
  

 

 

 

 

 

 دعوه للمدارس املعنية بالعمل لتعزيز حرية التعبير وملحاربة التحريض والعنصرية
نوجه في كلية آدم وفي جمعية حقوق املواطن دعوة ملعلمي املدارس االعدادية والثانوية من اليهود والعرب للمشاركة في برنامج  

 .2017-2016تعليمي "قوة الكلمة" في العام الدراس ي 

ظمة الديمقراطية من مكانة حرية التعبير في األن حول الطالب و تسعى الخطة إلى ترسيخ مفهوم العاملين في مجاالت التعليم 

ناحيه، وعلى التمييز والتفريق بين حرية التعبير والتحريض من ناحية أخرى. ال تنبع أهمية العمل التربوي بهذه املواضيع من 

األعمال املتطرفة التي تظهر على األجندة اإلجتماعية فقط، بل ألنها تنبع من حقيقة أن املعضالت واألسئلة املتعلقة بحرية 

 اإلجتماعي. والعنصرية هم جزء من التجارب اليومية الخاصة بالشبيبة، وذلك نظرا لنشاطهم املستمر بمواقع التواصلالتعبير 

ومن بين أهمها. هي من تسمح لنا بالتعبير عن أنفسنا بشكل فردي  ،حرّية التعبير هي مبدأ أساس ي من مبادئ الديُمقراطية

ن من االنتقاد والتطوير املستمر 
ّ
طّور، كما سنرى في هذا البرنامج، الذي يتيح التفكير الواعي وهذا بدوره يمك

ُ
وجماعي، هي امل

لحاجة بشكل واضح، وذلك بسبب سواء على املستوى الخاص أو على املستوى السياس ي. في إسرائيل، تم مؤخًرا طرح هذه ا

أحداث شديدة الصعوبة تتمثل بجرائم الكراهية، التحريض بشكل عام والتحريض على العنصرية على وجه الخصوص. بعض 

هذه األحداث يمكن تعليلها بالصراع املستمر ما بين اليهود والعرب، بينما يتم تعليل باقي األحداث بسبب الخالفات الشديدة 

جتمع اإلسرائيلي ما بين املتدينين والعلمانيين، وما بين مجموعات عرقّية قومّية متتلفة. األمثلة على ذلك قتل داخل شرائح امل

تدفيع الثمن" على جدران “ت في القدس، وكتابة شعارات عنصرية من قبل جماعة /شيرا بنكي؛ رحمها هللا؛ في مسيرة املثليين

الل حرّية التعبير ألهداف غير مقبولة. الرغبة في الدفاع عن النفس من هذه املساجد واملدارس، وهي عينة بسيطة من استغ

الظواهر هي أمر إجباري، مع ذلك، هناك خطر كبير، يجب سن القوانين بهدف الحد من حرّية التعبير التي تتعدى املطلوب 

 واملرغوب به.

 أجزاء البرنامج ومواضيعه:

 ين الِقَيم الديموقراطية األخرى.التضارب والتناقض ما بين حرّية التعبير وب .1

 التضارب والتناقض ما بين حرّية التعبير وبين الِقَيم األخرى غير الديموقراطية .2

 حرّية التعبير واملساواة ما بين األجناس. .3

التعليقات،  –التعامل مع الظواهر الجديدة  :تحدي حرية التعبير في عصرنا -الرقمي واملحيط العالمي النظام عصر  .4
 .وقراصنة اإلنترنت وتسريب املعلومات

ل للعالقات بين األغلبية واألقليةُم حرية التعبير ك .5
ّ
 َمث

 .حرية تعبير املعلمين والتالميذ، كيفية الحفاظ على نقاش متسامح -التعليم لحرية التعبير/ حرية التعبير في التعليم  .6

لحفاظ على الحيز العام من التحريض بشكل عام ومن لحماية حرية التعبير وا -واملعلمين  للتالميذ فعاليات نشاطية .7
 .التحريض العنصري بشكل خاص



 إطار تنفيذ البرنامج

تصل مدة ورشة . في املدرسة( الهيئة التدريسية وغيرها املربيات، غرفة املعلمين،)التعليم والتدريس طواقم ورشة عمل ل .1
كم  ضيع البرنامج وسيتعلمون املحتويات املطروحة،ايتعرض املشاركون من خالل ورشة العمل ملو  .ساعة 30عمل إلى 

املعلمون سيحصل  .أنهم سيجربون نشاطات متتلفة بهدف تمكينهم من تمريرها إلى طالبهم بشكل مشّوق ومثير لالهتمام
املشاركون في البرنامج على خطة تعليمية مكتوبة، سيناقش كل فصل في البرنامج جانب خاص من جوانب موضوع حرية 

 .التعبير وسيتم إرفاقها ببرامج دراسية

 املدارس املشاركة في البرنامج االلتزام بما يلي:على  .2

املدارس املشاركة في البرنامج االلتزام على أقل تقدير بتمرير أربعة برامج دراسية من على  إعطاء البرنامج في الصفوف:
 .كحد أقص ىأو االلتزام بتطه سنوية  البرنامج املذكور أعاله لتالميذهم،

 

 املشاركة في البرنامجسيتم تقديم دعم ومتابعة للمدارس 

 

خالل العام سيكون هناك ندوتين ليوم واحد للطالب واملعلمين املدعوين من املدارس املشاركة في البرنامج،  أنشطة للطالب:
يتلقى املشاركون حلقات  وسوف .طالب وبمرافقة معلم 4-5كل من اليهود والعرب. ستقوم املدرسة بإرسال مجموعة من 

دراسية تدريبية وأنشطة مدرسية أومجتمعية من للحفاظ على حرية التعبير لجميع فئات السكان، "بغض النظر عن الدين أو 
 العرق أو الجنس".

*  *  * 
 .2016-2015 العام الدراس ي خالل في جميع أنحاء البالد، وعربية يهودية مدرسة 26 البرنامج في وقد تم تنفيذ

- حيفا( جامعة في مؤتمر  هذه املسألة )تم عقد مع للتعامل مع األكاديمية مؤتمر بالتعاون  سيعقد السنة الدراسية بداية في

 الدعوات. املعلومات وسيتم إرسال سيتم نشر لهذا الحدث 

 

 على  املدارس املعنية باالنضمام للبرنامج التواصل مع:

 لواء الشمال والمركز: الجمعية لحقوق المواطن والمركزفي لواء القدس، الجنوب  :كلية آدم

 يولنده جرينهوت

4448290-054  Yolanda@adaminstitute.org.il 
 

4448292-054  Tamar@adaminstitute.org.il  

 كامل أبو ربيعة
4448297-054 kamel151@walla.com 

 ،، منسقة التعليم في المجتمع العربيخلود ادريس

3149513-054  kholod@acri.org.il 

 

 تسورن، منسقة التعليم العبري ،نعومي بييت

6454878-052   naomi@acri.org.il 

 

 

 لمعلومات اضافية

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

 

 

 لمعلومات اضافية

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