرّيةعرض�التفس�	ات�]ساسية�للدفاع�عن�   .ب

  

  Bدوات

يتوجب�تسجيل� – i7ي�مقال��فتتاح�iي�الصفحة��ا^وجودةالتعب�	��حرّيةبطاقات�تحتوي�عKى�تفس�	ات�أهمية� �
 كل�تفس�	�عKى�بطاقة�منفصلة.

  . أوراق�وأدوات�كتابة�لكل�ا^شارك�ن  �

  

  س��ورة�الفعالية

ع�"قوة�الكلمة".قص�	ة�طاء�مقدمة�إع . 1
ّ
 عن�ال7	نامج�ا^توق

  الغرفة�الدرا¼«m.�التعب�	�عKى�أرضية�حرّيةتوزيع�بطاقات�تفس�	ات�حماية� . 2

��ت/استدعاء�الطTب . 3 �واحدا�مà م�ليقوم ا^كتوب��بشرحليقوموا�بقراءة�بطاقات�التفس�	ات�ومن�ثم�ليختاروا
�البطاقة � عKى �ا^مكن �(من �شخصية. �قصة �عKى �عKى�بناء �ا^كتوب �مع �موافقة �الشخصيه �القصة �تعرض أن

 ومن�ا^مكن�أن�تعرض�اختTفا�مع�ما�هو�مكتوب).�،البطاقة

 يتم�دعوة�من�يود�أن�يروي�قّصته�أمام�جميع�الطTب. . 4

 ُيطلب�ِمن�َمن�امتنع�عن�سرد�قصته�أمام�الطTب�بأن�يشرح�سبب�ذلك. . 5

صوا�التجربة�ال�mÏمروا�¡ ا.�م�ãÏشعروا�الذين�شاركوا�أصدقاÙ م�بقص§ م�الشخ�ُيطلب�من�الطTب . 6
ّ

صية�بأن�يلخ
 بالراحة�مع��د¨ء�بالرأي�الحر؟�وم�ãÏشعروا�بعدم�الراحة؟
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7 . �mÏصوا�التجربة�ال
ّ

ُيطلب�من�الطTب�الذين�لم�يوافقوا�عKى�مشاركة�قص§ م�الشخصية�مع�أصدقاÙ م�بان�يلخ
اختيارهم�بعدم�“عKى�؟�هل�تم�اجبارهم�توتر..)بالقلق/�ال/بالراحة(شعروا�ومشاركة�ا^جموعة�كيف��،مروا�¡ ا

 ؟الصفا^شاركة"�أو�عKى�امتناعهم�عن�التعب�	�أمام�

8 . � �قواعد �يحددوا �أن �الطTب �من �بالحوار�ُيطلب �يتعلق �تسيطر�بما �أن �يودون mÏالغرفة��حرّيةال� التعب�	�iي
كون�مسؤولية�هذا�/متناع�عKى�أن�ت�عKىالدراسية.�ما�½ي�]مور�ا^سموح�ذكرها؟�ما�½ي�]مور�ا^منوع�قولها

 .من�دون�سٍن�للقوان�ن�نفسها^جموعة�

�بناء�عKى�تقسيم�من�ا^مكن� ֠֠֠֠ الخاص�با^جموعة.�من�/تفاق�وبناء�عKى��7البند�مرحلة�الفعالية�ا¯ى�لقاءين.
�]حول  �جميع �iي �مà م. �واحد �لكل �منفصل �وقت �تخصيص �مع��،ا^مكن �ا^جموعة �مراحل �ربط �ا^هم من

 التعب�	�وا^شاكل�ال�mÏيواجهها�تنفيذه.�حرّيةلذي�يتم�تعليمه:�أهمية�ا^ضمون�ا

 

  الديُمقراطيالتعب���للنظام��حرّيةأهمية�

  =راقبة�عمل�السلطة .1

  خلق�موافقة�حول�قيم�واهداف�اجتماعيه .2

  ا=عرفة�تساوي�القوة .3

  التعب���ليست�وسيلة،�بل�¢ي�هدف�بحد�ذا£�ا�حرّية .4

  §¦¥�الحقيقةالتعب���¢ي�وسيلة�لتق�حرّية .5

̈نتماء�الجما�ي�حرّية .6   التعب���تقدم�الشعور�با

  التعب���تمنع�العنف�حرّية .7

  التوتر�/تخفيف�الضغط .8

  dع�اف�باخر�وباحتياجاته .9

10. � �العا=ي �ل5تصال �التجارية��وا=ح3يوسيلة (الشخصية،
  )وdجتماعية�والسياسية�وغ��ها
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    :2فعالية�رقم�
  قض��ي�الع5قة�معهالتعب���والتنا�حرّيةأهمية�

  

  هدف�الفعالية

� � �بتجربة �رغبتنا �ب�ن �ا^تواجدة �قدر��مكان�حرّيةا^عضلة ��،تعب�	�واسعة �تقييد �iي �الرغبة تعب�	��حرّيةوب�ن
وب�ن�الرغبة�للتعامل�معه�عKى�أنه�رغبة�ُملِزمة��،التعب�	�كحق�ُملِزم�للجميع�حرّيةÐخرين.�(الرغبة�للتعامل�مع�

 للمجتمع).

  

  Bدوات

 تلوين.�وأقTم��،أوراق�وأدوات�كتابة�لجميع�ا^شارك�ن �

  .ورقيان�مقويان�لجميع�ا^جموعة�لوحان �

  

  س��ورة�الفعالية

1 . �Tي�ا^جموعة.�مثiللجدل�ليتم�مناقشته��
ً
�مث�	ا

ً
هل�من�ا^فروض�أن�يتم� –يختار�ا^وّجه�مع�الطTب�موضوعا

�ا^�،السماح �من �هل �فلسطينية؟ �دولة �نحو�إقامة �أيامأو�الدفع �iي �قدم �كرة �مباريات �إجراء �يتم �أن ا�فروض
لفرق�موسيقيه�من�دول�عربية�تقديم�عروض�iي�اسرائيل؟��هل�من�ا^فروض�ان�يتم�السماح ؟الجمعة�وÎحد

هل�يجب�السماح�للÉ ود�السكن�هل�يسمح�^علم�mالسياقه�بتعليم�طT¡ م/ن�iي�ا^دن�الÉ ودية�ايام�السبت؟�
 iي�ا^دن�العربية؟

�ا^مك ֠֠֠֠ �ال�mÏمن �أو�باÎحداث �/جتماعية �الطTب �بحياة �عTقة �له �للجدل
ً
�مث�	ا �اختيار�موضوع �أيضا ن

  تحدث�iي�ا^درسة.�

 يتوجب�عKى�الطTب�التطرق�للموضوع�وإبداء�آراÙ م. . 2

 يتوجب�عKى�جميع�ا^شارك�ن�كتابة�التا¯ي�عKى�أوراق�شخصية:�،دقائق�10بعد�ما�يقارب�ال� . 3

 وهم�يظنون�أð ا�تث�	�غضب�أفراد�آخرون�iي�ا^جموعة.�،ي�النقاش�iا^وّجهالُجمل�ال�mÏقالها� •

 الجمل�ال�mÏتث�	�غض� م�بشكل�خاص. •

  ال�mÏكتبوها�iي�أوراقهم�الشخصية. تلك�الُجمل�كرتون�كب�	ةيتوجب�عKى�الطTب�أن�يكتبوا�عKى� •

̈�عKى�أرضية�الغرفة.�ُيطلب�من�كل�الطTب�والطالبات�وبال
	تيب�أ�كرتون�كب�	ةيتم�وضع� . 4 �mÏن�يمحوا�الجملة�ال
تب�فÉ ا.�،وذلك�عن�طريق�رسم�خط�يغطي�كل�الجملة�،يريدون�سماعها

ُ
 أو�أð م�كانوا�يفضلون�عدم�ِذكر�ما�ك

  �يتوجب�نقاش�النقاط�Ðتية:�،يقوم�جميع�الطTب�والطالبات�بمسح�الُجمل�ال�mÏيريدون�منعها/بعد�أن�ت . 5

 ماذا�حدث�iي�الغرفة؟ •
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• Kع�
ً
 ى�ُجمل�قمت�بكتاب§ ا؟هل�رسم�ا^شاركون�خطا

�عKى�ُجمل�كت� ا�آخرون؟�ماذا�شعرت�عندما�قمت�برسم�الخط�عKى�ُجمل�Ðخرين؟� •
ً
هل�رسمت�خطا

 ماذا�شعرت�عندما�رسم�Ðخرون�الخط�عKى�ُجمKي؟

  ُجمKي.�م�يوعKى�مدى�صعوبة��،ُجمل�قام�Ðخرون�بكتاب§ ام�ي�يجب�ال
	ك��عKى�مدى�سهولة� ֠֠֠֠

• Kمسح�الُجمل�ع�	ى�ا^جموعة؟ما�هو�تأث� 

 مع�الطTب�والطالبات:�م�ىال�mÏلم�تُ �باستيضاح�الجملالقيام� . 6

 ما�½ي�أهمية�الوضع�الجديد؟�هل�هو�ُمرّحب�به؟ •

 هل�هناك�تأث�	ات�إيجابية�للوضع�الجديد؟�ما�½ي؟�هل�هناك�تأث�	ات�سلبية�للوضع�الجديد؟�ما�½ي؟ •

Kى�علم�بالنتيجة�الجماعية�الخاصة�هل�كانوا�سيتصرفون�iي�الفعالية�بشكل�مختلف�لو�أð م�كانوا�ع •
 هل�هناك�أي�ُجمل�لم�يكونوا�لَيمحوها؟ بفعالي§ م؟

 هل�هناك�أي�ُجمل�لم�يمحوها�قبل�Ðن�ولكà م�يفضلون�محوها�Ðن؟�^اذا؟ •

وتعريف�حدودها�iي�حال��،التعب�	�حرّيةيتطلب�من�ا^جموعة�أن�تقوم�بتلخيص�مبدأ�الحفاظ�عKى�: تلخيص . 7
  �تطلب�ذلك.

�غ�	�ُيفضّ  ֠֠֠֠ �ا^جموعة �أفراد �يصبح �Ðخر، �بإسكات �أحد �الخيار�بأن�يقوم �كان �حال �iي �أنه �ال
	ك��عKى ل
�يكون� �بأن �الرغبة �½ي �الغرفة �iي �طرحها �يتم mÏال� �]ك®	�أهمية �ا^عضلة �كث�	ة. �أمور �قول �عKى قادرين

ب�هناك�حرّية�للتعب�	،�من�دون�أية�قيود�من�جهة،�مقابل�الرغبة�بأن�نكون�محمي�ن�من�ا
ّ
ن§ اك�م
	ق

 بحق�أفراد�ا^جموعة�نتيجة�لحرّية�التعب�	�والرغبة�لتقييده�لهذا�السبب�من�جهة�أخرى.�
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  التعب���الف´¥�حرّيةdكاديمية�و �حرّيةال

  

�هذا �iي�الفعاليت�ن�]و¯ى�والثانية�iي ��الفصل�تطرقنا �أهمية �التعب�	��حرّيةا¯ى �نظام�وتأث�	ها عKى�نمط�الحياة�وعKى
� �قراطيالديُم الحكم �ا¯ى �التالية �الفعاليات �سلسلة �iي �سنتطرق ��حرّية�ح�ات. �/همية �وبناءالتعب�	�ذات �الخاصة،

� �ا^جتمعات �iي �ميول �هناك �]غلبية �الديُمقراطيعKى �لتوسيع ��حرّيةة �منالتعب�	�ا¯ى �سنتطرق��ابعد �ا^قبول. الحد
  ".التعب�	�الف�mnحرّية]كاديمية"�و�"�حرّيةضمن�هذا��طار�ا¯ى�"ال

  

  التعب���Bكاديمي�حرّية

�iي�مقال�/فتتاح ��،كما�رأينا �]حيان�عKى�حماية�خاصة�ل�الديُمقراطينمط�الحياة�والنظام �iي�بعض �حرّيةُيلزمان
  ]كاديمية�½ي�واحدة�من�ا^ساحات�ال�mÏتكتسب�حماية�من�هذا�النوع.�حرّيةالتعب�	.�نجد�أن�ال

  التعب�	�iي��طار�]كاديمm؟��حرّيةما�½ي�التفس�	ات�للحماية�الخاصة�ل

�  .أ �]كاديمية �دور �ومشاركة�هو �الخطأ �iي �الوقوع �احتمالية �الحقيقة m»äتق� �يشمل �الحقيقة. m»äتعزيز�تق
�السبب �لهذا �اكتسا¡ ا. �تم mÏال� �ا^عرفة �iي �والباحثات ��،الباحث�ن �لحماية �ضرورة �،تعب�	�الباحث�ن�حرّيةهناك

 ح�ãÏإن�كانت�هذه�النتائج�مث�	ة�للغضب�وغ�	�مقبولة.�،همكما�أن�هناك�ضرورة�لحري§ م�لنشر�نتائج
 

 البحث�والعلم.�ا^شكك�نويطّور�]شخاص��ا^شكك�ن،التعب�	�لÓشخاص��حرّيةتطّور�ت�  .ب
وما�ب�ن�تقّدم�ا^عرفة��نسانية��،التعب�	�الفردية�والحريات�السياسية�بشكل�عام�حرّيةالعTقة�ما�ب�ن��]..."[

�وغ�	  �مباشرة �عTقة �علÉ ا�½ي �ا^ّتفق �باÎمور �التشكيك �دون �من ̈ت��،مباشرة. �مجا �تعزيز�ودراسة �يمكننا ¨
�الفرد�،جديدة �حريات �قّيدنا �يكونوا��،إن �أن �من �به �يمتنعون �البشر�بشكل �طبيعة �عKى ر�أيضا

ّ
�نؤث سوف

�وتعزيز�ا^عرفة��ن�،فضولي�ن �هو�تمك�ن �]دوار�ا^ركزّية�للجامعة �أحد �Îن �ذلك. �من يّد·ي��،سانيةأو�يخافوا
  .14ميل�أن�لهذه�الحجج�صTحية�ثانية

  
�عKى�  .ج

ً
�عKى�البحث�]كاديمm.�حرّية�ويشكل�تقييد�،التعب�	�حرّيةتشكل�الحروب�والصراعات�خطرا

ً
   التعب�	�خطرا

مستقلة�عن�النظام��عامةراء�ú هنالك�حاجة�iي�ا^جتمع�ا^دني�ا^تواجد�iي�دولة�ديمقراطية�ا¯ى�وجود�بذور�"
m»¼ماتو �السيا

ّ
�غ�	 وiي�طرح�]فكار�الجديدة�و �،عن�النظام�العام.�يتمحور�دور�/كاديمية�iي�التشكيك�iي�ا^سل

�من��جماع�القومي�،اعتيادية �/كاديمية�أن�تتحدى��،وبأن�¨�تكون�جزءا �تعت7	��/متثاليتوجب�عKى العام.
ذلك�بسبب� –رهاب�أو�iي�توتر�قومي�أو�iي�مواجهة�ل� �،هذه�الوظيفة�مهمة�iي�الدول�ا^تواجدة�iي�حالة�حرب

�توجد�مؤسسه� –ا^حتمل�حصوله�للحريات�]ساسية�iي�ظل�التعامل�مع�هذه�ا^خاطر�والتحديات��/ن§ اك ̈و
  . 15وذلك�بسبب�استقTلية�طاقمها"�،أك®	�أهلية�لهذه�الوظيفة�من�]كاديمية

  

                                            

من�ريخارد�فاج¿	�ح�ãÏحق�العودة،�تحليل�فلسفي�للقضايا��سرائيلية�الخاصة�بالجمهور،�الكلية�]كاديمية�سب�	،�مكتبة� حاييم،غانز�   .14
  �93،�الصفحة�2006سب�	،�إصدار�عام�عوفيد�

  �.59-11,�الصفحات�2010أيلول��التجارية،من:�القانون�و]عمال��Bكاديمي،ية�التعب���حر �.أمنون.�روبينشتي�ن،   .15
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�ال�،ولكن �حماية �فÉ ا �يتم mÏال� ̈ت �الحا �أي�حرّيةiي �خاص �هذه�ي�،ضابشكل �بحدود �يتعلق �بما ̈ت �التساؤ �طرح تم
  .من�ا^مكن�الوصول�ا¯ى�أجوبه�مختلفة�لهذه�]سئلة�الديُمقراطيiي�الفكر��،.�لذلكحرّيةال

�للقانون.�(هل�من�ا^مكن�ذلك؟)�ذا]كاديمي�ن�إ�حرّية]كاديمية�و �حرّيةيجب�تقييد�ال . 1
ً
 شكلوا�خرقا

وذلك�]مر�بالنسبة�ا¯ى�حدود�تعب�	ها.��،كاديمية�من�دورها�/جتما·يالتعب�	�الخاصة�با�Îحرّيةُيستمد�توسيع� . 2
ُتحظر�]بحاث�الï�mÏ دف�ا¯ى�تشكيل�الضرر�الشديد�للديمقراطية.�(هل��،في�هذا�السياق�عKى�سبيل�ا^ثالف

�السماح�بوجو او�تمويل�ابحاث�عن�النكبة��،يجوز�تمويل�]بحاث�ال�mÏتعمل�عKى�إنكار�ا^حرقة د�هل�يتوّجب
 مثل�هذه�]بحاث؟)

�]كاديمية . 3 �مقاطعة �منع �يتوجب �أنه �أيضا �يعتقد �من ��،هناك
ً
�تناقضا �تشكل �ا^قاطعة �هذه �أن �بسبب وذلك

.�¨�يجوز�منع�بحث�ما�¡ دف�حماية�مبادئ�
ً
 ة.الديُمقراطيداخليا

�	�هو�بسبب�دورها�التعب�حرّيةحول��ؤالiي�السيمكننا�التلخيص�باØدعاء�بأن�الوضع�الخاص�لÓكاديمية�بما�يتعلق�
� �ونشرها �الحقيقة m»äتق� �يتطلب �الحقيقة. �عن �للبحث �ال�حرّية/جتما·ي �عKى �تعتمد �،السياسية�حرّيةشخصية

  .للبحثواسعة�وجود�حّ��السياسية�ال�حرّيةوبحيث�تتيح�ال

�ال �عKى �ا^فروضة �القيود شتق
ُ
��حرّيةت �من �أيضا ��،وظائفها]كاديمية �الخTفات �القيود �من�بحيث�تث�	�هذه �ب�ن ما

  التعب�	�]كاديمm.�حرّيةهذا�الجانب�الخاص�ا¯ى��ا¯ى�4و�3يسمح�با^قاطعة�وب�ن�من�يمنعها.�تتطرق�فعاليات�رقم�

  

  التعب���الف´¥�حرّيةأهمية�

�يعت7	  �من �حد�ذاته�هناك �iي
ً
�هدفا �/جتماعية��،الفن �]هداف �لتحقيق �وسيلة �يعت7	ونه �آخرون �أشخاص وهناك

�يستمر�الن �(أرسطو�ا^ختلفة. �ا^ختلفة. �و]ديان �الثقافات �iي �السن�ن �آ¨ف �منذ �للفن �/جتما·ي �الدور �حول قاش
� �للفن�-وأفTطون

ً
�وعاطفيا

ً
�إدراكيا �دورا �هناك �الواقع�،هل �يعكس �أن �الفن �عKى �يتوجب �تحظر هل الديانت�ن��؟

 �الفن�الرموزيالÉ ودية�و�سTمية�استخدام�
ً
َك�ِتمثا¨

َ
صَنع�ل

َ
ا^صادر��سTمية�أن�الفنان��"،�تذكر ةَو¨�ُصوَر �،"¨�ت

ل�عا^نا،�هللاهو�
ّ
̈�يسمح�لنا�بمنافسة�أعمال��،وذلك�Îنه�هو�من�يخلق�التماثيل�والصور�ال�mÏتشك من�صّور�"�هللاو

�أن�ينفخ�ف��ا�الروح�يوم�القيامة،�وليس�بنافخ
َ

ف
ّ
ل

ُ
  ."�رواه�البخاري�ومسلم)صورة��ي�الدنيا�ك

�أن� �البعض �التعب�حرّيةويرى �بشكل�متساوي�لكل �iي��امرأة�	�الف�mn½ي�جزء�من�الحق�للتعب�	�الحر�ا^منوح ورجل.
��،ا^قابل �منح �بوجوب �يعتقد �من �/جتما·ي��حرّيةهناك �دورها �من سَتمد

ُ
�ت mÏوال� �واسعة �شرعية mnالف�	التعب�

 
ً
�خاصا

ً
سنكتفي�هنا��،ولكن�،الخاص.�(يعود�التوجه�ا¯ى�مقال�/فتتاح)�من�الطبيõي�أن�يستحق�هذا�ا^وضوع�تعمقا

  :الديُمقراطيبعدة�تفس�	ات�^نح�مكانة�خاصة�للفن�iي�نمط�الحياة�وiي�نظام�الحكم�

  

�¡نسانية: . 1 �للمعاناة
ً
�وأهمية

ً
�أ=ا ر�الفن

ّ
�� يوف �أ^عانا �يموضع �و�وهو� �ا^كتوبة �القصص �سياق �iي نساني

.ãnتمنحها��مع�mÏالبصرية�ال 

ة�ال�mÏتصيبناهناك��،ناشديدة�الصعوبة�علي�،كعطاءها�الحياة" وا^هام�ال��mÏ،خيبة�]مل�،الكث�	�من�]مور�ا^̂ؤ
�إن�أردنا�تحّمل�هذه�الحياة ��،¨�حّل�لها. .�[....]�/كتفاء�البديل�الذي�يوفره�اتمن�ا^هدئ�مهرب¨�يوجد�لدينا

�النفسية�وذلك�بسبب¨�تنتقص�هذه�الحقيقة�من�قيمة�الفائدة�من�الناحية��،ولكن�،قارنة�بالواقعبا^�،الفن
  .16مع�قوة�الخيال"�الروح�اتحاد

                                            

  .126�،127الصفحة�’ د�مقا¨ت�مختارة،كتابات�زيغموند�فرويد،�ا^جلد�الخامس،��ثقافة�من�دون�راحة،مصدر:�  . 16
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 سياق iي  ا^عاناة تظهر قد. معãn يعطÉ ا ما وهو بصرية، أو مكتوبة قصص   سياق iي �نسانية ا^عاناة يضع الفن . 1
 الوضع عKى وإحتجاج كتعب�	 السيا¼«m، السياق iي يظهر أن يمكن. الشر ضد كفاح قصة ويشرعن يعزز 

 الدينية السياقات iي الظهور  يمكنه  .وإصTح لتغي�	 بحاجة واقًعا  يعرض  وان يمثل ان ايًضا ويمكن. /جتما·ي
̈عتباطي إعتباطية، كأð ا ا^عاناة Øظهار محاولة هناك تكون  عندما حãÏ. أخرى    وسياقات  يكون  أن يمكن فا
 .كوني أو إنساني نظام وجود عدم عKى إحتجاًجا

تعت7	�هذه�ا^ّ�ات�وع3ى�التما¢ي�مع�Bخرين�ومع�Âراء�وا=شاعر�ا=ختلفة.��واءdحتُيطّور�الفن�القدرة�ع3ى�
 وديمقراطي.متنوع�مهمة�للعيش�iي�مجتمع�

 

مقبولة��ي�ا=جتمع�وال«¥�تم�وصفها�ضمن�إطار��غ�� ُيتيح�الفن�القدرة�ع3ى�إعطاء�ا=ع´³�للمشاعر�ولÌفكار� . 2

�لشعور�]شخاصيستطيع�الفنان�ن�والفنانات�عن�ال�عالم�خياeي.
ً
من��،طريق�الفن�أن�يقوموا�بإعطاء�تعب�	ا

 �̈�يشبه�القتل�عKى�أرض�الواقع).�،(القتل�عKى�ا^نّصةالواقõي�دون�أن�يقوموا�بدفع�أي�ثمن�ضمن�العالم�

 

��،العروضمشاهدت�من�خ5ل� .3 �للمشاهدين يفتقر�ا^جتمع�ا¯ى��،iي�غياب�الفن�والنقاء.التنفس�ُيتيح�الفن
 ال�mÏتتيح�Îفرادها�التعب�	�عن�مشاعرهم�وأفكارهم�الصعبة�بطريقة�حكيمة.�س�	وراتالÐليات�أو�

 
تمتلك� الفن�هو�مساحة�خيالية�تتيح�للشركاء��ي�ا=جتمع�اجتياز�الحدود�الزمانية�وا=كانية�=ناطق�جديدة. .4

�¡ ا �خاصة �قيمة �النظرة ��،هذه �الواقع �فحص �¡ دف �والجمهور �أفكار�الفنان ر �ُتحّرِ �قد �جديدة�لكà ا بطرق
 كما�اð ا�تتيح�تطوير�حلول�أفضل�من�تلك�الحلول�ا^تواجدة�iي�الحاضر.��،ومنتِقَده

 
شتق�با�ي�التفس�	ات�ال�mÏتتيح�الحق�بالتعب�	�الحر�iي�ا^جال�الف�mnمن�ا^زايا�العامة�

ُ
iي�ذكرنا�التعب�	�(كما��حرّيةلت

  ).�8-7صفحة��،ا^قال�/فتتا�ي�الخاص�بال7	نامج

iي�بعض�الحا¨ت�ا^حّددة�iي��حرّيةالوقوف�عKى�أهمية�التعب�	�الحر�iي�الفن�وعKى��شكالية�بمنح�هذه�السنحاول�
  .7و�5،�6الفعاليات�رقم�
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   :3فعالية�رقم�
عت���

ُ
   التعب���Bكاديمية�مهّمة؟�حرّية=اذا�ت

 

"� �ب�ن �عام�حرّيةالعTقة �بشكل �السياسية �والحريات �تقّد �،التعب�	�الفردية �عTقة�و�ب�ن �½ي ��نسانية �ا^عرفة م
�باÎمور�ا^ّتفق�علÉ ا �دون�التشكيك �من �وغ�	�مباشرة. �جديدة�،مباشرة ̈ت إن�قّيدنا��،¨�يمكننا�تعزيز�ودراسة�مجا

ر�أيضا�عKى�طبيعة�البشر�بشكل�يمتنعون�به�من�أن�يكونوا�فضولي�ن�،حريات�الفرد
ّ
أو�يخافوا�من�ذلك.��،سوف�نؤث

   17يّد·ي�ميل�أن�لهذه�الحجج�صTحية�ثانية"�،ّية�للجامعة�هو�تمك�ن�وتعزيز�ا^عرفة��نسانيةÎن�أحد�]دوار�ا^ركز 

  

  الفعالية:هدف�

  التعب�	�ونشرها.�حرّيةتعلم�أهمية�  .أ

  وتعلم�م7	رات�استخدامها�وتأث�	اï ا.�،تعلم�الظواهر�ا^عروفة�ال�mÏتتعلق�بالرقابة�عKى�البحوث�عKى�مر�التاريخ  .ب

  تقييد�البحث�]كاديمm؟�فحص�إمكانية�وزمان  .ت

 

  : Bدوات

   .قصص�الرقابة�البحثية�عKى�مر�التاريخ.�(مرفق�قائمة�مق
	حة) �

  

  س��ورة�الفعالية:

 أن�يقوموا�بقراءة�قصص�الرقابة�البحثية�ا^عروفة�عKى�مر�التاريخ.�ت/يتوّجب�عKى�الطTب . 1

 �ش
	ك�ن�ليقوموا�بتنفيذ�التا¯ي:ا¯ى�مجموعات�بحيث�تحتوي�كل�مجموعة�عKى�خمسة�م�ت/يتم�تقسيم�الطTب . 2

�جامعية •••• �كلجنة�بحثية �أو�با^وافقة�عKى�طلب�البحث��،تعمل�كل�مجموعة �برفض �أن�تقوم يتوجب�علÉ ا
 ا^عروض.

••••  
َ
�ت �أمامهنناقش �عرضها �تم mÏال� �القصص �داخKي �بشكل �يقوموا��،اللجان �أن �ا^ش
	ك�ن �من �ُيطلب كما

 .�بعرض�س�	ورة�الحوار�واستنتاجاï م�أمام�الجميع

 تعرض�ا^جموعات�أمام�الطTب�الحوار�الذي�تم�عقده�واستنتاجاï م.  . 3

 ��������������������������������������������:نقاش��ي�ا=جموعة . 4

عKى�الطTب�أن�ُيحاولوا�شرح�سيناريو�ُمحتمل�لنتائج�التاريخ�لو�لم�يتم�القيام�باÎبحاث�ا^ذكورة�أعTه.�ما� ••••
؟كان�سيتغّ�	،�بأي�شكل،�هل�سي

ً
�أم�سلبيا

ً
 كون�هذا�التغي�	�إيجابيا

 ���������������������������������������البحثّية.�حرّيةطرح�التفس�	ات�ال�mÏتتيح�وتمنع�الحماية�الخاصة�للت ••••

                                            

  �93نفس�ا^صدر�صفحة� غانز�حاييم، . 17
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اني •••• �ليتم�تقديمه�لل7̂	 �قانون �صياغة �ُيحاولوا �والطالبات�أن �حماية��توّجب�عKى�الطTب �ا¯ى �� دف بحيث
.mي�حال�عارضوا�نص�مثل�هذا�القانون).يتوجب�(�البحث�]كاديمiات�	م�أن�يعرضوا�التفس� Éعل  

  :�للموجه�م5حظات  ֠֠֠֠

 أو�Îحداث�ثقافية�متعلقة�بنفس�القضية.�،أضافيةمن�ا^مكن�استخدام�أمثلة�لقصص�تاريخية� . 1

وذلك�¡ دف�توضيح�ا^صطلحات�ال��mÏ،التعليمس�	ورة�من�ا^مكن�أن�ُيطلب�من�معلم�mالعلوم�/نضمام�ا¯ى� . 2
 �تتطلب�ذلك.

الرجاء�البحث�عن�قصة�إضافية�لباحثه�تم�منع�نشر��،هناك�إسم�باحثه�واحده�فقط�،ضمن�قائمة�الباحث�ن . 3
  ذلك.�ابسبأيتوجب�ِذكر��،كت� ا.�إن�واجهتم�صعوبة

  

  :¡ن�نتمن�ا=مكن�تحميلها�ع��� –اق�احات�لقصص�رقابة�تاريخية�

  18ولد�برختتبر �،"حياة�جليلو" –ك�عرض�عن�حياة�جليلو�هنا ا=قال:�جليلو�جلي3ي)�،(ويكيبيديا –جليلو� .1

  ا=قال:�باروخ�شبينوزه)�،باروخ�شبينوزه�(ويكيبيديا .2

  سينا)ا=قال:�ابن��،ويكيبيدياابن�سينا�( . 3

�القرد .4 ��،ويكيبيديا( محاكمة �القردا=قال: �التا¯ي:. )محاكمة �الرابط �ع7	 �فيلم �تحميل �أيضا �ا^مكن  من
http://www.imdb.com/title/tt0053946/  

  .)نوويتاريخ�الس5ح�الا=قال:��،أوف[�ايمر�(ويكيبيديا –تطوير�الس5ح�النووي� . 5

 .)نوال�السعداوي ا=قال:��،نوال�السعداوي:�(ويكيبيديا .6

 لبشرية¡طار�BخÓ5ي�ºبحاث�الجينوم�والهندسة�الوراثية�االهندسة�الجينية:�د.إ�Òاب�عبد�الرحيم�محمد،� .7

مTحظه:�تم�عرض�بعض�القصص�ا^ذكورة�أعTه�iي�]فTم�والعروض�ا^سرحية.�من�ا^مكن�أيضا�مناقش§ ا� ֠֠֠֠
  بشكل�موّسع�iي�الغرف�التعليمية.�من�ا^فضل�مشاركة�معلم�mا^سرح�والسينما�iي�هذه�ا^همة.

                                            

  .1982خت.�ترجمه�ابرهام�عوز�أضاف�عليه�ا^قدمة�وا^Tحظات،�تل�ابيب:�أور�عام،�عرض�مسر�ي�من�برتولد�بر " ياة�جليلو" 18.
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    :4فعالية�رقم�

 طرق�غ���مباشرة�لتقييد�تعب���البحث�Bكاديمي

 

  فعاليةأهداف�ال

 التعب�	�iي�ا^جال�]كاديمm.�حرّيةمباشرة�لتقييد��غ�	 خلق�الو·ي�بما�يتعلق�بالطرق�  .أ

�عرقية  .ب �مجموعات �اقصاء �ا¯ى �تؤدي �قد mÏال� �الطرق �هذه �من �بالحماية �يتعلق �،ثقافية�،تطوير�التفك�	�بما
 جندريه�ودينية�مختلفة.�

 

  ،من�ا=مكن�تقييد�البحث�Bكاديمي��ي�مراحل�عدة ֠֠֠֠

 ^وافقة�عKى�اق
	اح�البحثمرحلة�ا .1
 مرحلة�الكتابة�والنقد�]كاديم�mمن�قبل�موج��mالبحث .2
 وأمام�جمهور�الباحث�ن�iي�الحّ��]كاديم�mبشكل�خاص.�،مرحلة�عرض�البحث�أمام�الجمهور�بشكل�عام .3

  

  Bدوات

����  mصحف�يومية�وصحف�خاصة�بالبحث�]كاديم. 

  مقصات. ����

  

  س��ورة�الفعالية

 عKى�أرضية�الغرفة�اليومية�و]كاديمية�حف�يتم�توزيع�مختلف�الص . 1

�لكافة� . 2 �ا^فتوحة �العلمية �وبا^ؤتمرات �]كاديمية �با^ؤتمرات �الخاصة �الدعوات �بقص �يقوموا �أن �الطTب عKى
�الصحف �من ��،الجمهور �يِجدوا �أن �اعTناتعلÉ م �ا^واضيع��سبعة �بمختلف �ا^نعقدة �أكاديمية �مؤتمرات عن

̈ت.  وا^جا

3 .  Tالط� �تقسيم �يتم �عدد �¨�يتعدى �بحيث �مجموعات �ا¯ى ��أعضاءب �ال �مجموعة �كل��5-4كل �عKى مشارك�ن.
�جمعها �تم mÏال� �الدعوات �تلك �ب�ن �من �أو�مؤتمرين �^ؤتمر�واحد �دعوه �تأخذ �أن �مجموعه��،مجموعة �كل عKى

 �جابة�عKى�التا¯ي:�

 ات�iي�ا^ؤتمر؟/وما�هو�عدد�النساء�ا^شارك�ن�،ما�هو�عدد�الرجال  .أ

 iي�ا^ؤتمر؟�ات/وما�هو�عدد�العرب�ا^شارك�ن�،É ودما�هو�عدد�ال  .ب

 iي�ا^ؤتمر؟�ات/ما�هو�عدد�الرجال�العرب،�وما�هو�عدد�النساء�العربيات�ا^شارك�ن  .ت

 iي�ا^ؤتمر؟�ات/وما�هو�عدد�الضيوف�من�خارج�البTد�ا^شارك�ن�،ما�هو�عدد��سرائيلي�ن  .ث
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�ا^عطيات  .ج �هذه �عKى �بما�،بناء �استنتاجه �يتم �ما �هناك �ب�هل �هذه��حرّيةيتعلق �½ي �ما التعب�	�]كاديمm؟
 �ستنتاجات؟

ل�جوابك.  .ح
ّ
 هل�من�ا^فروض�أن�يكون�هناك�تمثيل�عر�ي�جندري�iي�ا^ؤتمرات�]كاديمية؟�عل

  هل�هناك�عTقة�ب�ن�تق�m»äالحقيقة�وب�ن�أصول�الباحث�ن�وب�ن�مجموعات��نتماء�ال�mÏيتبعون�الÉ ا؟  .خ

  

 يتوجب�عقد�دائرة�استماع�وتعب�	�بما�يتعلق�با^واضيع�التالية:� –�تلخيص�الفعالية�أمام�الجميع . 4

 ماذا�تعلمنا�عن�أنفسنا؟ •

 ماذا�تعلمنا�عن�ا^وضوع؟ •

 /كاديمية؟��حرّيةهل�يتوّجب�تغي�	�الواقع�ا^تعلق�بال •

 أو�ماذا�يتوّجب�أن�نفعل�¡ دف�تطوير�التغي�	�ا^طلوب؟�،ماذا�من�ا^مكن�أن�نفعل •



  
27  

 

   :5فعالية�رقم�
  التعب����ي�الفن�حرّيةانة�مك

 

   أهداف�الفعالية

 فحص�إمكانية�السماح�بنشر�كل�عمل�فmn؟  .أ

 تعلم�ا^7	رات�لتقييد�العمل�الف�mnوفحص�مدى�شرعيته.  .ب

  

  خلفية�قص��ة�للمساعدة�ع3ى�فهم�النقاش:

من�تعاون�مع��كما�أنه�كان�من�بيà م�،كان�من�ب�ن�كبار�الفنان�ن�iي�تاريخ�الفن�أفراد�ذوي�شخصيات�مث�	ة�للجدل
  أحزاب�سياسية�عنصرية�أو�شاركوا�بأفعال�غ�	�أخTقية.

الطريق�ال�mÏيتوجب�اتخاذها�بما�يتعلق�باÎعمال�الفنية�الخاصة�ما�½ي�هذه�الفعالية�ا¯ى�السؤال��إطار سنتطرق�iي�
ء�الفنان�ن؟�   ¡ ̈ؤ

   

  ]دوات:

 ات/،�أو�هواتف�محمولة�الخاصة�بالطTباØن
	نتحواسيب�متصلة�ب �

 طوعات�موسيقية�خاصة�بالفنان�ن�]تية�أسماءهم.مق �

 نص�معلوماتي�حول�ما�m»òالفنان�ن�Ðتية�أسماءهم. �

o لي3ى�ومقطوعة�موسيقية�خاصة�¡ م،�قص§ م�:مشروع;  

o �جوان�قصته�ومقطوعة�موسيقية�خاصة�به�:صفديا=غ´¥;  �masdar.net/-http://www.al  

o �  �/https://ar.wikipedia.org/wiki  ;ومقطوعة�موسيقية�خاصة�به:�قص§ ا��ا�عوضم

o ̈ن   ;محاكمته�مع�أبيه�ومقطوعه�موسيقية�خاصة�به:�إيال�جو

o  ن gibraltar.com/2012/02/ripwhitney-http://cafe –�قصة�حياة�ويت´¥�هيوس

  

  س��ورة�الفعالية

̈�يتعدى�عدد�يتم�تقسيم�الطTب� . 1 مشارك�ن.�يتم�اعطاء�كل��5- 4كل�مجموعة�ال��أعضاءا¯ى�مجموعات�بحيث�
�أعTه �ا^ذكورين �بالفنان�ن �الخاصة �]حداث �أو �القصص �أحد �ا^قطوعة��،مجموعة �اعطاءهم �يتم كما

 اصة�بالفنان.ا^وسيقية�الخ

̈ستماععKى�كل�مجموعة�أن�تبدأ�فعالي§ ا� . 2 ا¯ى�ا^قطوعة�ا^وسيقية�ال�mÏتلق§ ا.�ومن�ثم�علÉ ا�أن�تقرر�إن�كان��با
 من�ا^سموح�أن�يتم�إسماع�هذه�ا^قطوعة�iي�ا^درسة�أم�¨؟�
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ا^جموعة.�عKى��يتم�توزيع�نص�ا^علومات�الخاص�بما�m»òالفنان�عKى�،ا¯ى�ا^قطوعة�ا^وسيقية�/ستماعبعد� . 3
 ا^جموعة�أن�تقرر�مرة�أخرى�إن�كان�من�ا^سموح�إسماع�هذه�ا^قطوعة�iي�ا^درسة�أم�¨؟

̈تعKى�ا^جموعة�أن�تختار�واحدة�من��،من�مرحل�mÏالنقاش�/ن§ اءبعد� . 4  ]ربعة�التالية:�/حتما

 من�ا^مكن�/ستماع�ا¯ى�كل��«mء.  .أ

 فنانات�كان�ماضÉ م�مث�	ا�للجدل.ممنوع�إسماع�]عمال�الفنية�لفنان�ن�أو�ل  .ب

 وليس�بناء�عKى�ما�m»òالفنان�أو�الفنانة.�،يتوجب�تقييد�]عمال�الفنية�بناء�عKى�مضموð ا  .ت

  غ�	�ذلك.  .ث

  :�ي�ا=جموعة�Bمنقاش� . 5

 كما�علÉ ا�أن�تعرض�نتائجه.�، ا�mقامت�¡تêعKى�كل�مجموعة�أن�تعرض�مراحل�النقاش�ال •

• � �بتلخيص �يقوم �أن �ا^وّجه �عKى �يتوجب �توسيع �تؤيد mÏال� �ال��mÏ،التعب�	�الف�mnحرّيةالتفس�	ات وتلك
 تعارضه.
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  :6فعالية�رقم�

 الفن�وا=س�بمشاعر�الجمهور�بشكل�عام�وبا=شاعر�الدينية�بشكل�خاص

  
  أهداف�الفعالية

 فحص�أهمية�التعب�	�الفmn.  .أ

 وفحص�الظروف�ال�mÏتتطلب�ذلك.�،فحص�إمكانية�تقييد�التعب�	�الفmn  .ب

 منح�شرعية�خاصة�لتقييد�التعب�	�ا^m»æء�با^شاعر�الدينية؟فحص�إمكانية�  .ت

  

  Bدوات

صحف�وهكذا)�وال�mÏتع7ّ	�عن�موقف�ناقد�حول�]ديان��،أفTم�،قائمة�أعمال�فنية�ومنشورات�مختلفة�(كتب �
 أو�تصف�أحداث�حصلت�نتيجة�الخTف�عKى�نشر�نقد�من�هذا�النوع.�مرفق�قائمة�ُمق
	حة.�،ا^ختلفة

 .ات/أو�هواتف�محمولة�الخاصة�بالطTب�،اØن
	نتبة�حواسيب�متصل �

�ل � �الخاصة �]همية �تفس�	ات �علÉ ا �مكتوب �هذا��حرّيةورقة �مقدمة �iي �مذكورة �(التفس�	ات .mnالف�	التعب�
 ).الفصل

� � �مTحظة �ا^ادة �قرائه �ا^هم �من �للموّجه: �الرابط �iي �الفعالية:�ا^عروضة �قبل �ا^وضوع �عن �خلفية ¨كتساب
ا=سيئة�با=شاعر��التعاب�� اق�اح�Õلغاء�ا=نع�الجنائي�عن� –التعب���والقانون�الجنائي��حرّية�،ةمشاعر�ديني"

  �،19الدينية"

  

   س��ورة�الفعالية

 كما�يتوجب�شرح�ماهية�القائمة�بشكل�مقتضب.�،يتم�اعطاء�الطTب�قائمة�/عمال�الفنية�وا^نشورات . 1

�أزواج . 2 �ا¯ى �الطTب �تقسيم ��،يتم �أن �مà م �أو�اثن�نوُيطلب �واحد mnف� �عمل �أن��،يختاروا �مà م �يطلب كما
.�علÉ م�التطرق�ا¯ى�السؤال:�هل�برأ� م�يتوّجب�السماح�بعرض�ونشر��ن
	نتيبحثوا�عن�هذه�]عمال�iي�

 ُيطلب�من�الطTب�عرضه).�،هذه�]عمال�الفنية�او�منعها.�(إن�كان�هناك�احتمال�آخر

�ب . 3 �التفس�	ات �ورقة �الطTب �عKى �توزيع �ليتم �الخاصة �قراءï ا�حرّيةما�يتعلق�باÎهمية �،التعب�	�الفmn.�بعد
 بشكل�زو�ي�هل�برأ� م�يتوجب�نشر�]عمال�الفنية�أم�¨.مرة�اخرى�ُيطلب�مà م�أن�يفحصوا�

��حرّيةنقاش�عام�حول�السؤال:�هل�يتوجب�إعطاء�تقييد� . 4
ً
؟التعب�	�iي�السياقات�الدينية�وزنا

ً
أم�هل��خاصا

 الفنية؟�التعاب�	 نفس�طريقة�تعاملنا�¡ ا�مع�با�ي�يتوجب�التعامل�معه�ب

  
                                            

،�ا^عهد��سرائيKي�للديمقراطية.�(تحميل�مجاني�ع7	�موقع�38بروفيسور�مردخاي�كرمنيتسر،�شاحر�غولدمان�وع�	ان�تم�	.�ورقة�موقف�   .  19
 )http://www.idi.org.ilا^عهد��سرائيKي�للديمقراطية:�
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  قائمة�مق�حة�ºعمال�فنية�و=نشورات�مختلفة:

�(الصور�و]عمال�الكاريكاتورية�iي��"شارeي�إيبدو�" . 1 ع7	:� –��ن
	نتصحيفة�ا^حاكاة�الساخرة�الفرنسية.
�العملية��ي�مكاتب�"�iي:�معلومات�عن�العملية�iي�هيئة�الصحيفة�ومراسلÉ ا�(البحث صور)�شارeي�إيبدو 

 )."�شارeي�إيبدو 

محاكاة�ساخرة�لحياة�وموت�يسوع.��،1987"�الخاص�بمجموعة�مون�mÏبايثون�من�عام�الفيلم�"حياة�براين . 2
 )https://www.youtube.com/watch?v=EWjkmVESzFU  :(للبحث

 وليد �سرائيلّية السجون  iي الفلسطيmn ]س�	 تجربة من ا^ستوحاة ا^سرحية -�"ن�ا=وازي الزم"مسرحية� . 3
 .دقة

 ̈و فتح ب�ن يفّرق  ¨ فكا½ي بشكل الفلسطينية ا^شاكل مع ويتعامل�-�"وطن�ع�وتر�"�ال��نامج�التلفزيوني . 4
 تاريخ iي ]و¯ى للمّرة مواضيع هكذا ل تناو  يتم بحيث وجريئة هزلية انتقادية بطريقة أخرى  حركات ̈و حماس

 .يوتيوب موقع عKى كب�	ة بشعبية يتمّتع. الفلسطيmn والتلفزيون  السينما

  

  أهمية�حرّية�التعب���الف´¥�تفس��ات

  (مأخوذ�من�مقال�افتتاحية�هذا�الفصل)

�للمعاناة�¡نسانية: . 2
ً
�وأهمية

ً
ر�الفن�أ=ا

ّ
والبصرية�كتوبة�نساني�iي�سياق�القصص�ا^أ^عانا���وهو�يموضع يوف
mÏال�ãnتمنحها�مع.  

