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ّ
مقدمة للنامج
ُ
الديمقراطية ،ومن بن أهمها½ .ي من تسمح لنا بالتعب عن أنفسنا بشكل
ح ّرية التعب ½ي مبدأ أسا¼» mمن مبادئ
ّ
فردي وجما·ي½ ،ي املُ ّ
طور ،كما س¿ ى iي هذا ال 7نامج ،الذي يتيح التفك الوا·ي وهذا بدورﻩ يمكن من الانتقاد
والتطوير املستمر سواء عKى املستوى الخاص أو عKى املستوى السيا¼».m
ُ
الديمقراطية ،هناك حاجة ا¯ى التمي بشكل واضح ما بن التعب املشروع والتعب غ املشروع ،هذﻩ الحاجة
iي
ُ
ُ
ً
تشغل املواطنن والسياسين واملثقفن واملفكرين منذ تأسيس النظام الديمقراطيi .ي إسرائيل ،تم مؤخرا طرح
هذﻩ الحاجة بشكل واضح ،وذلك بسبب أحداث شديدة الصعوبة تتمثل بجرائم الكراهية ،التحريض بشكل عام
والتحريض عKى العنصرية عKى وجه الخصوص .بعض هذﻩ ٔالاحداث يمكن تعليلها بالصراع املستمر ما بن ال Éود
والعرب ،بينما يتم تعليل باي ٔالاحداث بسبب الخالفات الشديدة داخل شرائح املجتمع ٕالاسرائيKي ما بن املتدينن
ّ
ّ
قومية مختلفةٔ .الامثلة عKى ذلك قتل ش ا بنكي؛ رحمها ﷲ؛ iي مس ة
عرقية
والعلمانين ،وما بن مجموعات
املثلين/ت iي القدس ،وكتابة شعارات عنصرية من قبل جماعة “تدفيع الثمن" عKى جدران املساجد واملدارس،
و½ي عينة بسيطة من استغالل ّ
حرية التعب ألهداف غ مقبولة .الرغبة iي الدفاع عن النفس من هذﻩ الظواهر
½ي أمر إجباري ،مع ذلك ،هناك خطر كب  ،يجب سن القوانن ¡ دف الحد من ّ
حرية التعب ال mÏتتعدى املطلوب
واملرغوب به.
iي ٓالاونة ٔالاخ ة ،يتم اق اح العديد من القوانن ال mÏتتعلق ب ّ
حرية التعب وحدودها .هناك مق حات للحد من
تمويل وزارة الثقافة لألعمال الفنية ال mÏتراها الوزارة مسيئة للدولة أو لرموزها .هناك اق اح آخر لالمتناع عن
ذكر النكبة ،أو معاقبة من عت 7عيد الاستقالل ٕالاسرائيKي يوم ِحداد ،وهناك اق اح بمقاضاة من يصف شخص
آخر ب" -النازي" ،واق احات إلقالة املدرسن الذين يع 7ون عن مواقفهم السياسية وغ ها.
إن أردنا السماح للطالب والطالبات iي جهاز التعليم بمناقشة القضايا الثقافية ال mÏتتعلق بح ّرية التعب
وحدودها ،يجب علينا أن نوفر لهم املعرفة النظرّية حول هذا املوضوع ،كما علينا أن نعط Éم ٔالادوات الالزمة
لحماية ّ
حرية التعب من أولئك الذين يسعون إ¯ى منعها والغا Ùا ،ومن جانب آخر؛ من أولئك الذين يرغبون iي
استخدامها ألغراض أخرى عنيفة وغ مقبولة.
يتعامل برنامج "قوة الكلمة" مع هذﻩ القضايا ،وiي إطارﻩ سيتعلم املش كون املواضيع التالية:
 .1أهمية ّ
حرية التعب واملجاالت ال mÏتحظى بحماية خاصة لهذﻩ الح ّرية )البحث العلم mوالفنون(.
ّ
الق َيم الديموقراطية ٔالاخرى.
 .2التضارب والتناقض ما بن حرية التعب وبن ِ
ّ
الق َيم ٔالاخرى غ الديموقراطية – ما هو التحريض عKى
 .3التضارب والتناقض ما بن حرية التعب وبن ِ
العنصرية؟
 .4ح ّرية التعب واملساواة ما بن ٔالاجناس.
 .5ح ّرية التعب iي ّ
ح ٕالان نت  -شبكات التواصل الاجتما·ي املختلفة وغ ها.
 .6ح ّرية التعب iي التعليم ،وال بية لحرّية التعب .
 .7كيفية بناء فعالية للدفاع عن ّ
حرية التعب وللتعامل مع التحريض عKى العنصرية.

4

اجتمعت كلية آدم وجمعية حقوق املواطن ¡ دف تحض ال 7نامج التعليم" mقوة الكلمة" .عن طريق العمل املش ك
ما بن املؤسستن ،استطعنا التعب ّ
عما جمعناﻩ من معرفة ،سواء كان ذلك عKى املستوى النظري ،أو عKى مستوى
الفعاليات ضمن إطار املجتمع املدني وجهاز القضاء.
نأمل أن يقوم ال 7نامج املق ح بمساعدة العاملن والعامالت iي مجال ال بية iي ٔالاطر الرسمية وغ الرسميةi ،ي
تعزيز وتمكن الحوار املدروس iي القضايا املتعلقة بحرّية التعب والتعامل مع التحريض عKى العنصرية .نأمل ً
أيضا
أن ُيصبح الطالب املشاركن iي ال 7نامج شركاء iي ٔالانشطة املدنية الالزمة لخلق ّ
ح ديمقراطي سليم لتبادل ٔالافكار
وٓالاراء.
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مقال افتتاي للنامج
أهمية ّ
ُ
الديمقراطي
حرية التعب للنظام ولنمط الحياة
الحق iي التعب الحر هو أحد حقوق ٕالانسان ٔالاساسية ،هنالك العديد من التفس ات املتنوعة ألسباب حماية هذا
ُ
الديمقراطي ¡ دف
الحق .سنناقش iي هذا ال 7نامج نوعن من التفس ات الرئيسية :أهمية ح ّرية التعب للنظام
الديمقراطي iي ّ
تحقيق الحرّية واملساواة لجميع املواطنن والحفاظ عل Éا .وأهمية ّ
ُ
الح
حرية التعب لنمط الحياة
الخاص ،أو iي ّ
ح املجموعة.

أهمية ّ
ُ
الديمقراطي
حرية التعب للنظام
ُ
الديمقراطية ،وذلك ¡ دف فحص وانتقاد النظام
 .1ملراقبة عمل السلطة  -حرّية التعب ½ي أمر الزامي iي
الحاكم وأنشطته ،واستبداله إن ِلزم ٔالامر.

"من املف ض أن يقوم النظام الحاكم iي املجتمع ُ
الديمقراطي بتمثيل وخدمة املواطنن .إن لم يفعل ذلك ،من
حق املواطنن أن يقوموا باستبداله .عKى املواطنن أن يمتلكوا أمرين إن أرادوا مراقبة عمل النظام الحاكم:
)أ( معلومات عن نشاطات النظام الحاكم )ب( إمكانية انتقادﻩ .من املمكن توف هذﻩ الشروط فقط iي حال
توفرت ّ
حرية التعب ".1

 .2خلق توافق أجتماي حول قيم واهداف اجتماعيه تقوم ُ
ديمقراطية نظام الحكم عKى أساس اتفاق ما بن
قائما عKى ّ
حوارا ً
املواطنن بما يتعلق بنشاطات النظام الحاكم ،ويتطلب هذا الاتفاق ً
حرية التعب .

الديمقراطية ½ي نظام حكم ّ
ُ
" ُ
الديمقراطية ½ي عملية اختيار ٔالاهداف املش كة
يتم باالتفاق ...الس ورة
للشعب ووسائل تحقيقها ،عن طريق التوضيح التفاوض اللفظي ،بما معناﻩ ،توضيح املشاكل ال mÏتواجهها
الدولة بصورة علنية ،وتبادل ٔالافكار حولها بشكل حر "2 .

ُ
 .3املعرفة تساوي القوة  -قدرة املجموعات املختلفة ال mÏتشكل املجتمع عKى العمل لتحقيق أهدافها مبنية عKى
املعرفةi ،ي ظل عدم تكافؤ الفرص iي خلق املعرفة ّ
وتلق Éا ،يتم املس باملساواة ما بن املجموعاتّ .
حرية
التعب ½ي واحدﻩ من أدوات نشر املعرفة وتلق Éا.

ّ
"املعرفة تساوي القوة – iي حال امتالك الفرد أو املجموعة للمعلومات ،سيمك àم ذلك من تنفيذ مهمة ما
بسهولة أك® من أولئك الذين ال يملكون املعلوماتi .ي معظم الحاالت ،تخدم القيود املفروضة عKى املعلومات
مصالح من يقوم بعملية فرض القيود ،بحيث ُيمنع ٓالاخرون من الوصول ا¯ى املعلومات .هكذا هو ٔالامر iي
ُ
الديمقراطي الذي يجب أن يمنح أي شخص
مواضيع الاقتصاد والعلوم ؤالامن بالطبع .لذلك؛ iي النظام
إمكانية تطوير وتعزيز مصالحه الخاصة؛ من غ املعقول أن تقوم مجموعة واحدة بمنع مجموعة أخرى من
الحصول عKى املعلومات".3

 .1كرتسمر ،دافيد .دراسات حقوق ٕالانسان ي إسرائيلّ ،
كتيب ) 1القدس :جمعية حقوق املواطن iي إسرائيل ،1984 ،صفحة .(5
ِ
 .2املصدر السابق.
 .3مروشك ،أوكي .بالشراكة :املرشد لتعليم الديموقراطية )كن ت .1988 ،صفحة .(50
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أهمية ّ
ُ
الديمقراطي
حرية التعب لنمط الحياة
حرية التعب مهمة ً
التفس ات ال mÏتصب iي صالح ّ
َ
الديمقراطي فقط ،بل ¡ دف
جدا ،ليس ¡ دف بناء النظام
الشعور وإمكانية العيش بح ّرية iي السياقات والتفاعالت ما بن املواطن والحكومة ،وما بن املواطن وبيئته
املحيطة والقريبة ً
أيضا.
ّ .1
حرية التعب ليست وسيلة ،بل ¢ي هدف بحد ذا£ا:

"تنبع أهمية املبدأ ً
أيضا من الدفاع الذي يوفرﻩ ملصلحة فردية خالصة ،بما معناﻩ أهميته لكل إنسان لكونه
إنسان ،ملنح فرصة التعب الكامل عن خصائصه وسماته الشخصية :لتحسن ولتطوير ذاته الداخلية ا¯ى
أق ã»äحد ممكن ،للتعب عن رأيه iي أي موضوع كان iي حال كان يعتقد أن لهذا املوضوع أهمية بالنسبة له،
باختصار -أن يتحدث بما يجول iي خاطرﻩ ،لتبدو الحياة مهمة وذات معi ãnي عينيه ".4

ّ
حرية التعب ¢ي وسيلة لتق§¦ ¥الحقيقة:
.2

ً
"ال ُيرى امل ّ 7ر ٔالاول ّ
بحرية التعب هدفا بحد ذاته ،بل يراها كوسيلة لتق m»äالحقيقة والوصول ال Éا .الادعاء
هو أنه من املمكن الوصول ا¯ى الحقيقة فقط iي إطار نقاش حر ،وتبادل حر لألفكارّ ،
وحرية البحث والانتقاد.
تم تطوير هذﻩ النظرية املركزّية من قبل ميلتون وميل .الادعاء الرئي m»æهو أن الرأي الذي نقوم بمنع إسماعه
ُ ّ
ً
ضلل وغ صحيح ،قد يكون ص ً
صحيحا بكامله ،فمن املمكن
حيحا .وح ãÏإن لم يكن هذا الرأي
لظننا بأنه م
ً
ٌ
ّ
ٌ
ّ
أن يكون فيه ش éêمن الصحة ،جزء من الصحة أو ذرة م àا .وح ãÏلو كان هذا الرأي خاطئا بكامله ،من
املرجح أن يؤدي التعامل معه ا¯ى تأسيس وتقوية الرأي الصواب [...] .صاغ بوبر هذﻩ الفكرة بشكل أك®
ً
يوصل ً
دائما ا¯ى
تواضعا ،واد·ى أن النقاش الحر يسمح بالكشف عن ٔالاخطاء ؤالاكاذيب ،ح ãÏلو أنه ال ِ
الحقيقة ،فهذا الاحتمال )الكشف عن ٔالاخطاء ؤالاكاذيب( شديد ٔالاهمية".5

ّ
حرية التعب تقدم الشعور باالنتماء الجماي:
.3

ً
"بعكس الرأي أملتعارف عليه تعلمنا صمت الناس املستضعفة ليس دليال عKى املوافقة .الناس املتضررﻩ
تصمت من دافع قلة الحيلة وفقدان الامل .مجتمع ُ
ديمقراطي لديه ميثاق اجتما·ي صاحب مسؤولية انسانية
وودية ال يوافق عKى وجود فقدان أالمل والاستسالم عند قسم من املجتمع .التفس العمKي لعدم املوافقة
ُ
هذا هو خلق شراكة مع هؤالء الناس املتدخل بحيا ïم  ...وهذا الواقع الهائج والعاصف يبدأ بالبحث عن
تفاهم ولغة مش كة وخلق حوار .خالصة الشراكة ½ي اقامة مجتمع محKي جماه ي يشجع ويدعم بأن يأخذ
السكان الاصلن السلطة واملسؤلية عKى حيا ïم وعKى املكان الذي يعيشون به6".

ّ
حرية التعب تمنع العنف:
.4

"] [...تتيح ح ّرية التعب إحداث التغي ات عن طريق ٕالاقناع وليس عن طريق القوة ،لذلك فإ ðا تتيح حصول
تغي ات بطريقة إنسيابية معتدلة وليس بطريقة منجرفة ،وتتيح حصول تغي ات دون أن يتم كسر النظم
ٔالاولية ،بما معناﻩ أ ðا تتيح التوازن ما بن الاستقرار والتغي "7.

.4
.5
.6
.7

أقوال القا m»òأغرنت بإلتماس رقم " 53/73صوت الشعب" ضد وزير الداخلية ،قرار ز' الصفحة .878
كرمينتسر ،موردخاي .حقوق ٕالانسان واملواطن ي إسرائيل :املجموعه ،الكتاب ب' )القدس :الجمعية لحقوق املواطن iي إسرائيل،1991 ،
الصفحة .(29-28
سيدن ,ا¯ي شيبع .التمكن والتخطيط املجتمõي :النظرية واملمارسة من الحلول الاجتماعية وٕالانسانية .الكيبوتس املتحد ،تل أبيب عام ،2002
صفحة .197
نفس املصدر ،صفحة .32
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هنالك من يرى iي العنف طريقة للتعب  ،ولكن من املهم الاشارة با ðا طريقة إشكالية بسبب الضرر الجسدي
الناتج عنه وبسبب عدم توفر مقومات موجودة iي التعب الكالمي واملشاركة iي ٓالاراء واملشاعر والتفس ات
والامكانيات لفهم اسباب الوضع القائم.
 .5تخفيف التوتر:
تتيح القدرة عKى التعب بشكل حر التخفيف من التوتر والضغط ،كما أ ðا تتيح الشعور بالراحة ملتابعة
النشاطات املستقبلية .من الجدير بالذكر iي هذا السياق أن التخفيف من الضغط يسهل عKى العاملن من
اجل التغي الاجتما·ي املطلوب ،ولكن iي الوقت ذاته من املمكن أن يحافظ عKى الوضع القائم بمركباته
ٔالاشكالية املختلفة .هناك من يستخدم تخفيف التوتر لدفع املجموعات املستضعفة للشعور بالراحة لف ة
وتقبل الوضع القائم ّ
زمنية ما ،وذلك للحد من دوافعها للتغي الاجتما·ي ّ
املعتل .ال توجد لنا ّأية ّنية iي هذا
ال 7نامج لتخفيف توتر من هذا النوع. .
 .6الاع اف باآلخر وباحتياجاته:
حاجة ٕالانسان الع اف ٓالاخرين بوجودﻩ تصل مرحلة ٕالاكتفاء عند إتاحة الفرصة له بالكالم والاستماع اليه.
 .7وسيلة لالتصال العاملي واملح3ي:
ً
ً
تعت 7حرّية التعب اليوم وسيلة وهدفا للتواصل مع العالم أجمع عٕ 7الان نت .وللعالقات الشخصية،
والتجارية والاجتماعية والسياسية وغ ها.
ّ
ً
القوية ال mÏتصب iي صالح ّ
ّ
ّ
شرعية ليس فقط للدفاع العادي ع àا إنما
أحيانا
حرية التعب تشكل
هذﻩ التفس ات
ُ
ُ
لحصانة خاصة يمنحها املجتمع الديمقراطي ملجاالت معينة لدى أفرادﻩ .عKى سبيل املثال ،تمنح املؤسسات
ُ
حرية تعب طواقمها التعليمية ،وiي بعض ٔالاحيان ل ّ
ٔالاكاديمية حماية خاصة ل ّ
حرية تعب الطالب .تشتق هذﻩ
الح ّرية من الدور الاجتما·ي الخاص الذي تملكه ٔالاكاديمية iي تق m»äالحقيقة.
عندما نود استيضاح موضوع ّ
حرية التعب ي ٔالاوساط ٔالاكاديميةّ ،
يتوجب علينا أوال استيضاح تأث املؤسسة
عKى النسيج الاجتما·ي العام ،وما يشتق منه لتوسيع و/أو تقييد ّ
حرية التعب من ِقبل "العاملن به".
"دور الجامعات هو البحث والتق ،m»äوتوسيع املعرفة والتعليم" .بناء عKى ذلك ،يعتقد املفكرون واملفكرات
الديمقراطية بأنه من هذﻩ الوظيفة ُتشتق ّ
ُ
حرية تعب واسعة النطاق ،سواء كانت iي
املختصون/ات بموضوع
ّ
مجال البحث والتدريس ،أو iي إتاحة النشاط السيا¼» mاملتنوع iي الحرم الجامõي.

حرية التعب الفردانية والحريات السياسية بشكل عام ،وبن ّ
"العالقة ما بن ّ
تقدم املعرفة ٕالانسانية ½ي عالقة
مباشرة وغ مباشرة .من دون التشكيك باألمور ّ
املتفق عل Éا ،ال يمكننا تعزيز وتق m»äمجاالت جديدة ،إن قمعنا
ّ
حريات الفرد ،سوف نؤثر أيضا عKى طبيعة البشر بشكل يمتنعون فيه عن أن يكونوا فضولين ،أو أن يخافوا من
ّ
ذلك .ألن أحد ٔالادوار
املركزية للجامعة هو تمكن وتعزيز املعرفة ٕالانسانية ،إدعاءات ميل هذﻩ قابلة للتأويل".8
ً
ُ"يستدل مما ُذكر أنه تماما كما يجب عKى الجندي أن يكون
حارسا لألمن ،عKى ٔالاساتذة الجامعين أن يكونوا
حر ً
اسا للح ّرية الشخصية والنقد والتشكيك".9
 .8غانز حاييم ،من ريخارد فاج¿ ح ãÏحق العودة ،تحليل فلسفي للقضايا ٕالاسرائيلية الخاصة بالجمهور .الكلية ٔالاكاديمية سب  ،مكتبة سب ،
إصدار عام عوفيد  ،2006الصفحة .93
 .9نفس املصدر .ص .94
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الح الف mnهو ّ
ّ
حرية التعب ٔالاكاديم ،mتنبع حماية ّ
ح ٌ إضاiي يتلقى iي بعض ٔالاحيان حماية خاصة .كمثل ّ
حرية
التعب الف mnمن الوظيفة الاجتماعية الخاصة بالفن .فبطريق§ ا الخاصة½ ،ي تتيح التعب عن املشاعر الاجتماعية
الصعبة ال mÏإن لم يتم التعب ع àا ،ستودي ا¯ى العنف .كما أنه يتم دعم ّ
ّ
الفنية ،أل ðا تتيح الخروج
حرية التعب
من الواقع إ¯ى الخيال ،هناك تأث كب لهذا ٔالامر عKى قدرة املجتمع وأفرادﻩ عKى التفك iي خيارات جديدة للتعامل
ً
مع املواقف الاجتماعية ال mÏلم تجد حال بعد iي الوقت الحا¯ي.

ًّ
مدعما باإلنجازات العلمية ،كان من املمكن تحويل قوته إلعادة بناء الخ 7ة وعالم التجارب".10
"الخيال  ...كونه
ال تع mnكل هذﻩ ٔالامور عدم وجود قيمة للفن واملعرفة البحثية ،وبأن أهمي§ ما تنبع من دورهما الاجتما·ي فقط،
ولكنُ ،يعت 7دورهما الاجتما·ي مً 7را ً
مهما لحماي§ ما الخاصة.

التقييدات الشرعية والتقييدات غ الشرعية ع3ى ّ
حرية التعب
ُ
الديمقراطي ،ولكن ،كسائر الحقوق ،يتناقض هذا الحق iي
ح ّرية التعب ½ي إحدى الحقوق ٔالاساسية iي النظام
كث من ٔالاحيان مع حقوق وقيم أخرى أك® م àا أهمية ،أو مساوية لها أو أقل م àا أهمية .تتطلب حاالت الصراع
خاصاّ .
ً
ً
ُ
يتوجب أوال فحص إمكانية الغاء التناقض املتواجد
إهتماما
الديمقراطية ذات القيمة ٕالايجابية
بن القيم
بي àما ح ãÏيتمكنا من الاستمرار iي الوجود جنبا إ¯ى جنبi ،ي حالة عدم توفر هذﻩ ٕالامكانية ،يتوجب البحث عن
التوازن والوسطية )حل وسط( بن القيم املتعارضة ،إن لم تكن هناك إمكانية لتحقيق هذا التوازن ،يجب إعطاء
ٔالاولوية ألحدهما والتنازل بشكل مؤقت عن تحقيق القيم ٔالاخرى.
الادعاء ٔالاسا¼» mالذي يوجه الحلول iي هذﻩ الحاالت ،هو تأكيد تحصيل الحد ٔالاق ã»äمن الحماية لتطبيق القيم
املقيدة لح ّرية التعب iي هذﻩ الحاالت اف ً
اضا ً
الديمقراطية .يتوجب أن تكون الحدود ّ
ُ
نابعا من الواقع وتعقيداته.
ُ
الديمقراطية من
iي مقابل هذﻩ الحاالت ،هناك مظاهر لتقييد ح ّرية التعب  ،وذلك ¡ دف حماية جميع الحريات
أولئك الذين يسعون إللحاق ٔالاذى ¡ اi .ي هذﻩ الحالة ،تختلف املصلحة عن الوضع السابق الذي وصفناﻩi .ي هذﻩ
ً
ً
الحالة ،تقييد ّ
ُ
الديمقراطية ،بل يكون حماية
حرية التعب ليست خيارا اف اضيا يكون ثم àا املس بأحد القيم
ُ
الديمقراطي.
لنمط الحياة وللنظام
عKى سبيل املثال ،ال يشبه التناقض القائم بن حرّية التعب وبن الرغبة iي إذالل النساء iي ٔالافالم ٕالاباحية11
والتناقض القائم بن ح ّرية التعب من جهة وبن الحق iي ٔالامن من جهة أخرى .يدور الحديث iي املثال ٔالاول عن
تناقض بن مبدأ ديمقراطي وبن ّنية غ ديمقراطية ،بينما يدور الحديث iي املثال الثاني عن التناقض بن اثنن
ُ
من املبادئ والحقوق
الديمقراطية.
ُ
الديمقراطية ،باإلضافة ا¯ى حاالت ّ
تعرض
الحاجة الحتمية للحد من ح ّرية التعب iي حاالت التناقض بن مبادئ
ُ
ُ
الديمقراطية املختلفة.
الديمقراطية للخطر تقع iي معظم الحاالت عKى عاتق الهيئة التشريعية iي البلدان
القيم
لكن ،جزء من التطورات التكنولوجية املعاصرة تجعل وظيفة التشريع وفرض القانون بما يتعلق بتقييد ّ
حرية
التعب غ قابلة للتنفيذ وiي كث من ٔالاحيان تجعلها منفصلة عن الواقع .فعKى سبيل املثال ،تضع شبكة ٕالان نت
ّ
ّ
الح ٕالالك وني
املشرعن عKى حماية و/أو املساس بح ّرية تعب مواط mnدول§ م تحت طائلة التساؤالتُ .يعت7
قدرة
ُ ّ
ً
ً
ً
عابرا للحدود ،كما أنه يتيح تعب ا سريعا يتم نقله ا¯ى أنحاء مختلفة من العالم .تنظم الثورات الاجتماعية ع7
 .10ماركوزﻩ ،هربرتٕ .الانسان ٔالاحادي البعد ،مكتبة بوعاليم.1970 ،
 .11انظروا iي مقال بروفيسور أوريت كم املوجود iي هذا الكتيب iي صفحة ....والذي تم نشرﻩ iي كتا¡ ا :اح ام آدم وحواء – نسوية
اسرائيلية ،وقانونية واجتماعية ،دار نشر كرمل.
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الشبكة )مثل الربيع العربي iي مصر( ،يتواصل مواطنو دول ال ّ
ّ
دبلوماسية فيما بي àم ،أحيانا بما
تتمتع بعالقات
يتناiى مع سياسات حكوما ïم ،يتم نشر املعلومات السياسية الذي ال ّ
يحبذ النظام نشرها من دون أي عناء
وصعوبة )مثل ويكيليكس( .تدعو كل هذﻩ ٔالامور ا¯ى التحقيق وإعادة مناقشة ٔالاساليب الواجب اتخاذها لحماية
ح ّرية التعب من جهة ،وصعوبات تطبيق هذﻩ الحماية من جهة أخرى .تخلق شبكة ٕالان نت إمكانيات جديدة
ُ
الديمقراطية املباشرة ،أي أ ðا تتيح للسلطة املحلية
للنقاش السيا¼» mالعام ،بل هناك من يعتقد أ ðا تسمح بعودة
أو السياسية بتمرير القضايا املث ة للجدل لجميع املواطنن من خالل شبكة ٕالان نت وإلجراء تصويت عن طريقها
الديمقراطي التمثيKي ،كما أ ðا تتيح ً
ُ
فرصا ديمقراطية
من حن آلخر .تتحدى هذﻩ الخيارات الجديدة نظام الحكم
جديدة .هناك أهمية كب ة iي توف معلومات كهذﻩ للطالب ،وذلك ¡ دف فحص املكنون ٕالايجابي الكب للشبكة
الديمقراطية وجعل الطالب شركاء iي عملية تعزيز ُ
لتعزيز ُ
الديمقراطية.
ً ّ
ُ
ُ
ً
لكن ،جانب املكنون
مظاهرا خط ة تتمثل
الديمقراطية املوجود iي ح الشبكة  ،إال أ ðا تنتج بن الحن وٓالاخر
باالستعمال املm»æء للمتصفحن مثلٕ -الاذالل والفضح ،نشر ٔالافكار العنصرية وغ ها .كيف من املمكن التعامل
مع هذﻩ املظاهر؟ ومن هو املسؤول عن سن القوانن iي عالم حدودﻩ السياسية ال تتوافق مع حدود نشاطات
مواطنيه وساكنيه؟ ّ
يكرس العاملون iي مجال ال بية الكث من الوقت إليجاد السبل لحماية الشبيبة من ٔالاذى
ّ
يتوجب تعليمهم العديد من الوسائل القانونية
العاطفي أو أي أذى آخر قد يتعرضون له من خالل ٕالان نت.
ؤالاخرى للتعامل مع أضرارالشبكة ،ولكن iي نفس الوقت ،يتوجب منحهم املعرفة ومساحة التفك لالستخدام
الديمقراطي ّ
ُ
املطور.
تغي اجتما·ي اضاiي يطرح تساؤالت عKى الطريقة املتعارف عل Éا للتعامل مع حماية ح ّرية التعب ولتحديد حدودها
الح الاجتما·ي والسيا¼» .mو·ي النساء )ؤالاقليات ٔالاخرى( امل ايد لحقوقهن ّ
هو التغي iي مكانة املرأة iي ّ
يوضح
استيعاب الطرق الخفية لتقييد وإسكات ح ّرية تعب الفئات املهمشة.
بينما تناول الفصل ٔالاول من املقال أهمية ّ
حرية التعب وحدودها ،بالطريقة ال mÏتمت صياغ§ ا iي معظم الحاالت
عKى أيدي الرجال ،هناك مجال للتساؤل عما إذا كانت السبل ال mÏتحافظ عKى ّ
حرية التعب للنساء وتلك الmÏ
تقيد ّ
ّ
حرية تعب هن متشا¡ ة أو مختلفة عن تلك ٔالاساليب الخاصة بالرجال ،أو إن كانت هناك حاجة للبحث عن
أساليب أخرى للدفاع عن حرّية تعب هن؟ عKى سبيل املثال ،قد نسأل ،هل قامت شبكة ٕالان نت بتوسيع ّ
حرية
التعب لدى النساء بنفس املستوى الذي قامت به بتوسيع ّ
حرية التعب لدى الرجال؟ هل يتوجب إعطاء ٔالاولوية
لتوظيف النساء iي النقاشات ٔالاكاديمية والسياسية )التمي املصحح( ،هل يتوجب منحهن مكانة متساوية مع
مكانة الرجل ،أو أن الوضع الراهن هو وضع ُمنصف ومناسب؟ من هم أو من هن أولئك الذين يتوجب عل Éم/هن
صياغة ٔالاسئلة العامة الواجب طرحها iي النقاشات؟
ُ ّ
iي الفصل الذي يتحدث عن ح ّرية التعب واملساواة بن الجنسن سنتعامل بإقتضاب مع هذﻩ املسألة .سنعلم عن
ّ
املتكرر للنساء من الندوات iي املؤتمرات العامة ،واقصا Ùن من مساحات ٔالاحكام الدينية ،واقصا Ùن عن
ٕالاقصاء
ّ
مراكز السلطة وغ ها .سنقوم باإلشارة ا¯ى أنواع ٕالاقصاء ال mÏتمنع حرية التعب املتساوية ما بن الرجال والنساء.
حرية التعب ال تجري iي ّ
مناقشة ّ
ح حيادي ،كما رأينا iي حالة النساء .بل تتواجد iي املساحات السياسية
الاجتماعية ال mÏتتواجد ¡ ا عالقات القوى غ متكافئة ما بن املجموعات ال mÏيتكون م àا املجتمع .عدم املساواة
ُ
ً
سيطرة وتلك ال ï mÏم املجموعات ٔالاخرى،
القائم يع mnأن هناك اختالفا iي القضايا ال ï mÏم املجموعات امل ِ
ّ
ويتوجب تكريس الكث من التفك iي كل نقاش يجري حول هذا املوضوع .كيف من املمكن حماية ّ
حرية تعب
املجموعات امل ّ
قصية؟ من يجب أن يكون مسؤوال عن هذﻩ الحماية وكيف؟
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ّ
تعلم أهمية ّ
حرية التعب وتعلم حدودﻩ الشرعية وغ ها .ليس هناك أي شك بأنه
يق ح الكتيب الذي يظهر أمامكم
ال يشمل جميع القضايا املتعلقة باملوضوع وبأنه ما زال ضمن النقاش ٔالاو¯ي .مع ذلك ،نحن نأمل أن املعلمن
واملعلمات الذين سينشرونه iي فصولهم الدراسية سينجحون بتمرير الاع اف باألهمية الخاصة ال mÏيتمتع ¡ ا هذا
الحق لطال¡ م ،كما أننا نأمل بأن يخلق ذلك لدى الطالب الدافع لالنضمام للدفاع عنه من جانب ،ولتقييدﻩ iي
نفس الحاالت الخاصة ال mÏتتطلب ذلك.
حرية التعب  ،كما تث النقاشات ٔالاخرى املتعلقة بنظام التعليم وبنظام السياسة ً
يث نقاش قضية ّ
أيضا ،العديد
من ٔالاسئلة التعليمية .من ناحية ،يستخدم املعلمون أفضل السبل ¡ دف عرض القضايا الاجتماعية السياسية
عKى طال¡ م ،ومن ناحية أخرى ،هم مشغولون باألسئلة ال mÏتتعلق ¡ م أنفسهم ،مخاوفهم ووظائفهمi .ي هذا
ّ
السياق يتم طرح السؤال هل املعلم ملزم بالكشف عن موقفه السيا¼» ،mأم أن هناك مانع أخالي وقانوني؟ هل
ّ
املعلم أن يظهر أمام طالبه ّ
ح املواقف الاجتماعية السياسية الخاصة بالواقع ٕالاسرائيKي ،أم عليه أن يختار
عKى
ّ
القضايا ال mÏتخدم وجهة نظرﻩ؟ يفتح هذا الكتيب نافذة صغ ة أمام الطالب تمك àم من التعلم عن ٕالاشكاليات
ً
ال mÏيواجهها معلموهم وتمك àم من عرض مواقفهم iي املوضوع .ستكون تلك محاولة ملشاركة ٓالاراء ما بن الطالب،
بحيث أ ðا ستتيح فحص ّ
حرية التعب iي جهاز التعليم من زوايا جديدة )للبعض(.
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التوجات املنهجية وأساليب تدريسية
لتسي النامج ي املدرسة
أسلوب العمل
ُ
تعقد الفعاليات املق حة ضمن إطار ورش عمل ُم َو ّجهة وال mÏتدمج الدراسة النظرية للس ورة الجماعية -التجربية.
تشمل الفعاليات املهام ؤالالعاب ال mÏتؤدي ملناقشة مبنية عKى موضوع الفعالية.

عدد املش كن والتقسيم للمجموعات
لكي تحقق الفعاليات أهدافها )إتاحة فرصة متساوية لكل فرد لتحقيق نفسه; دراسة الس ورات الجماعية مقابل
املضامن املطروحة واملشاركة املتساوية iي الس ورة ٕالابداعية والتعلم( ننصح أال يتجاوز عدد املش كن iي كل
مجموعة عن العشرين .يجب النظر iي تقسيم املجموعة ال mÏتضم أك® من عشرين مش ك ا¯ى مجموعتن.
ّ
بشكل عام ،تبدأ الفعالية وتنت mبالجلوس iي دائرة " -أمام الجميع" .تتطلب الكث من الفعاليات العمل iي
مجموعات صغ ة أو iي أزواج :يجلب هذا النوع من العمل املشاركن إ¯ى تجربة شخصية تعكس املعضالت الmÏ
سنواجهها iي الس ورة الخاصة باملجموعة .يشجع العمل iي مجموعات أو أزواج مناقشة س العمل املش ك كما أنه
يساهم iي تمي وفهم أفضل للمفاهيم ال mÏتمت مناقش§ ا.

ف ة الفعالية
iي أغلب الحاالت ،تم تخطيط الفعاليات بناء عKى وحدات زمنية مد ïا  90دقيقة )درسن( .ومع ذلك ،ننصح
بتمديد أو تقص مدة الفعالية بناء عKى قدرة ال ك الخاصة باملش كن iي ورشة العمل .إن كان الوقت املتاح
ّ
ّ
للموجه أقصر من الالزم ،أو إن كانت طبيعة املجموعة ال تسمح بنقاش طويل ،من املمكن اعتماد طرق
متنوعة:
 بدأ الفعالية بلعبة اجتماعية.
 تلخيص الفعالية iي لعبة ُمهدئة.
 إقامة درس مدته  45دقيقة.
 تحديد جدول زم mnمختلف ،بناء عKى ظروف مكان الفعالية.

أدوات مساعدة للفعالية
ً
تتطلب الفعاليات استخدامات وسائل مختلفة ،من املهم تحض هذﻩ الوسائل مسبقا وتنظيم الغرف التدريسية
بما يتوافق مع الفعالية:
ّ
مصورة ،أوراق عمل ،أوراق بيضاء ،أدوات كتابية ،بطاقات وهكذا.
 نصوص
 وسائط رقمية – أجهزة حاسوب متصلة باإلن نت ،هواتف ّنقالة ،طابعات وغ ﻩ.
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مب´ ³الفعاليات
أغلبية الفعاليات ّ
تتكون من أربع مراحل:
أ .محادثة افتتاحية قصة ،هدف هذﻩ املحادثة هو عرض موضوع النقاش ،باإلضافة ا¯ى عرض أهداف
الفعالية )تم تفصيل أهداف كل فعالية iي بداية كل فعالية تحت بند "أهداف"(.
ب .فعاليات تفاعلية )مهمة فكرية – شخصية أو جماعية; قراءة نصوص; ألعاب; أعمال فنية وغ ها( ملعالجة
القضية املطروحة .يتم تنفيذ هذﻩ الفعالية بشكل شخi ،m»äي مجموعات صغ ة أو iي املجموعة بأكملها،
بحيث أ ðا تتيح للمشاركن التعب عن آرا Ùم بما يتعلق ¡ ا) .تم تفصيل هذﻩ الفعالية iي كل واحدة م àا
تحت بند "سورة الفعالية"(.
ج .نقاش عام – تجميع املواد ال mÏتم تعليمها بمشاركة جميع املش كن iي إطار املجموعة كلها .يقوم ممثلو
املجموعات بعرض نتائج العمل ،يسلط ّ
املوجه الضوء عKى املوضوعات ال mÏتمت مناقش§ ا ،كما أنه يتوجب
عليه طرح قضايا إضافية مشتقة من املوضوع املطروح )تظهر سلسلة ٔالاسئلة ونقاط التوضيح iي الفعالية
تحت بند "نقاش عام"(.
د .تلخيص  -دف ا¯ى ٔالاستخالص وال ك عKى النقاط ٔالاساسية ال mÏذكرت خالل الفعالية ،تجميع ٔالاسئلة
امل ّ
ّ
التطرق ا¯ى املضامن ال mÏتم تعلمها
ركزية والاشارة ا¯ى ٔالاسئلة ال mÏبقيت مفتوحة لنقاش مستقبKي .يجب
وللس ورة الّ mÏ
مرت ¡ ا املجموعة وبلورة املفاهيم املتفق وغ املتفق عل Éا من خالل الفعالية .الفصل )الmÏ
تظهر تحت البند "تلخيص"(.

مب´ ³مق ح لتوجيه التلخيص وألستنتاج:
ُ .1يطلب من الطالب تمي املواضيع املركزية ال mÏتعلموها.
 .2عKى ّ
املوجه مع الطالب أن يقوموا بتلخيص املصطلحات الجديدة ال mÏتعلموها.
 .3استيضاح املواقف املختلفة ال mÏتم طرحها ،والنظريات ال mÏتعلموها أثناء الفعالية.
ّ
 .4ما ½ي الامور ال mÏتعلموها عن أنفسهم ،عن بيئ§ م وعن مجموعا ïم املتعلقة باملوضوع الذي تعلموا عنه.
ّ
ّ
 .5محاولة فحص الس ورةالجماعية الّ mÏ
مرت عKى املجموعة أثناء التعلم ،ما ½ي العمليات املتعلقة باملادة الmÏ
ّ
ّ
يتم تعلمها ،وما ½ي ٔالامور ال mÏمن املمكن تعلمها بما يتعلق بالقضايا املركزية iي الفعالية.

ّ
للموجه أثناء الفعالية
مالحظات
ّ
للموجه½ ،ي مفصولة
iي ظل الخ 7ة ال mÏاكتسبناها بتسي الفعاليات ،قمنا بكتابة مالحظاتنا املنهجية املخصصة
ّ
عن باي النصوص ،ومن السهل مالحظ§ ا .تسلط هذﻩ املالحظات الضوء عKى نقاط للتفك  ،و½ي تق ح حاالت
ُ ّ
محتملة وتركز عKى الس ورات الواجب ال ك عل Éا أثناء الفعالية .ننصح بالتطرق ا¯ى هذﻩ املالحظات iي مسار
مرحل mÏالتخطيط والتنفيذ.
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عن التوجيه
ّ
نحن ننصح من سيختار تعليم هذا ال 7نامج من العاملن iي مجال التعليم القيام بتدريب مبكر لتجربة الس ورة
ّ
ّ
التعليمية والشخصية والجماعية ال mÏتتعلق باملضامن ال mÏتم تعلمها ،كما أنه  دف ا¯ى استيضاح كيفية
التعامل معها من الجانب التعليم.m
من املهم أن يوضح ّ
املوجه لنفسه وللمش كن أثناء الفعالية العالقة ما بن املضمون والس ورة ال mÏتحصل iي
ّ
يعلم املنهج الذي تم تطويرﻩ iي كلية آدم "تبديل الصراع باملعضلة" كيفية ربط الس ورة باملضمون12.
املجموعة.
تم تطوير توج Éات منهجية للتعامل مع السلوكيات واملشاعر iي الغرفة التدريسية iي أوقات ٔالازمات والشدة )بعد
الحرب ،واقع صعب وغ ذلك( iي جمعية حقوق املواطن ،من قبل مارسلو فكسلر ،وتم تشرها iي برنامج "الغرفة

التدريسية كعالم مصغر  -التعامل مع السلوكيات والتصريحات العنصرية ي الغرف

الدراسية13.

¡ دف أن تكون الس ورة التعليمية الخاصة بالعمل مع الطالب مهمة ،من الضروري أن تكون هناك موائمة ما بن
املضامن وبن أسلوب التوجيه.

