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 الرابطفي  اإلعالن

 

. وعليه، كتحضير *** 
ّ

ا إلى مواضيع مشحونة، من شأنها أن تثير خالفات في غرفة الصف
ً
تشمل الفّعالّيات التالية تطّرق

، الذي تطّرقت فيه وزارة التربية والتعليم إلى الطريقة التي يحّبذ فيها 1/ 2014ملدير العام منشور اللدرس نوص ي بقراءة 

" اقتراح ملبادئ موّجهة في التربية 2إدارة النقاشات التربوّية في املواضيع محّل الخالف. باإلضافة إلى ذلك، يرد في امللحق "

 لحّرّية التعبير، التي وضعتها جمعّية حقوق املواطن. 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/Rights2015_Freedom_of_Speech.jpg
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التعبير حّرّية: عاّمة خلفّية  

ل، واستقاء "
ّ
لكّل شخص الحّق في حّرّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحّق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخ

 األنباء واألفكار وتلّقيها وإذاعتها بأّية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافّية".

 (19املاّدة )عن: "اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان" 

م خلفّية
ّ
 للمعل

مات األعّزاء،
ّ
مون واملعل

ّ
 املعل

حقوق اإلنسان، الذي صدر فيه إعالن العالمّي ليوم ال، نحتفل ب10.12كما هي الحال في كّل عام بتاريخ 

 األمم املّتحدة لحقوق اإلنسان. 

، بشأن مواجهة الفترة العاصفة األخيرة املرّبين واملرّبيات  استدعت
ّ

عدد كبير من املواضيع للنقاش في الصف

ز خالل السنة الدراسّية لحقوق مختلفة 
ّ
على حّرّية التعبير  2016/ 2015إلنسان واملواطن. اخترنا أن نرك

م عن الراي كجزء من محور م
ّ
ّيام التقويم )يوم السسام،، يوم حقوق اإلنسان واليوم العالمّي ملكافحة أل نظ

عّد خّصيًصا إل ملصقهذا اليوم، نقّدم لكم فّعالّية تربوّية تعتمد على  العنصرّية(. إلحياء
ُ
حياء هذا اليوم، ، أ

 مصحوًبا بتخطيط درس. 

التعبير في سياقات مختلفة: مظاهر الكراهية في الشبكات االجتماعّية،  حّرّيةيجري في كثير من األحيان تناول 

القضايا هذه تثير . وأكثر من ذلك الفّنّي واألكاديميّ  التعبير  حّرّية تصريحات قاسية تدلي بها شخصّيات عاّمة،

قة 
ّ
 الدقيق الفاصل بين بحرية التعبير املتعل

ّ
 التعبير  حّرّيةمشاعر قوّية في أوساط الجمهور، كما أّن الخط

ل العنصرّيةوالتحريض و 
ّ
ا. في أسوأ الحاالت تشك لكالمّي ا -الشديد  لعنفل غطاءً  التعبير  حّرّية يختفي تدريجيًّ

  والجسدّي.

التعبير في إطار تربوّي ومن زوايا مختلفة. يهدف تخطيط الدرس  حّرّية ُيطرح تناول موضوع ،على ضوء هذا

املوضوع بين أيديكم إلى تشجيع التالميذ والتلميذات لدراسة املوضوع، وأن يكونوا مشاركين في ما يحدث 

وحدودها، أهّمّيتها للنظام الديمقراطّي السليم وأهّمّية  التعبير  حّرّية حولهم، من منطلق إيمان عميق بجوهر

 .حمايتها

قّدمنا لكم تخطيط درس واقترحنا فّعالّيات تسناول موضوع حّرّية التعبير من عّدة زوايا. عرضنا مصطلح 

من خالل "حّرّية التعبير"، بمعانيه املختلفة، فحصنا حدود حّرّية التعبير، ومتى يكون من الالئق وضعها، 

ا على حّرّية التعبير، من خاللها يمكن النهوض بالخطاب   إيجابيًّ
ً

ظاهرة التحريض على العنصرّية. قّدمنا مثاال

http://www.acri.org.il/education/ar/2011/08/24/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/


                                                                                                                                       
                                      

 
 
 
 
 

 

3 
 

الديمقراطّي وتشجيع حماية حقوق اإلنسان. إّن املجتمع الديمقراطّي الالئق يبذل كّل ما بوسعه لحماية 

دون تحويل حّرّية التعبير إلى سالح بيد كّل من يتآمر  حّرّية التعبير، مع الحفاظ على حقوق اإلنسان األخرى،

 على الديمقراطّية. 

 

 ؟التعبير حّرّية ما هي

 التعبير عن الخصوصّية الكامنة في أّي 
ّ
القدرة على اإلقناع، تغيير اآلراء واألفكار وانتقاد السلطة، كما أن

 إنسان مشروطة بوجود حّرّية التعبير.  

ا لتحقيق حّرّيات كثيرة أخرى. فعلى سبيل املثال، تعتمد التعبير  حّرّيةتعتبر 
ً
حّرّية االنتخاب الديمقراطّي  شرط

ق هي األخرى ب حّرّيةعلى تعريف الجمهور بعدد من اآلراء، كما أّن 
ّ
كما يمكننا أن ، التعبير حّرّيةاإلبداع تتعل

 كّل نضال من أجل حقوق اإلنسان، سواء كان النضال من أجل املساواة أو من أجل 
ّ
نقول أيًضا إن

، عملّيات إقناع، مظاهرات، عرائض، خطابات. التعبير حّرّيةتحقيق الحّرّية، يفترض كخطوة أولى وجود 

ها تدخل في إطار هذ
ّ
 ه الحّرّية الهاّمة. مقاالت في الصحف، أغاٍن احتجاجّية وغيرها، كل

 على الفرضّيات التالية: التعبير  حّرّيةتسسند التبريرات الكالسيكّية ل

الفرضّية الديمقراطّية األساسّية هي أّن اإلنسان قادر على اختيار األفضل  اإلنسان مخلوق واٍع: .1

 بالنسبة له من بين عدد من االحتماالت، لذلك هنالك مجال لتعّرفه على عدد من اآلراء. 