تعت7	�هذه�ا^ّ�ات�ُيطّور�الفن�القدرة�ع3ى�dحتواء�وع3ى�التما¢ي�مع�Bخرين�ومع�Âراء�وا=شاعر�ا=ختلفة.� . 3
  مهمة�للعيش�iي�مجتمع�متنوع�وديمقراطي.

تم�وصفها�ضمن�إطار�وال��mÏُيتيح�الفن�القدرة�ع3ى�إعطاء�ا=ع´³�للمشاعر�ولÌفكار�غ���مقبولة��ي�ا=جتمع . 4
�لشعور�]شخاص،�من�دون�أن�و عالم�خيا¯ي.�يستطيع�الفنان

ً
ن�عن�الطريق�الفن�أن�يقوموا�بإعطاء�تعب�	ا

̈�يشبه�القتل�عKى�أرض�الواقع).�   يقوموا�بدفع�أي�ثمن�ضمن�العالم�الواقõي�(القتل�عKى�ا^نّصة،�

iي�غياب�الفن،�يفتقر�ا^جتمع�ا¯ى��قاء.من�خ5ل�مشاهدت�العروض،�ُيتيح�الفن�للمشاهدين�التنفس�والن . 5
  Ðليات�أو�الس�	ورات�ال�mÏتتيح�Îفرادها�التعب�	�عن�مشاعرهم�وأفكارهم�الصعبة�بطريقة�حكيمة.

  

الفن�هو�مساحة�خيالية�تتيح�للشركاء�iي�ا^جتمع�اجتياز�الحدود�الزمانية�وا^كانية�^ناطق�جديدة.�تمتلك�هذه�
قد�ُتحّرِر�أفكار�الفنان�والجمهور�¡ دف�فحص�الواقع�بطرق�جديدة�ومنتِقَده،�كما��النظرة�قيمة�خاصة�¡ ا،�لكà ا

  اð ا�تتيح�تطوير�حلول�أفضل�من�تلك�الحلول�ا^تواجدة�iي�الحاضر.�

شتق�با�ي�التفس�	ات�ال�mÏتتيح�الحق�بالتعب�	�الحر�iي�ا^جال�الف�mnمن�ا^زايا�العامة�لحرّية�التعب�	�(كما�ذكرنا�iي�
ُ
ت

  ).��8-7ل�/فتتا�ي�الخاص�بال7	نامج،�صفحة�ا^قا

̈ت�ا^حّددة�iي�سنحاول�الوقوف�عKى�أهمية�التعب�	�الحر�iي�الفن�وعKى��شكالية�بمنح�هذه�الحرّية�iي�بع ض�الحا
  .من�هذا�الفصل�]و¯ى�الفعالية



  
31  

 

   :7 فعالية�رقم

  إسكات�التعب���الف´¥�بناء�ع3ى�¡نتماء�العرÓي�وغ��ه

 

  هدف�الفعالية

  وتعلم�أساليب�التعامل�معها.�،الف�mnبطرق�غ�	�مباشرة�سكات�التعب�	إعن�تعلم�ال �

  

  Bدوات

 قائمة�صفات�للمجموعة�(مرفق�اق
	اح). ،شريط�¨صق�أو�طباش�	 �

 ُيطلب�من�الطTب�قبل�أيام�من�الفعالية�بأن�يحضروا�معهم�]وراق�ا^علوماتية�التالية: �

o اكبرامج�	
 ب�	ة�iي�البTد.الخاصة�با^سارح�الك�/ش

o .برامج��ذاعة�]سبوعية 

o .امج�الشهرية�الخاصة�بالسينيماتك	ال7 

o .َمّولة�من�قبل�الدولة
ُ
  ال7	امج�]سبوعية�الخاصة�باÎوركس
	ا�ا^

  

  س��ورة�الفعالية

̈�يتعدى�عدد� . 1 مشارك�ن.�يتم�اعطاء�عKى��5-3كل�مجموعة�ال��أعضاءيتم�تقسيم�الطTب�ا¯ى�مجموعات�بحيث�
 ال7	امج�الشهرية�الخاصة�بالسينيماتك�وبرامج��ذاعة�]سبوعية.�ويطلب�مà م�عمل�Ðتي:وعة�كل�مجم

متواجدة�أو�غ�	�متواجدة�iي�القوائم؟��العرقية/�الدينيه/�والجندرية�مجموع§ م�هل –مناقشة�السؤال�  .أ
 هل�ذلك�بسبب�جودة�أعمالها�الفنية؟�أو�بسبب�أمور�أخرى؟�

 �التمثيل�الف�mn]عKى�iي�الحّ���سرائيKي�العام.حصلت�عKى��ات^جموعا�يفحصوا�أيعKى�الطTب�أن�  .ب

�بخصوص�  .ت
ً
�موقفا �ُيَبلوروا �أن �الطTب ��حرّيةعKى �iي mnالف�	مأسسح��الالتعب�

َ
�التمثيل��،ا^ وبخصوص

 تواجد�به.ا^�غ�	 ا^تواجد�أو�

 :iي�ا^جموعة�الكب�	ة�مناقشة�]سئلة�التالية . 2

 اه�iي�تمثيل�ا^جموعات�بما�يتعلق�بالتعب�	�الفmn؟هل�يجب�أن�تكون�هناك�مساو  •

 الفmn؟��/عتبار فنية�فقط؟�من�يستطيع�أن�يحدد�ما�هو��/عتباراتهل�يجب�أن�تكون� •

 عKى�الطTب�أن�ُيَبلِوروا�موقفا�تجاه�هذا�ا^وضوع.�،فحص�مسألة�التمثيل�الفi�mnي�أحداث�ا^درسة •

تجاه�التمثيل�الثقاiي�الفi�mnي�ا^درسة�مشابه�^وقفهم�الذي�من�ا^هم�قيام�الطTب�بفحص�إن�كان�موقفهم� . 3
ق�بالتعب�	�الف�mnخارجها

ّ
 أم�هو�مختلف؟�علÉ م�أن�يوّضحوا�اختTفهم.�،ع7	وا�عنه�بما�يتعل
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   :الثاني الفصل
   حرّية ب�ن والتناقضات الصراعات

��  ةالديُمقراطي غ��و  ةالديُمقراطي القيم وب�ن التعب

 

  مقدمة
�مق �iي �تطرقنا �التعب�	�الحر�/فتتاحال �iي �الحق �أن �ا¯ى �بال7	نامج �الحقوق �،الخاص �مع��،كبا�ي �يتناقض �ما

ً
غالبا

�أخرى  �وقيم �أهمية�،حقوق �لها�،أك®	�مà ا �القيم��،أو�مساوية �ب�ن �التناقض ̈ت �حا �تتطلب �أهمية. �مà ا أو�أقل
  ة�ذات�القيمة��يجابية�رعاية�خاصة.الديُمقراطي

� �تناقض �هناك �يكون �عندما �ب�ن �التعب�	��حرّيةما �مبادئ �كافة��،ةالديُمقراطيوب�ن �حماية �¡ دف �العمل يتوجب
لبعض�ا^بادئ�نتيجة�اختيار�من�ب�ن�قيم�متعددة�ذات�قيمة�ديمقراطية��ا^توقعةا^بادئ.�لتقليص�]ضرار�ا^حتملة�

  يجب�التصرف�وفقا�لسلسلة�الخطوات�التالية:�،إيجابية

ق�يتيح�تحقيق�ال  .أ
ّ
Tقيمت�ن.إيجاد�حل�خ 

 إيجاد�التوازن�ب�ن�القيم.  .ب
 التنازل�عن�القيمة�]قل�أهمية�(iي�حال�وجودها).  .ت
 منع�التعب�	�الحر.  .ث

ة�الديُمقراطيفعاليات�هذا�الفصل�دراسة�كيفية�تصرفنا�iي�الحا¨ت�ال�mÏيوجد�¡ ا�تناقض�ب�ن�القيم�سنحاول�iي�
ا�من�نمط�حياة�ا^واطن�ن.�سنحاول�دراسة�ما�إذا�وب�ن�تلك�القيم�غ�	�ديمقراطية�ال�mÏتشكل�iي�بعض�]حيان�جزء

�عKى�القيم�غ�	�ديمقراطية،�أو�ينب�ي�تقييدها؟
ً
  كان�يجب�تطبيق�مبدأ�حماية�حرّية�التعب�	�أيضا

  

  التعب���والتحريض؟�حرّيةماذا�يوجد�ب�ن�

التعب�	.�هناك��حرّيةتقييد�التحريضية�أمرا�مهما�لنقاش��التعاب�	 ب�ن�التعب�	�ا^شروعة�و �حرّيةالتمي��ما�ب�ن�يعت7	�
  موقفان�مركزيان�يحددان�ماهية�التحريض:

�النفõي . 1 ��،النهج �النهج�هو�مدى �اختبار�هذا �حدوث �احتمال �ضرر �الواقع �ارض �عKى �تسببه �قد �التعاب�	 الذي
 ة.الديُمقراطي

�علÉ ا�ا^بدئي،النهج� . 2 ��،بناء ��التعاب�	 تعت7	�مضام�ن �iي �و الديُمقراطيا^سيئة �بمثابأعضاءة �ها �يحدد �من �حرّيةة
  عب�	�والتحريض.تال

  

  التعب���حرّيةلتقييد��ةالنفعي�النظرية

̈ت�ال�mÏتشكل��حرّيةلتقييد��النظرية�النفعيةحدد�ت كان�القا��m»ò"خطرا�واضحا�وحاليا".التعب�	�التحريض�با^قو
ز�من�صاغ�هذا�التعريف التعب�	��حرّيةالفرق�ب�ن��1919بحيث�أنه�حّدد�بقراره�iي�عام��،]مريكي�أوليفر�فاندل�ه̂و

  والتحريض�كالتا¯ي:
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�أية�حال �ا^تحدث�،"عKى �ينطق�¡ ا mÏال� �الكلمات �فحص ��،يتوجب �أن�نسأل �ينب�ي �طبيعة�هذه��عماكما �كانت إذا
 
ً
�وفوريا

ً
�واضحا

ً
ما�يع�mnحدوث�أي�ضرر�بأعقاب�هذه��،الكلمات�وما�إذا�كانت�الظروف�ال�mÏقيلت�فÉ ا�تشكل�خطرا

̈ �،الكلمات�وبسب� ا التعب�	�عKى��حرّيةتنطبق�حماية��يتوّجب�عKى�الكونغرس�منع�هذا�الضرر�عن�طريق�القانون.�...�
�نسان�من�¨�يمنع�التعب�	��حرّيةمن�يصرخ�كاذبا�بأن�هناك�"حريق"�iي�ا^سرح�ويسبب�الذعر�لدى�الجمهور.�مبدأ�

  20".ةجسدينفس�تأث�	�القوة�ال�لهكان�يريد�ح�ãÏلو�قول�ما�

 هو�] التحريض
ً
  قوال�ال�mÏتشكل�خطرا

ً
  واضحا

ً
. اللفظية غ�	 البدنية القوة لتأث�	 مماثل تأث�	ه يكون  بحيث ،وفوريا

  التحريضية ]قوال مضمون  يعت7	
ً
 سياق أي iي هو الحاسم السؤال. قوله شرعية ل¿ع يكفي بما ليس ولكن ،مهما

 ،ا^حددة ]قوال بعض بحظر هذه التحريض غةصي تسمح. القص�	 ا^دى عKى تأث�	ها هو وما ،التصريحات هذه قيلت
  .عام بشكل التعب�	 حرّية تقييد كب�	 بشكل تقلص لكà ا

  من�ا^مكن�تلخيص��شكاليات�الخاّصة�بمبدأ�الخطر�الواضح�والفوري�iي�النقاط�التالية:�

 كما�هو�منوط�بنمط�حياة�من�يقوم�بتعريفه.�،تعريف�شخm»äهو�تعريف�الخطر� . 1

�يكو  . 2 �أن �ا^مكن �من �الطويل. �ا^دى �تأث�	�مدمر�عKى �للخطاب �ن �يتيح �قد �ا^دى��التعاب�	 تعاب�	 تقييد �iي ا^سيئة
�معينة �لحظة �iي �للمجتمع �آمن �النازي �اعتبار�الوعظ �ا^مكن �(من �مختلفة �أضرارا �يكون��،ولكن�،القريب قد

 تأث�	ه�ال
	اكم�mكب�	ا�وشديد�الخطورة).

بغض�النظر�عن�مدى�تأث�	ها.�صيغت�هذه�النقطة��مبدئيل�ها�بشكتعاب�	 ال�mÏيجب�حظر�مور�هناك�بعض�]  . 3
 التحريض.ولتعريف�النفعية�للنظرية�بناء�عKى�]غلبية�كمعيار�بديل�

 

  التعب���حرّيةلتقييد��ةا=بدئيالنظرية�

م�عن�
ّ
  أ^اغور:�-التعب�	�من�أقوال�رفائيل�كوه�ن�حرّيةلتقييد��ةا^بدئيالنظرية�نستطيع�أن�نتعل

�شريكا �لست �آراء�شماغر�وباراك�"... �و �،iي �الدولة �للمخاطر�ال�mÏتواجهها
ً
�التمسك��،ةالديُمقراطيÎنه�نظرا يتوّجب

سيكون�من��،وبناء�عليه�يتم�اتخاذ�القرار�بما�يتعلق�باختيار�أسلوب�الحماية�iي�رأيي�،بمعيار�ما�¡ دف�تقييم�ا^خاطر
ق"�الخاص�بالقا�m»òإغرنت�

ّ
Tالخ�	ل�¡ دف�إلغاء�قائمة�ا^ناسب�اعتماد�نهج�"التفس�Tوالتطرق�ا¯ى�وثيقة��ستق

�...ئي�"كاخ"�من�دافع�مبد .m»¼أسا �عن�الدفاع�الديُمقراطيموضوع�
ً
�مشروطا

ً
ة�هو�مبدأ�أخÓ5ي�وليس�موضوعا

  21".بمستوى�الخطر�أو�بمدى�بعده

 ا^ضام�ن ذات لتعاب�	ا�منع أو تقييد يجب. محتوياï ا عKى بناء كتحريض ]مور  تحديد بوجوب النظرية�ا^بدئية�ددتح
mÏأم" فوري خطر" لذلك كان إن سواء ،ةالديُمقراطي مبادئ تنكر ال ¨.  

� �قبلنا �سواء �قبلنا�ةالنفعي�بالنظرية ��أم �التعريفات��،ةا^بدئيبالنظرية �لهذه �الm»æء �/ستخدام �من
ً
�تخوفا هناك

� �الحد �أð �،التعب�	�حرّيةب�وا^س¡ دف �اسا¼«�mابحيث �الن�̈ستمرارية�مبدأ �ظام �الحياة �لذلكالديُمقراطيونمط .،�
  التحريض�بشكل�حذر�وخاضع�للرقابة.�قانون �ستخدامÎ �والحاجة،�ةالديُمقراطين�يتعلم�^�أهمي§ ايتوجب�إبراز�

                                            

  )331،�الصفحة�1987(تل�أبيب:�الجامعة�ا^فتوحة،��حرّية�الفرد�والهيكل�القانوني��ي�الديُمقراطية�الفيدراليةكولكه،�جيورا.�  .20
  ).243-242،�الصفحة�1994ر،�(القدس:�نيفو�للنش�حدود�التسامح�والحرّية:�نظرية�ليب��الية�ومكافحة�الكهنيةإ^اغور،�رفائيل.��-كوه�ن  .21
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   :1 فعالية�رقم
  التعب���وب�ن�الِقَيم�Bخ5قية�Bخرى �حرّيةما�ب�ن��الصراعات

 

  أهداف�الفعالية

م�كيفية�العمل�iي�ظل�التناق  .أ
ّ
 ة�]خرى.الديُمقراطيالتعب�	�وب�ن�الِقَيم��حرّيةضات�ب�ن�تعل

�  .ب �ب�ن �التناقض ̈ت �حا �iي �العمل �مراحل ��حرّيةتعلم �الِقَيم �]خرى الديُمقراطيالتعب�	�وب�ن �عKى��،ة وللتدرب
 تطبيقها.

  

  Bدوات

�ال – بطاقات�4 ���� �ب�ن �التناقض ̈ت �حا �iي �العمل �مراحل �أربعة �من �واحد �مà ا �واحدة �كل �عKى حقوق�مكتوب
 ا^راحل�مرفقة.�،ةالديُمقراطيوالِقَيم�

 قائمة�أحداث. ����

  

  س��ورة�الفعالية

�الغرفة . 1 �أرضية �عKى ̈ت��،نضع�]ربع�بطاقات �حا �]ربعة�ال�mÏتخص �مراحل�العمل �مكتوب�علÉ ا بحيث�يكون
 ة�]خرى.الديُمقراطيالتعب�	�وب�ن�الِقَيم��حرّيةالتناقض�ب�ن�

مشارك�ن/ات�كل�واحده.�تتلقى�كل�مجموعة�حدث�أو�مجموعة��5من�ّونة�مكتقسيم�ا^شارك�ن�ا¯ى�مجموعات� . 2
�ُيطلب�من�كل�مجموعة�فحص��حرّيةة�و الديُمقراطيمن�]حداث�ال�mÏتحتوي�عKى�تناقض�ب�ن�القيم� التعب�	.
�للمراحل�الظاهرة�iي�بطاقات�

ً
ا^شارك�ن�أن�يفحصوا�أهمية�تنفيذ�هذه�ا^راحل��ىالعمل.�عKهذه�/حداث�وفقا

Kى�الحدث�الذي�تلقوه.ع 

 يتوجب�تجميع�الطTب�والطالبات�للنقاش�العام.��،بعد�ان§ اء�جميع�ا^جموعات�من�مهامها . 3

�ب�ن� • �التناقض �مع �ا^ق
	حة�للتعامل �ا^راحل �مع �يتوافق �بما �مرحلة�تفك�	ها �تصف �أن �مجموعة �كل عKى
 ة�]خرى.الديُمقراطيالتعب�	�وب�ن�مبادئ��حرّية

 �بما�يتعلق�بتنفيذ�مراحل�العمل�ا^ق
	حة.�مبدئيولوا�اتخاذ�قرار�عKى�ا^شارك�ن�أن�يحا •

 نقاط�لتلخيص�الفعالية: . 4

̈ت�التناقض�ب�ن� • م�عن�مراحل�العمل�iي�حا
ّ
 ة�]خرى؟الديُمقراطيالتعب�	�وب�ن�الِقَيم��حرّيةماذا�سنتعل

التعب�	��حرّيةما�ب�ن�ُيطلب�من�ا^شارك�ن�أن�يعرضوا�موقفهم�بما�يتعلق�باق
	اح�التعامل�مع�التناقضات� •
 ة�]خرى�بناء�عKى�ا^راحل�الذي�تعلموها.الديُمقراطيوب�ن�الِقَيم�

وّجه�أن�يعكس�وضع� .1
ُ
وأن�يعكس�الفجوات�ما�ب�ن�الحق�iي�التعب�	��،التعب�	�iي�ا^جموعة�حرّيةيتوّجب�عKى�ا^

  ال�mÏتحصل�iي�الغرفة.�الس�	ورةالحر�وب�ن�مبادئ�ديمقراطية�أخرى�iي�
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  راحل�العمل:بطاقات�م

  ة:الديُمقراطيحا¨ت�التناقض�ما�ب�ن�الحقوق�والِقَيم�

ق�بحيث�يسمح�تحقيق�القيمت�ن . 1
ّ
  إيجاد�الحل�بشكل�خ5

  إيجاد�التوازن�ب�ن�الِقَيم . 2

  )�ي�حال�تواجد�ذلك( أهميةالتنازل�عن�القيمة�Bقل� .3

  منع�التعب���الحر . 4

  

  :�للموّجهم5حظات� .2

جموعات�ا^توقع�iي�صف�اعتيادي.�يتوجب�عKى�ا^وّجه�ن�أن�يختاروا�]حداث�عدد�]حداث�هنا�أعKى�من�عدد�ا^
ا^Tئمة�للصف،�وأن�يكونوا�عKى�دراية�با^واد�أو�الشروط�التعليمية�ذات�العTقة.�من�ا^مكن�إعطاء�ا^جموعة�أك®	�

 من�حدث.
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  :بطاقات�Bحداث

  

  حيفا�ي��باºقلية�الفلسطينيةمنع/السماح�بمظاهره�خاصة�    .أ

  التعب�	.�حرّيةمقابل��الحركة�حرّيةبا^س�

  اليم�ن�ا=تطرف��ي�أم�الفحممنع/السماح�بمظاهره�خاصة�ب    .ب

̈ع
	اض�مقابل�ا^س�بمشاعر�الجمهور�وأمنه   الحق�با

  نشر�أسماء�ا=شتبه���م�بالجرائم�الجنائية    .ت

  وللسمعة�الطيبة�مقابل�حق�الجمهور�للمعرفة�/ح
	امحق�

  الوضع�الصÚي�للمرشح�ن�ل5نتخاباتجمهور�عن�توف���ا=علومات�لل    .ث

  حق�الجمهور�با^عرفة�مقابل�الحق�بالخصوصية

م�وع5مات�    .ج
ّ
  �صفه�ط5بالثانوية�العامة�الخاصة�ب�-جروتبنشر�إسم�ا=عل

  والخصوصية�مقابل�حق�الجمهور�با^عرفة�/ح
	امحق�

̈�أخ5قية�=رشح�ن�=ناصب��ي�الكنيست�أو�االكشف�عن�    .ح   =جالس�ا=حليةتصرفات�

  حق�الجمهور�با^عرفة�مقابل�الحق�بالخصوصية

  عامة��ي�البلديةالكشف�عن�التصريحات�ا=الية�الخاصة�با=رشح�ن�للوظائف�ال    .خ

  الحق�بالخصوصيةحق�الجمهور�با^عرفة�مقابل�

  الثانوية�العامة�الخاصة�با=دارس�-نشر�نتائج�امتحان�البجروت    .د

  الخصوصيةق�حق�الجمهور�با^عرفة�مقابل�ح

  نشر�معلومات�للجمهور�ع3ى�برنامج�استثمار�الغاز�الطبيÜي�    .ذ

  /من حق�الجمهور�با^عرفة�مقابل�حق
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   :2 فعالية�رقم
�Ý�  التعب���والتحريض؟�حرّيةب�ن�نظريتان�للتم

  

  :الفعاليةأهداف�

م�التمي��ب�ن�حرّية�التعب�	�والتحريض�بناء�عKى�  .أ
ّ
ر�الواضح�والفوري"،�والنظرية�"مبدأ�الخط�النظرية�النفعيةتعل

  ا^بدئية.

 الوقوف�عKى�إيجابيات�وسلبيات�كل�نظرية�بالنسبة�لجميع�افراد�ا^جتمع.�  .ب

  الوقوف�عKى�إيجابيات�وسلبيات�كل�نظرية�للمجموعات�ا^سيطرة�وا^جموعات�ا^ستضعفة.  .ت

  .الوقوف�عKى�الصعوبات�وا^شاكل�ال�mÏيواجهها�تنفيذ�هذا�ا^بدأ�بواسطة�التمرين  .ث

  

  Bدوات

  ا^بدائية�وفحص�إيجابيات�ومساوئ�كل�مà ما�النفعية�والنظريةللموجه:�التمي��ب�ن�النظرية��خلفية ����

�لكل��للتمي��ما–�النظرية�النفعيةبطاقات�" ���� �اللوح،�أو�بطاقة ب�ن�حرّية�التعب�	�والتحريض�(بشكل�َمك7	�عKى
  تلميذ).

�ا�للتمي��ما�النظرية�ا^بدئيةبطاقات�" ���� �حرّية �اللوح،�أو�بطاقة�لكل� –لتعب�	�والتحريضب�ن �مك7	�عKى (بشكل
  تلميذ).

�(مرفقه) ���� �الصحافة �iي كرت
ُ
�ذ �مختلفة �جارية �أحداث �عن َسخ

ُ
�أية� –ن �هناك �كانت �إن �الطTب. �عدد بنفس

�
ً
مشكله�iي�التعامل�مع�]حداث�ا^ق
	حة،�من�ا^مكن�الطلب�من�الطTب�أن�يأتوا�بأحداث�يعت7	وها�تحريضا

 للنقاش�أمام�ا^جموعة.ليتم�طرحها�

  

���  الفعاليةس

  النظرية�النفعية –ا=رحلة�أ�

النظرية�حسب� –يوضح�ا^وّجه�ما�هو�"مبدأ�الخطر�الواضح�والفوري"�للتفريق�ب�ن�حرّية�التعب�	�والتحريض� . 1
  .النفعية

،�أو�يق�ن�من�ا^مكن،�بل�ومن�ا^فضل�أن�يتم�قمع�حرّية�التعب�	،�وذلك�عند�تواجد�الخطر�الواضح�والفوري"
�التحريض�هو�التعب�	� �الخطاب. �لنفس �نتيجة �الجما·ي �الشخ�m»äأو�لÓمن �سيحصل�لÓمن

ً
�خط�	ا

ً
�ضررا بأن

�،m قانونية"�(موشيه�نج�	ى�ظروف�الحدث�إ¯ى�أعمال�عنف،�وا¯ى�أعمال�غ�K1977الذي�يؤدي�بناء�ع.(  

2 . � �عKى �تحتوي �مجموعات �iي �عKى�5- 4العمل �]حداث �ورقة �توزيع �يتم �والطالبات،��مشارك�ن: �الطTب جميع
  وُيطلب�مà م/ن�العمل�بناء�عKى�ال
	تيب�التا¯ي:

������������������������������يطلب�من�الطTب�أن�يقرؤوا�ورقة�]حداث،�وعلÉ م�اتخاذ�القرار�بشكل�فردي�بموضوع�منع�النشر�أو   .أ
  ..السماح�به�بناء�عKى�النظرية�النفõي
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لوصول�ا¯ى�قرار�مش
	ك�بناء�عKى�النظرية�النفعية���"الخطر�بعد�ذلك،�عKى�كل�مجموعة�أن�تحاول�ا  .ب
بأي�من�الظروف�يتوجب�منع�النشر؟�وبأي�الظروف�يتوجب�السماح�به؟�(ح�ãÏلو� –الواضح�والفوري"�

  ان�هذة�النظرية�غ�	�مقبولة�علÉ م).

يتعلق��عKى�أعضاء�ا^جموعة�أن�يفحصوا�الصعوبات�ال�mÏواجه§ م�أثناء�صياغة�القرار�ا^ش
	ك�بما  .ت
̈ت�ال�mÏيتوّجب�¡ ا�منع�النشر،�وبتلك�ال�mÏيتوّجب�¡ ا�السماح�به.   بالحا

النظرية�عKى�أعضاء�ا^جموعة�أن�يستوضحوا�إن�كان�iي�التمرين�أمثلة�كانت�مسموحة�للنشر�بناء�عKى�  .ث
  ،�ومع�ذلك،�يتوّجب�منعها.ا^ق
	حة

  

  ا=بدئية�نظريةال –ا=رحلة�ب�

  للتمي��ب�ن�حرّية�التعب�	�وب�ن�التحريض".�ةا^بدئي�النظريةيوضح�ا^وّجه�ماهية�" . 1

� �أو وفقا �ا^بدئية ��للنظرية �ينص –]خTقية �والذي �الديُمقراطي، �ا^خالف�لTتفاق �الخطاب �استبعاد �يتوجب
�مبادئ� ãnيتب�¨� �من �يتمتع �بأن �و]نصاف �العدل �من �ليس �وأنه �متساو�للحرّية"، �حق �شخص �"لكل �أن عKى

�بثمار  �ُتناقض�الديُمقراطية �بكلمات �نتفوه �أن �من�غ�	�ا^سموح �أخرى: �وبعبارة �التعب�	. �حرّية �مثل �ومّ�اï ا، ها
�

ً
�مربوطا

ً
�موضوعا �وليس �أخ�Tي، �مبدأ �½ي �الديُمقراطية �"حماية �ØلغاÙ ا. �iي �تسبب �ان �ويمكن الديُمقراطية

  ).1994بمستوى�خطورة�ما"�(كوه�ن�أ^اجور،�

رك�ن�(من�ا^مكن�أن�تكون�نفس�ا^جموعات�من�ا^رحلة�السابقة).�مشا�5- 4العمل�iي�مجموعات�متكونه�من� . 2
  ُيطلب�من�ا^جموعات�العمل�بناء�عKى�ال
	تيب�التا¯ي:�

تتلقى�ا^جموعات�قائمة�]حداث�الخاصة�بالقسم�أ،�عKى�كل�مجموعة�أن�تقرر�بشكل�مش
	ك�بناء�عKى�  .أ
  هل�يتوجب�السماح�بنشرها�أم�¨.للتمي��ب�ن�حرّية�التعب�	�وب�ن�التحريض،��ا^بدئية�النظرية

�عل��م�  .ب �بل �ا=تداول، �با=وضوع �يتعلق �بما �الشخصية �مواقفهم �يبدوا ¨� �أن �ا=شارك�ن �ع3ى يتوجب

  عKى�]حداث�الظاهرة�iي�القائمة.�النظرية�ا=تداولةفحص�تنفيذ�

�  .ت �يفحصوا �أن �ا^شارك�ن ���-عKى �بناء�علىالنظرية �نشرها �تم�منع ̈ت �حا �هناك يعتقدون��هما^بدئية�و هل
  بوجوب�السماح�بنشرها؟

�  .ث �يفحصوا �أن �ا^شارك�ن �وهم��-عKى �ا^بدئية �النظرية �عKى �بناء �بنشرها �السماح �تم �حا¨ت �هناك هل
  يعتقدون�بوجوب�منع�نشرها؟�

  كما�علÉ م�أن�يلخصوا�حسناï ا.��ا^بدائية،عKى�ا^شارك�ن�أن�يلخصوا��شكالية�الخاصة�iي�النظرية�  .ج

  لخي§¦¥�أمام�الجميعحوار�ت – ا=رحلة�ت

  عKى�الحوار�أن�يتطرق�ا¯ى�النقاط�التالية:

ص�حرّية�التعب�	�أك®	،�وأي�مà م�وّسعه؟ –�النظرية�النفعيةأو��النظرية�ا^بدئية –�النظريات�ا^ق
	حةأي�من� •
َّ
  قل

�إن�أراد��النظريت�ن�ا^ق
	حت�نليختاروه�من�ب�ن��ال�mÏكانواما�½ي�النظرية� • ا^شاركون�أن�ليتم�تبنيه�iي�الدولة.
  يق
	حوا�معاي�	�أخرى،�علÉ م�طرحها�للنقاش�أمام�الطTب/ات�iي�الغرفه�التدريسية.

  هل�تعطي�/ق
	احات�الجديدة�الردود�بما�يتعلق�با^شاكل�ال�mÏظهرت�أثناء�تنفيذ�النظريات�ا^ق
	حة�السابقة؟ •
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�عKى�]  ֠֠֠֠ mnا^ب� �النشاط �الفصل�ب�ن �صعوبة �الوقت�لنقاش �ا^مكن�تخصيص �وب�ن�النشاط�من �ا^بدئي ساس
  ا^ب�mnعKى�ا^واقف�الشخصية.

  

 :للموجه خلفية
 .ا^بدائية والنظرية النفعية النظرية – والتحريض التعب�	 حرّية ب�ن للتمي� أسلوب�ن الفعالية هذه تعرض 

 إذا��كانت ما فحص حتق
	  أð ا كما. ا^توقعة النتيجة وفق التحريض وب�ن التعب�	 حرّية ب�ن تمّ�: النفعية النظرية
 ما هو ]قوال عن الناجم الواضح الخطر إن. وبيئته �نسان عKى" وفورًياِ  واضًحا خطًرا" تشكل قيلت الmÏ ]قوال

  .التحريض وب�ن التعب�	 حرّية ب�ن يمّ�

 مضمون .  افÉ قيلت الmÏ الحالة عن النظر بغض الشخص، إقوال مضمون  ا^بدئية النظرية  تفحص: ا^بدئية النظرية
  .منعه أو تقييده يجب  .¨ أم" فوري خطر" لذلك كان سواء الديُمقراطية  مبادئ   ينكر

 
 :النفعية النظرية وسلبيات إيجابيات

̈ن حرية مساحة لتوسيع   الدائم بسعÉ ا ½ي النفعية النظرية أفضلية  ان عام، بشكل  القيود فرض التعب�	،
̈ت iي أما. ومؤكٍد   واضٍح  خطرٍ   جودو  ثبت  اذا فقط يحدث وتحديدها  علÉ ا  التعب�	 حرية عKى تقييد فT ]خرى  الحا
ãÏى ضرر   هنالك كان ولو حKخرين  عÐ.  

 
ً
Tالحكومة رئيس أقوال: مث m ي   نتنياهو بيi ى يتدفقون  العرب"   بخطاب يعرف ما ، 2015 سنة /نتخابات يومKع 

 مجموعة .ا^بدئية النظرية حسب كذلك يعت7	 ولكنه النفعية، ريةالنظ حسب تحريًضا ُيحسب ¨" /ق
	اع مراكز
̈ت iي  تتضرر  ان يمكن أð ا هو النفعية النظرية iي الرئيm»æ العيب أن تعت7	 - ]قلية  نقرر  ان   علينا يجب الmÏ الحا
  .]قلية  أم ]ك®	ية  حقوق   ¡ ا، ا^س سيتم من حقوق 

 
ً
Tي خطر من كهنا ليس ]قلية، نظر وجهة من: مثi الشاعر قصائد تعليم mnولكن درويش، محمود الفلسطي 

 وفق ا^عضلة هذه iي النقاش يكون  أن  �سرائيليون  يفضل. مختلف بشكل ]مر إ¯ى ينظرون �سرائيلي�ن
   تفّضل  العربية ]قلية بينما النفعية  النظرية

ً
  .ا^بدئية النظرية وفق نقاشا

̈ت هناك تكون  قد النفعية النظرية iي" الفوري الخطر" التعليل بسبب  هأن تعت7	  -]ك®	ية مجموعة  يصادق حا
 جهة من القريب، ا^دى عKى خطًرا تشكل  ¨ ولكن البعيد، للمدى  ]ك®	ية  عKى خطًرا تشكل أدبية نصوص عKى ¡ ا

  .البعيد ا^دى عKى ليس لكن القريب ا^دى عKى إستفادة تكون  أن يمكن /قلية

 
ً
Tي" هميلخ تورات" كتاب تعليم يتم : مثi بحسب �ساءة يسبب أنه يؤكد دليل يوجد ¨ أنه بما منعه يتم ولم الكنس 

 .وا^ؤكدة ا^باشرة بالنتائج عTقة دون  ، ا^بدئية النظرية بحسب رفضه سيتم كان بينما. النفعية النظرية
 :ا=بدئية النظرية وسلبيات إيجابيات

 ا^نتم�ن لÓفراد �ساءة تقليص ا¯ى يؤدي مما التعب�	 حرّية تحديد  iي تكمن ا^بدئية لنظريةا إيجابية إن عموًما،
 التفك�	 من يحد Îنه ا^بدئية النظرية سلبيات من هو التعب�	 لحرية التحديد هذا. ولÓقليات ]ك®	ية   ^جموعة

  ).احية/فتت مقال أنظر. (الخ.. الشخm»ä والتعب�	 الواقع وفهم العقTني،

Tى العنصرّية" ترتسو ام" حركة نشرت: "مثKب صور " فيسبوك" /جتما·ي التواصل موقع عTي ا^شارك�ن الطi 
 إشارة iي" ا^خرب�ن مع يتضامنون  طTب – /ستقTل ذكرى  iي: "عنوان تحت الفلسطيني�ن لÓسرى  الداعمة ا^ظاهرة

 يجب"  :مà ا الطTب   بحق عنصرية تعليقات بكتابة ^تطرفةا الحركة هذه نشطاء وقام. الفلسطيني�ن ]سرى  إ¯ى
 ..."مخربون  ،"قتلهم يجب" ،"العربية وليست الع7	ية الجامعة هذه" ،"إرهابيون " ،"للعرب ا^وت" ،"حرقهم
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 رفع بمظاهرة هتسوفيم، هار حرم iي القدس، iي الع7	ية الجامعة من العرب الطTب من عدد شارك أنه ا¯ى يشار
 قبالة بالتظاهر" ترتسو إم" حركة نشطاء من العشرات وقام �سرائيلية، السجون  iي ]سرى  مع تضامنية شعارات
  . )25.4.2012 الشمس، موقع iي نشر".(العرب ضد عنصرية بعبارات وهتفوا العرب الطTب

 ]خطار عن الكشف عدم ا¯ى يؤدي مما بنشرها، ُيسمح ¨ ا^سيئة النصوص من الكث�	 فإن ا^بدئية، النظرية وفق
 طريقة بأي أو تربوًيا أو قانونًيا سواء ]مر معالجة يمكن ¨ لذا. الجمهور  عKى   الحركة /الناشط /الكاتب من ا^توقعة

  .أخرى 

 ا^جتمع، أفراد كل عKى تؤثر ، و/قلية /ك®	ية بمجموعات يتعلق فيما للنظريت�ن مش
	كة وايجابيات سلبيات هناك
 ]قلية ^جموعة منتمية كنت أو ]ك®	ية ^جموعة منتمية كنت سواء أنه بمعãn. له ا^كِونة موعاتا^ج جميع وعKى
̈ت iي فقط ا^سيئة التفوهات من تحدد النفعية النظرية تطبيق فإن  وأيضا حقيقًيا، خطًرا فÉ ا تشكل الmÏ الحا

  أك®	 ف�m ولذلك حالة كل عKى ا^بدئية النظرية تنطبق
ً
 بحرّية النفعية النظرية تسمح الكل، نظر وجهة من لكن. شم̈و

  .مà ا ا^بدئية النظرية تحد بينما للتعب�	 أك7	

 للنقاش العملية ]همية توضح أن يمكà ا ]مثلة فهذه ذلك ومع ]خرى، ]مثلة من العديد إضافة بالطبع يمكن
  .والتحريض التعب�	 حرية ب�ن للتمي� النظريت�ن حول  النظري 

  

  النظرية�النفعية –ة�التعريف�أ�بطاق

 مبدأ�الخطر�الواضح�والفوري�للتمي�Ý��ما�ب�ن�حرّية�التعب���وب�ن�التحريض�(اختبار�النتيجة)

".�النظرية�النفعيةتحدد�      
ً
�وفوريا

ً
�واضحا

ً
  التحريض�باÎقوال�ال�mÏتشكل�"خطرا

ع�أن�يكون�تأث�	ها�iي�ا^دى�بأي�سياق�قيلت�]مور�وماذا�يُ  –السؤال�الحازم�بما�يتعلق�به�هو�
ّ
َتوق

  القص�	.