التحض للتوجيه
 مالئمة الفعاليات للمجموعات املختلفة :تم بناء هذا ال 7نامج ¡ دف تمريرها للمجموعات ال mÏتتمتع ّ
بمات
يتوجب عKى ّ
مختلفة .لذلكّ ،
املوجه أن يفحص إن كانت جميع الفعاليات مالئمة للمجموعات السكانية الmÏ
سيتم تمرير الفعاليات لها.
 مالئمة البنود ال mÏسيتم استخدامها iي الفعالية مع الواقع ٕالاجتما·ي والسيا¼» mوالثقاiي وال بوي الخاص
باملش كن.
 قراءة مقاالت ٕالافتتاح الخاصة بكل واحد من الفصول ،قراءة هذﻩ املقاالت مهمة ¡ دف فهم العالقات
الخاصة بكل واحدة من الفعاليات بشكل منفصل ،وبكل الفعاليات بشكل جما·ي .من الضروري أن يقوم
ّ
املوجه بتغذية عاملة عن طريق فهم املفاهيم ٔالاساسية ال mÏتقف iي أساس املوضوع ،يتم ذلك عن طريق
قراءة املواد النظرية الحالية وقراءة مقاالت الصحف ذات العالقة .هناك مواد كث ة للقراءة ،هذﻩ املواد
متوفرة iي ٕالان نت; ننصح باإلستعانة بمحركات البحث عKى جميع أنواعها.
ّ
للموجه.
 يجب أن تكون أهداف الفعاليات ومواضيعها واضحة ومحددة

أثناء التوجيه
ّ
ّ
املوجه iي
املركزية ال» ¥ناقشها املش كون/ات أثناء الفعالية – ستساعد هذﻩ النقاط
 .1تسجيل النقاط
التلخيص ٔالاو¯ي وiي تلخيص الفعالية .من املهم التطرق iي التلخيص ا¯ى املواضيع ال mÏتم تعليمها ،كما أنه من
املهم فحص إن تم تحقيق أهداف الفعالية ،وفحص ما تعلمه الطالب عن أنفسهم.

 .12حول املنهج "تحويل الصراع اeى معضلة" والذي تم تطويرها iي كلية آدم ،من املمكن القراءة ع 7املوقع ٕالالك وني الخاص بكلية آدم:
http://www.adaminstitute.org.il/?page_id=363
" .13الغرفة التدريسية كعالم مصغر" – للتحميل ع 7املوقع ٕالالك وني الخاص بالجمعية لحقوق املواطن "الورشه" ع 7العنوان:
http://www.acri.org.il/education/wp-content/uploads/2013/09/racism-in-class-web.pdf
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 .2إتاحة التعب املتساوي لكل املش كن/ات ي الغرفة – من دون فروقات دينية أو مهارات التعب أو مستوى
ٕالاستفزاز الخاص باملواقف ّ
املع 7ع àا.
ّ
للموجه أثناء التوجيه – من ½ي ٔالاصوات ال mÏيتم سماعها iي الغرفة؟ من ال يسمع صو ïم
 .3فحص ذاتي
ً
وملاذا؟ من ½ي ٔالاصوات ال mÏتلقى تقبال ،ومن ½ي تلك ال mÏال تلقاﻩ؟
 .4ال ّ
يتوجب الوعظ ،وال نعمل ع3ى إقناع املش كن -الذين ال يتحلون بالتسامح تجاﻩ رأي ّ
املوجه ،وال نتطرق
ّ
ّ
يتوجب عKى
يتوجب مساعدة املش كن ليقوموا بفحص موقفهم ،كما
ا¯ى إقناع املش كن بصحة رأينا،
ً
ّ
املوجه أن يرى iي نفسه/ا كمن يفحص مع املش كن مواقفهم أيضا.
ّ
املوجه .ال يتتم حماية من تضرروا أو أصيبوا نتيجة
 .5تقع مسؤولية الحفاظ ع3ى كرامة جميع املش كن ع3ى
وعظ املسيئن ،بل يتم ذلك عن طريق التطرق ا¯ى املوضوع ومعالجته داخل املجموعة.
 .6التطرق اeى املشاعر وٓالاراء الشخصية الخاصة باملش كن/ات ال» ¥تظهر أثناء الفعالية:
 خالل الفعالية ُيطلب من املش كن أن يقوموا بمشاركة مشاعرهم وآراءهم الشخصية ،من املهم أن
ّ
ُ
يتذكر املوجه بأنه ال يتعامل بالعالج النف .m»æيجب أن يتم استخدام املشاعر واملواقف ال mÏتطرح كمادة
لفهم موضوع النقاش ،وليس مادة للتعامل مع مشاكل فرد معن iي املجموعة.
 عند قيام الطالب أو الطالبات بالتعب بشكل فظ" ،أنا أكرﻩ ...أتم ãnأن يموت الجميع ...ال يوجد هدف
يتوجب عKى ّ
للحديث معهم ...الخّ ،
املوجه أن يعيدوا الطالب/ه ا¯ى مشاعرﻩ وإعطاء شرعية لتعب هم ع àا.
نق ح استخدام عبارات مثل"أنا أفهم ما تقوله ،وأنا بالتأكيد أستمع إليك ،ما هو شعورك؟ هل تشعر
بالكراهية؟ برأيك ،ما هو مصدرها؟ هل تشعر بأي »mء آخر سوى الكراهية والغضب؟" .عKى ّ
املوجه أن
يساعد الطالب/ه بتعريف عاطفي لوضعه :العجز ،والخوف ،والخوف الحقيقي ومثبت ،عدم القدرة عKى
ضبط املشاعر أمام كم املعلومات املتلقاة من الوسائل ٕالاخبارية .مع ذلك ،من املهم ٕالاصرار عKى ضرورة
فصل التعب عن املشاعر ،وبن التعب وترجمة املشاعر ا¯ى أفعال ملموسة.
 رد فعل ّ
املوجه عKى أي فعل أو تعب للطالب iي الغرفة التدريسية ½ي ُمهمة تربوية – لذلك ،عليه/ا الرد
ً
بشكل يوضح للطالب والطالبات ما هو املوقف الخاص به/ا بما يتعلق ¡ م .يعت 7هذا الرد مهما عندما
تكون تعاب أو أعمال مسيئة .كما ّ
يتوجب الحذر من ٕالانزالق ا¯ى الوعظ ٔالاخالي.
 .7الانتباﻩ ملدى اهتمام املش كن بما يحدث ي الغرفة .إن شعر ّ
املوجه بأن ما يقوم به لم ي® اهتمام جزء من
الطالب ،من الضروري أن يتم فحص معهم أسباب ذلك ¡ .ذﻩ الطريقة ،هو½ /ي يحققون للطالب املبدأ
الديمقراطي الخاص بتلقي ّ
ُ
النقد.
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الفصل ٔالاول:
أهمية ّ
ُ
الديمقراطي
حرية التعب لنظام الحكم ولنمط الحياة
ً
يشكل املقال الافتتاي أساسا لسلسلة من الفعليات ي النامج بشكل عام ،وي هذا الفصل بشكل خاص.

فعالية رقم :1
املركزية ل ّ
ّ
حرية التعب – عرض املوضوع
ٔالاهمية
أهداف الفعالية
أ .التعرف عKى مجموعة الطالب وعKى التجارب املرك ّزية الشخصية والجماعية للدفاع عن ّ
حرية التعب .
ب .عرض التفس ات ٔالاساسية للدفاع عن حرّية التعب عKى الطالب.
ٔالادوات
 بطاقات تحتوي عKى تفس ات أهمية ح ّرية التعب املوجودة iي مقال ٕالافتتاح iي الصفحة  – 7يتوجب تسجيل
كل تفس عKى بطاقة منفصلة.
 أوراق وأدوات كتابة لكل املشاركن.
سورة الفعالية
ّ
 .1إعطاء مقدمة قص ة عن ال 7نامج املتوقع "قوة الكلمة".
 .2توزيع بطاقات تفس ات حماية ّ
حرية التعب عKى أرضية الغرفة الدرا¼».m
 .3استدعاء الطالب/ت ليقوموا بقراءة بطاقات التفس ات ومن ثم ليختاروا واحدا م àم ليقوم بشرح املكتوب
عKى البطاقة بناء عKى قصة شخصية) .من املمكن أن تعرض القصة الشخصيه موافقة مع املكتوب عKى
البطاقة ،ومن املمكن أن تعرض اختالفا مع ما هو مكتوب(.
 .4يتم دعوة من يود أن يروي ّ
قصته أمام جميع الطالب.
ُ .5يطلب ِمن َمن امتنع عن سرد قصته أمام الطالب بأن يشرح سبب ذلك.
ّ
ُ .6يطلب من الطالب الذين شاركوا أصدقا Ùم بقص§ م الشخصية بأن يلخصوا التجربة ال mÏمروا ¡ ا .م ãÏشعروا
بالراحة مع ٕالادالء بالرأي الحر؟ وم ãÏشعروا بعدم الراحة؟
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ّ
ُ .7يطلب من الطالب الذين لم يوافقوا عKى مشاركة قص§ م الشخصية مع أصدقا Ùم بان يلخصوا التجربة الmÏ
مروا ¡ ا ،ومشاركة املجموعة كيف شعروا )بالراحة/بالقلق /التوتر(..؟ هل تم اجبارهم عKى “اختيارهم بعدم
املشاركة" أو عKى امتناعهم عن التعب أمام الصف؟
ُ .8يطلب من الطالب أن يحددوا قواعد الحوار ال mÏيودون أن تسيطر بما يتعلق بح ّرية التعب iي الغرفة
الدراسية .ما ½ي ٔالامور املسموح ذكرها؟ ما ½ي ٔالامور املمنوع قولهاعKى أن تكون مسؤولية هذا الامتناع عKى
سن للقوانن.
املجموعة نفسه من دون ٍ
֠ من املمكن تقسيم مرحلة الفعالية ا¯ى لقاءين .بناء عKى البند  7وبناء عKى الاتفاق الخاص باملجموعة .من
املمكن تخصيص وقت منفصل لكل واحد م àمi .ي جميع ٔالاحول ،من املهم ربط مراحل املجموعة مع
املضمون الذي يتم تعليمه :أهمية ح ّرية التعب واملشاكل ال mÏيواجهها تنفيذﻩ.

أهمية ّ
ُ
الديمقراطي
حرية التعب للنظام
.1

ملراقبة عمل السلطة

.2

خلق موافقة حول قيم واهداف اجتماعيه

.3

املعرفة تساوي القوة

.4

ّ
حرية التعب ليست وسيلة ،بل ¢ي هدف بحد ذا£ا

.5

ّ
حرية التعب ¢ي وسيلة لتق§¦ ¥الحقيقة

.6

ّ
حرية التعب تقدم الشعور باالنتماء الجماي

.7

ّ
حرية التعب تمنع العنف

.8

تخفيف الضغط /التوتر

.9

الاع اف باآلخر وباحتياجاته

 .10وسيلة لالتصال العاملي واملح3ي )الشخصية ،التجارية
والاجتماعية والسياسية وغها(
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فعالية رقم :2
أهمية ّ
حرية التعب والتناقض ي العالقة معه
هدف الفعالية
حرية تعب واسعة قدر ٕالامكان ،وبن الرغبة iي تقييد ّ
 تجربة املعضلة املتواجدة بن رغبتنا ب ّ
حرية تعب
ٓالاخرين) .الرغبة للتعامل مع ّ
حرية التعب كحق ُم ِلزم للجميع ،وبن الرغبة للتعامل معه عKى أنه رغبة ُم ِلزمة
للمجتمع(.
ٔالادوات
 أوراق وأدوات كتابة لجميع املشاركن ،وأقالم تلوين.
 لوحان ورقيان مقويان لجميع املجموعة.
سورة الفعالية
ً
ً
 .1يختار ّ
املوجه مع الطالب موضوعا مث ا للجدل ليتم مناقشته iي املجموعة .مثال – هل من املفروض أن يتم
السماح ،أو الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية؟ هل من املفروض أن يتم إجراء مباريات كرة قدم iي أياما
الجمعة وألحد؟ هل من املفروض ان يتم السماح لفرق موسيقيه من دول عربية تقديم عروض iي اسرائيل؟
هل يسمح ملعلم mالسياقه بتعليم طال¡ م/ن iي املدن ال Éودية ايام السبت؟ هل يجب السماح لل Éود السكن
iي املدن العربية؟
ً
֠ من املمكن أيضا اختيار موضوع مث ا للجدل له عالقة بحياة الطالب الاجتماعية أو باألحداث الmÏ
تحدث iي املدرسة.
 .2يتوجب عKى الطالب التطرق للموضوع وإبداء آرا Ùم.
 .3بعد ما يقارب ال  10دقائق ،يتوجب عKى جميع املشاركن كتابة التا¯ي عKى أوراق شخصية:
الجمل ال mÏقالها ّ
ُ
املوجه iي النقاش ،وهم يظنون أ ðا تث غضب أفراد آخرون iي املجموعة.
•
• الجمل ال mÏتث غض م بشكل خاص.
• يتوجب عKى الطالب أن يكتبوا عKى كرتون كب ة تلك ُ
الجمل ال mÏكتبوها iي أوراقهم الشخصية.
 .4يتم وضع كرتون كب ة عKى أرضية الغرفةُ .يطلب من كل الطالب والطالبات وبال تيب أن يمحوا الجملة ال mÏال
ُ
يريدون سماعها ،وذلك عن طريق رسم خط يغطي كل الجملة ،أو أ ðم كانوا يفضلون عدم ِذكر ما كتب ف Éا.
 .5بعد أن ت/يقوم جميع الطالب والطالبات بمسح ُ
الجمل ال mÏيريدون منعها ،يتوجب نقاش النقاط ٓالاتية:
• ماذا حدث iي الغرفة؟
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ً
• هل رسم املشاركون خطا عKى ُجمل قمت بكتاب§ ا؟
ً
• هل رسمت خطا عKى ُجمل كت ا آخرون؟ ماذا شعرت عندما قمت برسم الخط عKى ُجمل ٓالاخرين؟
ماذا شعرت عندما رسم ٓالاخرون الخط عKى ُجمKي؟
֠ يجب ال ك عKى مدى سهولة مي ُجمل قام ٓالاخرون بكتاب§ ا ،وعKى مدى صعوبة مي ُجمKي.
• ما هو تأث مسح ُ
الجمل عKى املجموعة؟
ُ
 .6القيام باستيضاح الجمل ال mÏلم تمى مع الطالب والطالبات:
• ما ½ي أهمية الوضع الجديد؟ هل هو ُم ّ
رحب به؟
• هل هناك تأث ات إيجابية للوضع الجديد؟ ما ½ي؟ هل هناك تأث ات سلبية للوضع الجديد؟ ما ½ي؟
• هل كانوا سيتصرفون iي الفعالية بشكل مختلف لو أ ðم كانوا عKى علم بالنتيجة الجماعية الخاصة
بفعالي§ م؟ هل هناك أي ُجمل لم يكونوا َليمحوها؟
• هل هناك أي ُجمل لم يمحوها قبل ٓالان ولك àم يفضلون محوها ٓالان؟ ملاذا؟
 .7تلخيص :يتطلب من املجموعة أن تقوم بتلخيص مبدأ الحفاظ عKى ّ
حرية التعب  ،وتعريف حدودها iي حال
تطلب ذلك.
֠ ُي ّ
فضل ال ك عKى أنه iي حال كان الخيار بأن يقوم أحد بإسكات ٓالاخر ،يصبح أفراد املجموعة غ
قادرين عKى قول أمور كث ة .املعضلة ٔالاك® أهمية ال mÏيتم طرحها iي الغرفة ½ي الرغبة بأن يكون
ّ
هناك ّ
حرية للتعب  ،من دون أية قيود من جهة ،مقابل الرغبة بأن نكون محمين من ان§ اك م قب
بحق أفراد املجموعة نتيجة ّ
لحرية التعب والرغبة لتقييدﻩ لهذا السبب من جهة أخرى.
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حرية الاكاديمية و ّ
ال ّ
حرية التعب الف´¥
تطرقنا iي الفعاليتن ٔالاو¯ى والثانية iي هذا الفصل ا¯ى أهمية ّ
حرية التعب وتأث ها عKى نمط الحياة وعKى نظام
ُ
الديمقراطي .سنتطرق iي سلسلة الفعاليات التالية ا¯ى حات ح ّرية التعب ذات الاهمية الخاصة ،وبناء
الحكم
ّ
ُ
عKى ٔالاغلبية هناك ميول iي املجتمعات الديمقراطية لتوسيع حرية التعب ا¯ى ابعد من الحد املقبول .سنتطرق
حرية ٔالاكاديمية" و " ّ
ضمن هذا ٕالاطار ا¯ى "ال ّ
حرية التعب الف."mn

ّ
حرية التعب ٔالاكاديمي
الديمقراطي ُيلزمان iي بعض ٔالاحيان عKى حماية خاصة ل ّ
ُ
حرية
كما رأينا iي مقال الافتتاح ،نمط الحياة والنظام
التعب  .نجد أن الحرّية ٔالاكاديمية ½ي واحدة من املساحات ال mÏتكتسب حماية من هذا النوع.
ما ½ي التفس ات للحماية الخاصة ل ّ
حرية التعب iي ٕالاطار ٔالاكاديمm؟
أ .دور ٔالاكاديمية هو تعزيز تق m»äالحقيقة .يشمل تق m»äالحقيقة احتمالية الوقوع iي الخطأ ومشاركة
الباحثن والباحثات iي املعرفة ال mÏتم اكتسا¡ ا .لهذا السبب ،هناك ضرورة لحماية ح ّرية تعب الباحثن،
كما أن هناك ضرورة لحري§ م لنشر نتائجهم ،ح ãÏإن كانت هذﻩ النتائج مث ة للغضب وغ مقبولة.
تطور ح ّرية التعب لألشخاص املشككنّ ،
ب .ت ّ
ويطور ٔالاشخاص املشككن البحث والعلم.

"] [...العالقة ما بن ح ّرية التعب الفردية والحريات السياسية بشكل عام ،وما بن ّ
تقدم املعرفة ٕالانسانية
½ي عالقة مباشرة وغ مباشرة .من دون التشكيك باألمور ّ
املتفق عل Éا ،ال يمكننا تعزيز ودراسة مجاالت
ّ
جديدة ،إن ّقيدنا حريات الفرد ،سوف نؤثر أيضا عKى طبيعة البشر بشكل يمتنعون به من أن يكونوا
ّ
املركزية للجامعة هو تمكن وتعزيز املعرفة ٕالانسانيةّ ،يد·ي
فضولين ،أو يخافوا من ذلك .ألن أحد ٔالادوار
ميل أن لهذﻩ الحجج صالحية ثانية.14

ً
حرية التعب  ،ويشكل تقييد ّ
ج .تشكل الحروب والصراعات خط ًرا عKى ّ
حرية التعب خطرا عKى البحث ٔالاكاديم.m

"هنالك حاجة iي املجتمع املدني املتواجد iي دولة ديمقراطية ا¯ى وجود بذور آلراء عامة مستقلة عن النظام
ّ
السيا¼» mوعن النظام العام .يتمحور دور الاكاديمية iي التشكيك iي املسلمات ،وiي طرح ٔالافكار الجديدة وغ
اعتيادية ،وبأن ال تكون جزءا من ٕالاجماع القومي ،يتوجب عKى الاكاديمية أن تتحدى الامتثال العام .تعت7
هذﻩ الوظيفة مهمة iي الدول املتواجدة iي حالة حرب ،أو iي مواجهة لإلرهاب أو iي توتر قومي – ذلك بسبب
الان§ اك املحتمل حصوله للحريات ٔالاساسية iي ظل التعامل مع هذﻩ املخاطر والتحديات – وال توجد مؤسسه
أك® أهلية لهذﻩ الوظيفة من ٔالاكاديمية ،وذلك بسبب استقاللية طاقمها".15

 .14غانز حاييم ،من ريخارد فاج¿ ح ãÏحق العودة ،تحليل فلسفي للقضايا ٕالاسرائيلية الخاصة بالجمهور ،الكلية ٔالاكاديمية سب  ،مكتبة
سب  ،إصدار عام عوفيد  ،2006الصفحة 93
ل
ن
 .15روبينشتين ،أمنون ..حرية التعب ٔالاكاديمي ،من :القانو ؤالاعمال التجارية ،أيلو  ,2010الصفحات .59-11
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ولكنi ،ي الحاالت ال mÏيتم ف Éا حماية الحرّية بشكل خاص أيضا ،يتم طرح التساؤالت بما يتعلق بحدود هذﻩ
الح ّرية .لذلكi ،ي الفكر ُ
الديمقراطي من املمكن الوصول ا¯ى أجوبه مختلفة لهذﻩ ٔالاسئلة.
ً
 .1يجب تقييد الح ّرية ٔالاكاديمية وح ّرية ٔالاكاديمين إذا شكلوا خرقا للقانون) .هل من املمكن ذلك؟(
ُ .2يستمد توسيع ح ّرية التعب الخاصة باألكاديمية من دورها الاجتما·ي ،وذلك ٔالامر بالنسبة ا¯ى حدود تعب ها.
ُ
ففي هذا السياق عKى سبيل املثال ،تحظر ٔالابحاث ال ï mÏدف ا¯ى تشكيل الضرر الشديد للديمقراطية) .هل
يجوز تمويل ٔالابحاث ال mÏتعمل عKى إنكار املحرقة ،او تمويل ابحاث عن النكبة هل ّ
يتوجب السماح بوجود
مثل هذﻩ ٔالابحاث؟(
ً
 .3هناك من يعتقد أيضا أنه يتوجب منع مقاطعة ٔالاكاديمية ،وذلك بسبب أن هذﻩ املقاطعة تشكل تناقضا
ً
ُ
الديمقراطية.
داخليا .ال يجوز منع بحث ما ¡ دف حماية مبادئ
يمكننا التلخيص باإلدعاء بأن الوضع الخاص لألكاديمية بما يتعلق iي السؤال حول ّ
حرية التعب هو بسبب دورها
الاجتما·ي للبحث عن الحقيقة .يتطلب تق m»äالحقيقة ونشرها ح ّرية شخصية تعتمد عKى ال ّ
حرية السياسية،
وبحيث تتيح الح ّرية السياسية الواسعة وجود ّ
ح للبحث.
ُ
تشتق القيود املفروضة عKى الحرّية ٔالاكاديمية أيضا من وظائفها ،بحيث تث هذﻩ القيود الخالفات ما بن من
يسمح باملقاطعة وبن من يمنعها .تتطرق فعاليات رقم  3و 4ا¯ى هذا الجانب الخاص ا¯ى ح ّرية التعب ٔالاكاديم.m

أهمية ّ
حرية التعب الف´¥
ً
هناك من يعت 7الفن هدفا iي حد ذاته ،وهناك أشخاص آخرون يعت 7ونه وسيلة لتحقيق ٔالاهداف الاجتماعية
املختلفة .يستمر النقاش حول الدور الاجتما·ي للفن منذ آالف السنن iي الثقافات ؤالاديان املختلفة) .أرسطو
ً
ً
وأفالطون  -هل هناك دورا إدراكيا وعاطفيا للفن ،هل يتوجب عKى الفن أن يعكس الواقع؟ تحظر الديانتن
َ َ َ
ً
ص َ
مثاالَ ،وال ُ
ورة" ،تذكر املصادر ٕالاسالمية أن الفنان
صنع ل َك ِت
ال Éودية وٕالاسالمية استخدام الفن الرموزي "ال ت
ّ
تشكل عاملنا ،وال يسمح لنا بمنافسة أعمال ﷲ "من صورّ
هو ﷲ ،وذلك ألنه هو من يخلق التماثيل والصور الmÏ
ُّ َ
صورة ي الدنيا كلف أن ينفخ فا الروح يوم القيامة ،وليس بنافخ" رواﻩ البخاري ومسلم(.
ويرى البعض أن ح ّرية التعب الف½ mnي جزء من الحق للتعب الحر املمنوح بشكل متساوي لكل امرأة ورجلi .ي
حرية التعب الف mnشرعية واسعة والُ mÏت َ
املقابل ،هناك من يعتقد بوجوب منح ّ
ستمد من دورها الاجتما·ي
ً
ً
الخاص) .يعود التوجه ا¯ى مقال الافتتاح( من الطبيõي أن يستحق هذا املوضوع تعمقا خاصا ،ولكن ،سنكتفي هنا
ُ
الديمقراطي:
بعدة تفس ات ملنح مكانة خاصة للفن iي نمط الحياة وiي نظام الحكم
ّ
ً
ً
 .1يوفر الفن أملا وأهمية للمعاناة ٕالانسانية :وهو يموضع أملعانا ٕالانساني iي سياق القصص املكتوبة و
البصرية ال mÏتمنحها مع.ãn

"الحياة كعطاءها ،شديدة الصعوبة علينا ،هناك الكث من ٔالامور املؤملة ال mÏتصيبنا ،خيبة ٔالامل ،واملهام الmÏ
حل لها .إن أردنا ّ
ال ّ
تحمل هذﻩ الحياة ،ال يوجد لدينا مهرب من املهدئات [....] .الاكتفاء البديل الذي يوفرﻩ
الفن ،باملقارنة بالواقع ،ولكن ،ال تنتقص هذﻩ الحقيقة من قيمة الفائدة من الناحية النفسية وذلك بسبب
اتحاد الروح مع قوة الخيال".16
 .16مصدر :ثقافة من دون راحة ،كتابات زيغموند فرويد ،املجلد الخامس ،مقاالت مختارة ،د’ الصفحة .127 ،126
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 .1الفن يضع املعاناة ٕالانسانية iي سياق قصص مكتوبة أو بصرية ،وهو ما يعط Éا مع .ãnقد تظهر املعاناة iي سياق
يعزز ويشرعن قصة كفاح ضد الشر .يمكن أن يظهر iي السياق السيا¼» ،mكتعب وإحتجاج عKى الوضع
الاجتما·ي .ويمكن ً
ايضا ان يمثل وان يعرض ً
واقعا بحاجة لتغي وإصالح .يمكنه الظهور iي السياقات الدينية
وسياقات أخرى .ح ãÏعندما تكون هناك محاولة إلظهار املعاناة كأ ðا إعتباطية ،فاالعتباطي يمكن أن يكون
ً
إحتجاجا عKى عدم وجود نظام إنساني أو كوني.
طور الفن القدرة ع3ى الاحتواء وع3ى التما¢ي مع ٔالاخرين ومع ٓالاراء واملشاعر املختلفة .تعت 7هذﻩ ّ
ُي ّ
املات
مهمة للعيش iي مجتمع متنوع وديمقراطي.
ُ .2يتيح الفن القدرة ع3ى إعطاء املع´ ³للمشاعر ولألفكار غ مقبولة ي املجتمع وال» ¥تم وصفها ضمن إطار
ً
عالم خياeي .يستطيع الفنانن والفنانات عن الطريق الفن أن يقوموا بإعطاء تعب ا لشعور ٔالاشخاص ،من
ّ
املنصة ،ال يشبه القتل عKى أرض الواقع(.
دون أن يقوموا بدفع أي ثمن ضمن العالم الواقõي )القتل عKى
 .3من خالل مشاهدت العروضُ ،يتيح الفن للمشاهدين التنفس والنقاءi .ي غياب الفن ،يفتقر املجتمع ا¯ى
ٓالاليات أو الس ورات ال mÏتتيح ألفرادها التعب عن مشاعرهم وأفكارهم الصعبة بطريقة حكيمة.
 .4الفن هو مساحة خيالية تتيح للشركاء ي املجتمع اجتياز الحدود الزمانية واملكانية ملناطق جديدة .تمتلك
ُ ّ
حرر أفكار الفنان والجمهور ¡ دف فحص الواقع بطرق جديدة
هذﻩ النظرة قيمة خاصة ¡ ا ،لك àا قد ت ِ
ومنتق َدﻩ ،كما ا ðا تتيح تطوير حلول أفضل من تلك الحلول املتواجدة iي الحاضر.
ِ
ُتشتق باي التفس ات ال mÏتتيح الحق بالتعب الحر iي املجال الف mnمن املزايا العامة ل ّ
حرية التعب )كما ذكرنا iي
املقال الافتتاي الخاص بال 7نامج ،صفحة .(8 -7
ّ
سنحاول الوقوف عKى أهمية التعب الحر iي الفن وعKى ٕالاشكالية بمنح هذﻩ ال ّ
املحددة iي
حرية iي بعض الحاالت
الفعاليات رقم  6 ،5و.7
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فعالية رقم :3
ملاذا ُتعت ّ
حرية التعب ٔالاكاديمية ّ
مهمة؟
حرية التعب الفردية والحريات السياسية بشكل عام ،و بن ّ
"العالقة بن ّ
تقدم املعرفة ٕالانسانية ½ي عالقة
مباشرة وغ مباشرة .من دون التشكيك باألمور ّ
املتفق عل Éا ،ال يمكننا تعزيز ودراسة مجاالت جديدة ،إن ّ
قيدنا
ّ
حريات الفرد ،سوف نؤثر أيضا عKى طبيعة البشر بشكل يمتنعون به من أن يكونوا فضولين ،أو يخافوا من ذلك.
ألن أحد ٔالادوار املركزّية للجامعة هو تمكن وتعزيز املعرفة ٕالانسانيةّ ،
يد·ي ميل أن لهذﻩ الحجج صالحية ثانية"17
هدف الفعالية:
أ .تعلم أهمية ّ
حرية التعب ونشرها.
ب .تعلم الظواهر املعروفة ال mÏتتعلق بالرقابة عKى البحوث عKى مر التاريخ ،وتعلم م 7رات استخدامها وتأث ا ïا.
ت .فحص إمكانية وزمان تقييد البحث ٔالاكاديمm؟
ٔالادوات:
 قصص الرقابة البحثية عKى مر التاريخ) .مرفق قائمة مق حة(.
سورة الفعالية:
ّ
يتوجب عKى الطالب/ت أن يقوموا بقراءة قصص الرقابة البحثية املعروفة عKى مر التاريخ.
.1
 .2يتم تقسيم الطالب/ت ا¯ى مجموعات بحيث تحتوي كل مجموعة عKى خمسة مش كن ليقوموا بتنفيذ التا¯ي:
• تعمل كل مجموعة كلجنة بحثية جامعية ،يتوجب عل Éا أن تقوم برفض أو باملوافقة عKى طلب البحث
املعروض.
َ
• تناقش اللجان بشكل داخKي القصص ال mÏتم عرضها أمامهن ،كما ُيطلب من املش كن أن يقوموا
بعرض س ورة الحوار واستنتاجا ïم أمام الجميع.
 .3تعرض املجموعات أمام الطالب الحوار الذي تم عقدﻩ واستنتاجا ïم.
 .4نقاش ي املجموعة:
• عKى الطالب أن ُيحاولوا شرح سيناريو ُمحتمل لنتائج التاريخ لو لم يتم القيام باألبحاث املذكورة أعالﻩ .ما
ً
ً
ّ
سيتغ  ،بأي شكل ،هل سيكون هذا التغي إيجابيا أم سلبيا؟
كان
ّ
البحثية.
• تطرح التفس ات ال mÏتتيح وتمنع الحماية الخاصة للحرّية
 .17غانز حاييم ،نفس املصدر صفحة 93
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• ي ّ
توجب عKى الطالب والطالبات أن ُيحاولوا صياغة قانون ليتم تقديمه لل 7ملان بحيث  دف ا¯ى حماية
البحث ٔالاكاديم) .mيتوجب عل Éم أن يعرضوا التفس ات iي حال عارضوا نص مثل هذا القانون(.
֠ مالحظات للموجه:
 .1من املمكن استخدام أمثلة لقصص تاريخية أضافية ،أو ألحداث ثقافية متعلقة بنفس القضية.
 .2من املمكن أن ُيطلب من معلم mالعلوم الانضمام ا¯ى س ورة التعليم ،وذلك ¡ دف توضيح املصطلحات الmÏ
تتطلب ذلك.
 .3ضمن قائمة الباحثن ،هناك إسم باحثه واحدﻩ فقط ،الرجاء البحث عن قصة إضافية لباحثه تم منع نشر
كت ا .إن واجهتم صعوبة ،يتوجب ِذكر أسباب ذلك.
اق احات لقصص رقابة تاريخية – من املمكن تحميلها ع ٕالان نت:
 .1جليلو – )ويكيبيديا ،املقال :جليلو جلي3ي( هناك عرض عن حياة جليلو – "حياة جليلو" ،برتولد

برخت18

 .2باروخ شبينوزﻩ )ويكيبيديا ،املقال :باروخ شبينوزﻩ(
 .3ابن سينا )ويكيبيديا ،املقال :ابن سينا(
 .4محاكمة القرد )ويكيبيديا ،املقال :محاكمة القرد( .من املمكن أيضا تحميل فيلم ع 7الرابط التا¯ي:
/http://www.imdb.com/title/tt0053946
 .5تطوير السالح النووي – أوف]ايمر )ويكيبيديا ،املقال :تاريخ السالح النووي(.
 .6نوال السعداوي) :ويكيبيديا ،املقال :نوال السعداوي(.
 .7الهندسة الجينية :د.إÒاب عبد الرحيم محمدٕ ،الاطار ٔالاخالÓي ألبحاث الجينوم والهندسة الوراثية البشرية
֠ مالحظه :تم عرض بعض القصص املذكورة أعالﻩ iي ٔالافالم والعروض املسرحية .من املمكن أيضا مناقش§ ا
بشكل ّ
موسع iي الغرف التعليمية .من املفضل مشاركة معلم mاملسرح والسينما iي هذﻩ املهمة.

" .18ياة جليلو" عرض مسري من برتولد برخت .ترجمه ابرهام عوز أضاف عليه املقدمة واملالحظات ،تل ابيب :أور عام.1982 ،
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فعالية رقم :4
طرق غ مباشرة لتقييد تعب البحث ٔالاكاديمي
أهداف الفعالية
أ .خلق الو·ي بما يتعلق بالطرق غ مباشرة لتقييد ّ
حرية التعب iي املجال ٔالاكاديم.m
ب .تطوير التفك بما يتعلق بالحماية من هذﻩ الطرق ال mÏقد تؤدي ا¯ى اقصاء مجموعات عرقية ،ثقافية،
جندريه ودينية مختلفة.
֠ من املمكن تقييد البحث ٔالاكاديمي ي مراحل عدة،
 .1مرحلة املوافقة عKى اق اح البحث
 .2مرحلة الكتابة والنقد ٔالاكاديم mمن قبل موج mالبحث
ّ
 .3مرحلة عرض البحث أمام الجمهور بشكل عام ،وأمام جمهور الباحثن iي الح ٔالاكاديم mبشكل خاص.
ٔالادوات
 صحف يومية وصحف خاصة بالبحث ٔالاكاديم.m
 مقصات.
سورة الفعالية
 .1يتم توزيع مختلف الصحف اليومية ؤالاكاديمية عKى أرضية الغرفة
 .2عKى الطالب أن يقوموا بقص الدعوات الخاصة باملؤتمرات ٔالاكاديمية وباملؤتمرات العلمية املفتوحة لكافة
الجمهور من الصحف ،عل Éم أن ِيجدوا سبعة اعالنات عن مؤتمرات أكاديمية املنعقدة بمختلف املواضيع
واملجاالت.
 .3يتم تقسيم الطالب ا¯ى مجموعات بحيث ال يتعدى عدد أعضاء كل مجموعة ال  5-4مشاركن .عKى كل
مجموعة أن تأخذ دعوﻩ ملؤتمر واحد أو مؤتمرين من بن تلك الدعوات ال mÏتم جمعها ،عKى كل مجموعه
ٕالاجابة عKى التا¯ي:
أ .ما هو عدد الرجال ،وما هو عدد النساء املشاركن/ات iي املؤتمر؟
ب .ما هو عدد ال Éود ،وما هو عدد العرب املشاركن/ات iي املؤتمر؟
ت .ما هو عدد الرجال العرب ،وما هو عدد النساء العربيات املشاركن/ات iي املؤتمر؟
ث .ما هو عدد ٕالاسرائيلين ،وما هو عدد الضيوف من خارج البالد املشاركن/ات iي املؤتمر؟
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ج .بناء عKى هذﻩ املعطيات ،هل هناك ما يتم استنتاجه بما يتعلق ب ّ
حرية التعب ٔالاكاديمm؟ ما ½ي هذﻩ
ٕالاستنتاجات؟
ّ
ح .هل من املفروض أن يكون هناك تمثيل عري جندري iي املؤتمرات ٔالاكاديمية؟ علل جوابك.
خ .هل هناك عالقة بن تق m»äالحقيقة وبن أصول الباحثن وبن مجموعات ٕالانتماء ال mÏيتبعون ال Éا؟
 .4تلخيص الفعالية أمام الجميع – يتوجب عقد دائرة استماع وتعب بما يتعلق باملواضيع التالية:
• ماذا تعلمنا عن أنفسنا؟
• ماذا تعلمنا عن املوضوع؟
• هل ّ
يتوجب تغي الواقع املتعلق بال ّ
حرية الاكاديمية؟
• ماذا من املمكن أن نفعل ،أو ماذا ّ
يتوجب أن نفعل ¡ دف تطوير التغي املطلوب؟
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فعالية رقم :5
مكانة ّ
حرية التعب ي الفن
أهداف الفعالية
أ .فحص إمكانية السماح بنشر كل عمل فmn؟
ب .تعلم امل 7رات لتقييد العمل الف mnوفحص مدى شرعيته.
خلفية قصة للمساعدة ع3ى فهم النقاش:
كان من بن كبار الفنانن iي تاريخ الفن أفراد ذوي شخصيات مث ة للجدل ،كما أنه كان من بي àم من تعاون مع
أحزاب سياسية عنصرية أو شاركوا بأفعال غ أخالقية.
سنتطرق iي إطار هذﻩ الفعالية ا¯ى السؤال ما ½ي الطريق ال mÏيتوجب اتخاذها بما يتعلق باألعمال الفنية الخاصة
¡ ؤالء الفنانن؟

ٔالادوات:
 حواسيب متصلة باإلن نت ،أو هواتف محمولة الخاصة بالطالب/ات
 مقطوعات موسيقية خاصة بالفنانن ٔالاتية أسماءهم.
 نص معلوماتي حول ما m»òالفنانن ٓالاتية أسماءهم.
 oمشروع لي3ى :قص§ م ،ومقطوعة موسيقية خاصة ¡ م;
 oاملغ´ ¥جوان صفدي :قصته ومقطوعة موسيقية خاصة به; http://www.al-masdar.net/
 oما عوض :قص§ ا ومقطوعة موسيقية خاصة به; https://ar.wikipedia.org/wiki/
 oإيال جوالن :محاكمته مع أبيه ومقطوعه موسيقية خاصة به;
 oقصة حياة ويت´ ¥هيوس ن – http://cafe-gibraltar.com/2012/02/ripwhitney
سورة الفعالية
 .1يتم تقسيم الطالب ا¯ى مجموعات بحيث ال يتعدى عدد أعضاء كل مجموعة ال  5-4مشاركن .يتم اعطاء كل
مجموعة أحد القصص أو ٔالاحداث الخاصة بالفنانن املذكورين أعالﻩ ،كما يتم اعطاءهم املقطوعة
املوسيقية الخاصة بالفنان.
 .2عKى كل مجموعة أن تبدأ فعالي§ ا باالستماع ا¯ى املقطوعة املوسيقية ال mÏتلق§ ا .ومن ثم عل Éا أن تقرر إن كان
من املسموح أن يتم إسماع هذﻩ املقطوعة iي املدرسة أم ال؟
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 .3بعد الاستماع ا¯ى املقطوعة املوسيقية ،يتم توزيع نص املعلومات الخاص بما m»òالفنان عKى املجموعة .عKى
املجموعة أن تقرر مرة أخرى إن كان من املسموح إسماع هذﻩ املقطوعة iي املدرسة أم ال؟
 .4بعد الان§ اء من مرحل mÏالنقاش ،عKى املجموعة أن تختار واحدة من الاحتماالت ٔالاربعة التالية:
أ .من املمكن الاستماع ا¯ى كل »mء.
ب .ممنوع إسماع ٔالاعمال الفنية لفنانن أو لفنانات كان ماض Éم مث ا للجدل.
ت .يتوجب تقييد ٔالاعمال الفنية بناء عKى مضمو ðا ،وليس بناء عKى ما m»òالفنان أو الفنانة.
ث .غ ذلك.
 .5نقاش ي املجموعة ٔالام:
• عKى كل مجموعة أن تعرض مراحل النقاش الت mêقامت ¡ ا ،كما عل Éا أن تعرض نتائجه.
ّ
املوجه أن يقوم بتلخيص التفس ات ال mÏتؤيد توسيع ّ
حرية التعب الف ،mnوتلك الmÏ
• يتوجب عKى
تعارضه.
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فعالية رقم :6
الفن واملس بمشاعر الجمهور بشكل عام وباملشاعر الدينية بشكل خاص
أهداف الفعالية
أ .فحص أهمية التعب الف.mn
ب .فحص إمكانية تقييد التعب الف ،mnوفحص الظروف ال mÏتتطلب ذلك.
ت .فحص إمكانية منح شرعية خاصة لتقييد التعب املm»æء باملشاعر الدينية؟
ٔالادوات
 قائمة أعمال فنية ومنشورات مختلفة )كتب ،أفالم ،صحف وهكذا( والّ mÏ
تع 7عن موقف ناقد حول ٔالاديان
املختلفة ،أو تصف أحداث حصلت نتيجة الخالف عKى نشر نقد من هذا النوع .مرفق قائمة ُمق حة.
 حواسيب متصلة باإلن نت ،أو هواتف محمولة الخاصة بالطالب/ات.
 ورقة مكتوب عل Éا تفس ات ٔالاهمية الخاصة ل ّ
حرية التعب الف) .mnالتفس ات مذكورة iي مقدمة هذا
الفصل(.
ّ
للموجه :من املهم قرائه املادة املعروضة iي الرابط الكتساب خلفية عن املوضوع قبل الفعالية:
 مالحظة
ّ
"مشاعر دينية ،حرية التعب والقانون الجنائي – اق اح إللغاء املنع الجنائي عن التعاب املسيئة باملشاعر
الدينية"،19
سورة الفعالية
.1

يتم اعطاء الطالب قائمة الاعمال الفنية واملنشورات ،كما يتوجب شرح ماهية القائمة بشكل مقتضب.
يتم تقسيم الطالب ا¯ى أزواجُ ،ويطلب م àم أن يختاروا عمل ف mnواحد أو اثنن ،كما يطلب م àم أن
يبحثوا عن هذﻩ ٔالاعمال iي ٕالان نت .عل Éم التطرق ا¯ى السؤال :هل برأ م ّ
يتوجب السماح بعرض ونشر
هذﻩ ٔالاعمال الفنية او منعها) .إن كان هناك احتمال آخرُ ،يطلب من الطالب عرضه(.

