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 عن الحقيبة 
تشهد السنوات األخرية اتساعا متزايدا يف ظاهرة العنصرية داخل اجملتمع اإلسرائيلي. والعنصرية يف إسرائيل تُوّجه ضد جمموعات أقلية خمتلفة، ضد األقلية 
الفلسطينية يف إسرائيل، ضد جمموعات عرقية داخل اجملتمع اليهودي مثل األثيوبيني وضد مهاجري العمل والالجئني. باإلضافة إىل ذلك حنن نسلط الضوء 

على العنصرية داخل اجملتمع الفلسطيين يف اسرائيل, مثل العنصرية جتاه السود يف اجملتمع  واليت نتطرق إليها  من خالل هذه احلقيبة. 
حسب تقرير الطاقم اإلسرائيلي ملكافحة العنصرية يف إسرائيل للعام 2011، يتضح أن حاالت العنصرية اليت مت توثيقها يف العام تضاعفت خالل 2011 

قياسا بالسنة اليت سبقتها. 552 حالة يف العام 2011 مقابل 287 حالة سجلت يف العام 1.2010
حسب تقديراتنا، إن املعطيات اليت مت توثيقها يف تقرير العنصرية تعكس فقط جزءا من الواقع ومن معاداة الدميقراطية يف اجملتمع عموما ولدى أبناء الشبيبة 

بشكل خاص. بالرغم من اتساع الظاهرة إال أننا مل نشهد حىت اآلن جهودا من اجملتمع الجتثاثها. 
ُتضاف هذه احلقيبة الرتبوية إىل حقائب أصدرناها يف السنة املاضية وهي موجهة للمربيات واملربني يف جهاز التعليم وحركات الشبيبة واملعنيني بالقيام 

بعمل تربوي ضد العنصرية ومعاجلة االنتشار املقلق للِقَيم املناهضة للدميقراطية بني أبناء الشبيبة. تقرتح احلقيبة عددا من الفعاليات واملواد التعليمية. تقرتح 
احلقيبة عددا من الفعاليات واملواد التعليمية. وهي تصدر ملناسبة اليوم العاملي ملناهضة العنصرية وكجزء من جهودنا لتشجيع إحياء هذا اليوم يف جهاز 
التعليم. نوصي باستخدام املواد والفعاليات طيلة أيام السنة. حتتوي احلقيبة على جمموعة من الفعاليات املتنوعة املناسبة ألجيال خمتلفة، وأفكارا إلحياء 

اليوم املذكور يف املدارس وأطر خمتلفة وكذلك أفكار لفعاليات مناهضة للعنصرية. 
يسرنا جدا أن نتلقى منكم تغذية عائدة على املواد يف احلقيبة وعلى جتربتكم يف متريرها. 

أهداف الحقيبة: 
  تشجيع الرتبية ضد العنصرية يف التعليم اإلسرائيلي املنهجي وغري املنهجي.

  تشجيع العمل والتحرك ضد العنصرية يف اجملتمع.  
  إكساب معارف وأدوات تربوية ملواجهة مظاهر العنصرية.

  توفري متسع للطالب للتعّلم والتجريب ومواجهة ظاهرة العنصرية الثقافية يف اجملتمع.
  تشجيع الطالب على تقبل اآلخر واحرتام االختالف بني أبناء البشر، وتذويت قيمت التعددية الثقافية يف اجملتمع. 

اقتراح منهجية:
قبل اخلوض يف مصطلح العنصرية والظاهرة يف إسرائيل، نوصي بأن تبدأوا بالفعالية األوىل )أنظروا ص 7(، اليت توفر طريقة جتريبية للتعّلم حول املوضوع. 
ستطرح الديناميكا اليت ستتطور يف اجملموعة أسئلة ومواضيع كثرية ينبغي مناقشتها. من شأن سريورة معمقة أن متّهد األجواء لنقاش يف موضوع العنصرية 

وكذلك للفعاليات األخرى املقرتحة الحقا.
 

عن اليوم العالمي لمكافحة العنصرية
يف ألـ 21/3 من كل عام حييون يف أحناء العامل اليوم العاملي من أجل إلغاء التمييز العنصري. يف هذا اليوم من العام 1960 وقعت “جمزرة شرفويل” يف جنوب 
أفريقيا. يف بلدة تدعى شرفويل، جتمع آالف املعارضني من السود يف مسرية احتجاج ضد “قوانني املرور” )pass laws( اليت قّيدت بشكل كبري حرية 
التنقل والعمل للمواطنني غري البيض. وكانت جنوب أفريقيا كلها يف ذلك الوقت حتت نظام التمييز العنصري الذي ميز بني أنواع خمتلفة من املواطنني وفق 
لون بشرهتم وأصوهلم، حرم أبناء األصول “األدىن” من احلقوق وُمنحت حقوق زائدة ألبناء العرق األبيض. ويف أعقاب احتجاجات من الداخل واخلارج 
ضد النظام العنصري والعنيف مت إلغاؤه يف العام 1990. ويف العام 1966 أعلنت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة عن إحياء اليوم العاملي من أجل إلغاء 

التمييز والعنصرية الذي يتم إحياؤه منذ 21/3 من كل عام. 

 http://www.fightracism.org/Article.asp?aid=79 :1    ملزيد من التفاصيل,  أنظروا דוח הגזענות 2011  يف موقع االئتالف ملكافحة العنصرية
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ما هي العنصرية?2
بروفيسور يهودا شنهاف

عادة ما ال حنب أن نفكر عن أنفسنا على أننا عنصريون وال أن نعرتف بأن العنصرية هي جزء ال يتجزأ من حياتنا. ولكن، لألسف، العنصرية هي ظاهرة 
ثقافية موجودة يف كل جمتمع. وعليه، أريد أن أجعل سؤال “من هو العنصري”؟ سؤاال سوسيولوجياً: “ما هي العنصرية”؟ يساعدنا تعريف العنصرية مثال 
على أن حنّدد هل حماكاة اللهجة الشرقية أو العربية إلضحاك اجلمهور ضرب من  العنصرية؟ هل التخلي عن وجبات الدم اليت تربّع هبا أثيوبيون هو عنصرية؟ 

هل هتافات مثل “املوت للعرب” عنصرية؟ وهل القول أن الروسيات كلهن بائعات هوى عنصرية؟
يف كل جمتمع هناك فروقات بني بين البشر على أساس البشرة ومبىن الوجه أو اجلسم. إال أن هذه الفروقات ال مُيكن أن تكون أساسا لدونية اجتماعية أو 
ختّلف ثقايف. تبدأ العنصرية يف النقطة اليت نبدأ فيها بتصنيف الناس على أساس خصائص بيولوجية وحني ننسب إليهم صفات ومواهب متدنية أو راقية. 