س،�والذي�يتيح،�بل�وأنه�يحّبذ�قمع�حرّية�[...]  تب�ãnالقضاة�إغرنت�وباراك�النهج�الخاص�¡ ̂و
التعب�	،�وذلك�iي�حالة�"الخطر�الواضح�والفوري"�أو�"يق�ن�حتمm"�للتسبب�بالضرر�الشديد�

[...]�التحريض�هو�التعب�	�الذي�يخلق�iي�باÎمن�الشخ�m»äأو�الجما·ي�نتيجة�لهذه�"التعاب�	".�
ظروف�معينة�(مضمون�التعب�	،�وا^تحدث،�وا^ستمع،�و]جواء)�تراكم�من�الدوافع�ال�mÏتؤدي�

  ).1997قانونية".�(موشيه�نيج m،�ا¯ى�القيام�بأعمال�عنيفة�وغ�	�
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  النظرية�ا=بدئية –بطاقة�التعريف�ب�

� ن�التحريض�(اختبار�ا=ضمون)للتفريق�ما�ب�ن�حرّية�التعب���وب

̈�ينب�ي�أن�يكون��النظرية�ا^بدئيةتحدد� أنه�يتوّجب�تعريف�]مور�كتحريض�وفقا�^حتوياï ا.�
�عن�طريق�تقدير�نتائج�الفعل�بل�بشكل�مبدئي.�يجب�تحديد�أو�منع�ا^حتوى�

ً
التحريض�ُممّ�ا

�ب�"خطر�
ً
وشيك"�أم�¨.�يتوجب�استنكار�الذي�ُينكر�مبادئ�الديُمقراطية،�سواء�كان�ذلك�منوطا

]قوال�ال�mÏتل�ي��تفاق�الديُمقراطي�ا^تعلق�"بالحق�بالحرّية�ا^تساوية�لكل�إنسان".�بناء�عKى�
̈�يتقبلون�ا^بادئ�الديُمقراطية� هذا�ا^عيار،�فإنه�ليس�من�العدل�أن�يتمتع�أولئك�الذين�

  بامتيازاï ا.

�مبد" �هو�بمثابة �الديُمقراطية �حماية �بمستوى�موضوع
ً
�مشروطا

ً
�موضوعا �وهو�ليس �أخ�Tي، أ

 )1994�:241الخطر�ومكاð ا"�(كوه�ن�إ^اغور،�

   

  ا=واقفلفحص�أحداث�

  الحدث�Bول:�التغذية�القسرية

�عن�الوزير�إردانتايمز�اوف�اسرائيل:��-موقع�
ً
  نق5

يادة�د.�ايد^ان،�لرفض�قرار�إطTق�سراح�عTن�مب�mnباÎساس�عKى�موقف�نقابة�]طباء��سرائيلية،�بق"
خTل�ف
	ة�عTجه،�طالب��، ”دائمةمعالجة�ا^ضرب�ن�عن�الطعام�ح�ãÏفقداð م�لوعÉ م�أو�الخوف�من�أضرار�

د.�ايد^ان�وهدد�]طباء�لعدم��نصياع�للقانون�بالرغم�من�قرارات�لجنة�]خTقيات�iي�ا^ستشفى.�حان�
̈�من�اتخاذ�خطوات�تؤدي�iي�ð اية�]مر�إ¯ى��Ðوان�لنقابة�]طباء��سرائيلية�ورئيسها�ان يح
	موا�القانون�بد

 .سراح�إرهابي�ن�إطTق

 –صوت�]طباء�واحد�“"أقوال�الوزير�إردان�تحريض�وح$«�mضدي"�وكذلك��:رئيس�نقابة�]طباء��سرائيلية
  تسييس�الطب�مرفوض�والتغذية�القسرية�تعذيب".
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نذر الفيسبوك كتابات أساس ع3ى ا=حاكمات من وغ��ها خطيب محاكمة :�نيالثا�الحدث
ُ
   بقدوم ت

  .السياà¦¥ بالتعب�� الفلسطيني�ن حرّية قمع من مسبوقة وغ�� خط��ة ظ5مّية مرحلة

ا، iي الصلح محكمة تنظر
ّ
 اعتقال تمديد الشرطة بطلب ظهًرا، الواحدة الساعة 27.10.2015 الثTثاء غًدا عك

 يوم اعُتقل قد خطيب وكان. ضّده القضائّية �جراءات ð اية حãÏ اعمرو شف من) عاًما 19( خطيب أنس الشاب
. اليوم حãÏّ /عتقال رهن يزال ̈و فيسبوك، /جتما·ي التواصل موقع عKى منشوراته خلفّية عKى 16.10.2015

 لكوذ و�رهاب العنف عKى التحريض ï مة لخطيب تنسب اï اٍم  ̈ئحة العاّمة النيابة قّدمت جه§ ا، من
له الذي خطيب بحّق  /ï ام ̈ئحة تعتمد ̈و. للحكومة القضائي ا^ستشار بمصادقة

ّ
 إ¨ عدالة، محامو يمث

 عKى أنا" و" /نتفاضة عاشت" و" عربّية القدس" شعار ومà ا". تحريضّية" الشرطة تعت7	ها منشورات عKى
 ."/نتظار قائمة

د هذا 
ّ

: السيا¼«mّ  بالتعب�	 الفلسطيني�ن لحّق  خط�	ة ادرةمص ½ي خطيب محاكمة بأن عدالة محامو وأك
 وسائل استخدام من الفلسطيmn ا^جتمع وترهيب تخويف هو ومحاكمته خطيب اعتقال استمرار من الهدف"

 لها التحريض £�مة" بأّن  عدالة محامو وأضاف." لشع� م دعمهم عن التعب�	 أجل من /جتما·يّ  التواصل

 اعتداء عملية تنفيذ ع3ى للتأويل قابل وغ�� واضح التحريض يكون  أن [�ام جًدا، واضحة قانونّية أسس

 يعت�� القانون  فإن كذلك. ضبابّية مقولة مجّرد يكون  أن للتحريض ُيمكن ̈و ومحددة، وعينّية فعلّية

 لتنفيذ ناس بدفع ا=قولة هذه تتسبب ºن وقوّي  فع3ي احتمال هناك يكون  ح�ن فقط تحريضّية ا=قولة

ش�� ¨ ا=نشورات أن ف�âى  خطيب أنس قضّية �ي أما .العنيف فعلال هذا
ُ
 عي´ّ¥، شخص أو حدث أي إeى ت

  كما
ّ

 ¨ئحة �ي جاء مما انتشاًرا كتاباته أك�� أن نرى  إذ الجمهور، ع3ى للتأث�� سلطة أي يوجد ¨ للم�ãم أن

  Like".كبسة 70 من أك�� ع3ى يحصل لم d£�ام

 تحقيقات بفتح القضائي للمستشار الطلبات من عدًدا قّدم قد كان عدالة مركز أن إ¯ى �شارة وتجدر هذا 
 الفأس نرفع" لي7	مان تصريح مà ا جًدا خط�	ة وتحريضّية عنصرّية تصريحات أثر عKى إسرائيلّية قيادات ضد

 أن إ¨". كذل iي مشكلة ̈و العرب، من الكث�	 قتلت" بينيت نفتا¯ي الوزير وتصريح" ضّدنا يقف من رأس ونقطع
 مئات ويدعمها تأث�	ها لها سياسّية قيادات ½ي الشخصّيات هذه أن رغم ¡ ا التحقيق رفض القضائي ا^ستشار

 .ا^ؤيدين من Ð¨ف

 طويلة، وأسابيع Îيام /عتقال تمديد أجل من" ]منّية ]وضاع" استغTل أن عKى عدالة مركز محامو وشدد 
ل أن يمكنه تاباï مك خلفّية عKى النشطاء ومحاكمة

ّ
 مئات اعتقال Øسرائيل يتيح خط�ً	ا م¿لًقا يشك

 مركز اعت7	 وقد". عربّية القدس" شعار مثل بد� ّية، Ðن لنا تبدو سياسّية مواقف بسبب الفلسطيني�ن
نذر الفيسبوك كتابات أساس ع3ى ا=حاكمات من وغ��ها خطيب محاكمة عدالة

ُ
 ظ5مّية مرحلة بقدوم ت

  .السياà¦¥ بالتعب�� الفلسطيني�ن حرّية قمع من مسبوقة �وغ� خط��ة
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  :�لثالحدث�الثا

  زعæ¥ بإبعاد الكنيست قرار Õلغاء للعليا" ا=واطن حقوق "و عدالة زعæ¥، حن�ن النائبة التماس

�الثTثاء�اليوم،�صباح�ا^واطن�حقوق �وجمعّية�عدالة�مركز �جانب�إ¯ى�زع �mحن�ن�النائبة�قدمت
�الجلسات�عن�زع �mإبعاد التأديبّية�الكنيست�لجنة�قرار �بإلغاء�فيه�يطالبون �الكنيست�ضد�التماًسا ،47.10.201

انّية �وبا^شاركة�الرأي�عن�بالتعب�	 �زع �mالنائبة�بحّق �خط�ً	ا�مًسا�ا^لتمسون �اعت7	ها�حيث�شهور.�ستة�^ّدة�ال7̂	
 .بذلك�الصTحية�لها�تكون �أن�دون �اللجنة�اتخذته�قرار �وهو �السياسّية،

�وا^حامي�عدالة،�مركز �من�جبارين�حسن�وا^حامي�موراني�ميسانة�ا^حامّية�قّدمته�الذي�/لتماس�iي�وجاء�هذا
�الكنيست�جلسات�من�زع �mحن�ن�النائبة�بإبعاد�التأديبّية�اللجنة�قرار �أن�ا^واطن،�حقوق �جمعية�من�ياك�	 �دان
�ثاني�كانون �ð اية�(ح�ãÏّسنة�نصف�^دة�ا^ختلفة،�اللجان�جلسات�ذلك�iي�بما�السياسّية،�تصريحاï ا�خلفّية�عKى

�جزًئا�كان�زع �mالنائبة�به�تقّدمت�ما�أن�بحيث�¨تخاذه،�صTحية�للجنة�تكون �أن�دون �اتخذ�قرار �هو �إنما�)،2015
̈ �الرأي،�عن�السيا¼«�mالتعب�	 �iي�حّقها�من ل�و

ّ
 �تشك

ً
�اتخذ�القرار �أن�إ¯ى�ا^لتمسون �أشار �كذلك�سلوكّية.�مخالفة

 .التحريض�ب§ مة�زع �mالنائبة�ضد�جنائّي �تحقيٍق �فتح�عارض�للحكومة�القضائي�ا^ستشار �أن�رغم
�مقابلة�iي�أقوالها�خلفّية�عKى�يأتي�الكنيست�جلسات�عن�زع �mحن�ن�النائبة�إبعاد�أن�/لتماس�iي�جاء�كذلك

�بأن�غريب�"أهذا�يKي:�ما�ا^قابلة�iي�زع �mقالت�وقد�مص�	هم،�يتضح�أن�وقبل�ا^ستوطن�ن�خطف�حول �إذاعّية
̈ �/حتTل،�تحت�يعيشون �من�يقوم �عتقل�نا^�إسرائيل�فيه�تخطف�واقع�iي�يعيشون �طبيعّية،�حياة�يعيشون �و

ء�(...)�خطف؟�بعملّية�يقوموا�أن�غريب�أهذا�يومًيا، ء�معهم،�أتفق�̈ �كنت�وإن�ح�ãÏإرهابي�ن.�ليسوا�ه̈ؤ �ه̈ؤ
�استخدام�عKى�مج7	ون�هم�ولذلك�الواقع،�هذا�لتغي�	 �امكانّية�يرون�̈ �أناس�منفذ...�أي�منفذ،�أي�أمامهم�ليس
،�إسرائيل�تعقل�أن�إ¯ى�الوسائل.�هذه

ً
Tي�ا^جتمع�يعقل�أن�إ¯ى�قليKي�وا^واطنون ��سرائيiإسرائيل��،

ً
Tأن�إ¯ى�قلي�

 ".Ðخر�بمعاناة�ويشعروا�ا^عاناة،�إ¯ى�ينظروا
ء�جملة�جّرت�وقد�هذا �النائبة�عادت�وقد��سرائيKي،�العام�الرأي�iي�صاخبة�فعٍل �ردود�إرهابي�ن"�ليسوا�"ه̈ؤ

m وأكدت�زع� 	ّية�الصحافة�ع7	والعربّية�الع7� 	ى�مّرة�من�أك®Kا�ع ðا�با^دني�ن،�ا^ّس �تؤّيد�̈ �أ ðاستخدام�ترفض�وأ�
�الصراع�حول �الجانب،�أحادّية��سرائيلّية،�النظر �وجهة�عن�يع7ّ	 �Îنه�الع7	ّية�الصحافة�iي�"إرهاب"�ا^صطلح

 .الضحّية�أنه�عKى��سرائيKي�الطرف�يعرض�بحيث�الفلسطيmn،�العربي
�قبل�من�فرضها�تم�عقوبة�أق�ã»æيعت7	 �زع �mالنائبة�ضد�التأديبّية�اللجنة�قرار �نأ�إ¯ى�ا^لتمسون �أشار �التماسهم�iي

�بسبب�اللجنة�هذه�قبل�من�عقوبة�فÉ ا�ُتفرض�مّرة�أّول �و½ي�ما،�تصريح�خلفّية�عKى�الكنيست�تاريخ�iي�اللجنة
 .تشه�	�أو �ذمّ �تحق�	،�تحريض،�ï ديد،�يحوي �لم�تصريٍح 

�من�Ðن�ح�ãÏامتنعت�اللجنة�أن�يظهر �للكنيست�التأديبّية�اللجنة�قرارات�حول �ا^لتمسون �أجراه�فحص�من
 �هكذا�الكنيست.�أعضاء�¡ ا�تفّوه�بكث�	 �أخطر �تصريحات�خلفّية�عKى�عقوبات�فرض

ً
Tعن�اللجنة�امتنعت�مث�

�"خون �أð م�عKى�Ðن"�"سTم�حركة�أعضاء�وصف�الذي�آري �بن�ميخائيل�الكنيست�عضو �عKى�عقوبة�فرض
�والـ�بالـ"خائنة"�زع �mالنائبة�وصف�الذي�أفTلو �إيKي�الكنيست�عضو �من�وتصريح�كحول"�وادي�iي�يسكرون

�هذه�أن�غ�	 �"�رهابّية".�و �بالـ"مخّربة"�وصف§ ا�ال�mÏبركوفيتش�شموئيلوف�الكنيست�عضو �وكذلك�"قاتلة"
�بسبب�كنيست�ضو ع�ضد�اللجنة�اتخذï ا�عقوبة�أق�ã»æبينما�أصحا¡ ا،�بحق�عقوبة�أي�تلق�لم�ال�mÏالتصريحات

�الكنيست�عضو �ضد�اتخذ�قد�القرار �وكان�واحدة،�ليوم�الكنيست�جلسات�عن�إبعاد�كانت�السياسّية�تصريحاته
رت- شارون�حكومة�ضد�صّرح�الذي�إلداد�آرية �أن�يجب�إسرائيلّية،�سيادة�تحت�منطقة�عن�يتنازل �"من�بأن�أ̂و

 ".يقتل
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 ومظاهر التصريحات �ي بالتحقيق إسرائيل �ي العربية اه��الجم لحقوق " مساواة" مركز طالب�:�الرابع�الحدث

 بفريق يتعلق ما كل الخصوص وجه وع3ى عام، بشكل ¡سرائيلية القدم كرة تشوب ال«¥ العرب ضد العنصرية

 .القدس بيتار

 لكل هبنصّ  العنصرية ^ناهضة و/ئتTف مساواة مركز iي الدولية ا^رافعة طاقم قام صحاiي بيان خTل ذلك جاء
 وإيريس ،"الفيفا" القدم لكرة العالمm /تحاد iي /جتماعية وا^سؤولية ا^رافعة قسم مدير – ستام كريتسيان من

 ."يويفا" ]وروبي با¨تحاد /جتماعية ا^سؤولية قسم iي ا^ساعد بوفي�	 هوجو
 القدم لكرة العام /تحاد مع بالتعاون  دمالق كرة مTعب iي العنصرية ^حاربة إعTمية حملة إطTق إ¯ى البيان ودعا

 .مباشر بشكل اسرائيل iي

وأوصت�لجنة�الطاعة�التابعة�له�بالتحقيق�iي�التصريحات�العنصرية�ال�mÏشهدï ا�ا^Tعب��سرائيلية�iي�
̈ع m،�ومديري�فريق�"بيتار�القدس"،� السنوات�]خ�	ة�بشكل�عام�و]عمال�العنصرية�ال�mÏقام�¡ ا�مشجõي،�و

�مهاجم�الفريق�عاميت�2009حامل�كأس�الدولة�
ً
̈ت�الفوز�بالكأس،�وتحديدا ̈عبوه�خTل�احتفا ،�والذي�شوهد�

بن�شوشان،�وهو�� تف:�"أكرهك�سليم�طعمة،�أنا�أكره�كل�العرب"،�وأحداث�/عتداء�عKى�عمال�تنظيف�عرب�
وتحطيم�نوافذها�بعد�خسارة�فريق�،�ورشق�حافلة�فريق�اتحاد�أبناء�سخن�ن�بالحجارة�i2010ي�استاد�تيدي�عام�

،�إضافة�إ¯ى�حادث�/عتداء�عKى�عمال�نظافة�2011"بيتار�القدس"�مقابل�الفريق�السخنيi�mnي�ف7	اير/شباط�
 ."عرب�iي�مجمع�ا^الحة�التجاري،�iي�أعقاب�فوز�"بيتار�القدس"�iي�إحدى�ا^باريات�iي�مارس/آذار�]خ�	

�^حاربة�العنصرية�iي�الرياضة،�ويشجع�/تحادات�ا^حلية��أن�/تحاد�الدو¯ي�لكرة�القدم�ويذكر 
ً
يفّعل�برنامجا

لكرة�القدم�العضو�iي�/تحاد�العام�عKى�القيام�با^ثل،�]مر�الذي�أكده�رئيس�الفيفا�جوزيف�بTتر�iي�أقواله�
،�بيد�أن�/تحاد�العام�لكرة�القدم�iي�إسرائيل�فشل�بالعمل،�بحسب�دستور�/تحاد�ال

ً
 .عام�لكرة�القدممؤخرا

كما�طالب�ا^ركز�باتخاذ�إجراءات�وقرارات�تأديبية�تجاه�/تحاد�/سرائيKي�لكرة�القدم،�وفريق�بيتار�القدس�عKى�
وجه�التحديد،�والتحقيق�iي�مظاهر�العنصرية�iي�كرة�القدم��سرائيلية،�ومحاكمة�ومقاضاة�العنصري�ن.�كما�

مساواة�عKى�الفيفا�واليويفا،�فحص�مب�ãnلجنة�الطاعة�وا^حاكم�اق
	ح�/ئتTف�^ناهضة�العنصرية�ومركز�
السلوكية�التابعة�لTتحاد�العام�لكرة�القدم�iي�اسرائيل،�وح' م�عKى�العمل�بحسب�دستور�وتعليمات�/تحاد�

 ."الفيفا،�والعمل�بحسب�ا^عاي�	�ا^تبعة�اليوم�iي�كرة�القدم�العا^ية�وأوروبا –العالم�mلكرة�القدم�
�خصبة�Îعمال�العنف�خاصة�iي�حال�كون�إحدى�الفرق��تجدر 

ً
�شارة�إ¯ى�أن�ا^Tعب��سرائيلية�تشكل�أرضا
̈ت�العنف�iي�مTعب�كرة�مناهضة�ا^شاركة�iي�ا^باراة�فرق�عربية�حيث�رصدت�قيادة� العنصرية�أن�عدد�حا

ا^اضية،�إذ�يعت7	�فريق�"بيتار�iي�السنة��65حالة�عنصرية�هذه�السنة،�مقابل��21القدم��سرائيلية�تصل�إ¯ى�
القدس"�أك®	�الفرق�عنصرية�iي�توجهه�وتعامله�مع�العرب�حيث�سبق�أن�تعرض�الTعبون�وا^شجعون�العرب�iي�

̈عتداءات�عنصرية�وحشية�مصحوبة�بشتائم�عنصرية،�^ا�يحمله�مشجõي�هذا�الفريق� مباريات�ضد�هذا�الفريق�
ا^مثل�العربي�الوحيد�iي��-قاءات�الفريق�مع�نادي�اتحاد�أبناء�سخن�ن�من�كراهية�للعرب�وال�mÏتبدو�واضحة�iي�ل

من�خTل�الشعارات�العنصرية�ضد�العرب�وا^سلم�ن�ال�mÏيطلقها��-الدرجة�العليا�لدوري�كرة�القدم�iي�اسرائيل�
  .ا^شجعون�خTل�ا^باراة
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  :3 فعالية�رقم

 التعب���وب�ن�أمن�الدولة�حرّيةالتناقض�ب�ن� 

 

  خلفية

�]من �iي �ا^واطن�ن �حق �التعب�	�الحر�وب�ن �iي �الحق �ب�ن �الصراع �النظر�iي �]من��،عند �قضايا �نمّ��ب�ن �أن يجب
�أنفسهم �وب�ن �الدولة mnمواط� �ب�ن �بالعنف �ا^تعلقة ��،الداخKي �حدودها �ا^تعلقة�داخل �]منية �القضايا وب�ن

�أنه�من �من�الجدير�ذكره �iي�أوقات�الحرب. �الخارجية �إسرائيل�بال§ ديدات �iي �الفصل�ب�ن�/ثن�ن وذلك��،الصعب
علÉ ا�ما�ب�ن�وبسبب�عدم�وجود�حدود�متفق��،بسبب�عدم�وجود�حدود�للدولة�متفق�علÉ ا�من�قبل�جميع�ا^واطن�ن

� �وب�ن �دولة�اسرائيل �أخرى�ال�mÏتواجه �دول �iي �أيضا �الف
	ه �هذه �هذه��شكالية�iي �العالم.�ظهرت �دول iي�الحروب
  داخلها�وخارجها.

سنكتفي�iي�الفعالية�بتوف�	�الفرصة�للطTب�لنقاش�القضية�ا^ذكورة�كجزء�من�تمرين�التعامل�مع�جميع�أشكال�
  ة�من�دون�أن�ندخل�iي�صلب�ا^وضوع.الديُمقراطيالصراعات�ما�ب�ن�الِقَيم�

  التعب�	�وب�ن�]من�½ي:�حرّيةأنواع�العTقة�ما�ب�ن�

 تعب�	�تضمن�]من.�حرّية . 1
 خطرا�عKى�]من.�تع7	�تشكل�حرّية . 2
ولكنه�قد��،التعب�	�قد�تحم�m]من�من�بعض�الجوانب�حرّيةبحيث�أن��،التعب�	�وب�ن�]من�حرّيةتوتر�ب�ن� . 3

 يصيبه�بالضرر�من�جوانب�أخرى.
  

   أهداف�الفعالية

 التعب�	�وب�ن�الحق�باÎمن�الشخ�m»äوأمن�ا^جموعة�و]من�القومي.�حرّيةتعلم�العTقات�ب�ن�الحق�ب  .أ

�  .ب �التمرن �الحقوق �ب�ن �ما �التناقض �مع �السابقة�للتعامل �الفعاليات �iي �تعلموها mÏال� �الطرق ة�الديُمقراطيعKى
 ا^ختلفة.

  

 Bدوات

 أوراق�وأدوات�كتابة ����

̈ستخدام�الهواتف�ا^حمولة.�،اØن
	نتبأجهزة�حاسوب�مرتبطة� ����  أو�تصريح�

 لتالية:�ُيكتب�عKى�كل�بطاقة�واحد�من�]حداث�من�القائمة�ا –بطاقات�أحداث� ����

o فضيحة�ويكيليكس�)WikiLeaks( 

o  وزيارته�للبنان�مروان�مخول� 

o .جمعية�كسر�الصمت 

o قرية�وادي�النّعم�وخطر�ا^واد�السامه 
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o  فضيحة�مصابي�الكيشون 

o مية�خارج�القانون�Tاخراج�الحركة�/س 

 

   س��ورة�الفعالية

 مشارك�ن/ات.�5الطTب�^جموعات�تتكون�من�تقسيم�يتم� . 1

�حرّيةتختار�إحدى�البطاقات�ا^كتوب�علÉ ا�واحد�من�]حداث�ال�mÏموضوعها�اللقاء�ب�ن��عKى�كل�مجموعة�أن . 2
 التعب�	�وب�ن�الحق�باÎمن�(القائمة�ا^ق
	حة�أعTه).

 .�ن
	نتعKى�كل�مجموعه�أن�تبحث�عن�معلومات�متعلقة�بالحدث�ا^ذكور�iي�البطاقة�ع7	� . 3

ينتم�mالحدث�ا^ذكور�بند�علÉ م�أن�يقرروا�Îي��،Kى�البطاقةبعد�جمع�ا^علومات�ذات�الصلة�بالحدث�ا^ذكور�ع . 4
 iي�البطاقة:

 التعب�	�iي�الحدث�ا^ذكور�]من.�حرّيةتضمن�  .أ

 التعب�	�خطرا�عKى�]من.�حرّيةتشكل�  .ب

ولكنه�قد��،التعب�	�قد�تحم�m]من�من�بعض�الجوانب�حرّيةبحيث�أن��،التعب�	�وب�ن�]من�حرّيةتوتر�ب�ن�  .ت
 ن�جوانب�أخرى.يصيبه�بالضرر�م

 غ�	�ما�ذكر.  .ث

علÉ م�أن�يشرحوا�كيف�يتم�ذلك.�وإن��،ةالديُمقراطيالتعب�	��حرّيةبه��تدعمإن�دار�الحديث�حول�حدث� ֠֠֠֠
�ب �تتناقض �حدث �حول �الحديث �عKى��،]منوالتعب�	��حرّية��نكان �بناء �العمل �كيفية �فحص علÉ م

.كما�علÉ م�أن�ي�،ا^راحل�ال�mÏتعلموها�iي�الفعالية�ا^اضية
ً
Tصيغوا�ح 

  جميع�الطTب�بما�يتعلق�بالتا¯ي:�مع�حوار� . 5

 للتعلم�عن�الحدث.�ات/يتوجب�استيضاح�ا^صادر�ال�mÏاستخدمها�الطTب  .أ

�با^همة  .ب �عTقة �ذات �معلومات �أية �علÉ م �نقصت �إن �استيضاح �هذه��،يتوجب �عن �بالبحث �قاموا هل
� �ا^علومات �هذه �هل �ي�موجودةا^علومات؟ �هم �يجدوها؟�هل �لم �¨�ُتنشر�لكà م �ا^علومات �هذه �أن ظنون

 Îسباب�أمنية؟

وأن�تصف�تحليل�التضارب�ب�ن�الحقوق�ال�mÏاستخدمها��،عKى�كل�مجموعة�أن�تصف�الحدث�خاص§ م  .ت
̈ت�التناقض�ا^ذكورة.�،أفرادها  وأن�تصف�قرارهم�بما�يتعلق�بالتصرف�iي�حا

̈ت�ال�mÏتدعم�¡ ا�  .ث ̈ت�ال��mÏ،التعب�	�]من�ةحريّ عKى�ا^شارك�ن�أن�يعرضوا�بشكل�منفصل�الحا وتلك�الحا
 يتواجد�¡ ا�تضارب.

لتعب�	�وب�ن�احرّية�حوار�تلخيm»ä:�ُيطلب�من�الطTب�أن�ُيلخصوا�بشكل�حر�مدى�تعلمهم�عن�العTقة�ب�ن� . 6
  �.الحق�باÎمن
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  :الثالث�الفصل

  ب�ن�Bجناس�وا=ساواة التعب���حرّية

  

  مقدمة

  التعب�	�iي�ا^واضيع�التالية:�حرّيةن�أهمية�وضع�ا^رأة�وب�ن�ا¯ى�العTقة�ما�ب��الفصلسنتطرق�iي�هذا�

�(صمت�وإسكات� . 1 �بالنساء �التعب�	�الحر�الخاص �الحق�iي �لتقليص �تعمل mÏوا^خفية�ال� �الطرق�ا^باشرة ما�½ي
 النساء).

عKى�التعب�	�الخاص�بالرجال�وب�ن�حق�النساء�للحفاظ��حرّيةسنناقش�التناقضات�الحقيقية�والخيالّية�ما�ب�ن� . 2
.(m»æالتحرش�الجن)كرام§ ن�وحري§ ن� 

  التعب�	�ا^ستمّدة�من�الحفاظ�عKى�حقوق�النساء.�حرّيةسنناقش�حدود� . 3

�بالنساء�وبالرجال�  تاريخ�التعب�	�الحر�الخاص
ً
 مختلف�كليا

ُ
�ت وتأسيس�هذا��،تعب�	�النساء�iي�الحّ��العام�حرّيةعت7	�.

  22.الحق�ظاهرة�جديدة�بشكل�عام

�،التعب�	�iي�الحّ��العام�لجميع�]فراد�حرّيةلم�ُتمنح��،^رات�عديدة�،يات�السابقة�iي�هذا�ال7	نامجكما�رأينا�iي�الفعال
�الحق �هذا �ُمنحوا �الذين �أولئك ة�،ولكن

ّ
�ِقل �لو�كانوا ãÏح،�� �تم �الرجال. �من �للتعب�	�عن��/ع
	افكانوا بحق�النساء

بعد�سنوات�عديدة�من��،سياسية�(مثل�حق�التصويت)iي�]نظمة�ال�وبانعكاسهآراÙ م�السياسية�iي�ا^جال�العام�
  إعطاءه�للرجال.

�iي�هذا�ا^جال.�نتيجة�لكفاح�النساء�iي�الدول�ا^ختلفة�،منذ�بداية�القرن�العشرين
ً
�مهما

ً
ونتيجة��،نحن�نرى�تطورا

ساواة�ب�ن�النساء�¨�يزال�الطريق�إ¯ى�ا^�،يتغّ�	�الوضع�بشكل�مستمر.�مع�ذلك�،تنظيم�النساء�iي�أطر�ا^جتمع�ا^دني
 
ً
Tي�بعض�]ماكن.�،والرجال�طويiبل�وهناك�تراجع�  

تب�التاريخ�،أحد�]مثلة�عKى�إقصاء�أصوات�النساء�وأنشط§ ن�من�الحّ��العام
ُ

تبت�وبعضها�ما�زال��،هو�ك
ُ

وال�mÏك
ق�أنشطة�الرجال�iي�الحّ��العام

ّ
تلّقى�أداء�النساء�iي�ح�ن�¨�ي�،يكتب�من�ِقبل�رجال�فقط.�تشهد�كتب�التاريخ�وتوث

هذا�النقص�Ðراء�ال�mÏتد·ي�أن�ا^رأة��يدعم�،النشاط�النسائي�غ�	�معروف�للنساء�وللرجال�،أية�تعب�	.�نتيجة�لذلك
� �تستطيع �إطار�دائري �/نخراط¨ �خلق �يتم �هكذا �العامة. �]ماكن �تعميمi�mي �حول�، �ا^علومات �بنقص يتمحور

ف
	اضات�خاطئة�تتعلق�بقدراï ن.�تؤدي�هذه�/ف
	اضات�إ¯ى�عدم�انتخاب�بحيث�ُيستمد�مà ا�ا�،النشاطات�النسوية
�مع�الطTب�iي�النشاط�التا¯ي�عن�إسكات�أصوات�وأنشطة�النساء�بما�

ً
م�سويا

ّ
النساء�iي�الحّ��العام�(وهكذا).�سنتعل

.m»¼ى�الحّ��/جتما·ي�والسياKها�ع	ق�بالتوثيق�التاري)ي�وعن�تأث�
ّ
  يتعل

                                            

   �ن
	نت.تجدون�معلومات�اضافية�حول�حقوق�النساء�عKى�مر�التاريخ�iي�مواقع�مختلفة�iي�شبكة�   22
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   :1فعالية�رقم�
 قصاء�النساء�من�الكتب�التاريخيةإ

 

   أهدف�الفعالية

وعرض�تأث�	�هذا��سكات�عKى�النساء��،عرض�إسكات�صوت�النساء�عن�طريق�إقصاÙ ن�من�الكتب�التاريخية �
  والرجال.

  

  Bدوات

 وتلك�ال�mÏيتعلمون�مà ا�Ðن.�،موا�مà ا�iي�ا^اm»òلعKى�الطTب�أن�يحضروا�كتب�التاريخ�ال�mÏتع �

 وأدوات�كتابة.�،بريستول  لوحات�4-�3،أوراق �

 ليبحث�الطTب�عن�ا^علومات�التالية:�اØن
	نتبأجهزة�حاسوب�متصلة� �

  �نساء�عظيمات��ي�التاريخصفحة�الفيسبوك�

   �The uprising of women in the Arab worldالعربيانتفاضة�ا=رأة��ي�العالم�صفحة�الفيسبوك�أو�

  �.تحت�لسان�شخصيات�نسوية�-^رأةمركز�دراسات�ا�- او�صفحة�موقع�مساواة

  

  س��ورة�الفعالية

  الجزء�أ

وعلÉ م�أن�يجدوا�أسماء�القاده�والقائدات��،عKى�الطTب�أن�يتصفحوا�بشكل�عشوائي�كتاب�التاريخ�خاص§ م . 1
 أسماء�عKى�]ك®	).�10وعلÉ م�أن�يسجلوا�أسماÙ م�عKى�ورقة�بخط�جّيد�وواضح.�(�،ا^ذكورين�به

2 . � �ورقيه �وضع�لوحة �الغرفةيجب �منتصف �هذه��،iي �عKى �جمعوها mÏال� �يضعوا�]سماء �أن �الطTب �من يطلب
 ان�لزم�/مر).�اضافيةاللوحة.�(يجب�وضع�لوحة�

 علÉ م�أن�يتطرقوا�ا¯ى�النقاط�التالية:�،يعد�التمعن�باÎسماء�ا^وضوعه�عKى�اللوحة . 3

�ع • �أسماءهم/ن �ا^ذكورة �والرجال �النساء �ب�ن �ما �]رقام �iي �هو�الفرق �الورقيةما �اللوحة �من��،Kى كيف
 ا^مكن�شرح�ذلك؟

 وعKى�واقعهم/ن.�،التطرق�ا¯ى�تأث�	�الواقع�ا^تواجود�عKى�اللوحة�الورقية�عKى�حقوق�النساء�والرجال •

  الجزء�ب

�صفحة�مشروع . 1 �iي �ا^ذكورة �الشخصيات �ب�ن�تلك �من �شخصية �يختاروا �أن �الطTب �iي�" عKى �عظيمات نساء
 "�iي�الفيسبوك�انتفاضة�ا^رأة�iي�العالم�العربيiي�الفيسبوك،�أو�بصفحة"�أو�صفحة�الفيسبوك�"�التاريخ

دعوة��،أو�بد¨�من�ذلك�،ير�ا^وّجه:�اختيار�وطباعة�شخصيات�نسائية�مذكورة�iي�ا^وقع�للطTببناء�عKى�تقد . 2
�الشخصيات� �وعن �ا^وقع �عن �بأنفسهم �يبحثوا �أن �مà م �والطلب �الحاسوب �غرفة �إ¯ى �والطالبات الطTب

 به.�ا^ذكورة
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 iي�العمل:��رار لTستمعKى�الطTب�أن�يقرروا�بأي�واحدة�من�هذه�الطرق�هم�يفضلون�أن�يعملوا� . 3

�  .أ �ورقية �لوحة �التاريخية�مش
	كةإنشاء �بالشخصيات �خاصة �iي��،جديدة �اختاروها mÏال� �تلك �مكان لتحل
 جزء�الفعالية�]ول.

 إضافة�لوحة�ورقية�جديدة�لشخصيات�نساء�قياديات�iي�التاريخ.  .ب

 باللوحة�الورقية�]و¯ى.�/كتفاء  .ت

 باللوحة�الورقية�الثانية.�/كتفاء�  .ث

 ط�التالية�بشكل�عام:نقاش�النقا . 4
 لنشاطات�نساء�قائدات�عKى�مر�التاريخ؟�ما�½ي�هذه�التأث�	ات؟ذكر�هل�هناك�تأث�	�لعدم�وجود� •

 هل�يجب�التعامل�مع�هذا�النقص؟�كيف؟ •

 وما�½ي�وظيفة�الرجال�iي�تغي�	�الواقع؟�،ما�½ي�وظيفة�النساء •
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   :2 فعالية�رقم

 تحرش�الجنè¦¥التعب���وب�ن�ال�حرّيةالع5قة�ب�ن�

  أهداف�الفعالية:

 ".الجنسيةتعلم�مصطلح�"التحرش�الجنm»æ"�وقانون�منع�"التحرشات�  .أ

التعب�	�الخاصة��حرّيةفحص�العTقة�ما�ب�ن�التحرشات�الجنسية�الخاصة�بالنساء�(عKى�]غلب)�وب�ن�تقييد�  .ب
 بالنساء�والرجال.

  ومع�تأث�	اï ا.�الظاهرةفحص�طرق�للتعامل�مع�هذه�  .ت

 :Bدوات

 فارغة. وبطاقاتوات�كتابة�أد �

� �m»æسخ�عن�القانون�الحا¯ي�^نع�التحرش�الجن
ُ
 :�ن
	نتمن�ا^مكن�تحميلة�من� –ن

  aw/kns14_harassment.pdfhttps://www.knesset.gov.il/review/data/heb/lا^وقع��لك
	وني�للكنيست:�من�

  http://kayan.org.il/Public/Brochure%20sexual%20harrassment.pdfمن�مركز�كيان�أو�

  س��ورة�الفعالية:

�،�mÏيعت7	�استخدامها�بمثابة�تحرش�جنm»æعKى�كل�طالب�أن�يكتب�عKى�ورقة�صغ�	ة�واحدة�جملة�أو�كلمة�ال . 1
ُيطلب�مà م�كتابة�كلمة�أو�جملة�ال�mÏيعت7	�استخدامها�بمثابة�إطراء�أو�توجه�شر·ي�للجنس��،وعKى�ورقه�ثانية

 Ðخر�¡ دف�ا^غازلة.

�ذلك . 2 �الغرفة�،بعد �أرضية �عKى �كتبوها mÏال� �الجمل �يضعوا �أن �الطTب �من ��،ُيطلب �أن �دون �ب�ن�من يفصلوا
 ¡ دف�ا^غازلة.�ةشروعا^ب�	�التعأأو��،لتحرش�الجن�m»æالواجب�حظرهأ�ال�mÏتدل�عKى�و�الكلماتا�الجمل

ُيطلب�من�ا^شارك�ن�رفع�الورقة�عن�أرضية�الغرفة�وليحددوا�ما�اذا�كانت�هذه�الورقة�برأ� م�منتمية� –بالّدور� . 3
 �التعاب�	 ا¯ى�

ً
�جنسيا

ً
 علÉ م�تعليل�اجاب§ م.�،شرعيةأم�½ي�تعت7	�مغازلة��،ا^منوعة�ðÎ ا�تعت7	�تحرشا

 مشارك�ن�لتنفيذ�مهمت�ن:�5-4ا¯ى�مجموعات�تتكون�من��ا^جموعةيتم�تقسيم��،iي�ð اية�الدور � . 4

 ُيطلب�من�كل�مجموعة�أن�تقوم�بصياغة�قانون�^نع�التحرش�الجن�m»æبحيث�يعكس�النقاش�الدائر.  .أ

�ذلك  .ب �من �ان§ اÙ م �الجنæ«�،عند �التحرش �^نع �الحا¯ي �القانون �ا^جموعاتُيوّزع �عKى m،أن��� �ا^شارك�ن عKى
 يقارنوا�ما�ب�ن�القانون�الحا¯ي�وب�ن�القانون�الذي�قاموا�بصياغته.

   نقاش�عام: . 5

لب�مà م�تنفيذها؟ –بالّدور�  .أ
ُ
 عKى�كل�مشارك/ة�أن�يذكروا�ماذا�تجدد�لهم�iي�عملية�التفك�	�با^همة�ال�mÏط

 والنساء؟�التعب�	�ما�ب�ن�الرجال�حرّيةل�متشا¡ ةهل�هناك�أهمية�  .ب

عت7	�تحرش�جنm»æ؟�ما�هو�تأث�	�هذا�التقييد؟  .ج
ُ
 هل�يتوّجب�تقييد�الحديث/�الكتابة�وال�mÏقد�ت

̈ت�التناقض�ما�ب�ن�حماية�  .د لحماية��وب�ن�الحاجةبالرجال��الخاصةالتعب�	��حرّيةكيف�يتوجب�العمل�iي�حا
̈ت�لحماية�الرجال)�عن�طريق�قانون�^نع�التحرش�الجن  m»æ؟النساء�(iي�بعض�الحا



  
51  

 

   :3 فعالية�رقم
 التعب���و¡باحية�حرّية

 

  أهداف�الفعالية

�  .أ �ب�ن �ما �التناقض �بشكل�عام�حرّيةالنظر�iي ��نسان �اح
	ام �للدفاع�عن �الحاجة واح
	ام�ا^رأة��،التعب�	�وب�ن
 بشكل�خاص.

 فحص�مدى�شرعية�تقييد�ا^واد��باحية؟  .ب

 التعب�	�عند�الحديث�عن�الرجال�والنساء؟�حرّيةهل�هناك�حاجة�للتعامل�معه�بشكل�مغاير/�مساوي�ل  .ت

 

  : Bدوات

�و  � �النسوية �"عن �ا^قال: �عن �مصورة ��،التعب�	�حرّيةنسخ �بموضوع �ا^حكمة �بروفيسور��،"تبوزيناوحكم من:
 أوريت�كم�	�(مرفق).

 iي�اليوتيوب�العرب-كل-ليدي-فيلم:�لم�يمقطع�فيديو�من�ف �

 وأفTم�تخطيط�بألوان�مختلفة.�بريستول  لوحات�،أوراق�وأدوات�كتابة �

  

  : س��ورة�الفعالية

 بشكل�كامل.�قراءتهويطلب�مà م��،يتم�توزيع�ا^قال�ا^ذكور�أعTه�عKى�الطTب . 1

2 . � ��ا^جموعةتقسيم �من �متكونه �مجموعات �وطا�مشارك�ن،�4ا¯ى �طالب�ن �مجموعه �كل �كل�iي �من �ُيطلب لبت�ن.
أو��،مجموعة�أن�تقوم�بكتابة�رسالة�رد�Îوريت�كم�	.�علÉ م�iي�البداية�أن�يقرروا�إرسال�الرسالة�بشكل�جما·ي

 الطالبات.من�أخرى�الطTب�و �من�ةمنفصل�رسالةأن�يكتبوا�

 نقاش�عام: . 3

ال�mÏجعل§ م��عاءات/دوعلÉ م�أن�يشرحوا��،كل�مجموعة�أن�يقرؤوا�رسائل�الرد�ال�mÏكتبوها�أعضاءعKى�  .أ
علÉ م�أيضا��للطTب.للطالبات�ورسالة�منفصلة��رسالةلكتابة��/دعاءاتيكتبون�الرسالة�ا^ش
	كة�وما�½ي�

 أن�يعرضوا�ا^عضTت�]ساسية�ال�mÏواجهوها.