فقط النقاش الحّر يمكنه يسي، الكشف عن الرأي  ضرورّية للكشف عن الحقيقة: التعبير  حّرّية .2

ل الحقيقة، 
ّ
  ومن املحتمل أن يكون الرأي الذي حظر إسماعه هو الرأي الصائب.الذي يمث

توجيه االنتقاد للسلطة،  التعبير  حّرّيةتسي،  ضرورّية لإلجراء الديمقراطّي السليم: التعبير حّرّية .3

 .العنفكما أّنها تسي، تغيير الواقع السياس ّي بطرق اإلقناع والعقالنّية دون االنزالق إلى 

حاالت تضارب بين حّرّية التعبير وحقوق اإلنسان من رائيل، نواجه املّرة تلو األخرى منذ قيام دولة إس

 جهة، وقيم ومصالح مختلفة من جهة أخرى. 

م أن يختار من بين اقتراحات 
ّ
ُبنيت تخطيطات الدروس وفق طريقة مودوالرّية، بحيث يمكن للمعل

ه. 
ّ
 الفّعالّيات املختلفة، ما يراه مناسًبا لصف

 

 

 



                                                                                                                                       
                                      

 
 
 
 
 

 

4 
 

 

 :األهداف

  .أن يتعّرف التالميذ على مصطلح حّرّية التعبير كحّق من حقوق اإلنسان وكقيمة 

  ب ضرورّي في النظام الديمقراطّي.  أن يتعّمق التالميذ في أهّمّية حّرّية التعبير
ّ
 كمرك

  وبوجود معضالت في هذا املوضوع. التعبير حّرّيةأن يعترف التالميذ على حدود 

  م التالميذ والتلميذات عن التحريض على العنصرّية
ّ
الحظر القانونّي، أشكال العنصرّية  –أن يتعل

 في املجتمع في إسرائيل )في سياق شبكة اإلنترنت( وارتباطه بحّرّية التعبير. 

  يحصل التالميذ والتلميذات على إلهام وتعّرف على إمكانّيات العمل، من خالل حّرّية التعبير، أن

    زيز الخطاب الديمقراطّي وحقوق اإلنسان في إسرائيل. لتع

 

 

 التعبير حّرّية حدود – ُملصق ونقاش – التعبير حّرّيةمقّدمة : 1 فّعالّيةال

لصق    
ُ
 امل

لصق
ُ
 (دقيقة 20: )عرض امل

، والذي صدر فيخ اإلعالن العالمي لحقوق 10.12بمناسبة إحياء يوم حقوق اإلنسان الذي يصادف 

عّد ملصٌق يعّبر عن املبدأ الذي اختير في هذا العام ليكون محور يوم حقوق اإلنسان، أال وهو 
ُ
اإلنسان، أ

 حّرّية التعبير. 

م روتين التفكير "يرى 
ّ
ر  –يستخدم املعل

ّ
علنّي(، من أجل أن يسم، للتالميذ بالتأّمل  " )تفكير يسأل –يفك

 الحذر والتفسير الواعي للُملصق. 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/Rights2015_Freedom_of_Speech.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/Rights2015_Freedom_of_Speech.jpg


                                                                                                                                       
                                      

 
 
 
 
 

 

5 
 

مبدأ "العلنّية" هو كتلة التفكير بالكلمات، بشكل يكون فيه التلميذ واعًيا لطريقة تفكيره وبذلك يجعل 

 التفكير ناجًعا وأكثر تعقيًدا. 

ر  –استخدام روتين التفكير يرى 
ّ
 :يسأل –يفك

  في امللصق؟  تشاهدون ماذا 

عالمة استفهام، خلفّية خضراء، كتابة على الخلفّية، فقاعة، سالسل، معلومات إضافّية في أسفل اإلعالن، 

 قفل، كتابة باللغتين. 

م أن يحرص على أن يصف التالميذ فقط ما يرونه في امللصق، دون تفسيرات. 
ّ
 على املعل

   رونماذا
ّ
 حّرّيةبشأن امللصق، على ضوء النقاش الذي كان في بداية الدرس حول مصطلح  تفك

 ؟التعبير

م أن يشّجع التالميذ على استخدام التبّصرات التي نتجت عن النقاش 
ّ
لكي يعّبروا عن آرائهم بشأن على املعل

بات املختلفة التي تظهر فيه. 
ّ
 امللصق بشكل عاّم، واملرك

 طرح بشأن ا
ُ
 مللصق؟ أّي األسئلة ت

 .ُيالَءم الحوار ملستوى وسّن التالميذ

، كحّق التعبير حّرّيةنقاش وشرح حول مصطلح  ما هو معناه؟ –" التعبير حّرّية: "النّص املكتوب .1

 .التعبير حّرّيةمن حقوق اإلنسان ضرورّي في النظام الديمقراطّي. للتوّسع في موضوع 

ما هو معناها؟ هل تتطّرق إلى معنى املصطلح أو إلى طريقة تحقيقه؟ هل هناك  -عالمة استفهام .2

؟ في البيت، في إسرائيل؟ وفي العالم؟  سؤال بالنسبة لوجود ومدى حّرّية
ّ

 التعبير في الصف

ما هو اإلعالن؟ ماذا تعرفون عن اإلعالن؟  اقتباس البند من اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان: .3

، متى صدر وفي أّي ظروف؟ )يمكن الحديث عن بند حّرّية التفكير الذي يرد قبل بند خلفّية اإلعالن

 حّرّية التفكير(.  بير ال يمكن أن تكون دون حّرّية التعبير، والتأكيد على أّن حّرّية التع

ما الذي قد يكتب فيها؟ صحافة، شبكات التواصل االجتماعّي، محادثة بين  –الفقاعة الفارغة  .4

ل من خاللها حّرّية التعبير. )انظروا امللحق  -أشخاص، رسوم متحّركة
ّ
 (. 2طرق مختلفة تتمث

التعبير؟ هل يمكن تبرير هذه القيود، ومتى؟  ما هي خدود  هل هناك قيود على حّرّية -السالسل .5

قيود خارجّية، مثل: تشريعات ذات صلة، التضارب مع قيم تنبع هذه الحدود؟  حّرّية التعبير؟ مّم 

أخرى، أو الرقابة الداخلّية التي يفرضها الناس على أنفسهم. ما الفرق بين الرقابة الخارجّية والرقابة 

 الداخلّية؟ 
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ما هو هدفه؟ متى نستخدمه؟ إلى ماذا يرمز؟ من يمتلك املفتاح؟ في أعقاب السؤال حول  -القفل .6

مات حقوق 
ّ
السالسل، من وماذا يسم، لنا بممارسة حّرّية تعبيرنا؟ وثيقة تحمي هذا الحّق )الحًقا(، منظ

فق فهم اإلنسان، نظام حكم ملتزم بحقوق اإلنسان. هنالك أهّمّية للتطّرق إلى النقاط املختلفة و 

 التالميذ. 