.3

يتم توزيع عKى الطالب ورقة التفس ات بما يتعلق باألهمية الخاصة ل ّ
حرية التعب الف .mnبعد قراء ïا،
ُيطلب م àم أن يفحصوا مرة اخرى بشكل زوي هل برأ م يتوجب نشر ٔالاعمال الفنية أم ال.
ً
ً
نقاش عام حول السؤال :هل يتوجب إعطاء تقييد ح ّرية التعب iي السياقات الدينية وزنا خاصا؟ أم هل

.2

.4

يتوجب التعامل معه بنفس طريقة تعاملنا ¡ ا مع باي التعاب الفنية؟

 .19بروفيسور مردخاي كرمنيتسر ،شاحر غولدمان وع ان تم  .ورقة موقف  ،38املعهد ٕالاسرائيKي للديمقراطية) .تحميل مجاني ع 7موقع
املعهد ٕالاسرائيKي للديمقراطية(http://www.idi.org.il :
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قائمة مق حة ألعمال فنية وملنشورات مختلفة:
 " .1شارeي إيبدو" صحيفة املحاكاة الساخرة الفرنسية) .الصور ؤالاعمال الكاريكاتورية iي ٕالان نت – ع: 7
شارeي إيبدو صور( معلومات عن العملية iي هيئة الصحيفة ومراسل Éا )البحث iي :العملية ي مكاتب "
شارeي إيبدو "(.
 .2الفيلم "حياة براين" الخاص بمجموعة مون mÏبايثون من عام  ،1987محاكاة ساخرة لحياة وموت يسوع.
)للبحث(https://www.youtube.com/watch?v=EWjkmVESzFU :
 .3مسرحية "الزمن املوازي"  -املسرحية املستوحاة من تجربة ٔالاس الفلسطيi mnي السجون ٕالاسر ّ
ائيلية وليد
دقة.
 .4النامج التلفزيوني " وطن ع وتر"  -ويتعامل مع املشاكل الفلسطينية بشكل فكا½ي ال ّ
يفرق بن فتح وال
حماس وال حركات أخرى بطريقة انتقادية هزلية وجريئة بحيث يتم تناول هكذا مواضيع ّ
للمرة ٔالاو¯ى iي تاريخ
السينما والتلفزيون الفلسطيّ .mn
يتمتع بشعبية كب ة عKى موقع يوتيوب.

تفسات أهمية ّ
حرية التعب الف´¥
)مأخوذ من مقال افتتاحية هذا الفصل(
ّ
ً
ً
 .2يوفر الفن أملا وأهمية للمعاناة ٕالانسانية :وهو يموضع أملعانا ٕالانساني iي سياق القصص املكتوبة والبصرية
ال mÏتمنحها مع.ãn
طور الفن القدرة ع3ى الاحتواء وع3ى التما¢ي مع ٔالاخرين ومع ٓالاراء واملشاعر املختلفة .تعت 7هذﻩ ّ
ُ .3ي ّ
املات
مهمة للعيش iي مجتمع متنوع وديمقراطي.
ُ .4يتيح الفن القدرة ع3ى إعطاء املع´ ³للمشاعر ولألفكار غ مقبولة ي املجتمع وال mÏتم وصفها ضمن إطار
ً
عالم خيا¯ي .يستطيع الفنانون عن الطريق الفن أن يقوموا بإعطاء تعب ا لشعور ٔالاشخاص ،من دون أن
ّ
املنصة ،ال يشبه القتل عKى أرض الواقع(.
يقوموا بدفع أي ثمن ضمن العالم الواقõي )القتل عKى
 .5من خالل مشاهدت العروضُ ،يتيح الفن للمشاهدين التنفس والنقاءi .ي غياب الفن ،يفتقر املجتمع ا¯ى
ٓالاليات أو الس ورات ال mÏتتيح ألفرادها التعب عن مشاعرهم وأفكارهم الصعبة بطريقة حكيمة.

الفن هو مساحة خيالية تتيح للشركاء iي املجتمع اجتياز الحدود الزمانية واملكانية ملناطق جديدة .تمتلك هذﻩ
ُ ّ
ومنتق َدﻩ ،كما
حرر أفكار الفنان والجمهور ¡ دف فحص الواقع بطرق جديدة
ِ
النظرة قيمة خاصة ¡ ا ،لك àا قد ت ِ
ا ðا تتيح تطوير حلول أفضل من تلك الحلول املتواجدة iي الحاضر.
ُتشتق باي التفس ات ال mÏتتيح الحق بالتعب الحر iي املجال الف mnمن املزايا العامة ّ
لحرية التعب )كما ذكرنا iي
املقال الافتتاي الخاص بال 7نامج ،صفحة .(8 -7
ّ
ّ
املحددة iي
الحرية iي بعض الحاالت
سنحاول الوقوف عKى أهمية التعب الحر iي الفن وعKى ٕالاشكالية بمنح هذﻩ
الفعالية ٔالاو¯ى من هذا الفصل.
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فعالية رقم :7
إسكات التعب الف´ ¥بناء ع3ى ٕالانتماء العرÓي وغﻩ
هدف الفعالية
 التعلم عن إسكات التعب الف mnبطرق غ مباشرة ،وتعلم أساليب التعامل معها.
ٔالادوات
 شريط الصق أو طباش  ،قائمة صفات للمجموعة )مرفق اق اح(.
 ُيطلب من الطالب قبل أيام من الفعالية بأن يحضروا معهم ٔالاوراق املعلوماتية التالية:
 oبرامج الاش اك الخاصة باملسارح الكب ة iي البالد.
 oبرامج ٕالاذاعة ٔالاسبوعية.
 oال 7امج الشهرية الخاصة بالسينيماتك.
ُ
 oال 7امج ٔالاسبوعية الخاصة باألوركس ا امل َم ّولة من قبل الدولة.
سورة الفعالية
 .1يتم تقسيم الطالب ا¯ى مجموعات بحيث ال يتعدى عدد أعضاء كل مجموعة ال  5-3مشاركن .يتم اعطاء عKى
كل مجموعة ال 7امج الشهرية الخاصة بالسينيماتك وبرامج ٕالاذاعة ٔالاسبوعية .ويطلب م àم عمل ٓالاتي:
أ .مناقشة السؤال – هل مجموع§ م العرقية /الدينيه /والجندرية متواجدة أو غ متواجدة iي القوائم؟
هل ذلك بسبب جودة أعمالها الفنية؟ أو بسبب أمور أخرى؟
ب .عKى الطالب أن يفحصوا أي املجموعات حصلت عKى التمثيل الفٔ mnالاعKى iي ّ
الح ٕالاسرائيKي العام.
ً
َ
موقفا بخصوص ّ
حرية التعب الفi mnي الح املمأسس ،وبخصوص التمثيل
ت .عKى الطالب أن ُي َبلوروا
املتواجد أو غ املتواجد به.
 .2مناقشة ٔالاسئلة التالية iي املجموعة الكب ة:
• هل يجب أن تكون هناك مساواﻩ iي تمثيل املجموعات بما يتعلق بالتعب الفmn؟
• هل يجب أن تكون الاعتبارات فنية فقط؟ من يستطيع أن يحدد ما هو الاعتبار الفmn؟
َُ
لوروا موقفا تجاﻩ هذا املوضوع.
• فحص مسألة التمثيل الفi mnي أحداث املدرسة ،عKى الطالب أن يب ِ
 .3من املهم قيام الطالب بفحص إن كان موقفهم تجاﻩ التمثيل الثقاiي الفi mnي املدرسة مشابه ملوقفهم الذي
ّ
يتعلق بالتعب الف mnخارجها ،أم هو مختلف؟ عل Éم أن ّ
يوضحوا اختالفهم.
ع 7وا عنه بما
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الفصل الثاني:
الصراعات والتناقضات بن ّ
حرية
ُ
ُ
الديمقراطية
الديمقراطية وغ
التعب وبن القيم
مقدمة
ً
تطرقنا iي مقال الافتتاح الخاص بال 7نامج ا¯ى أن الحق iي التعب الحر ،كباي الحقوق ،غالبا ما يتناقض مع
حقوق وقيم أخرى ،أك® م àا أهمية ،أو مساوية لها ،أو أقل م àا أهمية .تتطلب حاالت التناقض بن القيم
ُ
الديمقراطية ذات القيمة ٕالايجابية رعاية خاصة.
عندما يكون هناك تناقض ما بن ّ
ُ
الديمقراطية ،يتوجب العمل ¡ دف حماية كافة
حرية التعب وبن مبادئ
املبادئ .لتقليص ٔالاضرار املحتملة املتوقعة لبعض املبادئ نتيجة اختيار من بن قيم متعددة ذات قيمة ديمقراطية
إيجابية ،يجب التصرف وفقا لسلسلة الخطوات التالية:
ّ
أ .إيجاد حل خالق يتيح تحقيق القيمتن.
ب .إيجاد التوازن بن القيم.
ت .التنازل عن القيمة ٔالاقل أهمية )iي حال وجودها(.
ث .منع التعب الحر.
ُ
الديمقراطية
سنحاول iي فعاليات هذا الفصل دراسة كيفية تصرفنا iي الحاالت ال mÏيوجد ¡ ا تناقض بن القيم
وبن تلك القيم غ ديمقراطية ال mÏتشكل iي بعض ٔالاحيان جزءا من نمط حياة املواطنن .سنحاول دراسة ما إذا
ً
كان يجب تطبيق مبدأ حماية ّ
حرية التعب أيضا عKى القيم غ ديمقراطية ،أو ينبي تقييدها؟
ماذا يوجد بن ّ
حرية التعب والتحريض؟
يعت 7التمي ما بن ح ّرية التعب املشروعة وبن التعاب التحريضية أمرا مهما لنقاش تقييد ّ
حرية التعب  .هناك
موقفان مركزيان يحددان ماهية التحريض:
 .1النهج النفõي ،اختبار هذا النهج هو مدى احتمال حدوث ضرر عKى ارض الواقع الذي قد تسببه التعاب
ُ
الديمقراطية.
ُ
الديمقراطية وأعضاءها بمثابة من يحدد حرّية
 .2النهج املبدئي ،بناء عل Éا ،تعت 7مضامن التعاب املسيئة iي
التعب والتحريض.
النظرية النفعية لتقييد ّ
حرية التعب
تحدد النظرية النفعية لتقييد ّ
حرية التعب التحريض باملقوالت ال mÏتشكل "خطرا واضحا وحاليا" .كان القاm»ò
ٔالامريكي أوليفر فاندل هوملز من صاغ هذا التعريف ،بحيث أنه ّ
حدد بقرارﻩ iي عام  1919الفرق بن حرّية التعب
والتحريض كالتا¯ي:
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"عKى أية حال ،يتوجب فحص الكلمات ال mÏينطق ¡ ا املتحدث ،كما ينبي أن نسأل عما إذا كانت طبيعة هذﻩ
ً
ً
ً
الكلمات وما إذا كانت الظروف ال mÏقيلت ف Éا تشكل خطرا واضحا وفوريا ،ما يع mnحدوث أي ضرر بأعقاب هذﻩ
الكلمات وبسب اّ ،
يتوجب عKى الكونغرس منع هذا الضرر عن طريق القانون ... .ال تنطبق حماية ح ّرية التعب عKى
من يصرخ كاذبا بأن هناك "حريق" iي املسرح ويسبب الذعر لدى الجمهور .مبدأ ّ
حرية التعب ال يمنع ٕالانسان من
قول ما يريد ح ãÏلو كان له نفس تأث القوة الجسدية20".
ً
ً
ً
التحريض هو ٔالاقوال ال mÏتشكل خطرا واضحا وفوريا ،بحيث يكون تأث ﻩ مماثل لتأث القوة البدنية غ اللفظية.
ً
يعت 7مضمون ٔالاقوال التحريضية مهما ،ولكن ليس بما يكفي ل¿ع شرعية قوله .السؤال الحاسم هو iي أي سياق
قيلت هذﻩ التصريحات ،وما هو تأث ها عKى املدى القص  .تسمح صيغة التحريض هذﻩ بحظر بعض ٔالاقوال املحددة،
لك àا تقلص بشكل كب تقييد ح ّرية التعب بشكل عام.
ّ
الخاصة بمبدأ الخطر الواضح والفوري iي النقاط التالية:
من املمكن تلخيص ٕالاشكاليات
 .1تعريف الخطر هو تعريف شخ ،m»äكما هو منوط بنمط حياة من يقوم بتعريفه.
 .2من املمكن أن يكون للخطاب تأث مدمر عKى املدى الطويل .قد يتيح تقييد تعاب التعاب املسيئة iي املدى
القريب أضرارا مختلفة )من املمكن اعتبار الوعظ النازي آمن للمجتمع iي لحظة معينة ،ولكن ،قد يكون
تأث ﻩ ال اكم mكب ا وشديد الخطورة(.
 .3هناك بعض ٔالامور ال mÏيجب حظر تعاب ها بشكل مبدئي بغض النظر عن مدى تأث ها .صيغت هذﻩ النقطة
بناء عKى ٔالاغلبية كمعيار بديل للنظرية النفعية ولتعريف التحريض.
النظرية املبدئية لتقييد ّ
حرية التعب
ّ
نتعلم عن النظرية املبدئية لتقييد ّ
حرية التعب من أقوال رفائيل كوهن -أملاغور:
نستطيع أن

الديمقراطيةّ ،
" ...لست شريكا iي آراء شماغر وباراك ،ألنه نظ ًرا للمخاطر ال mÏتواجهها الدولة و ُ
يتوجب التمسك
بمعيار ما ¡ دف تقييم املخاطر ،وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بما يتعلق باختيار أسلوب الحماية iي رأيي ،سيكون من
ّ
املناسب اعتماد نهج "التفس الخالق" الخاص بالقا m»òإغرنت والتطرق ا¯ى وثيقة ٕالاستقالل ¡ دف إلغاء قائمة
ً
ً
ُ
الديمقراطية هو مبدأ أخالÓي وليس موضوعا مشروطا
"كاخ" من دافع مبدئي أسا¼» ... .mموضوع الدفاع عن
بمستوى الخطر أو بمدى بعدﻩ"21.
تحدد النظرية املبدئية بوجوب تحديد ٔالامور كتحريض بناء عKى محتويا ïا .يجب تقييد أو منع التعاب ذات املضامن
ال mÏتنكر مبادئ ُ
الديمقراطية ،سواء إن كان لذلك "خطر فوري" أم ال.
ً
سواء قبلنا بالنظرية النفعية أم قبلنا بالنظرية املبدئية ،هناك تخوفا من الاستخدام الm»æء لهذﻩ التعريفات
¡ دف الحد واملس ب ّ
ُ
الديمقراطي .لذلك،
حرية التعب  ،بحيث أ ðا مبدأ اسا¼» mالستمرارية النظام ونمط الحياة
ُ
الديمقراطية ،والحاجة ألستخدام قانون التحريض بشكل حذر وخاضع للرقابة.
يتوجب إبراز أهمي§ ا ملن يتعلم

 .20كولكه ،جيوراّ .
ُ
الديمقراطية الفيدرالية )تل أبيب :الجامعة املفتوحة ،1987 ،الصفحة (331
حرية الفرد والهيكل القانوني ي
 .21كوهن -إملاغور ،رفائيل .حدود التسامح والحرّية :نظرية ليبالية ومكافحة الكهنية )القدس :نيفو للنشر ،1994 ،الصفحة .(243-242
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فعالية رقم :1
ّ
الق َيم ٔالاخالقية ٔالاخرى
الصراعات ما بن حرية التعب وبن ِ
أهداف الفعالية
ّ
ّ
ُ
الديمقراطية ٔالاخرى.
الق َيم
أ .تعلم كيفية العمل iي ظل التناقضات بن حرية التعب وبن ِ
ّ
ُ
الديمقراطية ٔالاخرى ،وللتدرب عKى
الق َيم
ب .تعلم مراحل العمل iي حاالت التناقض بن حرية التعب وبن ِ
تطبيقها.
ٔالادوات
  4بطاقات – مكتوب عKى كل واحدة م àا واحد من أربعة مراحل العمل iي حاالت التناقض بن الحقوق
ُ
الديمقراطية ،املراحل مرفقة.
والق َيم
ِ
 قائمة أحداث.
سورة الفعالية
 .1نضع ٔالاربع بطاقات عKى أرضية الغرفة ،بحيث يكون مكتوب عل Éا مراحل العمل ٔالاربعة ال mÏتخص حاالت
ّ
ُ
الديمقراطية ٔالاخرى.
الق َيم
التناقض بن حرية التعب وبن ِ
 .2تقسيم املشاركن ا¯ى مجموعات مك ّونة من  5مشاركن/ات كل واحدﻩ .تتلقى كل مجموعة حدث أو مجموعة
ُ
الديمقراطية وح ّرية التعب ُ .يطلب من كل مجموعة فحص
من ٔالاحداث ال mÏتحتوي عKى تناقض بن القيم
ً
هذﻩ الاحداث وفقا للمراحل الظاهرة iي بطاقات العمل .عKى املشاركن أن يفحصوا أهمية تنفيذ هذﻩ املراحل
عKى الحدث الذي تلقوﻩ.
 .3بعد ان§ اء جميع املجموعات من مهامها ،يتوجب تجميع الطالب والطالبات للنقاش العام.
• عKى كل مجموعة أن تصف مرحلة تفك ها بما يتوافق مع املراحل املق حة للتعامل مع التناقض بن
ُ
الديمقراطية ٔالاخرى.
ح ّرية التعب وبن مبادئ
• عKى املشاركن أن يحاولوا اتخاذ قرار مبدئي بما يتعلق بتنفيذ مراحل العمل املق حة.
 .4نقاط لتلخيص الفعالية:
ّ
ّ
ُ
الديمقراطية ٔالاخرى؟
الق َيم
• ماذا سنتعلم عن مراحل العمل iي حاالت التناقض بن حرية التعب وبن ِ
• ُيطلب من املشاركن أن يعرضوا موقفهم بما يتعلق باق اح التعامل مع التناقضات ما بن ّ
حرية التعب
ُ
الديمقراطية ٔالاخرى بناء عKى املراحل الذي تعلموها.
الق َيم
وبن ِ
يتوجب عKى املُ ّ
ّ
وجه أن يعكس وضع ح ّرية التعب iي املجموعة ،وأن يعكس الفجوات ما بن الحق iي التعب
.1
الحر وبن مبادئ ديمقراطية أخرى iي الس ورة ال mÏتحصل iي الغرفة.
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بطاقات مراحل العمل:
ُ
الديمقراطية:
والق َيم
حاالت التناقض ما بن الحقوق ِ
ّ
 .1إيجاد الحل بشكل خالق بحيث يسمح تحقيق القيمتن
الق َيم
 .2إيجاد التوازن بن ِ
 .3التنازل عن القيمة ٔالاقل أهمية )ي حال تواجد ذلك(
 .4منع التعب الحر

ّ
للموجه:
 .2مالحظات
عدد ٔالاحداث هنا أعKى من عدد املجموعات املتوقع iي صف اعتيادي .يتوجب عKى ّ
املوجهن أن يختاروا ٔالاحداث
املالئمة للصف ،وأن يكونوا عKى دراية باملواد أو الشروط التعليمية ذات العالقة .من املمكن إعطاء املجموعة أك®
من حدث.
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بطاقات ٔالاحداث:
أ.

منع/السماح بمظاهرﻩ خاصة باألقلية الفلسطينية ي حيفا
املس ب ّ
حرية الحركة مقابل ح ّرية التعب .

ب.

منع/السماح بمظاهرﻩ خاصة باليمن املتطرف ي أم الفحم
الحق باالع اض مقابل املس بمشاعر الجمهور وأمنه

ت.

نشر أسماء املشتبه م بالجرائم الجنائية
حق الاح ام وللسمعة الطيبة مقابل حق الجمهور للمعرفة

ث.

توف املعلومات للجمهور عن الوضع الصÚي للمرشحن لالنتخابات

ج.

حق الجمهور باملعرفة مقابل الحق بالخصوصية
ّ
نشر إسم املعلم وعالمات بجروت -الثانوية العامة الخاصة بطالب صفه
حق الاح ام والخصوصية مقابل حق الجمهور باملعرفة

ح.

الكشف عن تصرفات ال أخالقية ملرشحن ملناصب ي الكنيست أو املجالس املحلية
حق الجمهور باملعرفة مقابل الحق بالخصوصية

خ.

الكشف عن التصريحات املالية الخاصة باملرشحن للوظائف العامة ي البلدية
حق الجمهور باملعرفة مقابل الحق بالخصوصية

د.

نشر نتائج امتحان البجروت -الثانوية العامة الخاصة باملدارس
حق الجمهور باملعرفة مقابل حق الخصوصية

ذ.

نشر معلومات للجمهور ع3ى برنامج استثمار الغاز الطبيÜي
حق الجمهور باملعرفة مقابل حق الامن
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فعالية رقم :2
نظريتان للتم Ýبن ّ
حرية التعب والتحريض؟
أهداف الفعالية:
ّ
تعلم التمي بن ّ
حرية التعب والتحريض بناء عKى النظرية النفعية "مبدأ الخطر الواضح والفوري" ،والنظرية
أ.
املبدئية.
ب .الوقوف عKى إيجابيات وسلبيات كل نظرية بالنسبة لجميع افراد املجتمع.
ت .الوقوف عKى إيجابيات وسلبيات كل نظرية للمجموعات املسيطرة واملجموعات املستضعفة.
ث .الوقوف عKى الصعوبات واملشاكل ال mÏيواجهها تنفيذ هذا املبدأ بواسطة التمرين.
ٔالادوات
 خلفية للموجه :التمي بن النظرية النفعية والنظرية املبدائية وفحص إيجابيات ومساوئ كل م àما
 بطاقات "النظرية النفعية –للتمي ما بن ّ
حرية التعب والتحريض )بشكل َمك 7عKى اللوح ،أو بطاقة لكل
تلميذ(.
 بطاقات "النظرية املبدئية للتمي ما بن ّ
حرية التعب والتحريض– )بشكل مك 7عKى اللوح ،أو بطاقة لكل
تلميذ(.
ُ
ُ
 ن َسخ عن أحداث جارية مختلفة ذكرت iي الصحافة )مرفقه(– بنفس عدد الطالب .إن كانت هناك أية
ً
مشكله iي التعامل مع ٔالاحداث املق حة ،من املمكن الطلب من الطالب أن يأتوا بأحداث يعت 7وها تحريضا
ليتم طرحها للنقاش أمام املجموعة.
س الفعالية
املرحلة أ – النظرية النفعية
ّ
املوجه ما هو "مبدأ الخطر الواضح والفوري" للتفريق بن حرّية التعب والتحريض – حسب النظرية
 .1يوضح
النفعية.

"من املمكن ،بل ومن املفضل أن يتم قمع ح ّرية التعب  ،وذلك عند تواجد الخطر الواضح والفوري ،أو يقن
ً
ً
بأن ضررا خط ا سيحصل لألمن الشخ m»äأو لألمن الجما·ي نتيجة لنفس الخطاب .التحريض هو التعب
الذي يؤدي بناء عKى ظروف الحدث إ¯ى أعمال عنف ،وا¯ى أعمال غ قانونية" )موشيه نج .(1977 ،m
 .2العمل iي مجموعات تحتوي عKى  5-4مشاركن :يتم توزيع ورقة ٔالاحداث عKى جميع الطالب والطالبات،
ُويطلب م àم/ن العمل بناء عKى ال تيب التا¯ي:
أ .يطلب من الطالب أن يقرؤوا ورقة ٔالاحداث ،وعل Éم اتخاذ القرار بشكل فردي بموضوع منع النشر أو
السماح به بناء عKى النظرية النفõي..
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ب .بعد ذلك ،عKى كل مجموعة أن تحاول الوصول ا¯ى قرار مش ك بناء عKى النظرية النفعية "الخطر
الواضح والفوري" – بأي من الظروف يتوجب منع النشر؟ وبأي الظروف يتوجب السماح به؟ )ح ãÏلو
ان هذة النظرية غ مقبولة عل Éم(.
ت .عKى أعضاء املجموعة أن يفحصوا الصعوبات ال mÏواجه§ م أثناء صياغة القرار املش ك بما يتعلق
يتوجب ¡ ا منع النشر ،وبتلك الّ mÏ
بالحاالت الّ mÏ
يتوجب ¡ ا السماح به.
ث .عKى أعضاء املجموعة أن يستوضحوا إن كان iي التمرين أمثلة كانت مسموحة للنشر بناء عKى النظرية
املق حة ،ومع ذلكّ ،
يتوجب منعها.
املرحلة ب – النظرية املبدئية
 .1يوضح ّ
املوجه ماهية "النظرية املبدئية للتمي بن ّ
حرية التعب وبن التحريض".

ُ
الديمقراطي ،والذي ينص
وفقا للنظرية املبدئية أو ٔالاخالقية – يتوجب استبعاد الخطاب املخالف لالتفاق
عKى أن "لكل شخص حق متساو للح ّرية" ،وأنه ليس من العدل ؤالانصاف بأن يتمتع من ال يتب ãnمبادئ
الديمقراطية بثمارها ّ
وما ïا ،مثل ّ
ُ
حرية التعب  .وبعبارة أخرى :من غ املسموح أن نتفوﻩ بكلمات ُتناقض
ً
ً
ُ
ُ
الديمقراطية ½ي مبدأ أخالي ،وليس موضوعا مربوطا
الديمقراطية ويمكن ان تسبب iي إللغا Ùا" .حماية
بمستوى خطورة ما" )كوهن أملاجور.(1994 ،
 .2العمل iي مجموعات متكونه من  5-4مشاركن )من املمكن أن تكون نفس املجموعات من املرحلة السابقة(.
ُيطلب من املجموعات العمل بناء عKى ال تيب التا¯ي:
أ .تتلقى املجموعات قائمة ٔالاحداث الخاصة بالقسم أ ،عKى كل مجموعة أن تقرر بشكل مش ك بناء عKى
النظرية املبدئية للتمي بن ح ّرية التعب وبن التحريض ،هل يتوجب السماح بنشرها أم ال.
ب .يتوجب ع3ى املشاركن أن ال يبدوا مواقفهم الشخصية بما يتعلق باملوضوع املتداول ،بل علم
فحص تنفيذ النظرية املتداولة عKى ٔالاحداث الظاهرة iي القائمة.
ت .عKى املشاركن أن يفحصوا  -هل هناك حاالت تم منع نشرها بناء علىالنظرية املبدئية وهم يعتقدون
بوجوب السماح بنشرها؟
ث .عKى املشاركن أن يفحصوا  -هل هناك حاالت تم السماح بنشرها بناء عKى النظرية املبدئية وهم
يعتقدون بوجوب منع نشرها؟
ج .عKى املشاركن أن يلخصوا ٕالاشكالية الخاصة iي النظرية املبدائية ،كما عل Éم أن يلخصوا حسنا ïا.
املرحلة ت – حوار تلخي§¦ ¥أمام الجميع
عKى الحوار أن يتطرق ا¯ى النقاط التالية:
• أي من النظريات املق حة – النظرية املبدئية أو النظرية النفعية – ﱠقلص ّ
حرية التعب أك®  ،وأي م àم ّ
وسعه؟
• ما ½ي النظرية ال mÏكانوا ليختاروﻩ من بن النظريتن املق حتن ليتم تبنيه iي الدولة .إن أراد املشاركون أن
يق حوا معاي أخرى ،عل Éم طرحها للنقاش أمام الطالب/ات iي الغرفه التدريسية.
• هل تعطي الاق احات الجديدة الردود بما يتعلق باملشاكل ال mÏظهرت أثناء تنفيذ النظريات املق حة السابقة؟
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֠ من املمكن تخصيص الوقت لنقاش صعوبة الفصل بن النشاط املب mnعKى ٔالاساس املبدئي وبن النشاط
املب mnعKى املواقف الشخصية.

خلفية للموجه:

تعرض هذﻩ الفعالية أسلوبن للتمي بن ح ّرية التعب والتحريض – النظرية النفعية والنظرية املبدائية.
النظرية النفعيةّ :
تم بن ح ّرية التعب وبن التحريض وفق النتيجة املتوقعة .كما أ ðا تق ح فحص ما إذا كانت
ً
ً
ٔالاقوال ال mÏقيلت تشكل " ً
وفوري ِا" عKى ٕالانسان وبيئته .إن الخطر الواضح الناجم عن ٔالاقوال هو ما
واضحا
خطرا
ّ
يم بن ح ّرية التعب وبن التحريض.
النظرية املبدئية :تفحص النظرية املبدئية مضمون إقوال الشخص ،بغض النظر عن الحالة ال mÏقيلت ف Éا .مضمون
ُ
الديمقراطية سواء كان لذلك "خطر فوري" أم ال .يجب تقييدﻩ أو منعه.
ينكر مبادئ

إيجابيات وسلبيات النظرية النفعية:
بشكل عام ،ان أفضلية النظرية النفعية ½ي بسع Éا الدائم لتوسيع مساحة حرية التعب ،الن فرض القيود
ومؤكد .أما iي الحاالت ٔالاخرى فال تقييد عKى حرية التعب
واضح
خطر
عل Éا وتحديدها يحدث فقط اذا ثبت وجود
ٍ
ٍ
ٍ
ح ãÏولو كان هنالك ضرر عKى ٓالاخرين.
ً
مثال :أقوال رئيس الحكومة بي  mنتنياهو iي يوم الانتخابات سنة  ، 2015ما يعرف بخطاب " العرب يتدفقون عKى
ً
تحريضا حسب النظرية النفعية ،ولكنه يعت 7كذلك حسب النظرية املبدئية .مجموعة
مراكز الاق اع" ال ُيحسب
ٔالاقلية  -تعت 7أن العيب الرئيi m»æي النظرية النفعية هو أ ðا يمكن ان تتضرر iي الحاالت ال mÏيجب علينا ان نقرر
حقوق من سيتم املس ¡ ا ،حقوق ٔالاك® ية أم ٔالاقلية.
ً
مثال :من وجهة نظر ٔالاقلية ،ليس هناك من خطر iي تعليم قصائد الشاعر الفلسطي mnمحمود درويش ،ولكن
ٕالاسرائيلين ينظرون إ¯ى ٔالامر بشكل مختلف .يفضل ٕالاسرائيليون أن يكون النقاش iي هذﻩ املعضلة وفق
ً
النظرية النفعية بينما ٔالاقلية العربية ّ
تفضل نقاشا وفق النظرية املبدئية.
مجموعة ٔالاك® ية -تعت 7أنه بسبب التعليل "الخطر الفوري" iي النظرية النفعية قد تكون هناك حاالت يصادق
خطرا عKى ٔالاك® ية للمدى البعيد ،ولكن ال تشكل ً
¡ ا عKى نصوص أدبية تشكل ً
خطرا عKى املدى القريب ،من جهة
الاقلية يمكن أن تكون إستفادة عKى املدى القريب لكن ليس عKى املدى البعيد.
ً
مثال :يتم تعليم كتاب "تورات هميلخ" iي الكنس ولم يتم منعه بما أنه ال يوجد دليل يؤكد أنه يسبب ٕالاساءة بحسب
النظرية النفعية .بينما كان سيتم رفضه بحسب النظرية املبدئية  ،دون عالقة بالنتائج املباشرة واملؤكدة.

إيجابيات وسلبيات النظرية املبدئية:

ً
عموما ،إن إيجابية النظرية املبدئية تكمن iي تحديد ح ّرية التعب مما يؤدي ا¯ى تقليص ٕالاساءة لألفراد املنتمن
ملجموعة ٔالاك® ية ولألقليات .هذا التحديد لحرية التعب هو من سلبيات النظرية املبدئية ألنه يحد من التفك
العقالني ،وفهم الواقع والتعب الشخ.. m»äالخ) .أنظر مقال الافتتاحية(.
مثال" :نشرت حركة "ام ترتسو" العنص ّرية عKى موقع التواصل الاجتما·ي "فيسبوك" صور الطالب املشاركن iي
املظاهرة الداعمة لألسرى الفلسطينين تحت عنوانi" :ي ذكرى الاستقالل – طالب يتضامنون مع املخربن" iي إشارة
إ¯ى ٔالاسرى الفلسطينين .وقام نشطاء هذﻩ الحركة املتطرفة بكتابة تعليقات عنصرية بحق الطالب م àا" :يجب
حرقهم"" ،املوت للعرب"" ،إرهابيون"" ،هذﻩ الجامعة الع 7ية وليست العربية"" ،يجب قتلهم" ،مخربون"...
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يشار ا¯ى أنه شارك عدد من الطالب العرب من الجامعة الع 7ية iي القدسi ،ي حرم هار هتسوفيم ،بمظاهرة رفع
شعارات تضامنية مع ٔالاسرى iي السجون ٕالاسرائيلية ،وقام العشرات من نشطاء حركة "إم ترتسو" بالتظاهر قبالة
الطالب العرب وهتفوا بعبارات عنصرية ضد العرب").نشر iي موقع الشمس.(25.4.2012 ،
وفق النظرية املبدئية ،فإن الكث من النصوص املسيئة ال ُيسمح بنشرها ،مما يؤدي ا¯ى عدم الكشف عن ٔالاخطار
قانونيا أو تر ً
ً
بويا أو بأي طريقة
املتوقعة من الكاتب /الناشط /الحركة عKى الجمهور .لذا ال يمكن معالجة ٔالامر سواء
أخرى.
هناك سلبيات وايجابيات مش كة للنظريتن فيما يتعلق بمجموعات الاك® ية والاقلية  ،تؤثر عKى كل أفراد املجتمع،
املكونة له .بمع ãnأنه سواء كنت منتمية ملجموعة ٔالاك® ية أو كنت منتمية ملجموعة ٔالاقلية
وعKى جميع املجموعات ِ
ً
ً
فإن تطبيق النظرية النفعية تحدد من التفوهات املسيئة فقط iي الحاالت ال mÏتشكل ف Éا خطرا حقيقيا ،وأيضا
ً
شموال .لكن من وجهة نظر الكل ،تسمح النظرية النفعية بحريةّ
تنطبق النظرية املبدئية عKى كل حالة ولذلك ف mأك®
أك 7للتعب بينما تحد النظرية املبدئية م àا.
يمكن بالطبع إضافة العديد من ٔالامثلة ٔالاخرى ،ومع ذلك فهذﻩ ٔالامثلة يمك àا أن توضح ٔالاهمية العملية للنقاش
النظري حول النظريتن للتمي بن حرية التعب والتحريض.