تُعّرف العنصرية يف العادة على النحو التايل:

“عزو دونية لشخص أو جمموعة، من خالل استعمال خصائص منطية ومن خالل وصف الفارق بني اجملموعات مبصطلحات جوهرية 
بيولوجية ال تتغرّي.”

هذا التعريف جزئي. تارخييا، كانت العنصرية البيولوجية جزءا من السيطرة األوروبية على مستعمراهتا خلف البحار. ُسّي األصالنيون يف أفريقيا وآسيا “أعراق 
اصالنية” وُوصفوا على أهنم ال يستطيعون التفكري بشكل مستقّل أو فهم القانون واحلكم األوروبيني. لقد مت حتديد الِعرق وفق لون البشرة وُنسبت له 

خصائص بيولوجية مرافقة مثل: البدائية، النطق املتأّصل، الال نظام، أو جنسانية مبالغ فيها.
مل تكن هذه العنصرية حاضرة يف السياسة فحسب، بل يف اجملتمع واألدب والثقافة، أيضا. فاألدب األورويب من غوستاف فلوبر حىت جني أوسنت كان 
مشبعا بتوصيفات عنصرية مباشرة وغري مباشرة. العنصرية البيولوجية ميزت، أيضا، التعامل مع اليهود يف أوروبا، ومن السخرية أن تظهر العنصرية يف تعامل 
يهود مع يهود آخرين، ويف إسرائيل، أيضا. مثال، العنصرية جتاه اليهود املتدينني “احلريدمي”، صحيح أهنا تأيت بلغة اجتماعية )بدائية، ثقافة متدنية، نزعة 

شتاتية وطفيلية( إال أهنا تنبين على خصائص جسمانية يف وصف اللحى والسوالف أو رائحة اجلسد لدى الرجال “احلريدمي”.
إال أن هذا التعريف للعنصرية إشكايل. ألن مصطلح “عرق” متخّيل وخُمتلق، وجيعل من تعريف “العنصرية” حمريا وزئبقيا. من هنا رغبيت يف الوقوف عند 

ثالث إشكاالت يف الصيغة اليت عرفنا فيها العنصرية أعاله. 

)1( العرق هو مصطلح متخّيل ـ العرق غري موجود يف الطبيعة حقيقًة. العرق هو مصطلح متخّيل وخُمتلق مصدره يف علم البيولوجيا بدءا من القرن ألـ 18. 
وعلى خطى البيولوجيا، بدأ أطباء وانثروبولوجيون وعلماء لغة وسوسيولوجيون واثنولوجيون وأدباء وكتاب الهوتيني وموظفو احلكم بتفسري دونية أو رقي 
جمموعة بواسطة خيال اخلطاب حول العرق. بكلمات أخرى، بواسطة خطاب الِعرق يتم احلديث عن فروقات بني جمموعات اجتماعية وثقافية كفروقات 
بيولوجية. مثال، السؤال “َمن هو اليهودي” يف أملانيا النازية ِصيَغ بلغة بيولوجية ويف مركزها إثبات وجود “دم يهودي”. لكن ما من أحد يستطيع أن حيّدد 
ما هي اهلوية اليهودية من خالل فحص الدم. اإلثبات على وجود “دم يهودي” تأسس على خصائص انثروبولوجية مثل أمناط احلياة والعادات “اليهودية” 
)مثل الذهاب إىل الُكنس( أو من خالل تقصي تاريخ العائلة. عندما ُتصاغ الفروقات بني جمموعات ثقافية بلغة بيولوجية فإن الثقافة تُفهم على أهنا قدر من 
الطبيعة. ويف الطبيعة كما يف البيولوجيا فإن صفات اجملموعات تُفهم على أهنا جوهرية وال تتغري. هنا، نقف أمام تناقض ظاهري: على الرغم من أن الِعرق 
 Collette( ليس فئة حقيقية للطبيعة، يتحّول إىل فئة حقيقية يف الواقع بسبب من ختّيله يف الثقافة اإلنسانية. لقد سبق للنسوية الفرنسية كوليت جيومن
Guillaumin( أن أشارت إىل هذا التناقض عندما قررت: “العرق غري موجود يف احلقيقة، إال أنه متخّيل يف الثقافة اإلنسانية. العرق غري حقيقي، لكن 
الناس يُقتلون باسه”. اخلطاب املتعلق بالِعرق تطور وتوسع يف أوروبا بل ومت تطبيقه كسياسة يف املستعمرات خلف البحار. )يف حال اإلمربيالية( أو يف 
أوروبا نفسها )مثال، الالسامية ضد اليهود أو جتاه املسلمني(. كان للخطاب العلمي األنثروبولوجي حول الِعرق قوة هائلة إذ مت باسه قتل أناس: مثل هذا 
اخلطاب شّكل أساسا ضروريا إلبادة يهود أوروبا. لذلك، على الرغم من إننا مطالبون برفض استعمال “العرق” من ناحية أخالقية، إال أننا ال نستطيع أن 

ننكر وجوده من الناحية السوسيولوجية. 

)2( العنصرية تقاَرن مع سياسات العرق أللمانيا النازية ـ املقارنة مع سياسة العرق املتطرفة للدولة النازية تصّعب تعريف العنصرية يف سياقات أخرى. 
فالعنصرية النازية كانت متطرفة إىل درجة أن كل مقارنة للعنصرية، مهما بلغت من احلدة واهلول، تنتفي أمام النازية. فهل بإمكاننا أن نسمي احلكم النازي 

2    شكرا حلجاي بوعز ورييب جيليس ودفنة هريش وآيف زيف على مالحظاهتم املفيدة. لالستزادة : يهودا شنهاف ويوسي يونا )حمرران( )2009(. العنصرية في إسرائيل. تل أبيب 

والقدس: إصدار هكيبوتس مهؤوحاد ومعهد فان لري.
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باالسم ذاته الذي نسمي فيه نظام االبارهتايد يف جنوب أفريقيا؟ هل مُيكننا أن نساوي بني عنصرية احلكم النازي مع العنصرية ضد املواطنني من أصل أفريقي 
يف الواليات املتحدة سنوات اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي؟ ظهرت هذه الصعوبة يف التعريف ضمن التعريفات القاموسية اليت اعُتمدت إىل 
السنوات األخرية. مثال، قاموس ابن شوشان عّرف العنصرية على أهنا “نظرية العرق”، وهي “النظرية اخلاسرة القائلة بأن اآلريني هو العرق األكثر كماال.” 
يعزو هذا التعريف العنصرية إىل الدولة النازية وإىل لغة البيولوجيا وتشّل القدرة على التحدث عنها يف سياقات أخرى. وهي صعوبة تتصل باإلشكال التايل.