 

 

ما هو النّص؟ قانون العقوبات، حظر التحريض على العنصرّية: حالة خاّصة  النّص في الخلفّية: .7

 ، متى يكون التعبير غير شرعّي ويصب، مخالفة جنائّية؟ القيود على حّرّية التعبيرمن فرض 

خلفية ما هي العن اإلعالن؟  ون : ماذا تعرفاقتبس البند من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  .8

 (.A)امللحق  ؟وتحت أي ظروف متى اعلنت، العاملي لحقوق اإلنسان إلعالنل

ملاذا يظهر النّص باللغتين؟ يوّزع هذا امللصق في جميع املدارس في البالد، النّص بالعبرّية والعربّية:  .9

العربّية واليهودّية. اللغة العربّية هي لغة رسمّية في البالد. هل هناك عالقة بين الحّق في املساواة والحّق 

  ؟التعبير حّرّيةفي 

 

 إلجمال النقاش: 

 م رأيكم/ ّن في امللصق؟  -

 ما هي الرسالة الرئيسّية التي يحملها امللصق، حسب رأيكم/ ّن؟  -

ق بحّرّية  -
ّ
  وحدودها؟ التعبير هل يعّبر امللصق بأفضل صورة عن معضالت تتعل

 

  

http://www.acri.org.il/education/ar/2011/08/24/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
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 (دقيقة 45: )اقتراح اضافي لنقاش صفي

  التعبير؟ حّرّية لنا هسيحتما الذي 

)يجب تشجيع تقديم أمثلة  التعبير  تطبيق حّرّية اطلبوا من التالميذ تقديم أمثلة من الحياة على استخدام/

 من الحياة املدرسّية، الصّفّية والحياة في البيت(. 

قد تكون األمثلة التي يقّدمها التالميذ عن االستخدام اإليجابّي، إي تطبيق حّرّية التعبير أو االستخدام 

املثال، التلميذ الذي يرفع إصبعه وال يحصل على : على سبيل السلبّي لحّرّية التعبير، أي حظر حّرّية التعبير

 أو البيت، عندما ال ُيتاح له املجال للحديث مع األهل بأّي شكل وما شابه.
ّ

 حّق الكالم في الصف

ر حّرّية التعبير؟  -
ّ
 هل هناك حاالت تسلبني حّرّية التعبير الخاّصة بي؟ في أّي حاالت؟ ملاذا لم تتوف

  اآلخر؟ متى؟  تعبير حّرّية هل تضّررت من -

 التعبير؟ حّرّية ما هي أهّمّية -

-  
ّ

 ماذا تغّيرون في امللصق أو تضيفون إليه؟ ملاذا؟ -على ضوء النقاش في الصف

 

 أو في 
ّ

قونه في الصف
ّ
يمكنكم توزيع أوراق، ألوان وما شابه، ليرسم التالميذ امللصق من جديد، ثّم يعل

ا لتعليق االقتراحات.  
ً
 مكان واضح آخر في املدرسة، أعّد مسبق
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 (دقائق 45) :االنعكاس من قبل التالميذ اقتراح اضافي لفعالية صفية: 

 (. 1: )مرفق مثال في امللحق دقائق( 10) بلونينوّزعوا على التالميذ فقاعات فارغة 

 ّية تعبيره وما شابه. يكتب كّل تلميذ الفقاعة رأيه في حّرّية التعبير، في امللصق، ما هي حرّ  -اللون األّول 

 بطريقة تحترم اآلخر؟ )دون املّس باآلخر( أو  -اللون الثاني
ّ

كيف يمكنكم تطبيق حّرّية التعبير في الصف

 ن حّرّية تعبير تنطوي على االحترام.قواعدنا بشأ

ق في أروقة املدرسة.  
ّ
 هناك أهّمّية لتعليق الفقاعات في مكان بارز. نوص ي بتعليقها حول امللصق الذي سيعل

 

 20على حّرّية التعبير ): فرض القيود داخل املجموعة االم إلى مناقشة مسألة هاّمة أخرى ننتقل اآلن 

 دقيقة(

ّي، البلدة والدولة/ في كل 
ّ
طر مختلفة من بينها األسرة، املدرسة، املجتمع املحل

ُ
كأوالد؛ نحن ننتمي إلى أ

فرض فيها قيود 
ُ
مجموعة انتماء هناك أوقات وأماكن نتمّتع فيها بالحّرّية، وهناك حاالت وأماكن مختلفة، ت

 على حّرّيسنا". 

 اسئلة توجيهية: 

رضت قيود على -
ُ
  الخاّصة بكم؟  التعبير  حّرّية هل حدث أن ف

  من فرض هذه القيود؟ -

 بماذا شعرتم؟  -

رتم؟  -
ّ
 بماذا فك

 

التطّرق إلى مجموعات الواتس آب، والحديث عن السشنيع، كما يمكن التطّرق إلى  من املهمللصفوف العليا 

 الباس املوّحد، هل هو مّس بحّرّية التعبير؟ وملاذا يفرضونه بالرغم من ذلك؟ 

من خالل التركيز على شخصّيات إذا واجه التالميذ صعوبة في التفكير بحاالت مّرت بهم، يمكنكم مساعدتهم 

مون 
ّ
 ، الجيران وما شابه. ذات أهّمّية في حياتهم، كاألهل، اإلخوة، األصدقاء، املعل

 :  تتمت الفعالية

 إلى مجموعات من تلميذين.  على كل زوج أن  
ّ

 يعرض الحالة توزيع الصف
ّ

بالتمثيل الصامت أمام الصف

  بكامل هيئته أو أن يعّبر عنها بالرسم.