بطاقة التعريف أ – النظرية النفعية
مبدأ الخطر الواضح والفوري للتمي Ýما بن ّ
حرية التعب وبن التحريض )اختبار النتيجة(
ً
ً
ً
تحدد النظرية النفعية التحريض باألقوال ال mÏتشكل "خطرا واضحا وفوريا".
ّ
السؤال الحازم بما يتعلق به هو – بأي سياق قيلت ٔالامور وماذا ُي َتوقع أن يكون تأث ها iي املدى
القص .
يحبذ قمع ّ
] [...تب ãnالقضاة إغرنت وباراك النهج الخاص ¡ وملس ،والذي يتيح ،بل وأنه ّ
حرية
التعب  ،وذلك iي حالة "الخطر الواضح والفوري" أو "يقن حتم "mللتسبب بالضرر الشديد
باألمن الشخ m»äأو الجما·ي نتيجة لهذﻩ "التعاب " [...] .التحريض هو التعب الذي يخلق iي
ظروف معينة )مضمون التعب  ،واملتحدث ،واملستمع ،ؤالاجواء( تراكم من الدوافع ال mÏتؤدي
ا¯ى القيام بأعمال عنيفة وغ قانونية") .موشيه نيج .(1997 ،m
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بطاقة التعريف ب – النظرية املبدئية
للتفريق ما بن ّ
حرية التعب وبن التحريض )اختبار املضمون(
تحدد النظرية املبدئية أنه ّ
يتوجب تعريف ٔالامور كتحريض وفقا ملحتويا ïا .ال ينبي أن يكون
ً
التحريض ُم ّما عن طريق تقدير نتائج الفعل بل بشكل مبدئي .يجب تحديد أو منع املحتوى
ً
ُ
الديمقراطية ،سواء كان ذلك منوطا ب "خطر وشيك" أم ال .يتوجب استنكار
الذي ُينكر مبادئ
ُ
الديمقراطي املتعلق "بالحق بالح ّرية املتساوية لكل إنسان" .بناء عKى
ٔالاقوال ال mÏتلي ٕالاتفاق
ُ
الديمقراطية
هذا املعيار ،فإنه ليس من العدل أن يتمتع أولئك الذين ال يتقبلون املبادئ
بامتيازا ïا.
ً
ً
ُ
الديمقراطية هو بمثابة مبدأ أخالي ،وهو ليس موضوعا مشروطا بمستوى
"موضوع حماية
الخطر ومكا ðا" )كوهن إملاغور(241 :1994 ،

أحداث لفحص املواقف
الحدث ٔالاول :التغذية القسرية
ً
موقع  -تايمز اوف اسرائيل :نقال عن الوزير إردان

"قرار إطالق سراح عالن مب mnباألساس عKى موقف نقابة ٔالاطباء ٕالاسرائيلية ،بقيادة د .ايدملان ،لرفض
معالجة املضربن عن الطعام ح ãÏفقدا ðم لوع Éم أو الخوف من أضرار دائمة”  ،خالل ف ة عالجه ،طالب
د .ايدملان وهدد ٔالاطباء لعدم ٕالانصياع للقانون بالرغم من قرارات لجنة ٔالاخالقيات iي املستشفى .حان
ٓالاوان لنقابة ٔالاطباء ٕالاسرائيلية ورئيسها ان يح موا القانون بدال من اتخاذ خطوات تؤدي iي  ðاية ٔالامر إ¯ى
إطالق سراح إرهابين.
رئيس نقابة ٔالاطباء ٕالاسرائيلية" :أقوال الوزير إردان تحريض وح m»$ضدي" وكذلك “صوت ٔالاطباء واحد –
تسييس الطب مرفوض والتغذية القسرية تعذيب".
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ُ
الحدث الثاني  :محاكمة خطيب وغها من املحاكمات ع3ى أساس كتابات الفيسبوك تنذر بقدوم
ظالمية خطة وغ مسبوقة من قمع ّ
ّ
حرية الفلسطينين بالتعب السيا.¥¦à
مرحلة
ّ
عكاً ،
غدا الثالثاء  27.10.2015الساعة الواحدة ً
ظهرا ،بطلب الشرطة تمديد اعتقال
تنظر محكمة الصلح iي
ُ
ّ
ّ
ً
الشاب أنس خطيب ) 19عاما( من شفاعمرو ح ð ãÏاية ٕالاجراءات القضائية ضدﻩ .وكان خطيب قد اعتقل يوم
خلفية منشوراته عKى موقع التواصل الاجتما·ي فيسبوك ،وال يزال رهن الاعتقال ّ
 16.10.2015عKى ّ
ح ãÏاليوم.
من جه§ اّ ،
ّ
العامة الئحة اٍ ïام تنسب لخطيب  ïمة التحريض عKى العنف وٕالارهاب وذلك
قدمت النيابة
ّ
بمصادقة املستشار القضائي للحكومة .وال تعتمد الئحة الا ïام ّ
بحق خطيب الذي يمثله محامو عدالة ،إال
تحريضية" .وم àا شعار "القدس ّ
ّ
عربية" و "عاشت الانتفاضة" و "أنا عKى
عKى منشورات تعت 7ها الشرطة "
قائمة الانتظار".
ّ
وأكد محامو عدالة بأن محاكمة خطيب ½ي مصادرة خط ة ّ
ّ
السيا¼»:m
لحق الفلسطينين بالتعب
هذا
"الهدف من استمرار اعتقال خطيب ومحاكمته هو تخويف وترهيب املجتمع الفلسطي mnمن استخدام وسائل
الاجتما·ي من أجل التعب عن دعمهم لشع م ".وأضاف محامو عدالة ّ
ّ
بأن" £مة التحريض لها
التواصل
ً
ّ
أسس قانونية واضحة جدا ،م]ا أن يكون التحريض واضح وغ قابل للتأويل ع3ى تنفيذ عملية اعتداء
ّ
ّ
ّ
وعينية ومحددة ،وال ُيمكن للتحريض أن يكون ّ
ضبابية .كذلك فإن القانون يعت
مجرد مقولة
فعلية
ّ
تحريضية فقط حن يكون هناك احتمال فع3ي وقو ّي ألن تتسبب هذﻩ املقولة بدفع ناس لتنفيذ
املقولة
ُ
ّ
هذا الفعل العنيف .أما ي قضية أنس خطيب فâى أن املنشورات ال تش إeى أي حدث أو شخص ّ
عي´،¥
ّ
ً
انتشارا مما جاء ي الئحة
كما أن للمãم ال يوجد أي سلطة للتأث ع3ى الجمهور ،إذ نرى أن أك كتاباته
الا£ام لم يحصل ع3ى أك من  70كبسة"Like.
هذا وتجدر ٕالاشارة إ¯ى أن مركز عدالة كان قد ّ
قدم ً
عددا من الطلبات للمستشار القضائي بفتح تحقيقات
وتحريضية خط ة ً
ّ
ضد قيادات إسر ّ
جدا م àا تصريح لي 7مان "نرفع الفأس
ائيلية عKى أثر تصريحات عنصرّية
ونقطع أس من يقف ّ
ضدنا" وتصريح الوزير نفتا¯ي بينيت "قتلت الكث من العرب ،وال مشكلة iي ذلك" .إال أن
ر
ّ
ّ
املستشار القضائي رفض التحقيق ¡ ا رغم أن هذﻩ الشخصيات ½ي قيادات سياسية لها تأث ها ويدعمها مئات
ٓالاالف من املؤيدين.
وشدد محامو مركز عدالة عKى أن استغالل "ٔالاوضاع ّ
ٔالامنية" من أجل تمديد الاعتقال أليام وأسابيع طويلة،
ّ
ّ
خلفية كتابا ïم يمكنه أن يشكل م¿ ًلقا خط ً ا يتيح إلسرائيل اعتقال مئات
ومحاكمة النشطاء عKى
ّ
ّ
ّ
الفلسطينين بسبب مواقف سياسية تبدو لنا ٓالان بد ية ،مثل شعار "القدس عربية" .وقد اعت 7مركز
ُ
ّ
ظالمية
عدالة محاكمة خطيب وغها من املحاكمات ع3ى أساس كتابات الفيسبوك تنذر بقدوم مرحلة
خطة وغ مسبوقة من قمع ّ
حرية الفلسطينين بالتعب السيا.¥¦à

42

الحدث الثالث:
التماس النائبة حنن زع ،¥æعدالة و"حقوق املواطن" للعليا إللغاء قرار الكنيست بإبعاد زع¥æ
ّ
وجمعية حقوق املواطن صباح اليوم ،الثالثاء
قدمت النائبة حنن زع  mإ¯ى جانب مركز عدالة
ّ
ً
التماسا ضد الكنيست يطالبون فيه بإلغاء قرار لجنة الكنيست التأديبية إبعاد زع  mعن الجلسات
،7.10.2014
ملانية ّ
ّ
ً
الّ 7
ً
ملدة ستة شهور .حيث اعت 7ها امللتمسون مسا خط ا بحق النائبة زع  mبالتعب عن الرأي وباملشاركة
ّ
السياسية ،وهو قرار اتخذته اللجنة دون أن تكون لها الصالحية بذلك.
هذا وجاء iي الالتماس الذي ّ
ّ
املحامية ميسانة موراني واملحامي حسن جبارين من مركز عدالة ،واملحامي
قدمته
ّ
التأديبية بإبعاد النائبة حنن زع  mمن جلسات الكنيست
دان ياك من جمعية حقوق املواطن ،أن قرار اللجنة
ّ
ّ
ّ
السياسية ،بما iي ذلك جلسات اللجان املختلفة ،ملدة نصف سنة )ح ð ãÏاية كانون ثاني
خلفية تصريحا ïا
عKى
ً
ّ
 ،(2015إنما هو قرار اتخذ دون أن تكون للجنة صالحية التخاذﻩ ،بحيث أن ما تقدمت به النائبة زع  mكان جزئا
ً
ّ
من ّ
ّ
سلوكية .كذلك أشار امللتمسون إ¯ى أن القرار اتخذ
حقها iي التعب السيا¼» mعن الرأي ،وال تشكل مخالفة
ّ
جنائي ضد النائبة زع  mب§ مة التحريض.
تحقيق
رغم أن املستشار القضائي للحكومة عارض فتح
ٍ
ّ
كذلك جاء iي الالتماس أن إبعاد النائبة حنن زع  mعن جلسات الكنيست يأتي عKى خلفية أقوالها iي مقابلة
ّ
إذاعية حول خطف املستوطنن وقبل أن يتضح مص هم ،وقد قالت زع i mي املقابلة ما يKي" :أهذا غريب بأن
ّ
طبيعية ،يعيشون iي واقع تخطف فيه إسرائيل املعتقلن
يقوم من يعيشون تحت الاحتالل ،وال يعيشون حياة
ّ
ً
بعملية خطف؟ ) (...هؤالء ليسوا إرهابين .ح ãÏوإن كنت ال أتفق معهم ،هؤالء
يوميا ،أهذا غريب أن يقوموا
ّ
امكانية لتغي هذا الواقع ،ولذلك هم مج 7ون عKى استخدام
ليس أمامهم أي منفذ ،أي منفذ ...أناس ال يرون
ً
ً
هذﻩ الوسائل .إ¯ى أن تعقل إسرائيل قليال ،إ¯ى أن يعقل املجتمع ٕالاسرائيKي واملواطنون iي إسرائيل قليال ،إ¯ى أن
ينظروا إ¯ى املعاناة ،ويشعروا بمعاناة ٓالاخر".
ّ
فعل صاخبة iي الرأي العام ٕالاسرائيKي ،وقد عادت النائبة
هذا وقد جرت جملة "هؤالء ليسوا إرهابين" ردود ٍ
مرة عKى أ ðا ال ّ
ّ
تؤيد ّ
والعربية أك® من ّ
املس باملدنين ،وأ ðا ترفض استخدام
زع  mوأكدت ع 7الصحافة العّ 7ية
املصطلح "إرهاب" iي الصحافة العّ 7ية ألنه ّ
ّ
يع 7عن وجهة النظر ٕالاسر ّ
أحادية الجانب ،حول الصراع
ائيلية،
ّ
الضحية.
العربي الفلسطي ،mnبحيث يعرض الطرف ٕالاسرائيKي عKى أنه
ّ
التأديبية ضد النائبة زع  mيعت 7أق ã»æعقوبة تم فرضها من قبل
iي التماسهم أشار امللتمسون إ¯ى أن قرار اللجنة
ّل ّ ُ
اللجنة iي تاريخ الكنيست عKى ّ
خلفية تصريح ما ،و½ي أو مرة تفرض ف Éا عقوبة من قبل هذﻩ اللجنة بسبب
تصريح لم يحوي  ïديد ،تحريض ،تحق ّ ،
ذم أو تشه .
ٍ
ّ
التأديبية للكنيست يظهر أن اللجنة امتنعت حٓ ãÏالان من
من فحص أجراﻩ امللتمسون حول قرارات اللجنة
ً
خلفية تصريحات أخطر بكث ّ
فرض عقوبات عKى ّ
تفوﻩ ¡ ا أعضاء الكنيست .هكذا مثال امتنعت اللجنة عن
فرض عقوبة عKى عضو الكنيست ميخائيل بن آري الذي وصف أعضاء حركة "سالم ٓالان" عKى أ ðم "خون
يسكرون iي وادي كحول" وتصريح من عضو الكنيست إيKي أفاللو الذي وصف النائبة زع  mبالـ"خائنة" والـ
ّ
"قاتلة" وكذلك عضو الكنيست شموئيلوف بركوفيتش ال mÏوصف§ ا بال ّ
"ٕالارهابية" .غ أن هذﻩ
ـ"مخربة" و
التصريحات ال mÏلم تلق أي عقوبة بحق أصحا¡ ا ،بينما أق ã»æعقوبة اتخذ ïا اللجنة ضد عضو كنيست بسبب
ّ
السياسية كانت إبعاد عن جلسات الكنيست ليوم واحدة ،وكان القرار قد اتخذ ضد عضو الكنيست
تصريحاته
ّ
ّ
آرية إلداد الذي صرح ضد حكومة شارون-أوملرت بأن "من يتنازل عن منطقة تحت سيادة إسرائيلية ،يجب أن
يقتل".
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الحدث الرابع  :طالب مركز "مساواة" لحقوق الجماه العربية ي إسرائيل بالتحقيق ي التصريحات ومظاهر
العنصرية ضد العرب ال» ¥تشوب كرة القدم ٕالاسرائيلية بشكل عام ،وع3ى وجه الخصوص كل ما يتعلق بفريق
بيتار القدس.
جاء ذلك خالل بيان صحاiي قام طاقم املرافعة الدولية iي مركز مساواة والائتالف ملناهضة العنصرية ّ
بنصه لكل
من كريتسيان ستام – مدير قسم املرافعة واملسؤولية الاجتماعية iي الاتحاد العالم mلكرة القدم "الفيفا" ،وإيريس
هوجو بوفي املساعد iي قسم املسؤولية الاجتماعية باالتحاد ٔالاوروبي "يويفا".
ودعا البيان إ¯ى إطالق حملة إعالمية ملحاربة العنصرية iي مالعب كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد العام لكرة القدم
iي اسرائيل بشكل مباشر.
وأوصت لجنة الطاعة التابعة له بالتحقيق iي التصريحات العنصرية ال mÏشهد ïا املالعب ٕالاسرائيلية iي
السنوات ٔالاخ ة بشكل عام ؤالاعمال العنصرية ال mÏقام ¡ ا مشجõي ،والع  ،mومديري فريق "بيتار القدس"،
ً
حامل كأس الدولة  ،2009والذي شوهد العبوﻩ خالل احتفاالت الفوز بالكأس ،وتحديدا مهاجم الفريق عاميت
بن شوشان ،وهو  تف" :أكرهك سليم طعمة ،أنا أكرﻩ كل العرب" ،وأحداث الاعتداء عKى عمال تنظيف عرب
iي استاد تيدي عام  ،2010ورشق حافلة فريق اتحاد أبناء سخنن بالحجارة وتحطيم نوافذها بعد خسارة فريق
"بيتار القدس" مقابل الفريق السخنيi mnي ف 7اير/شباط  ،2011إضافة إ¯ى حادث الاعتداء عKى عمال نظافة
عرب iي مجمع املالحة التجاريi ،ي أعقاب فوز "بيتار القدس" iي إحدى املباريات iي مارس/آذار ٔالاخ ".
ً
ويذكر أن الاتحاد الدو¯ي لكرة القدم ّ
يفعل برنامجا ملحاربة العنصرية iي الرياضة ،ويشجع الاتحادات املحلية
لكرة القدم العضو iي الاتحاد العام عKى القيام باملثلٔ ،الامر الذي أكدﻩ رئيس الفيفا جوزيف بالتر iي أقواله
ً
مؤخرا ،بيد أن الاتحاد العام لكرة القدم iي إسرائيل فشل بالعمل ،بحسب دستور الاتحاد العام لكرة القدم.
كما طالب املركز باتخاذ إجراءات وقرارات تأديبية تجاﻩ الاتحاد الاسرائيKي لكرة القدم ،وفريق بيتار القدس عKى
وجه التحديد ،والتحقيق iي مظاهر العنصرية iي كرة القدم ٕالاسرائيلية ،ومحاكمة ومقاضاة العنصرين .كما
اق ح الائتالف ملناهضة العنصرية ومركز مساواة عKى الفيفا واليويفا ،فحص مب ãnلجنة الطاعة واملحاكم
السلوكية التابعة لالتحاد العام لكرة القدم iي اسرائيل ،وح' م عKى العمل بحسب دستور وتعليمات الاتحاد
العالم mلكرة القدم – الفيفا ،والعمل بحسب املعاي املتبعة اليوم iي كرة القدم العاملية وأوروبا".
ً
تجدر ٕالاشارة إ¯ى أن املالعب ٕالاسرائيلية تشكل أرضا خصبة ألعمال العنف خاصة iي حال كون إحدى الفرق
املشاركة iي املباراة فرق عربية حيث رصدت قيادة مناهضة العنصرية أن عدد حاالت العنف iي مالعب كرة
القدم ٕالاسرائيلية تصل إ¯ى  21حالة عنصرية هذﻩ السنة ،مقابل i 65ي السنة املاضية ،إذ يعت 7فريق "بيتار
القدس" أك® الفرق عنصرية iي توجهه وتعامله مع العرب حيث سبق أن تعرض الالعبون واملشجعون العرب iي
مباريات ضد هذا الفريق العتداءات عنصرية وحشية مصحوبة بشتائم عنصرية ،ملا يحمله مشجõي هذا الفريق
من كراهية للعرب وال mÏتبدو واضحة iي لقاءات الفريق مع نادي اتحاد أبناء سخنن  -املمثل العربي الوحيد iي
الدرجة العليا لدوري كرة القدم iي اسرائيل  -من خالل الشعارات العنصرية ضد العرب واملسلمن ال mÏيطلقها
املشجعون خالل املباراة.
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فعالية رقم :3
التناقض بن ّ
حرية التعب وبن أمن الدولة
خلفية
عند النظر iي الصراع بن الحق iي التعب الحر وبن حق املواطنن iي ٔالامن ،يجب أن ّ
نم بن قضايا ٔالامن
الداخKي املتعلقة بالعنف بن مواط mnالدولة وبن أنفسهم ،داخل حدودها وبن القضايا ٔالامنية املتعلقة
بال§ ديدات الخارجية iي أوقات الحرب .من الجدير ذكرﻩ أنه من الصعب الفصل بن الاثنن iي إسرائيل ،وذلك
بسبب عدم وجود حدود للدولة متفق عل Éا من قبل جميع املواطنن ،وبسبب عدم وجود حدود متفق عل Éا ما بن
دولة اسرائيل وبن دول العالم .ظهرت هذﻩ ٕالاشكالية iي هذﻩ الف ﻩ أيضا iي دول أخرى ال mÏتواجه الحروب iي
داخلها وخارجها.
سنكتفي iي الفعالية بتوف الفرصة للطالب لنقاش القضية املذكورة كجزء من تمرين التعامل مع جميع أشكال
ُ
الديمقراطية من دون أن ندخل iي صلب املوضوع.
الق َيم
الصراعات ما بن ِ
أنواع العالقة ما بن ّ
حرية التعب وبن ٔالامن ½ي:
 .1ح ّرية تعب تضمن ٔالامن.
 .2ح ّرية تع 7تشكل خطرا عKى ٔالامن.
 .3توتر بن ّ
حرية التعب وبن ٔالامن ،بحيث أن ح ّرية التعب قد تحمٔ mالامن من بعض الجوانب ،ولكنه قد
يصيبه بالضرر من جوانب أخرى.
أهداف الفعالية
أ .تعلم العالقات بن الحق ب ّ
حرية التعب وبن الحق باألمن الشخ m»äوأمن املجموعة ؤالامن القومي.
ُ
ب .التمرن عKى الطرق ال mÏتعلموها iي الفعاليات السابقة للتعامل مع التناقض ما بن الحقوق
الديمقراطية
املختلفة.
ٔالادوات
 أوراق وأدوات كتابة
 أجهزة حاسوب مرتبطة باإلن نت ،أو تصريح الستخدام الهواتف املحمولة.
 بطاقات أحداث – ُيكتب عKى كل بطاقة واحد من ٔالاحداث من القائمة التالية:
 oفضيحة ويكيليكس )(WikiLeaks
 oمروان مخول وزيارته للبنان
 oجمعية كسر الصمت.
 oقرية وادي ّ
النعم وخطر املواد السامه
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 oفضيحة مصابي الكيشون
 oاخراج الحركة الاسالمية خارج القانون
سورة الفعالية
 .1يتم تقسيم الطالب ملجموعات تتكون من  5مشاركن/ات.
 .2عKى كل مجموعة أن تختار إحدى البطاقات املكتوب عل Éا واحد من ٔالاحداث ال mÏموضوعها اللقاء بن حرّية
التعب وبن الحق باألمن )القائمة املق حة أعالﻩ(.
 .3عKى كل مجموعه أن تبحث عن معلومات متعلقة بالحدث املذكور iي البطاقة عٕ 7الان نت.
 .4بعد جمع املعلومات ذات الصلة بالحدث املذكور عKى البطاقة ،عل Éم أن يقرروا ألي بند ينتم mالحدث املذكور
iي البطاقة:
أ .تضمن ّ
حرية التعب iي الحدث املذكور ٔالامن.
ب .تشكل ّ
حرية التعب خطرا عKى ٔالامن.
ت .توتر بن ّ
حرية التعب وبن ٔالامن ،بحيث أن ح ّرية التعب قد تحمٔ mالامن من بعض الجوانب ،ولكنه قد
يصيبه بالضرر من جوانب أخرى.
ث .غ ما ذكر.
֠ إن دار الحديث حول حدث تدعم به ّ
ُ
الديمقراطية ،عل Éم أن يشرحوا كيف يتم ذلك .وإن
حرية التعب
كان الحديث حول حدث تتناقض بن ّ
حرية التعب ؤالامن ،عل Éم فحص كيفية العمل بناء عKى
ً
املراحل ال mÏتعلموها iي الفعالية املاضية ،كما عل Éم أن يصيغوا حال.
 .5حوار مع جميع الطالب بما يتعلق بالتا¯ي:
أ .يتوجب استيضاح املصادر ال mÏاستخدمها الطالب/ات للتعلم عن الحدث.
ب .يتوجب استيضاح إن نقصت عل Éم أية معلومات ذات عالقة باملهمة ،هل قاموا بالبحث عن هذﻩ
ُ
املعلومات؟ هل هذﻩ املعلومات موجودة لك àم لم يجدوها؟ هل هم يظنون أن هذﻩ املعلومات ال تنشر
ألسباب أمنية؟
ت .عKى كل مجموعة أن تصف الحدث خاص§ م ،وأن تصف تحليل التضارب بن الحقوق ال mÏاستخدمها
أفرادها ،وأن تصف قرارهم بما يتعلق بالتصرف iي حاالت التناقض املذكورة.
ث .عKى املشاركن أن يعرضوا بشكل منفصل الحاالت ال mÏتدعم ¡ ا ّ
حرية التعب ٔالامن ،وتلك الحاالت الmÏ
يتواجد ¡ ا تضارب.
 .6حوار تلخيُ :m»äيطلب من الطالب أن ُيلخصوا بشكل حر مدى تعلمهم عن العالقة بن ّ
حرية التعب وبن
الحق باألمن.
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الفصل الثالث:
ّ
حرية التعب واملساواة بن ٔالاجناس
مقدمة
سنتطرق iي هذا الفصل ا¯ى العالقة ما بن أهمية وضع املرأة وبن ح ّرية التعب iي املواضيع التالية:
 .1ما ½ي الطرق املباشرة واملخفية ال mÏتعمل لتقليص الحق iي التعب الحر الخاص بالنساء )صمت وإسكات
النساء(.
والخيالية ما بن ّ
ّ
حرية التعب الخاص بالرجال وبن حق النساء للحفاظ عKى
 .2سنناقش التناقضات الحقيقية
كرام§ ن وحري§ ن )التحرش الجن.(m»æ
ّ
 .3سنناقش حدود ّ
املستمدة من الحفاظ عKى حقوق النساء.
حرية التعب
ً
كلياُ .تعت 7حرّية تعب النساء iي ّ
الح العام ،وتأسيس هذا
تاريخ التعب الحر الخاص بالنساء وبالرجال مختلف
الحق ظاهرة جديدة بشكل عام22.
حرية التعب iي ّ
كما رأينا iي الفعاليات السابقة iي هذا ال 7نامج ،ملرات عديدة ،لم ُتمنح ّ
الح العام لجميع ٔالافراد،
ّ
ولكن أولئك الذين ُمنحوا هذا الحق ،ح ãÏلو كانوا ِقلة ،كانوا من الرجال .تم الاع اف بحق النساء للتعب عن
آرا Ùم السياسية iي املجال العام وبانعكاسه iي ٔالانظمة السياسية )مثل حق التصويت( ،بعد سنوات عديدة من
إعطاءﻩ للرجال.
ً
ً
منذ بداية القرن العشرين ،نحن نرى تطورا مهما iي هذا املجال .نتيجة لكفاح النساء iي الدول املختلفة ،ونتيجة
تنظيم النساء iي أطر املجتمع املدنيّ ،
يتغ الوضع بشكل مستمر .مع ذلك ،ال يزال الطريق إ¯ى املساواة بن النساء
ً
والرجال طويال ،بل وهناك تراجع iي بعض ٔالاماكن.
ُ
ُ
أحد ٔالامثلة عKى إقصاء أصوات النساء وأنشط§ ن من ّ
الح العام ،هو كتب التاريخ ،وال mÏكتبت وبعضها ما زال
ّ
الح العامi ،ي حن ال ي ّ
وتوثق أنشطة الرجال iي ّ
تلقى أداء النساء
يكتب من ِقبل رجال فقط .تشهد كتب التاريخ
أية تعب  .نتيجة لذلك ،النشاط النسائي غ معروف للنساء وللرجال ،يدعم هذا النقص ٓالاراء ال mÏتد·ي أن املرأة
ال تستطيع الانخراط iي ٔالاماكن العامة .هكذا يتم خلق إطار دائري تعميم ،mيتمحور بنقص املعلومات حول
النشاطات النسوية ،بحيث ُيستمد م àا اف اضات خاطئة تتعلق بقدرا ïن .تؤدي هذﻩ الاف اضات إ¯ى عدم انتخاب
ً
ّ
النساء iي ّ
الح العام )وهكذا( .سنتعلم سويا مع الطالب iي النشاط التا¯ي عن إسكات أصوات وأنشطة النساء بما
ّ
يتعلق بالتوثيق التاري(ي وعن تأث ها عKى ّ
الح الاجتما·ي والسيا¼».m

 22تجدون معلومات اضافية حول حقوق النساء عKى مر التاريخ iي مواقع مختلفة iي شبكة ٕالان نت.
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فعالية رقم :1
إقصاء النساء من الكتب التاريخية
أهدف الفعالية
 عرض إسكات صوت النساء عن طريق إقصا Ùن من الكتب التاريخية ،وعرض تأث هذا ٕالاسكات عKى النساء
والرجال.
ٔالادوات
 عKى الطالب أن يحضروا كتب التاريخ ال mÏتعلموا م àا iي املا ،m»òوتلك ال mÏيتعلمون م àا ٓالان.
 أوراق 4-3 ،لوحات بريستول ،وأدوات كتابة.
 أجهزة حاسوب متصلة باإلن نت ليبحث الطالب عن املعلومات التالية:
صفحة الفيسبوك نساء عظيمات ي التاريخ
أو صفحة الفيسبوك انتفاضة املرأة ي العالم العربي The uprising of women in the Arab world
او صفحة موقع مساواة -مركز دراسات املرأة -تحت لسان شخصيات نسوية.
سورة الفعالية
الجزء أ
 .1عKى الطالب أن يتصفحوا بشكل عشوائي كتاب التاريخ خاص§ م ،وعل Éم أن يجدوا أسماء القادﻩ والقائدات
املذكورين به ،وعل Éم أن يسجلوا أسما Ùم عKى ورقة بخط ّ
جيد وواضح 10) .أسماء عKى ٔالاك® (.
 .2يجب وضع لوحة ورقيه iي منتصف الغرفة ،يطلب من الطالب أن يضعوا ٔالاسماء ال mÏجمعوها عKى هذﻩ
اللوحة) .يجب وضع لوحة اضافية ان لزم الامر(.
 .3يعد التمعن باألسماء املوضوعه عKى اللوحة ،عل Éم أن يتطرقوا ا¯ى النقاط التالية:
• ما هو الفرق iي ٔالارقام ما بن النساء والرجال املذكورة أسماءهم/ن عKى اللوحة الورقية ،كيف من
املمكن شرح ذلك؟
• التطرق ا¯ى تأث الواقع املتواجود عKى اللوحة الورقية عKى حقوق النساء والرجال ،وعKى واقعهم/ن.
الجزء ب
 .1عKى الطالب أن يختاروا شخصية من بن تلك الشخصيات املذكورة iي صفحة مشروع "نساء عظيمات iي
التاريخ" iي الفيسبوك ،أو بصفحة" أو صفحة الفيسبوك انتفاضة املرأة iي العالم العربي" iي الفيسبوك
 .2بناء عKى تقدير ّ
املوجه :اختيار وطباعة شخصيات نسائية مذكورة iي املوقع للطالب ،أو بدال من ذلك ،دعوة
الطالب والطالبات إ¯ى غرفة الحاسوب والطلب م àم أن يبحثوا بأنفسهم عن املوقع وعن الشخصيات
املذكورة به.
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 .3عKى الطالب أن يقرروا بأي واحدة من هذﻩ الطرق هم يفضلون أن يعملوا لالستمرار iي العمل:
أ .إنشاء لوحة ورقية مش كة جديدة خاصة بالشخصيات التاريخية ،لتحل مكان تلك ال mÏاختاروها iي
جزء الفعالية ٔالاول.
ب .إضافة لوحة ورقية جديدة لشخصيات نساء قياديات iي التاريخ.
ت .الاكتفاء باللوحة الورقية ٔالاو¯ى.
ث .الاكتفاء باللوحة الورقية الثانية.
 .4نقاش النقاط التالية بشكل عام:
• هل هناك تأث لعدم وجود ذكر لنشاطات نساء قائدات عKى مر التاريخ؟ ما ½ي هذﻩ التأث ات؟
• هل يجب التعامل مع هذا النقص؟ كيف؟
• ما ½ي وظيفة النساء ،وما ½ي وظيفة الرجال iي تغي الواقع؟
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فعالية رقم :2
العالقة بن ّ
حرية التعب وبن التحرش الجن¥¦è
أهداف الفعالية:
أ.
ب.

ت.

تعلم مصطلح "التحرش الجن "m»æوقانون منع "التحرشات الجنسية".
فحص العالقة ما بن التحرشات الجنسية الخاصة بالنساء )عKى ٔالاغلب( وبن تقييد ّ
حرية التعب الخاصة
بالنساء والرجال.
فحص طرق للتعامل مع هذﻩ الظاهرة ومع تأث ا ïا.

ٔالادوات:
 أدوات كتابة وبطاقات فارغة.
ُ
 نسخ عن القانون الحا¯ي ملنع التحرش الجن – m»æمن املمكن تحميلة من ٕالان نت:
من املوقع ٕالالك وني للكنيستhttps://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns14_harassment.pdf :
أو من مركز كيان http://kayan.org.il/Public/Brochure%20sexual%20harrassment.pdf

سورة الفعالية:
 .1عKى كل طالب أن يكتب عKى ورقة صغ ة واحدة جملة أو كلمة ال mÏيعت 7استخدامها بمثابة تحرش جن،m»æ
وعKى ورقه ثانيةُ ،يطلب م àم كتابة كلمة أو جملة ال mÏيعت 7استخدامها بمثابة إطراء أو توجه شر·ي للجنس
ٓالاخر ¡ دف املغازلة.
 .2بعد ذلكُ ،يطلب من الطالب أن يضعوا الجمل ال mÏكتبوها عKى أرضية الغرفة ،من دون أن يفصلوا بن
الجمل او الكلمات ال mÏتدل عKى ألتحرش الجن m»æالواجب حظرﻩ ،أو ألتعاب املشروعة ¡ دف املغازلة.
ّ
بالدور – ُيطلب من املشاركن رفع الورقة عن أرضية الغرفة وليحددوا ما اذا كانت هذﻩ الورقة برأ م منتمية
.3
ً
ً
ا¯ى التعاب املمنوعة أل ðا تعت 7تحرشا جنسيا ،أم ½ي تعت 7مغازلة شرعية ،عل Éم تعليل اجاب§ م.
i .4ي  ðاية الدور ،يتم تقسيم املجموعة ا¯ى مجموعات تتكون من  5-4مشاركن لتنفيذ مهمتن:
أُ .يطلب من كل مجموعة أن تقوم بصياغة قانون ملنع التحرش الجن m»æبحيث يعكس النقاش الدائر.
ّ
ب .عند ان§ ا Ùم من ذلكُ ،يوزع القانون الحا¯ي ملنع التحرش الجن m»æعKى املجموعات ،عKى املشاركن أن
يقارنوا ما بن القانون الحا¯ي وبن القانون الذي قاموا بصياغته.
 .5نقاش عام:
ُ
ّ
بالدور – عKى كل مشارك/ة أن يذكروا ماذا تجدد لهم iي عملية التفك باملهمة ال mÏطلب م àم تنفيذها؟
أ.
ب .هل هناك أهمية متشا¡ ة ل ّ
حرية التعب ما بن الرجال والنساء؟
ُ
ج .هل ّ
يتوجب تقييد الحديث /الكتابة وال mÏقد تعت 7تحرش جنm»æ؟ ما هو تأث هذا التقييد؟
د .كيف يتوجب العمل iي حاالت التناقض ما بن حماية ّ
حرية التعب الخاصة بالرجال وبن الحاجة لحماية
النساء )iي بعض الحاالت لحماية الرجال( عن طريق قانون ملنع التحرش الجنm»æ؟
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فعالية رقم :3
ّ
حرية التعب وٕالاباحية
أهداف الفعالية
أ .النظر iي التناقض ما بن ّ
حرية التعب وبن الحاجة للدفاع عن اح ام ٕالانسان بشكل عام ،واح ام املرأة
بشكل خاص.
ب .فحص مدى شرعية تقييد املواد ٕالاباحية؟
ت .هل هناك حاجة للتعامل معه بشكل مغاير /مساوي ل ّ
حرية التعب عند الحديث عن الرجال والنساء؟
ٔالادوات:
 نسخ مصورة عن املقال" :عن النسوية و ّ
حرية التعب  ،وحكم املحكمة بموضوع تبوزينا" ،من :بروفيسور
أوريت كم )مرفق(.
 مقطع فيديو من فيلم  :فيلم-ليدي-كل-العرب iي اليوتيوب
 أوراق وأدوات كتابة ،لوحات بريستول وأفالم تخطيط بألوان مختلفة.
سورة الفعالية:
 .1يتم توزيع املقال املذكور أعالﻩ عKى الطالب ،ويطلب م àم قراءته بشكل كامل.
 .2تقسيم املجموعة ا¯ى مجموعات متكونه من  4مشاركنi ،ي كل مجموعه طالبن وطالبتنُ .يطلب من كل
مجموعة أن تقوم بكتابة رسالة رد ألوريت كم  .عل Éم iي البداية أن يقرروا إرسال الرسالة بشكل جما·ي ،أو
أن يكتبوا رسالة منفصلة من الطالب وأخرى من الطالبات.
 .3نقاش عام:
أ .عKى أعضاء كل مجموعة أن يقرؤوا رسائل الرد ال mÏكتبوها ،وعل Éم أن يشرحوا الادعاءات ال mÏجعل§ م
يكتبون الرسالة املش كة وما ½ي الادعاءات لكتابة رسالة منفصلة للطالبات ورسالة للطالب .عل Éم أيضا
أن يعرضوا املعضالت ٔالاساسية ال mÏواجهوها.
ب .عKى املشاركن أن يوضحوا إن كانت برأ م الحاالت ال mÏيتواجد ¡ ا قانون واحد بموضوع ح ّرية التعب
للرجال والنساء ½ي حاالت غ صائبة ،والحاالت ال mÏيتواجد ¡ ا هذا القانون ½ي صحيحة ُوم 7رﻩ.
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عن النسوية و ّ
حرية التعب ،وقرار املحكمة بموضوع تبوزينا
مقال :أوريت

كم23

ً
واحدة من ٕالانجازات الكث ة ملن يحقر الحركة النسوية وخصومها هو التماثل العام املفهوم ضمنا ما بن "الحركة
حرية التعب " .ح ّرية التعب ½ ،ي ،كما هو معروف ،قيمة اجتماعية ّ
النسوية" و "ال§ ديد الذي تتعرض له ّ
مقدسة،
ُ
الديمقراطية وأسلوب الحياة اللي 7الية .يد·ي ناقدي الحركة النسوية أنه فكر إلسكات ٔالافواﻩ وإلرها¡ ا.
½ي روح
ّ
أنصار الحركة النسوية يحاولن أن يقوضن التعب الف mnالحر من خالل حظر نشر املواد ٕالاباحية ،والحد منه
بحجة "التحرش الجن ،"m»æوتقيد التعاب الاجتماعية املتعلقة بمالحظات ذات مضمون جن m»æودي "بن
الاصحاب" ،من اجل إسكات كل تفوﻩ فكا½ي من خالل فرض الرقابة املشددة عKى "للمفاهيم املقبولة باللباقة
الاجتماعية السياسية".
ً
ولكن ،كما هو الحال iي مواضيع كث ة أخرى ،تنجح هذﻩ الا ïامات بقلب الحقيقة رأسا عKى عقب .من ٔالافضل
ُ
لكن أن تتذكروا املبادئ ٔالاساسية ،وأن ال تستسلموا ألساليب ٕالاقناع املستندة عKى التخويف ؤالافكار املسبقة.
ٔالاهمية الكب ة ل ّ
ُ
الديمقراطي ولنمط الحياة اللي 7ا¯ي غ مرتبطة باملتعة الحسية املستخلصة
حرية التعب للنظام
من الدعايات املث ة والحميمية" ،أشقياء" أو "الثقيلن" ،لك àا مرتبطة iي الدفاع عن حقوق أصحاب ٓالاراء
الاستثنائية وغ املحبوبة ،إلسماع صو ïم iي وقت يفضل الكث ين أن يسكتوهم ï .دف ّ
حرية التعب ا¯ى حماية
ُ
الديمقراطي ُم َلزم بضمان الرفاهيه واملساواة iي
ٔالاقليات ال mÏال تحظى بشعبية" ،املزعجة" ،بحيث أن النظام
الحقوق .تكمن "قدسية" حرّية التعب iي الاع اف بسهولة ترهيب ٔالاغلبيه الحاكمة ألقلية ال تملك ٔالامن،
وللسخرية م àا ،ولتخويفها ،ولتقويض ثق§ ا بنفسها ،وإل ðاء فرص§ ا لتعريف ولتقوية نفسها من خالل الكلمات
ؤالافكار ؤالاحالم وال 7امج.
التعب هو الوسيلة ال mÏتمكن أعضاء مجموعات ٔالاقلية من تطوير ٔالافكار ،تبادلها واملشاركة ¡ ا ،وهكذا الاقلية
تحصل عKى التشجيع والدعم متبادل ،وتأييد ¡ دف النمو .من املعلوم أن ٔالاغلبية الحاكمة ليست مهتمة بتعاظم
ً
ٔالاقلية ¡ ذا الشكل ،ألنه قد يشكل خطرا عKى هيمنة الحاكمن ،لذلك ،ينبي أن نحم mحرّية التعب الخاصة بمن
يسعون إ¯ى خلق وصياغة وإنشاء أو الحفاظ عKى هوي§ م كأقلية مقابل ٔالاغلبية غ املحبوبة من كل نظام وبأي
ثمن.
ال يزال نمط فكر الحركة النسوية وجهة نظر وفكر عالم ٔالاقليات الذي ال يحظى بشعبية .ذلك عKى الرغم من
الكالم املعسول الذي يخرج من أفواﻩ الكث ين من املدعن بتأييد "املساواﻩ iي الحقوق للنساء" من دون أن يكن
ً
ضمنا بحيث أن كل ّ
تطرق إل Éا يعت 7فوضوي
لهم أية نية لتنفيذﻩ ،أو أ ðم يصرحون بأن هذﻩ املساواة ½ي مفهومة
ُوممل ،بل أ ðا تضر بجمهور النساء وتلطخه بظالل املا .m»òلكن الال ام بنمط الحياة النسوي ال يقتصر عKى
ُ
التصريحات السطحية ،امل ّ 7رﻩ والساذجة بسبب إتمام الثورﻩ الجندرية ،ألن النساء حصلن عKى كل ما يستطيعون
تحصيله ،وألن الوقت قد حان لإلستمتاع بالحياة وإليقاف الصراعات.
يبدأ ٕالال ام النسوي من مراقبة الواقع الاجتما·ي ،والاع اف بأهميته .هو يشمل الو·ي لحقيقة أن النساء ،وليس
ً
الرجال ،هن من يتم املتاجرة ¡ ن كأمتعه iي سوق رقيق الجنس iي إسرائيل ،من دون أن يخرج أحدا إ¯ى الشوارع
ً
صارخا .النساء وليس الرجال هن من يتم قتلهن عKى أيدي أزواجهن وأفراد عائال ïن ،سواء كان القتل عKى خلفية

 23كم  ,أوريت (2007) .كرامة آدم وحواء – النسوية ٕالاسرائيلية القانونية وٕالاجتماعية ,اصدار كرمل ,القدس .تم النشر غ 7املوقع
ٕالالك ونيhttp://2nd-ops.com/orit/?p=5022:

52

ما يسم ãشرف العائلة ،أو عKى خلفيات ذكورية سلطوية أخرى .النساء ،وليس الرجال ،هن من ّ
يتعرضن للضرب
ً
من قبل أفراد عائلة عنيفن ،يتم اغتصباهن ،والتحرش ¡ ن جنسيا بشكل يومي ،كما يمارس التمي ضدهن iي
مكان العمل وiي قانون ٔالاسرة.
ّ
ً
يتطلب الو·ي النسوي تعب ا ،ليكشف الستار عن الظاهرة ،ويعرضها للجمهور ،ويربطها مع بعضها البعض،
ويوضح العالقة فيما بي àما ،ويتعلم أنماط القمع والتمي الجماعية .هذﻩ العبارة ليست شعبية .و½ي مث ة لغضب
من يعت 7هذا الواقع مريح له ،هوالء يطالبون بحماي§ ا من التفك والاع اض .التعب عن الو·ي النسوي يواجه
ٕالاس§ زاء والسخرية ،القذف وال§ ديدات ال ï mÏدف ا¯ى ٕالاسكات ،والتجميل ومنع التغي  .لذلك ،هو بحاجة إ¯ى
ً
الحماية .فهو يحتاج أيضا إ¯ى دعم قوي ومهم ليكون قادرا عKى التطور والنمو عKى الرغم من التنكيل املمنهج.
ي قرار قضية نيت يرون )غرونيخ( وآخرين ضد موقع والا ) (wallaللصحافة وآخرين )من تاريخ  26كانون
ثاني  ،(2004اع ف القا ¥¦ëد .كوبي فاردي بكل ذلك ،وقررهم ي القانون ٕالاسرائي3ي.
صنعت ن يت يارون وآخرون ل "تابوزينا" دعاية جنسية ،وال mÏتستخدم جنس املرأة بشكل تجاري وساخر ومهن،
كما أ ðا تشجع ٕالاغتصاب الجما·ي ؤالاوهام الجنسية .بعد نشر مقال شديد النقد قامت به شركة والا )וואלה(
بما يتعلق باإلعالن ،قامت ن يت يارون وأشخاص آخرون بمقاضاة الشركة بحجة التشه والقذف.
كشف النشر الصحفي املذكور أعالﻩ إزدواجية العاملن iي مجال ٕالاعالن املدعن السذاجة ،كما أنه ألقى بوجههم
الحقيقة الواضحة بأنه من أجل الكسب والربح السهل ،عل Éم أن يمتنعوا عن ٕالاتجار بأجساد النساء
وبجنساني§ ن ،لحد التشجيع لإلغتصاب الجما·ي .إن ذلك تصريح نسوي واضح يكشف آلية القمع الجن،m»æ
ويوضحه ،كما أنه ينادي بالت 7أ منه وشجبه .دعوى القذف والتشه ½ ،ي مثل السخرية والازدراء ال mÏأظهرها
املدعن ضد املوقف النسوي½ ،ي محاولة إسكات وتخويف  ïدف إ¯ى منع تطور الو·ي النسائي ولقمع ٔالاقليات الmÏ
تطالب بتعزيز هذا الو·ي.
لم يتفائ ولم ُيخطئ القا m»òكوبي فاردي عندما ّ
حدد ببساطة وبشكل حاسم بأن "املحكمة رأت أهمية خاصة
ً
إلنتقاد القضايا العامة ،وبالتاeي ،يبدو أن ي تنفيذ هذﻩ الحماية الخاصةُ ،تعطي املحكمة ل ّ
حرية التعب وزنا
أك من ذلك الذي ُ
سيعطى له ي مسائل أخرى" بناء عKى هذا النهج ،يحتاج إبداء املوقف النسوي املناهض
لإلستخدام الجن m»æالفاضح للحماية½ .ي ُت ّ
ع 7عن موقف ٔالاقليه غ املحبوبة ،ذات قيمة جماه ية ،وعKى الجهاز
ُ
الديمقراطي اللي 7ا¯ي ضمان إسماعه.
القضائي iي املجتمع
ليس لكل تعب نفس القيمة ،وال يحتاج كل تعب اeى مستوى واحد من الحماية .هناك تصريحات وتعاب
مسيئة ومهينة ،ال» ¥تعت جشعة ماديا ،وتقوي ٔالافكار املسبقة الخطرة واملتشرشة .ليس بالضرورﻩ أن يضر
ٕالاحتجاج النسوي ضد هذﻩ التعاب ب ّ
حرية التعب املحمية ،وذلك ألن هذﻩ التصريحات ليست جديرة
ّ
الجيدة ،ألنه هو تعب غ محبوب ،ذو قيمة
بالحماية .مع ذلك ،يحتاج الاحتجاج نسوي إeى الحماية
اجتماعية ،وال» ¥تتعرض للهجوم.
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الفصل الرابع
تحدي ّ
حرية التعب ي العصر التكنولوي
مقدمة
لشبكة إالان نت تأث ات كث ة ومتنوعة عKى الثقافة السياسية املحلية والعاملية .ي ّ
تسبب ٕالان نت من جهة بتسريع
ُ
الديمقراطية وتوسعاها ،ومن ناحية أخرى ،قد تتسبب لها بالضرر .كما أ ðا تدعم نمط الحياة
الس ورة
ُ
الديمقراطي ،وiي نفس الوقت ،قد تؤدي هذﻩ الس ورة إ¯ى املس بالحقوق ٔالاساسية الخاصة بمواط mnالدولة
والعالم  -الحق iي الخصوصية ،والحق بالكرامة والسمعة الحسنة وغ ها.
سنحاول iي هذا الفصل التطرق ا¯ى تأث ات الشبكة عKى تمكن وتعزيز ُ
الديمقراطية مقابل التطرق ا¯ى تأث ا ïا
السلبية.
ُ
الديمقراطية:
ّمÝات التعب الحر ي الشبكة وال» ¥تساهم ي تمكن السورات
ُ
الديمقراطية iي عدة نواي ،ف mتنتج قدر كب من املساواة iي قدر ïا عKى
لشبكة لإلن نت إمكانية تعزيز وتمكن
نقل املعلومات ؤالافكار ،كما أ ðا تساهم iي زيادة الشفافية iي املؤسسات الحكومية ،و½ي تمكن أملواطنن من الرد
السريع والواسع.
 .1إعالم املواطنن بنشاطات النظام الحاكم – تستطيع مؤسسات النظام الحاكم أن تكون عKى عالقة مباشرة
ُ
وسريعة بشكل نس  mمع جميع املواطنن .كما أ ðا تستطيع أن ت ِعلم املواطنن بنشاطا ïا بشكل فوري ،وiي
ّ
بعض ٔالاحيان ½ي تستطيع أن تطلب أرا Ùم بشكل مباشر) .يوثق الوزراء وأعضاء الكنيست عملهم iي املواقع
املخصصة لذلك ،نشر الكنسيت ٕالاسرائيKي أبحاثه ع 7املواقع ٕالالك ونية املفتوحة للجمهور ،يناقش أعضاء
الكنسيت منتخب Éم ع 7شبكات التواصل ٕالاجتما·ي وغ ها ،ينشر الناشطن iي املجتمع املدني معلومات حول
نشاطات الحكومة ،كما أ ðم ّ
يردون عل Éا بشكل منتظم(.
 .2مراقبة النظام الحاكم – يمكن للمواطنن التعب عن انتقادهم لنظام الحكم بشكل مستمر ،وكما يمك àم
إبالغ بعضهم البعض عن املشاكل املتواجدة iي نشاطا ïاi .ي هذا السياق ،تتيح شبكة ٕالان نتتنظيم سريع
وواسع لإلحتجاجات الاجتماعية ،باإلضافة لذلك½ ،ي تشجع نشر العرائض ضد نشاطات النظام الحاكم
ال mÏتستحق أن يستنكرها الجمهور ،وال mÏتسمح بالتضامن مع نضال املجموعات املختلفة )داخل ﱡ
الدول وما
بي àا(.
 .3نشر املعلومات ؤالافكار ع3ى نطاق أوسع من أي وقت م – ³¦îكما أشرنا iي مقال املقدمة ،من املف ض أن
ً
ً
ُ
تكون
الديمقراطية نظاما قائما عKى التوافق بحيث يتم التوصل اليه من خالل تبادل وجهات النظرٕ .الان نت
½ي أداة ذات قدرات مث ة لإلعجاب لتبادل ٔالافكار بحيث يتأسس عل Éا التوافق أو ٕالاتفاق.
 .4تكلفة قليلة أو مجانية لنشر ٔالافكار واملعلومات – تكلفه قليلة لنشر ٔالافكار واملعلومات ال mÏتتيح مصادرة
أالحتكار واملركزية الخاص باملقتدرين ماديا عKى نشر املعلومات ؤالافكار.
 .5سرعة نشر عالية– تساهم السرعة العالية لنشر ٔالافكار واملعلومات عٕ 7الان نت iي عقد النقاشات الحديثة
واملوضوعية من خاللها .يستطيع املواطنن الرد iي الوقت الفعKي لحصول ٔالاحداثٔ ،الامر الذي قد يؤثر عKى
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عملية اتخاذ القرا ات عن طريق تقديم ٕالاع اضات وٕالانتقادات .باإلضافة ا¯ى ذلك ،من املمكن أن ّ
يقدم
ر
مواطنو العالم املساعدة الحالية ألصدقا Ùم iي أوقات ٕالا ðيار والكوارث.
 .6صعوبة فرض الرقابة ع3ى املعلومات ومنع نشرها – ال يوجد iي ٕالان نت هيئة مركزية واحدة مسؤولة،
وبالتا¯ي ،تجد السلطات صعوبة iي فرض رقابة عKى املعلومات وiي إخفا Ùا عن املواطنن .ح ãÏلو حاولت
ّ
التدخل iي املعلومات املنشورة ع 7الشبكة .تتيح العوملة )سنتطرق ا¯ى خصائصها البند التا¯ي( الوصول
الدولة
إ¯ى نفس املعلومات من مصادر أجنبية.
ّ
ٕ .7الاتاحة العاملية – ليس هناك حدود لشبكه ٕالان نت ،حيث أ ðا تمكن نقل الرسائل بشكل سريع من دولة إ¯ى
أخرى .ليس هناك أهمية للسيادة عKى ٔالارض ولتطبيق قوانن معينة عKى أرض الواقع ،ذلك ألنه من املمكن
شراء الخدمات ومواقع النشر من أي مكان iي العالم .عKى عكس وسائل ٕالاعالم ٔالاخرى ،الوصول إ¯ى
املعلومات من أي مكان iي العالم هو متتطابق ،وال يوجد أي تأث للمسافة عليه .من غ املمكن تطبيق
سلسلة قواعد ٓالاداب بالقوﻩ ع 7سن القوانن iي دوله محددﻩ أو أخرى ،لكن من املمكن تطبيقها عّ 7
تبmn
قواعد عامه ضمن إطار معاهدة أممية إلدارة الشبكة ولألخالق ال mÏتتناسب معها.
ّ
ّ
سرية املصدر – قدرة املتصفحن عKى التنكر تتيح لهم نقل ٔالافكار عٕ 7الان نت شكل مجهول .ليس مطلوبا من
.8
ّ
ناشري املعلومات أن يفصحوا عن هويا ïم ،لكث م àم أسماء وهمية .تتيح السرية حرية تعب واسعة ،كما
أ ðا تزيل القلق ال mÏتتمحور بعقوبات عKى التعب عن الرأي غ املقبول.
 .9تعتمد قدرة نشر املعلومات بشكل رئي ¥¦èع3ى رغبات وقدرات الفرد– إن كان الفرد iي املا m»òقد اعتمد
عKى وسطاء إعالمين مختلفن )مثل محررين الصحف( لنشر العبارات ،اليومi ،ي عصر ٕالان نت ،أزدادت
قدرته عKى نشر أقواله من دون أن يرتبط براي وبتقدير وسيط ّ
معن أو آخر.
 .10القدرة ع3ى التعب املتنوع – عKى عكس وسائل ٕالاعالم التقليدية ،تعتٕ 7الان نت ّ
تقنية مغايرة ال mÏتنتج iي
نفس الوقت أنواع مختلفة من التطبيقات واملساحات ٕالاف اضية املتنوعة من التفاعل بن ٔالافراد
والجماعات .تتيح ٕالان نت العديد من أشكال التعب  ،والقدرﻩ عKى إيصال رسالة مشا¡ ة ع 7طرق مختلفة
ومتنوعة iي وقت واحد.
ّمÝات التعب الحر ي شبكة ٕالان نت وال» ¥تضر ب ُ
الديمقراطية:
بجانب كل حسنا ïا ،من املمكن أن تضر الشبكة ب ُ
الديمقراطية ،بنمط حيا ïا وبمؤسسا ïا .سندرس هذﻩ املات
وتأث ها:
ُ
ٕ .1الاقصاء من الشبكة – تعت 7شبكة ٕالان نت أداة تواصل وتعب بالنسبه للمتصلن ¡ ا .هناك مجموعات غ
قليلة من املواطنن واملقيمن املحرومن من هذﻩ العالقة .بما أن ٕالان نت أصبحت بشكل تدري2ي وسيلة إعالم
ً
مؤثرة ،وربما قد تكون ٔالاك® تأث ا ،تزايد حجم الضرر الذي تسببه لهذﻩ الفئات املهمشة .عKى سبيل املثال،
يستصعب املسنن التواصل عٕ 7الان نت ،واملجموعات السكانية ال mÏتعاني من املشاكل iي شبكات الكهرباء
وٕالاتصال )القرى البدوية غ املع ف ¡ ا( واملزيد.
ُ
الديمقراطي عKى عدة أمور م àا ضرورة التأكد من جنحة
 .2املس بالجهاز القضائي – يستند الجهاز القضائي
ٕالانسان قبل القيام بمعاقبته .قدرة نشر ٓالاراء ؤالافكار ع 7الشبكة ،تؤثر أحيانا بالبشر قبل إثبات إدان§ م
ُ
بطريقة منظمة مبنية عKى ٔالادلة القانونية .هناك من يصف هذﻩ الظاهرة باملحاكم ّ
الص َو ِر ّية ال mÏتعقد iي
ُ
الديمقراطية.
أنظمة الحكم غ غ
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ً
ً
 .3انãاك الحق ي الخصوصية – تتيح الشبكة نشر واسع للمعلومات ،قد ُيسبب ذلك ان§ اكا صارخا بحق
املواطنن iي الخصوصية .املعلومات املنشورﻩ عٕ 7الان نت حول أعضا Ùا ،يتعامل مع العديد من املجاالت الmÏ
قد ال تكون مث ﻩ إلهتمام الجمهور العام ،لك àم سيتعرضون لها رغم ذلك.
ّ
 .4انãاك الحق ي الكرامة – بسبب إمكانية نشر املعلومات عٕ 7الان نت بشكل مجهول ،وبسبب تنكر
املتصفحن ،ال ّ
يتحمل املتصفحن مسؤولية املضامن ال mÏينشروها .قد يؤدي التعب الحر الذي ال ي افق من
املسؤولية إ¯ى نتائج كارثية .هكذا نحن نجد العديد من مستخدمي شبكة ٕالان نت ين§ كون كرامة ٓالاخرين
بحيث أ ðم لن يفعلوا ذلك لو كانت هوي§ م معروفة.
 .5رقابة غ مباشرة – كما الحظنا iي القسم ٔالاول من مقدمة الفصل ،يعيق ٕالان نت الرقابة املباشرة الخاصة
بالنظام الحاكم أو الخاصة بوسطاء املعلومات ،مثل رؤساء تحرير الصحف iي املا .m»òتنتقل امللكية عKى
املعلومات بشكل جزئي إ¯ى شركات خاصة باإلن نت وا¯ى وسائل ٕالاعالم الاف ا ،m»òبحيث أ ðا تأخذ هذا الدور
بطرق جديدة .فعKى سبيل املثال ،املعلومات ال mÏتملكها شركة جوجل عن املواطنن½ ،ي أك 7من تلك
ُ
املعلومات ال mÏتملكها حكومة أية دولة .تقرر جوجل عKى سبيل املثال أي من العبارات تعت 7عنصرية
َ
ُ
الديمقراطية املقبولة ،لم ُينتخب مدراء هذﻩ الشركات من قبل
وتمحوها .عKى عكس املؤسسات الحكومية
الجمهور.
 .6الاعتداء الجن – ¥¦èتحدثنا كث ا عن الضرر املحتمل املتواجد عKى الشبكة iي هذا السياق .استخدام الشبكة
لنشر املواد ٕالاباحية ،واستخدام الشبكة لنشر ٔالافعال الجنسية ال mÏتحصل iي ّ
الح الخاص وغ ﻩ.
ّ
نلخص بالقول إن باستطاعة الشبكة أن تكون بمثابة سيف ذو ّ
حدين .خصائصها ،ال mÏقد تشجع
يمكننا أن
ّ
ّ
ُ
وتمكن حرية ٕالانسان iي التعب واملساواة ،لك àم iي نفس الوقت قد ين§ كون الحكم الديمقراطي ومواطنيه.
سنتعلم iي فعاليات هذا الفصل عن كيفية استخدام أمكانيات الشبكة لتطوير ُ
الديمقراطية ،وكيفية ٕالامتناع عن
تأث اته ّ
املدمرة.
ستتمركز الفعاليات iي الجوانب ٓالاتية:
 .1أسلوب السلطة الحاكمة إليجاد عالقة مع منتخب Éا ومع السكان الذين ال يملكون حق التصويت ،وعن
إمكانية املواطنن لخلق عالقة مع املرشحن ،سواء كان عن طريق الدعم أو الانتقاد -عن طريق شبكات
التواصل الاجتما·ي وٕالان نت.
 .2استخدام الشبكة لنشر العرائض والتوقيع عل Éا.
 .3استخدام الشبكة كوسيلة للحصول عKى املعلومات بما يتعلق بتصريحات املرشحن ،وبنشاطا ïم عKى أرض
الواقع وبالفروق فيما بي àا .يمكن الحصول iي هذا السياق عKى معلومات كث ة تتعلق باملن 7الحزبي الخاص
بجانب القوانن ال mÏيحاول أعضاء الكنيست التابعن لهذﻩ املنابر نصها ،وعن طريق ذلك ،فحص الاختيارات
الاجتماعية السياسية ال mÏنتخذها.
ٔ .4الاولوية الستخدام الشبكة لنشر ٓالاراء ؤالافكار السياسية الاجتماعية بسبب سرعة النشر وفوري§ ا ،وبسبب
ً
القدرة عKى الوصول إ¯ى جماه كث ة ومختلفة أيضا.
ُ
 .5الخطر املتواجد بالنشر املجهول عKى الشبكة وامكانيات الك ّتاب iي املس والضرر بمجموعات سكانية عديدة
وبحقوقهم .سنناقش إمكانية ان§ اك الكرامة من خالل "الفضح وٕالاذالل" ،كما سنناقش القدرة عKى ان§ اك
حقوق العمال وغ هم.
56

فعالية رقم :1
إمكانيات النشاط املدني عن طريق شبكة ٕالان نت
أهداف الفعالية:
ّ
ُ
الديمقراطي ع 7الشبكة.
أ .تعلم أساليب التعب
ّ
تعلم ما ّ
ُ
ُ
الديمقراطي ٔالاخرى.
الديمقراطي الخاص بالشبكة مقارنة بباي وسائل التعب
يم وسائل التعب
ب.
أدوات مساعدة:
 هواتف محمولة ،أو أجهزة حاسوب.
 بطاقات مهام – مرفقه.
سورة الفعالية
ّ
يقسم املوجه الطالب ا¯ى مجموعات مكونه من  5-4طالب أو طالبات .تتلقى كل مجموعه بطاقات مهام بحث
.1
يكون عل Éم/ن تنفيذها بناء عKى التعليمات.
֠ من املمكن أن تعمل مجموعتن أو أك® عKى نفس املوضوع ،ذلك طبعا بناء عKى عدد الطالب iي
مجموعة التوجيه.
i .2ي  ðاية املهامُ ،يطلب من املجموعات أن تتجمع لنقاش عام:
• كل مجموعة أن تعرض نتائج البحث السريع الذي قامت به.
ُ
الديمقراطية املتاحة لهم iي الشبكة.
• عKى أعضاء املجموعات عرض نتائجهم ال mÏتتعلق بالوسائل
• ُيطلب من الطالب مشاركة فعاليا ïم السياسية ع 7الشبكة iي املا ،m»òوإبداء رأ م أذا كان النقاش
ُ
الديمقراطي
والفعالية قد بلوروا ولد م أفكارا الستخدامات أخرى للشبكة  ïدف ا¯ى تحصيل حقهم
للتعب .
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بطاقة املهمة ملجموعة أ :كتابة عريضة
 .1ابحثوا iي الشبكة عن  6-5عرائض ال mÏتطالب بفعاليات اجتماعية وسياسية iي مختلف املجاالت.
 .2قارنوا بن العرائض حسب :موضوع العريضة ،طريقة الكتابة ،التصميم الجراiي ،غ ها.
 .3اكتبوا عKى أي م àا كنتم ستوقعون ،وعKى أي م àا لن توقعوا؟ ملاذا؟ )مضمون ،طريقة كتابة ،تصميم جراiي،
غ ﻩ(.
ّ
 .4أخ 7وا أصدقائكم إن كنتم قد وقعتم iي املا m»òعKى عريضة iي ٕالان نت .إذا وقعتم ،ماذا كانت النتائج؟ إن
لم توقعوا ،ملاذا؟
ّ
تخيلوا )أو إن كان باإلمكان ّنفذوا( جمع تواقيع عKى عريضة عن طريق رسالة بريدية ،عن طريق جمع تواقيع
.5
طالب املدرسة .بماذا تختلف أنواع التوقيع وبأي م àا كنتم ستختارون لنشر نضال مدني مهم لكم؟
 .6شاركوا بعضكم البعض بنتائج أبحاثكم.

بطاقة املهمة ب :مواقع أعضاء كنيست
 .1تصفحوا مواقع  5-4أعضاء كنيست من أحزاب مختلفة.
 .2قارنوا ما بن املواقع املختلفة :مضمون ،تصميم ،ردود ،وغ ها.
 .3ما ½ي املواقع ال mÏستستمرون iي تصفحها؟ ملاذا؟ )مضمون .تصميم ،ردود ،وغ ها(.
 .4هل قمتم بذلك من قبل؟ ماذا كتبتم وماذا كانت النتيجة؟
 .5تخيلوا أو قوموا بمراسلة عضو كنيست عن طريق ال 7يد ،أو عن طريق وسائل تواصل أخرى .ما ½ي الوسائل
ال mÏكنتم ستختارو ðا إليجاد عالقة مع عضو كنيست iي موضوع اهتمامكم؟
 .6شاركوا بعضكم البعض بنتائج بحثكم؟

بطاقة املهمة للمجموعة ت :دعوات ملظاهرات أو لفعاليات احتجاجية.
 .1ابحثوا عن  6 -5دعوات ملظاهرات أو لفعاليات احتجاجية أخرى املنشورة عKى ٕالان نت عKى أيدي ممثKي
مواقف معارضة.
 .2قارنوا بن القراءات التالية :مضمون ،طريقة ،تصميم جراiي ،ردود ،وغ ها.
 .3مع أي من العروضات كنتم ستتجاوبون ،وملاذا؟ )مضمون ،طريقة ،تصميم جراiي ،ردود ،وغ ها(.
 .4هل قمتم بتنفيذ مثل هذﻩ النشاطات iي املاm»ò؟ ماذا كانت نتائجها؟
 .5تخيلوا دعوة لهذﻩ الفعاليات بوسائل مختلفة )صحيفة يومية ،مذياع ،تلفزيون ،غ ﻩ( – بأي من هذﻩ
الوسائل كنتم ستختاورن وملاذا؟
 .6شاركوا بعضكم البعض بنتائج البحث.
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فعالية رقم :2
تأث الشبكة ع3ى تمكن وتعزيز
ُ
الديمقراطي ،وع3ى املس م
الحكم ونمط الحياة
أهداف الفعالية:
أ .تعرف الطالب عKى ّمات الشبكة ،وتعليمهم كيفية استغالل هذﻩ ّ
املات لتمكن فعاليات اجتماعية سياسية
ديمقراطية.
ب .خلق الو·ي املدني لدى الطالب بما يتعلق باستخداما ïم للشبكة.
أدوات مساعدة ومواد
 بطاقات أو قطع من لوحات بريستول مكتوب عل Éا ّ
املات ٓالاتية الخاصة بالشبكة:
 .1القدرﻩ عKى النشر السريع.
 .2القدرة عKى نشر املعلومات ؤالافكار iي ّ
الح املحKي والعالم.m
 .3القدرﻩ عKى التعب عن ٓالاراء بشكل سري.
 .4صعوبة املراقبة بواسطة القانون.
 .5إمكانية نشر املعلومات الشخصية iي ّ
الح العام.
" .6الفضح وٕالاذالل".
 .7غ ﻩ.
 أوراق وأدوات كتابة.
سورة الفعالية:
 .1يتم وضع البطاقات املذكورة iي قائمة املواد عKى أرضية الغرفة التدريسية.
 .2يتم تقسيم الطالب ا¯ى مجموعات تتكون من  5-3مشاركن/اتُ .يطلب من كل مجموعه أن تقوم بتنفيذ
مهمتان:
ّ
أ .كتابة عKى أوراق منفصلة – أمثلة أو قصص عن استخدام مفيد ُوممكن للديمقراطية وعن استخدام
مm»æء للديمقراطية ،حسب ّ
املات املكتوبة عKى البطاقات املوضوعة عKى أرضية الغرفة .ال يتوجب
ً
تحديد إذا كان املثال سلبيا أو إيجابيا.
֠ من املمكن أن تكون ٔالامثلة مأخوذﻩ من تجربة التالميذ ،من قصص سمعوها ،أو عن طريق استخدام
الهواتف أثناء الفعالية.
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ّ
مثال – ّ
يم Ýالنشر العاملي :تعلم املتظاهرين iي التظاهرات ٕالاجتماعية عن طريق ٕالان نت لغة إالشارات بحيث
مكن§ م من عقد النقاشات iي الخيم بشكل منتظم.
ب .عKى كل مجموعه بعد ان§ اءها من الفعالية أن تضع ٔالاوراق بناءا عKى ّ
املات املكتوبه iي بطاقا ïا.
سيكون موضوع عKى أرضية الغرفة أوراق مكتوب عل Éا قصص مختلفة عن استخدام ّملﻩ للشبكة
مفيدة للديمقراطية أو مسيئة ¡ ا.
 .3عKى كل مجموعه أن تأخذ العديد من القصص املوضوعة عKى أرضية الغرفة وتعود للجلوس بمكا ðا ،عل Éا
أن تحاول أن تفرز ٔالاوراق ال mÏأخذ ïا ا¯ى قصص تتعلق باالستخدام املُ ّ
طور للديمقراطية ولقصص مسيئة
لها.
 .4نقاش عام حول ٔالاسئلة التالية:
• ما ½ي الاستخدامات ال mÏتم ٕالاتفاق عل Éا بأ ðا مسيئة للديمقراطية؟
• ما ½ي الخالفات ال mÏواجهها أفراد املجموعة ¡ ذا الخصوص؟
• ما ½ي استنتاجات التالميذ املتعلقة باملساهمة ال mÏمن املمكن أن تؤد ا الشبكة للديمقراطية؟ وما ½ي
املخاطر؟
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فعالية رقم :3
نشر املعلومات حول نشاطات النظام الحاكم والاستخدامات املدنيه ا
أهداف الفعالية:
ّ
 تعلم الاستخدام العقالني باملعلومات املنشورة عٕ 7الان نت وال mÏتتعلق بنشاطات النظام الحاكم.
ٔالادوات:
 أجهزة حاسوب أو هواتف محمولة.
 أوراق وأدوات كتابية.
 أقالم تظليل أو أقالم تخطيط بألوان مختلفة ،لوحات حائط ورقية بحيث تكون ّ
مقسمة ا¯ى خانتن – الخانه
ٔالاول :املن 7الحزبي ،والخانه الثانيه :اق احات القوانن الخاصة بأعضاء الحزب .يجب أن يكون عدد لوحات
ال 7يستول مساو لعدد املجموعات.
سورة الفعالية:
 .1يتم تقسيم الطالب ا¯ى مجموعات متكونه من  5-4طالب وطالباتّ .
تتلقى كل مجموعة أقالم تظليل /أقالم
تلوين وبرستول لتنفيذ املهام التالية:
ّ
يتوجب عKى كل مجموعة أن تقوم بالبحث وتحميل ملف من املوقع ٕالالك وني الخاص بالكنيست او من
أ.

ب.

ت.

ث.

موقع اخر iي الشبكة عن التوجهات والرؤية الحزبية الخاصة بثالث أحزاب ،يجب أن يطبعوها وأن يتم
تلصيقها عKى ال 7ستول iي الخانة الاو¯ى .إذا لم يجدوا توجه للحزب عKى الطالب فحص ،هل عدم نشر
ُ
للديمقراطية؟
توجهات الحزب يقدم او يm»æء
بعد ذلكُ ،يطلب من الطالب أن يقوموا بتظليل أساسيات املن 7الحزبي بمواضيع ٕالاقتصادٔ ،الامن،
املساوﻩ بن ٔالاجناس ،املساواﻩ بن العرب وال Éود.
ُيطلب من أعضاء املجموعه أن يستخرجوا من ٕالان نت معلومات تتعلق باق احات قانون تم تقديمها من
قبل  3أعضاء كنيست من كل حزب مذكور iي الخانة ٔالاو¯ى .يتم طباعة هذﻩ ٕالاق احات وإلصاقها عKى
اللوحة الورقية iي الخانة الثانية .يظهر أمام كل من 7حزبي اق احات قوانن لثالثة أعضاء تابعن له.
ّ
ُيطلب من أفراد املجموعة ان ُيظللوا بقلم تخطيط أزرق اللون اق احات القوانن ال mÏتتوافق مع املن7
الحزبيُ ،ويطلب م àم تظليل اق احات القوانن ال mÏال تتوافق مع املن 7الحزبي بقلم تخطيط برتقا¯ي
اللون.

ج.

عKى كل مجموعة أن تقوم بتعليق لوح§ ا الورقية عKى جدران الغرفه الدراسية.
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ّ
ُ .2يطلب من الطالب أن يتنقلوا ما بن لوحات ال 7يستول املعلقة للتمعن ¡ ا.
 .3نقاش عام باألسئله التالية:
• ماذا نستطيع أن نتعلم من الفجوات ما بن املن 7الحزبي وبن اق اح القوانن؟
• ماذا نستطيع أن نتعلم من التوافق ما بن املن 7الحزبي وبن اق اح القوانن؟
• هل كانت املعلومات ال mÏتلقاها الطالب مهمة لهم؟
• هل من املمكن الحصول عKى املعلومات بأساليب أخرى؟ أساليب أفضل؟ او أسوأ؟
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فعالية رقم :4
ُ
تأث عدم الكشف عن الهوية ي شبكة ٕالان نت ع3ى الحقوق
الديمقراطية
أهداف الفعالية
ّ
 تعلم تأث ات ّمة عدم الكشف عن الهوية املتاحة ع 7الشبكة عKى الحق iي التعب الحر وعKى الحق iي
ٕالاح ام والخصوصية.
أدوات مساعدة
 أوراق وأدوات كتابة
سورة الفعالية:
املرحلة أ:
ُ .1يطلب من الطالب أن يكتبو بإختصار عKى ورقة من دون أن يذكروا أسماءهم:
• ما هو أك® »mء ال يفضلونه iي املدرسة ،ملاذا؟
ّ
للموجه .يتوجب ضمان سرية ما تم كتابته عKى الورقة بشكل تام.
• يتوجب عل Éم إعطاء الورقه
 .2بعد أن قاموا بتسليم ٔالاوراقُ ،يطلب من الطالب والطالبات أن يكتبوا عKى ورقة من دون أن يذكروا
إسماءهم:
• ما هو أك® موضوع ال يفضلونه iي املدرسة؟ ملاذا؟
ّ
للموجه/ة .املوجه يكتب/ت ع3ى الوح بعض املالحظات
• بعد أن ُيتموا ذلك ،عل Éم أن يسلموا هذﻩ الورقة
ال mÏكت ا الطالب " .يتوجب ضمان سرية الاسماء بشكل تام".
i .3ي ال àايةُ ،يطلب من الطالب أن يقولوا بشكل مباشر وبشكل حوار حر:
•

ما ½ي ٔالامور ال mÏال يفضلوها iي دروسهم/ن بطريقة تعليمهم/ن ،وملاذا؟

•

وما ½ي ٔالامور ال mÏال يفضلوها iي املدرسة؟

 .4حوار عام باألسئلة التالية:
ً
ً
 ما هو شعورهم أثناء مراحل الفعالية املختلفة؟ ماذا كان لهم/ن سهال ،ماذا كان لهم صعبا ،ملاذا؟
 كيف أثرت الحقيقة الكامنة iي املرحلة ٔالاو¯ى والثانية بأ ðم لم يكونوا مضطرين لذكر أسماءهم/ن؟
 ما هو الفرق بن املرحلة ٔالاو¯ى والثانية iي الفعالية؟ هل أثرت عل Éم فكرة أن ٔالامور ال mÏكتبوها قد تكون
مكتوبة عKى اللوح؟ هل أثرت عKى ما تم اختيارة للكتابة عKى اللوح؟
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 هل تغ ت الطريقة نتيجة السرية؟ هل تغ ت املضامن – ملاذا وبماذا؟
 هل حقيقة عدم علمهم بما سيكتبه ٓالاخرون جعلت ٔالامر أسهل بالنسة لهم ،ام أصعب؟
ّ
املوجه والطالب؟ ماذا كان تأث ها عKى عالقات
 ما هو تأث عدم الكشف عن الهوية عKى العالقات بن
الطالب ببعضهم البعض؟
ّ
 ماذا من املمكن أن نتعلم من التجربة الصغ ة ال mÏتم تنفيذها عKى تأث ات عدم الكشف عن الهوية ع7
الشبكة؟
 ما ½ي التأث ات عKى املُر َ
اسلن؟ ما ½ي التأث ات عKى الكاتبن ،وعKى املسؤولن وعKى املجموعات
املتساوية؟
املرحلة ب – السريه ع الشبكة
 .1عKى الطالب أن يذكروا ما بن الخمس ا¯ى عشرة أمثلة لتعاب سرية عٕ 7الان نت بشكل عام ،وبتعقيبات
املتصفحن عKى املقاالت.
املوجه من املشاركن فحص إن كان هناك أي ّ
 .2تطلب ّ
ممات متشاركة للتعاب السريه؟ وما ½ي؟
تلخيص الفعالية:
من خلف الشاشة ،أحيانا ببعض السرية ،عKى عكس اللقاءات الشخصية إنشاء "بعد ذه ."mnمن املمكن أن
ُ
يساعد البعد الذه mnبتشكيل مواقف قد تعت 7استثنائيه وصاحبة قيمة إيجابية من جانب ،ولك àا قد تتيح الضرر
باآلخرين بسبب عدم احتمالية رؤية الرد.
حi ãÏي ظل السرية يتم أيضا تمويه عالقات القوة بن ٔالافراد ،والقليل من السرية قد يعطي شعورا بالحماية .من
ناحية أخرىُ ،يسبب إنكشاف املتصفح للعديد من املواقف iي موضوع واحد ا¯ى تغي iي املواقف لتناسب آراء
ٔالاغلبية بشكل سهل وسريع من أجل الشعور باالنتماء إ¯ى مجموعة ،ح ãÏلو كان ذلك عKى حساب إيذاء ٓالاخرين.
ملعلومات أخرى ،ننصح بالرجوع اeى:
املوقع ٕالالك وني الخاص بالكنيست ٕالاسرائيKي ،مركز البحث واملعلومات :رو·ي غودشميت" ،معلومات مهمة قبل
نقاش املوضوع :ال هيب ي الشبكة واستخدام التطبيقات "سيكريت".29.9.2014 ،
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فعالية رقم :5
إستخدام شبكة ٕالان نت إلنãاك الحقوق
أهداف الفعالية:
ّ
 تعلم ٕالاستخدامات املسيئة iي ٕالان نت وفحص أساليب التعامل معها.
املواد:
 مطبوعات ألحداث تم رفعها ا¯ى ٕالان نت -
ٕ .1الاذالل :انتحار ظابط نتيجة ملنشور إمرأة ا ïمته بالتمي :تم النشر ع 7موقع الوطن:
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/05/24/718886.html .2من هنا تبدأ الحرية" :لكم"
ينشر باتفاق مع "الديKي ميل" قصة نبيلة ال mÏنشرت صورها عKى أ ðا "انتحارية باريس"
http://lakome2.com/les-elections/7986.html

 .3الحياة واملوت بيد فيسبوك – السهولة غ املحتملة للنشر واملشاركة .تم النشر ع 7موقع العن السابعة:
http://www.the7eye.org.il/177411

 .4قامت إحدى املحاميات بكتابة "العمل مث مللل" عKى الفيسبوك ،وتمت مقاضا ïا بمبلغ  400ألف شيكل.
تم النشر ع 7موقع غلوبسhttp://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000848727 :
سورة العمل:
 .1يتم تقسيم الطالب ا¯ى مجموعات ّ
متكونه من  5-4مشاركن .تتلقى كل مجموعة حدث من ٔالاحداث الاربعة
ال mÏتظهر iي قائمة ٔالاحداث ،كما يطلب م àم قراءة الحدث واتخاذ القرار عKى من تقع املسؤولية بما يتعلق
بالحدث ،وماذا عليه أن يفعلوا؟ )تعامل شخ m»äمع ٕالان نت /بشكل مغاير ،التعامل القانوني ،تعامل
املجموعة مع ٕالان نت /بشكل مغاير(
֠ من ٔالاكيد أنه من املمكن حصول وضع يتضمن أك® من مسؤوول/ة عن الوضع املذكور واحتماليات
الرد املختلفة.
 .2نقاش عام حول النقاط التالية:
 ما هو احتمال ضرر الشبكة.
ُ
 بأي من الحقوق
الديمقراطية ½ي تمس؟ وكيف؟
 كيف يتم التعامل مع هذا املس؟
 .3تلخيص عام iي املجموعة ،بحيث يتم التطرق ا¯ى الفصل ب بأكاملة:
أ .عKى ّ
املوجه أن يقرأ النص التا¯يُ ،يطلب من الطالب أن يذكروا أمثلة ليكتبوا ¡ ا إجما¯ي الفعاليات الmÏ
تم عقدها iي الصف بموضوع ح ّرية التعب عٕ 7الان نت.
65

]" [...تسببت ٕالان نت وثورة املعلومات بضمان تحسن ّ
حرية التعب – الح ّرية iي التعب عن املواقف،
ّ
الح ّرية iي نشر املعلومات ،ال ّ
حرية للبحث والتعلم لتشكيل موقف ورأي ،حاسية ٕالاختبار وتشكيل الهوية
بشكل مستقل وهكذا" ] [...مع أن التغي ات الدراماتيكية iي هيكل إنتاج ونشر املضامن عٕ 7الان نت
ً
ً
تخلق فرص ال مثيل لها للتعب والنفوذ للمعلومات ،تنتج هذﻩ البيئة أيضا  ïديدا من نوع جديد عKى
ح ّرية التعب واستقاللية الفرد".24
ب .إن لم يطرح الطالب هذﻩ النقاط ٔالاتيه ،يتوجب إضاف§ ا:
 مساهمة ٕالان نت للعالقة ما بن املواطن للنظام الحاكم ،وما بن النظام الحاكم وبن املواطن.
ُ
الديمقراطية عن طريق
 مساهمة ٕالان نت ملكافحة الرقابة الخاصة باألنظمة الحاكمة غ غ
استغالل ّمة العوملة الخاصة بالشبكة.
 احتمالية استخدام ٕالان نت إلنتقاد النظام الحاكم ولدعمة ،بناء عKى الحاجة واملوضوع.
 باإلضافه ا¯ى ذلك ،من املجدي إبراز ٕالاستخدامات املسيئة للشبكة ،واحتمالية ضررها
ب ُ
الديمقراطية ،بالحق بالخصوصية ،وبالحق باالح ام واملساواة.

