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هنالك عالقة وثيقة  وفي هذه اإلطار,  بها التالميذ.  د كتابة املهّمة التطبيقّية أهمية السيرورة التي يمّر 
ّ
تؤك

قد تكون خفّية  هي األخرى في عملّية تدريجّية.  بين املهّمة التطبيقّية والتربية املناهضة للعنصرّية التي تتّم 
عن العيان أحياًنا, مع محاولة اختبار ذاتّي ورفع مستوى الوعي واملشاركة الشخصّية في املوضوع. والعالقة 
موجودة, أيًضا, على الصعيد املبدئّي الذي تهدف املهّمة التطبيقية في إطاره إلى تحفيز وعي التالميذ لِجهة مبادئ 
الديمقراطّية, ومن ضمنها املساواة والكرامة, بينما تتناقض مظاهر العنصرّية من منطلق جوهرّي مع املبادئ 

اآلنفة الذكر. 

أعّدت هذه الحقيبة التربوية كخارطة طريق تهدف إلى مساعدتكم في إرشاد تالميذكم وتلميذاتكم في كتابة 
تخطيط دْرس يتناول ظاهرة العنصرّية.  في نهاية الفصل,  نعرض,  املهّمة التطبيقّية في موضوع العنصرّية. 
للعنصرّية ويعرض  َيتحّدى التعريف التقليدّي  تهدف هذه الفّعالّية إلى تعريف التالميذ بوجود الظاهرة, 
لتخطيط هذا الدرس نو�صي  تعريف أوسع, يطرح أسئلة حول وجود الظاهرة في البيئة الطبيعّية للتالميذ. 
بإضافة درسين من فصل "التربية االجتماعية: فرصة ذهبية للتربية ملناهضة العنصِرّية" في الكتاب. ليتسّنى 
للتالميذ الحصول على خلفّية واسعة قدر اإلمكان بالنسبة للموضوع, وتعزيز إدراكهم ملدى تعقيد الظاهرة التي 

تسّمى العنصرّية. 

قّصة إطار املهّمة التطبيقّية
ية لشخص أو مجموعة من خالل استخدام 

ّ
في املا�صي, تّم تعريف العنصرّية على أنها تخصيص مكانة متدن

ق باملاهّية البيولوجّية التي 
ّ
الصفات واألفكار النمطية, ومن خالل صياغة الفرق بين املجموعات بمفاهيم تتعل

ودينّي, واجتماعّي,  ال تتغّير. ولكن العنصرّية ال تحدث على أساس بيولوجّي فحسب, بل أيًضا على أساس ثقافّي 
وجندرّي واجتماعّي - اقتصادّي. ولذلك, نميل في هذا الوقت إلى الحديث عن مصطلح "َعْرقنة ". وهذا فعل 
من نتاج الخيال البشرّي يتّم بواسطة التطّرق إلى الخصائص البيولوجية )مثل لون الجلد( واالجتماعّية )مثل 
الفقر, بلد املنشأ واملكانة االجتماعية( أو الثقافّية )مثل الدين(, واستخدام تلك الخصائص التي تعتبر طبيعية 

ال تتغير, من أجل إضفاء شرعّية على الهرمّية بين الفئات واألشخاص1.

ا مباشًرا بحقوق االنسان األساسّية, أال وهي الحق في املساواة والحق في الكرامة. على 
ً
ترتبط العنصرّية ارتباط

املستوى الرسمّي, هنالك تطّرق إلى العنصرّية في مجموعة متنوعة من املصادر التي تناهض هذه الظاهرة: ورد 
ا بين جميع رعاياها  ا وسياسيًّ في وثيقة االستقالل أّن "دولة إسرائيل... تقيم املساواة التاّمة في الحقوق اجتماعيًّ
يتطّرق إلى حّرّية وكرامة  حّرّية اإلنسان وكرامته,  قانون أساس:  دون أي اعتبار للدين والعنصر والجنس". 
ت قوانين إضافية تلزم باملساواة بين الفئات املختلفة, مثل: 

ّ
اإلنسان ملجّرد كونه إنساًنا. على مدار السنوات, ُسن

قانون تكافؤ الفرص في العمل, وقانون حقوق الطالب, قانون حظر التمييز العنصري في املنتجات والدخول إلى 
األماكن العامة, قانون الحقوق املتساوية للمرأة, وغيرها. باإلضافة إلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل 
العليا, مثل: قرارات الحكم الصادرة في التماسات ميلر- دنيلوفيتش وقعدان, كل هذه األمور رّسخت حظر 