ته القناة الثامنة في يمكن عرض 
ّ
 ويسناول موضوع الكتابات الجدارّية HOTفيلم بث

 مختلفة للتعبير عن الفّن  طرق أو فيلم يجسد 

 نسألهم: حسب األفالم ومناقشة األمثلة التي طرحها التالميذ، 

 

متم عن حّرية التعبير من األمثلة التي طرحت؟  -
ّ
 ماذا تعل

http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-9177-51782,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=GWhFFJ-LG5E&list=PLM_oKNsA0rSJtnHPIHN3uIqlCnmEdpowc&index=11
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 هل أنتم معنّيون بحّرّية التعبير دون قيود، ما هي الحسنات وما هي السّيئات؟  -

 من يحّق له فرض القيود على الحّرّية؟ كيف؟ وفي أّي الظروف؟  -

 هل يمكن وضع حدود مّتفق عليها لحّرّية التعبير؟ ما هي الصعوبة في ذلك؟  -

 

 لإلجمال:

الحّق املمنوح لإلنسان للتعبير عن نفسه، تفكيره، هي أحد الحقوق الرئيسّية في الديمقراطّية.  التعبير  حّرّية

  .ومعتقداته بالطريقة التي يختارها أفكاره

، في  حّرّيةتنعكس 
ّ

التعبير في مجاالت مختلفة وبطرق مختلفة: املظاهرات، النشر في الصحف، في الصف

  جعة األمثلة التي طرحها التالميذ خالل الدرس(. مرا -بل يحّبذ -البيت )يمكن

 
ّ

فرض فيها على حّرّية التعبير قيود ألسباب مختلفة. على سبيل املثال، في الصف
ُ
تبّين لنا أّن هناك حاالت ت

هناك قواعد ثابتة للتعبير، وال يمكن أن يسير الدرس والحوار دون هذه القواعد، حّتى وإن كانت تقّيد حّرّية 

. يمكن التطّرق إلى العائلة أيًضا: من منطلق احترام الوالدين واإلخوة الكبار، نفرض قيوًدا على حّرّية التعبير

رسم هذه 
ُ
تعبيرنا. كأبناء وبنات، تالميذ وتلميذات وكمواطنين ومواطنات، هنالك حدود لحّرّيسنا في التعبير. ت

العائلة، املجتمع  آخرين فيأشخاص  و مجموعةالحدود وفق الدرجة التي تمّس فيها حّرّيسنا بحّرّية بشخص أ

ّي، املدرسة، الدولة والعالم. 
ّ
 بعبارة أخرى، نتمّتع بالحّرّية، لكن، ليس كّل ش يء مسموح به. املحل
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 (دقيقة 45) العنف أو العنصرّية والتحريض على التعبير حّرّية: 2 فّعالّيةال

م خلفّية
ّ
 :للمعل

ي القضاء اإلسرائيلّي، ينطبق على التصريحات والتعابير الجارحة، املهينة هي حّق أساس ّي ف التعبير حّرّية

 . واملغيظة أيًضا

 ؟العنصرّية ما هي

بة ذات مصادر متنّوعة ظاهرة هي العنصرّية
ّ
يومّية وهادئة، تنعكس على سبيل املثال  عنصرّية، فهناك مرك

في االمتناع عن الشراء من حوانيت يملكها عرب، أو الجلوس بجانبهم في الباص أو القطار؛ في معارضة تأجير 

غير صامتة في ظّل ازدياد عدد الالجئين  عنصرّيةالشقق للمهاجرين من إثيوبيا أو السكن بجوارهم؛ هناك 

،  عنصرّيةأبيب؛ وهناك أيًضا األفارقة في منطقة جنوب تل 
ً

قص ي العرب، مثال
ُ
أيديولوجّية سياسّية، التي ت

خاذ القرار في الدولة. 
ّ
موجهة ليس ضّد العرب وطالبي اللجوء األفارقة أو  في إسرائيل  العنصرّية عن مواقع ات

ه موجهة أيًضا، في كثير من الحاالت، إلى الداخل:
ّ
يؤمن اليهود  مجموعات أخرى "خارجّية" فحسب، بل إن

األشكناز عقد بمواقف عنصرّية تجاه اليهود الشرقّيين، والعكس صحي،؛ اليهود العلمانّيين يؤمنون بمواقف 

 عنصرّية تجاه الحريديم، والعكس صحي،.

 

 األساس لجميعها هو  وعلى الرغم من االختالفات
ّ
 أن

ّ
الواضحة بين هذه األنواع من العنصرّية، إال

بالنسبة لفئات  -قومّية، عرقّية، دينّية أو أخرى  -الصور النمطّية التي تؤمن بها فئة األفكار املسبقة و 

ا،  في –بالطبع هناك آراء مسبقة وقوالب نمطية ليست عنصرّية  أخرى. ق باملعاقين أو املرض ى عقليًّ
ّ
ما يتعل

 . 1على سبيل املثال

حو اإلنترنت ال يدركون 
ّ
بوك على وجه الخصوص،  الفيساإلنترنت و  األحيان، ديناميكّية ، في بعضمتصف

، قد تنتهي إلى املنتديات ةها خاصّ التصريحات التي ينظر إليها على أنّ ومدى االنسشار الذي قد يكون ألقوالهم. 

طلق إلى وبسبب سهولة، اهيلإهة لم تكن موّج  التي
ُ
الفضاء  املشاركات واإلعجاب )الاليكات(، فأّن تعبيًرا أ

بينما يعي  عة غضب، ثوران أو أزمة عاطفّية، قد يحظى بالنشر على نطاق واسع. ، في سااالفتراض يّ 

 عن ذلك. ال رادع لهم ، ولكننشر تصريحات العنصرّية والتحريضشكاليات متصّفحون آخرون إ

 

 

                                                

 1
 (.30-32(, 2)ט"פ, החינוך הד. טייכמן יונה' פרופ עם שיחה", הרך בגיל מונחת גזענותל התשתית(. "2014, דצמבר' )א, דיין
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 أين تمّر الحدود؟  –التحريض و  التعبير حّرّية

سبيل املثال، "لقاء اليوم في الساعة يحرض على العنف )على يمكن اعتبار تصري، معّين محظوًرا عندما 

، سيكون هناك يسارّيون وعرب، أحضروا معكم الحجارة والهراوات، وسنريهم من امنة ميدان صهيون الث

ين"يحاول  يهودّي  ، أّي "، "تعالوا إلى مدخل القريةنحن
ّ
على أو عندما يحرض  ،(الدخول سيتلّقى طعنة بسك

هم وأطفالهم"، " اليهود هم قتلة  ايموتو  نتمّنى أن، ون إرهابيّ العرب ، " جميع العنصرّية )على سبيل املثال

من الجرائم  ية هالتحريض على العنصريّ و . التحريض على العنف األطفال، يجب طردهم جميًعا من هنا"(

 الجنائية.