̈ت�ال�mÏيتواجد�¡ ا�قانون�واحد�بموضوع�  .ب �إن�كانت�برأ� م�الحا �أن�يوضحوا التعب�	��حرّيةعKى�ا^شارك�ن
̈ت�غ�	�صائبةللرجا ̈ت�ال�mÏيتواجد�¡ ا�هذا�القانون�½ي�صحيحة�وُم7	ره.��،ل�والنساء�½ي�حا  والحا
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  وقرار�ا=حكمة�بموضوع�تبوزينا�،التعب���حرّيةعن�النسوية�و 

��  23مقال:�أوريت�كم

�ما�بحقر�واحدة�من��نجازات�الكث�	ة�^ن�ي
ً
�ن�"الحركة�الحركة�النسوية�وخصومها�هو�التماثل�العام�ا^فهوم�ضمنا

�،قيمة�اجتماعية�مقّدسة�،كما�هو�معروف�،½ي�،التعب�	�حرّيةالتعب�	".��حرّيةالنسوية"�و�"ال§ ديد�الذي�تتعرض�له�
�و الديُمقراطي�روح�½ي �]فواه �فكر�Øسكات �أنه �النسوية �الحركة �ناقدي �يد·ي �اللي7	الية. �الحياة �وأسلوب .� ارها¡Ø ة

�يقوّ  �أن �يحاولن �النسوية ��باحيةأنصار�الحركة �حظر�نشر�ا^واد �خTل �الحر�من mnالف�	التعب�� �منه��،ضن والحد
"m»æالجن� �"التحرش �ال�،بحجة �بمTحظات�/جتماعية�تعاب�	 وتقيد �ودي�ا^تعلقة m»æجن� �مضمون "ب�ن��ذات

�/صحاب" �اجل، ��من �كل �إسكات �ا^شددة�يفكا½تفوه �الرقابة �فرض �خTل �عKى��من �ا^قبولة باللباقة�"للمفاهيم
 ".السياسية�جتماعية/ 

�عKى�عقب.�من�]فضل��/ï اماتتنجح�هذه��،كث�	ة�أخرى مواضيع�كما�هو�الحال�iي��،ولكن
ً
بقلب�الحقيقة�رأسا

 
ُ

̈�تستسلموا�Îساليب��قناع��،]ساسيةا^بادئ�ن�أن�تتذكروا�لك   ف�و]فكار�ا^سبقة.يخو تعKى�ال�ا^ستندةوأن�

ولنمط�الحياة�اللي7	ا¯ي�غ�	�مرتبطة�با^تعة�الحسية�ا^ستخلصة��الديُمقراطيظام�التعب�	�للن�حرّية]همية�الكب�	ة�ل
� �من �والحميميةالدعايات �أو�"الثقيل�ن"�،ا^ث�	ة �Ðراء��،"أشقياء" �أصحاب �حقوق �عن �الدفاع �iي �مرتبطة لكà ا

�و  �ï دف��Øسماع�صوï م�iي�وقت�،حبوبةا^�غ�	 /ستثنائية �يسكتوهم. التعب�	�ا¯ى�حماية��ةحريّ يفضل�الكث�	ين�أن
�بشعبية �¨�تحظى mÏال� ��،"ة"ا^زعج�،]قليات �النظام �أن �iي��الديُمقراطيبحيث �وا^ساواة �الرفاهيه �بضمان ُملَزم

� �"قدسية" �تكمن �]من�حرّيةالحقوق. �تملك ¨� �Îقلية �الحاكمة �]غلبيه �ترهيب �بسهولة �/ع
	اف �،التعب�	�iي
�مà ا ��،ولتخويفها�،وللسخرية �بنفسهاولتقويض ��،ثق§ ا �فرص§ ا �الكلمات��لتعريفوðØ اء �خTل �من �نفسها ولتقوية

  .وال7	امجو]فكار�و]حTم�

�/قليةوهكذا��،تبادلها�وا^شاركة�¡ ا�،مجموعات�]قلية�من�تطوير�]فكار�أعضاءالتعب�	�هو�الوسيلة�ال�mÏتمكن�
علوم�أن�]غلبية�الحاكمة�ليست�مهتمة�بتعاظم�¡ دف�النمو.�من�ا^وتأييد��،متبادل�دعموالتشجيع�تحصل�عKى�ال

�عKى�هيمنة�الحاكم�ن�،]قلية�¡ ذا�الشكل
ً
التعب�	�الخاصة�بمن��حرّيةينب�ي�أن�نحم��m،لذلك�،Îنه�قد�يشكل�خطرا

� �أو�الحفاظ�عKى�هوي§ م�كأقلية�مقابل�]غلبية �وصياغة�وإنشاء �إ¯ى�خلق �وبأي��حبوبةا^�غ�	 يسعون من�كل�نظام
  ثمن.

�¨� �نمط �نظر فكر�يزال �وجهة �النسوية �من��وفكر �الحركة �الرغم �عKى �ذلك �بشعبية. �¨�يحظى �الذي �]قليات عالم
الحقوق�للنساء"�من�دون�أن�يكن�iي�الكTم�ا^عسول�الذي�يخرج�من�أفواه�الكث�	ين�من�ا^دع�ن�بتأييد�"ا^ساواه�

�بحيث�أن�كل�تطّرق�إلÉ ا�يعت7	�فوضوي�أو�أð م�يصرحون�بأن�هذه�ا^ساواة�½ي�مفه�،لهم�أية�نية�لتنفيذه
ً
ومة�ضمنا

�¨�يقتصر�عKى��،وُممل �النسوي �الحياة �بنمط �/ل
ام �لكن .m»òا^ا� �بظTل �وتلطخه �النساء �تضر�بجمهور �أð ا بل
7ّ	ره�والساذجة�بسبب�إتمام�الثوره�الجندرية�،التصريحات�السطحية

ُ
عKى�كل�ما�يستطيعون�صلن�حÎن�النساء��،ا^

  ن�الوقت�قد�حان�ل�ستمتاع�بالحياة�وØيقاف�الصراعات.وÎ �،تحصيله

وليس��،و/ع
	اف�بأهميته.�هو�يشمل�الو·ي�لحقيقة�أن�النساء�،يبدأ��ل
ام�النسوي�من�مراقبة�الواقع�/جتما·ي
�إ¯ى�الشوارع�،هن�من�يتم�ا^تاجرة�¡ ن�كأمتعه�iي�سوق�رقيق�الجنس�iي�إسرائيل�،الرجال

ً
�من�دون�أن�يخرج�أحدا

.�النساء�وليس�الرجال�هن�من�يتم�قتلهن�عKى�أيدي�أزواجهن�وأفراد�عائïT ن
ً
سواء�كان�القتل�عKى�خلفية��،صارخا

                                            

اصدار�كرمل,�القدس.�تم�النشر�غ7	�ا^وقع��النسوية�¡سرائيلية�القانونية�و¡جتماعية, –كرامة�آدم�وحواء��)2007. (كم�	,�أوريت   23

  �ops.com/orit/?p=5022-http://2ndلك
	وني:
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�ãى�خلفيات�ذكورية�سلطوية�أخرى.�النساء�،شرف�العائلةما�يسمKهن�من�يتعّرضن�للضرب��،وليس�الرجال�،أو�ع
�بشكل�يوميوالتحرش�¡ ن�جنسي�،يتم�اغتصباهن�،من�قبل�أفراد�عائلة�عنيف�ن

ً
ضدهن�iي��كما�يمارس�التمي� �،ا

  مكان�العمل�وiي�قانون�]سرة.

 
ً
�تعب�	ا �النسوي �الو·ي ب

ّ
�ل�،يتطل �الستار�عن �الظاهرةيكشف �للجمهور ، �البعض�ويربطها�،ويعرضها �بعضها �،مع

مث�	ة�لغضب��.�و½يشعبيةويتعلم�أنماط�القمع�والتمي��الجماعية.�هذه�العبارة�ليست��،ويوضح�العTقة�فيما�بيà ما
�مريح�له ء�،من�يعت7	�هذا�الواقع �التفك�	�و�ه̈و �.�/ع
	اضيطالبون�بحماي§ ا�من �النسوي يواجه�التعب�	�عن�الو·ي

�والسخرية ��سكات�،�س§ زاء �ا¯ى �ï دف mÏال� �وال§ ديدات �لذلك�،القذف �التغي�	. �ومنع �إ¯ى��،والتجميل هو�بحاجة
�عKى�التطور�والنمو�عKى�الرغم�من�التنكيل�ا^منهج.الحماية.�فهو�يحتاج�أيضا�إ¯ى�دعم�قوي�وم

ً
  هم�ليكون�قادرا

�كانون �26�تاريخ�(من�وآخرين�للصحافة�)walla(�وd �موقع�ضد�وآخرين�(غرونيخ)�يرون�ن��يت�قضية�قرار ��ي

  ¡سرائي3ي.�القانون ��ي�وقررهم�،ذلك�بكل�فاردي�كوبي�د.�القاë¦¥�اع�ف�،)2004�ثاني

�،ومه�ن�وساخر �تجاري �بشكل�ا^رأة�جنس�تستخدم�وال�mÏ،جنسية�دعاية�"تابوزينا"�ل�خرونوآ�يارون�ن�	يت�صنعت
�)וואלה(�و/ �شركة�به�قامت�النقد�شديد�مقال�نشر �بعد�الجنسية.�و]وهام�الجما·ي��غتصاب�تشجع�أð ا�كما
  والقذف.�التشه�	 �بحجة�شركةال�بمقاضاة�آخرون�وأشخاص�يارون�ن�	يت�قامت�،باØعTن�يتعلق�بما

كما�أنه�ألقى�بوجههم��،كشف�النشر�الصحفي�ا^ذكور�أعTه�إزدواجية�العامل�ن�iي�مجال��عTن�ا^دع�ن�السذاجة
�السهل �والربح �الكسب �أجل �من �بأنه �الواضحة �النساء��،الحقيقة �بأجساد ��تجار �عن �يمتنعوا �أن علÉ م

��،اني§ نوبجنس �تصريح �ذلك �إن �الجما·ي. �ل�غتصاب �التشجيع �الجنm»æلحد �القمع �آلية �يكشف �واضح �،نسوي
�والتشه�	�،ويوضحه �القذف �دعوى �وشجبه. �منه �بالت7	أ �ينادي �أنه �و/زدراء�،كما �السخرية �مثل �أظهرها��½ي mÏال

½ي�محاولة�إسكات�وتخويف�ï دف�إ¯ى�منع�تطور�الو·ي�النسائي�ولقمع�]قليات�ال��mÏ،ا^دع�ن�ضد�ا^وقف�النسوي 
  .تطالب�بتعزيز�هذا�الو·ي

ا=حكمة�رأت�أهمية�خاصة�لم�يتفا�ئ�ولم�ُيخطئ�القا�m»òكوبي�فاردي�عندما�حّدد�ببساطة�وبشكل�حاسم�بأن�"

عطي�ا=حكمة�ل�،يبدو�أن��ي�تنفيذ�هذه�الحماية�الخاصة�،وبالتاeي�،Õنتقاد�القضايا�العامة
ُ
��حرّيةت

ً
التعب���وزنا

�أخرى  �مسائل ��ي �له �سُيعطى �الذي �ذلك �هذأك���من �عKى �بناء �النهج" �ا^ناهض��،ا �النسوي �ا^وقف �إبداء يحتاج
�m»æعن�موقف�]قليه��الفاضحل�ستخدام�الجن�	ع7ّ

ُ
وعKى�الجهاز��،جماه�	يةذات�قيمة��،حبوبةا^�غ�	 للحماية.�½ي�ت

 اللي7	ا¯ي�ضمان�إسماعه.�الديُمقراطيالقضائي�iي�ا^جتمع�

�القيمة �تعب���نفس �لكل ��،ليس �مستوى �تعب���اeى �كل �يحتاج �و ̈و �تصريحات �هناك �الحماية. �من �تعاب�� واحد

�أن�يضر��،ال«¥�تعت���جشعة�ماديا�،مسيئة�ومهينة �ليس�بالضروره وتقوي�Bفكار�ا=سبقة�الخطرة�وا=تشرشة.

� �هذه �ضد �النسوي �ا=حمي�حرّيةب�التعاب�� ¡حتجاج ���جديرة��،ةالتعب �ليست �التصريحات �هذه �ºن وذلك

�ذلك �مع �dحتجا�،بالحماية. �الجّيدةيحتاج �الحماية �إeى �نسوي �محبوب�،ج ���غ ���تعب �هو �قيمة��،ºنه ذو

  وال«¥�تتعرض�للهجوم.�،اجتماعية
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   الرابع�الفصل

  التكنولو�يالتعب����ي�العصر��حرّيةتحدي�

  

  مقدمة

سريع�بتجهة�من���ن
	نتتسّبب�يتأث�	ات�كث�	ة�ومتنوعة�عKى�الثقافة�السياسية�ا^حلية�والعا^ية.���ن
	نتا�لشبكة
�وتوسعاهاالديُمقراطي�الس�	ورة �أخرى �،ة �ناحية ��،ومن �الحياة��تتسببقد �نمط �تدعم �أð ا �كما �بالضرر. لها

�الوقت�،الديُمقراطي �نفس �هذه�،وiي �تؤدي �الدولة��الس�	ورة�قد mnبمواط� �الخاصة �]ساسية �بالحقوق �ا^س إ¯ى
  �	ها.والحق�بالكرامة�والسمعة�الحسنة�وغ�،الحق�iي�الخصوصية�-والعالم�

�هذا �iي �الشبكة�الفصل�سنحاول �تأث�	ات �ا¯ى �وتعزيز��عKى�التطرق �الديُمقراطيتمك�ن �ا¯ى مقابلة تأث�	اï ا��التطرق
  السلبية.�

  : ةالديُمقراطي�الس��وراتمّ�Ýات�التعب���الحر��ي�الشبكة�وال«¥�تساهم��ي�تمك�ن�

ف��mتنتج�قدر�كب�	�من�ا^ساواة�iي�قدرï ا�عKى��،ة�iي�عدة�نوا�يالديُمقراطيتعزيز�وتمك�ن��إمكانية�ن
	نت� ل�لشبكة
رد�أ^واطن�ن�من�ال�و½ي�تمكن�،كما�أð ا�تساهم�iي�زيادة�الشفافية�iي�ا^ؤسسات�الحكومية�،نقل�ا^علومات�و]فكار

  .واسعالسريع�و ال

اشرة�تستطيع�مؤسسات�النظام�الحاكم�أن�تكون�عKى�عTقة�مب –�إع5م�ا=واطن�ن�بنشاطات�النظام�الحاكم . 1
�فوري �بشكل �ا^واطن�ن�بنشاطاï ا عِلم

ُ
�ت �أن �أð ا�تستطيع �كما �نس �mمع�جميع�ا^واطن�ن. �بشكل وiي��،وسريعة

ق�الوزراء�و 
ّ
الكنيست�عملهم�iي�ا^واقع��أعضاءبعض�]حيان�½ي�تستطيع�أن�تطلب�أراÙ م�بشكل�مباشر.�(يوث

�أعضاءيناقش��،لك
	ونية�ا^فتوحة�للجمهور نشر�الكنسيت��سرائيKي�أبحاثه�ع7	�ا^واقع���،ا^خصصة�لذلك
ينشر�الناشط�ن�iي�ا^جتمع�ا^دني�معلومات�حول��،الكنسيت�منتخبÉ م�ع7	�شبكات�التواصل��جتما·ي�وغ�	ها

 كما�أð م�يرّدون�علÉ ا�بشكل�منتظم).�،نشاطات�الحكومة

�مستمريمكن�للمواطن�ن�التعب�	�عن�انتقادهم�لنظام�الحك –�مراقبة�النظام�الحاكم . 2 وكما�يمكà م��،م�بشكل
�السياق �هذا �iي تنظيم�سريع��ن
	نتشبكة�تتيح��،إبTغ�بعضهم�البعض�عن�ا^شاكل�ا^تواجدة�iي�نشاطاï ا.

�dجتماعية �لíحتجاجات �½ي�تشجع�،وواسع �لذلك، �الحاكم��نشر�العرائض�باØضافة �النظام �نشاطات ضد
ول�وما�وال�mÏتسمح�بال�،ال�mÏتستحق�أن�يستنكرها�الجمهور  تضامن�مع�نضال�ا^جموعات�ا^ختلفة�(داخل�الدُّ

 بيà ا).

3 . ��³¦îم�وقت�أي�من�أوسع�نطاق�ع3ى�فكارBو�ا=علومات�ي�مقال�ا^قدمة –نشرiض�أن��،كما�أشرنا�	
من�ا^ف
�عKى�التوافق�بحيث�يتم�التوصل�اليه�من�خTل�تبادل�وجهات�النظر.�الديُمقراطيتكون�

ً
�قائما

ً
��ن
	نتة�نظاما

 ي�أداة�ذات�قدرات�مث�	ة�ل�عجاب�لتبادل�]فكار�بحيث�يتأسس�علÉ ا�التوافق�أو��تفاق.½

4 . � �أو�مجانية�لنشر�Bفكار�وا=علومات �قليلة �مصادرة� –تكلفة �تتيح mÏال� �لنشر�]فكار�وا^علومات �قليلة تكلفه
̈حتكار�و   عKى�نشر�ا^علومات�و]فكار.�با^قتدرين�مادياالخاص��ا^ركزيةأ

iي�عقد�النقاشات�الحديثة���ن
	نت]فكار�وا^علومات�ع7	��السرعة�العالية�لنشر�تساهم –عة�نشر�عاليةسر  . 5
]مر�الذي�قد�يؤثر�عKى��،لحصول�]حداث�الفعKيوا^وضوعية�من�خTلها.�يستطيع�ا^واطن�ن�الرد�iي�الوقت�



  
55  

 

 Øبا� �و�نتقادات. ��ع
	اضات �تقديم �طريق �عن �القرارات �اتخاذ �ذلكعملية �ا¯ى �يقّدم��،ضافة �أن �ا^مكن من
 مواطنو�العالم�ا^ساعدة�الحالية�ÎصدقاÙ م�iي�أوقات��ð يار�والكوارث.

�نشرها . 6 �ومنع �ا=علومات �ع3ى �الرقابة �فرض � – صعوبة �iي �مسؤولة��ن
	نت¨�يوجد �واحدة �مركزية �،هيئة
�إخف�،وبالتا¯ي �وiي �ا^علومات �عKى �رقابة �فرض �iي �صعوبة �السلطات �لو�حاولت�تجد ãÏح� �ا^واطن�ن. �عن اÙ ا

ة�(سنتطرق�ا¯ى�خصائصها�البند�التا¯ي)�الوصول� ل�iي�ا^علومات�ا^نشورة�ع7	�الشبكة.�تتيح�الع̂و
ّ

الدولة�التدخ
 إ¯ى�نفس�ا^علومات�من�مصادر�أجنبية.

ن�نقل�الرسائل�بشكل�سريع�،��ن
	نتليس�هناك�حدود�لشبكه� – ¡تاحة�العا=ية . 7
ّ

من�دولة�إ¯ى�حيث�أð ا�تمك
ذلك�Îنه�من�ا^مكن��،أخرى.�ليس�هناك�أهمية�للسيادة�عKى�]رض�ولتطبيق�قوان�ن�معينة�عKى�أرض�الواقع

�النشر� �ومواقع �الخدمات �شراء �]خرى من ��عTم �وسائل �عكس �عKى �العالم. �iي �مكان �إ¯ى��،أي الوصول
�هو� �العالم �iي �مكان �أي �من �تأث�	 �،متتطابقا^علومات �أي �يوجد �تطبيق��̈و �غ�	�ا^مكن �من �عليه. للمسافة

�أو�أخرى  �القوان�ن�iي�دوله�محدده لكن�من�ا^مكن�تطبيقها�ع7	�تب��mnّ،سلسلة�قواعد�Ðداب�بالقوه�ع7	�سن
 .اقواعد�عامه�ضمن�إطار�معاهدة�أممية�Øدارة�الشبكة�ولÓخTق�ال�mÏتتناسب�معه

ر�تتيح�لهم�نقل�]فكار�ع7	� –سرّية�ا=صدر� . 8
ّ

شكل�مجهول.�ليس�مطلوبا�من���ن
	نتقدرة�ا^تصفح�ن�عKى�التنك
�عن�هوياï م �يفصحوا ��،ناشري�ا^علومات�أن �تتيح�السرية �وهمية. كما��،تعب�	�واسعة�حرّيةلكث�	�مà م�أسماء

 قبول.ا^�غ�	 أð ا�تزيل�القلق�ال�mÏتتمحور�بعقوبات�عKى�التعب�	�عن�الرأي�

�الفرد�iي�ا^ا�m»òقد�اعتمد� –تمد�قدرة�نشر�ا=علومات�بشكل�رئيè¦¥�ع3ى�رغبات�وقدرات�الفردتع . 9 إن�كان
�لنشر�العبارات �الصحف) �محررين �(مثل �مختلف�ن �إعTمي�ن �وسطاء �عصر��،عKى �iي �أزدادت�،�ن
	نتاليوم،

 بتقدير�وسيط�معّ�ن�أو�آخر.براي�و �يرتبطقدرته�عKى�نشر�أقواله�من�دون�أن�

تقنّية�مغايرة�ال�mÏتنتج�iي���ن
	نتتعت7	��،عKى�عكس�وسائل��عTم�التقليدية – ة�ع3ى�التعب���ا=تنوعالقدر  .10
�]فراد� �ب�ن �التفاعل �من �ا^تنوعة ��ف
	اضية �وا^ساحات �التطبيقات �من �مختلفة �أنواع �الوقت نفس

�تتيح� �التعب�	��ن
	نتوالجماعات. �من�أشكال ��،العديد �إيصال �عKى �مشا¡ ة�ع7	�طرق�مختلفة�والقدره رسالة
 ومتنوعة�iي�وقت�واحد.

  

   ة:الديُمقراطيوال«¥�تضر�ب�¡ن�نتمّ�Ýات�التعب���الحر��ي�شبكة�

بنمط�حياï ا�وبمؤسساï ا.�سندرس�هذه�ا^�ات��،ةالديُمقراطيمن�ا^مكن�أن�تضر�الشبكة�ب�،بجانب�كل�حسناï ا
 وتأث�	ها:

عت7	� – ¡قصاء�من�الشبكة . 1
ُ
أداة�تواصل�وتعب�	�بالنسبه�للمتصل�ن�¡ ا.�هناك�مجموعات�غ�	��ن
	نت� شبكة�ت

أصبحت�بشكل�تدري2ي�وسيلة�إعTم���ن
	نتقليلة�من�ا^واطن�ن�وا^قيم�ن�ا^حروم�ن�من�هذه�العTقة.�بما�أن�
 �،مؤثرة

ً
�،يل�ا^ثالتزايد�حجم�الضرر�الذي�تسببه�لهذه�الفئات�ا^همشة.�عKى�سب�،وربما�قد�تكون�]ك®	�تأث�	ا
�ع7	� �ال�mÏتعاني�من�ا^شاكل�iي�شبكات�الكهرباء��،�ن
	نتيستصعب�ا^سن�ن�التواصل �السكانية وا^جموعات

 ع
	ف�¡ ا)�وا^زيد.ا^�غ�	 و�تصال�(القرى�البدوية�

عKى�عدة�أمور�مà ا�ضرورة�التأكد�من�جنحة��الديُمقراطييستند�الجهاز�القضائي� –ا=س�بالجهاز�القضائي�  . 2
�و]فكار�ع7	�الشبكة� �نشر�Ðراء �قدرة �بمعاقبته. �القيام �قبل �إدان§ م��،نسان �إثبات �بالبشر�قبل تؤثر�أحيانا

�iي� عقد
ُ
�ت mÏال� �الّصَوِرّية �با^حاكم �هذه�الظاهرة �يصف �هناك�من �القانونية. �]دلة �عKى �مبنية �منظمة بطريقة

 .ةالديُمقراطيغ�	�غ�	 أنظمة�الحكم�
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�الخصوصي . 3 ��ي �الحق �للمعلومات –�ةان�ãاك �نشر�واسع �الشبكة �بحق��،تتيح
ً
�صارخا

ً
�ان§ اكا �ذلك �ُيسبب قد

̈ت�ال��mÏ،حول�أعضاÙ ا��ن
	نتا^واطن�ن�iي�الخصوصية.�ا^علومات�ا^نشوره�ع7	� يتعامل�مع�العديد�من�ا^جا
̈�تكون�مث�	ه�Øهتمام�الجمهور�العام  لكà م�سيتعرضون�لها�رغم�ذلك.�،قد�

�ال . 4 ��ي �الحق �ان�ãاك � –كرامة �ع7	 �ا^علومات �نشر �إمكانية �مجهول ��ن
	نتبسبب ر��،بشكل
ّ

�تنك وبسبب
قد�يؤدي�التعب�	�الحر�الذي�¨�ي
	افق�من��¨�يتحّمل�ا^تصفح�ن�مسؤولية�ا^ضام�ن�ال�mÏينشروها.�،ا^تصفح�ن

� �مستخدمي �من �العديد �نجد �نحن �هكذا �كارثية. �نتائج �إ¯ى �ا^سؤولية �كر ��ن
	نتشبكة �Ðخرين�ين§ كون امة
 يفعلوا�ذلك�لو�كانت�هوي§ م�معروفة.لن�بحيث�أð م�

̈حظنا�iي�القسم�]ول�من�مقدمة –رقابة�غ���مباشرة� . 5 الرقابة�ا^باشرة�الخاصة���ن
	نتيعيق��،الفصل�كما�
� �بوسطاء �أو�الخاصة �الحاكم �عKى��،علوماتا^بالنظام �ا^لكية �تنتقل .m»òا^ا� �iي �تحرير�الصحف �رؤساء مثل

بحيث�أð ا�تأخذ�هذا�الدور��،/ف
	اm»òوا¯ى�وسائل��عTم��اØن
	نتببشكل�جزئي�إ¯ى�شركات�خاصة�لومات�ا^ع
�ا^ثال �سبيل �فعKى �جديدة. �ا^واطن�ن�،بطرق �عن �جوجل �شركة �تملكها mÏال� �تلك��،ا^علومات �أك7	�من ½ي

�من �أي �ا^ثال �سبيل �عKى �جوجل �تقرر �دولة. �أية �حكومة �تملكها mÏال� عت7	�عنصرية��ا^علومات
ُ
�ت العبارات

� �الحكومية �ا^ؤسسات �عكس �عKى �ا^قبولةالديُمقراطيوتمحوها. �قبل��،ة �من �الشركات �هذه �مدراء ب
َ

�ُينتخ لم
 الجمهور.

تحدثنا�كث�	ا�عن�الضرر�ا^حتمل�ا^تواجد�عKى�الشبكة�iي�هذا�السياق.�استخدام�الشبكة� –الجن¥¦è��dعتداء . 6
  الشبكة�لنشر�]فعال�الجنسية�ال�mÏتحصل�iي�الحّ��الخاص�وغ�	ه.واستخدام��،لنشر�ا^واد��باحية

� �بالقول ص
ّ

�نلخ �أن �باستطاعةيمكننا �خصائصها�إن �ذو�حّدين. �سيف �بمثابة �تكون �أن �تشجع��،الشبكة �قد mÏال
ن�

ّ
 ومواطنيه.�الديُمقراطيقد�ين§ كون�الحكم��م�iي�نفس�الوقتلكà �،�نسان�iي�التعب�	�وا^ساواة�حرّيةوتمك

وكيفية��متناع�عن��،ةالديُمقراطيالشبكة�لتطوير�أمكانيات�عن�كيفية�استخدام��الفصلنتعلم�iي�فعاليات�هذا�س
  تأث�	اته�ا^دّمرة.

   ستتمركز�الفعاليات�iي�الجوانب�Ðتية:

1 . � ��السلطةأسلوب �ومع �منتخبÉ ا �مع �عTقة �Øيجاد �الحاكمة �التصويتالسكان �حق �يملكون ¨� وعن��،الذين
�ا^ �إمكانية �لخلق �ا^رشح�ن�عTقةواطن�ن �أو��،مع �الدعم �طريق �عن �كان �شبكات��- /نتقادسواء �طريق عن
 .�ن
	نتو�/جتما·يالتواصل�

 لنشر�العرائض�والتوقيع�علÉ ا.�الشبكةاستخدام� . 2

�يتعلق�بتصريحات�ا^رشح�ن�الشبكةاستخدام� . 3 وبنشاطاï م�عKى�أرض��،كوسيلة�للحصول�عKى�ا^علومات�بما
تتعلق�با^ن7	�الحزبي�الخاص��كث�	ةلفروق�فيما�بيà ا.�يمكن�الحصول�iي�هذا�السياق�عKى�معلومات�الواقع�وبا

�/ختياراتفحص��،وعن�طريق�ذلك�،الكنيست�التابع�ن�لهذه�ا^نابر�نصها�أعضاءبجانب�القوان�ن�ال�mÏيحاول�
 السياسية�ال�mÏنتخذها.��/جتماعية

وبسبب��،بسبب�سرعة�النشر�وفوري§ ا�/جتماعيةو]فكار�السياسية��الشبكة�لنشر�Ðراء�̈ستخدام]ولوية� . 4
.
ً
 القدرة�عKى�الوصول�إ¯ى�جماه�	�كث�	ة�ومختلفة�أيضا

ّتابوامكانيات�الخطر�ا^تواجد�بالنشر�ا^جهول�عKى�الشبكة� . 5
ُ

عديدة�بمجموعات�سكانية��والضرر �iي�ا^س�الك
�القدرة�عKى�ان§ اك��،�ذ¨ل"الفضح�و"�.�سنناقش�إمكانية�ان§ اك�الكرامة�من�خTلموبحقوقه كما�سنناقش

 حقوق�العمال�وغ�	هم.
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  :1 فعالية�رقم

 ¡ن�نتشبكة�ا=دني�عن�طريق�النشاط��اتإمكاني 

 

  :الفعاليةأهداف�

م�أساليب�التعب�	�  .أ
ّ
 ع7	�الشبكة.�الديُمقراطيتعل

م�ما�يمّ��وسائل�التعب�	�  .ب
ّ
   ]خرى.�الديُمقراطي��ي�وسائل�التعب�	 الخاص�بالشبكة�مقارنة�ببا�الديُمقراطيتعل

  

  :أدوات�مساعدة

 أو�أجهزة�حاسوب.�،هواتف�محمولة ����

   مرفقه. –بطاقات�مهام� ����

  

  الفعاليةس��ورة�

طTب�أو�طالبات.�تتلقى�كل�مجموعه�بطاقات�مهام�بحث��5-4يقّسم�ا^وجه�الطTب�ا¯ى�مجموعات�مكونه�من� . 1
 يكون�علÉ م/ن�تنفيذها�بناء�عKى�التعليمات.

�ا^وضوع ֠֠֠֠ �نفس �أو�أك®	�عKى �مجموعت�ن �تعمل �أن �ا^مكن �iي��،من �الطTب �عدد �عKى �بناء �طبعا ذلك
 مجموعة�التوجيه.

 ُيطلب�من�ا^جموعات�أن�تتجمع�لنقاش�عام:�،iي�ð اية�ا^هام . 2

 كل�مجموعة�أن�تعرض�نتائج�البحث�السريع�الذي�قامت�به. •
 ة�ا^تاحة�لهم�iي�الشبكة.الديُمقراطيئل�ا^جموعات�عرض�نتائجهم�ال�mÏتتعلق�بالوسا�أعضاءعKى� •
• m»òا^ا� �iي �ع7	�الشبكة �السياسية �فعالياï م �مشاركة �الطTب �من ��،ُيطلب �رأ� م �النقاش��أذاوإبداء كان

� �بلوروا �قد �و والفعالية �أفكارا ��̈ستخداماتلد� م �حقهم �تحصيل �ا¯ى �ï دف �للشبكة �الديُمقراطيأخرى
 للتعب�	.
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  كتابة�عريضة أ:�بطاقة�ا=همة�=جموعة

̈ت.وسياسية� عرائض�ال�mÏتطالب�بفعاليات�اجتماعية�6- 5ابحثوا�iي�الشبكة�عن� . 1  iي�مختلف�ا^جا

 موضوع�العريضة،�طريقة�الكتابة،�التصميم�الجراiي،�غ�	ها.�حسب:قارنوا�ب�ن�العرائض� . 2

ة�كتابة،�تصميم�جراiي،�اكتبوا�عKى�أي�مà ا�كنتم�ستوقعون،�وعKى�أي�مà ا�لن�توقعوا؟�^اذا؟�(مضمون،�طريق . 3
 غ�	ه).

عتم�iي�ا^ا�m»òعKى�عريضة�iي��ن
	نت.�إذا�وقعتم،�ماذا�كانت�النتائج؟�إن��أخ7	وا . 4
ّ
أصدقائكم�إن�كنتم�قد�وق

 لم�توقعوا،�^اذا؟

تخّيلوا�(أو�إن�كان�باØمكان�نّفذوا)�جمع�تواقيع�عKى�عريضة�عن�طريق�رسالة�بريدية،�عن�طريق�جمع�تواقيع� . 5
 مدني�مهم�لكم؟�تختلف�أنواع�التوقيع�وبأي�مà ا�كنتم�ستختارون�لنشر�نضال�ة.�بماذاطTب�ا^درس

 شاركوا�بعضكم�البعض�بنتائج�أبحاثكم. . 6

  

  مواقع�أعضاء�كنيست�:بطاقة�ا=همة�ب

 أعضاء�كنيست�من�أحزاب�مختلفة.�5- 4تصفحوا�مواقع� . 1

 قارنوا�ما�ب�ن�ا^واقع�ا^ختلفة:�مضمون،�تصميم،�ردود،�وغ�	ها. . 2

 ½ي�ا^واقع�ال�mÏستستمرون�iي�تصفحها؟�^اذا؟�(مضمون.�تصميم،�ردود،�وغ�	ها).�ما� . 3

 هل�قمتم�بذلك�من�قبل؟�ماذا�كتبتم�وماذا�كانت�النتيجة؟ . 4

ما�½ي�الوسائل��عضو�كنيست�عن�طريق�ال7	يد،�أو�عن�طريق�وسائل�تواصل�أخرى.�تخيلوا�أو�قوموا�بمراسلة . 5
 عضو�كنيست�iي�موضوع�اهتمامكم؟ال�mÏكنتم�ستختاروð ا�Øيجاد�عTقة�مع�

  شاركوا�بعضكم�البعض�بنتائج�بحثكم؟ . 6

  

  دعوات�=ظاهرات�أو�لفعاليات�احتجاجية.�:بطاقة�ا=همة�للمجموعة�ت

1 . � �عن �أو���6- 5ابحثوا �^ظاهرات �ممثKي�لدعوات �أيدي �عKى ��ن
	نت �عKى �ا^نشورة �أخرى �احتجاجية فعاليات
 مواقف�معارضة.

 لية:�مضمون،�طريقة،�تصميم�جراiي،�ردود،�وغ�	ها.قارنوا�ب�ن�القراءات�التا . 2

اذا؟�(مضمون،�طريقة،�تصميم�جراiي،�ردود،�وغ�	ها). . 3  مع�أي�من�العروضات�كنتم�ستتجاوبون،�̂و

 هل�قمتم�بتنفيذ�مثل�هذه�النشاطات�iي�ا^اm»ò؟�ماذا�كانت�نتائجها؟ . 4

�ت . 5 �مذياع، �يومية، �(صحيفة �مختلفة �بوسائل �الفعاليات �لهذه �دعوة �تخيلوا �غ�	ه) �هذه� –لفزيون، �من بأي
اذا؟  الوسائل�كنتم�ستختاورن�̂و

 شاركوا�بعضكم�البعض�بنتائج�البحث. . 6
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  :2 فعالية�رقم
  تأث���الشبكة�ع3ى�تمك�ن�وتعزيز� 

  وع3ى�ا=س���م�،الديُمقراطيالحكم�ونمط�الحياة�

 

  :الفعاليةأهداف�

ا^ّ�ات�لتمك�ن�فعاليات�اجتماعية�سياسية��وتعليمهم�كيفية�استغTل�هذه�،تعرف�الطTب�عKى�مّ�ات�الشبكة  .أ
 ديمقراطية.

 للشبكة.�باستخداماï مخلق�الو·ي�ا^دني�لدى�الطTب�بما�يتعلق�  .ب

  

 أدوات�مساعدة�ومواد

 بالشبكة:�الخاصة�Ðتيةمكتوب�علÉ ا�ا^ّ�ات��بريستول  لوحاتبطاقات�أو�قطع�من� ����

  .القدره�عKى�النشر�السريع .1

 و]فكار�iي�الحّ��ا^حKي�والعالمm.�القدرة�عKى�نشر�ا^علومات .2

  القدره�عKى�التعب�	�عن�Ðراء�بشكل�سري. .3

  صعوبة�ا^راقبة�بواسطة�القانون. .4

  إمكانية�نشر�ا^علومات�الشخصية�iي�الحّ��العام. .5

 ."�ذ¨لالفضح�و" .6

 .غ�	ه .7

 .أوراق�وأدوات�كتابة ����

  

  :الفعاليةس��ورة�

 ئمة�ا^واد�عKى�أرضية�الغرفة�التدريسية.يتم�وضع�البطاقات�ا^ذكورة�iي�قا . 1

2 . � �من �تتكون �مجموعات �ا¯ى �الطTب �تقسيم �بتنفيذ��5-3يتم �تقوم �أن �مجموعه �كل �من �ُيطلب مشارك�ن/ات.
   مهمتان:

ن�للديمقراطية�وعن�استخدام�أمثلة�أو�قصص�عن�استخدام�مفيد�وُم  –كتابة�عKى�أوراق�منفصلة�  .أ
ّ

مك
�للديمقراطية � ،مm»æء �ا^حسب �ا^ّ�ات �الغرفة. �أرضية �عKى �ا^وضوعة �البطاقات �عKى �يتوجب�كتوبة ¨

.�إذاتحديد�
ً
 كان�ا^ثال�سلبيا�أو�إيجابيا

أو�عن�طريق�استخدام��،من�قصص�سمعوها�،من�ا^مكن�أن�تكون�]مثلة�مأخوذه�من�تجربة�التTميذ ֠֠֠֠
  فعالية.الهواتف�أثناء�ال
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م�ا^تظاهرين�iي�ال�يمّ�Ý�النشر�العا=ي: –مثال�
ّ
شارات�بحيث�̈ لغة�إ��ن
	نت�قتظاهرات��جتماعية�عن�طريتعل

  .�مكن§ م�من�عقد�النقاشات�iي�الخيم�بشكل�منتظم

�بطاقاï ا.�  .ب �iي �ا^كتوبه �ا^ّ�ات �عKى �بناءا �]وراق �تضع �أن �الفعالية �من �ان§ اءها �بعد �مجموعه �كل عKى
�ا �عن �مختلفة �قصص �علÉ ا �مكتوب �أوراق �الغرفة �أرضية �عKى �موضوع �للشبكة�سيكون �^ّ�ه ستخدام

 مفيدة�للديمقراطية�أو�مسيئة�¡ ا.�

علÉ ا��،عKى�أرضية�الغرفة�وتعود�للجلوس�بمكاð ا�ا^وضوعة�القصصعKى�كل�مجموعه�أن�تأخذ�العديد�من� . 3
طّور�للديمقراطية�ولقصص�

ُ
̈ستخدام�ا^ �ا¯ى�قصص�تتعلق�با �مسيئةأن�تحاول�أن�تفرز�]وراق�ال�mÏأخذï ا

 لها.

  ول�Bسئلة�التالية:نقاش�عام�ح . 4

 للديمقراطية؟�مسيئةال�mÏتم��تفاق�علÉ ا�بأð ا��/ستخداماتما�½ي� ••••

 ¡ ذا�الخصوص؟�ا^جموعةما�½ي�الخTفات�ال�mÏواجهها�أفراد� ••••

وما�½ي�ال�mÏمن�ا^مكن�أن�تؤد� ا�الشبكة�للديمقراطية؟��با^ساهمة�ا^تعلقة�التTميذ�جاتنتااستما�½ي� ••••
 ؟ا^خاطر
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   :3�رقمفعالية�

 نشر�ا=علومات�حول�نشاطات�النظام�الحاكم�وdستخدامات�ا=دنيه���ا

  

  الفعالية:أهداف�

م�/ستخدام�العقTني�با^علومات�ا^نشورة�ع7	� �
ّ
  وال�mÏتتعلق�بنشاطات�النظام�الحاكم.��ن
	نتتعل

  

   :Bدوات

 أجهزة�حاسوب�أو�هواتف�محمولة. �

 أوراق�وأدوات�كتابية. �

الخانه� –لوحات�حائط�ورقية�بحيث�تكون�مقّسمة�ا¯ى�خانت�ن��،قTم�تخطيط�بألوان�مختلفةأقTم�تظليل�أو�أ �
�لوحاتالحزب.�يجب�أن�يكون�عدد��أعضاءوالخانه�الثانيه:�اق
	احات�القوان�ن�الخاصة�ب�،]ول:�ا^ن7	�الحزبي

 مساو�لعدد�ا^جموعات.�ال7	يستول 

  

  الفعالية:س��ورة�

�ا¯ى�مجموعا . 1 �تقسيم�الطTب �من�يتم �متكونه �أقTم��5-4ت �تظليل/ �أقTم �مجموعة �كل �تتلّقى �وطالبات. طTب
 لتنفيذ�ا^هام�التالية:وبرستول�تلوين�

او�من�ا^وقع��لك
	وني�الخاص�بالكنيست��ملف�من�وتحميل يتوّجب�عKى�كل�مجموعة�أن�تقوم�بالبحث  .أ
يجب�أن�يطبعوها�وأن�يتم��،بالحزبية�الخاصة�بثTث�أحزاالتوجهات�والرؤية�عن�موقع�اخر�iي�الشبكة�

هل�عدم�نشر��فحص،لم�يجدوا�توجه�للحزب�عKى�الطTب��إذا�الخانة�/و¯ى.ال7	ستول�iي�تلصيقها�عKى�
 �للديُمقراطية؟�يm»æءتوجهات�الحزب�يقدم�او�

�ذلك  .ب ��قتصاد�،بعد �بمواضيع �ا^ن7	�الحزبي �أساسيات �بتظليل �يقوموا �أن �الطTب �من �،]من�،ُيطلب
 ا^ساواه�ب�ن�العرب�والÉ ود.�،ن�]جناسا^ساوه�ب�

معلومات�تتعلق�باق
	احات�قانون�تم�تقديمها�من���ن
	نتا^جموعه�أن�يستخرجوا�من��أعضاءُيطلب�من�  .ت
كنيست�من�كل�حزب�مذكور�iي�الخانة�]و¯ى.�يتم�طباعة�هذه��ق
	احات�وإلصاقها�عKى��أعضاء�3قبل�

 تابع�ن�له.�أعضاءظهر�أمام�كل�من7	�حزبي�اق
	احات�قوان�ن�لثTثة�اللوحة�الورقية�iي�الخانة�الثانية.�ي

لوا�بقلم�تخطيط�أزرق�اللون�اق
	احات�القوان�ن�ال�mÏتتوافق�مع�ا^ن7	�  .ث
ّ
ُيطلب�من�أفراد�ا^جموعة�ان�ُيظل

�برتقا¯ي��،الحزبي �تخطيط �بقلم �ا^ن7	�الحزبي �مع �تتوافق ¨� mÏال� �القوان�ن �اق
	احات �تظليل �مà م وُيطلب
 للون.ا

 عKى�كل�مجموعة�أن�تقوم�بتعليق�لوح§ ا�الورقية�عKى�جدران�الغرفه�الدراسية.  .ج
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قة�للتمعن�¡ ا.�يستول ال7	 لوحاتأن�يتنقلوا�ما�ب�ن�الطTب�ُيطلب�من� . 2
ّ
 ا^عل

 نقاش�عام�باÎسئله�التالية: . 3

 ماذا�نستطيع�أن�نتعلم�من�الفجوات�ما�ب�ن�ا^ن7	�الحزبي�وب�ن�اق
	اح�القوان�ن؟ •

 نستطيع�أن�نتعلم�من�التوافق�ما�ب�ن�ا^ن7	�الحزبي�وب�ن�اق
	اح�القوان�ن؟�ماذا •

 مهمة�لهم؟�ت�ا^علومات�ال�mÏتلقاها�الطTبهل�كان •

 أسوأ؟او�؟�أساليب�أفضلهل�من�ا^مكن�الحصول�عKى�ا^علومات�بأساليب�أخرى؟� •
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  :4 فعالية�رقم

 ةالديُمقراطيحقوق�ع3ى�ال�¡ن�نتالهوية��ي�شبكة�عن�كشف�التأث���عدم� 

 

  أهداف�الفعالية

�iي� � �الحق �التعب�	�الحر�وعKى �iي �الحق �عKى �ع7	�الشبكة �ا^تاحة �الهوية �عن �الكشف �عدم �مّ�ة �تأث�	ات م
ّ
تعل

   �ح
	ام�والخصوصية.