)3( االبتعاد عن مصطلح “العرق” بعد المحرقة ـ  بعد العام 1954 حصل ابتعاد عن استعمال مصطلح “العرق” ومت استبداله مبصطلحات أخرى مثل 
“جمموعات اهلجرة”. وقد سى الباحث الفرنسي إطيان بليرب )Étienne Balibar( هذه العنصرية باسم “العنصرية اجلديدة”، ألهنا تسمح بوجود 
“عنصرية دون العرق”. “العنصرية اجلديدة” حّلت بدل اخلصائص البيولوجية جملموعات اجتماعية ثقافية. مثال، العادة يف إسرائيل استعمال مصطلح 
“طائفة”. الطائفة معرفة على أهنا جمموعة ذات تاريخ مشرتك وعادات اجتماعية وثقافية متماثلة. على الرغم من أهنا مشتقة من قاموس ثقايف، إال أن 
“الطائفة” مثل “العرق” هو مصطلح متخّيل. اجلدير ذكره أن توصيفات مثل “عادات الطوائف” ليس عنصريا دائما. مُيكننا القول، دون أن يكون يف 
ذلك ذرة عنصرية، أن القادمني من اليمن حيّبون الذهاب إىل الصالة يف الكنيس بِنَسب أعلى من أولئك القادمني من االحتاد السوفيييت. لكن عندما تتحول 
التوصيفات “الطائفية” إىل أقوال معياريه تصف دونية أو تفوق جمموعات فهي تتحول إىل عنصرية. مُيكن للنسبة العالية من الذاهبني إىل الكنيس أن يُفهم 
على أنه ميزة عنصرية إذا كان األمر ضمن حديث عن اليهود من أصل ميين باعتبارهم “متخلفني”. اخلصائص املتطابقة مع العرق متشاهبة: العدد الكبري 
لألوالد يف األسر العربية ولدى “احلريدمي”، نسبة الثقافة املتدنية لدى الشرقيني، أو االدعاء خبصوص طفيلية “احلريدمي” وعدم اخنراطهم يف سوق العمل. 
كذلك األمر بالنسبة للفحص األمين االنتقائي للفلسطينيني-اإلسرائيليني يف املطار هو مثال مُيكن أن نتعلم منه. الفحوصات األمنية املختلفة للفلسطينيني 
واليهود يقوم على أساس منطقي وهو أن احتمال ارتكاب الفلسطيين عملية اعتداء أكرب من ذاك لدى اليهودي. حىت لو كان هذا االدعاء صحيحا، 
أمبرييقيا، مُيكننا أن نطرح مقابله االدعاء بأن املّس حبقوق اإلنسان أخطر من املخاطرة )وهي يف حدود الصفر( اليت مُيكن أن حتصل لو مّت إلغاء الفحص 
األمين. ولذلك، ينبغي أن نضيف الظاهرة اليت ال مُيكن منعها من إهانة املواطنني العرب يف أعقاب الفحص األمين االنتقائي. وحىت لو قبلنا بالسبب املنطقي 
فإن النتيجة هو وجود عنصرية برعاية الدولة. واألخطر من هذا: يُفهم املواطن العريب على أنه خطر أمين ليس فقط يف املطار وإمنا يف كل مكان ومكان: يف 

اجملمع التجاري، يف اجلامعة، يف أماكن العمل، يف املطاعم أو يف البحث عن بيوت لإلجيار يف مناطق يهودية مثل صفد أو تل أبيب. 
إن فهم العريب على أنه هتديد أمين يتجّسد بوضوح يف تعديل قانون املواطنة، الذي حيظر على فلسطينيني حيملون اجلنسية اإلسرائيلية أن يعيشوا يف إسرائيل 
مع أزواجهم سكان املناطق أو غزة أو مواقع الشتات الفلسطيين. فقد عّرفت إسرائيل هذه املواقع على أهنا دول عدّوة واستعملت هنا، أيضا، التسويغ 
األمين. وقد أنتج هذا التعديل مسارين منفصلني يف قانون املواطنة: لليهود وللعرب. مُيكن القول أن حنة أرنت )Hanna Arendt( حّذرت منذ العام 

1950، كِعربَة من التاريخ األورويب، من أن إجراء عمليات تعديل ورتق يف قانون املواطنة هو من ِسَات األنظمة العنصرية.
بسبب املركبات اإلشكالية اآلنفة الذكر، أقرتح أن نرتك مصطلح “العرق” احملدود باللغة البيولوجية وأن نبحث يف مصطلح سوسيولوجي بديل هو “َعنَصَرة” 
)racialization(. تتيح العنصرة وجود خطاب عنصري دون اخلوض يف التعريف املتقادم لـ”العرق”. وهي تتيح لنا تعريف العنصرية ليس فقط كلغة 

بيولوجية وإمنا ضمن اخلطاب الثقايف األوسع. 
العنصرية هي التمييز بني جمموعات على أساس العنصر أو على أساس مصطلحات ثقافية مثل اجلندر والبالد األصلية ومكان السكىن أو اسم العائلة. 

بتحويل املصطلح “عرق” إىل فعل “َعْنَصَرة” نلتّف على التعريف الصوري للعرق. العْنَصرة ليست مصطلحا سالبا وإمنا فعل اجتماعي. وعليه: 

“الَعْنَصَرة هي فعل ختّيل إنساين بواسطة خصائص بيولوجية )مثل لون البشرة أو عرض األنف أو كرب الثديني(، واجتماعية )مثل الفقر والبالد 
األصلية والطبقة االجتماعية( أو ثقافية )مثل: مدى التدين أو كرب العائلة(، واستعمال هذه اخلصائص اليت تبدو “طبيعية” و”غري متحولة” ملنح 

الشرعية لعالقة هرمية بني اجملموعات واألشخاص”. 