 .24الكن -كورن ،نيفا ) (2003الوسطاء الجدد ي "ميدان السوق" ٕالاف ا ;¥¦ëمن :القانون والنظام ح’ 2003 ,دار نشر نيفو صفحة .381
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ظاهرة التشه الالك وني " -شيمينغ"
توفر شبكة الان نت ٕالامكانيات من أجل ممارسة حرية التعب لكل إنسان وح ãÏأبعد الحدود ،وإ¯ى جانب ذلك فm
ً
توفر أيضا امكانية اساءة استعمال هذﻩ الوسيلة .تث ظاهرة "الشيمينغ" أو "التشه الالك وني" باستخدام شبكة
الان نت العديد من القضايا ال mÏتحتاج إ¯ى إعادة التفك حول املوازنة بن الحق iي حرية التعب وبن حقوق
أخرى ،مثل الحق iي الكرامة ،والسمعة الطيبة وغ ها.
"شيمينغ" أو التشه الالك وني ،هو كشف معلومات وتفاصيل شخصية حول شخص محدد بغرض تحق ﻩ ،أو
ٕالاساءة إليه أو السخرية منه ،أو إدانته هو أو تصرفاته ،أو إنتقادﻩ والتقليل من شأنه .نشهد iي السنوات الاخ ة
ً
ً
ارتفاعا حادا iي حجم ونسبة ظاهرة التشه ع 7شبكة الان نت ،يتم خاللها استعمال الحواسيب والهواتف
الخلوية ووسائل تكنولوجية أخرى تقوم عKى شبكة الان نت وشبكات التواصل الاجتما·ي كمنطلق لتوثيق واعالن
ونشر هذﻩ املعلومات .يمكن أن تكون هذﻩ املعلومات عKى شكل صورة أو فيلم أو نص ،بحيث توثق وتعرض عKى
ً
املشاهد أخطاء وشواهد شخصية ½ي iي نظر الناشر تعديا عKى التقاليد والقواعد الاجتماعية والتوقعات وتستحق
النقد الجما·ي ،مع كشف تفاصيل خاصة ومعلومات شخصية حول ذلك الشخص".
تسبب ظاهرة التشه الالك وني ،القلق للكث من املراهقن والاوالد والبنات والرجال والنساء العاملن iي مجال
التعليم .والذين يشهدون بشكل يومي مظاهر البلطجة عKى شبكة الان نت وال mÏتسبب للطالب والطالبات
ً
واملعلمن واملعلمات وللمواطنن واملواطنات أضرارا نفسية قاسية ،وهم يطالبون بتوف الحماية م àا ألفراد
مجتمعهم واملجتمع ككل.
تعرض طرق مختلفة للتعامل مع ظاهرة التشه الالك وني ،يق ح بعض املعلمن واملربن العاملن iي جهاز التعليم
اقامة فعاليات تثقيفية وقائية  ïدف إ¯ى تنبيه الطالب ألضرارها املستقبلية عKى أصدقا Ùم وح ãÏعKى الغرباء ع àم.
يق ح آخرون تقييد حاالت التشه باستخدام عقوبات تربوية .وiي املقابل هناك من يعلمون ٓالاخرين كيفية
التوجه للسلطات القانونية أو للشركات الاعالمية مطالبن بتدخلها iي فرض الرقابة عKى املضامن املسيئة .لتعليم
هذﻩ الاس اتيجيات أهمية كب ة ،إال أ ðا يجب أن تتم بعد فهم عميق إلمكانية استخدام التشه الالك وني من
أجل الاساءة لحرية التعب بشكل عام ،وللنقد املشروع iي الح العام بشكل خاص.
لذا تتطرق الفعاليات التالية إ¯ى موضوعن أساسين ،الحماية من التشه الالك وني من ناحية ،واملحافظة عKى
حرية التعب ع 7الاعالم الاجتما·ي iي ظروف إنعدام توازن القوى من ناحية أخرى .ومن أجل التعامل مع التوتر
الديمقراطي بن طرiي هذﻩ املعادلة ،فإننا نق ح الفعاليات ٔالاربع التالية:
.1
.2
.3
.4

التعريف بمصطلح التشه الالك وني.
طرق الحماية من التشه الالك وني.
هل هناك تشه مشروع؟ )حول ظاهرة التشه iي حاالت عدم املساواة iي موازين القوى(.
التمي بن التشه وبن النقد الديمقراطي املشروع ع 7الاعالم.
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الفعالية :6
ما هو التشه الالك وني؟
هدف الفعالية
 التعريف بظاهرة التشه الالك وني عKى وطرق التعامل معها.
ٔالادوات:
 هواتف أو حواسيب لكل طالب/ة.
 أوراق أو بطاقات وأقالم.
س الفعالية:
 .1سيطلب من الطالب أن يفكروا بحاالت تعرضوا ف Éا للتشه عKى الشبكة والحاالت ال mÏقاموا هم ف Éا
بالتشه بأصدقا Ùم .بعد ذلك سيطلب م àم اختيار واحدة من تلك الحاالت وكتاب§ ا دون الاشارة إ¯ى اسما Ùم
و/أو اسماء من كان لهم عالقة) .ال ضرورة بأن تتعلق القصة املطروحة بأصدقا Ùم iي الصف أو iي املدرسة(.
 .2يتم جمع ٔالاوراق iي قبعة أو iي صندوق ثم خلطها.
 .3يتم توزيع الطالب iي مجموعات عمل صغ ة تضم كل م àا من  5-4مشاركن.
 .4تحصل كل مجموعة عKى أوراق تحمل حاالت تشه تمت كتاب§ ا iي املرحلة ٔالاو¯ى من الفعالية ،بعدد ٔالاعضاء
iي املجموعة.
 .5سيطلب من كل مجموعة قراءة الحاالت والتطرق لألسئلة التالية iي كل حالة م àا:
ً
• هل الحالة املقروءة تعت 7تشه ا؟
• هل كان من املف ض منع نشرها بواسطة رقابة فعالة؟
• هل يجب يجب تركها منشورة iي ٕالاعالم ،أو اعتياد نشر املنشورات املسيئة من هذا النوع أو تطوير
"مناعة" داخلية؟
• هل يجب التعامل مع الحالة ع 7تعزيز الشعور باملسؤولية لدى املشاركن واملشاركات كي يمتنعوا عن نشر
ردود ومنشورات مسيئة لآلخرين؟
 .6النقاش الجما·ي:
• يتشارك املمثلون عن املجموعات باستنتاجا ïم.
ً
ً
• يصوغ الجميع تعريفا ملصطلح التشه ويق حون طرقا للتعامل معه؟
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֠

مالحظات للموجه:

يجب الاحتفاظ باألوراق ال mÏكتبت عل Éا حاالت التشه للفعالية التالية .اذا كتبت الحاالت بخط يد غ مقروء،
قوموا بطباع§ ا عKى بطاقات من أجل الفعالية التالية.
ً
ً
ً
كشف حاالت التشه كتابيا يمكنه أن يكون أمرا صعبا عKى ضحايا الظاهرة ،عKى املوجهن أن يكونوا متفهمن
لهذا ٔالامر ،وiي الحاالت الصعبة العمل بإحدى هذﻩ الطرق:
.1
.2

.3

.4

تحويل الحالة إ¯ى نقاش مبدأي للمجموعة وبذلك تجنب توجيه الانظار نحو شخص معن iي املجموعة.
اق اح العودة لهذا املوضوع iي املرة التالية ،وبن اللقاءين يتم التحدث مع الطالب/ة وسؤاله ان كان يرغب
بمواصلة النقاش iي الصف أو iي نطاق آخر) .عالي ،تأدي  ،mأو غ ﻩ؟( ومواصلة معالجة املوضوع بناء عKى
إجابة الطالب/ة.
سؤال الطالب إذا مر أحدهم بتجربة مشا¡ ة ورغب بمشارك§ ا مع الاخرين iي الصف؟ iي حال املوافقة ،يجب
ً
الاشارة إ¯ى أن املشكلة أحيانا ½ي اجتماعية وعامة وليست شخصية ،وأن علينا معالج§ ا بوسائل اجتماعية /
ً
ً
سياسية .وiي هذا السياق يمكن مثال التساؤل ملاذا ال يتكاتف الطالب املتضررين من اجل العمل معا ملواجهة
الظاهرة؟
الفحص مع الطالب ان كانوا معنين بتحويل تصرفات الشخص املm»æء ملعيار  /قانون iي الصف) .انت وا،
ليس الشخص املساء إليه(.
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الفعالية :7
ما بن التشه الالك وني والنقد املشروع
أهداف الفعالية
أ .تطوير قدرة الطالب عKى التمي بن التشه الالك وني وبن النقد العادل.
ب .استيضاح ،عKى أساس ان هناك فرق بن الاثنن ،كيف يمكن التصرف؟ هل نقوم بفرض رقابة عKى النقد
وعKى التشه ؟ هل نسمح بكالهما؟ هل نمنع أحدهما دون ٓالاخر وأ ما؟
ٔالادوات
 هواتف محمولة أو حواسيب
 أدوات كتابة
س الفعالية:
 .1يتم توزيع الطالب iي مجموعات تضم كل م àا من  5-4مشاركن.
 .2يطلب من كل مجموعة العمل وفق الاق اح التا¯ي:
أ .فليبحث كل واحد من املشاركن iي صفحته عKى الفيسبوك أو عKى الواتساب ،أو عKى توي عن نصوص
ً
ً
تمثل نقدا عادال حول صديق ،أو مؤسسة ،أو دولة ،ناشط سيا¼» mاو اجتما·ي.
ً
ب .ابحثوا عن نصوص تمثل تشه ا الك ونيا.
ً
ً
ت .حضروا قائمة مش كة بن اعضاء املجموعة الصغ ة ف Éا جدول يضم الحاالت ال mÏتعت 7نقدا عادال من
ً
جهة والحاالت ال mÏتمثل تشه ا من جهة أخرى.
ث .بعد التوزيع :اختاروا واحدة من الامكانيات التالية للعمل:
 oباعتبار أن هناك فرق بن الاثنن ،كيف يجدر التصرف؟ هل نفرض رقابة عKى النقد وعKى التشه ؟
هل نسمح بكالهما؟ هل نمنع أحدهما دون ٓالاخر وأ ما؟ وملاذا؟
 oعKى اعتبار أنه ال يوجد فرق ،او انه ال يمكن التفريق بن الاثنن ،كيف يجدر بنا التصرف؟
 .3نقاش iي املجموعة ٔالام:
• تعرض كل مجموعة التمي الذي وضعته بن حاالت التشه وبن حاالت النقد العادل )iي حال كان هذا
ً
موجودا(.
• تعرض كل مجموعة استنتاجا ïا حول طريقة العمل فيما يتعلق بكل واحدة من هذﻩ الظواهر.
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الفعالية :8
التشه الالك وني املشروع وغ املشروع
أهداف الفعالية:
أ .التعلم عن عملية اتخاذ القرارات iي حاالت القوى غ املتعادلة.
ب .التعلم عن انواع ٕالاساءة املمكنة iي عملية اتخاذ قرارات غ عادلة.
ت .فحص الطرق املناسبة والفعالة للرد عKى املنشور iي الان نت.
ٔالادوات
 لوح شوكوالتة.
 ثالث رزم بسكويت )اثنتان لالستخدام ،وواحدة احتياطية(.
 حجر نرد )يفضل احضار واحد آخر كاحتياط(
  16بطاقة ،مرقمة من  1ح.16 ãÏ
ً
 علبة طباش ملونة وفوطة لتنظيف ٔالارض .بدال عن ذلك يمكن استعمال أوراق مقواة بقياس ) (A4مرقمة
من  1ح.25 ãÏ
س الفعالية:
املرحلة أ :لعبة الشوكوالتة
 .1التحض  :باستخدام الطباش امللونة ترقم بالطات الغرفة بأرقام متصاعدة من  1ح 25 ãÏأو نرتب اللوحات
املرقمة عKى ٔالارض.
 .2نضع عKى البالطة رقم  25لوح الشوكوالتة ،عKى بالطة رقم  10وعKى بالطة رقم  19نضع البسكويت) .يمكن
ً
وضع اشارات عKى هذﻩ البالطات ،عKى شكل نجوم مثال(.
 .3نخلط البطاقات املرقمة من  1ح 16 ãÏونطلب من كل مش ك/ة ان يختار بطاقة واحدة بحيث ال يتمكن
املش ك من رؤية الرقم املسجل عKى البطاقة.
ً
إذا كان عدد املشاركن iي الفعالية كب ا ،يجب توزيع املجموعة عKى مجموعات من  3مشاركنi .ي هذﻩ
الحالة تأخذ كل مجموعة بطاقة واحدة فقط تستخدم "كالعب" عن املشاركن الثالثة.
 .4نوضح الهدف من اللعبة وقواعدها:
• هدف اللعبة :الفوز بلوح الشوكوالتة.
• تستخدم البطاقة املرقمة كبيدق للعب.
• يضع كل مشارك البطاقة ال mÏفاز ¡ ا عKى البالطة املرقمة بنفس الرقم )إذا فاز عKى سبيل املثال ببطاقة
مرقمة بالعدد  ،3يضعها عKى البالطة ال mÏرقمها  ،(3ومن هذﻩ البالطة يبدأ بالتقدم.
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ً
• يلعب أوال من يمتلك البطاقة ذات الرقم ٔالاعKى.
ً
• نتقدم iي اللعب وفقا للرقم الذي يظهر عند رمي ال¿ د.
• ينت mاللعب عندما يصل أحد املشاركن إ¯ى البالطة ال mÏوضع عل Éا لوح الشوكوالتة.
• من يصل إ¯ى البالطة ال mÏوضع عل Éا البسكويت يفوز به ،ولكن بانتظارﻩ مفاجأة أخرى ،يكشفها املوجه
فقط حينما يصل أول مش ك إ¯ى هناك.
 .5يعلن املوجه بدأ اللعب .عندما يصل أول املشاركن إ¯ى "بالطة املفاجأة" ،يعلن املوجه أنه يحق لذلك الالعب
أن يسن قانونا يلزم به بقية املشاركن iي اللعبة.
֠ مالحظات للموجه خالل اللعبة:
أ .عKى املوجه أن يمتنع عن ابداء رأيه بالقانون الذي يضعه من يصل إ¯ى بالطة البسكويت وعليه أال يتدخل
برد فعل ٓالاخرين عKى القانون أو عKى واضعه ،ح ãÏلو امتنع أحدهم عن الال ام بالقانون وح ãÏلو قام
أحدهم باالستيالء عKى الشوكوالتةi .ي جميع ٔالاحوال ،عKى املوجه أن يمتنع عن التدخل عدا الحاالت
املتطرفة من التحق والعنف.
ب .يجب ٔالاخذ بالحسبان أنه خالل اللعب يمكن أن تحدث أحداث مختلفة ومشاكل سلوكية غ متناهية،
ال يمكن توقعها.
مثال عKى ٔالاحداث ال mÏيمكن حدو 5ا:
• من يفوز باألحقية iي وضع قانون يقرر أن يحصل هو عKى الشوكوالتة وبذلك تنت mاللعبة.
•
•
•
•

يمكن أن يقرر واضع القانون أن من يفوز بالبسكويت فقط يحق له الفوز بالشوكوالتة.
ً
يمكن لواضع القانون أن يشرع قانونا ينص عKى أن يبدأ الجميع اللعب من نفس النقطة.
ً
يمكن أن يضع املشرع قانونا يحدد أنه من يفوز بالشوكوالتة ،عليه أن يتقاسمها مع ٓالاخرين.
ً
يمكن للمجموعة أيضا أن تتصرف بطرق مختلفة :أن تقبل قوانن اللعبة بصمت؛ الاحتجاج عKى قوانن
اللعبة بعنف؛ أن تضع لنفسها قوانن جديدة وهكذا.

املرحلة ب :نقاش جماي يعد انãاء اللعبة
 .1يطلب املوجه من كل مشارك أن يوضح كل مشارك ما الذي فكر به ،وما الذي شعر به وما الذي قام به خالل
اللعبة.
ً
 .2أي من الفعاليات ال mÏقام ¡ ا املشرعون كانت مسيئة ومجحفة بحق من لم يكن قادرا عKى املشاركة iي وضع
القانون.
أ.
ب.
ت.
ث.

ما ½ي الفعاليات ال mÏقام ¡ ا املشاركون وكانت مسيئة بحق زمال Ùم املساوين لهم؟
هل يجدر التشه باملشرعن وبقواني àم املجحفة عKى املستوى الاجتما·ي ،هل يجدر الامتناع عن ذلك،
هل يجدر اتخاذ خطوات أخرى وما ½ي؟
هل يجدر التشه بالزمالء iي اللعبة الذين تصرفوا بطريقة غ عادلة؟
هل يجب استعمال الحق iي التشريع من أجل التعامل مع املسيئن؟
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ج .هل يجدر التشه باملm»æء ح ãÏيتم وضع قانون عادل بديل؟
 .3للتلخيص يمكن الطلب من املشاركن أن يقرأوا نصن يعرضان امكانيات متناقضة كرد عKى الاعمال املسيئة
iي ٕالاعالم – ٔالاول يعطي شرعية للتشه iي حاالت عدم التساوي iي مان القوى والثاني يرفض هذﻩ الامكانية.
֠ مالحظة للموجه:
ً
يكون التشه أحيانا أداة بيد املجموعات الضعيفة تستخدمه من أجل حماية حقوقها ،مع ذلك علينا ان
نفحص إن كان باإلمكان تحقيق نفس النتيجة بطرق أخرى .وإن كان باإلمكان التقليل من التشه باملجموعة
القوية عKى يد املجموعة الضعيفة واملحافظة iي نفس الوقت عKى حقوقها بشكل ناجع ،وكيفية القيام بذلك؟

نصوص مق حة:
• مشروع قانون ملنع القذف والتشه 2011
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a27233d0-39ba-4e44-b4e9-694ec562f74c&lang=ARB

ٔ .3الاكاديميا ٕالاسرائيلية ّ
تتطوع ملحاصرة حرية التعب عن الرأي وقمعها
http://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
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الفعالية :9
طرق الحماية من التشه الالك وني
أهداف الفعالية
أ .تعريف الطالب بالطرق املمكنة للحماية من التشه الالك وني عن طريق فرض الرقابة.
ب .التعلم عن الطرق املختلفة الاضافية للحماية من التشه الالك وني.
ت .التعرف عKى ٓالاثار املمكنة الستخدام هذﻩ الوسائل عKى حرية التعب بشكل عام وعKى عناصرها الخاصة.
ٔالادوات





عدد من املقاالت او النصائح عن الطرق املمكنة للتعامل مع التشه ) .معلومات عن طرق التعامل مع التشه
مرفقة iي  ðاية الفعالية(.
أوراق الحاالت والقصص من الفعالية رقم )1مطبوعة أو أصلية كما كتبت(.
ورق مقوى بعدد املجموعات ،الصق.
أوراق أو بطاقات فارغة ملن يرغب بكتابة قصص أخرى.

س الفعالية:
 .1يتم توزيع الطالب iي مجموعات تضم كل م àا من  5-4مشاركن .وتحصل كل مجموعة عKى:
ً
• عدد من البطاقات تحمل قصصا من الفعالية السابقة؛
• ورقة ف Éا طرق التعامل مع التشه الالك وني؛
• ورق مقوى.
 .2مهمة املجموعات -
• يقرأ كل مشارك وبالدور ،القصة املتعلقة بالتشه ال mÏحصلوا عل Éا ويضعو ðا مقابل الطريقة املناسبة
لفرض الرقابة عل Éا ،او طريقة التعامل معها.
ً
• يبدأ افراد املجموعة نقاشا حول كيفية تشكيل الورق املقوى املش ك الخاص ¡ م ،والذي سيعرضونه
بعدها عKى الجميع.
• تب mnكل مجموعة الورق املقوى بالطريقة ال mÏترغب ¡ ا.
 .3النقاش ي املجموعة ٔالام:
• تعرض كل مجموعة ما صنعته iي الورق املقوى.
• تتحدث كل مجموعة عما تعلمته حول طرق التعامل مع التشه الالك وني..
• تتحدث كل مجموعة عن خالفات الرأي ال mÏبرزت بن أعضاء املجموعة.
• تصيغ كل مجموعة املشاكل ال mÏستنجم عن فرض الرقابة عKى التشه الالك وني..
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طرق للتعامل مع التشه الالك وني
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الغاء الصداقة  /حجب الشخص املm»æء.
التوجه للنظام القضائي بمساعدة ٔالاهل بطلب إلزالة ما هو منشور.
التوجه لشركة ٕالاعالم من أجل إزالة املنشور.
تشريع قانون داخKي ملجتمع املدرسة.
التجاهل.
اقامة موقع ان نت مضاد.
صياغة رد مكتوب ب§ ذيب وبوضوح عن موضوع ٕالاساءة وآثارها.
تعليق املنشور املm»æء أمام م¿ل كاتبه.
التوجه للمستشارة و/أو للمربية iي املدرسة.

֠ مالحظات للموجه:
ً
ً
• من املهم الاستفسار من الطالب اذا كان ردهم عKى ظاهرة التشه محقرا ومسيئا.
• هل هم معنيون بإيجاد حل غ مm»æء؟ حل يm»æء بشكل أقل قدر ٕالامكان؟ رد من نوع آخر؟
مقاالت حول طرق للتعامل مع التشه الالك وني
 .1دعم ضحايا املضايقات عٕ 7الان نت :املقال :من وي أزمãا السابقة مع "كلينتون"" ..مونيكا لوينسكى"
ً
مشروعا لدعم ضحايا التحرش والتشه ٕالالك وني
تطلق
 .2الكتابة املضادة عKى الفيسبوك ،التوجه للصحافة ،للكنيست وللوزراء :املقال :التحريض باملدارس
ٕالاسرائيلية" :أريد أن أقتل الود" /http://www.arab48.com
 .3طلب الوزارة من ادارة موقõي التواصل الاجتما·ي “فيسبوك” و”توي ” حذف نشورات وصفحات وحسابات
شخصية ،وiي املقابل الرد :تدشن َ
وسم مضاد :املقال :ادارتا “فيسبوك” و”توي ” تحذفان  70باملائة من
ألóا “تحريض” ّ
املنشورات ّ
ضد إسرائيل http://www.raialyoum.com/?p=455580
ُ
 .4تجاهل السلطات لقضايا التحريض ضد ٔالاقليات .املقال :بـكرا يرصد ":كهانا صدق" موجة من العنصرية
الجديدة ضد املواطنن العرب http://www.bokra.net/Article-1307678
 .5الاعتقال – املقال :الشاعرة دارين طاطور تروي قصة اعتقالها ومحاكمãا .نشرت املقابلة للمرة ٔالاو¯ى
باللغة الانكلية عKى موقع “ ”salon.comيوم  ،10.8.2016ثم عKى موقع "هعوكتس -اللسعة" باللغتن الع 7ية
والعربية/http://www.madarcenter.org .
ً
 .6التوجه للشرطة – املقال :مÝان" :نيابة الدولة ترفض اعتبار مصطلح "املوت للعرب" تحريضا"
/http://wadina.net/news/news /17065
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الفصل الخامس:

عالقات ٔالاكية ؤالاقلية ي سياق ّ
حرية التعب
مقدمة
الديمقراطي عKى مبادئ ال ّ
ُ
حرية واملساواﻩ ما بن البشر .بسبب منح قرار
يتأسس النظام الحاكم ونمط الحياة
ٔالاك® يةٔالاولوية لألفراد املنتمن لها ،من ٔالافضل أن نستخدمه فقط iي ٔالاوقات ال mÏال تستطيع جميع ٔالاطراف
تحقيق إراد ïا بشكل متساو.
ُ
الديمقراطية بإتخاذ وسائل
من منطلق ٕالاع اف بأن قرار ٔالاك® ية يضر بحقوق ٔالاقلية ،تقوم املؤسسات واملنظمات
الحذر ،وال mÏتضمن عدم إسائة قرار ٔالاك® ية بالحقوق ٔالاساسية لألفرادi .ي كث من ٔالاحيان ،يتم ترسيخ حماية
هذﻩ الحقوق ٔالاساسية iي الدستور أو القانون ٔالاسا¼» ،mكما أنه يتم تقييد الحاالت الُ mÏيستخدم ¡ ا قرار ٔالاك® ية.
الديمقراطي املبدئي ّ
ُ
املؤيد للحق املتساوي لحرية التعب لجميع ٔالافراد واملجموعات ،وعKى
عKى الرغم من املوقف
الرغم من وسائل الحذر ال mÏيتم اتخاذها ضد مس ٔالاك® ية بالحقوق ٔالاساسية ،فإنه iي الحقيقة ،من الصعب
عKى الاقلية التعب عن نفسها iي ّ
الح العام ،بينما ذلك أسهل بالنسبة لألغلبية .أسباب صعوبة ٔالاقليه iي التعب
عن نفسها iي ّ
الح العام بشكل حر ½ي مختلفة ومتنوعة .لبعضها عالقة أساسية باألك® ية )ضغط اجتما·ي،
املب ãnاملؤس m»æوالتنظيم mوغ ة( ،بينما هناك أسباب أخرى لها عالقة باالقلية وبطريقة سلوكها مع الوضع الذي
تواجهه) .رقابة شخصية ،نقص الشجاعة املدنية(.
ضمن سلسلة الفعاليات iي هذا الفصل ،سنعرض صعوبات التعب الحر املتساوي الخاص باألقلية ،كما أننا
سنش ا¯ى أساليب محتملة للتعامل معها .وايضا سنش ا¯ى انواع مختلفة من ٔالاك® ية ؤالاقلية وعKى صعوبة كل
م àم للتعب بشكل متساوي iي ّ
الح العام.
ّ
ّ
الغوية – iي بعض ٔالاحيان ،يتم تمي ٔالاك® ية عن ٔالاقلية عن طريق اللغة ال mÏيتحد 5اi .ي اسرائيل،
املنالية
.1
تنتم mا¯ى مجموعات ٔالاقلية اللغوية مجموعات مثل :العرب ،واملهاجرين الجدد وغ هاi .ي ظل نقص موائمة
لغوية متساوية لكل اللغات ،هناك أولوية واضحة لح ّرية تعب ٔالاك® ية.
 .2أغلبية وأقلية ثقافية ،ودينية ،وقومية ،وجندرية – iي بعض ٔالاوقات ،يتم تمي ٔالاك® ية عن ٔالاقلية عن
طريق ديانته /ثقافته /هويته ،وجنسة .تمنح قرارات ٔالاغلبيه iي املؤسسات وiي أجهزة صنع القرار أولويه
للتعاب الثقافية الخاصة باألك® ية ،وهكذا يتم طمس قدرة التعب الثقاiي /الدي /mnالجندري والقومي الخاص
باألقلية.
ٕ .3الامكانية املتساوية للتعب عن املواقف الثقافية السياسية – iي العادة ،تجد ٔالاقلية السياسية صعوبة iي
التعب عن مواقفهاi ،ي بعض ٔالاحيان ،بسبب نص قوانن تمنع ٔالاقليه من التعب الحر عKى يد ٔالاك® ية ،وiي
أحيانا اخرى ،بسبب بناء عمليات اتخاذ قرارات ال mÏتخلق إقصاء ألصوات ٔالاقلية ،أو بسبب ضغوطات ظاهرة
أو ّ
سرية ضدها.
ّ
ً
من املمكن طبعا التوسع iي هذا السياق والتعلم عن أنواع اضافية من ٔالاك® ية ؤالاقلية وال mÏتؤدي ا¯ى عدم
املساواة iي التعب iي ّ
الح العام ،لكننا سنكتفي iي هذا ال 7نامج باألمثلة ال mÏذكرناها.
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فعالية رقم :1
املنالية الل ّ
ّ
غوية
أهداف الفعالية:
ّ
أ .التعلم عن ٕالايجابيات الكب ة الخاصة باألك® ية اللغوية للتعب بشكل حر.
ّ
ب .التعلم عن أساليب التعامل مع الحاجز اللغوي ¡ دف تقليص فجوات التعب الحر.
مواد مساعدة وأدوات:
 أوراق وأدوات كتابة.
سورة العمل:
 .1إعالم الطالب أنه سيتم اليوم iي الصف عقد نقاش باللغة ٕالانجلية ،وأنه من املمكن الكتابة باللغة
ٕالانجلية فقط .سيكون موضوع النقاش" :إمكانية تقليص امتحانات البجروت ا¯ى أربعة مواضيع".
i .2ي البداية ،عKى جميع الطالب أن يكتبوا باللغة ٕالانجلية تفس ا ïم الداعمة للعرض عKى ورقة بخط مقروء،
وبعد ذلك ،عل Éم تعليق ورقة التفس ات عKى لوح الغرفة الدراسية وأن يقفوا بجانبه.
 .3عKى كل الطالب أن يقرأوا كل بدورﻩ ماذا كتبوا ،كما عل Éم أن يردوا عKى أسئلة أصدقا Ùم ال mÏسيتم طرحها
وال mÏتتعلق بما كتبوﻩ باللغة ٕالانجلية.
ّ
التطرق ا¯ى النقاط التالية:
 .4عقد نقاش عام ،عKى الطالب والطالبات
 كيف تصرفوا خالل املهمة؟ وكيف كان تصرف أصدقاؤهم؟
 ماذا كان شعورهم ،أفكارهم ومدى أش اكهم ،كيف كان تأث اش اك الباقن أثناء تنفيذ املهمة عل Éم؟
 هل قاموا بالتعب بشكل حر أم ال؟ هل كانت هناك مساواﻩ بالغرفة للتعب ؟ كيف نعم وكيف ال؟
 مقارنة الوضع الحا¯ي iي الغرفة بالتجارب الّ mÏ
مروا ¡ ا بالحياة ،بغض النظر إن كانوا منتمن ا¯ى الاقلية
اللغوية أم ا¯ى ٔالاك® ية اللغوية.
 .5عKى الطالب أن يقرروا بأي من ٔالاساليب التالية سيتصرفون iي حالة وجود فجوات iي التعب ال mÏمصدرها
ٕالاختالف اللغوي بن ٔالاك® ية ؤالاقلية.
ّ
• يتكلم من يعرف ٕالانجلية فقط.
• كل مشارك يتحدث بلغته.
• كل مشارك يتحدث بلغته ،مع ترجمة فورية ملتحدثي لغة ٔالاقلية.
ّ
• كل مشارك يتحدث بلغته ،مع ترجمة فورية للغتن.
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 .6عKى جميع الطالب أن يقرروا كيف يتوجب التصرف iي نقاشات الكنيست العامة:
ّ
• يتحدث من يتكلم الع 7ية فقط.
ّ
• يتحدث كل ممثل بلغته.
•

يتحدث كل مشارك بلغته مع ترجمة فورية ملتحدثي لغة ٔالاقلية.

•

توف ترجمة فورية للغتن.

ّ
 .7عKى الطالب أن يفحصوا موقفهم بما يتعلق بالتعب اللغوي الحر الخاص باملشاركن واملشاركات iي الغرفة،
ّ
كما عل Éم مقارن§ ا مع موقفهم الذي يتعلق بالتعب الحر iي الكنيست.
 .8لتلخيص النقاش ،عKى الطالب أن يعرضوا مواقفهم بموضوع التعب الحر الخاص باألقلية ؤالاك® ية اللغوية،
كما عل Éم أن يعرضوا أساليب التعامل مع عدم املساواة بن أعضاء املجموعتن.
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فعالية رقم :2
ّ
ٔالاكية ؤالاقلية ي الح Ýالعام
أسماء الشوارع – ٕالاقصاء الثقاي والقومي والجندرياeي
أهداف الفعالية:
 التعلم عن إقصاء املجموعات الثقافية ،والدينية الوطنية والجندرية للسكان ،وعن إخفاء املعلومات وعن
تأث ها عKى املجتمع.
املواد املساعدة ؤالادوات:
ُ
 خارطة للمدينة ال mÏتعقد ¡ ا الفعالية  -بناء عKى عدد املجموعات.
 أدوات كتابة وأوراق لجميع املش كن ،لوحات بريستول وورق الصق.
سورة الفعالية:
 .1يتم تقسيم الطالب ا¯ى مجموعات تتكون من  5-4مش كن ومش كات .يجب توزيع الخرائط عKى الطالب،
يجب أن تحتوي الخارطة عKى أسماء الشوارع  /الحارات ال mÏيسكنون ¡ ا ولوحة بريستول وأدوات كتابية .عKى
كل مجموعة أن ّ
تنفذ املهام التالية:
 التمعن بأسماء الشوارع /الحارات املذكورة عKى الخارطة ،يتوجب اختيار  15-10إسم واستبدالهم بأسماء
أخرى عل Éم اختيارها.
 عKى املجموعة ان تكتب عKى ال 7يستوالت ما ½ي الشوارع /الحارات ال mÏاختاروا تغي أسماءها ،وما ½ي
ٔالاسماء الجديدة ال mÏأطلقوها عKى الشوارع /الحارات .عل Éم تعليق اللوحة الورقية عKى أحد جدران
الغرفه الدراسية.
ّ
ُ .2يطلب من أعضاء جميع املجموعات أن يتمعنوا بلوحات بريستول ،عل Éم أن يكتبوا مالحظا ïم ال mÏتتعلق
لإلق احات ال mÏتم اختيارها لألسماء البديلة.
 .3عقد نقاش عام بما يتعلق بالنقاط التالية:
 ماذا تعلمتم عن أسماء الشوارع /الحارات املتواجدﻩ iي مدنكم وعن العالقة ما بن ٔالاك® ية الثقافية،
الدينية ،القومية ،الجندرية وبن ٔالاقلية iي مدنكم؟
 ماذا تعلمتم عن التغي ات ال mÏأجر ïا مجموعتكم عKى أسماء الشوارع /الحارات ،وعن التغي ات الmÏ
أجر ïا باي املجموعات عKى عالقات ٔالاك® ية ؤالاقلية ،الدينية ،القومية ،الجندرية iي مدنكم؟
 ماذا تعلمتم عن الفرصة املتساوية الخاصة باملجموعات iي مدنكم لتحقيق التعب عن ثقاف§ ن؟ هل
ساهم تغي كم لالسماء عKى ترسيخ قيمة للمساواة ،وتمكن مجموعاتكم ،أو تمكن قوة مجموعة
ٔالاك® ية؟ غ ذلك؟
 هل لديكم أي أمثلة أخرى للمساواة أو لعدم املساواة iي التعب  ،الدي ،mnالقومي ،الجندري؟
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فعالية رقم :3
الصعوبة ي التعب عن موقف ٔالاقلية بشكل عام،
وعن موقف ٔالاقلية السياسية بشكل خاص.
أهداف الفعالية:
أ .التعلم عن صعوبات التعب عن موقف ٔالاقلية بشكل عام ،وعن موقف ٔالاقلية باملواضيع السياسية بشكل
خاص.
ب .التعلم عن منظومات قمع ٔالاك® ية ،وتعلم مواقف ٔالاقلية.
ت .التعلم عن الصعوبات ال mÏتواجهها الاقلية للدفاع عن نفسها أمام ٔالاك® ية.
ث .التعلم عن الصعوبات ال mÏيواجهها ٔالاك® ية للدفاع عن ٔالاقلية الشرعية.
مواد مساعدة وأدوات:
 لوحات بريستول ،أقالم تخطيط ،أدوات كتابة.
 نصوص تحتوي عKى مصطلحات تحدد سلوكيات أو ظواهر من موضوع ٕالاعالم والعلوم ٕالاجتماعية ال mÏتشرح
العالقات ما بن ٔالاك® ية ؤالاقلية بما يتعلق بح ّرية التعب  -مرفق.
 أجهزة حاسوب أو هواتف محمولة مرتبطة باإلن نت.
سورة الفعالية:
 .1يتم تقسيم الطالب ا¯ى مجموعات تتكون كل واحدة م àا من  5مش كن .يتم اعطاء كل مجموعة نص يحتوي
عKى شرح سلوك ّ
معن تنتهجه ٔالاك® ية مع ٔالاقلية ،وسلوك آخر تنتهجه ٔالاقلية مع ٔالاك® ية.
ّ
 .2عKى كل مجموعه أن تتعلم املصطلح الذي تلقته ،كما عل Éا أن تأتي بأمثلة من الواقع بحيث تعكس هذﻩ
ٔالامثلة املصطلح .عKى املجموعة أن تختار أسلوب لتعليمه لطالب الصف.
ُ ّ
 .3أمام الجميع ،عKى كل مجموعة أن تعلم الظاهرة ال mÏقرؤوا ع àا بالطريقة ال mÏاختار ïا ال ،mÏكما عل Éا أن
ُ ّ
نعلم التفس ات لوجودها.
i .4ي  ðاية مرحلة التعليم الخاصة بجميع الطالب عKى أيدي املجموعات ،يتوجب عقد نقاش بالنقاط التالية:
• ما ½ي ٔالامور ٔالاساسية ال mÏتم تعليمها؟
• ماذا تعلموا عن أنفسهم وعن املجموعات ال mÏينتمون ال Éا كأغلبية وأقلية؟
ّ
• ماذا تعلموا عن أساليب قمع ٔالاك® ية لألقلية؟
• برأيكم ،كيف من املمكن أن ُي ّ
حولوا الخ 7ة والعلم الذي اكتسبوﻩ ا¯ى نشاط وفعاليات؟
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تأث سل¥æ
بتخوف ٔالاشخاص من دفع ثمن اجتماي وقضائي نتيجة لتعب ّ
ّ
الظاهرة ال» ¥تتمحور
معن ح» ³لو كان التعب
ً
ّ
شرعيا ،تسمى ب "التأث السل ."¥æقد يؤدي هذا التخوف اeى أن يقوم ٔالاشخاص بتفعيل "الرقابة الشخصية"-
أن يصمتوا أو أن ّ
يجملوا انتقادهم أو فكر£م ال» ¥أرادوا التعب ع]ا.
املثال ٔالاول:
ّ
املعلمن التحض ية للعام الجديد ،تحادثوا فيما بي àم – ّ
ّ
منسقة التعليم
تخيلوا الوضع النظري التا¯ي :قبل جلسة
ٕالاجتما·ي iي املدرسةّ ،
مدرسة قديمة ،وأستاذ التعليم الجسدي الجديد ،سيكون هذا عامه الاول iي التدرس،
قررت ّ
تحادثوا بموضوع التقسيم غ العادل ملانية املدرسة بن املواضيع املختلفةi .ي خالل الجلسةّ ،
منسقة
ّ
التعليم ٕالاجتما·ي أن ترفع ادعاءها ا¯ى مديرة املدرسة والطاقم والذي يتعلق بنقص تخصيص مانيات لصالح
فعاليات اجتماعية خارج املدرسة .عند ان§ اء ّ
املنسقة من الحديث ،تفاجأت بتوبيخ املديرﻩ لها حن قالت" :إن لم
ّ
مدعوﻩ للبحث عن مدرسة أخرى للعمل ¡ ا!" .التفت مديرة املدرسة ا¯ى باي ّ
املدرسن
يالئمك املبلغ املرصود ،أنت
ّ
وسأل§ م" :هل هناك أية ادعاءات ألحد آخر تتعلق بأسلوب إدارتي للمدرسة؟".
املثال الثاني:
تزايد iي ٓالاونة ٔالاخ ة حول أماكن عمل ومؤسسات أكاديمية ال mÏاتخذت اجراءات عقابية تجاﻩ موظفن أو طالب
بسبب تعاب ع 7الشبكة ،وحول صفحات الفيسبوك ال mÏتعمل لهدف الكشف عن املوظفن والتسبب بفصلهم.
مالحظة :تذكر جمعية حقوق املواطن القاعدﻩ بأنه ال يوجد لصاحب العمل أية مسؤولية عن تعاب املوظفن iي
ّ
حيا ïم الخاصة خارج إطار العمل ،وممنوع عليه أن يتجسس عل Éم أو أن يتدخل بحيا ïم خارج مكان العمل عن
طريق العقوبات .بل أن قانون مساواة الفرص iي العمل يمنع صاحب العمل أن ُي ّم ضد املوظفن بسبب آرا Ùم،
إال إن كان الحديث عن آراء أو تعاب مسيئة بوظيفة املوظف .لذلك ،عند ممارسة الضغوطات عKى صاحب العمل
لفصل موظف او موظفة بسبب التعب عن آراءهم/ن iي الفيسبوك ،عليه أن يوضح أن هذا املطلب مخالف
للقانون ،بل أ ðا تعرضه لدعوى بسبب التمي) .من الغريب أن يقوم امل§ م بالتبليغ بأنه يخرق القانون( كقاعدة،
يحددون iي الجمعية بأنه iي حال وجود شك بأن التعب قد يصل ا¯ى حد التحريض املمنوع عKى العنف او
العنصرية ،يتوجب تقديم شكوى iي الشرطة ،ال ّ
يتوجب العمل بشكل مستقل ضد من قام بالتعب .
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ٕالانصياع للسلطة -تجربة ستان3ي ميلغرام.
ّ
مع أن التجربة تتمركز بميول ٔالاشخاص اeى ٕالانصياع اeى من بيدﻩ السلطة ،لكن من املمكن أيضا التعلم منه
عن كيفية تحويل ٔالافراد اeى أغلبية طاغية.
iي ف ة محاكمة أدولف آيخمانi ،ي إسرائيل ،بدأ ستنKي ميلغرم ) (1963سلسلة أبحاثه الدراماتيكية بموضوع
ٕالانصياع للسلطةi .ي هذﻩ التجارب تم فحص إذا كان الشخص العادي يستطيع أن يm»æء إلنسان آخر – ليصل
ملستوى القتل ،عندما يكون موجود تحت مصدر سلطوي ُم ّ
وجه.
طلب ميلغرم من مختصن وأخصاء نفسين أن ُي ّ
قدروا ا¯ى أي مدى يستمر ٔالاشخاص الذي يتم فحصهم iي
التجربة الُ mÏخطط لهاّ .
قدر ٔالاخصاء النفسين أنه من املحتمل أن يصل شخص واحد من بن ألف شخص ا¯ى
مستوى صدمة كهربائية بدرجة  .450Vلكن ،نسبة من وصل ا¯ى درجة  450Vكانت ِ %65من َمن تم فحصهم .حãÏ
iي ٕالانعكاس )إعادة التجربة iي وقت آخر ومكان آخر( ال mÏتم تنفيذﻩ -لم تختلف نسبة ٕالانصياع ما بن النساء،
ؤالاطفال وأبناء الثقافات ٔالاخرى.
من املمكن طبعا النظر لنتائج هذﻩ التجارب كدرس iي علم النفس الخاص بالقسوة واستنتاج أن من تم فحصهم
من ِق َبل ميلغرم كانوا شديدي ٕالاختالل .مع أن البحث ال يدعم هذا ٕالاحتمال .أن من تم فحصهم iي "مجموعة
الفحص" الذين لم يتلقوا ايدعم من قبل الباحث لإلكمال التجربة ،توقفوا iي مرحلة مبكرة .باإلضافة ا¯ى ذلك،
أفاد ميلغرم iي تقريرﻩ بأن من تم فحصهم عانوا و ُ
تعذب أثناء تلق Éم الصدمات الكهربائية ،جزء م àم ّ
مروا بنوبات
ضحك هيست ية ،ارتجف جزء م àم ،ت àدوا ،عضوا عKى شفاههم وأكلوا أظافر أصابعهم ،وiي إحدى الحاالت،
واجه شخص ِمن َمن تم فحصهم نوبة صرع أدت ا¯ى إ ðاء التجربة.
ّ
سببت هذﻩ التجارب الكث من الردود ،انتقد بعضها قلة ٔالاخالق والضرر النف ¥¦èبمن تم فحصهم )مفهوم
املش كن بأ ðم يستطيعون املس بإنسان آخر(.
من املهم أن نالحظ أن اليوم ال يتم إجراء البحوث iي علم النفس ¡ ذﻩ الطريقة ،كما أن هناك قانون أخالي
واضح ملنع الضرر باملشاركن .ومع ذلك ،عKى الرغم من الصعوبات واملشاكل ال mÏيعاني م àا البحث ،هناك أهمية
ومساهمه كب ﻩ لفهم آليات العمل الاجتما·ي.

