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: دعوه للمدارس املعنية بالعمل لتعزيز حرية التعب12 وملحاربة ""قوة الكلمة

 التحريض والعنصرية
نوجھ (ي كلية آدم و(ي جمعية حقوق املواطن دعوة ملعلمB املدارس االعدادية والثانوية من ال78ود والعرب للمشاركة (ي برنامج  

 BOPقوة الكلمة" (ي العام الدرا" B2017-2016تعليم. 

مكانة حرية التعبkY (ي األنظمة الديمقراطية  حول الطالب و تسeى الخطة إ`ى ترسيخ مفهوم العاملYن (ي مجاالت التعليم 

من ناحيھ، وع{ى التميY| والتفريق بYن حرية التعبkY والتحريض من ناحية أخرى. ال تنبع أهمية العمل الkqبوي 7oذه 

ئلة املواضيع من األعمال املتطرفة الBÖ تظهر ع{ى األجندة اإلجتماعية فقط، بل أل7Äا تنبع من حقيقة أن املعضالت واألس

املتعلقة بحرية التعبkY والعنصرية هم جزء من التجارب اليومية الخاصة بالشبيبة، وذلك نظرا لنشاطهم املستمر بمواقع 

 اإلجتماèي. التواصل

قراطية
ُ
ة التعبí kYي مبدأ أساBOP من مبادئ الديم

ّ
ومن بYن أهمها. íي من تسمح لنا بالتعبkY عن أنفسنا بشكل فردي  ،حري

ن من االنتقاد والتطوير 
ّ
ر، كما سkôى (ي هذا الkòنامج، الذي يتيح التفكkY الواèي وهذا بدوره يمك

ّ
طو

ُ
وجماèي، íي امل

ا طرح هذه ا
ً
لحاجة بشكل واضح، املستمر سواء ع{ى املستوى الخاص أو ع{ى املستوى السياBOP. (ي إسرائيل، تم مؤخر

وذلك بسبب أحداث شديدة الصعوبة تتمثل بجرائم الكراهية، التحريض بشكل عام والتحريض ع{ى العنصرية ع{ى وجھ 

الخصوص. بعض هذه األحداث يمكن تعليلها بالصراع املستمر ما بYن ال78ود والعرب، بينما يتم تعليل باßي األحداث بسبب 

ة الخالفات الشديدة داخل شرائح امل
ّ
ة قومي

ّ
جتمع اإلسرائي{ي ما بYن املتدينYن والعلمانيYن، وما بYن مجموعات عرقي

ت (ي القدس، وكتابة شعارات عنصرية من قبل /مختلفة. األمثلة ع{ى ذلك قتل شkYا بنكي؛ رحمها هللا؛ (ي مسkYة املثليYن

ة التعبkY ألهداف غkY مقبولة. تدفيع الثمن" ع{ى جدران املساجد واملدارس، وíي عينة بسيطة من استغ“جماعة 
ّ
الل حري

الرغبة (ي الدفاع عن النفس من هذه الظواهر íي أمر إجباري، مع ذلك، هناك خطر كبkY، يجب سن القوانYن 7oدف 

ة التعبkY الBÖ تتعدى املطلوب واملرغوب بھ.
ّ
 الحد من حري

 أجزاء ال1Jنامج ومواضيعھ:

1.  kYة التعب
ّ
م الديموقراطية األخرى.التضارب والتناقض ما بYن حري

َ
 وبYن الِقي

م األخرى غkY الديموقراطية .2
َ
ة التعبkY وبYن الِقي

ّ
 التضارب والتناقض ما بYن حري

ة التعبkY واملساواة ما بYن األجناس. .3
ّ
 حري

التعليقات،  –التعامل مع الظواهر الجديدة  :تحدي حرية التعبkY (ي عصرنا -الرقمB واملحيط العالمB النظام عصر  .4