  

   أدوات�مساعدة

  أوراق�وأدوات�كتابة ����

  

  الفعالية:س��ورة�

  : ا=رحلة�أ

 :ة�من�دون�أن�يذكروا�أسماءهمأن�يكتبو�بإختصار�عKى�ورق�ُيطلب�من�الطTب . 1

̈�يفضلونه�iي�ا^درسة •  ^اذا؟�،ما�هو�أك®	��«mء�

 .�يتوجب�ضمان�سرية�ما�تم�كتابته�عKى�الورقة�بشكل�تام.للموّجه�يتوجب�علÉ م�إعطاء�الورقه •

�]وراق . 2 �بتسليم �قاموا �أن �يذكروا��،بعد �أن �دون �من �ورقة �عKى �يكتبوا �أن �والطالبات �الطTب �من ُيطلب
 �إسماءهم:

̈�يفضلونه�iي�ا^درسة؟�^اذا؟� •  ما�هو�أك®	�موضوع�

بعض�ا^Tحظات��يكتب/ت�ع3ى�الوحا^وجه�.�ةعلÉ م�أن�يسلموا�هذه�الورقة�للموّجه/�،بعد�أن�ُيتموا�ذلك •
 ."بشكل�تام/سماء�يتوجب�ضمان�سرية�ال�mÏكت� ا�الطTب.�"�

 :وار�حرُيطلب�من�الطTب�أن�يقولوا�بشكل�مباشر�وبشكل�ح�،iي�الà اية . 3

اذا؟�،ما�½ي�]مور�ال�mÏ¨�يفضلوها�iي�دروسهم/ن�بطريقة�تعليمهم/ن� •  ̂و

̈�يفضلوها�iي�ا^درسة؟� • �mÏوما�½ي�]مور�ال 

 حوار�عام�باÎسئلة�التالية: . 4

�  
ً
Tما�هو�شعورهم�أثناء�مراحل�الفعالية�ا^ختلفة؟�ماذا�كان�لهم/ن�سه،� 

ً
 ^اذا؟�،ماذا�كان�لهم�صعبا

 الكامنة�iي�ا^رحلة�]و¯ى�والثانية�بأð م�لم�يكونوا�مضطرين�لذكر�أسماءهم/ن؟كيف�أثرت�الحقيقة� �

فكرة�أن�]مور�ال�mÏكتبوها�قد�تكون�علÉ م�ما�هو�الفرق�ب�ن�ا^رحلة�]و¯ى�والثانية�iي�الفعالية؟�هل�أثرت� �
 عKى�اللوح؟للكتابة�عKى�ما�تم�اختيارة�هل�أثرت��؟مكتوبة�عKى�اللوح
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 ^اذا�وبماذا؟ –نتيجة�السرية؟�هل�تغ�	ت�ا^ضام�ن�هل�تغ�	ت�الطريقة� �

 ام�أصعب؟�،هل�حقيقة�عدم�علمهم�بما�سيكتبه�Ðخرون�جعلت�]مر�أسهل�بالنسة�لهم �

�عن�الهوية�عKى�ا � �الكشف �كان�تأث�	ها�عKى�عTقات��والطTب؟لعTقات�ب�ن�ا^وّجه�ما�هو�تأث�	�عدم ماذا
 الطTب�ببعضهم�البعض؟

م�من�التجربة�الصغ�	ة�ال�mÏتم�تنفيذها�عKى�تأث�	ات�عدم�الكشف�عن�ماذا�من�ا^مكن�أن� �
ّ
ع7	��الهويةنتعل

 الشبكة؟

�الكاتب�ن � �عKى �التأث�	ات �½ي �ما راَسل�ن؟
ُ
�ا^ �عKى �التأث�	ات �½ي �ا^جموعات��،ما �وعKى �ا^سؤول�ن وعKى

 �ا^تساوية؟

  

  السريه�ع���الشبكة –ا=رحلة�ب�

1 . � �الخمس �ب�ن �ما �يذكروا �أن �الطTب �لعKى �أمثلة �عشرة �ع7	��تعاب�	 ا¯ى �عام��ن
	نتسرية وبتعقيبات��،بشكل
 ا^تصفح�ن�عKى�ا^قا¨ت.

 وما�½ي؟ السريه؟�تعاب�	 من�ا^شارك�ن�فحص�إن�كان�هناك�أي�ممّ�ات�متشاركة�لل�تطلب�ا^وّجه . 2

  

  : تلخيص�الفعالية

�الشاشة �خلف �السرية�،من �ببعض �الشخصية�،أحيانا �اللقاءات �عكس �أن��بعد"�نشاءإ�عKى �ا^مكن �من ."mnذه
عت7	�استثنائيه�وصاحبة�قيمة�إيجابية�من�جانبالبعد�ساعد�ي

ُ
ولكà ا�قد�تتيح�الضرر��،الذه�mnبتشكيل�مواقف�قد�ت

  .الردباúخرين�بسبب�عدم�احتمالية�رؤية�

لحماية.�من�والقليل�من�السرية�قد�يعطي�شعورا�با�،حi�ãÏي�ظل�السرية�يتم�أيضا�تمويه�عTقات�القوة�ب�ن�]فراد
�أخرى  �لل�ُيسبب�،ناحية �ا^تصفح �يعدإنكشاف �د �من �واحد �موضوع �iي �آراء��ا¯ىا^واقف �لتناسب �ا^واقف تغي�	�iي

̈نتماء�إ¯ى�مجموعةوسريع�من�أجل�شكل�سهل�ب�]غلبية   ح�ãÏلو�كان�ذلك�عKى�حساب�إيذاء�Ðخرين.�،الشعور�با

  

  ننصح�بالرجوع�اeى:�،=علومات�أخرى 

	
معلومات�مهمة�قبل�"�،غودشميت مركز�البحث�وا^علومات:�رو·ي�،وني�الخاص�بالكنيست��سرائيKيا^وقع��لك

  .�29.9.2014�،نقاش�ا=وضوع:�ال�هيب��ي�الشبكة�واستخدام�التطبيقات�"سيكريت"
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  : 5فعالية�رقم�

 Õن�ãاك�الحقوق �¡ن�نتشبكة� إستخدام

 

  : أهداف�الفعالية

م��ستخدامات�ا^سي �
ّ
   وفحص�أساليب�التعامل�معها.��ن
	نتئة�iي�تعل

   :ا=واد

  �-��ن
	نتحداث�تم�رفعها�ا¯ى�Î مطبوعات� ����

  :الوطننتيجة�^نشور�إمرأة�اï مته�بالتمي�:�تم�النشر�ع7	�موقع��ظابط�ذ¨ل:�انتحار� . 1

2 . ://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/05/24/718886.htmlhttp الحرية� �تبدأ �هنا " لكم"�:من
 �باريس" انتحارية" أð ا عKى صورها نشرت الmÏ نبيلة قصة" ميل الديKي" مع باتفاق ينشر

s/7986.htmlelection-http://lakome2.com/les  

 :�حتملة�للنشر�وا^شاركة.�تم�النشر�ع7	�موقع�الع�ن�السابعةا^�غ�	 السهولة� –الحياة�وا^وت�بيد�فيسبوك� . 3
http://www.the7eye.org.il/177411   

ألف�شيكل.��400وتمت�مقاضاï ا�بمبلغ��،قامت�إحدى�ا^حاميات�بكتابة�"العمل�مث�	�^لل"�عKى�الفيسبوك .4
  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000848727 تم�النشر�ع7	�موقع�غلوبس:�

  

  :س��ورة�العمل

�من�الطTب��يتم�تقسيم . 1 �تتلقى�كل�مجموعة�حدث�من�]حداث�مشارك�ن�5-4ا¯ى�مجموعات�متكّونه /ربعة�.
�يتعلق��،ال�mÏتظهر�iي�قائمة�]حداث كما�يطلب�مà م�قراءة�الحدث�واتخاذ�القرار�عKى�من�تقع�ا^سؤولية�بما

��،بالحدث �أن �عليه ��يفعلوا؟وماذا �مع m»äشخ� �مغاير�/�ن
	نت(تعامل �القانوني�،بشكل تعامل��،التعامل
 ل�مغاير)�بشك�/�ن
	نتا^جموعة�مع�

�مسؤوول/ ֠֠֠֠ �أك®	�من �يتضمن �وضع �حصول �من�ا^مكن �أنه �]كيد �واحتماليات��ةمن �ا^ذكور �الوضع عن
  الرد�ا^ختلفة.

 نقاش�عام�حول�النقاط�التالية: . 2

 ما�هو�احتمال�ضرر�الشبكة. �

 ؟�وكيف؟تمس½ي��ةالديُمقراطيبأي�من�الحقوق� �

 ؟ا^سكيف�يتم�التعامل�مع�هذا� �

 :كاملةبأب��الفصلطرق�ا¯ى�تبحيث�يتم�ال�،تلخيص�عام�iي�ا^جموعة . 3

ُيطلب�من�الطTب�أن�يذكروا�أمثلة�ليكتبوا�¡ ا�إجما¯ي�الفعاليات�ال��mÏ،قرأ�النص�التا¯يعKى�ا^وّجه�أن�ي  .أ
 .��ن
	نتالتعب�	�ع7	��حرّيةبموضوع��الصفتم�عقدها�iي�
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 [...]�� �تحس�ن���ن
	نت"تسببت �بضمان �ا^علومات �ا^واقف�حرّيةال –التعب�	��حرّيةوثورة �التعب�	�عن �،iي
م�لتشكيل�موقف�ورأي�حرّيةال�،iي�نشر�ا^علومات�حرّيةال

ّ
حاسية��ختبار�وتشكيل�الهوية��،للبحث�والتعل

�وهكذا" �مستقل �ع7	��[...]�بشكل �ونشر�ا^ضام�ن �إنتاج �هيكل �iي �الدراماتيكية �التغي�	ات �أن ��ن
	نتمع
�للتعب�	�والنفو  �لها �¨�مثيل �فرص �للمعلوماتتخلق �عKى��،ذ �جديد �نوع �من

ً
�ï ديدا

ً
�أيضا �البيئة �هذه تنتج

  .24التعب�	�واستقTلية�الفرد"�حرّية

 يتوجب�إضاف§ ا:�،هذه�النقاط�]تيه�طTبإن�لم�يطرح�ال  .ب

 وما�ب�ن�النظام�الحاكم�وب�ن�ا^واطن.�،للعTقة�ما�ب�ن�ا^واطن�للنظام�الحاكم��ن
	نتمساهمة� �

� � �^كاف��ن
	نتمساهمة �الحاكمة �باÎنظمة �الخاصة �الرقابة �غ�	 حة �طريق��ةالديُمقراطيغ�	 عن
ة�الخاصة�بالشبكة.  استغTل�مّ�ة�الع̂و

 بناء�عKى�الحاجة�وا^وضوع.�،Øنتقاد�النظام�الحاكم�ولدعمة��ن
	نتاحتمالية�استخدام� �

�ذلك � �ا¯ى �للشبكة�،باØضافه �ا^سيئة ��ستخدامات �إبراز �ا^جدي �ض�،من ررها�واحتمالية
̈ح
	ام�وا^ساواة.�،بالحق�بالخصوصية�،ةالديُمقراطيب  وبالحق�با

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            

 .381نيفو�صفحة� نشر دار 2003’, ح والنظام القانون  :من; ¡ف�اë¦¥" السوق  ميدان"�ي� الجدد الوسطاء)�2003نيفا�(�كورن،�-الك�ن  24.
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  "شيمينغ"�- ظاهرة�التشه���dلك�وني�

�mأبعد�الحدود،�وإ¯ى�جانب�ذلك�ف��ãÏلكل�إنسان�وح�	نت��مكانيات�من�أجل�ممارسة�حرية�التعب�	
توفر�شبكة�/ن
�امكانية�اساءة�استعمال�هذ

ً
ه�الوسيلة.�تث�	�ظاهرة�"الشيمينغ"�أو�"التشه�	�/لك
	وني"�باستخدام�شبكة�توفر�أيضا

حقوق��التعب�	�وب�ن/ن
	نت�العديد�من�القضايا�ال�mÏتحتاج�إ¯ى�إعادة�التفك�	�حول�ا^وازنة�ب�ن�الحق�iي�حرية�
  أخرى،�مثل�الحق�iي�الكرامة،�والسمعة�الطيبة�وغ�	ها.

،�هو�كشف�معلومات�وتفاصيل�شخصية�حول�شخص�محدد�بغرض�تحق�	ه،�أو�شيمينغ"�أو�التشه�	��/لك
	وني"
�ساءة�إليه�أو�السخرية�منه،�أو�إدانته�هو�أو�تصرفاته،�أو�إنتقاده�والتقليل�من�شأنه.�نشهد�iي�السنوات�/خ�	ة�

�iي�حجم�ونسبة�ظاهرة�التشه�	�ع7	�شبكة�/ن
	نت،�يتم�خTلها�استعمال�الحواسيب�
ً
�حادا

ً
والهواتف�ارتفاعا

الخلوية�ووسائل�تكنولوجية�أخرى�تقوم�عKى�شبكة�/ن
	نت�وشبكات�التواصل�/جتما·ي�كمنطلق�لتوثيق�واعTن�
ونشر�هذه�ا^علومات.�يمكن�أن�تكون�هذه�ا^علومات�عKى�شكل�صورة�أو�فيلم�أو�نص،�بحيث�توثق�وتعرض�عKى�

Kع�
ً
ى�التقاليد�والقواعد�/جتماعية�والتوقعات�وتستحق�ا^شاهد�أخطاء�وشواهد�شخصية�½ي�iي�نظر�الناشر�تعديا

  ".النقد�الجما·ي،�مع�كشف�تفاصيل�خاصة�ومعلومات�شخصية�حول�ذلك�الشخص

د�والبنات�والرجال�والنساء�العامل�ن�iي�مجال��/لك
	وني،�القلقتسبب�ظاهرة�التشه�	� للكث�	�من�ا^راهق�ن�و/̈و
هر�البلطجة�عKى�شبكة�/ن
	نت�وال�mÏتسبب�للطTب�والطالبات�التعليم.�والذين�يشهدون�بشكل�يومي�مظا

�نفسية�قاسية،�وهم�يطالبون�بتوف�	�الحماية�مà ا�Îفراد�
ً
وا^علم�ن�وا^علمات�وللمواطن�ن�وا^واطنات�أضرارا

  مجتمعهم�وا^جتمع�ككل.

رب�ن�العامل�ن�iي�جهاز�التعليم�يق
	ح�بعض�ا^علم�ن�وا^�/لك
	وني،تعرض�طرق�مختلفة�للتعامل�مع�ظاهرة�التشه�	�
اقامة�فعاليات�تثقيفية�وقائية�ï دف�إ¯ى�تنبيه�الطTب�Îضرارها�ا^ستقبلية�عKى�أصدقاÙ م�وح�ãÏعKى�الغرباء�عà م.�

̈ت�التشه�	�باستخدام�عقوبات�تربوية.�وiي�ا^قابل�هناك�من�يعلمون�Ðخرين�كيفية� يق
	ح�آخرون�تقييد�حا
نية�أو�للشركات�/عTمية�مطالب�ن�بتدخلها�iي�فرض�الرقابة�عKى�ا^ضام�ن�ا^سيئة.�لتعليم�التوجه�للسلطات�القانو 

̈�أð ا�يجب�أن�تتم�بعد�فهم�عميق�Øمكانية�استخدام�التشه�	�/لك
	وني�من� هذه�/س
	اتيجيات�أهمية�كب�	ة،�إ
  كل�خاص.أجل�/ساءة�لحرية�التعب�	�بشكل�عام،�وللنقد�ا^شروع�iي�الح��العام�بش

لذا�تتطرق�الفعاليات�التالية�إ¯ى�موضوع�ن�أساسي�ن،�الحماية�من�التشه�	�/لك
	وني�من�ناحية،�وا^حافظة�عKى�
حرية�التعب�	�ع7	�/عTم�/جتما·ي�iي�ظروف�إنعدام�توازن�القوى�من�ناحية�أخرى.�ومن�أجل�التعامل�مع�التوتر�


	ح�الفعاليات�]ربع�التالية:�الديمقراطي�ب�ن�طرiي�هذه�ا^عادلة،�فإننا�نق  

  التعريف�بمصطلح�التشه�	�/لك
	وني. . 1

  /لك
	وني.طرق�الحماية�من�التشه�	� . 2

̈ت�عدم�ا^ساواة�iي�موازين�القوى). . 3   هل�هناك�تشه�	�مشروع؟�(حول�ظاهرة�التشه�	�iي�حا

  التمي��ب�ن�التشه�	�وب�ن�النقد�الديمقراطي�ا^شروع�ع7	�/عTم. . 4
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  : 6ية�الفعال

���  dلك�وني؟ما�هو�التشه

  

  هدف�الفعالية

  التعريف�بظاهرة�التشه�	�/لك
	وني�عKى�وطرق�التعامل�معها. �

  

  Bدوات:

  هواتف�أو�حواسيب�لكل�طالب/ة. ����

  أوراق�أو�بطاقات�وأقTم. ����

  

  س���الفعالية:

̈ت�ال . 1 ̈ت�تعرضوا�فÉ ا�للتشه�	�عKى�الشبكة�والحا �mÏقاموا�هم�فÉ ا�سيطلب�من�الطTب�أن�يفكروا�بحا
̈ت�وكتاب§ ا�دون�/شارة�إ¯ى�اسماÙ م� بالتشه�	�بأصدقاÙ م.�بعد�ذلك�سيطلب�مà م�اختيار�واحدة�من�تلك�الحا
̈�ضرورة�بأن�تتعلق�القصة�ا^طروحة�بأصدقاÙ م�iي�الصف�أو�iي�ا^درسة).   و/أو�اسماء�من�كان�لهم�عTقة.�(

  طها.يتم�جمع�]وراق�iي�قبعة�أو�iي�صندوق�ثم�خل . 2

  مشارك�ن.�5- 4يتم�توزيع�الطTب�iي�مجموعات�عمل�صغ�	ة�تضم�كل�مà ا�من� . 3

̈ت�تشه�	�تمت�كتاب§ ا�iي�ا^رحلة�]و¯ى�من�الفعالية،�بعدد�]عضاء� . 4 تحصل�كل�مجموعة�عKى�أوراق�تحمل�حا
  iي�ا^جموعة.

̈ت�والتطرق�لÓسئلة�التالية�iي�كل�حالة�مà ا:سيطل . 5   ب�من�كل�مجموعة�قراءة�الحا

؟ •
ً
  هل�الحالة�ا^قروءة�تعت7	�تشه�	ا

  هل�كان�من�ا^ف
	ض�منع�نشرها�بواسطة�رقابة�فعالة؟ •

هل�يجب�يجب�تركها�منشورة�iي��عTم،�أو�اعتياد�نشر�ا^نشورات�ا^سيئة�من�هذا�النوع�أو�تطوير� •
  "مناعة"�داخلية؟

ا^شاركات�كي�يمتنعوا�عن�نشر�هل�يجب�التعامل�مع�الحالة�ع7	�تعزيز�الشعور�با^سؤولية�لدى�ا^شارك�ن�و  •
  ردود�ومنشورات�مسيئة�ل4خرين؟

  النقاش�الجما·ي: . 6

  يتشارك�ا^مثلون�عن�ا^جموعات�باستنتاجاï م. ••••

�للتعامل�معه؟ ••••
ً
�^صطلح�التشه�	�ويق
	حون�طرقا

ً
  يصوغ�الجميع�تعريفا
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  للموجه:م5حظات� ֠֠֠֠

̈ت�التشه�	�للفعالية ̈ت�بخط�يد�غ�	�مقروء،��يجب�/حتفاظ�باÎوراق�ال�mÏكتبت�علÉ ا�حا التالية.�اذا�كتبت�الحا
  قوموا�بطباع§ ا�عKى�بطاقات�من�أجل�الفعالية�التالية.

�عKى�ضحايا�الظاهرة،�عKى�ا^وجه�ن�أن�يكونوا�متفهم�ن�
ً
�صعبا

ً
�يمكنه�أن�يكون�أمرا

ً
̈ت�التشه�	�كتابيا كشف�حا

̈ت�الصعبة�العمل�بإحدى�هذه�الطرق:   لهذا�]مر،�وiي�الحا

  ل�الحالة�إ¯ى�نقاش�مبدأي�للمجموعة�وبذلك�تجنب�توجيه�/نظار�نحو�شخص�مع�ن�iي�ا^جموعة.تحوي . 1
اق
	اح�العودة�لهذا�ا^وضوع�iي�ا^رة�التالية،�وب�ن�اللقاءين�يتم�التحدث�مع�الطالب/ة�وسؤاله�ان�كان�يرغب� . 2

ة�معالجة�ا^وضوع�بناء�عKى�بمواصلة�النقاش�iي�الصف�أو�iي�نطاق�آخر.�(ع�Tي،�تأدي m،�أو�غ�	ه؟)�ومواصل
  إجابة�الطالب/ة.

مر�أحدهم�بتجربة�مشا¡ ة�ورغب�بمشارك§ ا�مع�/خرين�iي�الصف؟�iي�حال�ا^وافقة،�يجب��إذاسؤال�الطTب� . 3
�½ي�اجتماعية�وعامة�وليست�شخصية،�وأن�علينا�معالج§ ا�بوسائل�اجتماعية�/�

ً
/شارة�إ¯ى�أن�ا^شكلة�أحيانا

�^واجهة�سياسية.�وiي�هذا�السي
ً
̈�يتكاتف�الطTب�ا^تضررين�من�اجل�العمل�معا �التساؤل�^اذا�

ً
Tاق�يمكن�مث

  الظاهرة؟
الفحص�مع�الطTب�ان�كانوا�معني�ن�بتحويل�تصرفات�الشخص�ا^m»æء�^عيار�/�قانون�iي�الصف.�(انت� وا،� . 4

  ليس�الشخص�ا^ساء�إليه).
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  �:7الفعالية�

  ك�وني�والنقد�ا=شروعما�ب�ن�التشه���dل

  

  أهداف�الفعالية

  تطوير�قدرة�الطTب�عKى�التمي��ب�ن�التشه�	�/لك
	وني�وب�ن�النقد�العادل.  .أ

استيضاح،�عKى�أساس�ان�هناك�فرق�ب�ن�/ثن�ن،�كيف�يمكن�التصرف؟�هل�نقوم�بفرض�رقابة�عKى�النقد�  .ب
  أ� ما؟وعKى�التشه�	؟�هل�نسمح�بكTهما؟�هل�نمنع�أحدهما�دون�Ðخر�و 

  

  Bدوات

  هواتف�محمولة�أو�حواسيب ����

  أدوات�كتابة ����

  

  س���الفعالية:

  مشارك�ن.�5- 4يتم�توزيع�الطTب�iي�مجموعات�تضم�كل�مà ا�من� . 1

  يطلب�من�كل�مجموعة�العمل�وفق�/ق
	اح�التا¯ي: . 2

أو�عKى�الواتساب،�أو�عKى�توي
	�عن�نصوص��^شارك�ن�iي�صفحته�عKى�الفيسبوكفليبحث�كل�واحد�من�ا  .أ
�حول�صديق،�أو�مؤسسة،�أو�ت

ً
�عاد¨

ً
  .ناشط�سيا¼«�mاو�اجتما·ي�دولة،مثل�نقدا

�الك
	ونيا.�  .ب
ً
  ابحثوا�عن�نصوص�تمثل�تشه�	ا

�من�  .ت
ً
�عاد¨

ً
̈ت�ال�mÏتعت7	�نقدا حضروا�قائمة�مش
	كة�ب�ن�اعضاء�ا^جموعة�الصغ�	ة�فÉ ا�جدول�يضم�الحا

�من�جهة�أخرى.
ً
̈ت�ال�mÏتمثل�تشه�	ا   جهة�والحا

  وزيع:�اختاروا�واحدة�من�/مكانيات�التالية�للعمل:بعد�الت  .ث

o ؟�	ى�التشه�Kى�النقد�وعKباعتبار�أن�هناك�فرق�ب�ن�/ثن�ن،�كيف�يجدر�التصرف؟�هل�نفرض�رقابة�ع
اذا؟   هل�نسمح�بكTهما؟�هل�نمنع�أحدهما�دون�Ðخر�وأ� ما؟�̂و

o ̈�يمكن�التفريق�ب�ن�/ثن� ̈�يوجد�فرق،�او�انه�   ن،�كيف�يجدر�بنا�التصرف؟عKى�اعتبار�أنه�

  نقاش�iي�ا^جموعة�]م: . 3

̈ت�النقد�العادل�(iي�حال�كان�هذا� • ̈ت�التشه�	�وب�ن�حا تعرض�كل�مجموعة�التمي��الذي�وضعته�ب�ن�حا
.(

ً
  موجودا

  تعرض�كل�مجموعة�استنتاجاï ا�حول�طريقة�العمل�فيما�يتعلق�بكل�واحدة�من�هذه�الظواهر. •
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  :�8الفعالية�

�وني�ا=شروع�وغ���ا=شروعالتشه���dلك  

  

  أهداف�الفعالية:

̈ت�القوى�غ�	�ا^تعادلة.  .أ   التعلم�عن�عملية�اتخاذ�القرارات�iي�حا

  التعلم�عن�انواع��ساءة�ا^مكنة�iي�عملية�اتخاذ�قرارات�غ�	�عادلة.  .ب

  فحص�الطرق�ا^ناسبة�والفعالة�للرد�عKى�ا^نشور�iي�/ن
	نت.  .ت

  

  Bدوات

تة. ����   لوح�شوك̈و

  رزم�بسكويت�(اثنتان�لTستخدام،�وواحدة�احتياطية).ثTث� ����

  حجر�نرد�(يفضل�احضار�واحد�آخر�كاحتياط) ����

  .16ح1��ãÏبطاقة،�مرقمة�من��16 ����

�عن�ذلك�يمكن�استعمال�أوراق�مقواة�بقياس�( ����
ً
)�مرقمة�A4علبة�طباش�	�ملونة�وفوطة�لتنظيف�]رض.�بد¨

  .25ح1��ãÏمن�

  

  س���الفعالية:

تةا=رحلة�أ:�لعبة�الشو    ك̈و

أو�نرتب�اللوحات��25ح1��ãÏالتحض�	:�باستخدام�الطباش�	�ا^لونة�ترقم�بTطات�الغرفة�بأرقام�متصاعدة�من� . 1
  ا^رقمة�عKى�]رض.

تة،�عKى�بTطة�رقم��25نضع�عKى�البTطة�رقم� . 2 البسكويت.�(يمكن��نضع�19وعKى�بTطة�رقم��10لوح�الشوك̈و
).وضع�اشارات�عKى�هذه�البTطات،�عKى�شكل�نج

ً
Tوم�مث  

̈�يتمكن��16ح1��ãÏنخلط�البطاقات�ا^رقمة�من� . 3 ونطلب�من�كل�مش
	ك/ة�ان�يختار�بطاقة�واحدة�بحيث�
  ا^ش
	ك�من�رؤية�الرقم�ا^سجل�عKى�البطاقة.

،�يجب�توزيع�ا^جموعة�عKى�مجموعات�من�
ً
مشارك�ن.�iي�هذه��3إذا�كان�عدد�ا^شارك�ن�iي�الفعالية�كب�	ا

  ة�بطاقة�واحدة�فقط�تستخدم�"كTعب"�عن�ا^شارك�ن�الثTثة.الحالة�تأخذ�كل�مجموع

  نوضح�الهدف�من�اللعبة�وقواعدها: . 4

تة. •   هدف�اللعبة:�الفوز�بلوح�الشوك̈و

  تستخدم�البطاقة�ا^رقمة�كبيدق�للعب. •

يضع�كل�مشارك�البطاقة�ال�mÏفاز�¡ ا�عKى�البTطة�ا^رقمة�بنفس�الرقم�(إذا�فاز�عKى�سبيل�ا^ثال�ببطاقة� •
  )،�ومن�هذه�البTطة�يبدأ�بالتقدم.3،�يضعها�عKى�البTطة�ال�mÏرقمها�3مة�بالعدد�مرق
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�من�يمتلك�البطاقة�ذات�الرقم�]عKى. •
ً

  يلعب�أ̈و

�للرقم�الذي�يظهر�عند�رمي�ال¿	د. •
ً
  نتقدم�iي�اللعب�وفقا

تة.�علÉ ا�لوحينت��mاللعب�عندما�يصل�أحد�ا^شارك�ن�إ¯ى�البTطة�ال�mÏوضع� •   الشوك̈و

به،�ولكن�بانتظاره�مفاجأة�أخرى،�يكشفها�ا^وجه��البسكويت�يفوز يصل�إ¯ى�البTطة�ال�mÏوضع�علÉ ا�من� •
  فقط�حينما�يصل�أول�مش
	ك�إ¯ى�هناك.

أنه�يحق�لذلك�الTعب��يعلن�ا^وجهيعلن�ا^وجه�بدأ�اللعب.�عندما�يصل�أول�ا^شارك�ن�إ¯ى�"بTطة�ا^فاجأة"،� . 5
  ارك�ن�iي�اللعبة.أن�يسن�قانونا�يلزم�به�بقية�ا^ش

  

  م5حظات�للموجه�خ5ل�اللعبة: ֠֠֠֠

̈ وعليه��بTطة�البسكويتعKى�ا^وجه�أن�يمتنع�عن�ابداء�رأيه�بالقانون�الذي�يضعه�من�يصل�إ¯ى�  .أ يتدخل��أ
عن�/ل
ام�بالقانون�وح�ãÏلو�قام��أحدهمبرد�فعل�Ðخرين�عKى�القانون�أو�عKى�واضعه،�ح�ãÏلو�امتنع�

̈ستيTء�عKى��أحدهم ̈ت�با تة.�iي�جميع�]حوال،�عKى�ا^وجه�أن�يمتنع�عن�التدخل�عدا�الحا الشوك̈و
  ا^تطرفة�من�التحق�	�والعنف.

مختلفة�ومشاكل�سلوكية�غ�	�متناهية،��تحدث�أحداثيجب�]خذ�بالحسبان�أنه�خTل�اللعب�يمكن�أن�  .ب
  ̈�يمكن�توقعها.

  مثال�عKى�]حداث�ال�mÏيمكن�حدو5 ا:

تة�وبذلك�تنت��mاللعبة.�من�يفوز�باÎحقية�iي ••••   وضع�قانون�يقرر�أن�يحصل�هو�عKى�الشوك̈و

تة.�يفوز�بالبسكويتيمكن�أن�يقرر�واضع�القانون�أن�من� ••••   فقط�يحق�له�الفوز�بالشوك̈و

�ينص�عKى�أن�يبدأ�الجميع�اللعب�من�نفس�النقطة. ••••
ً
  يمكن�لواضع�القانون�أن�يشرع�قانونا

�يحدد�أنه�من ••••
ً
تة،�عليه�أن�يتقاسمها�مع�Ðخرين.�يمكن�أن�يضع�ا^شرع�قانونا   يفوز�بالشوك̈و

�أن�تتصرف�بطرق�مختلفة:�أن�تقبل�قوان�ن�اللعبة�بصمت؛�/حتجاج�عKى�قوان�ن� ••••
ً
يمكن�للمجموعة�أيضا

  اللعبة�بعنف؛�أن�تضع�لنفسها�قوان�ن�جديدة�وهكذا.

  

  نقاش�جما�ي�يعد�ان�ãاء�اللعبة ا=رحلة�ب:

ح�كل�مشارك�ما�الذي�فكر�به،�وما�الذي�شعر�به�وما�الذي�قام�به�خTل�يطلب�ا^وجه�من�كل�مشارك�أن�يوض . 1
  اللعبة.

�عKى�ا^شاركة�iي�وضع� . 2
ً
أي�من�الفعاليات�ال�mÏقام�¡ ا�ا^شرعون�كانت�مسيئة�ومجحفة�بحق�من�لم�يكن�قادرا

  القانون.

  ما�½ي�الفعاليات�ال�mÏقام�¡ ا�ا^شاركون�وكانت�مسيئة�بحق�زمÙT م�ا^ساوين�لهم؟  .أ
ل�يجدر�التشه�	�با^شرع�ن�وبقوانيà م�ا^جحفة�عKى�ا^ستوى�/جتما·ي،�هل�يجدر�/متناع�عن�ذلك،�ه  .ب

  هل�يجدر�اتخاذ�خطوات�أخرى�وما�½ي؟
  هل�يجدر�التشه�	�بالزمTء�iي�اللعبة�الذين�تصرفوا�بطريقة�غ�	�عادلة؟  .ت
  هل�يجب�استعمال�الحق�iي�التشريع�من�أجل�التعامل�مع�ا^سيئ�ن؟  .ث



  
73  

 

  ر�التشه�	�با^m»æء�ح�ãÏيتم�وضع�قانون�عادل�بديل؟هل�يجد  .ج

للتلخيص�يمكن�الطلب�من�ا^شارك�ن�أن�يقرأوا�نص�ن�يعرضان�امكانيات�متناقضة�كرد�عKى�/عمال�ا^سيئة� . 3
̈ت�عدم�التساوي�iي�م�ان�القوى�والثاني�يرفض�هذه�/مكانية.� –iي��عTم�   ]ول�يعطي�شرعية�للتشه�	�iي�حا

 

 �وجه:للمم5حظة� ֠֠֠֠

�أداة�بيد�ا^جموعات�الضعيفة�تستخدمه�من�أجل�حماية�حقوقها،�مع�ذلك�علينا�ان�
ً
يكون�التشه�	�أحيانا

نفحص�إن�كان�باØمكان�تحقيق�نفس�النتيجة�بطرق�أخرى.�وإن�كان�باØمكان�التقليل�من�التشه�	�با^جموعة�
  قها�بشكل�ناجع،�وكيفية�القيام�بذلك؟القوية�عKى�يد�ا^جموعة�الضعيفة�وا^حافظة�iي�نفس�الوقت�عKى�حقو 

  

  نصوص�مق�حة:

 2011مشروع�قانون�^نع�القذف�والتشه�	� •
694ec562f74c&lang=ARB-b4e9-4e44-39ba-http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a27233d0  

  ]كاديميا��سرائيلية�تتطّوع�^حاصرة�حرية�التعب�	�عن�الرأي�وقمعها . 3

-http://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF  
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  :�9الفعالية�

  طرق�الحماية�من�التشه���dلك�وني
  

  أهداف�الفعالية

  تعريف�الطTب�بالطرق�ا^مكنة�للحماية�من�التشه�	�/لك
	وني�عن�طريق�فرض�الرقابة.  .أ

  التعلم�عن�الطرق�ا^ختلفة�/ضافية�للحماية�من�التشه�	�/لك
	وني.  .ب

̈ستخدام�هذه�ا  .ت   لوسائل�عKى�حرية�التعب�	�بشكل�عام�وعKى�عناصرها�الخاصة.التعرف�عKى�Ðثار�ا^مكنة�

    

  Bدوات

̈ت�او�النصائح�عن�الطرق�ا^مكنة�للتعامل�مع�التشه�	.�(معلومات�عن�طرق�التعامل�مع�التشه�	� � عدد�من�ا^قا
  مرفقة�iي�ð اية�الفعالية).

̈ت�والقصص�من�الفعالية�رقم� �   (مطبوعة�أو�أصلية�كما�كتبت).1أوراق�الحا

  رق�مقوى�بعدد�ا^جموعات،�¨صق.و  �

  أوراق�أو�بطاقات�فارغة�^ن�يرغب�بكتابة�قصص�أخرى. �

  

  س���الفعالية:

  مشارك�ن.�وتحصل�كل�مجموعة�عKى:�5- 4يتم�توزيع�الطTب�iي�مجموعات�تضم�كل�مà ا�من� .1

�من�الفعالية�السابقة؛ •
ً
  عدد�من�البطاقات�تحمل�قصصا


	وني؛ورقة�فÉ ا�طرق�التعامل�مع�التشه�	�/لك •  

  ورق�مقوى. •

  �-مهمة�ا=جموعات� .2

يقرأ�كل�مشارك�وبالدور،�القصة�ا^تعلقة�بالتشه�	�ال�mÏحصلوا�علÉ ا�ويضعوð ا�مقابل�الطريقة�ا^ناسبة� •
  لفرض�الرقابة�علÉ ا،�او�طريقة�التعامل�معها.

�حول�كيفية�تشكيل�الورق�ا^قوى�ا^ش
	ك�الخاص�¡ م،�والذي�س •
ً
يعرضونه�يبدأ�افراد�ا^جموعة�نقاشا

  بعدها�عKى�الجميع.

  تب�mnكل�مجموعة�الورق�ا^قوى�بالطريقة�ال�mÏترغب�¡ ا. •

  النقاش��ي�ا=جموعة�Bم: .3

  تعرض�كل�مجموعة�ما�صنعته�iي�الورق�ا^قوى. •

  تتحدث�كل�مجموعة�عما�تعلمته�حول�طرق�التعامل�مع�التشه�	�/لك
	وني.. •

  أعضاء�ا^جموعة.�تتحدث�كل�مجموعة�عن�خTفات�الرأي�ال�mÏبرزت�ب�ن •

  تصيغ�كل�مجموعة�ا^شاكل�ال�mÏستنجم�عن�فرض�الرقابة�عKى�التشه�	�/لك
	وني.. •
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  طرق�للتعامل�مع�التشه���dلك�وني

  الغاء�الصداقة�/�حجب�الشخص�ا^m»æء. .1

  التوجه�للنظام�القضائي�بمساعدة�]هل�بطلب�Øزالة�ما�هو�منشور. .2

  نشور.التوجه�لشركة��عTم�من�أجل�إزالة�ا^ .3

  تشريع�قانون�داخKي�^جتمع�ا^درسة. .4

  التجاهل. .5

  اقامة�موقع�ان
	نت�مضاد. .6

  صياغة�رد�مكتوب�ب§ ذيب�وبوضوح�عن�موضوع��ساءة�وآثارها. .7

  تعليق�ا^نشور�ا^m»æء�أمام�م¿ل�كاتبه. .8

  التوجه�للمستشارة�و/أو�للمربية�iي�ا^درسة. .9

 

  للموجه:م5حظات� ֠֠֠֠

.من�ا^هم�/ستفسار�من�الطTب�ا ••••
ً
�ومسيئا

ً
  ذا�كان�ردهم�عKى�ظاهرة�التشه�	�محقرا

  هل�هم�معنيون�بإيجاد�حل�غ�	�مm»æء؟�حل�يm»æء�بشكل�أقل�قدر��مكان؟�رد�من�نوع�آخر؟ ••••

  

̈ت�حول�طرق�للتعامل�مع�التشه���dلك�وني   مقا

لوينسكى"��أزم�ãا�السابقة�مع�"كلينتون"..�"مونيكا�و�ي:�من��ن
	نت:�ا^قالدعم�ضحايا�ا^ضايقات�ع7	� .1

  نيضحايا�التحرش�والتشه���¡لك�و�تطلق�مشروًعا�لدعم

ا=قال:�التحريض�با=دارس� الكتابة�ا^ضادة�عKى�الفيسبوك،�التوجه�للصحافة،�للكنيست�وللوزراء: .2

 /http://www.arab48.com ¡سرائيلية:�"أريد�أن�أقتل�ال��ود"

نشورات�وصفحات�وحسابات� حذف�” توي
	”و” فيسبوك“رة�من�ادارة�موقõي�التواصل�/جتما·ي�طلب�الوزا .3
با=ائة�من��70�نتحذفا” توي�”و” فيسبوك“ا=قال:�ادارتا� شخصية،�وiي�ا^قابل�الرد:��تدش�ن�وسَم�مضاد:�

 http://www.raialyoum.com/?p=455580 ضّد�إسرائيل�” تحريض“ا=نشورات��óّºا�

كرا�يرصد�:"كهانا�صدق"�موجة�من�العنصرية� تجاهل�السلطات�لقضايا�التحريض�ضد�]قليات. .4
ُ
ا=قال:�بـ

 http://www.bokra.net/Article-1307678  الجديدة�ضد�ا=واطن�ن�العرب

نشرت�ا^قابلة�للمرة�]و¯ى�. ا=قال:�الشاعرة�دارين�طاطور�تروي�قصة�اعتقالها�ومحاكم�ãا  – /عتقال .5
اللسعة"�باللغت�ن�الع7	ية��-،�ثم�عKى�موقع�"هعوكتس10.8.2016يوم�” salon.com“باللغة�/نكل�ية�عKى�موقع�

 ///:www.madarcenter.orghttp  والعربية.

"  – التوجه�للشرطة .6
ً
 ا=قال:�م�Ýان:�"نيابة�الدولة�ترفض�اعتبار�مصطلح�"ا=وت�للعرب"�تحريضا

 http://wadina.net/news/news /17065/ 
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  :الخامس�الفصل

  التعب���حرّيةوBقلية��ي�سياق��Bك��ية�ع5قات

  

  مقدمة

� �الحياة �ونمط �الحاكم �النظام ��الديُمقراطييتأسس �مبادئ �البشر�وا=ساواه�حرّيةالعKى �ب�ن �قرار��.ما �منح بسبب
�جميع�]طراف��،ا]ولوية�لÓفراد�ا^نتم�ن�له]ك®	ية �ال�mÏ¨�تستطيع �]وقات �فقط�iي �نستخدمه �]فضل�أن من

  تحقيق�إرادï ا�بشكل�متساو.