تُتيح عملية الَعنَصرة تقّصي العنصرية بلغات ليست لغات بيولوجية. مثال، يف يوم االنتخابات الداخلية يف حزب العمل 2005 ُأجريت مقابلة إذاعية مع 
إحدى املناصرات إليهود براك وقالت أن املعركة بني املرشحنْي، إيهود براك وعمري بريتس، تذكرها مبسابقة بني قائد طائرة F-16 وبني قائد شاحنة. من 
الصعب أن حندد هنا ما هو املركب العنصري )أو العرقي( يف هذه املقولة. مُيكن أن ندعي لصاحل القائلة أهنا قارنت بني مهنتني )طيار وسائق( وليس بني 
جمموعتني عرقيتني )شرقيني وأشكناز(. لكن من الواضح أنه يف سياق النقاش هناك خيط عنصرية يف أقواهلا تلك. فقط قبل ذلك بقليل كان مؤيدو بريتس 
يف املنافسة قد ُوصفوا على أهنم “ميليشيات من مشال أفريقيا”. مثل هذا املثال يؤكد أمهية تقصي آثار العنصرية املعرّب عنها بلغة اجتماعية )مهنية( وليس 
بلغة عنصرية مباشرة. مثال آخر هو ذاك القانون الذي يُتيح للجان القبول يف البلدات اجلماهريية أن تُبقي خارجا أناسا غري “مالئمني ثقافيا” للحياة 
االجتماعية يف البلدة. مصطلح “املالءمة االجتماعية” واسع ويُتيح عنصرية على أساس قومي أو طبقي أو جندري. على هذا األساس يتم رفض عرب 
وشرقيني والطبقات الدنيا أو نساء أحاديات الوالدية. كذلك مصطلح “مسعودة من سدروت” الذي انطبع يف التسعينيات كأساس لسياسات املساواة يف 
تلفزيون القناة الثانية، يتيح العنصرية بدون ذكر العرق. يشري املصطلح إىل توسيع برامج التلفزيون حبيث تتحدث إىل الناس من الفئات الدنيا الذين يعيشون 
يف األطراف. “مسعودة من سدروت”، كامرأة شرقية بسيطة، ُحددت كمعيار ألدىن مستوى يف عملية التحرير التلفزيونية. كذلك األمر بالنسبة للمصطلح 
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الذي طبعه أهرون براك “اختبار بوزغلو” والذي يتحدث عن املساواة التامة لكل املواطنني أمام القضاء. األسم “بوزغلو” يأيت ليعرّب ان املكانة األدىن للفرد 
الذي ال يتمتع مبنالية إىل مواقع القوة. “مسعودة من سدروت” و”اختبار بوزغلو” مها مصطلحان عنصريان جاءا بصيغة غري بيولوجية. ليس يف احلالة ألوىل 
أي صياغة “عرقية” إال أن األسم مسعودة وسكناها يف سدروت تزودنا باملعلومات الناقصة. يف احلالة الثانية، أسم العائلة “بوزغلو هو مؤشر واضح مبا فيه 
الكفاية. كال املصطلحني اللذين مت حنتهما من احلاجة إىل تصحيح واقع من الالمساواة، مها مصطلحان عنصريان. كما أهنما أشارا إىل حقيقة وجود فجوة 
“عنصرية” بني الشرقيني واألشكناز يف إسرائيل. إن الفارق بني هذين التوصيفني من خالل استعمال األساء ومكان السكىن وبني توصيفات عنصرية هو 
لفظي فحسب. وهي طرق خمتلفة للتعبري عن توجه عنصري جتاه جمموعة ما. ُيستدّل من املثالني اآلنفني كيف مُيكن أال تكون العنصرية من خالل “العرق” 
وإمنا من خالل “املطابق العرقي”. أمثلة مشاهبة مُيكن أن جندها يف حقول أخرى مثل  األدب والسينما والسياسة وأماكن العمل أو املطارات ونقاط احلدود. 
أشرنا حىت اآلن إىل التحوالت اليت مرت هبا تعريفات العنصرية يف السبعني سنة األخرية من البيولوجيا إىل اجملتمع والثقافة. مع هذا من املفضل االنتباه للحركة 
التارخيية املقلوبة اليت حتصل يف العقد األخري. فاخلطاب املتعّلق بالعرق عاد إىل الواجهة إىل جانب احلديث غري املباشر للخطاب االجتماعي والثقايف. فاملّد 
احلاصل الذي يذّكر باملّد يف هناية القرن ألـ 19 خطاب البيولوجيا أيضا يعود إىل جدول األعمال. ويتم دفع احلديث البيولوجي جمددا بأيدي علماء وأطباء. 
التهافت على الفحوصات اجلينية قبل احلمل أو خالله هي مثال ألحد أوجه عنصَرة الرتتيبات واإلجراءات. هنا، أيضا، وعلى الرغم من إمكانية تفسري 
التوجه اإلسرائيلي املنفتح فيما يتصل بالفحوصات اجلينية  بدوافع منطقية، فإهنا تُتيح سريورات َعْرقَنة بواسطة العرق. يف ضوء تزامن العنصرية بعدة لغات 

)وليس فقط البيولوجية( أقرتح تعريف العنصرية بشكل موّسع على أهنا:

“أن تنسب دونية لشخص أو جمموعة على أساس خصائص منطية بلغة بيولوجية واجتماعية وثقافية. ضمن اللغة العنصرية يتم فهم هذه الصفات 
على أهنا وضيعة وأهنا غري متحولة وإمنا جوهرية لتلك اجملموعة.”

مبوجب هذا التعريف فإن العنصرية مُيكن أن تكون موجهة جتاه كل جمموعة وكذلك جتاه أبناء جمموعات مهيمنة وقوية. مثال، القول أن األوروبيني هم أناس 
باردون هو قول عنصري كذلك القول أن العرب هم أناس دافئون هو قول عنصري. مع هذا، فإنه عندما ال تكون العالقات بني اجملموعات متكافئة، فإن 
العنصرية جتاه جمموعات مستضعفة تضاعف من عدم املساوة القائم أصال يف اجملتمع بل وتعطيه مربرا. إن توسيع التعريف هام لغرض تقصي حاالت العنصرية 

عندما تكون بلغة منطقية أو عندما تكون بلغة اجتماعية أو ثقافية أو بيولوجية، وهي صياغات قد متّوه مصادر العنصرية.
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فعاليات 
ميكننا أن جند يف هذا الفصل فعاليات وأفكارا لفعاليات مع الطالب وأبناء الشبيبة.