تفصيل عملية التجربة
تبدأ التجربة عند وصولك إ¯ى املختi 7ي الجامعة ،حيث تلتقي شخصن .واحد م àم هو من يقوم بالتجربة ،وهو
شاب يرتدي معطف املخت 7الرمادي ويحمل معه لوح الكتابة ،وٓالاخر ،السيد والس ،تم التعريف عنه بأنه
يقرر من ّ
محاسب يعاني من القليل iي زيادة الوزن ،متوسط املظهر .بعد قرعة قص ة ّ
ينفذ التجربة أنك ستلعب
دور ٔالاستاذ ،وسيكون السيد والس الطالب.
ّ
تم عرض التجربة عKى من تم فحصهم بأنه جزء من دراسة تبحث آثار العقوبات ع3ى التعلمٓ .الان ،قيل لك بأن
دورك هو فحص ذاكرة السيد والس وإعطاءﻩ صدمات كهربائية بدرجه متصاعدة عندما يخطئ.
ُ
س افقك القائم عKى التجربة ا¯ى الغرفة مع السيد والس ،عKى السيد والس الجلوس عKى الكر¼» ،mترفع أكمامه
ويوصل بذراعية أحزمه مع أقطاب كهربائية .سأضع الصق خاص عKى ٔالاقطاب يقول القائم عKى التجربة ¡ دف
تجنب الحروق .يقول السيد والس للقائم عKى التجربة بأن لديه مشاكل iي القلب.
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يقول القائم عKى التجربة" :ستتعرض لصدمات كهربائية ،لك mnأعدك أ ðا لن تسبب أي تلف دائم لألنسجة".
يمكنك أن تشعر بصدمة خفيفة /معتدلة )إذا أردت(.
بعد ذلك ،سيقوم القائم عKى التجربة بمرافقتك إ¯ى غرفة مجاورة .عليك أن تجلس أمام ٓالالة ال mÏتنتج الصدمات
ّ
الكهربائية .يحتوي الجهاز عKى  30زر لقوة الصدمة ابتداء من  15Vوح) 450V ãÏمعلم ب (XXX-بحيث أن
الدرجات بن مستويات الصدمات املختلفة ثابتة عKى .15V
سيكون دورك iي التجربة هو أن تقرأ ّ
للسيد والس مجموعة من الكلمات من خالل ميكروفون ،ومن ثم اختبار
ذاكرة السيد والس عن طريق سلسلة من ٔالاسئلة ٔالامريكية .للسيد والس أربعة خياراتi .ي كل مرة يضغط ¡ ا عKى
ً
الجواب ،س ُيظهر لك مولد يش  /يظهر لك إن كانت ٕالاجابة صحيحة أم ال ،إذا كان الجواب صحيحا ،عليك
ٕالانتقال إ¯ى السؤال التا¯ي ،وإن كان الجواب غ صحيح ،عليك أن تعلن عن ٕالاجابة الصحيحة وأن تصعق السيد
والس بصدمة بناء عKى مرحلة التجربة.
iي كل ّ
مرﻩ ستعطي ف Éا السيد والس صدمة كهربائية سين ضوء أحمر iي مولد الصدمات ،ستسمع صوت نقرة
وصوت أزيز الصدمة ال mÏتمر ا¯ى غرفة السيد والس .بعد كل إجابة خاطئة ،سيتم إعالمك بأن الصدمة القادمة
ستكون أقوى من الحالية ب .15V-أنت ال تعلم الحقيقة بأن السيد والس متعاون ،وي واقع ٔالامر هو ال يتلقى
الصدمات الكهربائية.
كلما ّ
تقدمت التجربة ،ست ايد قوة الصدمات ال mÏتقوم بنقلها .سيقوم السيد والس ب ،75 -و 90و ب105V-
بإصدار أصوات ٔالالم .سيبدأ السيد والس iي مستوى ال 120Vبالصراخ )"أووو ،إنه مؤلم حقا"( .إن استمريت iي
التجربة ،سيقوم السيد والس بمستوى V150بالصراخ من شدة ٔالالم ويقول" :أووو ،يا أ ا الباحث هذا يكفي،
أخرج mnمن هنا ،قلت لك أن لدي مشاكل iي القلب ،بدأ قل  mيزعج ،mnأخرج mnمن هنا ،من فضلك .بدأ قل m
يؤمل .mnأرفض ٕالاستمرار ،أطلق سراي" وتستمر صرخات املعاناة والاحتجاجاتi .ي مستوى ال ،300V -يقول
السيد والس بأنه غ مستعد لإلستمرار ،ال يمكنك احتجازي هنا ،حرروني من هناi .ي املستويات ٔالاعKى من ال -
  ،330Vدأ السيد والس وال يحرك ساكنا -من هذﻩ اللحظة ،من غ املمكن سماع السيد والس.
عندما يتوجه من يخضع لإلختبار للباحث بالسؤال عن إمكانية التوقف ،أو يطلب التوقف أو يرفض ٕالاستمرار،
ً
ّ
يتوجب عKى الباحث أن يجيب باألجوبة التالية وفقا لل تيب التا¯ي:
iي املرة ٔالاو¯ى" :استمر من فضلك"
iي املرة الثانية" :تتطلب التجربة أن تستمر"
iي املرة الثالثة" :بشكل مطلق ،من املهم أن تستمر"
iي املرة الرابعة" :ال يوجد لك بديل آخر ،أنت مج 7عKى ٕالاستمرار".
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ً
ّ
نظرية "من يقف جانبا"
ً
تشرح نظرية "من يقف جانبا" الظاهرة ال mÏتتمحور أن وجود ٓالاخرين يمنع أو يعيق العمل املؤيد للمجتمع .هذا
هو مصطلح من علم النفس الاجتما·ي الذي يتطرق ا¯ى الظاهرة ال mÏتعتمد عKى أن الفرد يرى ع  éاملسؤولية بأنه
أمر ال يعنيه ،كلما ك 7ت املجموعة السكانية ال mÏيتواجد ¡ ا .من املمكن ملس هذﻩ الظاهرة بشكل واضح عندما
يكون شخص ما بالضائقة ،نالحظ بأن الناس iي البيئة املحيطة له ال يقدمون عKى مساعدته ،يعود وذلك أل ðم
يعتقدون بأن شخص آخر سيقوم بتقديم املساعدة املطلوبة لهّ .يتضح أنه iي بعض الحاالت ،عند وجود شخص
واحد iي البيئة املحيطة بالشخص الذي يشعر بالضائقة ،هناك احتمال أك 7بأن يحصل عKى املساعدة ،بعكس iي
حال وجود بن الكث من الناس.25
ً
جانبا26
قصة حادثة :الطبيعة ٕالانسانية هو الوقوف
ً
ملاذا لم يقفز أحدا إلنقاذ بطلة ٕالابحار الشراي ياسمن فينغولد؟ ّتدي أبحاث علم النفس بأنه ي حال تزايد
ّ
ً
عدد املشاهدين لحدث دراماتيكيٕ ،الاحتمال بأن يقوم أحدا بمساعدة املصاب يتقلص.
شري شبيط |  | makoتم النشر ب 05/05/09 15:28
ّ
أنقلبت بطلة إسرائيل iي ٕالابحار الشرا·ي iي املياﻩ امللوثة ل àر ال كون .صارعت من أجل الحياة ما يقارب العشر
ً
دقائق تحت املاء ،كانت ساق Éا ّ
مقيدة iي القارب ،ح ãÏمرور آي طوينع ¯ى جسر ال كون ممارسا رياضة الركض
ً
ً
ً
الروتينية .رأى طوي7ن أناسا متجمعن وخائفن ،كما أنه رأى قاربا مقلوبا ،أدرك أن هناك من هو عKى وشك الغرق،
قفز iي  ðر ال كون وبدأ iي السباحة .سحب فينغولد مع قار¡ ا ا¯ى الضفة ،حيث انتظرﻩ فريق الانقاذ.
أبرز غرق ياسمن فينغولد iي ال كون أمس تساؤالت نفسية عميقة .ملاذا لم يقفز ٔالاشخاص الذين رأوا انقالب
القارب ا¯ى ال àر ملساعدة الغريقة؟ ملاذا بقيت تحت املاء ّ
لعدة دقائق من دون أن تتنفس ،من دون أن يحاول أي
شخص من الحاضرين أن يساعدها؟
إيريس ريلوف ،أخصائية نفسية كلينيكيهi ،ي محاولة إلجابة عن التساؤالتّ :
"تد·ي أبحاث كث ة iي علم النفس أنه
ً
ّ
كلما تزايد عدد شهود العيان لحدث دراماتيكي ّ
معن ،مثل أزمة قلبية ،تتقلص ٕالاحتماالت بأن يقوم شخصا ما
بتقديم املساعدة" .توصل الط]و ودارeي إ¯ى هذا الاستنتاج عام ) ،(1968هم باحثن أمريكين قاموا بفحص
الاستجابات الانفعالية ٕالانسانية iي املواقف العصيبة بشكل عميق .من الجدير ذكرﻩ أن هذا النوع من ٔالابحاث قد
ظهر iي سنوات الستينات والسبعينات ،عندما كانت الواليات املتحدة تعاني من الجريمةٔ ،الامر الذي أدى ا¯ى إثارة
الرأي العام والنقد الشخ.m»ä
انطلق الط àو ودار¯ي من ٕالادعاء بأن كمية كب ة من ٔالاشخاص من املمكن أن تكون عKى دراية بأمر ¼»mء يحصل
بجان م من دون أن ّيتخذوا أية خطوة باملوضوع .عKى سبيل املثالi ،ي عام  ،1960تم اغتصاب وقتل سيدة بإسم
ك mÏجنوبز iي الواليات املتحدة ٔالامريكية ،كشف التحقيق أن  38شخص رأوا أو سمعوا املرأة تستغيث ،لك àم لم
ً
يستجيبوا إلستغاثا ïا .تقول ريلوف " :عKى الرغم من نشر بحث الذي يعت 7هذا الاستنتاج كان مبالغا فيه ،وأنه لم
يكن هذا العدد من الناس iي هذا الحدث ،مع ذلك ،بالتأكيد هناك ظاهرة عاملية كهذﻩ ،و½ي قيد البحث النفm»æ
ٕالاجتما·ي ،كما أ ðا تتساءل عن سبب عدم تعون ٔالاشخاص ¡ ذﻩ الحاالت".
 .25مصدر :אפקט הצופה מהצד  https://he.wikipedia.org/wiki/أو ي اللغة العربية http://www.ruoaa.com/2015/09/bystander-effect-
why-nobody-help.html#axzz40mPpP9Iq
 .26مصدر.http://www.mako.co.il/spirituality-popular_culture/Article-46c40dcb9801121006.htm :
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قام الط àو دار¯ي بتنفيذ العديد من التجارب ٕالاجتماعية :كانت إحداها بإنتحال شخص لشخصية رجل مريض
بالصرع ،بحيث أنه واجه نوبة صرع iي مكان عام .لم يقدم له أحد يد العون .تجربة إضافية كانت بإيقاف
أشخاص iي دور إلنتظار مقابلة iي مكان عام .عند خروج الدخان من باب الغرفة املغلقة ،ارتبك ٔالاشخاص ولم
يفعلوا أي أمر.
ً
"اختار الباحثون مصطلح "من يقف جانبا" ،وحددوﻩ "تأث ثابت" ،تشرح ريلوف" .كما أسلفنا ،كلما زاد عدد شهود
العيان لحدث ما ،تضاءل احتمال تدخلهم ملصلحة الضحية .أسباب ذلك :أوال ،عندما نكون iي مجموعة ،نحن ال
ً
نكون متأكدين إن كان علينا أن نفعل »mء ما .هل باستطاع mÏحقا أن أساعد الشخص الذي يقف أمامي؟ نحن
نعتقد أن هناك شخص آخر سيقوم بالتدخل بدال عنا ،ؤالاشخاص املحيطن بنا يتصرفون من نفس املنطلق.
نحن أيضا نميل لإلف اض بأن هناك شخص آخر سيقوم بتقديم املساعدة بشكل أفضل مما نستطيع ،شرطي أو
ّ
ً
طبيب سيسيطر عKى زمام ٔالامور مثال .بل أك® من ذلك ،نحن بحاجة ا¯ى التعزيز لنفهم إن كنا قد حللنا الوضع
ّ
بشكل صحيح .بشكل مبدئي ،يخ ã»$الناس من إحراج أنفسهم iي العلن إلن كانوا قد حللوا الوضع بشكل غ
صحيحi .ي الواليات املتحدة مثال ،كانت هناك قضية صادمة منذ عقد من الزمان تمحورت بقتل طفل عمرﻩ
سنتان عKى أيدي أطفال أك 7منه سنا .يف ض شهود العيان أنه كان مجرد لعبة أو شجار عائKي ،ولم يعتقدوا أنه
من املقبول أن يتدخلوا.
وماذا تعتقدين كانت ٔالاسباب لعدم التدخل ي حالة ياسمن فينغولد ،ح» ³قيام آي طوين بمساعد£ا؟
"iي هذﻩ الحالة بالذات ،أعتقد ّ
توجب اتخاذ الحذر أثناء اطالق الحكم .خ m»$الناس بشكل طبيõي عKى سالم§ م
الشخصية .من املعروف أن مياﻩ ال كون ملوثة وخط ة .باإلضافة إ¯ى ذلك ،أنا أفكر iي نف .m»æإن كنت شاهدة عKى
مثل هذا الحدث ،من املمكن أن أشعر بأن mnال أملك ما يكفي من القوة البدنية ال mÏتمكن mnمن سحب القارب
املربوط باملرأة من املياﻩٔ .الاشخاص الذين شهدوا الحادث ولم يكن لهم رد فعل ليسوا بأشخاص سيئن ،بل هم
أشخاص مرتبكن .الشخص الذي أنقذ الغريقة بالتأكيد يملك ثقة عالية بالنفس والقدرة البدنية ،من املمكن
ّ
اف اضه أنه iي حالة بدنية جيدة وهو يملك الثقة iي جسدﻩ ،كما من املمكن اف اضه أنه فكر باألمر بشكل سريع،
وآمن بأن له القدرة عKى فعل ذلك".
إذا كيف يتوجب التصرف ي حال حصول حدث كذلك ي املرة املقبلة؟
ّ
"عKى الرغم من هذﻩ ٔالابحاث ،يمكننا أن نرى iي ٕالاحصائيات أن الناس iي  ðاية املطاف تتدخل ملصلحة الضحية.
ننصح من هو iي ضائقة ويمكنه التفاعل مع محيطه ،أن يطلب املساعدة من شخص معن .ال أن يصرخ بالطلب
أن "يستدعوا الشرطة" ،بل أن ّ
يتوجه لشخص معن" :أنت ،مع القميص ٔالاحمر ،استد·ي الشرطة" .يكسر هذا
ً
ّ
التوجه تأث من يقف جانبا ،ويزيد من احتمال املساعدة الفورية
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دوامة الصمت
"دوامة الصمت" ¢ي نظرية ال» ¥تتعامل مع عمليات تشكيل الرأي العام وال» ¥وضعت ي سنوات ال،70-
قامت أخصائية علم الاجتماع ٔالاملانية إلÝابيث نواله-نويمان بوضع هذﻩ النظرية .الحجة الرئيسية ¢ي أن
الكث من وسائل ٕالاعالم ليست قادرة ع3ى بناء الواقع امللموس فقط ،لك]ا تستطيع أن تخلق واقعا جديدا
ً
أيضا.
ّ
الخلفية لتشكيل املفهوم :حللت نويمان التغطية ٕالاعالمية لالنتخابات iي أملانيا الغربية iي سنوات ال 60 -وال-
 .70وادعت أن هناك مساهمة لوسائل ٕالاعالم iي خلق مناخ سيا¼»i .mي الانتخابات ٔالاملانية ،خلقت وسائل ٕالاعالم
ً
ً
انطباعا موجها يتمحور بالفوز ٔالابدي لليسار ،بناء عKى الانتخابات نفسها .أظهرت الاستطالعات أن النتائج متقاربة
ما بن اليمن واليسار ،وهكذا تم وصف صورة مختلفة للوضع .نتيجة لذلك ،تراجع العديد من أنصار اليمن عن
دعمهم ،وكان هناك من اصطف مع اليسار وفضلوا التصويت له .لم تنقل الصحافة الواقع ،وكانت النتيجة نبوءة
تحقق ذا ïا .أصبح الواقع غ الحقيقي الذي صنعته وسائل ٕالاعالم حقيقة واقعية .وفاز اليسار iي  ðاية املطاف.
تصف نويمان الاستغالل الذي قامت به وسائل ٕالاعالم ،بحيث أ ðا تقوي ٕالادعاء بأن أن وسائل ٕالاعالم يسارية.
أخطأت وسائل ٕالاعالم iي الحقيقة عندما ّ
شوهت الحقيقة ،بل أ ðا تمكنت من خلق جو عام حقق ذاته وأصبح
حقيقة واقعية.
بناء عKى ادعاء الباحثة نوآله -نويمان ،ليس من املفروض أن نتحدث عن التأث ات الحالية ،القويه أو الضعيفة
الخاصة بالوسائل ٕالاعالمية عKى الفرد ،بل علينا أن ّ
نتحدث عن التأث ات طويلة ٔالامد.
ال تقف وسائل ٕالاعالم لوحدها½ ،ي تعتمد عKى النظام الحاكم وتكون iي بعض ٔالاحيان بمثابة مبعوثن من ِقبله.
ً
لذلك ،الرسائل ال mÏيقوم ٕالاعالم بإرسالها للجمهور ½ي الرسائل ال mÏستجعل الجمهور داعما للرأي السائدi .ي كث
من ٔالاحيان ،تجعل هذﻩ الظاهرﻩ ٔالاشخاص الذين ال يدعمون رأي ٔالاغلبيه ،الذين يتمسكون بآراء متطرفة
مختلفة ،ال يع 7ون عن أراءهم.
ُيطلق عKى هذﻩ الظاهرة إسم :دوامة
تعكس الصحافة
تعبيراً عن الموقف
السائد

الصمت ،بحيث تحدث الدائرﻩ التالية:

الصحافه ال تدعم
أصحاب المواقف
اإلستثنائية للتعبير عن
مواقفھم.

يرتفع عدد األشخاص
الممتنعين عن إبداء
آرائھم اإلستثنائية
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تساھم وسائل
اإلعالم في تقوية
اآلراء السائدة

ٕالادعاءات ٔالاساسية للنظرية:
• يشعر الناس بالرعب بسبب حالة الوحدة الفكرية ،كما أ ðم يسعون للحصول عKى دعم آلرا Ùم .يميل الناس
إ¯ى عدم التعب عن آرا Ùم iي بيئة معادية.
• توجد ميول ملوائمة ٓالاراء املسموعة مع ما هو مقبول ومتفق عليه لدى الناس.
• الكث من وسائل ٕالاعالم ½ي مصدر أسا¼» mلتلقي املعلومات حول "الجو العام" ،يتعلم م àا البشر ما ½ي ٓالاراء
املقبولة وما ½ي ٓالاراء ٕالاستثنائية بموضوع ما )ٕالاجماع(.
• ٔالاشخاص املتمسكون باآلراء غ املقبولة أو الخارجة عن ٕالاجماع الوط mnيختارون واحد من ٕالاحتمالن
التالين:
أ.

يوائمون آراءهم مع آراء ٔالاك® ية.

ب .يمتنعون عن التعب عن آرا Ùم املتناقضة مع آراء ٔالاك® ية ،ينبع هذا امليول من التخوف من ٕالانتماء
ا¯ى مجموعة ٔالاقلية ،ومن ٕالارادة لإلنتماء ا¯ى ٔالاك® ية.
ً
هذﻩ النظرية ،ترتبط عادة باملجال السيا¼» ،mولكنi ،ي واقع ٔالامر ½ي تمتلك تعب ا iي مجاالت إضافية أيضا مثل
التسويق .عKى سبيل املثال" :الجميع يشرب كوكا كوال"" ،يديعوت أحرونوت – صحيفة الدولة" .هذﻩ الظاهرة
واضحة أيضا بن املراهقن ؤالاطفال ،هذا نوع من الضغط ٕالاجتما·ي ،والرغبة iي الانتماء للجميع وليس الحياد
عن املعاي الاجتماعية املقبولة.
أسس نظرية "دوامة الصمت"
 .1تب mnالصحافة جوا للرأي يعكس الواقع.
ّ
 .2يخت 7الفرد أرض الواقع ُويشغل حاسة تسم ãب "شبه ٕالاحصائي" ¡ دف دراسة ما هو جو الرأي العام
الاجتما·ي ،ما هو رأي ٔالاك® ية وعKى ماذا ٕالاجماع .وهو يحدث إما من خالل وسائل إعالم الجماهرية ،أو من
خالل التواصل الشخ .m»äمن املمكن أن يعزز محيط العالقات الشخصية وجهة نظري وال mÏتتبلور بكوني
من ٔالاقلية ،وبالتا¯ي لن أع 7عن رأييi .ي هذﻩ الحالة ،عزز التواصل بن ٔالافراد تأث وسائل أإلعالم املنتشرة
والجماهرية .من ناحية أخرى ،يمكن ملعارiي أن ّ
يعززوا رأيي وأن يع 7وا عنه ،عKى الرغم من أ ðا متناقضة.
ً
 .3إن شعرت بأن رأيي يحظى بدعم ٔالاك® ية ،سأشعر باألمان بالتعب عنه .وإن كان رأيي مناقضا لألغلبية،
سأتصرف بناء عKى الطريقتن اللتن كتب§ ما iي ٔالاعKى.
 .4بشكل تدري2ي ،يتم تشكيل دوامة الصمت ،بحيث ت كب من أشخاص يتخوفون من إسماع أرا Ùم ال mÏال
تحظى بشعبية ،ومع الوقت تتوسع الدوامة أك® وأك®  ،وينضم ال Éا املزيد من دوائر الصمت.
ُ
 .5هناك نواة صلبة ال تزال تسمع آراء ال تحظى بالشعبية ،لك àا أقلية صغ ة جدا.
 .6مصطلح َمركزي ُومهم iي نظرية "تأث عربة القطار /عربة الفائز " -هو ان الناس ت ّ
تصرف بشكل عقالني،
ً
ويدعمون مرشح أو فكرة لد ا آفاق أفضل .ال يحدث هذا أل ðم يفضلونه فعال ،لكن أل ðم يفضلون الانتماء
إ¯ى ٔالاك® ية ،املتما½ي مع الجانب الفائز والقوي .أنا أدرك الحقيقة بأني أفكر بشكل مغاير ،ولك mnسأنضم ألني
ُ
أود أن أكون iي الجانب املنتصر .ال تخص نويمان لنظرية "دوامة الصمت" العقالنية ،بل ا¯ى ضعف خلق
بسبب الخوف من العزلة الاجتماعية والتعب عن الرأي.
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 .7ال ك هو أن تكون هناك عالقة متبادلة وتأث ات متبادلة ما بن وسائل ٕالاعالم وبن جو الرأي العام .بحيث
تتأثر وسائل ٕالاعالم من الجو العام الذي صنعته ،وبالتا¯ي ،ي ايد التأث ويتصاعد .التغطية املبالغ ¡ ا لرأي
ٔالاقلية يجعلها حيوية بشكل م ايد ويكتم صوت من يتخالف معه ،مما يؤدي ا¯ى خلق املزيد من دوائر
الصمتi .ي العادة ،هناك أقلية صو ïا عا¯ي ،وهو ما يتم إسماع صوته iي وسائل ٕالاعالم ،وبمجرد أن تقوم
ً
ً
وسائل ٕالاعالم بإسماع صوته مرارا وتكرارا مما يؤدي ا¯ى إظهارﻩ كأغلبية ،مما يسبب انضمام املزيد من الناس
ا¯ى رأي ٔالاك® ية ،مما يخلق أغلبية زائفة.
هل من املمكن كسر دوامة الصمت؟
 .1أشخاص ذوو شخصيات قوية ،ال يخافون من إبداء رأ م املضاد.
 .2أشخاص أصحاب مصالح ،هناك ما يربحه هؤالء ٔالاشخاص نتيجة لتصرف غ امتثا¯ي.
 .3أشخاص يخاطرون أقل ،أو ال يشعرون أ ðم يخاطروا ،أثناء تصرفهن غ ٔالامتثا¯ي .وهذا منوط بالفروقات
الثقافية ،أي ان هنالك ثقافة يومية أمتثالية وهنالك ثقافة يومية أقل أمتثالية.
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الفصل السادس:

ّ
حرية التعب ي التعليم
املقدمة
يتطلب ّ
الح التعليم mأسئلة كث ة بكل ما يتعلق بح ّرية التعب وحدودها .يلتقي أعضاء مجموعة التعليم iي هذا
ّ
الح بحيث أن عالقات القوة بي àم غ متساوية .تختلف حقوق الطالب/ات عن حقوق املعلمن/ات من حيث
ٕالاستماع لهم/ن .يحصل هذا التفاوت iي بعض ٔالاوقات عKى الدعم القانوني ،وiي أوقات أخرى يقوم العاملون iي
مجال التعليم بإدارته بشكل حد¼».m
ً
املعلمن واملعلمات أك 7سنا من التالميذ iي املدارس الابتدائية والثانوية ،وهم يستمدون حقهم iي التعب من
ُ
الخ 7ة الواسعة .باإلضافة ا¯ى ذلك ،يتم اعتبار املعلمن iي بعض ٔالاحيان كخ 7اء iي مجالهم ،كما تعطى أهمية
للمعلومات ال mÏيملكو ðا بشكل أك 7من تلك ٔالاهمية املعطاﻩ للمعلومات ال mÏيملكها الطالب .مة املعرفة ،تعت½ 7ي
أيضا م 7را ملنح املدرسن تعب ً ا أوسع من الطالب.
لكن إ¯ى جانب هذﻩ التفس ات الخاصة بالخ 7ة ال mÏمصدرها فجوات العمر وسلطة املعرفة والعلم عند املعلمن،
هناك من يرفضون ت 7ير عدم املساواة iي حق التعب املعطى للمعلمن والطالبi .ي هذا السياق ،يعتقد بعض
املفكرين iي هذا الوقت أن املعلومات ٓالان متاحه بشكل متساو للجميع) .بسبب ٕالان نت( وبالتا¯ي فإنه سلطة
املعرفة غ مهمة كما iي املا ،m»òبينما يضيف آخرون بأن أنواع املعلومات املتاحة لخدمة الطالب واملعلمن
مختلفة عن بعضها ،لكن هناك نقص لدى الجانبن iي املعلومات ال mÏيملكها كل طرف م àم ،ويتطلب ذلك حقوقا
متساوية للمجموعتن.
ّ
ّ
تتضمن هذﻩ املعاهدة iي
حق الطالب iي التعب مضمونه iي وثيقة حقوق الطفل وال mÏوقعت عل Éا دولة إسرائيل.
داخلها البند ال 12 -الذي ّ
يصرح بأن هناك حق للطفل بأن يتم إسماع صوته.27
iي بعض ٔالاحيان ،يقوم البالغون iي املدرسة بتقييد ّ
حرية الطالب iي التعب  ،لكن هناك العديد من الحاالت الmÏ
يعت 7ف Éا إسكات الطالب نتيجة للعالقات الداخلية فيما بي àم .الضغوطات ٕالاجتماعية ،العالقات الجندريه غ
املتساوية ،عالقات القوة غ املتساوية ما بن مجموعات الطالب املنتمن ا¯ى ٔالاك® ية iي املجتمع ٕالاسرائيKي وبن
الطالب املنتمن ا¯ى مجموعات ٔالاقلية أو ا¯ى املجموعات املهمشة ،تؤدي كل هذﻩ ٔالامور ا¯ى امتناع بعض الطالب
عن املشاركة iي الحوار iي ّ
الح العام الخاص باملدرسة.
حرية التعب iي جهاز التعليم ،كما أننا سنناقش الجوانب الّ mÏ
سنتطرق iي هذا الفصل ا¯ى ّ
تمﻩ عن مساحات
النشاطات املدنية ٔالاخرى .سنفحص إن كان عدم املساواة iي عالقات القوة بن الطالب للمعلمن مً 7را لتقييد
ُ ُ
ّ
ح ّرية تعب الطالب أو أنه عكس ذلك ،وسنتعلم عن نظم إسكات الطالب من قبل طالب آخرين.

 .27ننصح املعنين بقراءة هذا الحق ّ
بتوسع iي كتاب رينه يتساحق "الحق ال  -12-حق الطفل إلسماع صوته وللمشاركة" ،طباعة مند¯ي بائع كتب.2015 ،
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فعالية رقم :1
التمثيل و ّ
حرية التعب ي املدرسة
أهداف الفعالية
أ .تطوير الو·ي للحق iي التعب الحر الخاص بمختلف الفئات iي املدرسة.
ب .خلق الدافع إلسماع ٔالاصوات ال mÏتم إسكا ïا أو الصامتة iي املدرسة.
أدوات:
 أوراق وأدوات كتابة ،طباش أو شريط الصق.
ً
 تحض ثالثة لوحات مسبقا – أنظروا ا¯ى البند رقم i 1ي س ورة الفعالية.
سورة الفعالية:
 .1رسم ثالث دوائر كب ة عKى أرضية الغرفة ،يتم وضع لوحة واحدة iي كل دائرة:

ب.

يك® التعب عن رأيه iي املدرسة وiي الغرفة الدراسية.
ي ّع 7عن رأيه أحيانا iي املدرسة وiي الغرفة الدراسية ،لكن ليس بك® ة.

ت.

ً
ال ي ّع 7عن رأيه أو ّ
يع 7عنه قليال iي املدرسة وiي الغرفة الدراسية.

أ.

ُ .2يطلب من الطالب أن يقفوا كل iي دورﻩ داخل الدائرة ال mÏتعكس رأيه iي ّ
حرية التعب به iي املدرسة.
ُ .3يطلب من الطالب أن يجلسوا ً
سويا بناء عKى املجموعات ال mÏتم تشكيلها iي الدوائر ،عل Éم مشاركة التا¯ي:
أi .ي البداية ،عل Éم أن يشاركوا مع أفراد مجموع§ م ٔالاسباب ال mÏجعل§ م يختارون املجموعة ال mÏيجلسون
¡ ا.
ّ
ب .بعد ذلك ،عل Éم أن يشاركوا مع أفراد مجموع§ م ٔالاسباب الشخصية الخارجية ال mÏشكلت حالة ح ّرية
التعب الخاصة ¡ م iي املدرسة.
ّ
ّ
ُ .4يطلب من الطالب أن ُيشكلوا ثالث مجموعات مختلطة جديدة – بحيث يتواجد iي كل مجموعة ممثل عن
املجموعات الثالث iي املرحلة ٔالاو¯ى.
ُ .5يطلب من الطالب iي املجموعات الجديدة:
أ.

ّ
طرح ٔالاسباب ال mÏتم ذكرها iي مجموع§ م السابقة بما يتعلق بمشارك§ م.

ب.

ّ
يتعلق ب ّ
حرية التعب .
صياغة وثيقة تتضمن قائمة التغي ات ال mÏيودون تنفيذها iي املدرسة بما

 .6نقاش عام حول ٔالاسئلة التالية:
• ما ½ي ٔالاسباب لعدم املساواة بتحقيق الحق للتعب الحر.
• عKى املش كن أن يفحصوا إن كانت هناك حاجة للتغي ¡ ذا السياق ،ما هو؟
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فعالية رقم :2
صحيفة املدرسة
أهداف الفعالية:
أ .تشجيع التفك الوا·ي iي صحيفة املدرسة.
ب .فحص وضع الحق iي ّ
حرية التعب iي املدرسة من خالل صحيفة أو موقع املدرسة.
ّ
ُ
ّ
ّ
الديمقراطية عن
التعرف للطالب تعلم أشكال التعب
التعرف عKى أنواع مختلفة من الصحف) .يتيح هذا
ت.
ّ
طريق حرية الصحافة(.
أدوات:
 أنواع مختلفة من الصحف – صحف يومية ،محلية ،صحف مجانية وأخرى تباع مقابل مبلغ مادي ،صحف
دعائية ،صحف مهنية ،صحف جماه ية ،صحف مدرسية من البالد ،صحف أزياء ،صحف نسائية ،صحف
رجال ،غ ها.
سورة الفعالية:
 .1يتم وضع صحف متنوعة عKى أرضية الغرفة ويطلب من الطالب أن يتمعنوا ¡ ا.
 .2يتم تقسيم الطالب ا¯ى مجموعات تتكون من  5مش كن ،يطلب م àم تنفيذ املهام التالية:
أ .مقارنة صحيفة املدرسة أو موقع املدرسة بالصحف ٔالاخرى ال mÏتمعنوا ¡ ا.
ب .عل Éم أن يذكروا ٔالامور املتواجدة iي الصحف املختلفة لك àا غ مذكورة بصحيفة /موقع املدرسة،
وعكس ذلك.
ت .إنشاء صحيفة /موقع مدرسية بديلة بحيث تكون مؤلفة من ٔالافكار ال mÏجمعوها من صحف أخرى ،ومن
أفكار أخرى للتغي ات املطلوبة iي صحيفة املدرسة .كما ُيطلب م àم ترتيب ما توصلوا اليه لعرضه أمام
الجميع.
 .3نقاش عام بالنقاط التالية:
• يعرض الطالب أفكارهم ال mÏتتعلق بالصحيفة البديلة.
• عل Éم أن يتطرقوا ا¯ى السؤال هل ستقوم الصحف البديلة بخلق ّ
حرية تعب أك 7من تلك املوجودة /أقل
م àا /مساوي /غ ﻩ.
• عل Éم أن يوضحوا املشاكل ال mÏتسبب قرارهم بتوسيع /تقليص حرية التعب .
• عل Éم أن يصيغوا موقف مبدئي يتعلق ب ّ
حرية التعب ال mÏيودو ðا iي الصحيفة املدرسية.
ّ
 .4عKى الطالب واملعلم أن يفحصوا هل يتوجب أن تكون حدود حرّية التعب iي املدرسة مختلفة عن تلك
املوجودة iي ّ
الح املدني خارج املدرسة؟ ملاذا؟
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فعالية رقم :3
هل يجب أن نسمح للمعلمن وللمعلمات التعب عن مواقفهم السياسية
ي جهاز التعليم؟
يشغل السؤال ما إذا كان يجب أن نسمح للمعلمن واملعلمات بالتعب عن مواقفهم السياسية تجاﻩ الجهات
القانونية واملدنية iي دولة إسرائيل منذ تأسيسها .ي ّ
تغ منشور املدير العام ¡ ذا املوضوع كل بضع سنوات ،بناء
عKى الوضع الاجتما·ي والسيا¼» mؤالامi .mnي ٔالاوقات ال mÏيسيطر عل Éا الرأي الذي يتمحور بمنع التعب السيا¼»m
الخاص بالعاملن iي مجال التعليم ،و½ي ت افق عادة مع بعقوبات ،بل أن هناك العديد من املعلمن واملعلمات
الذين تم فصلهم من وظائفهم بحجة التعب السيا¼» .mولكن قبل كل »mء ،مسألة حرّية التعب الخاصة باملعلمن
واملعلمات ½ي قضية تربوية من الدرجة ٔالاو¯ى ويجب فحصها من هذﻩ الزاوية.
سنتطرق ا¯ى هذﻩ املسألة iي هذا الفعالية.
أهداف الفعالية
أ.

تطوير الو·ي للمعاني املحتملة الخاصة بالتعب عن رأي سيا¼»i mي املدرسة) .هل من املمكن "أال ّ
نع " 7عن
موقف سيا¼»i mي الس ورة التعليمية؟(

ب.

تطوير التفريق بن التعب العل mnوالسري الخاص باملواقف السياسية.

ج.

تشكيل موقف مبدئي بموضوع إتاحة /منع إبداء موقف سيا¼» mخاص بالعاملن iي مجال التعليم iي جهاز
التعليم.

֠

مالحظة :من املمكن عقد هذﻩ الفعالية عKى شكل حوار ما بن املعلمن وطال¡ م ¡ ،دف إتاحة التعب
ّ
للطالب عن مشاعرهم ،تلك املشاعر ؤالافكار ال mÏيمرون ¡ ا عند تعب معلم Éم عن مواقف سياسية،
ّ
وiي الحاالت ال mÏيمتنع ف Éا املعلمون عن ذلك.

أدوات
 أوراق وأدوات كتابة.
 أربع لوحات بريستول ،ملصق عKى كل واحدة م àا أحد ٔالاحداث ال ¡ mÏا تم مقاضاة معلمن ومعلمات ب§ مة
إبداء رأي سيا¼»i mي الغرفة التدريسية.
֠

ّ
ّ
يجب أن تشمل ٔالاحداث :معلم يمي mnتلقى موافقة بأن يبدي رأيه السيا¼» mأمام الطالب ،معلم يمي mnتم
ّ
منعه من أن يبدي رأيه السيا¼» mأمام الطالب ،معلم يساري تلقى موافقة بأن يبدي رأيه السيا¼» mأمام
ّ
الطالب ،معلم يساري تم منعه من أن يبدي رأيه السيا¼» mأمام الطالب .يتوجب كتابة كل حدث من هذﻩ
عKى لوحة ورقية منفصلة.
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قائمة باألحداث املمكنه:
 .1حادثة معلم الفلسفه والتاريخ ادم فرتا -معلومات iي موقع مدار تحت عنوان" :جهاز التعليم ٕالاسرائيKي
ّ
ينشر حالة من الرعب بن معلميه وطالبه".
 .2استدعاء مدير مدرسة عرعرة الثانوية الستجواب أو¯ي ي أعقاب قيام عدد من طالب املدرسة باملشاركة ي
مسة حقوق ٕالانسان ال» ¥أقيمت ي تل أبيب .موقع بانيتhttp://www.panet.co.il/article/494895 :

 .3املعارف تقيل مديرة مدرسة iي بيت حنينا ومعلمة اخرى وت§ مها بالتحريض ضد الجنود .كل العرب:
http://www.alarab.com/Article/712380
 .4مالحقة معلمن اسرائيلين ينشطان ضد الاحتالل املصدر :
http://palsawa.com/news/2015/08/31/israel/43196.html
 .5اختاروا احداث اخرى تصف حاالت مشا¡ ة.
سورة الفعالية:
.1

يجب عرض اللوحات بريستول ٔالاربع iي الغرفة الدراسية) .عKى ٔالارض أو عKى الجدار(.

.2

ُ ّ
يتم تقسيم الطالب ملجموعات تتكون من  5مش كن و/أو مش كات .عKى كل مجموعة أن تشكل موقف
بموضوع إتاحة /منع املعلمن من التعب عن آرا Ùم السياسية.
عل Éم أن يختاروا من بن ٕالاحتماالت التالية:
ّ
يتوجب السماح بإبداء الرأي السيا¼» mالخاص باملعلمن iي الفصول الدراسية) .بغض النظر عن مضمون
•
الرأي(.
ّ
يتوجب منع إبداء الرأي السيا¼» mالخاص باملعلمن iي الفصول الدراسية) .بغض النظر عن مضمون
•
الرأي(.
ّ
يتوجب السماح بإبداء الرأي السيا¼»i mي ظروف محددة )ما ½ي؟(.
•
ّ
يتوجب منع إبداء الرأي السيا¼»i mي ظروف محددة )ما ½ي؟(.
•
• غ ما ذكر .....

.3

دعوة املجموعات لنقاش عام:
• عKى كل مجموعة أن تعرض موقفها.
ً
ً
• ُيطلب من الجميع أن يفحصوا إن كانوا قد عرضوا موقفا مبدئيا باملوضوع )مثيلة لتلك ال mÏسرت عKى
ً
ّ
ٔالاحداث ال mÏتشارك ¡ ا مع موقف املعلم ،وiي الحاالت العكسية( ،أو أن يعرضوا موقفا للمصلحة
الذاتية )مثيلة لتلك ال mÏتمنع التعب عن الرأيi ،ي حالة أ ðا غ مقبولة عل Éم وتسمح بالتعب عن الرأي
iي حالة أنه ال يشابه موقفهم(.
• عKى الطالب أن يضيفوا فعاليات ممكنةi ،ي حال كانت لد م.