 املخّولالشرطة هي الجهة 
ّ
لة تصريحات ذات صبغة إجرامّية، واملحاكم هي املخوّ  خاذ إجراءات ضّد ة الت

ا بالفعل )هذه الخلفّية بتصّرف عن موقع  شر جنائيًّ
ُ
خاذ القرار، في ما إذا كان ما ن

ّ
جمعّية حقوق الت

  (. املواطن

 ما الذي يرد في نّص القانون؟

طرق مختلفة لحماية نفسها من األطراف التي تحاول زعزعة استقرارها. عليها وضع حدود التي  للديمقراطية

من شأنها منع استغالل العملّية الديمقراطية من أجل دعم أهداف غير ديمقراطّية، على سبيل املثال، وهو 

يقة الدفاع خوض انتخابات الكنيست. طر حزب يضّم برنامجه االنتخابّي للديمقراطية ال يمكن أن ي

 الرئيسّية للديمقراطّية هي سّن القوانين التي تقّيد أو تحظر حّرّية التعبير أو تحظر تصريحات مختلفة، مثل:

 )في خلفية اإلعالن(. تحظر التحريض على العنصرية، العنف أو اإلرهابمواّد في قانون العقوبات  .1

حريض على العنصرية: االضطهاد واإلذالل، والتحقير، أو التعبير عن الكراهية أو العداوة أو الت

ان، وكّل ذلك بسبب لون البشرة أو بسبب االنتماء العرقي 
ّ
العنف تجاه جمهور أو أجزاء من السك

 العرقّي؛ -أو األصل القومّي 

عن طريق فرض  يهدف إلى حماية كرامة وسمعة أي شخّص و يمنع القذف  قانون حظر السشهير  .2

 ه؛ر حّق تهينه أو تحظر النشر على املعلومات التي قد 

ان )على سبيل املثال حظر  قانون حماية الخصوصّية .3
ّ
تحمي األفراد والفئات الضعيفة من السك

 الكشف عن هوّيات املجرمين األحداث(؛

وسلطة واالحتجاج على اإلجراءات التي تّتخذها. ومع  انتقاد هيئات ذات صالحّيةحّرّية التعبير يمكن  في إطار 

ذلك، فإنه ينبغي أن يتم ذلك فقط في القنوات التي يسم، بها القانون ومن خالل الوسائل املشروعة. على 

سبيل املثال، يسم، لنا باالحتجاج على سياسات نعارضها، ولكن ال يمكننا أن ندعو إلى املّس باملبادرين إليها 

وبموجب القانون، ال تعتبر االقتباسات من الكتب الدين والصلوات تصريحات تنطوي على  ومنّفذيها.

 العنصرية والتحريض.

http://www.acri.org.il/he/?s=%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99
http://www.acri.org.il/he/?s=%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99
http://www.acri.org.il/he/?s=%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99
http://www.the7eye.org.il/laws/3405
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
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 هدف الفّعالّية:

ب على نشر تصريحات تنطوي على زيادة وعي الهو  الفّعالّية الغرض من هذه
ّ
تالميذ للنتائج التي قد تترت

 ، التي توّجه لهامجموعة من الجماهيرباإلضافة إلى ذلك، ومن خالل عرض . التحريض في شبكة اإلنترنت

  حقيقة أّن التصريحات، فإن التالميذ سوف يتعّرفون على 
ّ
من  يعانتان مجموعات مختلفة من السك

:سير الفّعالّيةعات.و جمغيرها من امل، وفي الوقت نفسه، تقوم بأعمال مماثلة مع ةالعنصريّ و التحريض    

 :1الخطوة  

 : العنفو  العنصرّية التحريض علىو  التعبير حّرّية افتتاحّية ملناقشة قضّية .أ 

 الفيلم القصي
ّ

سمع فيه  ر يجب أن ُيعرض أمام الصف
ُ
أغنية من اليوتيوب )ترجمة إلى اإلنجليزية(، الذي ت

سليم طعمه )العب عربّي مسيحّي في صفوف لعب مع فريق إلى الالعب  القدسيوّجهها مشّجعو فريق بيتار 

 .هبوعيل تل أبيب(

 موّجهة للنقاش بعد مشاهدة الفيلم: أسئلة

 ّن في الفيلم؟/ مما رأيك -

 ؟يمكن اعتبار ما يرد فيه تحريًضاهل  -

 ؟ذ هذه التصريحات على محمل الجد ويفعل شيًئاأخيهل يمكن ألي شخص أن  -

 د بع -
ّ

هبوعيل تل  يعمشّج و بيتار، أحد عمشّج هاجم فيها حالة التي  صفي تقرير النقاش، ُيعرض للصف

 ؟اواقعً الكلمات هي تخلق  مور؟ هناك عالقة بين هذه األ هل   -، ثُم ُيطرح السؤالأبيب

 

 الفيلم القصير من اليوتيوب 
ّ

عن مجموعات في   محاضرة شاي نيسسان -ب . يجب أن ُيعرض أمام الصف

في لالطالع على الخبر  انقر هنااو  التحريض على العنصرية فيها ي يحدثتال، الفيس بوك ومالعب كرة القدم

 .الصحف 

 أسئلة موّجهة للنقاش بعد مشاهدة الفيلم:

 ؟نيسسانما هو معنى ما قاله  -

 اتمالعب كرة القدم ومجموع فيإلى هذه األحداث التي تقع القانون  فرض وتطبيق كيف ينظر لجهاز -

 ؟بوك الفيس

 هذه األحداث؟ الطريقة التي تنظرون/ تنظرن فيها إلىهل هناك فرق في  -

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3sPqDltYBw
https://www.youtube.com/watch?v=B3sPqDltYBw
https://www.youtube.com/watch?v=B3sPqDltYBw
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2743989
https://www.youtube.com/watch?v=zxl7LYsF6BA
https://arabic.rt.com/news/60986-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D9%85%D8%B9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
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ج. نعرض أمام التالميذ والتلميذات عدًدا من املقَتبسات التي تسناول التحريض، دون ذكر املصدر، وأنها 

 إلى مجموعات،
ّ

تناقش كّل منها شرعية التصريحات،  والجمهور الذي وّجهت إليه. يتم تقسيم الصف

 بمساعدة ألسئلة توجيهّية.