نوصي أن تطبقوا مع الطالب الفعالية األوىل اليت تُتيح التعّلم عن املوضوع عن طريق لعبة االدوار والتجربة. بعد ذلك، مُيكن التواصل مع األحداث اجلارية 
من خالل فعاليات خمتلفة واردة الحقا. مع هذا مُيكن اختيار فعالية واحدة وتطبيقها. 

الفعالية األولى – “نقطة بيضاء على الجبين” 
مدة الفعالية: 45 دقيقة - ساعة ونصف الساعة 

تناسب الفعالية جيل االبتدائية3، واإلعدادية والثانوية 
مواد للفعالية: الصقات دائرية بيضاء اللون، بطاقات مع التعليمات 

سير الفعالية:
نستعمل يف هذه الفعالية تقنية لعب االدوار ونتيح للطالب أن جيربوا ما يشعره َمن تعاين/يُعاين من العنصرية وَمن يتصرف/تتصرف بشكل عنصري. كتحضري 

للفعالية ولغرض جتسيد لعبة االدوار، مُيكن مشاهدة فيلم “عيون بُنية/عيون زرقاء ـ جني إليوت”، الذي يصف جتربة مشاهبة يف الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=Hqp6GnYqIjQ

تبدأ الفعالية بتقسيم الطالب إىل جمموعتني حبيث يتّم تأشري أعضاء إحدامها بواسطة الصقة بيضاء على اجلبني ويُطلب إليهم دخول الصف واالنتظار بدون 
تعليمات أخرى. بينما حيصل أعضاء اجملموعة الثانية على تعليمات مكتوبة على بطاقات: التعليمات تصف أي أناس هم. 

"أنَت/ِت مخلوق ساٍم وذو صفات نبيلة. ليس هناك مخلوقات أسمى منك، يحق لك كل شيء وهذا العالم هو ملكك. داخل الغرفة 
مخلوقات مع الصق على جبهتهم، هي مخلوقات أدنى منك، وأنت ال تتحملهم/ينهم وال تريد/ين أن تراهم/ترينهم في هذا العالم. اآلن 
عليك أن تدخل الغرفة التي تجلس فيها هذه المخلوقات، لديك كل الحق في أن تأخذ كل ما في الغرفة وأن تتحكم في كل ما يحصل. 

أنت السيد/الحاكم لهذه الغرفة."

 اآلن بعد تسليم البطاقات تدخل اجملموعة غرفة الصف وتسيطر عليها. على املعلم/ة أن ت/يدخل غرفة الصف واجللوس جانبا ومراقبة ما حيصل. من 
املهم االنتباه وتسجيل أقوال وسلوكيات معينة حتصل. 

بعد مرور 15 دقيقة على املرشد/ه املعلم/ه أن يوقف اللعبة وأن خُيرج اجملموعة األوىل اليت على جبهاهتا الصق وتبديل وظائف اجملموعتني. ويف ختام هذا 
الفصل ينبغي جتميع كل املشاركني وفتح نقاش.

أسئلة للنقاش: 
  كيف شعرمت يف لعبة األدوار؟ 

  ملاذا شعرمت مبا شعرمت به؟ 
  هل كان صعب/سهل عليكم لعب دور املخلوق األدىن؟ 

  هل كان سهل/صعب أن تلعبوا دور املخلوق األسى؟
  هل تعرفون أناسا عانوا من عنصرية أو متييز؟ احكوا عن حاالت تعرفوهنا بأنفسكم أو سعتم عنها من أصدقاء.

  كيف شعرمت؟ ماذا يشعر أولئك األشخاص؟
  ملاذا ينبغي عدم السكوت عن مظاهر العنصرية؟

3 للصفوف الدنيا ينبغي مالءمة الفعالية جليل الطالب مع حماول وصلهم مع عامل من املضامني يناسبهم. نوصي بإطالعهم على "The Sneetches" اليت وزعناها السنة الفائتة 

.http://www.acri.org.il/education/ar/?p=253 ملناسبة اليوم العاملي إللغاء التمييز العنصري على الرابط التايل:  من اجل جنمة خضراء
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  هل هذه الظواهر متّس بالدمقراطية حسب رأيكم؟ 
  ماذا مُيكن أن تفعلوا يف مكافحة الظاهرة؟ 

مالحظات هامة: 
*ينبغي أن تنتبهوا إىل الديناميكا يف اجملموعة خالل الفعالية وأن تعكسوا بعد ذلك سلوكيات وأقوال ومن مث العمل على مدلوالهتا داخل اجملموعة. كلما كانت سريورة العمل 

يف هذه الفعالية معمقة أكثر هكذا يكون االحتمال أكرب يف الوصول مع اجملموعة إىل إدراك بشأن موضوع العنصرية وحتضري اجملموعة لنقاش عن العنصرية يف اجملتمع.

**  تأخذ هذه الفعالية املشاركني إىل واقع صعب، وقد تسبب لبعض الطالب نوعا من احلرج أو أن تبعث لديهم مشاعر ثقيلة خاصة لدى أولئك غري 
املعتادين على أن يكوا ضحية متييز من اآلخرين. وعليه، ينبغي أن يكون املعلم/ة يقظا/ًة ملا حيصل يف الصف. ويف حال انزلق الطالب إىل عنف كالمي أو 

جسدي عليهما وقف اللعبة وفتح نقاش يف الصف، كأن ت/يسأل َمن أحس باحلزن أو بالسوء وملاذا أحس/ت بذلك. 
***  خالل استبدال األدوار بني اجملموعتني، مُيكن رؤية تبيّن أعضاء اجملموعة اليت عانت التمييز يف املرحلة األوىل سلوكيات أعضاء اجملموعة الثانية، بل قد 

يتصرفون على حنو أكثر قسوة. من هنا أمهية أن ت/يعكس املعلم للطالب مثل هذه السلوك. 

