
 

 الدفيئة 

  شبكات التواصل االجتماعيعرب في النشطاء بيت ال

 

  .مطلوب: نشطاء مبدعون وخالقون 

  ..مقتنعا بالحق باملساواة 
َ

 إن كنِت واثقة بالقدرة على التأثير والتغيير.. إن كنت

  املواطنين إن أردتم تطوير مهاراتكم باستغالل شبكات التواصل االجتماعي من أجل التصدي للتمييز واقصاء

 عن الحيز العام واملشهد االعالمي االسرائيلي. -اقصاء حقوقكم ومواقفكم، لغتكم وثقافتكم-العرب 

  
 
 .الدفيئة، بيت النشطاء العرب في شبكات التواصل االجتماعي هي بيتكم ا،اذ

 

تهدف إلى تعزيز في البالد، و  اليهودية لدعم املساواة-، بادرت إليها "سيكوي" الجمعية العربيةهي ورشة عمل مكثفة الدفيئة

ممن تهمهم املبادرة إلى نضاالت  النشطاء العربالناشطات و لدى  ،وتطوير القدرات باستخدام شبكات التواصل االجتماعي

مواقفهم، و  قضاياهمإقصاء  – ضد التمييز العنصري وإقصاء املواطنين العرب ،جتماعيةاال  وحمالت مؤثرة من خالل الشبكة

  .عن الحيز العام واملشهد اإلعالمي في اسرائيل – وثقافتهملغتهم 

باملبادرة والنشاط املثابرين من  م يكن مسنداروري وشرعي، لكنه غير كاٍف إن لهي العنوان ملن يؤمن بأن االحتجاج ض الدفيئة

العرب واليهود على حد –البالدمن خالل محاولة التأثير على أوسع شرائح ممكنة من املواطنين في  وذلك ،أجل إحداث التغيير

 . سواء

 

 



 :من هذه القناعات ننطلق

املواطنون العرب قادرون على تعزيز  رف واألجواء العنصرية في البالد،حتى في ظل حكومة اليمين املتط - نحن قادرون ●

 .جدية ومهمة إنجازات مكانتهم في هذه البالد وعلى تحقيق

تحقيق اإلنجازات يستجوب عدم االكتفاء  - إلى فعل مؤثر ومثابر على ترجمة الغضب واالحتجاج  نحن قادرون ●

بالغضب واالحتجاج رغم أهميتهما وشرعيتهما، إنما يتطلب االنتقال من ردة الفعل إلى املبادرة، إلى العمل املؤثر 

 .واملثابر

راق جدران الفصل بعدالة قضايانا وصدق مواقفنا، بوسعنا اخت  - على مخاطبة املجتمع اإلسرائيلين نحن قادرو  ●

 !العنصري، ومخاطبة املجتمع اإلسرائيلي برمته، والتأثير وإن بدت املهمة صعبة، إذ ال تغيير بال األغلبية

بفضل هذه الشبكات صار بوسعنا مخاطبة املجتمع اإلسرائيلي  - شبكات التواصل االجتماعي توظيف على قادرون ●

  .إلى جانب أدوات وحلبات أخرى  طبعا، – ال يمكن تجاهلهوغيره مباشرة ودون وصاية أو وساطة، وهو أمٌر 

تجارب نضالية  والعامليةفي فترة زمنية قصيرة، شهدت الحلبة املحلية    -قادرون على االستفادة من التجارب امللهمة ●

 . هامة وملهمة، كانت شبكات التواصل أبرز محاورها، وبوسعنا تطوير أدائنا من خالل دراستها واالستفادة منها

 

 :البرنامج واملضامين

 ة. يشارك في كل منها محاضرون مختلفون ومختصون في مجاالت عديد ،أسبوعية لقاءات 6برنامج الدفيئة مكون من 

 :، في التواريخ التالية19:30-18:00في حيفا، بين الساعات " سيكوي "في مكاتب  اللقاءات تعقد

 نماذج من البالد والعالم –من االحتجاج إلى التغيير : اللقاء االفتتاحي|  14.12

 ما قبل شبكات التواصل االجتماعي وفي عهدها –النضاالت االجتماعية |  21.12

 تماعي من أجل التغيير في خدمة املواطنين العرب؟كيف نجّير شبكات التواصل االج|  28.12

  ؟هتشو  ونهتم بأال عالم نوصلها لل كيف نحكي قصتنا؟ كيف |  04.01

 أدوات عمل تقنية متقدمة لتكثيف التأثير في الشبكة|  11.01

  .بهاماذا بعد؟ استعراض للحمالت واملشاريع التي يرغب املشاركون باالنطالق : لخيص يالتقاء لال|  18.01

 

 



 :التسجيل وشروط القبول 

 :، وشروط القبول هي30.11.2015التسجيل مفتوح حتى 

  .إدراك وفهم عميق لقضايا الجماهير العربية ولضرورة مناهضة التمييز ●

 .من خالل الشراكات العربية اليهودية ومخاطبة املجتمع اإلسرائيلي حقيقية بالتأثير وإحداث التغيير رغبة ●

 .العربية والعبرية، وتجربة مثبتة باستغالل ناجع لشبكات التواصل االجتماعيإملام باللغتين  ●

 .االلتزام املسبق باملشاركة في كافة اللقاءات الستة ●

 .تعبئة االستمارة املرفقة ●

 

 :مالحظات

 املشاركة مجانية وغير منوطة بأي دفع. 

  وهدية رمزية. يحصل على شهادة إنهاءشروط الورشة  يستوفيمن 