 بكامل هيئته
ّ

 : في الصف

 .الذي ناقشتهمجموعة االقتباس  كّل تعرض د. 

مة للتالميذ الجمهور الذي ُوّجهت التصريحات ضّده –قتباس ا كّل بالنسبة ل -
ّ
 .تكشف املعل

-  
ّ

الجمهور الذي ُوّجهت إليه التصريحات التي  آراؤهم بعد الكشف عنهل تغيرت  -السؤال  يناقش الصف

شرت
ُ
 ؟ن

املقتبسات التي يريد أن يعرضها املعلم عدد ليست هناك ضرورة للتطّرق إلى جميع املقتبسات. يحّدد 

 
ّ

 .أمام الصف

 

 

 

 التعبير وفّعالّية في موضوع النشاط من خالل حّرّية نقاش: 2الخطوة  

إحداث تغيير اجتماعّي أو سياس ّي، باستخدام حّرّيسنا في التعبير؟ في ما  قادرون على هل نحن .أ 

مي املدنّيات في املدرسة في  :غرفة العملّيات التعّقليلي مثال على فّعالّية كهذه.  
ّ
بادر أحد معل

الفيس بوك، تهدف إلى محاربة العنصرّية على شبكة  مجموعة هكفار هياروك  إلى إنشاء

اإلنترنت من خالل اإلبالغ عن صفحات هجومّية في الفيس بوك، ومن خالل تغيير الخطاب 

داخل املجموعات نفسها وبعبارة أخرى، إسماع صوت مدنّي ومنشورات حول مواضيع 

 مختلفة من شأنها أن تسفر عن نتائج إيجابّية.

 إلى مجموعات والطلب من كل مجموعة صياغة اقتراح للعمل يجب  .ب 
ّ

 يتقسيم الصف
ّ
ق تعل

من شأنها أن  بطريقةاستخدام حرية التعبير  - محيطهمحدث في ي اإلهانة الذي/ بالحدث

 .محّببة لديهمتعزز أجندة إيجابية 

 :موّجهة أسئلة

يطكم )الحّي، املدينة، حاولوا التفكير في مسألة، اجتماعية أو غير ذلك، التي تحدث في مح -

املدرسة، إلخ(، والتي ينبغي حسب رأيكم أن تتغّير أو تصّحح. يمكن أن تكون حالة خاّصة أو 

 على نطاق واسع.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/603/013.html
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ان الذين يهّمهم األمر، ما هي الجهة  –صفوا باختصار الحالة التي اخترتموها  -
ّ
من هم السك

الح أوال تغيير في نظرك. يحّبذ ذكر الرسمّية ذات الصلة، ما هي املمّيزات التي تستوجب اإلص

 كل أمر ذي صلة باملوضوع. 

 في طريقة يمكنكم من خاللها التعبير عن الدعم، املشاركة أو الرغبة في التغيير بالنسبةفكروا  -

ا ة التعبير بجميع أشكالهيّ التفكير في استخدام حرّ  م. يمكنكللموضوع الذي اخترتموه
ّ
ا. إن

 .تفكيركمفرصة لكم لتبدعوا في 

 

:
ّ

 في ما يلي التقارير ذات الصلة واملقتبسات التي يجب عرضها في الصف

  

  إضافة "املوت للعرب" إلى اسم املستخدم.  –في الفيس بوك  موضة جديدةتقرير عن 

 

ي أن أكتب 
ّ
 من حق

ّ
كّل ما أريد في اسمي الثاني في اقتباس من التقرير: "املوت لـ...، إن

ه قد حان الوقت لنقول الحقيقة. جميع 
ّ
ا، أعتقد أن

ً
الفيس بوك. لم أكتب هذا عبث

 الـ... ال ينبغي لهم أن يكونوا هنا".

 :أسئلة موّجهة

 ما رأيكم في هذه املقولة؟ .1

هل هناك فرق، حسب رأيكم، بين أن يضيف شخص بالغ إلى اسم املستخدم الخاّص  .2

 ت لـ..."، وبين أن يضيفه قاصر؟به "املو 

شرت هذه املقولة على الفتة من الفتات اإلعالن  .3
ُ
الكبرى؟ هل هل سيختلف رأيكم لو ن

ّية؟ 
ّ
شرت هذه املقولة على صفحة الفيس بوك الصف

ُ
 سيختلف رأيكم لو ن

م؟ شخصّية  .4
ّ
هل سيختلف رأيكم لو كان من فعل ذلك مطرب مشهور؟ وزير؟ معل

 عاّمة؟ 

تب "املوت لليهود"؟  .5
ُ
 هل سيختلف رأيكم لو ك

ا"؟  .6  هل سيختلف رأيكم لو كتب "املوت للمثلّيين جنسيًّ

 

 

 

http://news.walla.co.il/item/2870698
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 ّدمت الئحة اّتهام
ٌ
ضّد جلعاد كالينر الذي نشر إطراًء ليشاي شليسل، الذي قتل املرحومة شيرا  ق

بانكي، في مسيرة الفخورين في القدس. في إطار الئحة االّتهام، وّجهت له تهمة التحريض على العنف، 

 أو اإلرهاب، حظر نشر تصريحات تحريض على العنصرّية، وانتهاك تعليمات القانون. 

 ، كان عليك أن تنجح في قتل البعض منهم..."اقتباس: "على األقّل 

ه طعن مّرتان... 
ّ
ر في أن

ّ
وفي املّرتين لم ينجح في أن يقتل ولو واحًدا "يجّن جنوني )!!( عندما أفك

 من هؤالء املالعين"

ني 
ّ
ي من أجل املوت الفورّي لـ... ومن ناحيتي، ال خجل في أن أقول... وأن

ّ
"اآلن يجب أن نصل

مرار تأجيج الكراهية )نعم، الكراهية( ...  مقابل هذه املجموعات... وكّل من ال بالفعل أؤّيد است

ركم، لدينا حّرّية تعبير هنا" -يعجبه هذا
ّ
 أذك

 :أسئلة موّجهة

 ما رأيكم في هذه املقولة؟ .1

صّرح شخص بالغ بهذه األقوال، وبين أن يصّرح بها هل هناك فرق، حسب رأيكم، بين أن ي .2