ة�بإتخاذ�وسائل�الديُمقراطيتقوم�ا^ؤسسات�وا^نظمات��،يضر�بحقوق�]قلية�]ك®	يةع
	اف�بأن�قرار�من�منطلق�� 
�iي�كث�	�من�]حيان�]ك®	يةوال�mÏتضمن�عدم�إسائة�قرار��،الحذر يتم�ترسيخ�حماية��،بالحقوق�]ساسية�لÓفراد.

m»¼ي�الدستور�أو�القانون�]ساiُيستخدم�¡ ا�قرار��كما�أنه�،هذه�الحقوق�]ساسية��mÏ̈ت�ال   .]ك®	يةيتم�تقييد�الحا

وعKى��،جميع�]فراد�وا^جموعاتللتعب�	�حرية�الا^تساوي�للحق�ا^ؤّيد�ا^بدئي��الديُمقراطيعKى�الرغم�من�ا^وقف�
�ضد�مس� �يتم�اتخاذها mÏمن�وسائل�الحذر�ال� �الحقيقة�،بالحقوق�]ساسية�]ك®	يةالرغم �الصعب��،فإنه�iي من

لتعب�	�iي�ا�أسباب�صعوبة�]قليه بينما�ذلك�أسهل�بالنسبة�لÓغلبية.�،التعب�	�عن�نفسها�iي�الحّ��العام/قلية�Kى�ع
�ب �أساسية �عTقة �لبعضها �ومتنوعة. �مختلفة �حر�½ي �بشكل �الحّ��العام �iي �نفسها �اجتما·ي�اÎك®	يةعن �،(ضغط

مع�الوضع�الذي��اخرى�لها�عTقة�با¨قلية�وبطريقة�سلوكهبينما�هناك�أسباب�أ�،ا^ب�ãnا^ؤس�m»æوالتنظيم�mوغ�	ة)
  نقص�الشجاعة�ا^دنية).�،واجهه.�(رقابة�شخصيةت

� �هذا �iي �الفعاليات �سلسلة �باÎقلية�،الفصلضمن �الخاص �التعب�	�الحر�ا^تساوي �صعوبات �أننا��،سنعرض كما
و]قلية�وعKى�صعوبة�كل��]ك®	يةمن��مختلفةسنش�	�ا¯ى�انواع��وايضاسنش�	�ا¯ى�أساليب�محتملة�للتعامل�معها.�
  مà م�للتعب�	�بشكل�متساوي�iي�الحّ��العام.

�،عن�]قلية�عن�طريق�اللغة�ال�mÏيتحد5 ا.�iي�اسرائيل�]ك®	يةيتم�تمي���،iي�بعض�]حيان –ة�الغويّ �ا=نالّية . 1
mي�ظل�نقص�موائمة�وا^هاجرين�الجدد�و �،العرب�:ا¯ى�مجموعات�]قلية�اللغوية�مجموعات�مثل�تنتمi�.ها	غ�

 .]ك®	يةتعب�	��حرّيةهناك�أولوية�واضحة�ل�،لغوية�متساوية�لكل�اللغات

�ثقافية . 2 �وأقلية �]وقات –وجندرية��،وقومية�،ودينية�،أغلبية �بعض �تمي���،iي �عن��]ك®	يةيتم �]قلية عن
�هويته �ثقافته/ �ديانته/ ��،طريق �ا^ؤسسات �iي �]غلبيه �قرارات �تمنح �القرار�أولويه�وجنسة. �صنع �أجهزة وiي

وهكذا�يتم�طمس�قدرة�التعب�	�الثقاiي/�الديmn/�الجندري�والقومي�الخاص��،اÎك®	يةالثقافية�الخاصة�ب�تعاب�	 لل
 باÎقلية.

تجد�]قلية�السياسية�صعوبة�iي��،iي�العادة –¡مكانية�ا=تساوية�للتعب���عن�ا=واقف�الثقافية�السياسية� . 3
وiي��،]ك®	يةبسبب�نص�قوان�ن�تمنع�]قليه�من�التعب�	�الحر�عKى�يد��،iي�بعض�]حيان�،هاالتعب�	�عن�مواقف

أو�بسبب�ضغوطات�ظاهرة��،بسبب�بناء�عمليات�اتخاذ�قرارات�ال�mÏتخلق�إقصاء�Îصوات�]قلية�،أحيانا�اخرى 
   أو�سرّية�ضدها.

� �أنواع �عن م
ّ
�والتعل �السياق �هذا �iي �التوسع

ً
�طبعا �ا^مكن ��فيةاضامن �عدم��]ك®	يةمن �ا¯ى �تؤدي mÏوال� و]قلية

  لكننا�سنكتفي�iي�هذا�ال7	نامج�باÎمثلة�ال�mÏذكرناها.�،ا^ساواة�iي�التعب�	�iي�الحّ��العام
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   :1فعالية�رقم�

 غوّيةلال�ا=نالّية

 

  :أهداف�الفعالية

م�عن��يجابيات�الكب�	ة�الخاصة�ب  .أ
ّ
 اللغوية�للتعب�	�بشكل�حر.�اÎك®	يةالتعل

م�عن�أساليب�التعامل�مع�الحاجز�اللغوي�¡ دف�تقليص�فجوات�التعب�	�الحر.  .ب
ّ
 التعل

  

  : مواد�مساعدة�وأدوات

 .أوراق�وأدوات�كتابة �

 

  :س��ورة�العمل

1. � �iي �اليوم �سيتم �أنه �الطTب ��نجل�ية�الصفإعTم �باللغة �نقاش �باللغة��،عقد �الكتابة �ا^مكن �من وأنه
 ."مواضيع�"إمكانية�تقليص�امتحانات�البجروت�ا¯ى�أربعة نقاش:موضوع�السيكون��نجل�ية�فقط.�

�،عKى�جميع�الطTب�أن�يكتبوا�باللغة��نجل�ية�تفس�	اï م�الداعمة�للعرض�عKى�ورقة�بخط�مقروء�،iي�البداية .2
 علÉ م�تعليق�ورقة�التفس�	ات�عKى�لوح�الغرفة�الدراسية�وأن�يقفوا�بجانبه.�،وبعد�ذلك

كما�علÉ م�أن�يردوا�عKى�أسئلة�أصدقاÙ م�ال�mÏسيتم�طرحها��،أوا�كل�بدوره�ماذا�كتبواعKى�كل�الطTب�أن�يقر  .3
 وال�mÏتتعلق�بما�كتبوه�باللغة��نجل�ية.

 عKى�الطTب�والطالبات�التطّرق�ا¯ى�النقاط�التالية:�،عقد�نقاش�عام .4

 هم؟ؤ كيف�تصرفوا�خTل�ا^همة؟�وكيف�كان�تصرف�أصدقا �

 ؟علÉ م الباق�ن�أثناء�تنفيذ�ا^همة�اش
	اك�تأث�	 �كيف�كان�،أش
	اكهمومدى�أفكارهم��،ماذا�كان�شعورهم �

 هل�قاموا�بالتعب�	�بشكل�حر�أم�¨؟�هل�كانت�هناك�مساواه�بالغرفة�للتعب�	؟�كيف�نعم�وكيف�¨؟ �

ة�بغض�النظر�إن�كانوا�منتم�ن�ا¯ى�/قلي�،مقارنة�الوضع�الحا¯ي�iي�الغرفة�بالتجارب�ال�mÏمّروا�¡ ا�بالحياة �
 اللغوية�أم�ا¯ى�]ك®	ية�اللغوية.

التعب�	�ال�mÏمصدرها�iي�فجوات��عKى�الطTب�أن�يقرروا�بأي�من�]ساليب�التالية�سيتصرفون�iي�حالة�وجود .5
 و]قلية.��]ك®	يةب�ن���ختTف�اللغوي 

م�من�يعرف��نجل�ية�فقط. ••••
ّ
 يتكل

 كل�مشارك�يتحدث�بلغته. ••••

 ورية�^تحدثي�لغة�]قلية.مع�ترجمة�ف�،كل�مشارك�يتحدث�بلغته ••••

غت�ن.�،كل�مشارك�يتحدث�بلغته ••••
ّ
 مع�ترجمة�فورية�لل



  
78  

 

  

 عKى�جميع�الطTب�أن�يقرروا�كيف�يتوجب�التصرف�iي�نقاشات�الكنيست�العامة: .6

م�الع7	ية�فقط. •
ّ
 يتحدث�من�يتكل

ل�بلغته. •
ّ
 يتحدث�كل�ممث

 يتحدث�كل�مشارك�بلغته�مع�ترجمة�فورية�^تحدثي�لغة�]قلية. •

 ترجمة�فورية�للغت�ن.توف�	� •

 

ق�بالتعب�	�اللغوي�الحر�الخاص�با^شارك�ن�وا^شاركات�iي�الغرفة .7
ّ
�،عKى�الطTب�أن�يفحصوا�موقفهم�بما�يتعل

ق�بالتعب�	�الحر�iي�الكنيست.
ّ
 كما�علÉ م�مقارن§ ا�مع�موقفهم�الذي�يتعل

�،باÎقلية�و]ك®	ية�اللغوية�عKى�الطTب�أن�يعرضوا�مواقفهم�بموضوع�التعب�	�الحر�الخاص�،لتلخيص�النقاش .8
  ا^جموعت�ن.�أعضاءكما�علÉ م�أن�يعرضوا�أساليب�التعامل�مع�عدم�ا^ساواة�ب�ن�
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  : 2فعالية�رقم�
  وBقلية��ي�الحّ�Ý�العام�Bك��ية

  رياeي�¡قصاء�الثقا�ي�والقومي�والجند –أسماء�الشوارع�
 

   الفعالية:أهداف�

�الثقا � �ا^جموعات �إقصاء �عن ��،فيةالتعلم �والجندرية �الوطنية �وعن��،لسكانلوالدينية �ا^علومات �إخفاء وعن
Kها�ع	ا^جتمع.�ىتأث� 

  

  ا=واد�ا=ساعدة�وBدوات:

عقد�¡ ا�الفعالية �
ُ
 بناء�عKى�عدد�ا^جموعات.�- خارطة�للمدينة�ال�mÏت

  ورق�¨صق.و �بريستول �لوحات ،ات�كتابة�وأوراق�لجميع�ا^ش
	ك�نأدو  �

  الفعالية:س��ورة�

�يت .1 �من �تتكون �مجموعات �ا¯ى �الطTب �تقسيم �الطTب�5-4م �عKى �الخرائط �توزيع �يجب �ومش
	كات. �،مش
	ك�ن
وأدوات�كتابية.�عKى�بريستول�ال�mÏيسكنون�¡ ا�ولوحة�الحارات��/يجب�أن�تحتوي�الخارطة�عKى�أسماء�الشوارع�

 كل�مجموعة�أن�تنّفذ�ا^هام�التالية:

إسم�واستبدالهم�بأسماء��15-10يتوجب�اختيار��،كورة�عKى�الخارطةا^ذ�الحارات�/التمعن�بأسماء�الشوارع �
 أخرى�علÉ م�اختيارها.

�تكتب�عKى� � ̈تعKى�ا^جموعة�ان �تغي�	�أسما�الحارات�/ما�½ي�الشوارع�ال7	يستو وما�½ي��،هاءال�mÏاختاروا
�الشوارع �عKى �أطلقوها mÏال� �الجديدة �الحارات�/]سماء �الورقية �اللوحة �تعليق �علÉ م �جدران��عKى. أحد

  الغرفه�الدراسية.

2. � �من ��أعضاءُيطلب �يتمعنوا �أن �ا^جموعات �بريستول �بلوحاتجميع ق�،
ّ
�تتعل mÏال� �مTحظاï م �يكتبوا �أن علÉ م

 ل�ق
	احات�ال�mÏتم�اختيارها�لÓسماء�البديلة.

  عقد�نقاش�عام�بما�يتعلق�بالنقاط�التالية: .3

�الشوارع � �أسماء �عن �تعلمتم ��الحارات�/ماذا �ا^تواجده �ب�ن �ما �العTقة �وعن �مدنكم �،الثقافية�]ك®	يةiي
 الجندرية�وب�ن�]قلية�iي�مدنكم؟�،القومية�،الدينية

�الشوارع � �أسماء �عKى �مجموعتكم �أجرï ا mÏال� �التغي�	ات �عن �تعلمتم �الحارات�/ماذا ،�mÏال� �التغي�	ات وعن
 الجندرية�iي�مدنكم؟�،يةالقوم�،الدينية،�و]قلية�]ك®	يةأجرï ا�با�ي�ا^جموعات�عKى�عTقات�

�هل� � �ثقاف§ ن؟ �التعب�	�عن �لتحقيق �مدنكم �iي �با^جموعات �الخاصة �ا^تساوية �الفرصة �عن �تعلمتم ماذا
� �تغي�	كم �ساهم �قيمة �ترسيخ �عKى �مجموعاتكم�،للمساواةلTسماء �مجموعة��و أ�،وتمك�ن �قوة تمك�ن

 ؟�غ�	�ذلك؟]ك®	ية

  الجندري؟�،القومي�،الديmn،�^ساواة�iي�التعب�	هل�لديكم�أي�أمثلة�أخرى�للمساواة�أو�لعدم�ا �



  
80  

 

  :3رقم��فعالية
  ،الصعوبة��ي�التعب���عن�موقف�Bقلية�بشكل�عام 

  وعن�موقف�Bقلية�السياسية�بشكل�خاص.
 

  : أهداف�الفعالية

وعن�موقف�]قلية�با^واضيع�السياسية�بشكل��،التعلم�عن�صعوبات�التعب�	�عن�موقف�]قلية�بشكل�عام  .أ
 خاص.

 وتعلم�مواقف�]قلية.�،]ك®	يةالتعلم�عن�منظومات�قمع�  .ب

 .]ك®	يةالتعلم�عن�الصعوبات�ال�mÏتواجهها�/قلية�للدفاع�عن�نفسها�أمام�  .ت

 للدفاع�عن�]قلية�الشرعية.�]ك®	يةالتعلم�عن�الصعوبات�ال�mÏيواجهها�  .ث

  

  :وأدواتمواد�مساعدة�

 أدوات�كتابة.�،أقTم�تخطيط،�بريستول  لوحات ����

صوص�تحتوي�عKى�مصطلحات�تحدد�سلوكيات�أو�ظواهر�من�موضوع��عTم�والعلوم��جتماعية�ال�mÏتشرح�ن ����
 مرفق.�- التعب�	�حرّيةو]قلية�بما�يتعلق�ب�]ك®	يةالعTقات�ما�ب�ن�

 .اØن
	نتبأجهزة�حاسوب�أو�هواتف�محمولة�مرتبطة� ����

  

  الفعالية:س��ورة�

مش
	ك�ن.�يتم�اعطاء�كل�مجموعة�نص�يحتوي��5ل�واحدة�مà ا�من�يتم�تقسيم�الطTب�ا¯ى�مجموعات�تتكون�ك . 1
 .]ك®	يةوسلوك�آخر�تنتهجه�]قلية�مع��،مع�]قلية�]ك®	يةعKى�شرح�سلوك�معّ�ن�تنتهجه�

�تلقته . 2 �الذي �ا^صطلح م
ّ
�تتعل �أن �مجموعه �كل �هذه��،عKى �تعكس �بحيث �الواقع �من �بأمثلة �تأتي �أن �علÉ ا كما

 ^جموعة�أن�تختار�أسلوب�لتعليمه�لطTب�الصف..�عKى�اا^صطلح ]مثلة

�الجميع . 3 م�،أمام
ّ
عل

ُ
�ت �أن �مجموعة �كل �قرؤوا�عà ا الظاهرة عKى mÏال�mÏال� �أن�،�بالطريقة�ال�mÏاختارï ا �علÉ ا كما

م�التفس�	ات�لوجودها.�
ّ
عل

ُ
 ن

 اط�التالية:يتوجب�عقد�نقاش�بالنق�،iي�ð اية�مرحلة�التعليم�الخاصة�بجميع�الطTب�عKى�أيدي�ا^جموعات . 4

 ما�½ي�]مور�]ساسية�ال�mÏتم�تعليمها؟ •

 وعن�ا^جموعات�ال�mÏينتمون�الÉ ا�كأغلبية�وأقلية؟�أنفسهمماذا�تعلموا�عن� •

موا�عن�أساليب�قمع� •
ّ
 لÓقلية؟�]ك®	يةماذا�تعل

  كيف�من�ا^مكن�أن�ُيحّولوا�الخ7	ة�والعلم�الذي�اكتسبوه�ا¯ى�نشاط�وفعاليات؟�،مكبرأي •
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æسل���  ¥تأث

  

ال«¥�تتمحور�بتخّوف�Bشخاص�من�دفع�ثمن�اجتما�ي�وقضائي�نتيجة�لتعب���معّ�ن�ح«³�لو�كان�التعب����ةالظاهر 

 
ً
�- يؤدي�هذا�التخّوف�اeى�أن�يقوم�Bشخاص�بتفعيل�"الرقابة�الشخصية"�".�قدتسمى�ب�"التأث���السلæ¥�،شرعيا

  التعب���ع[�ا.أن�يصمتوا�أو�أن�يجّملوا�انتقادهم�أو�فكر£�م�ال«¥�أرادوا�

  :ا=ثال�Bول 

م�ن�التحض�	ية�للعام�الجديد
ّ
منّسقة�التعليم� –تحادثوا�فيما�بيà م��،تخّيلوا�الوضع�النظري�التا¯ي:�قبل�جلسة�ا^عل

�ا^درسة �iي �قديمة�،�جتما·ي �الجديد�،مدّرسة �الجسدي �التعليم �التدرس�،وأستاذ �iي �/ول �عامه �هذا �،سيكون
�التقسيم �بموضوع �الجلسةال�غ�	 �تحادثوا �خTل �iي �ا^ختلفة. �ا^واضيع �ب�ن �ا^درسة �^�انية �منّسقة��،عادل قّررت

�لصالح� �م�انيات �تخصيص �بنقص ق
ّ
�يتعل �والذي �والطاقم �ا^درسة �مديرة �ا¯ى �ادعاءها �ترفع �أن ��جتما·ي التعليم

�عند�ان§ اء�ا^نّسقة�من�الحديث ��،فعاليات�اجتماعية�خارج�ا^درسة. �"إن�لم�تفاجأت�بتوبيخ ا^ديره�لها�ح�ن�قالت:
�ا^دّرس�ن�¡ ا!أنت�مدعّوه�للبحث�عن�مدرسة�أخرى�للعمل��،يTئمك�ا^بلغ�ا^رصود �ا^درسة�ا¯ى�با�ي �التفت�مديرة ."

ق�بأسلوب�إدارتي�
ّ
  ".للمدرسة؟وسأل§ م:�"هل�هناك�أية�ادعاءات�Îحد�آخر�تتعل

  : ا=ثال�الثاني

عمل�ومؤسسات�أكاديمية�ال�mÏاتخذت�اجراءات�عقابية�تجاه�موظف�ن�أو�طTب�تزايد�iي�Ðونة�]خ�	ة�حول�أماكن�
  وحول�صفحات�الفيسبوك�ال�mÏتعمل�لهدف�الكشف�عن�ا^وظف�ن�والتسبب�بفصلهم.�،ع7	�الشبكة�تعاب�	 بسبب�

iي�ا^وظف�ن��تعاب�	 القاعده�بأنه�¨�يوجد�لصاحب�العمل�أية�مسؤولية�عن�حقوق�ا^واطن�جمعية�تذكر��م5حظة:
ل�بحياï م�خارج�مكان�العمل�عن�لوممنوع�ع�،حياï م�الخاصة�خارج�إطار�العمل

ّ
يه�أن�يتجسس�علÉ م�أو�أن�يتدخ

�،ا^وظف�ن�بسبب�آراÙ م�ضد أن�قانون�مساواة�الفرص�iي�العمل�يمنع�صاحب�العمل�أن�ُيمّ��العقوبات.�بلطريق�
عند�ممارسة�الضغوطات�عKى�صاحب�العمل��،.�لذلكمسيئة�بوظيفة�ا^وظف�تعاب�	 إ¨�إن�كان�الحديث�عن�آراء�أو�

�الفيسبوك �iي �آراءهم/ن �التعب�	�عن �بسبب �او�موظفة �موظف �مخالف��،لفصل �ا^طلب �هذا �أن �يوضح �أن عليه
�،من�الغريب�أن�يقوم�ا^§ م�بالتبليغ�بأنه�يخرق�القانون)�كقاعدةالتمي�.�(بل�أð ا�تعرضه�لدعوى�بسبب��،للقانون 

� �الجمعية �iي �او�يحددون �العنف �عKى �ا^منوع �التحريض �حد �ا¯ى �يصل �التعب�	�قد �بأن �شك �وجود �حال �iي بأنه
  ̈�يتوّجب�العمل�بشكل�مستقل�ضد�من�قام�بالتعب�	.�،يتوجب�تقديم�شكوى�iي�الشرطة�،العنصرية
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  تجربة�ستان3ي�ميلغرام.�-¡نصياع�للسلطة

  

م�منه��،ى�من�بيده�السلطةBشخاص�اeى�¡نصياع�اe�تتمركز�بميول مع�أن�التجربة�
ّ
لكن�من�ا=مكن�أيضا�التعل

  عن�كيفية�تحويل�Bفراد�اeى�أغلبية�طاغية.

�آيخمان �أدولف �محاكمة �ف
	ة �إسرائيل�،iي �ستنKي�،iي �(�بدأ �بموضوع�1963ميلغرم �الدراماتيكية �أبحاثه �سلسلة (
�iي�هذه�التجارب ليصل� –نسان�آخر��Øيm»æءن�كان�الشخص�العادي�يستطيع�أ�ذاتم�فحص�إ��نصياع�للسلطة.

  موجود�تحت�مصدر�سلطوي�ُموّجه.��عندما�يكون �،^ستوى�القتل

� �من �ميلغرم ��مختص�نطلب �فحصهم �يتم �الذي �يستمر�]شخاص �مدى �أي �ا¯ى �ُيقّدروا �أن �نفسي�ن iي�وأخصاء
 
ُ

شخص�ا¯ى��طط�لها.�قّدر�]خصاء�النفسي�ن�أنه�من�ا^حتمل�أن�يصل�شخص�واحد�من�ب�ن�ألفالتجربة�ال�mÏخ
%�ِمن�َمن�تم�فحصهم.�ح65�ãÏكانت��V450درجة��ىنسبة�من�وصل�ا¯�،.�لكنV450مستوى�صدمة�كهربائية�بدرجة�

�،لم�تختلف�نسبة��نصياع�ما�ب�ن�النساء�-iي��نعكاس�(إعادة�التجربة�iي�وقت�آخر�ومكان�آخر)�ال�mÏتم�تنفيذه
  و]طفال�وأبناء�الثقافات�]خرى.

نتائج�هذه�التجارب�كدرس�iي�علم�النفس�الخاص�بالقسوة�واستنتاج�أن�من�تم�فحصهم�لنظر�من�ا^مكن�طبعا�ال
��من�ِقَبل�ميلغرم �هذا��حتمال. �¨�يدعم �أن�البحث �مع مجموعة�"من�تم�فحصهم�iي�أن�كانوا�شديدي��ختTل.

�،رة.�باØضافة�ا¯ى�ذلكتوقفوا�iي�مرحلة�مبك،�التجربة�الباحث�ل�كمالدعم�من�قبل�اي�لم�يتلقوا�نالذي�"الفحص
جزء�مà م�مّروا�بنوبات��،الكهربائية�أثناء�تلقÉ م�الصدمات�تعذُب عانوا�و أفاد�ميلغرم�iي�تقريره�بأن�من�تم�فحصهم�

�هيست�	ية �مà م�،ضحك �جزء �أظافر�أصابعهمضع�،تà دوا�،ارتجف �وأكلوا �شفاههم �عKى ̈ت�،وا �الحا �إحدى �،وiي
  إð اء�التجربة.أدت�ا¯ى��ن�تم�فحصهم�نوبة�صرعن�َم واجه�شخص�مِ 

�الردود �الكث�	�من �التجارب �هذه ��،سّببت �بعضها �انتقد �فحصهمقلة �تم �بمن ¥¦èالنف� �والضرر (مفهوم��Bخ5ق
  ا^ش
	ك�ن�بأð م�يستطيعون�ا^س�بإنسان�آخر).

�النفس �علم �iي �البحوث �إجراء �¨�يتم �اليوم �أن �نTحظ �أن �ا^هم �الطريقة�من �¡ ذه ،Tأخ� �قانون �هناك �أن �ي�كما
�أهميةهناك��،عKى�الرغم�من�الصعوبات�وا^شاكل�ال�mÏيعاني�مà ا�البحث�،واضح�^نع�الضرر�با^شارك�ن.�ومع�ذلك

  ومساهمه�كب�	ه�لفهم�آليات�العمل�/جتما·ي.

  تفصيل�عملية�التجربة

وهو��،تجربةمن�يقوم�بالحيث�تلتقي�شخص�ن.�واحد�مà م�هو��،تجربة�عند�وصولك�إ¯ى�ا^خت7	�iي�الجامعةال�تبدأ
�ا^خت7	� �معطف �يرتدي �الكتابةالشاب �لوح �معه �ويحمل �والس�،وÐخر�،رمادي �بأنه��،السيد �عنه �التعريف تم

قرعة�قص�	ة�يقّرر�من�ينّفذ�التجربة�أنك�ستلعب��متوسط�ا^ظهر.�بعد�،محاسب�يعاني�من�القليل�iي�زيادة�الوزن
  وسيكون�السيد�والس�الطالب.�،دور�]ستاذ

م.بة�عKى�من�تم�فحصهم�بأنه�جزء�من�دراسة�تبحث�آثار�تم�عرض�التجر 
ّ
قيل�لك�بأن��،Ðن�العقوبات�ع3ى�التعل

  دورك�هو�فحص�ذاكرة�السيد�والس�وإعطاءه�صدمات�كهربائية�بدرجه�متصاعدة�عندما�يخطئ.

Kافقك�القائم�ع	التجربة�ا¯ى�الغرفة�مع�السيد�والس�ىس�،�m»¼ى�الكرKى�السيد�والس�الجلوس�عKأكمامه��ُترفع�،ع
�التجربة�¡ دف�يو  �عKى �عKى�]قطاب�يقول�القائم �كهربائية.�سأضع�¨صق�خاص �أقطاب وصل�بذراعية�أحزمه�مع

  تجنب�الحروق.�يقول�السيد�والس�للقائم�عKى�التجربة�بأن�لديه�مشاكل�iي�القلب.
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�التجربة:�يقول  �عKى �"�القائم �كهربائيةستتعرض �أعدك�،لصدمات mnتسبب�لك� �لن �د�أð ا �تلف �لÓنسجة."�أي ائم
  أن�تشعر�بصدمة�خفيفة/�معتدلة�(إذا�أردت).�يمكنك

سيقوم�القائم�عKى�التجربة�بمرافقتك�إ¯ى�غرفة�مجاورة.�عليك�أن�تجلس�أمام�Ðلة�ال�mÏتنتج�الصدمات��،بعد�ذلك
� �الجهاز�عKى �يحتوي �من�30الكهربائية. �ابتداء �الصدمة �لقوة ���V15زر ãÏوحV450ب�� م

ّ
�أن�XXX-(معل �بحيث (

  .V15لدرجات�ب�ن�مستويات�الصدمات�ا^ختلفة�ثابتة�عKى�ا

�التجربة� �iي �دورك �خTل�ميكروفون سيكون �من�الكلمات�من �والس�مجموعة �اختبار��،هو�أن�تقرأ�للسّيد ومن�ثم
أربعة�خيارات.�iي�كل�مرة�يضغط�¡ ا�عKى��.�للسيد�والس]مريكيةذاكرة�السيد�والس�عن�طريق�سلسلة�من�]سئلة�

�¨س�،الجواب �أم �صحيحة ��جابة �كانت �إن �يظهر�لك �يش�	/ �مولد  �ذاإ�،ُيظهر�لك
ً
�صحيحا �الجواب عليك��،كان

عليك�أن�تعلن�عن��جابة�الصحيحة�وأن�تصعق�السيد��،وإن�كان�الجواب�غ�	�صحيح�،�نتقال�إ¯ى�السؤال�التا¯ي
  والس�بصدمة�بناء�عKى�مرحلة�التجربة.

ستسمع�صوت�نقرة��،ة�كهربائية�سين�	�ضوء�أحمر�iي�مولد�الصدماتiي�كل�مّره�ستعطي�فÉ ا�السيد�والس�صدم
سيتم�إعTمك�بأن�الصدمة�القادمة��،وصوت�أزيز�الصدمة�ال�mÏتمر�ا¯ى�غرفة�السيد�والس.�بعد�كل�إجابة�خاطئة

و�ي�واقع�Bمر�هو�¨�يتلقى��،أنت�¨�تعلم�الحقيقة�بأن�السيد�والس�متعاون .�V15-ستكون�أقوى�من�الحالية�ب

  لصدمات�الكهربائية.ا

��،ما�تقّدمت�التجربةلك  V105-و�ب��90و�،�75-ب�سيقوم�السيد�والسست
ايد�قوة�الصدمات�ال�mÏتقوم�بنقلها.
استمريت�iي��إنه�مؤلم�حقا").�إن�،بالصراخ�("أووو V120مستوى�ال�بإصدار�أصوات�]لم.�سيبدأ�السيد�والس�iي

�"أوووبالصV150سيقوم�السيد�والس�بمستوى��،التجربة ��،راخ�من�شدة�]لم�ويقول: �أ� ا �،هذا�يكفيث�الباحيا
�القلب�،أخرج�mnمن�هنا �لدي�مشاكل�iي �أن �قل �mيزعجmn،�قلت�لك �قل ��m،أخرج�mnمن�هنا�،بدأ �بدأ �فضلك. من

��ستمرار �أرفض .mn �سرا�ي"�،ي̂ؤ �الوتستمر��أطلق �مستوى �iي �و/حتجاجات. �ا^عاناة يقول��،�V300-صرخات
- حرروني�من�هنا.�iي�ا^ستويات�]عKى�من�ال��،¨�يمكنك�احتجازي�هنا�،بأنه�غ�	�مستعد�ل�ستمرار�السيد�والس

V330،دأ�السيد�� � ̈   من�غ�	�ا^مكن�سماع�السيد�والس.�،من�هذه�اللحظة�- يحرك�ساكنا�والس�و

�يتوجه�من�يخضع�ل�ختبار  �عن�إمكانية�التوقف�للباحث�عندما ��ستمرارأو�يطلب�التوقف�أو��،بالسؤال �،يرفض
�لل
	تيب�التا¯ي:الباحث�يتوّجب�عKى�

ً
  أن�يجيب�باÎجوبة�التالية�وفقا

  استمر�من�فضلك"" :iي�ا^رة�]و¯ى

  "تتطلب�التجربة�أن�تستمر: "iي�ا^رة�الثانية

  " من�ا^هم�أن�تستمر�،بشكل�مطلق" :iي�ا^رة�الثالثة

  عKى��ستمرار".أنت�مج7	��،̈�يوجد�لك�بديل�آخر" :iي�ا^رة�الرابعة
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"
ً
  نظرّية�"من�يقف�جانبا

 

"نظرية�تشرح�
ً
عيق�العمل�ا^ؤيد�للمجتمع.�هذا�يمنع�أو�يوجود�Ðخرين�أن�الظاهرة�ال�mÏتتمحور��"من�يقف�جانبا

بأنه��يرى�ع �éا^سؤولية�أن�الفردتعتمد�عKى��الmÏهو�مصطلح�من�علم�النفس�/جتما·ي�الذي�يتطرق�ا¯ى�الظاهرة�
�من�ا^مكن��،�يعنيه̈ أمر� �يتواجد�¡ ا. mÏال� �ا^جموعة�السكانية �ك7	ت �كلما �عند^س �واضح �بشكل ما�هذه�الظاهرة

�ðÎ موذلك��يعود،�مساعدته�الناس�iي�البيئة�ا^حيطة�له�¨�يقدمون�عKىبأن��نTحظ�،شخص�ما�بالضائقةيكون�
̈تبأن�شخص�آخر�سيقوم�بتقديم�ا^ساعدة�ا^طلوبة�له.�يّتضح�أيعتقدون� عند�وجود�شخص��،نه�iي�بعض�الحا

بعكس�iي��،هناك�احتمال�أك7	�بأن�يحصل�عKى�ا^ساعدة�،واحد�iي�البيئة�ا^حيطة�بالشخص�الذي�يشعر�بالضائقة
   .25حال�وجود�ب�ن�الكث�	�من�الناس

 �:قصة�حادثة
ً
 26الطبيعة�¡نسانية�هو�الوقوف�جانبا

�Õنقاذ�بطلة�¡بحار�الشرا�ي
ً
ياسم�ن�فينغولد؟�تّد�ي�أبحاث�علم�النفس�بأنه��ي�حال�تزايد��=اذا�لم�يقفز�أحدا

ص�،عدد�ا=شاهدين�لحدث�دراماتيكي
ّ
�بمساعدة�ا=صاب�يتقل

ً
  .¡حتمال�بأن�يقوم�أحدا

   15:28 05/05/09تم�النشر�ب� | mako | شري�شبيط

ةأنقلبت�
ّ
�ما�يقارب�العشر��.�صارعتلà ر�ال�	كون �بطلة�إسرائيل�iي��بحار�الشرا·ي�iي�ا^ياه�ا^لوث �الحياة �أجل من

�رياضة�الركض��عآ�ي�طوي�نح�ãÏمرور��،كانت�ساقÉ ا�مقّيدة�iي�القارب�،دقائق�تحت�ا^اء
ً
¯ى�جسر�ال�	كون�ممارسا

�متجمع�ن�وخائف�ن�الروتينية.�رأى�طوي7ن
ً
 �،أناسا

ً
�مقلوبا

ً
�،أدرك�أن�هناك�من�هو�عKى�وشك�الغرق �،كما�أنه�رأى�قاربا

  فريق�/نقاذ.�هحيث�انتظر �،ن�وبدأ�iي�السباحة.�سحب�فينغولد�مع�قار¡ ا�ا¯ى�الضفةقفز�iي�ð ر�ال�	كو 

�انقTب� �لم�يقفز�]شخاص�الذين�رأوا �^اذا ̈ت�نفسية�عميقة. �تساؤ �أمس �ال�	كون أبرز�غرق�ياسم�ن�فينغولد�iي
من�دون�أن�يحاول�أي��،نفسمن�دون�أن�تت�دقائق�لعّدة�القارب�ا¯ى�الà ر�^ساعدة�الغريقة؟�^اذا�بقيت�تحت�ا^اء

  أن�يساعدها؟�شخص�من�الحاضرين

̈تiي�محاولة�Øجاب�،نفسية�كلينيكيه�أخصائية�ريلوف،�إيريس iي�علم�النفس�أنه��كث�	ة:�"تّد·ي�أبحاث�ة�عن�التساؤ
�معّ�ن ̈ �،مثل�أزمة�قلبية�،كلما�تزايد�عدد�شهود�العيان�لحدث�دراماتيكي ص��حتما

ّ
�ما�تتتقل

ً
�بأن�يقوم�شخصا

� �توصل �ا^ساعدة". ��دارeيو �̈ط[�و بتقديم �/ستنتاج �هذا �إ¯ى �أمريكي�ن�،)1968(عام �باحث�ن �بفحص��هم قاموا
/ستجابات�/نفعالية��نسانية�iي�ا^واقف�العصيبة�بشكل�عميق.�من�الجدير�ذكره�أن�هذا�النوع�من�]بحاث�قد�

̈يات��عندما�كانت�،ظهر�iي�سنوات�الستينات�والسبعينات ]مر�الذي�أدى�ا¯ى�إثارة��،من�الجريمةتعاني�ا^تحدة�الو
.m»äالرأي�العام�والنقد�الشخ  

ي�من��دعاء�بأن�كمية�كب�	ة�من�]شخاص�من�ا^مكن�أن�تكون�عKى�دراية�بأمر�¼«mء�يحصل�و �̈طà و انطلق� دا̄ر
غتصاب�وقتل�سيدة�بإسم�تم�ا�،i1960ي�عام��،بجان� م�من�دون�أن�يّتخذوا�أية�خطوة�با^وضوع.�عKى�سبيل�ا^ثال

يات�ا^تحدة�]مريكية لكà م�لم��،رأوا�أو�سمعوا�ا^رأة�تستغيثشخص��38كشف�التحقيق�أن��،ك�mÏجنوبز�iي�ال̈و
�فيه�من�نشر�بحث�عKى�الرغم�يستجيبوا�Øستغاثاï ا.�تقول�ريلوف:�"

ً
وأنه�لم��،الذي�يعت7	�هذا�/ستنتاج�كان�مبالغا

و½ي�قيد�البحث�النف�m»æ،�كهذهبالتأكيد�هناك�ظاهرة�عا^ية��،مع�ذلك�،ذا�الحدثيكن�هذا�العدد�من�الناس�iي�ه
  كما�أð ا�تتساءل�عن�سبب�عدم�تعون�]شخاص�¡ ذه�الحا¨ت."�،�جتما·ي

                                            

effect-http://www.ruoaa.com/2015/09/bystander-أو��ي�اللغة�العربية� /https://he.wikipedia.org/wiki מהצד הצופה טאפק :مصدر  .25

why-nobody-help.html#axzz40mPpP9Iq  

  . 46c40dcb9801121006.htm-popular_culture/Article-http://www.mako.co.il/spirituality: مصدر  .26
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à̈ط � �مريض��و  قام �رجل �لشخصية �شخص �بإنتحال �إحداها �كانت ��جتماعية: �التجارب �من �العديد �بتنفيذ دار¯ي
�نو �،بالصرع �واجه �أنه �بحيث �يقدم �لم �عام. �مكان �iي �صرع �بة �بإيقاف��أحدله �كانت �إضافية �تجربة �العون. يد

ارتبك�]شخاص�ولم��،عام.�عند�خروج�الدخان�من�باب�الغرفة�ا^غلقةمكان�أشخاص�iي�دور�Øنتظار�مقابلة�iي�
  يفعلوا�أي�أمر.�

�"
ً
كلما�زاد�عدد�شهود��،"كما�أسلفنا�تشرح�ريلوف.�،وحددوه�"تأث�	�ثابت"�،"اختار�الباحثون�مصطلح�"من�يقف�جانبا

̈��،عندما�نكون�iي�مجموعة�،تضاءل�احتمال�تدخلهم�^صلحة�الضحية.�أسباب�ذلك:�أ̈و�،العيان�لحدث�ما نحن�
�أن�أساعد�الشخص�الذي�يقف�أمامي؟�نحن�

ً
نكون�متأكدين�إن�كان�علينا�أن�نفعل��«mء�ما.�هل�باستطاع�mÏحقا

�بالت �شخص�آخر�سيقوم �هناك �أن �بد¨�عنانعتقد �ا^نطلق.��،دخل �نفس �من �بنا�يتصرفون و]شخاص�ا^حيط�ن
شرطي�أو��،ما�نستطيعم�نحن�أيضا�نميل�ل�ف
	اض�بأن�هناك�شخص�آخر�سيقوم�بتقديم�ا^ساعدة�بشكل�أفضل

�ذلكيطبيب�سيس .�بل�أك®	�من
ً
Tى�زمام�]مور�مثKلنا�الوضع��،طر�ع

ّ
�حل �قد �إن�كنا نحن�بحاجة�ا¯ى�التعزيز�لنفهم

�مبدبش �بشكل �صحيح. �من�يخ$«�ã،يئكل �العلن�الناس �iي �أنفسهم �غ�	��إحراج �بشكل �الوضع لوا
ّ
�حل �قد �كانوا Øن

�iي �مث�Tصحيح. �ا^تحدة ̈يات ��،الو �تمحورت �الزمان �من �عقد �منذ �صادمة �قضية �هناك �عمره�بكانت �طفل قتل
ولم�يعتقدوا�أنه��،و�شجار�عائKيسنتان�عKى�أيدي�أطفال�أك7	�منه�سنا.�يف
	ض�شهود�العيان�أنه�كان�مجرد�لعبة�أ

 من�ا^قبول�أن�يتدخلوا.

  بمساعد£�ا؟�طوي�ن�آ�ي�قيام�ح«³�،فينغولد�ياسم�ن�حالة��ي�التدخل�لعدم�Bسباب�كانت�تعتقدين�وماذا

اطTق�الحكم.�خ$«�mالناس�بشكل�طبيõي�عKى�سTم§ م��أعتقد�توّجب�اتخاذ�الحذر�أثناء�،iي�هذه�الحالة�بالذات"
كنت�شاهدة�عKى��أنا�أفكر�iي�نفm»æ.�إن�،ا^عروف�أن�مياه�ال�	كون�ملوثة�وخط�	ة.�باØضافة�إ¯ى�ذلك�الشخصية.�من

�ما�يكفي�من�القوة�البدنية�ال�mÏتمكن�mnمن�ا^مكن�أن�،مثل�هذا�الحدث من�سحب�القارب��أشعر�بأن�mn¨�أملك
هم��بل�،بأشخاص�سيئ�ن�رد�فعل�ليسواالذين�شهدوا�الحادث�ولم�يكن�لهم��من�ا^ياه.�]شخاص�ا^ربوط�با^رأة

�الغريقة �أنقذ �الذي �الشخص �مرتبك�ن. �البدنية�أشخاص �والقدرة �بالنفس �عالية �ثقة �يملك �ا^مكن��،بالتأكيد من
ر�باÎمر�بشكل�سريع�،اف
	اضه�أنه�iي�حالة�بدنية�جيدة�وهو�يملك�الثقة�iي�جسده

ّ
�،كما�من�ا^مكن�اف
	اضه�أنه�فك

  فعل�ذلك."�وآمن�بأن�له�القدرة�عKى

  إذا�كيف�يتوجب�التصرف��ي�حال�حصول�حدث�كذلك��ي�ا=رة�ا=قبلة؟

ل�^صلحة�الضحية.�،عKى�الرغم�من�هذه�]بحاث"
ّ

�يمكننا�أن�نرى�iي��حصائيات�أن�الناس�iي�ð اية�ا^طاف�تتدخ
رخ�بالطلب�يص�¨�أن�يطلب�ا^ساعدة�من�شخص�مع�ن.�أن�،التفاعل�مع�محيطه�من�هو�iي�ضائقة�ويمكنه�ننصح

��بل�،أن�"يستدعوا�الشرطة" .�يكسر�هذا�"استد·ي�الشرطة�،مع�القميص�]حمر�،أنت"أن�يتوّجه�لشخص�مع�ن:
 
ً
  ويزيد�من�احتمال�ا^ساعدة�الفورية�،التوّجه�تأث�	�من�يقف�جانبا
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  دوامة�الصمت

  

"� �نظرية �¢ي �الصمت" �عملياتدوامة �مع �تتعامل ��ال«¥ �وال«¥ �العام �الرأي �التشكيل �سنوات ��ي �،70-وضعت

�نواله �إل�Ýابيث �B=انية �dجتماع �علم �أخصائية �أن�-قامت �¢ي �الرئيسية �الحجة �النظرية. �هذه �بوضع نويمان

�اجديد�اتخلق�واقع�لك[�ا�تستطيع�أن�،فقط�الكث���من�وسائل�¡ع5م�ليست�قادرة�ع3ى�بناء�الواقع�ا=لموس

.
ً
  أيضا

لت�نويمخلفية�لتشكيل�ا=فهوم:�ال
ّ
�- وال��60-التغطية��عTمية�لTنتخابات�iي�أ^انيا�الغربية�iي�سنوات�ال�انحل

خلقت�وسائل��عTم��،/نتخابات�]^انية�iي�أن�هناك�مساهمة�لوسائل��عTم�iي�خلق�مناخ�سيا¼«m.�.�وادعت70
 
ً
�موجها

ً
ستطTعات�أن�النتائج�متقاربة�/ �بناء�عKى�/نتخابات�نفسها.�أظهرت�،يتمحور�بالفوز�]بدي�لليسار�انطباعا

اليم�ن�عن��أنصار تراجع�العديد�من��،م�وصف�صورة�مختلفة�للوضع.�نتيجة�لذلكتوهكذا��،ما�ب�ن�اليم�ن�واليسار
وكانت�النتيجة�نبوءة��،علم�تنقل�الصحافة�الواق�له.�التصويتوكان�هناك�من�اصطف�مع�اليسار�وفضلوا��،دعمهم

�قيقي�الذي�صنعته�وسائل��عTم�حقيقة�واقعية.�وفاز�اليسار�iي�ð اية�ا^طاف.حال�غ�	 تحقق�ذاï ا.�أصبح�الواقع�
�وسائل��عTم�تصف�نويمان ��عTم�يسارية.��،/ستغTل�الذي�قامت�به �أن�وسائل بحيث�أð ا�تقوي��دعاء�بأن

ق�ذاته�وأصبح�بل�أð ا�تمكنت�من�خلق�جو�عام�حق�،أخطأت�وسائل��عTم�iي�الحقيقة�عندما�شّوهت�الحقيقة
 حقيقة�واقعية.