93

الفصل السابع:
تفاعل الطالب واملعلمن الاجتماي من اجل الدفاع عن
ّ
حرية التعب والتعامل مع التحريض للعنصرية
املقدمه
قام برنامج " قوة الكلمة" بالخوض بموضوع التعلم عن ح ّرية التعب واهميته iي امليادين الحياتيه والحكم
الديموقراطي .كما وناقش ال 7نامج التناقض بن حق التعب عن الرأي وقيم ديموقراطيه اخرى والتصادم بن ح ّرية
التعب وقيم غ ديموقراطيه.
النشاطات ال mÏتم اق احها لغايه الان كانت باالساس نظرية اذ تمركز دورها iي تطوير نقاش وا·ي حول املوضوع .غ
ّ
عنصرية يتطلب؛ ا¯ى جانب فهم املوضوع؛ نشاط
ان الدفاع عن ح ّرية التعب والتعامل مع املحرضن لل
اجتما·ي/سيا¼» mصارم وناجع .من املفضل ان تفعل مثل هذﻩ النشاطات داخل جدار املدرسة ومن بعدها من خالل
نشاطات تتم املبادرة ال Éا من قبل الطالب فيما بعد iي اماكن مختلفة.
عKى النشاطات املدرسيه ان تتم من خالل تعاون بن املعلمن وكل من له دور iي املجتمع .وذلك من خالل اق احات
لنشاطات ممكنه iي نطاق املناهج ،املواد التدريسيه ،الرحالت السنويه وغ ها.
املق حات ال» ¥تظهر ي القسم الاول من الفصل تقع ضمن مسؤوليه املعلم ،بينما يشارك الطالب ي التفك
بالتنفيذ وبتفعيل املق حات.
القسم الثاني من املق حات مكرس لنشاطات الطالب فقط ويشمل هذﻩ املركبات:
 .1تلخيص العمليه التعلميه iي كل الكتيب.
 .2اختيار املواضيع ال  mÏتم الطالب iي تطويرها من خالل نشاطهم الاجتما·ي.
 .3اكتساب مهارات من اجل النشاط الاجتما·ي.
ّ
عنصرية.
 .4تطبيق نشاط اجتما·ي iي موضوع التعب عن الرأي والتعامل مع التحريض لل
 .5التعلم من خالل التجرب iي عمليات التغذيه الرجعيه والتقييم.
النشاطات املذكورة iي هذا الفصل يمكن انت تطبق iي الاطر ال بوية املوجودة .حيث يمكن تفعيلها عن طريق مهام
كجزء من النضوج الاجتما·يi ،ي دروس املدنيات وال بيةi ،ي نشاطات مش كة بن مدارس  ودية وعربية ،متدينة
وغ متدينةi ،ي شبكة املدارس ال mÏتعمل من اجل "حياﻩ مش كة " ،كجزء من نشاط مجلس الطالبi ،ي نشاطات
بأطر خاصه تبادر ال Éا املدرسة وغ ها.
املوجهون iي كلية ادم وجمعية حقوق املواطن يسعدون ملرافقه املدارس الناشطة بعملها الاجتما·ي.
ّ
عنصرية iي املدارس.
مق حات ملحاربة ظاهرة العنص ّرية والتحريض لل
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ّ
عنصرية ي املدارس هناك مق حن اساسن:
من اجل محاربة ظاهرة التحريض لل
 .1العمل من اجل مناهضة ظاهرة العنص ّرية iي املدرسة.
ّ
عنصرية املوجودة باملدرسة.
 .2العمل كردة فعل لل
بالنسبه لفعاليات ملناهضة التحريض والعنصرية تق ح عKى املعلمن قياد ïا ،ومشاركة الطالب iي التطبيق بينما
نق ح تشجيع الطالب عKى املبادرة ،تخطيط وتنفيذ فعاليات ونشاطات تتصدى لظاهرة التحريض والعنصرية
بمساعدة املعلمن.
ّ
عنصرية
فعاليات ملناهضة ظاهرة ال
ّ
عنصرية للطالب iي املدارسi ،ي املجتمع وiي الشبكه يتطلب جاهزية كاملة من
وصف فعالية ملناهضة سلوكيات
ُ
املدرسة والطاقم ال بوي .وذلك من خالل ال بية عKى قيم الديمقراطية والانسانية ال mÏتظهر iي الحياة اليومية
للمدرسةi ،ي املناهجi ،ي الرحلi ،ي املناسبات وغ هاi .ي مجتمع متعدد الثقافات قد تظهر هذﻩ القيم ي اشكال ولغات
مختلفة ومتنوعة.
iي هذا املقال القص ليس بوسعنا عرض كامل املق حات ،اذ نكتفي بطرح نماذج وامثله لفعاليات وتطبيق القيم
املتواجدة iي املدارس العامة والحكومية املتدينة .من املهم التنويه ان هذﻩ النماذج ال تغطي كل الامكانيات املوجودة اذ
تتوزع بن مكانة عالية لس ورات
الثقافات للمتدينن وغ املتدينن واملدارس ثنائية اللغة( وما بن تطبيق جزئي لها.
اي فعاليات مكافحه للسلوك العنصري يمكن القيام ¡ ا iي املنظومة ال بوية العامة وiي املنظومة املتدينة؟ وأي مبادئ
تظهر iي هذﻩ املق حات العملية؟
 .1ال يتواجد ي املدرسة اشخاص غ مرئين
ينتم mالكث من الاشخاص للمجتمع املدر¼» - mطالب ،معلمن ،عامKي صيانة ،معالجن ،اهل وغ هم .جزء من
هذا املجتمع املدر¼» mمعروف لألعضاء فيه بينما اجزاء اخرى غ مرئية ،اسماؤهم غ معروفة ،صو ïم غ
مسموع iي منتديات اتخاذ القرارات ،عKى سبيل املثال عامKي الصيانة وعامKي النظافة يأتون بشكل عام من
مجموعات مهمشة ومستضعفة iي املجتمع ،املجتمع معتاد لتلقي خدما ïم الا انه ال يتعامل معهم من خالل
عالقات متساوية .حقيقة تواجد فئات مهمشة وغ معروفة ،تسبب iي الكث من الاحيان موضوع لالفكار
املسبقة وعدم الشرعية .كنا قد رأينا مثال عKى ذلك iي الاونة الاخ ة عقب التصعيد الاحتجاي للعرب iي
اسرائيل  ،طالب الاهل بابعاد مقدمي الخدمات العرب عن محيط ابنا Ùم ،هذﻩ املطالبة لم تالي معارضة جدية،
حيث ان هوالء العاملن ال يحظوا بنظرة سوية كأصحاب حقوق من قبل الطالب واهال Éم ،ماذا من املمكن أن
نفعل؟
أ .عرض صور كل موظفي املدرسة مع الاسماء iي مدخل املدرسة ) .هذا الاق اح متبع iي الكث من البالد iي
العالم iي املداخل الماكن العمل(.
ب .العمل عKى لقاءات تعارف وحوار بن الطالب والفئات املهمشة من العاملن.
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ت .عرض مجاالت العمل الاخرى ل"الشخصيات الشفافه-غ املرئية" ،بحيث ال ترتبط فقط مع الاعمال
الخدماتية) ،مرافقة iي الرحالت ،مساقات iي املجاالت املعروفة لالشخاص املهمشن وغ ها(i .ي حاالت
امنية صعبة ،يجب العمل بعكس املعهود ،يجب تجميع الطالب ،املعلمن واملجموعات ال mÏتعاين من عدم
الشرعية للمشاركة iي الافكار واملشاعر .ابعاد املجموعات تسبب بعد معنوي اضاiي للمجموعات املهمشة
وتسهل من عملية عدم منح الشرعية ال mÏمن حقهم.
ّ
عنصرية ي املدرسة
 .2أظهار النضال ضد ظاهرة ال
iي ح املدرسة ،بالساحات وعKى الجدران نلحظ بشكل عام صور لقائدي املجتمع ،عرض اقتباسات ،انجازات
ُ
الديمقراطية والانسانية ومن اجل النضال ضد العنصرّية ،يجب
عسكرية وغ ها .من اجل ال بية عKى القيم
اعطاء ح البطال النضال املدني عKى جدران املدرسة .من املمكن ان تعرض معارض دائمة او متغ ة لصور
ووثائق تحكي قصص التطور البشري iي هذا السياق ،عKى الصور ان تمثل كافة املجموعات املتواجدة iي نطاق
املدرسة باالضافة ملجموعات من بالد واماكن مختلفة شريكة iي هذﻩ الاهداف ال بوية.
عKى سبيل املثال يمكن عرض صورة روز فاركس ،مارتن لوثر كينج ،نيلسون منديال وغ هم عKى جدران املدرسة.
iي هذا السياق من املفضل عرض صور لشخصيات عربية ،ا¯ى جانب هذﻩ الصور يجب عرض املعلومات املفيدة
ذات العالقة .حن يعتاد الطالب عKى رؤية هؤالء القادة ،يتمكنون من تب mnنماذج والنماط استخدام السلطة
جديدة باالضافة او بدال من نماذج استخدام السلطة ال mÏترافقهم اليوم.
 .3قلب عالقات القوة ي الساحة العامة
من املفضل للمعلمن واملربن ال بية اظهار ابطال وبطاالت املجموعات املستضعفة iي املدرسة من اجل تغي
أوجه التشابه بن نقاط الضعف iي املدرسة وبن نقاط الضعف العام .يمكن لهذا القلب ان يقوي من مكانة
املجموعات املستضعفة وان يغ نظرات املجتمع إل Éم .عKى سبيل املثال ،من املفضل ان نعرف الطالب بابطال
املجتمع العربي املحKي ،من هم أعضاء الكنيست السابقن والحالين ،يجب التعريف بقوة وعظمة هذا املجتمع
iي مس ته ¡ ذﻩ البالد.
 .4ذكر املناسبات املدنية والعاملية ي املدرسة من خالل طقوس ومن خالل التعلم ع]ا-
ا¯ى جانب الاعياد الخاصة باملجموعات املختلفة ،يمكن ايجاد مناسبات عاملية ال mÏحددت من قبل الامم املتحدة،
مثل اليوم العالم mللتسامح ،يوم حقوق الطفل ،يوم حقوق املرأﻩ ،يوم اللغةاللغة العاملية وغ ها .هذﻩ املناسبات
مش كة لكل العالم وتمكن كل أعضاء املجتمع ال بوي ،بغض النظر عن الفروقات الدينية ،الاثنية والجنسية،
ان يتخذوا ¡ ا ً
ً
احساسا باالنتماءi .ي بعض الحاالت الشعور باالنتماء يمنع من فئات معينة iي
دورا وتمنح الجميع
املجتمع املدر¼» mاو من الاها¯ي بسب انتماءا ïم الدينيه والقوميه املختلفة.
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ّ
عنصرية ي الفعاليات املدرسية الاجتماعية )الرحالت السنوية،
 .5دمج النشاط املدني والنضال ملناهضة ال
لقاء بن مجموعات قطبية( -
ّ
عنصرية ،من املهم تجنيد املوارد املخصصة للمدرسة من
من اجل ال بية عKى القيم املدنية وتقليص ظاهرة ال
اجل هذا الهدف .عKى سبيل املثال يمكن تخصيص جزء من الرحالت السنويه للطالب للتعرف عKى املناطق الmÏ
تعاني من العنص ّرية iي املجتمع الاسرائيKي باالضافة ا¯ى تطوير تعلم وتطوير حوار وا·ي iي هذا املوضوع .هذﻩ
الرحالت يمكن ان تكون iي ح املحطة املركزية iي تل ابيب وiي احيا Ùا الجنوبيةi ،ي القرى البدوية غ املع ف
¡ ا iي اسرائيلi ،ي اماكن تفرقة بن السكان مثل الناصرة والناصرة العليا او عكا الجديدة وعكا القديمةi ،ي
القرى الجماه ية ال mÏتصنف املهاجرين ال Éا وغ ها .ملناصري التفك الايجابي يمكن اق اح جوالت iي اماكن
تتم بالتعاون بن مجموعات قطبية مثل املدارس ثنائية اللغة ،املدارس املتدينة وغ املتدينة املش كة وغ ها.
 .6موسيقى مش كة
iي املناسبات السارة iي املدارس وiي عروضات موسيقيه بشكل خاص ،يمكن دعوة جوقات مش كة ملمثلن عن
مندوبي املجموعات القطبية .مثال ،جوقات موسيقيه مش كة لل Éود والعرب ،للمتدينن وغ املتدينن وغ ها.
هذﻩ الفعاليات تمكن من تقليص عمليات محو املعالم انسانيةانسانيةالانسانية وتشجيع امكانية الحياة
املش كة املتساويه كامكانية واقعية.
ّ
عنصرية-
 .7مضامن تربوية انسانية مناهضة لل
يمكن التعب عن القيم الانسانية من خالل كل موضوع يتم تعليمه iي املدرسة .نحن بغ ãnعن ذكر مساهمة
مواضيع مثل الادب ،التاريخ ،العلوم ٕالاجتماعية من اجل هذا الهدف )يمكن كتابة مقال او كتاب بشكل منفصل
لتناول هذا املوضوع( .من املهم ذكر مواضيع اضافية مثل اللغات ،حيث يمكن استخدامها من اجل تناول
مواضيع معرفية  ïتم بمحاربة العنص ّرية iي العالم من خالل التطرق للمجتمعات الناطقة ¡ ذﻩ اللغات ع7
التاريخ والحاضرi .ي هذا السياق يجب التنويه لالهمية غ القابله للوصف لتدريس اللغة الع 7ية iي املدارس
العربية ،واللغة العربية والامهارية والروسية iي املدارس ال Éودية .تدريس هذﻩ اللغات يمكن ان يسهل عKى فئة
الطالب املنتمية للمجموعات الناطقة ¡ ذﻩ اللغات وجعلها صاحبة املعرفة النسبية الغالبةi ) .ي هذا السياق
يحدث قلب الدوار القوة بن طالب الاقلية الاثنية وبن طالب ٔالاك® ية ،ال mÏتعت 7هذﻩ اللغات غريبة وصعبة
للتعلم(.
 .8رياضة ،فنون ،سينما ،مسرح وغها
ّ
عنصرية
من املهم القيام ببناء مجموعات مش كة iي هذﻩ الدروس ال mÏتتشكل من أعضاء املجموعة املمارسة لل
واملجموعة ال mÏتمارس ضدها العنصرّية .الشراكة من خالل مجموعات تعمل iي مواضيع ابداعية تعمل عKى
التقرب بن املجموعات وتقلل من عمليات محو املعالم الانسانية بي àا .عند عدم التمكن من تنظيم لقاءات بن
املجموعات القطبية يمكن القيام بفعالية احادية القومية او احادية الثقافة iي نطاق لقاء غ مباشر مع
املجموعات ال mÏتمارس ضدها العنص ّرية ،من خالل ثقاف§ م ،دي àم والعمل عKى تطويرعملية صقل الانسانية من
خاللها ) .يمكن ايجاد نموذج مالئم iي برنامج " نلتقي بالسينماi -ي ّ
كلية ادم(.
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ّ
عنصرية وعن اساليب التعامل معها-
 .9تعلم محدد عن ظاهرة ال
تابعوا هذا الكتيب وبرامج تعليمية اضافية من ّ
كلية ادم جمعية حقوق املواطن iي هذا املوضوع28.
كل النماذج املذكورة ليست من اجل تغي بنيوي للحياة املدرسية كما وا ðا ال تخوض iي عمليات
ديموقراطية عند الطالب ال mÏبمقدورها املساهمة بشكل كب لتقليص العنص ّرية .انما هذﻩ املق حات قابلة
للتطبيق الفوري بالجهاز التعليم الحا¯ي وiي حال دمجت مع س ورات تربوية عميقة مع الطواقم ال بوية قد
تساهم iي ج mnثمار كث ة.
ّ
عنصرية املتواجدة ي املدارس
التعامل مع ظواهر ال
ّ
عنصرية طويلة الامد .بنفس الوقت عل Éا القيام
كما وسبق ان ذكرنا ،عKى املدرسة القيام بفعاليات ملناهضة ال
بفعاليات قص ة الامد للتعامل مع مظاهر العنص ّرية ال mÏتتجKى بشكل يومي iي املدرسة.
الكث من املعلمن يطالبون بكسب اليات للتعامل مع ظاهرة العنص ّرية iي املدارس ،كما ويطالبون بمعرفة كيفية
التصرف iي الوقت الذي يمارس فيه طال¡ م العنص ّرية ضد مجموعة معينة iي املجتمع الاسرائيKي او iي املدرسة ،مثل
ّ
عنصرية وعنيفة.
التفوﻩ بكلمات عنصرية او ح ãÏاملشاركة بفعاليات
iي هذا املقال القص نحاول الاشارة ا¯ى اس اتيجيات العمل املمكنة iي مثل هذﻩ الحاالت .من املهم التنويه ا¯ى ان
املعالجة املحلية )iي نفس املكان وزمان( لتصرف عنصري يمكن ان يكون له مفعول وفائدة فورية عKى الظاهرة ،الا
انه وبانعدام عمل تربوي بعيد الامد يمكن لهذﻩ الحاالت ان تتكرر ثانية.
ّ
عنصرية اeى جانب منح الشرعيه ملناقشة مواضيع بشكل ج3ي وصريح
 .1التح3ي بموقف واضح للمربين ضد ال
بالصف:
ّ
عنصرية iي املدرسة من املفضل التعامل مع املوضوع بشكل فوري من قبل
iي حال تواجدت تعاب او اعمال
املربن من خالل فعاليتن ال mÏمن املمكن ان تكونا متناقضتن بنظر املربن .من جهة يع 7املربي عن عدم
موافقته وتقبله للظاهرة ومن جهة اخرى يمنح الطالب امكانية تفس سلوكه العنصري .كما ذكر يورام هرب iي
ّ
عنصرية ،هوية وتربية”"29الطالب الذين يمارسون العنصرّية ي املدرسة قد يكونوا ضحاياها خارج
مقاله "

املدرسة .معاملãم من خالل تفهمهم )وليس تفهم افعالهم( يمكن ان تقلل من الدافعية للعنصرّية اك من
£ميشهم خالل الحوار".

 .28من املمكن ايجاد مصادر إضافية ي املواقع ٕالالك ونية التالية :آدم -الكلية للديمقراطية والسالم /http://www.adaminstitute.org.il
وجمعية حقوق املواطن/http://www.acri.org.il/education/category/library :
 .29هربز ,يورم .العنصرية ,الهوية والتعليم ,من :صدى التعليم ,غرفة العمليات :محاربة العنصرية ,بروشور كانون أول  ,2014الصحات  ,24 -20موجود iي
املوقع ٕالالك وني
http://yoramharpaz.com/pubs/goals/racism.pdf
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 .2تطرق جماي وليس فردي للمشاكل:
ظاهرة العنص ّرية تحدث بسبب القيام بتصرف عنصري ،او التعب عن رأي عنصري او بسبب الصامتن iي
ّ
عنصرية للنقاش iي
املجموعه الذين يسمحون لها باالستمرار iي الحدوث .املعلم الذي يقوم بطرح حاالت
املدرسة ،يستطيع ان يتطرق ا¯ى املتحدثن العنصرين كمجموعة تحمل مشاعر واحاسيس مش كة مع طالب
اخرين ويطلب من الجميع ان يسمعوا صو ïمi .ي نفس الوقت .عKى املعلم ان يعرض السلوك العنصري عKى انه
ّ
عنصرية بشكل فعال اذ يجب
عمل جما·ي مركب من الاشخاص الصامتن ومن الاشخاص الذين يمارسون ال
محادثة الجميع كاصحاب مسؤولية عن الظاهرة .هنا ال يمكننا ان نمارس طريقة الوعظ للصف أنما علينا
محاولت فهم من هم أملسؤولن عن هذﻩ الظاهرة ،وكيف يساهم كل منا iي إنشا Ùا عن طريق الو·ي او عن
الطريق الا و·ي.
ّ
عنصرية:
 .3معالجة عالقات القوة ي الصف وي املجتمع املدر ¥¦àكجزء من التعامل مع ظاهرة ال
يتوجه املعلمون واملربون بشكل عام للتعامل مع ظواهر العنص ّرية الخارجية والجلية فقط كما ويتم ربطها مع
ّ
عنصرية الخفيه وال يتم التطرق
عوامل تع 7ع àا iي الساحه العامةi .ي نفس الوقت هنالك مجموعة تمارس ال
ال Éاi .ي بعض الاحيان هذا التقسيم يطابق عالقات القوة املتواجدة iي املدرسة .عKى املعلمن الكشف عن هذين
ّ
عنصرية من اجل التوضيح بان الاعمال العنص ّرية ليست ً
حكرا عKى املجموعات املستضعفة فقط.
النوعن من ال
ّ
عKى سبيل املثال لجان القبول والتصنيف للقرى الجماه ية ليست اقل عنصرية من عرض لوائح تد·ي ا¯ى
ّ
ّ
عنصرية ُيمكن الصف
 ïميش مجموعات معينة من الساحة العامة .املعلم الذي يطرح كال النموذجن كظواهر
ّ
ّ
عنصرية) .الوسيلة العنص ّرية تحصر العنصرية مع املجموعات
من مناقشة ظاهرة العنص ّرية بوسيلة غ
املستضعفة وتعفى مجموعة الاغلبيه م àا(.
لقضية ّ
 .4خلق حوار مركب عن ظاهرة العن ّ
ّ
صرية " تحويل الصراع
محة /معضلة":30
من املمكن توف آليات توجيه اضافية للمعلمن للتعامل مع ظاهرة العنص ّريةi ،ي هذا السياق نكتفي بما ذكر
ونطلب توجيه املعلمن ملصادر اضافية iي  ðاية الكتيب.

 .30منهجية تعليمية لكلية آدم "تحويل الصراع ملعضلة" يمكن أن تقرأ iي موقع كلية ادم.
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فعالية رقم :1

ّ
العنصرية ي املدرسة
فعاليات مق حة ملناهضة ظاهرة
أهداف الفعالية
ّ
عنصرية.
• تخطيط فعالية مدرسية ملنع ظاهرة ال
املواد
ّ
عنصرية iي املدرسة -عKى كل بطاقة يكتب العنوان باالضافة لشرح قص .
 بطاقات ملق حات فعاليات تمنع ال
مرفق مثال.
 لوحات ال 7يستول ،اقالم ،أدوات الكتابة.
مسار الفعالية
 .1يتم نشر بطاقات املق حات عKى الارض.
 .2يد·ى الطالب للمرور بن املق حات وان يقفوا ا¯ى جانب الفعالية ال mÏيريدون تفعيلها iي املدرسة.
 .3يتم تقسيم الطالب ا¯ى مجموعات حسب املواضيع ال mÏتم اختيارها .مثال كل الطالب الذين اختاروا معالجة
مسألة الفئات املستضعفة و-غ املرئية يتجمعون iي مجموعة.
 .4كل مجموعة تب mnمسار عمل يناسب املوضوع الذي تم اختيارﻩ .يمكن استخدام املخطط لبناء خطة املق ح iي
فعالية رقم .5
 .5يتم تحديد موعد للقاء جديد للمجموعة من اجل متابعة التقدم iي العمل.
 .6يتم تحديد يوم من اجل عرض املنتوجات iي املدرسة .يمكن دمج هذا اليوم مع احد املواعيد العاملية ال mÏذكرت
ً
سابقا.
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ّ
العنصرية
فعاليات مق حة ملناهضة ظاهرة
ال يتواجد ي املدرسة اشخاص غ مرئين
ينتم mالكث من الاشخاص للمجتمع املدر¼» - mطالب ،معلمن ،عامKي صيانة ،معالجن ،اهل وغ هم .جزء من هذا
املجتمع املدر¼» mمعروف لألعضاء فيه بينما اجزاء اخرى غ مرئية ،اسماؤهم غ معروفة ،صو ïم غ مسموع iي
منتديات اتخاذ القرارات iي املدرسة.
ّ
العنصرية ي املدرسة
أظهار النضال ملناهضة ظاهرة
إتاحة التعب عن أبطال وبطالت النضال املدني عKى جدران املدرسة .من املمكن ان تكون هذﻩ الجدران بمثابة
ّ
معارض دائمة ،أو معارض ّ
متبدلة لصورووثائق تحكي قصصهم – كما عل Éم أن يمثلوا املجموعات املختلفة.
قلب عالقات القوة ي الح Ýالعام
مثال :تذك الطالب بأبطال املجتمع العربي.
احياء املناسبات العاملية ي املدرسة من خالل طقوس ومن خالل التعلم ع]ا –
مثال :اليوم العالم mللتسامح ،يوم حقوق الطفل ،بوم حقوق املرأة ،يوم اللغة ٔالامم mوغ ﻩ.
ّ
العنصرية ي الفعاليات املدرسية الاجتماعية )الرحالت السنوية ،لقاء بن
دمج العمل املدني ومناهضة
مجموعات مستقطبة( –
مثال :تكريس جزء من الرحالت السنوية للتعرف عKى املناطق ال mÏتعاني من العنصرية iي املجتمع ٕالاسرائيKي
)مجمع محطة الحافالت املركزية iي تل أبيب ؤالاحياء الجنوبية بشكل عام ،القرى البدوية غ املع ف ¡ ا iي
إسرائيل ،وغ ها( .أو زيارة أماكن التعاون ما بن  -العرب وال Éود ،املتدينن والعلمانين وغ هم.
موسيقى مش كة –
ّ
يتوجب دمج فرق موسيقية مش كة ما بن العرب وال Éود ،املتدينن والعلمانين ،وغ ها من الفرق بمناسبات
املدرسة.
ّ
عنصرية-
مضامن تربوية انسانية مناهضة لل
الق َيم ٕالانسانية iي التعليم ع 7املواد التاريخية ؤالادبية والفنية وٕالاجتماعية وٕالانجلية والعربية...
من املمكن دمج ِ
الرياضة ،والفن والسينما واملسرح وغها -
فعاليات مش كة ما بن املجموعات املختلفة .من املمكن تنفيذ فعاليات أحادية القومية أو أحادية الثقافة بحيث
تتيح لقاء غ مباشر مع املجموعات ال mÏتعاني من العنصرية بسبب ثقاف§ ا ودي àا وغ ها من ٔالامور.
تعليم ّ
محدد بما ّ
يتعلق بمظاهر العنصرية وبطرق التعامل معها -
بحث علم mمش ك وغ ﻩ.
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فعالية رقم :2
التعامل مع التفوهات العنصرية ي الصف
هدف الفعالية
 إنشاء معاهدة اجتماعية ّ
ّ
مدرسية ملناهضة التحريض عKى العنصرية.
صفية أو
ٔالادوات
 أوراق وأدوات كتابة.
سورة الفعالية
 .1عKى الطالب مشاركة الجميع بوصف مشاعرهم وأفكارهم iي كل واحد من ٔالاوضاع التالية:
• حالة واجهوها iي املدرسة بحيث أ ðم شعروا ¡ ا بالعنصرية تجاههم.
• حالة تصرفوا ¡ ا بعنصرية تجاﻩ زميل/ة أو مجموعة ّ
معينة iي املدرسة.
 .2عKى ّ
املوجه والطالب أن يستوضحوا ما ½ي الظواهر ال mÏسمعوا ع àا ويريدون تقليصها.
֠

من املهم أن يتم التعامل بحساسية مع ٔالامور ال mÏسيطرحها الطالب وال mÏقد تكون شديدة
الخصوصية ،وسيكون من الضروري منعهم من أن يكشفوا حيا ïم الشخصية بشكل كب .

 .3تقسيم الطالب ا¯ى مجموعة متكونه من  5مش كن لتنفيذ املهمة التالية:
ّ
• عKى كل مجموعة أن تعرض قواعد السلوكيات ال mÏتريد أن تتحكم باملدرسة ¡ دف تقليص الظواهر الmÏ
ذكروها iي القسم ٔالاول من الفعالية.
• عKى املجموعة أن تفحص كيف يريد أعضاؤها أن يتصرفوا iي الوقت الذي يتم فيه ان§ اك هذﻩ القواعد،
ومن هو املسؤول عن املوضوع؟
 .4نقاش عام:
• يجب كتابة ٕالاق احات ال mÏتق حها املجموعات عKى اللوح .عKى املق حن أن يوضحوا التفس ات
إلق احا ïم.
• عKى جميع الطالب iي الغرفة التدريسية أن يقوموا بالتصويت عKى ٕالاق احات ال mÏتم طرحها ،كما عل Éم
أن يصيغوا وثيقة ُملزمة تتعلق بالسلوكيات iي املدرسة iي حاالت التحريض عKى العنصرية.
• عKى املش كن أن يذكروا أي من تعريفات التحريض مقبول عل Éم؟
• عل Éم أن يقرروا هل وما ½ي العقوبات الواجب اتخاذها iي حالة ان§ اك الوثيقة املدرسية املناهضة
للعنصرية ،ومن سيكون املسؤول عKى تنفيذها ووجودها؟
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فعالية رقم :3
"مخزن" أفكار لفعاليات
أهداف الفعالية:
ّ
أ .التفك iي الاحتماالت ملشاريع لحماية حرية التعب وللتعامل مع التحريض عKى العنصرية ال mÏيود املش كن
تنفيذها.
ّ
ب .التعلم عن املشاريع ال mÏتتعامل مع التحريض عKى العنصرية ومع حماية حرّية التعب املوجودة iي املدارس،
وiي ّ
الح العام وiي ٕالان نت.
ٔالادوات:
 أوراق ولوحات بريستول بحجم  ،4Aأقالم تخطيط وأدوات كتابة.
 لوحات ورقية كب ة لتجميع املشاريع املشا¡ ة )ما يقارب ال 10 -لوحات( ومادة الصقة.
سورة الفعالية:
 .1أفكار واق احات ملشاريع:
• عKى كل طالب أن يكتب عKى ورقة فعالية أو مشروع هم عKى علم به ،بحيث  دف ا¯ى حماية ح ّرية
التعب ومناهضة التحريض عKى العنصرية.
• عKى كل طالب أن يكتب عKى ورقة مبادرة أو فعالية لتطوير وتعزيز الو·ي والتعامل مع ٕالاساءة ل ّ
حرية
التعب والتحريض عKى العنصرية ما بن الطالب وiي املجموعة ال mÏينتمون ال Éا .من املمكن أن يعتمد
ّ
يتوجب بأن يشرح
ٕالاق اح عKى املعلومات السابقة ،أو من املمكن أن يكون فكرة جديدة خاصة ¡ م.
ّ
مفصل فعالية املشروع ،وال أن يتم ٕالاكتفاء فقط بعنوان.
الطالب بشكل
)من املستحسن أن يتم كتابة املق حات عKى لوحات بريستول بحجم  A4بأقالم تخطيط أو أدوات كتابة
سميكة لنكون قادرين iي وقت الحق عKى رؤية جميع ٕالاق احات والتطرق ال Éا .من املمكن تنفيذ الفعالية
بأزواج(.
 .2نلتقي بدائرة /مق ³العالم :عKى كل طالب أن يلتقي مع طالب آخر ¡ دف التعرف والاستماع إ¯ى املق حات
ّ
املقدمة )إذا عملوا عKى شكل أزواج عل Éم ٕالالتقاء بنفس الشكل( .سيتم عقد اللقاءات بشكل دائري أو "مقã
العالم" .يتم استبدال ٔالازواج كل بضع دقائق ،ح ãÏيتمكن الجميع من التعرف عKى بعضهم البعض وعKى
ٕالاق احات للفعاليات.
ّ
املوجه والطالب أن ّ
يتمعنوا بكل الاق احات
 .3عرض جميع ٕالاق احات للفعاليات ع3ى لوحات عرض :عKى
الخاصة بالفعاليات ال mÏتمت كتاب§ ا ،كما عل Éم أن يعيدوا ترتي ا iي مجموعات مواضيع متشابه تم اق احها.
بعد ذلك ،يتم الصاقها أو كتاب§ ا عKى لوحات ال 7يستول الكب ة بشكل واضح بناء عKى املجموعات ال mÏتم
اعادة ترتي ا ،يجب تعليق هذﻩ الوحات ع3ى جدار الغرفة التدريسية ليتم عرضها أمام الجميع واستعمالها
ي الفعالية التالية.
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فعالية رقم :4
ورشةالدوائر :التعاون املش ك من أجل العمل ٕالاجتماي
أهداف املشاريع
أ .التعرف عKى القضايا ال mÏتتعلق بالتعاون املش ك iي تنفيذ املشاريع.
ب .التعرف عKى أنواع وأماكن النشاط املحتملة iي هذا املجال.
ج .عرض املعضالت ٔالاخالقية والسياسية والعملية ال mÏتتعلق بالنشاطات ٕالاجتماعية السياسية.
ٔالادوات
 لوحات من الفعالية السابقة.
 لوحات بريستول بأحجام مختلفة ،ومقصات وأقالم تخطيط – بناء عKى عدد املش كن.
 أوراق بيضاء وأدوات كتابة.
سورة الفعالية:
 .1عKى كل طالب أن يختار فكرة ملبادرة /مشروع من بن املذكورة عKى اللوحات من الفعالية السابقة أو أن
يق حوا فكرة جديدة .عKى املشروع أن يتطرق ا¯ى تطوير وتمكن الو·ي ،وا¯ى التعامل مع ٕالاساءة ا¯ى ّ
حرية
التعب وا¯ى التحريض عKى العنصرية لدى الطالب iي املجموعة ال mÏينتمون ال Éا.
 .2بعد أن يقوموا باإلختيار ،عKى كل طالب أو طالبة أن يأخذ لوحة ورقية ويقوم بقصها ا¯ى دائرة بالحجم الذي
ً
يراﻩ مناسبا ،وعل Éم أن يكتبوا بالدائرة اسم املشروع الذي اختاروﻩ.
ُ .3يطلب من الطالب أن يضعوا الدوائر ال mÏصنعوها عKى أرضية الغرفة التدريسية iي املكان الذي يختاروﻩ.
 .4عKى الطالب أن يتنقلوا ما بن الدوائر املختلفة ،عل Éم أن يقفوا بجانب مشروعهم أو بجانب مشروع آخر أثار
اهتمامهم )من أسباب مختلفة(.
ّ
للموجه:
֠
 .1من املرجح أن هذﻩ املهمة ستخلق ثالثة أنواع من املشاركن:
أ .مش كون يقررون الوقوف بجانب مشروعهم.
ب .مش كون يقررون ترك مشروعهم لإلنتقال ا¯ى مشروع آخر.
ت .مش كون يحاولون تغي شروط الواقع وتوحيد الدوائر.
 .2من املرجح أن تقوم املهمة أيضا بخلق أربعة أنواع من املجموعات:
أ .مش كون وحيدون مع مشروعهم.
ب .مش كون اختاروا مشروع آخر غ مشروعهم ،لك àم وحيدين باختيارﻩ.
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ج .مشاريع مع مش كن اثنن أو أك® .
د .مشاريع من دون مش كن.
الجزء الثاني :نقاش عام
 .1عKى الطالب أن يتطرقوا ا¯ى الس ورة وا¯ى وضع املجموعة الحا¯ي – ماذا حدث iي الصف؟ ما هو شعوركم؟
كيف تصرفتم؟
أسئلة مساعدة للنقاش:
• هل بقي الطالب داخل دائر ïم أم بحثنا عن مشروع آخر؟ ملاذا؟
• هل تساءلنا مع أنفسنا بما يتعلق بموضوع التعاون املش ك مع ٓالاخرين؟ ملاذا؟
• ما ½ي أنواع التعاون املش ك ال mÏرأيناها؟ ما ½ي تلك ال mÏلم نراها؟
• ماذا تعلمنا عن أنفسنا )حجم الدائرةٕ ،الالتصاق باملشروعٕ ،الاستعداد للتعاون(
• ماذا تعلمنا عن املجموعة )ما ½ي ٔالامور املش كة ما بن مجموعة املشاريع املوجودة عKى ٔالارض؟(
֠ يجب التأكد من أن جميع الانقسامات ال mÏرأيناها iي الغرفة التدريسية )أنماط عمل املشاركن( واضحة
للجميع .عKى سبيل املثال :املشاريع الُ mÏتركت من دون مش كن ،املش كون الذين ّ
قسموا أنفسهم بن
مشروعن وهكذا.
 .2تحويل النقاش ا¯ى التعامل مع املشاريع املق حة وال mÏتتعلق ب ّ
حرية التعب :
• ما ½ي املشاريع ال mÏاق حناها؟ ماذا تعلمنا ع àا؟
• ما ½ي املشاريع ال mÏلم يخ ها أي من املش كن؟ ما ½ي املشاريع ال mÏحظيت بشعبية؟
• ماذا تعلمنا عن أنواع املشاريع ال mÏتث اهتمامنا ،واهتمام أصدقاءنا؟
• ماذا تعلمنا عن أنواع املشاريع املحتملة بموضوع ّ
حرية التعب ؟
• بالتفك مجددا ،هل كنت ستنضم ا¯ى دائرة أخرى؟
• ما ½ي الشروط ال mÏتتيح ٕالانضمام ملشاريع أخرى؟ أو اختيار مشرو·ي؟
تتم بالتعاون املش ك أو بتلك الّ mÏ
• ما ½ي املشاريع ال mÏاحتمال نجاحها أك ، 7تلك الّ mÏ
تتم بتنفيذها
من قبل شخص واحد؟
 .3نقاش عام:
أ .يجب استيضاح ٔالامور املمكن تعلمها من س ورة التعليم ،ؤالامور املمكن تعلمها عن املجموعة عن طريق
شكل ٕالاق احات ال mÏتمت بما يتعلق بالفعالية؟ )من املمكن iي البداية ِذكر املشاريع ال mÏتم اق احها
بشكل مقتضب(.
ّ
ّ
ب .فحص ماذا من املمكن أن نتعلم عن النشاط ٕالانفرادي لتنفيذ مشروع ،وماذا من املمكن أن نتعلم عن
النشاط الجما·ي لتنفيذ مشروع.
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فعالية رقم :5
تخطيط مشروع
هدف الفعالية:
 البدء iي تخطيط مشروع لحماية ّ
حرية التعب وللتعامل مع التحريض عKى العنصرية.
ٔالادوات
 خارطة انسيابية" :ترتيب خطوات بناء املشروع" )مرفق(.
سورة العمل
.1

عKى الطالب أن يعيدوا صياغة املشروع الذي يودون تنفيذﻩ نتيجة الفعاليات السابقة ،كما عل Éم أن يقرروا
إن كانوا يريدون العمل بشكل مش ك أو منفرد.

.2

يتم توزيع الخرائط ٕالانسيابية عKى كل طالب ،تشرح هذﻩ الخرائط طرق بناء املشروع بناء عKى اختيارهم –
بشكل جما·ي او منفرد – يتم تعبئة تفاصيل كل واحدة من خطوات التخطيط ال mÏتظهر iي الخرائط
ٕالانسيابية) .من املمكن إضافة مراحل أو تغي ترتي ا(.

.3

عKى املش كن أن يقرروا كيفية عرض طريقة التخطيط ال mÏاختاروها أمام الجميع.

.4

نقاش عام بما يتعلق بعملية تخطيط املشروع:
• كيف قمتم بمشاركة بعضكم البعض iي النقاش؟
• كيف قمتم بمشاركة تنفيذ الفعالية مع بعضكم البعض؟
• هل الطريقة ال mÏانتهجتموها iي املجموعة مشا¡ ة إلق احكم ل تيب خطوات بناء املشروع؟
• هل استمعتم ا¯ى جميع أعضاء املجموعة أثناء تنفيذ املهمة؟ مãÏ؟ من قام بتحديد تخطيط النشاط وكيف؟
ملاذا؟
• iي ظل الس ورة ال mÏمررتم ¡ ا ،برأيكم ،ما ½ي ّمات املشاركة بالتخطيط؟ وما ½ي معيقاته؟
• هل يساهم التعاون بتمكن هدف املشروع أو أنه يصيبه بالضرر؟
• كيف كنتم ستطورون عملية عملكم املش ك؟
• سؤال تلخي – m»äما هو ترتيب املراحل الذي يحافظ عKى املساواة وعKى الحقوق؟
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خارطة ٕالانسياب :ترتيب املراحل ي بناء مشروع مش ك
.1

إسم املدارس ي املنطقة:

.2

الفكرة من املشروع وتحديدﻩ:
فحص املشكلة والحاجة ملشروع ،أهداف ،من هم الطالب املش كون.

.3

التقسيم الوظيفي:
البحث عن الوظائف الواجب إشغالها خالل املشروع وتوزيعها بن املشاركن .من املمكن إضافة فريق غ
مشارك iي ٕالاستكمال ليساعد عKى مدار العام.
ٕالاسم:

.4

الوظيفة ي املشروع

العوامل املعيقة والعوامل املُ ّ
طورة:
فحص العوامل ال mÏستساعد عKى تمكن وتطوير ال 7نامج ،والعوامل ال mÏستعيق ذلك.
كيفية استغالل العوامل املُ ّ
طورة ،وكيفية التعامل مع العوامل املعيقة.
العوامل املُ ّ
طورة
العوامل املعيقة
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.5

املوارد املطلوبة ي املشروع –)ساعات تدريسية ،مواصالت ،مب ãnوهكذا(

.6

تنظيم الفعاليات وأوقات محددة لتنفيذ املشاريع – للخطوات الثالث ٔالاوeى ع3ى ٔالاقل) :عKى سبيل املثال:
عرض املشروع iي املدرسة للطاقم ،تمرير ال 7نامج للطالب ،لقاءات املعلمن للتخطيط للمشروع ،بداية التنفيذ
مع الطالب ،تاريخ ،الهدف ال àائي وهكذا(
أوقات محددة
تنظيم الفعاليات
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فعالية لتلخيص النامج
لقد وصلنا ا¯ى مرحلة تلخيص ال 7نامج.
من املهم iي هذﻩ املرحلة تذك الطالب باملضامن ال mÏتعلموها ،والس ورات ال mÏتمت مشارك§ م ¡ ا والفعاليات
ال mÏمروا ¡ ا .من املمكن تذك هم بذلك بمساعدة املجموعة ،ومن املمكن توزيع املعطيات التالية عKى الطالب:
 إن اختارت ّ
املوجهة ٔالاسلوب ٔالاول ،عل Éا أن تبدأ بالطلب من املشاركن أن يذكروا ما يتذكرون من ال 7نامج،
عل Éا أن تكتب ما يقولون عKى اللوح.
ّ
ّ
ّ
املوجهة أن تذكر الطالب بكل ما تعلموا ،عل Éا أن توزع عKى املشاركن برنامج ٕالاستكمال الذي
 إن أرادات
يحتوي عKى ما تعلموا بالتفصيل.
ّ
 دف التلخيص ا¯ى السماح للطالب ألن ينظروا ا¯ى ما ّ
مروا به منذ بدء ال 7نامج ،كما أنه يتيح للمعلمن أن
يفحصوا مدى نجاحهم iي خلق تعليم ذو عالقة باملوضوع لدى الطالب.
كما أن هذﻩ الفعالية مهمة ¡ دف توديع املجموعة وشكرها عKى التعاون ما بن أعضاءها وبن أنفسهم ،وما بي àم
وبن ّ
املوجهة ولشكر كل واحد من أعضا Ùا عKى مساهمتة.
من املمكن أن تعت 7مشاركة الطالب كمثال ي ألهمية التعب الحر ،وملساهمته ّ
لتقدمنا كأفراد وكمجموعة.
لإلختتام ،يتوجب عقد النقاش التا¯ي لتلخيص ٕالاستكمال:
نقاط للنقاش
• هل وماذا تعلمت عن ح ّرية التعب وعن مظاهرﻩ iي املجتمع؟
• ماذا تعلمت عن التحريض عKى العنصرية وعن مظاهرﻩ iي املجتمع؟
• ماذا تعلمت عن نفi m»æي هذا السياق؟
• ماذا تعلمت عن محيطي iي هذا السياق؟
• هل أ ðيت ٕالاستكمال مع أفكار ملشاريع تعليمية ،وكيف كنت أود أن أتطور iي تنفيذها؟
ّ
للموجهة.
• أمور أود قولها
• أمور أود قولها ألعضاء املجموعة.
• ماذا ينقص ¡ mnدف التقدم iي تنفيذ املشاريع؟
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