تلخيص: 
يف النهاية يكون على املعلم/ة أن ُت/يُعرف ما هي العنصرية4 والتأكيد أهنا ظاهرة اجتماعية قائمة بيننا ويف العامل، وأهنا تقوم على أساس مبىن القوة بني بين 
البشر; يف حال امتلك شخص أو جمموعة القوة فإهنما يسعيان إىل قمع اآلخرين، وأن الطريقة الوحيدة هي االعرتاف باختالف اآلخرين وباحرتامهم على 

ما هم عليه. يف التلخيص، ينبغي التأكيد على مسؤولية كل مواطن/ة يف مكافحة العنصرية وتشجيع العمل ضدها. 

الفعالية الثانية ـ “هل نحن أيضا عنصريون؟” 
مدة الفعالية: 45 دقيقة ـ ساعة ونصف الساعة 

الفعالية مناسبة لجيل اإلعدادية والثانوية.
مواد مطلوبة: أفالم قصرية، بطاقات ُكتب عليها: أنا حزين، أمتاثل، أعارض، أتفهم، أحتفظ، أعتقد، منذهل/ة، مندهش/ة. 

سير الفعالية: 
يف هذه الفعالية نوصي املعلمني واملعلمات أن يستعملوا األفالم القصرية كمنهجية تشكل بالنسبة للطالب حمفزا لنقاش أكثر عمقا، والتأمل يف الواقع اجلاري 
ويف مظاهر العنصرية ضد جمموعات أقلية يف جمتمعهم. يتم التأمل من خالل قصص نساء سوداوات البشرة يف اجملتمع الفلسطيين يف إسرائيل ومن خالل 

قصص األثيوبيني وما يعانونه من عنصرية يف اجملتمع اإلسرائيلي. 

الفيلم األول ـ “حنن أيضا عنصريون” ـ جتدونه يف الرابط التايل: 
.http://www.youtube.com/watch?v=LNjXHyOjHLQ

 YouTube :مُيكن، أيضا، البحث عنه يف اإلنرتنيت من خالل اسه يف موقع
أنتجت الفيلم طالبات ثانوية من مدرسة “راهبات الفرنسيسكان” يف الناصرة بالتعاون مع جمموعة “نساء من أجل التغيري حنو األفضل” يف كفر قاسم، يف 
إطار دراستهم موضوع اإلعالم. يدور الفيلم حول العنصرية يف اجملتمع العريب يف إسرائيل جتاه النساء السود البشرة ويتتبع نشاط جمموعة العمل يف كفر قاسم 
“نساء من أجل التغيري حنو األفضل”، وهي جمموعة من النساء سوداوات البشرة الاليت يناضلن ضد العنصرية املوّجهة ضدهن وضد أبنائهن يف اجملتمع. 
ويف الفيلم، أيضا، مقاطع من فيلم “دورة تعليم السينما” بإشراف املخرج أوري روزنووكس، صورهتا وحررهتا جمموعة نساء سوداوات البشرة من رهط يف 

النقب. وخترج النساء يف هذا الفيلم إىل رحلة لتقّصي أصوهلن يف أفريقيا. 
الفيلم الثاين ـ “عنصرية ضد األثيوبيني يف روضة أطفال دينية توراتية” ـ وهو عبارة عن تقرير بثّه تلفزيون القناة الثانية عن الفصل بني أطفال أثيوبيني وبني 

 .http://www.youtube.com/watch?v=ae78ufwlj6c :أطفال بيض البشرة يف روضة دينية. مُيكن إجياد الفيلم يف الرابط التايل
.YouTube مُيكنكم أيضا أن جتدوه بالبحث يف موقع 

4 نشجع على استخدام تعريف العنصرية الذي كتبه بروفيسور يهودا شنهاف خصيصا هلذه احلقيبة الرتبوية انظروا يف الصفحة 6.
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بعد عرض أحد الفيلمني ينبغي إجالس الطالب بصورة دائرية. ويطلب منهم أن يصفوا املشاعر املختلفة اليت انبعثت لديهم من مشاهدة الفيلم. يُطلب 
من كل طالب وطالبة أن خيتارا بطاقة تتضمن التعبري الذي يصف مشاعره/ا يف ضوء ما شاهده. ويُطلب من كل طالبة أو طالب أن يشرحا ملاذا اختارا 

البطاقة وما هو الشعور بعد عرض الفيلم.

أسئلة للنقاش: 
  ملاذا اخرتت هذه البطاقة؟

  ما الذي شعرت به خالل مشاهدة الفيلم?
  هل هناك شخصيات يف الفيلم تواصلت معها؟

  هل تعرفون عن قصص مشاهبة يف حميطكم؟ 
  ماذا كان موقفك من سود البشرة/األثيوبيني قبل أن تشاهد/ي الفيلم؟

  هل ساعدك الفيلم على فحص مواقفك والتفكري فيها؟
  يف ضوء حقيقة وجود عنصرية يف اجملتمع هل تعتقدون أن الفيلم يساهم يف إلغاء العنصرية؟

  هل لديكم املزيد من األفكار ملواجهة العنصرية؟ 
 

مالحظة: 
بعد عرض الفيلم، ت/يستطيع املعلم/ة أن ت/يوزع الطالب إىل جمموعات صغرية حتصل كل منها على سؤال لتجيب عليه. ُتكتب كل جمموعة نتائج 

النقاش على لوحة من “الربيستول” مث تعرض مضموهنا لدى العودة للهيئة العامة. 

تلخيص:
من املهم بل املفضل أن ت/يعّقب املعلمة/ة يف هناية الفعالية وبعد النقاش على التعريفات املختلفة للعنصرية وأن ت/يُعطي للطالب االطالع على التعريفات 

املختلفة للعنصرية.
إضافة إىل ذلك من املهم أن يتم تشجيع الطالب لالنضمام إىل نضاالت خمتلفة ضد العنصرية وأن ُيشرح هلم أن النضال ضد العنصرية ينبغي أال يكون 

نضال جمموعات بعينها تعاين من العنصرية بشكل مباشر وإمنا نضال كل اجملتمع وعليه فهناك متسع لكل واحدة وواحد مّنا. 

الفعالية الثالثة ـ اختالف وأفكار مسبقة  
مدة الفعالية: 45 دقيقة ـ ساعة ونصف الساعة  

الفعالية تناسب أجيال اإلعدادية والثانوية.
مواد للفعالية: أوراق للكتابة، أقالم.  صور مطبوعة.5 

سير الفعالية: تساعد هذه الفعالية الطالب على إدراك حقيقة وجود اختالف بني األشخاص وعلى تقبل واحرتام ُأخروية اآلخر. 