القويه�أو�الضعيفة��،ليس�من�ا^فروض�أن�نتحدث�عن�التأث�	ات�الحالية�،نويمان�-بناء�عKى�ادعاء�الباحثة�نوآله
  التأث�	ات�طويلة�]مد.بل�علينا�أن�نتحّدث�عن��،الخاصة�بالوسائل��عTمية�عKى�الفرد

iي�بعض�]حيان�بمثابة�مبعوث�ن�من�ِقبله.��تكون نظام�الحاكم�و ½ي�تعتمد�عKى�ال�،¨�تقف�وسائل��عTم�لوحدها
�للرأي�السائد.�iي�كث�	���عTم�الرسائل�ال�mÏيقوم�،لذلك

ً
بإرسالها�للجمهور�½ي�الرسائل�ال�mÏستجعل�الجمهور�داعما

�]حيان �]غلبيه�،من �رأي �يدعمون ¨� �الذين �]شخاص �الظاهره �هذه �متط�،تجعل �بآراء �يتمسكون رفة�الذين
  ̈�يع7	ون�عن�أراءهم.�،مختلفة

� �إسم: �الظاهرة �هذه �عKى دوامة�ُيطلق
  بحيث�تحدث�الدائره�التالية:،�الصمت

  

   

تعكس الصحافة 
 تعبيراً عن الموقف

السائد

الصحافه � تدعم 
أصحاب المواقف 

ير عن ا#ستثنائية للتعب
.مواقفھم

 يرتفع عدد ا*شخاص
 تنعين عن إبداءمالم

آرائھم ا#ستثنائية

تساھم وسائل 
 تقويةفي ا#ع1م 

ا5راء السائدة
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  :¡دعاءات�Bساسية�للنظرية

كما�أð م�يسعون�للحصول�عKى�دعم�úراÙ م.�يميل�الناس��،يشعر�الناس�بالرعب�بسبب�حالة�الوحدة�الفكرية •
 ئة�معادية.إ¯ى�عدم�التعب�	�عن�آراÙ م�iي�بي

 ما�هو�مقبول�ومتفق�عليه�لدى�الناس.مع�ميول�^وائمة�Ðراء�ا^سموعة�توجد� •

يتعلم�مà ا�البشر�ما�½ي�Ðراء��،الكث�	�من�وسائل��عTم�½ي�مصدر�أسا¼«�mلتلقي�ا^علومات�حول�"الجو�العام" •
 ا^قبولة�وما�½ي�Ðراء��ستثنائية�بموضوع�ما�(�جماع).

�ا^تمسكو  • �]شخاص �باúراء ��حتمال�ن�ا^�غ�	 ن �من �واحد �يختارون mnالوط� ��جماع �عن �أو�الخارجة قبولة
 التالي�ن:�

 .]ك®	يةيوائمون�آراءهم�مع�آراء�  .أ

ينبع�هذا�ا^يول�من�التخوف�من��نتماء��،]ك®	ية م�ا^تناقضة�مع�آراء�Ùيمتنعون�عن�التعب�	�عن�آرا  .ب
 .]ك®	يةاء�ا¯ى�ومن��رادة�ل�نتم�،ا¯ى�مجموعة�]قلية

̈ت�إضافية�أيضا�مثل��،ولكن�،ترتبط�عادة�با^جال�السيا¼«�m،هذه�النظرية �iي�مجا
ً
iي�واقع�]مر�½ي�تمتلك�تعب�	ا

� �"الجميع �ا^ثال: �سبيل �عKى "يالتسويق. �ك̈و �كوكا ��،شرب �أحرونوت �الظاهرة� –"يديعوت �هذه �الدولة". صحيفة
والرغبة�iي�/نتماء�للجميع�وليس�الحياد��،نوع�من�الضغط��جتما·يهذا��،واضحة�أيضا�ب�ن�ا^راهق�ن�و]طفال

  عن�ا^عاي�	�/جتماعية�ا^قبولة.

  

  أسس�نظرية�"دوامة�الصمت"

 تب�mnالصحافة�جوا�للرأي�يعكس�الواقع. .1

�هو�جو�الرأي7يخت .2 �ما �دراسة �¡ دف ��حصائي" �"شبه �ب ãتسم� �حاسة ل
ّ
�وُيشغ �الواقع �أرض �العام�	�الفرد

أو�من��،الجماهرية�جماع.�وهو�يحدث�إما�من�خTل�وسائل�إعTم�وعKى�ماذا��]ك®	يةما�هو�رأي��،/جتما·ي
� �ا^مكن�أن وجهة�نظري�وال�mÏتتبلور�بكوني�العTقات�الشخصية��محيط�عزز يخTل�التواصل�الشخm»ä.�من

ا^نتشرة�عTم�أØ تأث�	�وسائل��عزز�التواصل�ب�ن�]فراد�،وبالتا¯ي�لن�أع7	�عن�رأيي.�iي�هذه�الحالة�،]قليةمن�
 عKى�الرغم�من�أð ا�متناقضة.�،يمكن�^عارiي�أن�يعّززوا�رأيي�وأن�يع7	وا�عنه�،.�من�ناحية�أخرى والجماهرية

3. � �بدعم �يحظى �رأيي �بأن �شعرت �لÓغلبية�،]ك®	يةإن
ً
�مناقضا �رأيي �كان �وإن �بالتعب�	�عنه. �،سأشعر�باÎمان

 ن�كتب§ ما�iي�]عKى.سأتصرف�بناء�عKى�الطريقت�ن�اللت�

�تدري2ي .4 �الصمت�،بشكل �دوامة �تشكيل �أرا�،يتم �إسماع �من �يتخوفون �أشخاص �من �ت
	كب Ù�̈بحيث � mÏال�  م
 وينضم�الÉ ا�ا^زيد�من�دوائر�الصمت.�،ومع�الوقت�تتوسع�الدوامة�أك®	�وأك®	�،تحظى�بشعبية

سمع�آراء�¨�تحظى�بالشعبية .5
ُ
̈�تزال�ت  صغ�	ة�جدا.�لكà ا�أقلية�،هناك�نواة�صلبة�

�َم  .6 �وُم مصطلح �الفائز�"ركزي �عربة �القطار/ �"تأث�	�عربة �نظرية �iي �ت�- هم �الناس �عقTنيهو�ان �بشكل �،تصّرف
 
ً
Tم�يفضلونه�فع ðÎم�يفضلون�/نتماء��،ويدعمون�مرشح�أو�فكرة�لد� ا�آفاق�أفضل.�¨�يحدث�هذا� ðÎلكن�

ولك�mnسأنضم�Îني��،أدرك�الحقيقة�بأني�أفكر�بشكل�مغايرا^تما½ي�مع�الجانب�الفائز�والقوي.�أنا��،]ك®	يةإ¯ى�
�¨� �ا^نتصر. �الجانب �iي �أكون �أن �"�نويمان�تخصأود �الصمتلنظرية لق��،عقTنيةال�"دوامة

ُ
�خ �ضعف �ا¯ى بل

 الخوف�من�العزلة�/جتماعية�والتعب�	�عن�الرأي.بسبب�
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ن�وسائل��عTم�وب�ن�جو�الرأي�العام.�بحيث�ال
	ك��هو�أن�تكون�هناك�عTقة�متبادلة�وتأث�	ات�متبادلة�ما�ب� .7
�الذي�صنعته �من�الجو�العام ��عTم �لرأي��،وبالتا¯ي�،تتأثر�وسائل �¡ ا �ا^بالغ �التغطية �التأث�	�ويتصاعد. ي
ايد

�معه �يتخالف �من �صوت �ويكتم �م
ايد �بشكل �حيوية �يجعلها �دوائر��،]قلية �من �ا^زيد �خلق �ا¯ى �يؤدي مما
�iي�العادة �عا¯ي�،الصمت. ��عTم�،هناك�أقلية�صوï ا �إسماع�صوته�iي�وسائل �يتم �أن�تقوم��،وهو�ما وبمجرد

�مما�يؤدي�ا¯ى�إظهاره�كأغلبية
ً
�وتكرارا

ً
مما�يسبب�انضمام�ا^زيد�من�الناس��،وسائل��عTم�بإسماع�صوته�مرارا

 مما�يخلق�أغلبية�زائفة.�،]ك®	يةا¯ى�رأي�

  هل�من�ا^مكن�كسر�دوامة�الصمت؟

 ̈�يخافون�من�إبداء�رأ� م�ا^ضاد.�،ص�ذوو�شخصيات�قويةأشخا .1

ء�]شخاص�نتيجة�لتصرف��ههناك�ما�يربح�،أشخاص�أصحاب�مصالح .2  امتثا¯ي.�غ�	 ه̈ؤ

��،أقل�يخاطرون�أشخاص .3 �يخاطرواأو�¨�يشعرون �تصرف�،أð م �هأثناء �] �غ�	 ن �بالفروقات�و متثا¯ي. �منوط هذا
 الية�وهنالك�ثقافة�يومية�أقل�أمتثالية.أي�ان�هنالك�ثقافة�يومية�أمتث،�الثقافية
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 :الفصل�السادس
  التعب����ي�التعليم�حرّية

  

  

  ا=قدمة

هذا�مجموعة�التعليم�iي��أعضاءيلتقي��التعب�	�وحدودها.�حرّيةيتطلب�الحّ��التعليم�mأسئلة�كث�	ة�بكل�ما�يتعلق�ب
�ا �تختلف�حقوق �غ�	�متساوية. �بيà م �عTقات�القوة �أن �ا^علم�ن�ات/لطTبالحّ��بحيث �حقوق �حيث�ات/عن �من

ن�iي�و وiي�أوقات�أخرى�يقوم�العامل�،�ستماع�لهم/ن.�يحصل�هذا�التفاوت�iي�بعض�]وقات�عKى�الدعم�القانوني

.m»¼مجال�التعليم�بإدارته�بشكل�حد  

  ا^علم�ن
ً
�أك7	�سنا �والثانوية�وا^علمات �/بتدائية �ا^دارس �iي �التTميذ �حق�،من �يستمدون �التعب�	�من�وهم �iي هم

�ذلك �ا¯ى �باØضافة �الواسعة. �مجالهم�،الخ7	ة �iي �كخ7	اء �]حيان �بعض �iي �اعتبار�ا^علم�ن عط�،يتم
ُ
�ت أهمية��ىكما

تعت7	�½ي��،للمعلومات�ال�mÏيملكوð ا�بشكل�أك7	�من�تلك�]همية�ا^عطاه�للمعلومات�ال�mÏيملكها�الطTب.�م�ة�ا^عرفة
  أوسع�من�الطTب.�اعب�	ً أيضا�م7	را�^نح�ا^درس�ن�ت

�،ا^علم�نعند�علم�العرفة�و ا^وسلطة�تفس�	ات�الخاصة�بالخ7	ة�ال�mÏمصدرها�فجوات�العمر�لكن�إ¯ى�جانب�هذه�ال
�التعب�	�ا^عط �حق �iي �ا^ساواة �ت7	ير�عدم �يرفضون �من �السياق�ىهناك �هذا �iي �والطTب. �بعض��،للمعلم�ن يعتقد

�ا^علومات �أن �الوقت �هذا �iي ��ا^فكرين �(بسبب �متساو�للجميع. �بشكل �متاحه ��ن
	نتÐن �فإنه �وبالتا¯ي سلطة�)
� �غ�	�مهمة �ا^اm»òا^عرفة �iي �وا^علم�ن��،كما �الطTب �لخدمة �ا^تاحة �ا^علومات �أنواع �بأن �آخرون �يضيف بينما
�اك�حقوقويتطلب�ذل�،الجانب�ن�iي�ا^علومات�ال�mÏيملكها�كل�طرف�مà م�ىلد�لكن�هناك�نقص�،مختلفة�عن�بعضها

  متساوية�للمجموعت�ن.

عت�علÉ ا�دولة�إسرائيل.�تتضّمن�هذه�ا^عاهدة�iي�
ّ
حق�الطTب�iي�التعب�	�مضمونه�iي�وثيقة�حقوق�الطفل�وال�mÏوق

  .27الذي�يصّرح�بأن�هناك�حق�للطفل�بأن�يتم�إسماع�صوته��12-ال�بندالداخلها�

̈ت�ال��mÏ،لتعب�	iي�الطTب�ا�حرّيةن�iي�ا^درسة�بتقييد�و يقوم�البالغ�،iي�بعض�]حيان لكن�هناك�العديد�من�الحا
�الضغوطات��جتماعيةفÉيعت7	� �غ�	 العTقات�الجندريه��، ا�إسكات�الطTب�نتيجة�للعTقات�الداخلية�فيما�بيà م.

وب�ن��iي�ا^جتمع��سرائيKي�]ك®	يةتساوية�ما�ب�ن�مجموعات�الطTب�ا^نتم�ن�ا¯ى�ا^�غ�	 عTقات�القوة��،تساويةا^
تؤدي�كل�هذه�]مور�ا¯ى�امتناع�بعض�الطTب��،الطTب�ا^نتم�ن�ا¯ى�مجموعات�]قلية�أو�ا¯ى�ا^جموعات�ا^همشة

  عن�ا^شاركة�iي�الحوار�iي�الحّ��العام�الخاص�با^درسة.

مساحات��كما�أننا�سنناقش�الجوانب�ال�mÏتمّ�ه�عن�،التعب�	�iي�جهاز�التعليم�حرّيةا¯ى��الفصلسنتطرق�iي�هذا�
لتقييد�م7	ًرا�النشاطات�ا^دنية�]خرى.�سنفحص�إن�كان�عدم�ا^ساواة�iي�عTقات�القوة�ب�ن�الطTب�للمعلم�ن�

م�إسكات�الطTب�من�قبل�طTب�آخرين.�،تعب�	�الطTب�أو�أنه�عكس�ذلك�حرّية
ُ
م�عن�ُنظ

ّ
  وسنتعل

 
  

                                            

  .2015طباعة�مند¯ي�بائع�كتب،��حق�الطفل�Õسماع�صوته�وللمشاركة"،�-12-الحق�ال�ننصح�ا^عني�ن�بقراءة�هذا�الحق�بتوّسع�iي�كتاب�رينه�يتساحق�"�.27
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   :1فعالية�رقم�
  التعب����ي�ا=درسة�حرّيةالتمثيل�و 

 

  اليةأهداف�الفع

 لتعب�	�الحر�الخاص�بمختلف�الفئات�iي�ا^درسة.اتطوير�الو·ي�للحق�iي�  .أ

  ]صوات�ال�mÏتم�إسكاï ا�أو�الصامتة�iي�ا^درسة.سماع�خلق�الدافع�Ø   .ب

   :أدوات

 طباش�	�أو�شريط�¨صق. ،أوراق�وأدوات�كتابة �

� �
ً
  .iي�س�	ورة�الفعالية�1أنظروا�ا¯ى�البند�رقم� –تحض�	�ثTثة�لوحات�مسبقا

�  الفعالية:�ورة�س

 يتم�وضع�لوحة�واحدة�iي�كل�دائرة:�،رسم�ثTث�دوائر�كب�	ة�عKى�أرضية�الغرفة .1

 ا^درسة�وiي�الغرفة�الدراسية.�iي�رأيهعن��ك®	�التعب�	 ي  .أ

 ليس�بك®	ة.لكن��،أحيانا�iي�ا^درسة�وiي�الغرفة�الدراسية�رأيهعن�ع7ّ	�ي  .ب

�iي�ا^درسة�وعنه��عن�رأيه�أو�يع7ّ	 �ع7ّ	 ي̈�  .ت
ً
Tي�الغرفة�الدراسية.قليi 

 التعب�	�به�iي�ا^درسة.�حرّيةالدائرة�ال�mÏتعكس�رأيه�iي��داخلُيطلب�من�الطTب�أن�يقفوا�كل�iي�دوره� .2

 علÉ م�مشاركة�التا¯ي:�،بناء�عKى�ا^جموعات�ال�mÏتم�تشكيلها�iي�الدوائرسوًيا�ُيطلب�من�الطTب�أن�يجلسوا� .3

موع§ م�]سباب�ال�mÏجعل§ م�يختارون�ا^جموعة�ال�mÏيجلسون�علÉ م�أن�يشاركوا�مع�أفراد�مج�،iي�البداية  .أ
 ¡ ا.

لت�حالة��،بعد�ذلك  .ب
ّ
�مجموع§ م�]سباب�الشخصية�الخارجية�ال�mÏشك �حرّيةعلÉ م�أن�يشاركوا�مع�أفراد

 التعب�	�الخاصة�¡ م�iي�ا^درسة.�

لوا�ثTث�مجموعات�مختلطة�جديدة� .4
ّ
�ُيشك �ك –ُيطلب�من�الطTب�أن �iي ل�عن�بحيث�يتواجد

ّ
ل�مجموعة�ممث

 ا^جموعات�الثTث�iي�ا^رحلة�]و¯ى.

 ُيطلب�من�الطTب�iي�ا^جموعات�الجديدة: .5

ق�بمشارك§ م.  .أ
ّ
 طرح�]سباب�ال�mÏتم�ذكرها�iي�مجموع§ م�السابقة�بما�يتعل

ق�ب  .ب
ّ
 التعب�	.�حرّيةصياغة�وثيقة�تتضمن�قائمة�التغي�	ات�ال�mÏيودون�تنفيذها�iي�ا^درسة�بما�يتعل

 عام�حول�]سئلة�التالية:نقاش� .6

 ما�½ي�]سباب�لعدم�ا^ساواة�بتحقيق�الحق�للتعب�	�الحر. •

 ما�هو؟�،هناك�حاجة�للتغي�	�¡ ذا�السياقإن�كانت�عKى�ا^ش
	ك�ن�أن�يفحصوا� •
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   :2 فعالية�رقم
  صحيفة�ا=درسة

 

  أهداف�الفعالية:

 تشجيع�التفك�	�الوا·ي�iي�صحيفة�ا^درسة.  .أ

 ا^درسة.صحيفة�أو�موقع�التعب�	�iي�ا^درسة�من�خTل��حرّيةالحق�iي��وضعفحص�  .ب

م�أشكال�التعب�	�  .ت
ّ
ة�عن�الديُمقراطيالتعّرف�عKى�أنواع�مختلفة�من�الصحف.�(يتيح�هذا�التعّرف�للطTب�تعل

 الصحافة).�حرّيةطريق�

 

   :دواتأ

صحف��،صحف�مجانية�وأخرى�تباع�مقابل�مبلغ�مادي�،محلية�،صحف�يومية –أنواع�مختلفة�من�الصحف� �
صحف��،صحف�نسائية�،صحف�أزياء�،صحف�مدرسية�من�البTد�،صحف�جماه�	ية�،صحف�مهنية�،دعائية

  غ�	ها.��،رجال

 

  الفعالية:س��ورة�

 يتم�وضع�صحف�متنوعة�عKى�أرضية�الغرفة�ويطلب�من�الطTب�أن�يتمعنوا�¡ ا. .1

 يطلب�مà م�تنفيذ�ا^هام�التالية:��،مش
	ك�ن�T5ب�ا¯ى�مجموعات�تتكون�من�يتم�تقسيم�الط .2

 بالصحف�]خرى�ال�mÏتمعنوا�¡ ا.�أو�موقع�ا^درسة�مقارنة�صحيفة�ا^درسة  .أ

�بصحيفة  .ب �غ�	�مذكورة �لكà ا �ا^ختلفة �الصحف �iي �ا^تواجدة �]مور �يذكروا �أن �،ا^درسة�موقع�/علÉ م
 وعكس�ذلك.

ومن��،درسية�بديلة�بحيث�تكون�مؤلفة�من�]فكار�ال�mÏجمعوها�من�صحف�أخرى م�موقع�/إنشاء�صحيفة  .ت
أفكار�أخرى�للتغي�	ات�ا^طلوبة�iي�صحيفة�ا^درسة.�كما�ُيطلب�مà م�ترتيب�ما�توصلوا�اليه�لعرضه�أمام�

 الجميع.

  نقاش�عام�بالنقاط�التالية:� .3

 عرض�الطTب�أفكارهم�ال�mÏتتعلق�بالصحيفة�البديلة.ي •

تعب�	�أك7	�من�تلك�ا^وجودة/�أقل��حرّيةيتطرقوا�ا¯ى�السؤال�هل�ستقوم�الصحف�البديلة�بخلق�علÉ م�أن� •
 مà ا/�مساوي/�غ�	ه.

 رية�التعب�	.حعلÉ م�أن�يوضحوا�ا^شاكل�ال�mÏتسبب�قرارهم�بتوسيع/�تقليص� •

 التعب�	�ال�mÏيودوð ا�iي�الصحيفة�ا^درسية.��حرّيةيتعلق�ب�مبدئيعلÉ م�أن�يصيغوا�موقف� •

4. � �حدود �تكون �أن �يتوجب �هل �يفحصوا �أن م
ّ
�وا^عل �الطTب �تلك��حرّيةعKى �عن �مختلفة �ا^درسة التعب�	�iي

 ا^وجودة�iي�الحّ��ا^دني�خارج�ا^درسة؟�^اذا؟
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  :3فعالية�رقم�
هل�يجب�أن�نسمح�للمعلم�ن�وللمعلمات�التعب���عن�مواقفهم�السياسية�

  �ي�جهاز�التعليم؟
 

� �السؤال �يشغل ��إذاما �السياسيةيكان �مواقفهم �بالتعب�	�عن �وا^علمات �للمعلم�ن �نسمح �أن ��جب الجهات�تجاه
�تأسيسها.� �منذ �إسرائيل �وا^دنية�iي�دولة بناء��،ا^دير�العام�¡ ذا�ا^وضوع�كل�بضع�سنوات�منشور تغّ�	�يالقانونية

محور�بمنع�التعب�	�السيا¼«�mعKى�الوضع�/جتما·ي�والسيا¼«�mو]مi�.mnي�]وقات�ال�mÏيسيطر�علÉ ا�الرأي�الذي�يت
�مجال�التعليم �مع�بعقوباتو �،الخاص�بالعامل�ن�iي بل�أن�هناك�العديد�من�ا^علم�ن�وا^علمات��،½ي�ت
	افق�عادة

.m»¼السيا�	ء�الذين�تم�فصلهم�من�وظائفهم�بحجة�التعب�m»�الخاصة�با^علم�ن��حرّيةمسألة��،ولكن�قبل�كل��	التعب�
  الدرجة�]و¯ى�ويجب�فحصها�من�هذه�الزاوية.�وا^علمات�½ي�قضية�تربوية�من

   .فعاليةسنتطرق�ا¯ى�هذه�ا^سألة�iي�هذا�ال

  

  أهداف�الفعالية

�"  .أ �ا^مكن �من �(هل �ا^درسة. �iي m»¼سيا� �رأي �بالتعب�	�عن �الخاصة �ا^حتملة ̈ تطوير�الو·ي�للمعاني �عن��أ نع7ّ	"
 التعليمية؟)�الس�	ورةموقف�سيا¼«i�mي�

 عب�	�العل�mnوالسري�الخاص�با^واقف�السياسية.تطوير�التفريق�ب�ن�الت  .ب

�  .ج �موقف �جهاز� مبدئيتشكيل �التعليم�iي �مجال �iي �بالعامل�ن �خاص m»¼سيا� �منع�إبداء�موقف �إتاحة/ بموضوع
 التعليم.

֠֠֠֠ � �عقد�هذه �ا^مكن �من �ا^علم�نمTحظة: �ب�ن �حوار�ما �شكل �عKى �التعب�	��،وطT¡ م�الفعالية �إتاحة ¡ دف
�عن�مشاعره �سياسية�،مللطTب مÉ م�عن�مواقف

ّ
�تعب�	�معل �يمرون�¡ ا�عند mÏا^شاعر�و]فكار�ال� �،تلك

م
ّ
̈ت�ال�mÏيمتنع�فÉ ا�ا^عل  ن�عن�ذلك.و وiي�الحا

 

   أدوات

 أوراق�وأدوات�كتابة. �

� � �بريستول  لوحاتأربع �ب§ مة�، �ومعلمات �مقاضاة�معلم�ن �تم �]حداث�ال�mÏ¡ ا �أحد �مà ا �واحدة �عKى�كل ملصق
 ا¼«i�mي�الغرفة�التدريسية.إبداء�رأي�سي

 

م�يمي�mnتلقى�موافقة�بأن�يبدي�رأيه�السيا¼«�mأمام�الطTب ֠֠֠֠
ّ
م�يمي�mnتم��،يجب�أن�تشمل�]حداث:�معل

ّ
معل

م�يساري�تلقى�موافقة�بأن�يبدي�رأيه�السيا¼«�mأمام��،منعه�من�أن�يبدي�رأيه�السيا¼«�mأمام�الطTب
ّ
معل

م�يساري�تم�منعه�من�أن�يبدي�رأي�،الطTب
ّ
يتوجب�كتابة�كل�حدث�من�هذه� ه�السيا¼«�mأمام�الطTب.معل

 عKى�لوحة�ورقية�منفصلة.
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  قائمة�باºحداث�ا=مكنه:

 �سرائيKي التعليم جهاز"معلومات�iي�موقع�مدار�تحت�عنوان:��-حادثة�معلم�الفلسفه�والتاريخ�ادم�فرتا .1
ميه ب�ن الرعب من حالة ينشر

ّ
   ."وطTبه معل

̈ستجوابرة�عرع مدرسة مدير�استدعاء .2 �ي�أعقاب�قيام�عدد�من�ط5ب�ا=درسة�با=شاركة��ي� أو¯ي�الثانوية�

 http://www.panet.co.il/article/494895موقع�بانيت:�مس��ة�حقوق�¡نسان�ال«¥�أقيمت��ي�تل�أبيب.�

كل�العرب:�. ا^عارف�تقيل�مديرة�مدرسة�iي�بيت�حنينا�ومعلمة�اخرى�وت§ مها�بالتحريض�ضد�الجنود .3
http://www.alarab.com/Article/712380  

 :ا^صدر /حتTل ضد ينشطان اسرائيلي�ن معلم�ن مTحقة .4
http://palsawa.com/news/2015/08/31/israel/43196.html 

̈ت�مشا¡ ة .5  .اختاروا�احداث�اخرى�تصف�حا

  

  س��ورة�الفعالية:

 أو�عKى�الجدار).]ربع�iي�الغرفة�الدراسية.�(عKى�]رض��بريستول  اللوحاتيجب�عرض� .1

2. � �من �تتكون �^جموعات �الطTب �تقسيم �موقف��5يتم ل
ّ
شك

ُ
�ت �أن �مجموعة �كل �عKى �و/أو�مش
	كات. مش
	ك�ن

 � م�السياسية.Ùبموضوع�إتاحة/�منع�ا^علم�ن�من�التعب�	�عن�آرا

̈ت�التالية:�علÉ م�أن�يختاروا   من�ب�ن��حتما

ن�iي�الفصول�الدراسية.�(بغض�النظر�عن�مضمون�يتوّجب�السماح�بإبداء�الرأي�السيا¼«�mالخاص�با^علم� ••••
 الرأي).

�مضمون� •••• �النظر�عن �(بغض �الدراسية. �الفصول �iي �با^علم�ن �الخاص m»¼السيا� �الرأي �إبداء �منع يتوّجب
 الرأي).

 يتوّجب�السماح�بإبداء�الرأي�السيا¼«i�mي�ظروف�محددة�(ما�½ي؟). ••••

 ).يتوّجب�منع�إبداء�الرأي�السيا¼«i�mي�ظروف�محددة�(ما�½ي؟ ••••

 غ�	�ما�ذكر�..... ••••

  دعوة�ا^جموعات�لنقاش�عام:� .3

 عKى�كل�مجموعة�أن�تعرض�موقفها. •

�با^وضوع�(مثيلة�لتلك�ال�mÏسرت�عKى� •
ً
�مبدئيا

ً
ُيطلب�من�الجميع�أن�يفحصوا�إن�كانوا�قد�عرضوا�موقفا

م
ّ
�ا^عل �موقف �مع �¡ ا �تشارك mÏال� �العكسية)�،]حداث �الحا¨ت �للمص�،وiي

ً
�موقفا �يعرضوا لحة�أو�أن

التعب�	�عن�الرأي�بiي�حالة�أð ا�غ�	�مقبولة�علÉ م�وتسمح��،الذاتية�(مثيلة�لتلك�ال�mÏتمنع�التعب�	�عن�الرأي
̈�يشابه�موقفهم).  iي�حالة�أنه�

 ��iي�حال�كانت�لد� م.�،عKى�الطTب�أن�يضيفوا�فعاليات�ممكنة •
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  :السابع الفصل

  عن عالدفا اجل من dجتما�ي وا=علم�ن الط5ب تفاعل
  للعنصرية التحريض مع ملوالتعا التعب�� حرّية

  
  

  ا=قدمه

 والحكم الحياتيه ا^يادين iي واهميته التعب�	 حرّية عن التعلم بموضوع الخوضب" الكلمة قوة"  برنامج قام
 حرّية ب�ن والتصادم اخرى  ديموقراطيه وقيم الرأي عن التعب�	 حق ب�ن التناقض ال7	نامج وناقش كما. الديموقراطي

  .ديموقراطيه غ�	 وقيم التعب�	

̈ساس كانت /ن لغايه اق
	احها تم الmÏ النشاطات  غ�	. ا^وضوع حول  وا·ي نقاش تطوير iي دورها تمركز اذ نظرية با
 نشاط ؛ا^وضوع فهم جانب ا¯ى ؛يتطلب عنصرّيةلل ا^حرض�ن مع والتعامل التعب�	 حرّية عن الدفاع ان

 خTل من بعدها ومن درسةا^ جدار داخل النشاطات هذه مثل تفعل ان ا^فضل من .جعونا صارم سيا¼«m/اجتما·ي
  .مختلفة اماكن iي بعد فيما الطTب قبل من الÉ ا ا^بادرة تتم نشاطات

 اق
	احات خTل من وذلك. ا^جتمع iي دور  له من وكل ا^علم�ن ب�ن تعاون  خTل من�تمت ان ا^درسيه النشاطات عKى
  .وغ�	ها السنويه الرحTت ،التدريسيه�وادا^ ،ا^ناهج نطاق iي نهممك لنشاطات

 التفك�� �ي الط5ب يشارك بينما ،ا=علم مسؤوليه ضمن تقع الفصل من dول  القسم �ي تظهر ال«¥ ا=ق�حات

  .ا=ق�حات وبتفعيل بالتنفيذ

  :ا^ركبات هذه ويشمل فقط الطTب لنشاطات مكرس ا^ق
	حات من الثاني القسم

 .الكتيب كل iي التعلميه العمليه تلخيص .1

 ./جتما·ي نشاطهم خTل من تطويرها iي الطTب � تم الmÏ ا^واضيع اختيار .2

 ./جتما·ي النشاط اجل من مهارات اكتساب .3

 .عنصرّيةلل التحريض مع والتعامل الرأي عن التعب�	 موضوع iي اجتما·ي نشاط تطبيق .4

 .والتقييم الرجعيه التغذيه عمليات iي التجرب خTل من التعلم .5

 مهام طريق عن تفعيلها يمكن حيث. ا^وجودة 
	بويةال /طر iي تطبق انت يمكن الفصل هذا iي ا^ذكورة النشاطات
 متدينة،�عربيةو  � ودية مدارس ب�ن مش
	كة نشاطات iي ،
	بيةوال ا^دنيات دروس iي ،/جتما·ي النضوج من كجزء

 نشاطات iي ،الطTب مجلس نشاط من كجزء ،" مش
	كة حياه" اجل من تعمل الmÏ ارسا^د شبكة iي ،متدينة وغ�	
  .وغ�	ها درسةا^ الÉ ا تبادر خاصه بأطر

  ./جتما·ي بعملها الناشطة ا^دارس ^رافقه يسعدون  ا^واطن حقوق وجمعية� ادم كلية iي ن وجهو ا^

  .^دارسا iي عنصرّيةلل والتحريض عنصرّيةال ظاهرة ^حاربة مق
	حات
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  :اساس�ن �نمق�حهناك� ا=دارس �ي عنصرّيةلل التحريض ظاهرة محاربة اجل من

 .درسةا^ iي عنصرّيةال ظاهرة�مناهضة اجل من العمل .1

 .درسةبا^ ا^وجودة عنصرّيةلل فعل ردةك العمل .2

��ناهضة^ لفعاليات بالنسبه �والعنصرية  بينما التطبيق iي الطTب مشاركةو �،قيادï ا ا^علم�ن عKى تق
	حالتحريض
� نق
	ح �عKى �الطTب �وتنفيذ�ا^بادرة،تشجيع ��تخطيط �ونشاطات �التحريضفعاليات �لظاهرة �والعنصرية�تتصدى

  .ا^علم�ن بمساعدة

  

  عنصرّيةال ظاهرة�ناهضة= فعاليات

 من كاملة جاهزية يتطلب الشبكه وiي ا^جتمع iي ،ا^دارس iي للطTب عنصرّية سلوكيات ^ناهضة فعالية وصف
 اليومية الحياة iي تظهر الmÏ /نسانيةو ةالديُمقراطي قيم عKى 
	بيةال خTل من وذلك. ال
	بوي  والطاقم درسةا^
 ولغات اشكال �ي القيم هذه تظهر قد الثقافات متعدد مجتمع iي. وغ�	ها ا^ناسبات iي ،الرحل iي ،ا^ناهج iي ،مدرسةلل

  .متنوعةو  مختلفة

 القيم وتطبيق لفعاليات وامثله نماذج بطرح نكتفي اذ ،ا^ق
	حات كامل عرض بوسعنا ليس القص�	 ا^قال هذا iي
 اذ ا^وجودة /مكانيات كل تغطي ¨ النماذج هذه ان التنويه ا^هم من .تدينةا^ الحكوميةو  العامة ا^دارس iي ا^تواجدة

  �لس�	ورات عالية مكانة ب�ن تتوزع

  .لها جزئي تطبيق ب�ن وما) اللغة ثنائية وا^دارس ن�نا^تدي وغ�	 للمتدين�ن الثقافات

 مبادئ وأي ؟تدينةا^ ا^نظومة وiي العامة 
	بويةال ا^نظومة iي ¡ ا القيام يمكن العنصري  للسلوك مكافحه فعاليات اي
  ؟العملية ا^ق
	حات هذه iي تظهر

  

  مرئي�ن غ�� اشخاص درسةا= �ي يتواجد ¨ . 1

mينتم 	للمجتمع�/شخاص من الكث� m»¼ب - ا^درTي ،معلم�ن ،طKهم اهل ،معالج�ن ،صيانة عام	من جزء. وغ� 
 غ�	 صوï م ،معروفة غ�	 اسماؤهم ،مرئية غ�	 اخرى  اجزاء بينما فيه عضاءلÓ  معروف ا^در¼«m ا^جتمع هذا

 من عام لبشك يأتون  النظافة وعامKي الصيانة عامKي ا^ثال سبيل عKى ،القرارات اتخاذ منتديات iي مسموع
 خTل من معهم يتعامل ¨ انه / خدماï م لتلقي معتاد ا^جتمع�،ا^جتمع iي ومستضعفة مهمشة مجموعات

 لTفكار موضوع /حيان من الكث�	 iي تسبب ،ةمعروف وغ�	 ةمهمش فئات تواجد حقيقة. ةمتساوي عTقات
�iي��عقب خ�	ة/  /ونة iي ذلك عKى مثال رأينا قد كنا .ةالشرعي وعدم ةا^سبق � �للعرب �/حتجا�ي التصعيد

 ،ةجدي ةمعارض ت�Tي لم ةا^طالب هذه ،ابناÙ م محيط عن العرب الخدمات مقدمي بابعاد /هل طالب ،اسرائيل�
ء ان حيث أن��ا^مكن من ماذا ،واهالÉ م الطTب قبل من حقوق  كأصحاب سوية بنظرة يحظوا ¨ العامل�ن ه̈و
  ؟نفعل

 iي البTد من الكث�	iي� متبع /ق
	اح هذا. ( درسةا^ مدخل iي /سماء مع درسةا^ موظفي كل صور  عرض  .أ
 ).العمل ̈ماكن ا^داخل iي لعالما

 .العامل�ن من ةا^همش والفئات الطTب ب�ن وحوار تعارف لقاءات عKى العمل  .ب
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̈ت عرض  .ت  /عمال مع فقط�ترتبط ¨ بحيث ،"ةرئيا^ غ�	-الشفافه�الشخصيات"ل /خرى  العمل مجا
̈ت iي مساقات ،الرحTت iي مرافقة( ،ةالخدماتي ̈ت iي ).وغ�	ها ا^همش�ن لTشخاص ةا^عروف ا^جا  حا

تعاين�من�عدم� الmÏ وا^جموعات ا^علم�ن ،الطTب تجميع يجب ،ا^عهود بعكس العمل يجب ،ةصعب ةامني
 ةا^همش للمجموعات اضاiي معنوي  بعد تسبب ا^جموعات ابعاد. وا^شاعر /فكار iي للمشاركة ةشرعيال

  .حقهم من الmÏ ةالشرعي منح عدم عملية من وتسهل

 

 ةا=درس �ي عنصرّيةالالنضال�ضد�ظاهرة� أظهار  . 2

 انجازات ،اقتباسات عرض ،ا^جتمع لقائدي صور  عام بشكل نلحظ الجدران وعKى بالساحات ،درسةا^ ح� iي
� اجل ومن /نسانيةو ةالديُمقراطي مالقي عKى 
	بيةال اجل من. وغ�	ها ةعسكري �ضد  يجب ،عنصرّيةالالنضال
 لصور  متغ�	ة او ةدائم معارض تعرض ان ا^مكن من. درسةا^ جدران عKى ا^دني�النضال بطال̈ �ح�  اعطاء
 نطاق iي ا^تواجدة ا^جموعات كافة تمثل ان الصور  عKى ،السياق هذا iي البشري  التطور  قصص تحكي ووثائق


	بويةال /هداف هذه iي شريكة مختلفة واماكن بTد من ^جموعات با¨ضافة ةدرسا^ .  