 قاصر؟

شرت هذه املقولة على الفتة من الفتات اإلعالن الكبرى؟ هل  .3
ُ
هل سيختلف رأيكم لو ن

ّية؟ 
ّ
شرت هذه املقولة على صفحة الفيس بوك الصف

ُ
 سيختلف رأيكم لو ن

م؟ شخصّية عاّمة؟  .4
ّ
 هل سيختلف رأيكم لو كان من فعل ذلك مطرب مشهور؟ وزير؟ معل

تب ذلك عن "طعن اليهود .5
ُ
 "؟ هل سيختلف رأيكم لو ك

ا؟ا ت هذه األقوال عن طعنهل سيختلف رأيكم لو كتب .6    العرب؟ ملثلّيين جنسيًّ

 

 

 

 

 

 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/715/417.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/715/417.html


                                                                                                                                       
                                      

 
 
 
 
 

 

16 
 

  ان القدس الشرقّية اشخاص من  8اعتقال
ّ
إثر ما  يض على العنف واإلرهابمّتهمون بالتحر سك

 نشروه على الفيس بوك(

اقتباس: "إّنها أوقات يستجيب فيها هللا للدعاء، ونحن نتوّجه إلى هللا راجين أن تسوء 

ى أإليه... إ xاألوضاع، وأن يأخذ 
ّ
م وبئس املصير، أتمن

ّ
 لى جهن

ّ
 يرى نور الصباح، وأن ال

ى منيموت مثل كلب"
ّ
هللا أن يذيقه املّر، ثّم أن يموت،  . وفي نّص آخر كتب: "أتمن

 ينزل عن سريره..."
ّ

ى أال
ّ
 وأتمن

 :أسئلة موّجهة

 ما رأيكم في هذه املقولة؟ .7

شخص بالغ بهذه األقوال، وبين أن يصّرح بها  هل هناك فرق، حسب رأيكم، بين أن يصّرح .8

 قاصر؟

شرت هذه املقولة على الفتة من الفتات اإلعالن الكبرى؟ هل  .9
ُ
هل سيختلف رأيكم لو ن

ّية؟ 
ّ
شرت هذه املقولة على صفحة الفيس بوك الصف

ُ
 سيختلف رأيكم لو ن

م؟ شخصّية عاّمة؟  .10
ّ
 هل سيختلف رأيكم لو كان من فعل ذلك مطرب مشهور؟ وزير؟ معل

تب ذلك عن يهودّي مريض .11
ُ
 ؟ هل سيختلف رأيكم لو ك

ا؟ العرب؟  هل سيختلف رأيكم لو كتبت هذه األقوال عن املثلّيين واملثلّيات جنسيًّ

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8/
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لحق 
ُ
: فقاعات لكتابة نّص شخص يّ 1امل  
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 العنصرّية خلفّية عن اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان والحظر في القانون للتحريض على -2امللحق 

 خلفّية عاّمة عن املواثيق الدولّية 

مة  علنت، أ10.12.1948سنة، في  50ل أكثر من قب :اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان -
ّ
منظ

"اإلعالن عن األمم املّتحدة )التي كان عدد أعضائها في ذلك الوقت بضعة عشرات من الدول( 

لتقييم اإلدارة السليمة في كّل نظام حكم في العالم. العالمّي لحقوق اإلنسان"، كمعيار 

هي التي دفعت الدول األعضاء في  -ّية الثانيةفظائع الحرب العامل -الظروف التاريخّية في حينه

مة األمم املّتحدة إلى إصدار هذا اإلعالن، كما ورد في ديباجة اإلعالن.
ّ
 منظ

 

 

 

 في قانون العقوبات، البنود التي تحظر التحريض على العنصرّية، العنف أو اإلرهاب.  -

ص من قانون العقوبات، تعديل
ّ
املالحقة،  -أ. "العنصرّية"144 1986 )في خلفّية اإلعالن(: )ملخ

اإلهانة، التحقير، إظهار العداء أو العنف، أو السسبب في إثارة الضغينة تجاه جمهور أو أجزاء 

ان، وكّل ذلك بسبب اللون أو االنتماء العرقّي أو القومّي. 
ّ
 من السك

 :العنصرّية التحريض على حظر نشر -

سيكون عقابه السجن خمس  العنصرّية،بغرض التحريض على . كّل من ينشر أمًرا (1)ׁ 

 سنوات. 

لغرض هذه املاّدة ]في القانون[، ال يهّم إذا أّدى النشر إلى العنصرّية أم ال، وإذا كان جانب . (2)

 من الحقيقة أم ال. 

 

كّل من ينشر دعوة الرتكاب عمل عنيف أو إرهابّي، أو من : أو اإلرهاب العنف التحريض على -

ينشر إطراًء، إعجاًبا أو تشجيًعا للعنف، أو اإلرهاب، يؤّيده أو يتماثل معه، ووفق مضمون 

املاّدة التحريضّية املنشورة وظروف نشرها، يكون فيها احتمال فعلّي لوقوع أعمال عنف أو 

 إرهاب، سيعاقب بالسجن مّدة خمس سنوات. 

يحظر القذف، ويهدف إلى حماية كرامة وسمعة كل إنسان، من خالل  قانون حظر السشهير: -

 سسّبب في إهانته أو تحقيره. فرض الحظر على نشر تفاصيل من شأنها أن ت

http://www.acri.org.il/he/213
http://www.acri.org.il/education/ar/2011/08/24/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
http://www.acri.org.il/education/ar/2011/08/24/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2
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في إطار حّرّية "ال يمّس شخص بخصوصّية غيره دون موافقته".  قانون حماية الخصوصّية -

التعبير يمكن انتقاد هيئات ذات صالحّية وسلطة واالحتجاج على اإلجراءات التي تّتخذها. ومع 

ذلك، فإنه ينبغي أن يتم ذلك فقط في القنوات التي يسم، بها القانون ومن خالل الوسائل 

يمكننا أن املشروعة. على سبيل املثال، يسم، لنا باالحتجاج على سياسات نعارضها، ولكن ال 

االقتباسات من الكتب ندعو إلى املّس باملبادرين إليها ومنّفذيها. وبموجب القانون، ال تعتبر 

 الدين والصلوات تصريحات تنطوي على العنصرية والتحريض.