هدف الفعالية: 
  تذويت قيم املساواة، تقبل واحرتام اآلخر واختالفه. 

  نسف األساطري واألفكار املسبقة لدى الطالب. 

الجزء األول:
ت/يعرض املعلم/ة يف اجلزء األول من الفعالية أمام الطالب. دون أن حيكي عن القصد احلقيقي للفعالية، يروي احلكاية التالية: “توجهوا إيل من جملة 
مشهورة وطلبوا إيّل أن أكتب قصة للصور اليت وجدوها يف صندوق بريدهم. أنا حباجة إىل مساعدتكم بأن يكتب كل منكم قصة على واحدة من الصور 

تصف الصورة  اليت اختارها”. ت/يوزع املعلم/ة أوراق وأقالم وت/يطلب من كل واحد/ة أن ت/يكتب القصة مبفرده/ا. 

http://www.acri.org.il/education/ar/?p=1461 5     لطباعة الصور عليكم التوجه للرابط التايل
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الصور التقطها أوالد سود البشرة من كفر قاسم يف إطار املشروع الرتبوي “أوالد يصورون: حقوق اإلنسان” الذي أشرفت عليه مجعية حقوق املواطن 
بالتعاون مع جمموعة العمل “نساء من أجل التغيري حنو األفضل” يف كفر قاسم. وتضمن املشروع دورة للتصوير االجتماعي يف موضوع حقوق اإلنسان 

ومعرضا متنقال للصور بعنوان “فايت يف الصورة”.6

بدائل أخرى: 
  مُيكن أن يُطلب من الطالب أن حيكوا شفهيا بدل الكتابة

  مُيكن الطلب من الطالب أن يُغمضوا أعينهم لدقيقتني وأن يصفوا القصة اليت حتكيها الصورة. 

الجزء الثاني: 
ُيطلب من الطالب أن يقرأوا القصص اليت كتبوها. من املمكن أن تعكس بعض القصص أفكارا مسبقة لدى الطالب جتاه أناس سود البشرة، ومن املهم 

أن ت/يكون املعلم/ة يقظ/ة لألفكار النمطية اليت تظهر فيما حيكيه الطالب. بعد قراءة القصص ينبغي فتح نقاش مع الطالب.

أسئلة للنقاش:
  ما الذي رأيته يف الصورة اليت اخرتهتا؟

  ملاذا كتبت هذه القصة؟ 
  ما هو االختالف يف نظرك؟ 

  ما هو رّد فعلك عندما ترى/ين شخصا خمتلفا عنك؟
  هل مُيكن أن تكون للصورة اليت اخرتهتا قصة أخرى؟ 

الجزء الثالث:
بعد النقاش مع الطالب ت/يعرض املعلم يروي املعلم قصة األوالد الذين التقطوا الصور . يف هذه املرحلة مُيكن فتح نقاش ومساعدة الطالب على الربط 

بني الصور وبني موضوع العنصرية واألفكار املسبقة.

اسئلة للنقاش:
  ماذا تستنتجون من القصة اليت سعتموها؟

  ما هو املطلوب مّنا للعيش سوية رغم االختالف بيننا؟
  كيف تتصل األفكار املسبقة بالعنصرية؟ 

  ما هي القيم اليت تعلمتموها من هذه الفعالية؟

تلخيص:
 يف النهاية، ت/يفتح املعلم/ة نقاشا حول السؤال عما نستطيع أن نفعله كي يكون اجملتمع أكثر تساحما مع اآلخر أو األخرى.

مالحظات هامة:
 * من املهم جدا إحداث الربط بني الطالب وبني بيئتهم املدرسية يف الصف وبشكل عام، أو بينهم وبني البيئة اليت يعيشون فيها مثل البيت واحلي والبلدة 

والقرية واإلتيان بأمثلة من هناك.
** من املهم أن يتم تعريف األفكار املسبقة ومصدر هذه األفكار. 

***  ينبغي التأكيد على أن يعرف الطالب التمييز بني االختالف اجلسدي والعرقي والثقايف القومي. 
****  من املهم التأكيد أمام الطالب على أمهية املساواة بني كل بين البشر. 

6    "فايت يف الصورة" حكاية الذين حياول اجملتمع إخراجهم من صورته لكنهم بفرحهم بأحالمهم بقدراهتم بعنادهم يدخلون الصورة ليجعلوها  أكثر صدقا  دون استئذان. املدارس 

اليت ترغب بطلب املعرض مدعوون لالتصال بقسم الرتبية يف مجعية حقوق املواطن. ملزيد من املعلومات حول املعرض شاهدوا الرابط التايل:
http://www.rozana.co.il/wiki/article.asp?article=31199 
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تلخيص: أفكار للعمل
بعد مرحلة النقاش يف كل فعالية مُيكن أن يُطلب من الطالب اقرتاح نشاطات للعمل. فيما يلي مناذج من اقرتاحات لعمل تربوي يف الصف واملدرسة. 

وكذلك اقرتاحات لفعاليات خارج جدران املدرسة. 

أ ـ أفكار للعمل داخل الصف أو المدرسة على مدار السنة الدراسية:
  معلمو ومعلمات اللغات: اطلبوا من الطالب أن يكتبوا مواضيع اإلنشاء حول العنصرية والتحادث معهم حول ذلك. مُيكن أيضا اختيار نصوص تتصل 

بالظاهرة أو التأكيد على قيم دميقراطية يف نصوص أخرى.
  معلمو ومعلمات التاريخ: التحدث عن قصص العنصرية يف التاريخ وعما مُيكن أن نتعلم منها؟ وربط ذلك مبا حيصل اليوم. 

  معلمو ومعلمات الرياضة: حتدثوا عن أقوال وتصرحيات عنصرية من املالعب، وعن العنصرية يف الرياضة بشكل عام. 
  شجعوا الرتبية الِقَيمية يف املدارس والتأكيد على مصطلحات من املهم الوقوف عندها: الكرامة، حقوق اإلنسان، اإلنصاف، االختالف والتعددية الثقافية. 