 .اصنة اإلنkqنت وتسريب املعلوماتوقر 

ل للعالقات بYن األغلبية واألقليةمُ حرية التعبkY ك .5
ّ
ث
َ
 م
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 .حرية تعبkY املعلمYن والتالميذ، كيفية الحفاظ ع{ى نقاش متسامح -التعليم لحرية التعبkY/ حرية التعبkY (ي التعليم  .6

والحفاظ ع{ى الحY| العام من التحريض بشكل عام ومن لحماية حرية التعبkY  -واملعلمYن  للتالميذ فعاليات نشاطية .7

 .التحريض العنصري بشكل خاص

 إطار تنفيذ ال1Jنامج

تصل مدة . (ي املدرسة) الهيئة التدريسية وغkYها املربيات، غرفة املعلمYن،(التعليم والتدريس طواقم ورشة عمل ل .1

ضيع الkòنامج وسيتعلمون املحتويات املو يتعرض املشاركون من خالل ورشة العمل  .ساعة 30ورشة عمل إ`ى 

ق ومثkY لالهتمام املطروحة،
ّ
 .كم أ7Äم سيجربون نشاطات مختلفة 7oدف تمكي7ªم من تمريرها إ`ى طال7oم بشكل مشو

املعلمون املشاركون (ي الkòنامج ع{ى خطة تعليمية مكتوبة، سيناقش كل فصل (ي الkòنامج جانب خاص من سيحصل 

 .لتعبkY وسيتم إرفاقها بkòامج دراسيةجوانب موضوع حرية ا
 املدارس املشاركة (ي الkòنامج االلq|ام بما ي{ي:ع{ى  .2

املدارس املشاركة (ي الkòنامج االلq|ام ع{ى أقل تقدير بتمرير أربعة برامج دراسية ع{ى  إعطاء ال1Jنامج Uي الصفوف:

 .كحد أقæOøأو االلq|ام بخطھ سنوية  من الkòنامج املذكور أعاله لتالميذهم،
 املشاركة Uي ال1Jنامجسيتم تقديم دعم ومتابعة للمدارس 

خالل العام سيكون هناك ندوتYن ليوم واحد للطالب واملعلمYن املدعوين من املدارس املشاركة (ي  أنشطة للطالب:

يتلقى املشاركون وسوف  .طالب وبمرافقة معلم 4-5الkòنامج، كل من ال78ود والعرب. ستقوم املدرسة بإرسال مجموعة من 

حلقات دراسية تدريبية وأنشطة مدرسية أومجتمعية من للحفاظ ع{ى حرية التعبkY لجميع فئات السكان، "بغض النظر 

 عن الدين أو العرق أو الجنس".

*  *  * 

 .2016-2015 العام الدراBOP خالل (ي جميع أنحاء البالد، وعربية √7ودية مدرسة 26 الkòنامج (ي وقد تم تنفيذ
- حيفا) جامعة (ي مؤتمر  هذه املسألة (تم عقد مع للتعامل مع األكاديمية مؤتمر بالتعاون  سيعقد السنة الدراسية بداية ي(
 الدعوات. املعلومات وسيتم إرسال سيتم نشر لهذا الحدث 

 على  المدارس المعنیة باالنضمام للبرنامج التواصل مع:

 لواء الشمال والمركز: الجمعیة لحقوق المواطن في لواء القدس، الجنوب والمركز	:كلیة آدم

 یولنده جرینھوت
4448290-054  Yolanda@adaminstitute.org.il 

   
2444829-054  Tamar@adaminstitute.org.il  

 ربیعةكامل أبو 
4448297-054 kamel151@walla.com 

 ،، منسقة التعلیم في المجتمع العربيخلود ادریس
3149513-054  kholod@acri.org.il 

 
 تسورن، منسقة التعلیم العبري ،نعومي بییت
6454878-052   naomi@acri.org.il 

 
 لمعلومات اضافیة

http://www.adaminstitute.org.il/ 
 

 لمعلومات اضافیة
http://www.acri.org.il/education/ 

 