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
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 :التعبير حّرّيةاقتراح مبادئ توجيهّية في التربية  – 3امللحق 

 الخالف، .أ
ّ
تطّرقت وزارة التربية والتعليم لألسلوب يحّبذ إدارة النقاشات التربوّية في املواضيع محط

 .1/ 2014منشور املديرة العاّمة في 

 زيد من االقتراحات: امل.ب

م1 حادثةطريقة إدارة امل .1
ّ
 ووفًقا للموضوع املطروح للنقاش. على سبيل  -: نقاش منظ

ّ
وفق تقّدم الصف

رت بشكل فعلّي املثال، إذا كنتك معنّيين بإجراء محادثة 
ّ
الجانب  علىحول مواضيع سياسّية مشحونة، أث

ّي للتالميذ ه ستجري جولة أولى، اخل الصفد مالئًما setting حددو وضعية جلوس   -الحس ّ
ّ
، أوضحوا أن

ل من جانب اآل  تلميذ وتلميذة عن رأيه يعّبر فيها كّل 
ّ
خرين. يمكننا بعد ذلك أن نجري دون تشويش أو تدخ

في أعقاب الجولة األولى، وفي هذه الحالة أيًضا  جولة أخرى، يطرح فيها التالميذ أسئلة تسبادر إلى أذهانهم

ما شعرتم أّن التالميذ يعتادون على هذه السيرورة 
ّ
ل من جانب األخرين. كل

ّ
دون تشويش أو تدخ

جاه نقاش أقّل "صالبة"، وأكثر ويحّسنون ق
ّ
درتهم على اإلصغاء، أمكنكم "تسري،" النقاش بقدر أكبر في ات

 وتسامًحا.   حدسّية، لكنه ال يقل احتراًما

  –من قبل  (modeling): قدوة 2طريقة إدارة املحادثة  .2
ّ
دوا من أن

ّ
كم أنتم حسب البند السابق، تأك

أتيحوا فرصة مسساوية لجميع التالميذ  -بأنفسكم مخلصون لقيم الكرامة، املساواة وحّرّية التعبير

صعوبة في االندماج باملحادثة  للتعبير. لهذا األمر أهّمّية خاّصة بالنسبة للتالميذ الذين يواجهون 

، في حين يبقون صامتين. ابقوا 
ّ

الصاخبة التي عادة ما تجري بين عدد محدود من تالميذ الصف

مين، تماًما كما 
ّ
منفتحين على التفكير الناقد من جانب التالميذ، حّتى وإن كان ذلك تجاهكم، أنتم املعل

 م، تجاه أنفسهم وتجاه زمالئهم. ترغبون في تذويت وإكساب قيم التفكير الناقد عنده

 

مات .3
ّ
مين واملتعل

ّ
تربية يطم، إلى تذويت قيم على مستوى هاّم في كّل نوع من ال جزء -الصلة بعالم املتعل

، الوعي، هو القرب من عالم التالميذ. من شأن صلة كهذه أن تنبع عن: أ. اهتمام التالميذ بموضوع معّين

ا مباشرة بحياتهم. ب. 
ً
قضّية تشغل تالميذ وتلميذات من الحياة في املدرسة حّتى لو لم يكن مرتبط

 
ّ

ا والصف
ً
، والتي من شأنها أن تفض ي إلى تبّصرات هاّمة في سياق حّرّية التعبير، وأن تخلق لديهم ارتباط

ا لتغيير الوعي. ج. قضايا تر ع ا جدًّ ا ضروريًّ  تبط بشكل مباشر اطفيًّ
ّ

، والتي تخلق بهوّية التالميذ في الصف

ا ) ا عاطفيًّ
ً
ا الحذر من اإلفراط في كشف التالميذ غير بصورة طبيعّية ارتباط في هذه النقاط، مهّم جدًّ

 ين بذلك ويخشون من املّس بهم(. املعنيّ 

ي الحدود ويصب، استخدام حّرّية  -حدود املحادثة .4
ّ
ا أن يعرف  التالميذ الحدود، متى يتّم تخط مهّم جدًّ

ه علينا االمتناع عن استخدام لغة ال تنّم 
ّ
التعبير أمًرا يمّس باآلخرين. اقتراحنا هو أن توّضحوا للتالميذ أن

. يجب بذل قصارى الجهود لتفادي املالحظات الجارحة عن االحترام )تجاه تالميذ آ
ّ

خرين في الصف

طرح تثير معارضة شديدة. في هذه الحاالت، يجب وقف النقاش 
ُ
واملهينة، حّتى وإن كانت األمور التي ت

ه تّم تجاوز الحدود. 
ّ
ق األمر في محادثة والتوضي، للتالميذ بأن

ّ
ا خاّصة حين يتعل قضّية الحدود هاّمة جدًّ

 انتبهوا ذات
ّ

ة )نعم، بل عنصرّية(  -صلة بالهوّيات الحاضرة في الصف
ّ
هناك فرق بين أقوال قاسية وفظ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-9-2-2.htm
http://www.acri.org.il/education/ar/wp-content/uploads/2014/08/Dealing-with-the-reality-in-the-classroom-methodological-guidance1.pdf
http://www.acri.org.il/education/ar/wp-content/uploads/2014/08/Dealing-with-the-reality-in-the-classroom-methodological-guidance1.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2648548
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2648548
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2648548
http://news.walla.co.il/item/2646679
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ّ

والتي من شأنها أن تكون هاّمة للنهوض بالتفكير الصّفي املشترك، واألقوال التي تمّس بتالميذ في الصف

ل، يحّبذ أن ينقل 
ّ
م رسالةمباشرة. في حال تّم تجاوز الحدود ويتعّين عليكم التدخ

ّ
لجميع التالميذ  املعل

ا يطلب من جميع التالميذ تحّمل املسؤولّية  دون أن يوّضح من يقصد، وبذلك بوّزع رّد الفعل، وعمليًّ

 عن تجاوز الحدود. 

مبدأ مهّم آخر، هو محاولة عدم اختيار االمتناع عن رّد الفعل. إّن االمتناع عن هذا النوع، عادة ما يجّر 

ه ال ينقل رسالة واضحةالكثير من 
ّ
موافقة مع . وأحياًنا قد يعتبر التفسيرات من جانب التالميذ، لذا فإن

ما ُيقال. باإلضافة إلى ذلك يجب فحص تأثير املحادثة والطلب من املجموعة أن تضع لنفسها قواعد 

 محادثة بديلة. 

 

 

 