  صيغوا ميثاقا مدرسيا ضد العنصرية. 
نصف مع طالب يف املدرسة أو 

ُ
  قسموا الطالب إىل جمموعات صغرية يكون عليها أن تضع ميثاقا يساعد يف النضال ضد التمييز وضد التعامل غري امل

الصف. بعدها، افتحوا نقاشا يف الصف حول مضمون امليثاق. 
  امجعوا بني أزواجا من الطالب "املختلفني" مع التأكيد على أزواج ال يعرف أحدمها اآلخر جيدا. يوثق الطالبان على مدار عدة أيام التعامل املختلف 

الذي حيصل عليه كل منهما، على أن يفحصوا هل كان يف هذا التعامل ما أحسوا به كـ"متييز" أو "غري ُمنصف". 
  لُيفكر الطالب يف مزايا لدى جمموعة أخرى ال يعرفوهنا وينفرون منها )أكل "ُمننِت"، كلمات يسمعوهنا بكثرة وال يفهمون ملاذا، وما إىل ذلك(، وليفحصوا كيف 
توصف هذه املزايا عند تلك اجملموعة. أما املرحلة الثانية، فتكون مبحاولة التفكري مبزايا كهذه يف ثقافة ينتمون إليها من شأهنا أن تكون منفرة ألناس من خارج اجملموعة. 
  توثيق السخرية املوجهة جتاه جمموعات خمتلفة يف املدرسة: ِنكات عن العرب والروس واألثيوبيني ويف داخل اجملتمع عن البدو  والفالحني وعن سود البشرة 

عن أالجئني  ومواطين البلد األصليني.... 
  أطلبوا أن يبحث الطالب يف احلّي أو املدرسة عن شعارات أو إعالنات أو جرافييت وما إىل ذلك تتضمن إشارة إىل موضوع العنصرية )لإلجياب أو 

السلب( وأن يصوروها. 
  التحاور يف أخبار أو تقارير نشرت يف اآلونة األخرية يف اإلعالم وتتصل مبظاهر العنصرية. مُيكن أن توزع يف هذا اإلطار مهمات على الطالب )مثال، 

البحث يف اإلنرتنيت عن قصص وعرضها يف غرفة الصف(. 
  البحث عن نضاالت اشتهرت وحظيت بتغطية إعالمية يف مناهضة العنصرية واإلجابة حسب التعليمات: أ. حتدثوا عن احلالة باختصار. ب. ما هو 
السلوك العنصري بالضبط يف هذه احلالة. ج. ِصفوا الوقائع من وجهة نظر الشخص الذي مت املّس به ومن زاوية الشخص الذي أحدث املّس. د. ِصفوا 

كيف تصرف/ت الشخص الذي تعرض لألذى يف تلك احلالة وهّل حتركت بيئته حيال ما فعله؟ هل أيدت أو عارضت؟ و. هل جنح النضال؟ ملاذا؟
  كتابة يوميات ملدة أسبوع والتوثيق من مصادر خمتلفة يف اإلعالم لغة فيها تعميم أو أفكار منطية أو أفكار مسبقة أو تعليقات على خصائص خمتلفة من 

خالل وصفها كسالبة وغري متحولة.

ب ـ أفكار لفعاليات لمناسبة اليوم العالمي إللغاء التمييز العنصري ـ 3/21:
  خصصوا ساعة أو أكثر للحديث عن املوضوع واعتمدوا فعاليات مناسبة يف حصة الرتبية. 

  اطلبوا فعاليات تربوية يف املوضوع )عرض مسرحي، أفالم وثائقية، عروض فنية وما إىل ذلك(. بعد كل فعالية من املهم فتح نقاش مع الفنانني.
  نظموا حماضرات وجلسات حوار وما إىل ذلك.

  أعلنوا عن مسابقة يف التصوير أو الرسم أو كتابة موضوع إنشاء أو مقال أو إعداد ملصق أو فيلم يف موضوع العنصرية يف اجملتمع. على أن يتم مناقشة 
األعمال يف الصف. 

ج. أفكار للعمل والفاعلية ضد العنصرية: 
  أن تالحظوا لزمالئكم على تفّوهات عنصرية )وهو عمل هام جدا ينزع الشرعية عن الظاهرة( 

 كتابة رسالة يف الربيد األلكرتوين لصحف/ة أو عضو كنيست أو شخصية اجتماعية استعمل/ت قوال منطيا ضد جمموعة معينة أو ضد إنسان بعينه. 
  إساع صوت احتجاج أو استنكار للظاهرة يف مواقع اإلنرتنيت والفيسبوك والشبكات االجتماعية األخرى. مثال، أن تكتبوا عمودا )بوست( يف الفيسبوك 

او بناء وكتابة مدونة عن املوضوع.  
 كتابة رسالة إىل متخذي القرار ضد التمييز أو ضد فعل عنصري.
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racism-activity/15/03/http://www.acri.org.il/education/2011
  http://bit.ly/zRXOJh :املركز الرتبوي التكنلوجي )مطاح(، اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري- مرشد للمعلم ، جتدونه يف هذا الرابط  
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http://www.fightracism.org :موقع االئتالف ملكافحة العنصرية  
     

أفالم* 
http://www.youtube.com/watch?v=Hqp6GnYqIjQ .عيون بنية وعيون زرقاء- جتربة املربية جني اليوت“  
http://www.youtube.com/watch?v=OPtzS7-H7J4 :جتربة جني اليوت عيون بنية وعيون زرقاء اجلزء االول  

http://www.youtube.com/watch?v=neEVoFODQOE :جتربة جني اليوت – عيون بنية وعيون زرقاء اجلزء الثاين  
 http://www.youtube.com/watch?v=LNjXHyOjHLQ ”إحنا كمان عنصريني“  

 http://www.youtube.com/watch?v=ae78ufwlj6c :”العنصرية جتاه أطفال إثيوبيني يف روضة أطفال دينية توراتية“  
  http://www.youtube.com/watch?v=ivrChYvydm8 قصة النا وتيسري من عكا مع تعديل قانون املواطنة  

 http://www.youtube.com/watch?v=5tiImZe8tLA&feature=related
 http://www.youtube.com/watch?v=EN-Wr3X2Mpc :عن العنصرية يف إسرائيل جتاه الالجئني السودانيني  

* مالحظة: لغرض ترمجة األفالم يف ألـ YouTube ينبغي الضغط على -cc األمحر إىل اليمني يف األسفل، واختيار إمكانية “انسخ األوديو” وبعد ذلك 
اضغط على قبول ترمجة الكالم واختيار اللغة املطلوبة.

 