. درسةا^ جدران عKى وغ�	هم منديT نيلسون  ،كينج لوثر مارتن ،فاركس روز صورة عرض يمكن ا^ثال سبيل عKى
 ا^فيدة ا^علومات عرض يجب الصور  هذه جانبا¯ى� ،عربية لشخصيات صور  عرض ا^فضل من السياق هذا iي

ء رؤية عKى الطTب يعتاد ح�ن. العTقة ذات ̈نماط�استخدام�السلطة نماذج تبmn من يتمكنون  ،القادة ه̈ؤ �و
.اليوم ترافقهم الmÏاستخدام�السلطة� نماذج من بد¨ او با¨ضافة جديدة   

 

 العامة الساحة �ي القوة ع5قات قلب . 3

�وا^رب�ن ا^فضل من ̈ت ابطال اظهار 
	بيةال�للمعلم�ن  تغي�	 اجل من درسةا^ iي ا^ستضعفة ا^جموعات وبطا
 مكانة من يقوي  ان القلب لهذا يمكن. العام�وب�ن�نقاط�الضعف درسةا^وجه�التشابه�ب�ن�نقاط�الضعف�iي�أ

 بابطال الطTب نعرف ان ا^فضل من ،ا^ثال سبيل عKى. إلÉ م ا^جتمع نظرات يغ�	 وان ا^ستضعفة ا^جموعات
 ا^جتمع هذا وعظمة بقوة التعريف يجب ،والحالي�ن السابق�ن الكنيست أعضاءمن�هم� ،لعربي�ا^حKيا ^جتمعا

  .البTد  ذه¡ مس�	ته iي

 

 - ع[�ا التعلم خ5ل ومن طقوس خ5ل من درسةا= العا=ية��يو ا=دنية��ا=ناسبات ذكر . 4

 ،/مم�ا^تحدة قبل من حددت الmÏ ا^يةع مناسبات ايجاد يمكن ،ختلفةا^ با^جموعات الخاصة /عياد جانب ا¯ى
 ا^ناسبات هذه. وغ�	ها العا^ية اللغةاللغة يوم ،ا^رأه حقوق  يوم ،الطفل حقوق  يوم ،للتسامح العالمm اليوم مثل

 ،ةوالجنسي ة/ثني ،الدينية الفروقات عن النظر بغض ،ال
	بوي  ا^جتمع أعضاء كل وتمكن العالم لكل مش
	كة
̈نتماء ااحساًس  الجميع وتمنح ادوًر  ¡ ا يتخذوا ان ̈ت. با ̈نتماء�الشعور �iي�بعض�الحا  iي ةمعين فئات من يمنع با

  .ختلفةا^ والقوميه الدينيه انتماءاï م بسب او�من�/ها¯ي�ا^در¼«m ا^جتمع
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�=ناهضةو  ا=دني النشاط دمج . 5  ،ةسنويال الرح5ت( ةdجتماعي ةا=درسي الفعاليات �ي عنصرّيةال�النضال

 -) قطبية مجموعات ب�ن لقاء

 من مدرسةلل ةا^خصص ا^وارد تجنيد ا^هم من ،عنصرّيةال ظاهرة وتقليص ةا^دني القيم عKى 
	بيةال اجل من
 الmÏ ا^ناطق عKى للتعرف للطTب السنويه الرحTت من جزء تخصيص يمكن ا^ثال سبيل عKى. الهدف هذا اجل

 هذه. ا^وضوع هذا iي وا·ي حوار وتطوير تعلم تطوير ا¯ى ةبا¨ضاف /سرائيKي عا^جتم iي عنصرّيةال من تعاني
 ع
	فا^ غ�	 ةالبدوي القرى  iي ،ةالجنوبي احياÙ ا وiي ابيب تل iي ةا^ركزي ةا^حط ح� iي تكون  ان يمكن الرحTت

� الناصرة مثل السكان ب�ن ةتفرق اماكن iي ،اسرائيل iي ¡ ا �القديمة�او�عكا�العلياوالناصرة  iي،�الجديدة�وعكا
̈ت اق
	اح يمكن جابيي/  التفك�	 ^ناصري . وغ�	ها الÉ ا ينهاجر ا^ تصنف الmÏ ةالجماه�	ي القرى   اماكن iي جو
  .وغ�	ها ش
	كةا^ تدينةا^ غ�	و  تدينةا^ ا^دارس ،ةاللغ ةثنائي ا^دارس مثل ةقطبي مجموعات ب�ن بالتعاون  تتم�

  

 مش�كةموسيقى� . 6

 عن ^مثل�ن مش
	كة جوقات دعوة يمكن ،خاص بشكل موسيقيه عروضات وiي ا^دارس iي السارة ناسباتا^ iي
. وغ�	ها ا^تدين�ن وغ�	 للمتدين�ن ،والعرب للÉ ود مش
	كة موسيقيه جوقات ،مثT. ةالقطبي ا^جموعات مندوبي

 الحياة امكانية وتشجيع انية/نسانسانيةانسانية ا^عالم محو عمليات تقليص من تمكن الفعاليات هذه
  .ةواقعي ةكامكاني ا^تساويه ش
	كةا^

  

 - عنصرّيةلل�ةمناهض انسانية تربوية مضام�ن . 7

 مساهمة�ذكر  عن بغãn نحن. درسةا^ iي تعليمه يتم موضوع كل خTل من /نسانية القيم عن التعب�	 يمكن
 منفصل بشكل كتاب او مقال كتابة يمكن( لهدفا هذا اجل من العلوم��جتماعية ،التاريخ ،/دب مثل مواضيع

 تناول  اجل من استخدامها يمكن حيث ،اتاللغ مثل اضافية مواضيع ذكر ا^هم من). ا^وضوع هذا لتناول 
 ع7	 اللغات ¡ ذه الناطقة مجتمعاتلل التطرق  خTل من العالم iي عنصرّيةال بمحاربة ï تم معرفية مواضيع

 ا^دارس iي�الع7	ية�اللغة لتدريس للوصف قابلهال غ�	 لTهمية التنويه يجب لسياقا هذا iي. والحاضر التاريخ
 فئة عKى يسهل ان يمكن اللغات هذه تدريس. الÉ ودية�ا^دارس iي ةوالروسي ة/مهاريو لعربيةا�اللغةو  ،عربيةال

 السياق هذا iي. ( ةغالبال ةالنسبي ةا^عرف صاحبة وجعلها اللغات ¡ ذه الناطقة للمجموعات ةا^نتمي الطTب
 ةوصعب ةغريب اللغات هذه تعت7	 الmÏ ،]ك®	ية طTب وب�ن ة/ثني ة/قلي طTب ب�ن القوة ̈دوار قلب يحدث
  .)للتعلم

  

 مسرح�وغ��ها ،سينما ،فنون  ،ةرياض . 8

 عنصرّيةلل ا^مارسة ا^جموعة أعضاء من تتشكل الmÏ الدروس هذه iي مش
	كة مجموعات ببناء القيام ا^هم من
�تال وا^جموعة mÏل من الشراكة. عنصرّيةال�ضدها مارسTي تعمل مجموعات خi ى تعمل ةابداعي مواضيعKع 

 ب�ن لقاءات تنظيم من التمكن عدم عند. بيà ا /نسانية ا^عالم محو عمليات من وتقلل ا^جموعات ب�ن التقرب
 مع مباشر غ�	 لقاء نطاق iي ةالثقاف احادية او ةالقومي ةاحادي عاليةبف القيام يمكن ةالقطبي ا^جموعات
 من /نسانية صقل تطويرعملية عKى والعمل ديà م ،ثقاف§ م خTل من ،عنصرّيةال�mÏتمارس�ضدها�ال ا^جموعات

  ).ادم ةكليّ  iي - بالسينما نلتقي"  برنامج iي مTئم نموذج ايجاد يمكن. ( خTلها
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 - معها التعامل يباسال وعن عنصرّيةال ظاهرة عن محدد تعلم . 9

  28.ا^وضوع هذا iي ا^واطن جمعية�حقوق  ادم ةكليّ  من اضافية ةتعليمي وبرامج الكتيب هذا تابعوا

  

�و  كما ا^درسية للحياة بنيوي  تغي�	 اجل من ليست ا^ذكورة النماذج كل  عمليات iي تخوض ¨اð ا
 ةقابل ا^ق
	حات هذه انما. عنصرّيةال لتقليص كب�	 بشكل ا^ساهمة بمقدورها الmÏ الطTب عند ديموقراطية

 قد 
	بويةال الطواقم مع ةعميق تربوية س�	ورات مع دمجت حال وiي الحا¯ي التعليم بالجهاز الفوري للتطبيق
   .كث�	ة ثمار جi mnي تساهم

  

  ا=دارس �ي ا=تواجدة عنصرّيةال ظواهر مع التعامل

 القيام علÉ ا الوقت بنفس. /مد طويلة عنصرّيةال�^ناهضة بفعاليات القيام درسةا^ عKى ،ذكرنا ان وسبق كما
  .درسةا^ iي يومي بشكل تتجKى الmÏ عنصرّيةال مظاهر مع للتعامل /مد قص�	ة بفعاليات

 كيفية بمعرفة ويطالبون  كما ،ا^دارس iي عنصرّيةال ظاهرة مع للتعامل اليات بكسب يطالبون  ا^علم�ن من الكث�	
 مثل ،درسةا^ iي او ي/سرائيK ا^جتمع iي ةمعين ةمجموع ضد عنصرّيةال طT¡ م فيه يمارس الذي الوقت iي التصرف

  .ةوعنيف عنصرّية بفعاليات ةا^شارك حãÏ او التفوه�بكلمات�عنصرية

̈ت هذه مثل iي ةا^مكن العمل اس
	اتيجيات ا¯ى /شارة نحاول  القص�	 ا^قال هذا iي  ان ا¯ى التنويه ا^هم من. الحا
 / ،الظاهرة عKى ةفوريوفائدة� مفعول  له يكون  ان يمكن عنصري  لتصرف(iي�نفس�ا^كان�وزمان)��ةا^حلي ةا^عالج

̈ت لهذه يمكن /مد بعيد تربوي  عمل وبانعدام انه   .ثانية تتكرر  ان الحا

  

 وصريح ج3ي بشكل مواضيع =ناقشة الشرعيه منح جانب اeى عنصرّيةال ضد للمربي�ن واضح بموقف التح3ي . 1

 :بالصف

 قبل من فوري بشكل ا^وضوع مع التعامل ا^فضل من درسةا^ iي عنصرّية اعمال او تعاب�	 تواجدت حال iي
� فعاليت�ن خTل من ا^رب�ن mÏمتناقضت�ن ان ا^مكن منال�  عدم عن ا^ربي يع7	 جهة من. بنظر�ا^رب�ن�تكونا

 iي هرب� يورام ذكر امك. العنصري  سلوكه تفس�	 امكانية البالط يمنح اخرى  جهة ومن للظاهرة وتقبله موافقته
 خارج ضحاياها يكونوا قد درسةا= �ي عنصرّيةال يمارسون  الذين الط5ب"29”تربيةو  هوية ،عنصرّية" مقاله

 من اك�� عنصرّيةلل الدافعية من تقلل ان يمكن) افعالهم تفهم وليس( تفهمهم خ5ل من معامل�ãم. درسةا=
  ."الحوار خ5ل £�ميشهم

 

 

  

                                            

  /http://www.adaminstitute.org.ilالكلية�للديمقراطية�والسTم��-آدم ي�ا=واقع�¡لك�ونية�التالية:من�ا=مكن�ايجاد�مصادر�إضافية��  .28

 /ducation/category/libraryhttp://www.acri.org.il/e: جمعية�حقوق�ا^واطنو 
,�موجود�iي��24-20,�الصحات�2014غرفة�العمليات:�محاربة�العنصرية,�بروشور�كانون�أول�صدى�التعليم,�من:�العنصرية,�الهوية�والتعليم,�. هربز,�يورم�. 29

  ا^وقع��لك
	وني

arpaz.com/pubs/goals/racism.pdfhttp://yoramh 
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 :للمشاكل فردي وليس جما�ي تطرق  . 2

 iي��نمتاالص�بسبب او عنصري  يأر  عن التعب�	 او ،عنصري  بتصرف القيام بسبب تحدث عنصرّيةال ظاهرة
� جموعها^ ̈ستمرار  لها�ون يسمحالذين �الحدوث�با ̈ت بطرح يقوم الذي ا^علم. iي  iي للنقاش عنصرّية حا
� ¯ىا يتطرق  ان يستطيع ،درسةا^ �العنصري�ن  طTب مع مش
	كة واحاسيس مشاعر تحمل كمجموعةا^تحدث�ن

 انه عKى العنصري  السلوك يعرض ان ا^علم عKى .الوقت نفس iي. وا�صوï ميسمع انالجميع� من ويطلب اخرين
 يجب اذ فعال بشكل عنصرّيةال يمارسون  الذين /شخاص ومن الصامت�ن /شخاص من مركب جما·ي عمل

�علينا��.الظاهرة عن ةمسؤولي كاصحاب لجميعا محادثة �أنما �للصف �طريقة�الوعظ �نمارس �ان �¨�يمكننا هنا
إنشاÙ ا�عن�طريق�الو·ي�او�عن��هم�أ^سؤول�ن�عن�هذه�الظاهرة،�وكيف�يساهم�كل�منا�iي�محاولت�فهم�من

  الطريق�/�و·ي.

  

 :عنصرّيةال ظاهرة مع لالتعام من كجزء ا=درà¦¥ ا=جتمع�ي�و الصف�ي� القوة ع5قات معالجة . 3

 مع ربطها ويتم كما فقط والجلية الخارجية عنصرّيةال ظواهر مع للتعامل عام بشكل ن و وا^رب ن و ا^علم يتوجه
 التطرق  يتم ̈و الخفيه عنصرّيةال تمارس مجموعة هنالك الوقت نفسiي�. العامة الساحه iي عà ا تع7	 عوامل

 هذين الكشف�عن ا^علم�ن عKى. درسةا^iي� ا^تواجدة القوة عTقات بقيطا التقسيم هذا /حيان بعض iي. الÉ ا
. فقط ةا^ستضعف ا^جموعات عKى احكرً  ليست عنصرّيةال /عمال بان التوضيح اجل من عنصرّيةال من النوع�ن

�و  ا^ثال سبيل عKى �القبول � التصنيفلجان �ا¯ى لوائح عرض من عنصرّية اقل ليست الجماه�	يةللقرى  تد·ي
 يُ  عنصرّية كظواهر النموذج�ن كT يطرح الذي ا^علم. العامة ةالساح من ةمعين مجموعات ï ميش

ّ
 الصف نمك

 ا^جموعات مع عنصرّيةال تحصر عنصرّيةال الوسيلة. (عنصرّيةغ�	  بوسيلة عنصرّيةال ظاهرة مناقشة من
   ).مà ا /غلبيه مجموعة وتعفى ةا^ستضعف

 

 :30"معضلة�/لقضّية�محّ��ة الصراع تحويل"  صرّيةعنال ظاهرة عن مركب حوار�خلق . 4

 ذكر بما نكتفي السياق هذا iي ،عنصرّيةال ظاهرة مع للتعامل للمعلم�ن اضافية توجيه لياتآ توف�	 ا^مكن من
  .الكتيب ð اية iي اضافية ^صادر ا^علم�ن توجيه ونطلب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            

 منهجية�تعليمية�لكلية�آدم�"تحويل�الصراع�^عضلة"�يمكن�أن�تقرأ�iي�موقع�كلية�ادم. 30.
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  :1رقم��فعالية
 ةا=درس�ي��ةالعنصريّ �ةظاهر اهضة�مق�حة�=نفعاليات� 

 

  أهداف�الفعالية

  .عنصرّيةظاهرة�ال=نع��ةمدرسي�عاليةتخطيط�ف •

  

  ا=واد

� عنصرّيةال�تمنع فعاليات ^ق
	حات بطاقات � . قص�	 لشرح ةبا¨ضاف العنوان يكتب بطاقة كل عKى -درسةا^iي
 .مثال مرفق

 . ةالكتاب أدوات ،اقTم،�ال7	يستول  لوحات �

  

  مسار�الفعالية

  ./رض عKى ا^ق
	حات تبطاقا نشر يتم .1

 .درسةا^ iي تفعيلها يريدون  الmÏ عاليةالف جانب ا¯ى يقفوا وان ا^ق
	حات ب�ن للمرور الطTب يد·ى .2

�تقسيم� .3  معالجة اختاروا الذين الطTب كل مثT. اختيارها تم الmÏ ا^واضيع حسب مجموعات ا¯ى الطTبيتم
 .ةمجموع iي يتجمعون  ةرئيا^ غ�	-ا^ستضعفة�و الفئات مسألة

 iي ا^ق
	ح ةخط لبناء ا^خطط استخدام يمكن. اختياره تم الذي ا^وضوع يناسب عمل�مسار  تبmn مجموعة كل .4
 .5 رقم فعالية

 .العمل iي التقدم متابعة اجل من للمجموعة جديد للقاء موعد تحديد يتم .5

 ذكرت الmÏ ةالعا^ي ا^واعيد احد مع اليوم هذا دمج يمكن. درسةا^ iي ا^نتوجات عرض اجل من يوم تحديد يتم .6
  .اسابًق 
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 ةالعنصريّ �ةظاهر �اهضةفعاليات�مق�حة�=ن

  اشخاص�غ���مرئي�ن��درسة¨�يتواجد��ي�ا=

mينتم 	للمجتمع�/شخاص من الكث� m»¼ب - ا^درTي ،معلم�ن ،طKهم اهل ،معالج�ن ،ةصيان عام	هذا من جزء. وغ� 
 iي مسموع غ�	 صوï م ،ةمعروف غ�	 اسماؤهم ،ةمرئي غ�	 اخرى  اجزاء ينماب فيه عضاءلÓ  معروف ا^در¼«m ا^جتمع

 القرارات�iي�ا^درسة. اتخاذ منتديات

  ا=درسة �ي ظاهرة�العنصرّية�=ناهضةالنضال� أظهار

�التعب�	 �أبطال إتاحة �ا^دني عن �النضال �بمثابة� ان ا^مكن من. درسةا^ جدران عKى وبطTت �الجدران �هذه تكون
لوا�ا^جموعات�ا^ختلفة. –قصصهم� تحكي لصورووثائق ةمعارض�متبّدل أو ،ةدائم معارض

ّ
   كما�علÉ م�أن�يمث

  العام ح�Ýال �ي القوة ع5قات قلب

 .ا^جتمع�العربيمثال:�تذك�	�الطTب�بأبطال�

 – ع[�ا التعلم خ5ل ومن طقوس خ5ل من درسةا= �ي ةالعا=ي ا=ناسبات احياء

  يوم�اللغة�]مم�mوغ�	ه.�،بوم�حقوق�ا^رأة�،يوم�حقوق�الطفل�،�mللتسامحمثال:�اليوم�العالم

�و  �ا=دني �العمل �السنويةالعنصريّ �مناهضةدمج �(الرح5ت �dجتماعية �ا=درسية �الفعاليات ��ي �ب�ن��،ة لقاء

  – مستقطبة)مجموعات�

�تعان mÏال� �ا^ناطق �عKى �للتعرف �السنوية �الرحTت �من �جزء �تكريس �العن�يمثال: ��سرائيKي�من �ا^جتمع �iي صرية
�عام �بشكل �الجنوبية �و]حياء �أبيب �تل �iي �ا^ركزية �الحافTت �محطة ��،(مجمع �البدوية �iي�ا^�غ�	 القرى �¡ ا ع
	ف

  وغ�	هم.�،�ا^تدين�ن�والعلماني�نالعرب�والÉ ود�-إسرائيل،�وغ�	ها).�أو�زيارة�أماكن�التعاون�ما�ب�ن�

  – موسيقى�مش�كة

� �فرق �دمج �والÉ وديتوّجب �العرب �ب�ن �ما �مش
	كة �والعلماني�ن�،موسيقية �الفرق �،ا^تدين�ن �من بمناسبات��وغ�	ها
 . ا^درسة

  -ةعنصريّ مناهضة�لل�انسانيةمضام�ن�تربوية�

  من�ا^مكن�دمج�الِقَيم��نسانية�iي�التعليم�ع7	�ا^واد�التاريخية�و]دبية�والفنية�و�جتماعية�و�نجل�ية�والعربية...

 �-والفن�والسينما�وا=سرح�وغ��ها��،الرياضة

فعاليات�مش
	كة�ما�ب�ن�ا^جموعات�ا^ختلفة.�من�ا^مكن�تنفيذ�فعاليات�أحادية�القومية�أو�أحادية�الثقافة�بحيث�
  تتيح�لقاء�غ�	�مباشر�مع�ا^جموعات�ال�mÏتعاني�من�العنصرية�بسبب�ثقاف§ ا�وديà ا�وغ�	ها�من�]مور.

  �- ا�يتّعلق�بمظاهر�العنصرية�وبطرق�التعامل�معها�تعليم�محّدد�بم

mبحث�علم� 	
  وغ�	ه.�كمش
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   :2 فعالية�رقم
  الصفالعنصرية��ي��فوهاتالتالتعامل�مع�

 

  هدف�الفعالية

  إنشاء�معاهدة�اجتماعية�صّفية�أو�مدرسّية�^ناهضة�التحريض�عKى�العنصرية. ����

  

  Bدوات

  .أوراق�وأدوات�كتابة �

  

  س��ورة�الفعالية

  الطTب�مشاركة�الجميع�بوصف�مشاعرهم�وأفكارهم�iي�كل�واحد�من�]وضاع�التالية:�عKى .1

 حالة�واجهوها�iي�ا^درسة�بحيث�أð م�شعروا�¡ ا�بالعنصرية�تجاههم. ••••

 حالة�تصرفوا�¡ ا�بعنصرية�تجاه�زميل/ة�أو�مجموعة�معّينة�iي�ا^درسة. ••••

 عوا�عà ا�ويريدون�تقليصها.عKى�ا^وّجه�والطTب�أن�يستوضحوا�ما�½ي�الظواهر�ال�mÏسم .2

֠֠֠֠ � �أن �ا^هم �بمن �التعامل �شديدة�يتم �تكون �قد mÏوال� �الطTب �سيطرحها mÏال� �]مور �مع حساسية
 وسيكون�من�الضروري�منعهم�من�أن�يكشفوا�حياï م�الشخصية�بشكل�كب�	.�،الخصوصية

 

 مش
	ك�ن�لتنفيذ�ا^همة�التالية:��5تقسيم�الطTب�ا¯ى�مجموعة�متكونه�من� .3

م�با^درسة�¡ دف�تقليص�الظواهر�ال��mÏعKى�كل ••••
ّ

مجموعة�أن�تعرض�قواعد�السلوكيات�ال�mÏتريد�أن�تتحك
 ذكروها�iي�القسم�]ول�من�الفعالية.

�،ان§ اك�هذه�القواعد�فيه�يتم�ها�أن�يتصرفوا�iي�الوقت�الذيؤ أعضاعKى�ا^جموعة�أن�تفحص�كيف�يريد� ••••
 ومن�هو�ا^سؤول�عن�ا^وضوع؟

  :نقاش�عام .4

�كتاب •••• �التفس�	ات�يجب �يوضحوا �أن �ا^ق
	ح�ن �عKى �اللوح. �عKى �ا^جموعات �تق
	حها mÏال� ��ق
	احات ة
 Øق
	احاï م.

كما�علÉ م��،عKى�جميع�الطTب�iي�الغرفة�التدريسية�أن�يقوموا�بالتصويت�عKى��ق
	احات�ال�mÏتم�طرحها ••••
̈ت�التحريض  عKى�العنصرية.�أن�يصيغوا�وثيقة�ُملزمة�تتعلق�بالسلوكيات�iي�ا^درسة�iي�حا

 عKى�ا^ش
	ك�ن�أن�يذكروا�أي�من�تعريفات�التحريض�مقبول�علÉ م؟ ••••

�ا^ناهضة� •••• �ا^درسية �الوثيقة �ان§ اك �حالة �iي �اتخاذها �الواجب �العقوبات �½ي �وما �هل �يقرروا �أن علÉ م
  ومن�سيكون�ا^سؤول�عKى�تنفيذها�ووجودها؟��،للعنصرية
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   :3 فعالية�رقم
 أفكار�لفعاليات" مخزن "

 

  :اف�الفعاليةأهد

̈ت�^شاريع�لحماية�  .أ التعب�	�وللتعامل�مع�التحريض�عKى�العنصرية�ال�mÏيود�ا^ش
	ك�ن��حرّيةالتفك�	�iي�/حتما

 تنفيذها.

مالتع  .ب
ّ
�،التعب�	�ا^وجودة�iي�ا^دارس�حرّيةعن�ا^شاريع�ال�mÏتتعامل�مع�التحريض�عKى�العنصرية�ومع�حماية��ل

  .�ن
	نتوiي�الحّ��العام�وiي�

 

  : Bدوات

 .أقTم�تخطيط�وأدوات�كتابة ،4Aبحجم��بريستول  لوحاتو أوراق� �

  لوحات)�ومادة�¨صقة.��10-لوحات�ورقية�كب�	ة�لتجميع�ا^شاريع�ا^شا¡ ة�(ما�يقارب�ال �

  

  :س��ورة�الفعالية

 أفكار�واق�احات�=شاريع: .1

•••• � �طالب �كل �عKى �بهأن �علم �عKى �هم �أو�مشروع �فعالية �ورقة �عKى ���،يكتب �بحيث �حماية �ا¯ى �حرّية دف
 ة�التحريض�عKى�العنصرية.مناهضالتعب�	�و 

•••• � �طالب �كل �يعKى �أن �مع �والتعامل �لتطوير�وتعزيز�الو·ي �أو�فعالية �مبادرة �ورقة �عKى �لكتب �حرّية�ساءة
�يعتمد��والتحريض�عKىالتعب�	� �من�ا^مكن�أن �وiي�ا^جموعة�ال�mÏينتمون�الÉ ا. العنصرية�ما�ب�ن�الطTب

�ع �السابقة�ق
	اح �ا^علومات ��،Kى �يكون �أن �ا^مكن �أو�من �يتوّجبفكرة �¡ م. �خاصة �يشرح��جديدة بأن
̈�أن�يتم��كتفاء�فقط�بعنوان.�،فعالية�ا^شروع�بشكل�مفّصلالطTب�  و

)� �كتابة �يتم �أن �ا^ستحسن ��ق
	حاتا^من �كتابة���A4بحجم�بريستول  لوحاتعKى �أو�أدوات �تخطيط بأقTم
i� �قادرين �لنكون �سميكة ̈حق � �وقت �ي �الفعالية�عKى �تنفيذ �ا^مكن �من �الÉ ا. �والتطرق ��ق
	احات �جميع رؤية

  بأزواج.)

خر�¡ دف�التعرف�و/ستماع�إ¯ى�ا^ق
	حات�آأن�يلتقي�مع�طالب�كل�طالب�عKى�: نلتقي�بدائرة/�مق�³�العالم .2
شكل�دائري�أو�"مق��ãب�قاءاتا^قّدمة�(إذا�عملوا�عKى�شكل�أزواج�علÉ م��لتقاء�بنفس�الشكل).�سيتم�عقد�الل

�دقائق �بضع �كل �]زواج �استبدال �يتم �وعKى��،العالم". �البعض �بعضهم �عKى �التعرف �من �الجميع �يتمكن ãÏح
  �ق
	احات�للفعاليات.

�عرض: .3 �لوحات �ع3ى �للفعاليات �¡ق�احات �جميع �/ق
	احات� عرض �بكل �يتمّعنوا �أن �والطTب �ا^وّجه عKى
مجموعات�مواضيع�متشابه�تم�اق
	احها.�iي�كما�علÉ م�أن�يعيدوا�ترتي� ا��،ت�كتاب§ االخاصة�بالفعاليات�ال�mÏتم

�ذلك ��،بعد �عKى �أو�كتاب§ ا �الصاقها �تم��ال7	يستول  لوحاتيتم mÏال� �ا^جموعات �عKى �بناء �واضح �بشكل الكب�	ة
واستعمالها��يعيجب�تعليق�هذه�الوحات�ع3ى�جدار�الغرفة�التدريسية�ليتم�عرضها�أمام�الجم�،اعادة�ترتي� ا

   .�ي�الفعالية�التالية
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  :4فعالية�رقم�
 �ورشةالدوائر:�التعاون�ا=ش�ك�من�أجل�العمل�¡جتما�ي 

 

  أهداف�ا=شاريع

 iي�تنفيذ�ا^شاريع.�ا^ش
	ك�التعرف�عKى�القضايا�ال�mÏتتعلق�بالتعاون   .أ

 النشاط�ا^حتملة�iي�هذا�ا^جال.وأماكن�عرف�عKى�أنواع�تال  .ب

 خTقية�والسياسية�والعملية�ال�mÏتتعلق�بالنشاطات��جتماعية�السياسية.�عرض�ا^عضTت�]   .ج

  

  Bدوات

 لوحات�من�الفعالية�السابقة. �

 بناء�عKى�عدد�ا^ش
	ك�ن. –ومقصات�وأقTم�تخطيط��،بأحجام�مختلفة�بريستول  لوحات �

  أوراق�بيضاء�وأدوات�كتابة. �

  

  :س��ورة�الفعالية

�يختار� .1 �أن �طالب �كل �^با فكرةعKى �مشروع �درة/ �ا^ذكورة �ب�ن �أو�أن�من �السابقة �الفعالية �من �اللوحات عKى
�الو·ي �تطوير�وتمك�ن �ا¯ى �يتطرق �أن �ا^شروع �عKى �جديدة. �فكرة ��،يق
	حوا �ا¯ى ��ساءة �مع �التعامل �حرّيةوا¯ى

 التعب�	�وا¯ى�التحريض�عKى�العنصرية�لدى�الطTب�iي�ا^جموعة�ال�mÏينتمون�الÉ ا.

عKى�كل�طالب�أو�طالبة�أن�يأخذ�لوحة�ورقية�ويقوم�بقصها�ا¯ى�دائرة�بالحجم�الذي��،Øختياربعد�أن�يقوموا�با .2
 
ً
 وعلÉ م�أن�يكتبوا�بالدائرة�اسم�ا^شروع�الذي�اختاروه.�،يراه�مناسبا

 الذي�يختاروه.�ُيطلب�من�الطTب�أن�يضعوا�الدوائر�ال�mÏصنعوها�عKى�أرضية�الغرفة�التدريسية�iي�ا^كان .3

 م�أن�يقفوا�بجانب�مشروعهم�أو�بجانب�مشروع�آخر�أثار�Éعل�،أن�يتنقلوا�ما�ب�ن�الدوائر�ا^ختلفةعKى�الطTب� .4
 �اهتمامهم�(من�أسباب�مختلفة).

 

  :للموّجه  ֠֠֠֠

 خلق�ثTثة�أنواع�من�ا^شارك�ن:تمن�ا^رجح�أن�هذه�ا^همة�س .1

 ن�يقررون�الوقوف�بجانب�مشروعهم.و مش
	ك  .أ

 ل�ا¯ى�مشروع�آخر.ن�يقررون�ترك�مشروعهم�ل�نتقاو مش
	ك  .ب

 ن�يحاولون�تغي�	�شروط�الواقع�وتوحيد�الدوائر.و مش
	ك  .ت

  من�ا^رجح�أن�تقوم�ا^همة�أيضا�بخلق�أربعة�أنواع�من�ا^جموعات: .2

 ن�وحيدون�مع�مشروعهم.و مش
	ك  .أ

 ن�باختياره.يلكà م�وحيد�،ن�اختاروا�مشروع�آخر�غ�	�مشروعهمو مش
	ك  .ب
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 مشاريع�مع�مش
	ك�ن�اثن�ن�أو�أك®	.  .ج

  ريع�من�دون�مش
	ك�ن.مشا  .د

  الجزء�الثاني:�نقاش�عام

؟�ما�هو�شعوركم؟�الصفماذا�حدث�iي� –�ا^جموعة�الحا¯يوا¯ى�وضع��الس�	ورةعKى�الطTب�أن�يتطرقوا�ا¯ى� .1
 كيف�تصرفتم؟

   أسئلة�مساعدة�للنقاش:

 أم�بحثنا�عن�مشروع�آخر؟�^اذا؟� مïر دائ�داخل�بقي�الطTبهل� •

 مع�Ðخرين؟�^اذا؟�ا^ش
	ك�لق�بموضوع�التعاون هل�تساءلنا�مع�أنفسنا�بما�يتع •

 ال�mÏرأيناها؟�ما�½ي�تلك�ال�mÏلم�نراها؟�ا^ش
	ك�ما�½ي�أنواع�التعاون  •

 �ستعداد�للتعاون)�،�لتصاق�با^شروع�،ماذا�تعلمنا�عن�أنفسنا�(حجم�الدائرة •

 عKى�]رض؟)ا^وجودة�ماذا�تعلمنا�عن�ا^جموعة�(ما�½ي�]مور�ا^ش
	كة�ما�ب�ن�مجموعة�ا^شاريع� •

تأكد�من�أن�جميع�/نقسامات�ال�mÏرأيناها�iي�الغرفة�التدريسية�(أنماط�عمل�ا^شارك�ن)�واضحة�يجب�ال ֠֠֠֠
ن�الذين�قّسموا�أنفسهم�ب�ن�و ا^ش
	ك�،للجميع.�عKى�سبيل�ا^ثال:�ا^شاريع�ال�mÏُتركت�من�دون�مش
	ك�ن

  مشروع�ن�وهكذا.

 التعب�	:�حرّيةشاريع�ا^ق
	حة�وال�mÏتتعلق�بتحويل�النقاش�ا¯ى�التعامل�مع�ا^ .2

 ؟عà اما�½ي�ا^شاريع�ال�mÏاق
	حناها؟�ماذا�تعلمنا� •

• mÏك�ن؟�ما�½ي�ا^شاريع�ال	
 حظيت�بشعبية؟ ما�½ي�ا^شاريع�ال�mÏلم�يخ
	ها�أي�من�ا^ش

 واهتمام�أصدقاءنا؟�،ماذا�تعلمنا�عن�أنواع�ا^شاريع�ال�mÏتث�	�اهتمامنا •

 التعب�	؟�حرّيةنواع�ا^شاريع�ا^حتملة�بموضوع�ماذا�تعلمنا�عن�أ •

 هل�كنت�ستنضم�ا¯ى�دائرة�أخرى؟�،بالتفك�	�مجددا •

 ما�½ي�الشروط�ال�mÏتتيح��نضمام�^شاريع�أخرى؟�أو�اختيار�مشرو·ي؟ •

�أك7	 • أو�بتلك�ال�mÏتتمّ��بتنفيذها��ا^ش
	ك�تلك�ال�mÏتتمّ��بالتعاون �،ما�½ي�ا^شاريع�ال�mÏاحتمال�نجاحها
 من�قبل�شخص�واحد؟�

 نقاش�عام: .3

و]مور�ا^مكن�تعلمها�عن�ا^جموعة�عن�طريق��،التعليمس�	ورة�يجب�استيضاح�]مور�ا^مكن�تعلمها�من�  .أ
�اق
	احها� �تم mÏال� �ِذكر�ا^شاريع �البداية �iي �ا^مكن �(من �بالفعالية؟ �يتعلق �بما �تمت mÏال� ��ق
	احات شكل

 بشكل�مقتضب).�

م�عن�النشاط��نفرادي�لتنفيذ�مشروع�فحص�ماذا�من�ا^مكن�أن   .ب
ّ
م�عن��،نتعل

ّ
وماذا�من�ا^مكن�أن�نتعل

 النشاط�الجما·ي�لتنفيذ�مشروع.
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   :5رقم�فعالية�
  تخطيط�مشروع

 

  :هدف�الفعالية

   التعب�	�وللتعامل�مع�التحريض�عKى�العنصرية.�حرّيةiي�تخطيط�مشروع�لحماية��ءالبد �

  

  Bدوات

  ).مرفق" (ت�بناء�ا^شروعترتيب�خطوا: "خارطة�انسيابية �

  

  س��ورة�العمل

كما�علÉ م�أن�يقرروا��،عKى�الطTب�أن�يعيدوا�صياغة�ا^شروع�الذي�يودون�تنفيذه�نتيجة�الفعاليات�السابقة .1
 إن�كانوا�يريدون�العمل�بشكل�مش
	ك�أو�منفرد.

 –اء�عKى�اختيارهم�نتشرح�هذه�الخرائط�طرق�بناء�ا^شروع�ب�،يتم�توزيع�الخرائط��نسيابية�عKى�كل�طالب .2
� �او�منفرد �جما·ي � –بشكل �كل �تفاصيل �تعبئة �يتم �الخرائط�واحدة �تظهر�iي mÏال� �التخطيط �خطوات من

 �نسيابية.�(من�ا^مكن�إضافة�مراحل�أو�تغي�	�ترتي� ا).�

 عKى�ا^ش
	ك�ن�أن�يقرروا�كيفية�عرض�طريقة�التخطيط�ال�mÏاختاروها�أمام�الجميع. .3

 ملية�تخطيط�ا=شروع:نقاش�عام�بما�يتعلق�بع .4

 كيف�قمتم�بمشاركة�بعضكم�البعض�iي�النقاش؟ ••••

 مع�بعضكم�البعض؟�الفعاليةكيف�قمتم�بمشاركة�تنفيذ� ••••

 هل�الطريقة�ال�mÏانتهجتموها�iي�ا^جموعة�مشا¡ ة�Øق
	احكم�ل
	تيب�خطوات�بناء�ا^شروع؟ ••••

م�بتحديد�تخطيط�النشاط�وكيف؟�ا^جموعة�أثناء�تنفيذ�ا^همة؟�مãÏ؟�من�قا�أعضاءهل�استمعتم�ا¯ى�جميع� ••••
 ^اذا؟

 ا^شاركة�بالتخطيط؟�وما�½ي�معيقاته؟�ما�½ي�مّ�ات�،برأيكم�،ال�mÏمررتم�¡ ا�الس�	ورةiي�ظل� ••••

 هل�يساهم�التعاون�بتمك�ن�هدف�ا^شروع�أو�أنه�يصيبه�بالضرر؟ ••••

 ا^ش
	ك؟كيف�كنتم�ستطورون�عملية�عملكم� ••••

•••• �m»äى�ما�هو�ترتيب�ا^راحل�الذي� –سؤال�تلخيKى�الحقوق؟ا^ساواة�يحافظ�عKوع 
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  ترتيب�ا=راحل��ي�بناء�مشروع�مش�ك: خارطة�¡نسياب
  :إسم�ا=دارس��ي�ا=نطقة   . 1

  

  

  من�ا=شروع�وتحديده:الفكرة�   . 2

  من�هم�الطTب�ا^ش
	كون.،�شروع،�أهداف^فحص�ا^شكلة�والحاجة�

  

  

  

  

  

  

  التقسيم�الوظيفي:   . 3

�ال �الوظائف �عن �البحث �إشغالها �غ�	�واجب �فريق �إضافة �ا^مكن �من �ا^شارك�ن. �ب�ن �وتوزيعها �ا^شروع خTل

  ليساعد�عKى�مدار�العام.�مشارك�iي��ستكمال

  

 الوظيفة��ي�ا=شروع :¡سم  

      

      

      

      

      

      

      

طّورة:   . 4
ُ
  العوامل�ا=عيقة�والعوامل�ا=

  	نامج،�والعوامل�ال�mÏستعيق�ذلك.تمك�ن�وتطوير�ال7عKى�فحص�العوامل�ال�mÏستساعد�

طّورة،�وكيفية�التعامل�مع�العوامل�ا^عيقة
ُ
  .كيفية�استغTل�العوامل�ا^

طّورة العوامل�ا=عيقة
ُ
 العوامل�ا=
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  ساعات�تدريسية،�مواصTت،�مب�ãnوهكذا)(–ا=وارد�ا=طلوبة��ي�ا=شروع�   . 5

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(عKى�سبيل�ا^ثال:�للخطوات�الث5ث�Bوeى�ع3ى�Bقل:� –تنظيم�الفعاليات�وأوقات�محددة�لتنفيذ�ا=شاريع�   . 6

عرض�ا^شروع�iي�ا^درسة�للطاقم،�تمرير�ال7	نامج�للطTب،�لقاءات�ا^علم�ن�للتخطيط�للمشروع،�بداية�التنفيذ�

  مع�الطTب،�تاريخ،�الهدف�الà ائي�وهكذا)

 أوقات�محددة لياتتنظيم�الفعا
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  فعالية�لتلخيص�ال��نامج
 

  

  لقد�وصلنا�ا¯ى�مرحلة�تلخيص�ال7	نامج.

�ا^رحلة�تذك�	�الطTب�با^ضام�ن�ال�mÏتعلموها ��،من�ا^هم�iي�هذه �¡ ا�والفعاليات�والس�	ورات �مشارك§ م ال�mÏتمت
  ومن�ا^مكن�توزيع�ا^عطيات�التالية�عKى�الطTب:�،^مكن�تذك�	هم�بذلك�بمساعدة�ا^جموعةال�mÏمروا�¡ ا.�من�ا

�،رك�ن�أن�يذكروا�ما�يتذكرون�من�ال7	نامجاعلÉ ا�أن�تبدأ�بالطلب�من�ا^ش�،إن�اختارت�ا^وّجهة�]سلوب�]ول  �
 علÉ ا�أن�تكتب�ما�يقولون�عKى�اللوح.

�ب � ر�الطTب
ّ

�تذك �أن �ا^وّجهة �أرادات مواإن
ّ
�تعل �ما �الذي��،كل ��ستكمال �برنامج �ا^شارك�ن �عKى �توزع �أن علÉ ا

 يحتوي�عKى�ما�تعلموا�بالتفصيل.�

� �ينظروا �Îن �للطTب �السماح �ا¯ى �التلخيص �� دف �ما �ا¯ى �مّروا �به �منذ �أن��،ال7	نامجبدء م�ن
ّ
�للمعل �يتيح �أنه كما

 Tقة�با^وضوع�لدى�الطTي�خلق�تعليم�ذو�عiب.�يفحصوا�مدى�نجاحهم�  

وما�بيà م��،ها�وب�ن�أنفسهمأعضاءكما�أن�هذه�الفعالية�مهمة�¡ دف�توديع�ا^جموعة�وشكرها�عKى�التعاون�ما�ب�ن�
  وب�ن�ا^وّجهة�ولشكر�كل�واحد�من�أعضاÙ ا�عKى�مساهمتة.

ساهمته�لتقّدمنا�كأفراد�وكمجموعة.�،من�ا^مكن�أن�تعت7	�مشاركة�الطTب�كمثال��ي�Îهمية�التعب�	�الحر   ̂و

  يتوجب�عقد�النقاش�التا¯ي�لتلخيص��ستكمال:�،ل�ختتام

  

  نقاط�للنقاش

 ا^جتمع؟التعب�	�وعن�مظاهره�iي��حرّيةهل�وماذا�تعلمت�عن� ••••

 ؟ا^جتمعiي�ه�ماذا�تعلمت�عن�التحريض�عKى�العنصرية�وعن�مظاهر  ••••

 ماذا�تعلمت�عن�نفi�m»æي�هذا�السياق؟ ••••

 ماذا�تعلمت�عن�محيطي�iي�هذا�السياق؟ ••••

 نت�أود�أن�أتطور�iي�تنفيذها؟�كوكيف��،�ستكمال�مع�أفكار�^شاريع�تعليمية�هل�أð يت ••••

 ة.للموّجهأمور�أود�قولها� ••••

 ا^جموعة.�عضاءÎ �أمور�أود�قولها ••••

 ماذا�ينقص�mn¡ دف�التقدم�iي�تنفيذ�ا^شاريع؟ ••••
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  ا=صادر
 

  

من�أجل�(موجود�أيضا�iي�كلية�آدم:��4.04.2012تم�نشره:�صحيقة�هآرتس��تمي�Ý:�مرشد�للمستخدم,  ) 2012(إيلوز,�آفا�

   )الحوار

  https://www.acri.org.il/he/72نص�ا^عاهدة�]ممية�^كافحة�العنصرية� الجمعية�لحقوق�ا^واطن

. روبينشتي�ن,�أمنون.

)2010(  

  .59-11,�الصفحات�2010جارية,�أيلول�من:�القانون�و]عمال�التحرية�التعب���Bكاديمي,�

�.m»¼اف,�� ودا.�يونا,�يو ðشا

  ). 2008((محررين)�

 )2002(�.ا¯ي�شيبع�,سيدن

  تل�أبيب�والقدي:�هاكيبوتس�هميؤوحاد�ومعهد�فان�ل�	.�العنصرية��ي�إسرائيل.

،�وتس�ا^تحدالتمك�ن�والتخطيط�ا^جتمõي:�النظرية�وا^مارسة�من�الحلول�/جتماعية�و�نسانية.�الكيب

  .197تل�أبيب�صفحة�

ا^وقع��لك
	وني�الخاص�بالجمعية�لحقوق�ا^واطن:�مقدمة�نظرية:�ما�¢ي�العنصرية؟�مقال:�  )2012( شà اف,�� ودا.

racism/-is-athttp://www.acri.org.il/education/2012/03/18/wh  

غاب�ون,�روت�وشنيدور,�

  )1991حجاي�(مجررين)�(

),�9و�8و��7(بشكل�خاص�]جزاء:� ’,الكتاب�ب�;حقوق�¡نسان�وا=واطن��ي�إسرائيل,�مجموعة�كتب

  نشر�الجمعية�لحقوق�ا^واطن

,�الكلية�الخاصة�بالجمهور من�ريخارد�فاج�â�ح«³�حق�العودة,�تحليل�فلسفي�للقضايا�¡سرائيلية�  )2007. (غانز,�حاييم
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