التمييز على خلفّية الجنس, الجندر واألصل العرقّي.2

ا بأهّمّية النضال ضّد العنصرّية. وفي العام 1966 صاغت هيئة األمم املتحدة  اعترفت الهيئات الدولية رسميًّ
ت عليه إسرائيل, أيًضا. ولكن, 

ّ
عته وصادق

ّ
امليثاق من أجل القضاء على كل أشكال التمييز العنصرّي, ميثاق وق

بين العلمانّيين  ية العربّية, 
ّ
سم بالتوتر واالنقسامات بين األغلبية اليهودية واألقل

ّ
يسود في إسرائيل واقع يت

ان القدامى والقادمين الجدد. انقسامات, تشكل أرضّية 
ّ
واملتدّينين, بين اليهود األشكناز والشرقّيين, بين السك

كما تنعكس في الدراسات واستطالعات  واالقصاء  املواقف والتصّرفات العنصرّية كالتمييز  خصبة لتعزيز 
الرأي. هذا, عالوة على التمييز القائم في إسرائيل على خلفية الجنس, الجندر, الحالة االجتماعية – االقتصادية, 
والصحة الجسدّية والعقلّية. يعتقد الكثيرون أّن العنصِرّية في إسرائيل هي ُمَمأَسسة تستند إلى قوانين وأنظمة 

تنتهج التمييز, عالوة على محاوالت سّن املزيد من القوانين التي تتوافق مع أيدلوجية عنصرّية.3

1. فصل "ما هي العنصرِيّة؟", بروفيسور يهودا شنهاب. ص 20. 
2. ملطالعة مصادر إضافية ننصح مبراجعة قائمة املراجع يف هناية الفصل.

3. فصل "ما هي العنصرِيّة؟", بروفيسور يهودا شنهاب. ص 20.
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إلى تطّور مشاعر  والفصل  التمييز واإلقصاء  تؤّدي مظاهر  على مستوى الفرد,  تأثيرات العنصرّية كثيرة: 
الدونية إلى جانب الشعور بعدم العدل والذّل واإلهانة واملّس بالكرامة. كل هذه املشاعر, قد تبعث على اليأس 
واإلحباط, وفي بعض األحيان على الغضب والعنف. فالشخص الذي يتعّرض للعنصرّية سوف يميل إلى أن 
ر 

ّ
ه لن يشعر بوجود فرصة للنجاح أمامه. كذلك, الشخص الذي يفك

ّ
ا ألن ا وسياسيًّ يكون أقل مشاركة اجتماعيًّ

ويعمل بعنصرّية قد يعاني من اآلثار السلبية للعنصرّية مثل, الخوف من اآلخر, والشعور باالغتراب وعدم قبول 
املختلف عنه. أّما على مستوى املجتمع فإّن العنصرّية تؤّدي إلى تآكل في القيم الديمقراطية, وتمّس بالتماسك 
درة على املقاومة 

ُ
ق وأقّل  ا,  نتج هذه التأثيرات مجتمًعا عنيًفا, ضعيفا اجتماعيًّ

ُ
ت وبقيمة املساواة.  االجتماعّي 

وصموًدا في وجه التحّديات والتغييرات.

يمكن توزيع مقاالت  في الصف:  بالعمل على قصة اإلطار من خالل فعالية العصف الذهنّي  نو�صي بالبدء 
من الصحف على التالميذ وإدارة لعبة األدوار, ومن ثّم إجراء نقاش مفتوح حول مظاهر العنصرّية في بيئتهم 
يمكن التركيز على جزء من املواضيع وتقديم تعريف ملشكلة مدنّية تنجم عنها.  القريبة أو البعيدة. من هنا, 
قة بالعنصرّية, والتي قد تكون ذات الصلة بجميع 

ّ
تتضّمن القائمة أدناه مجموعة من املشاكل املدنّية املتعل

 ببيئتهم 
ً

صاال
ّ
التالميذ في إسرائيل. ويكون على املعلم طبعا, أن يساعد تالميذه في البحث عن املشاكل األكثر ات

وفًقا ملتطلبات املهّمة التطبيقّية.

اشتقاق املشاكل

انظروا قّصة  "العنصرّية".  ملصطلح  واسع  نقطة االنطالق في هذه املهّمة التطبيقّية هي تعريف  بأّن  نذكر  
اإلطار للمزيد من الشرح حول املوضوع. 

أمثلة على قضايا مختلفة: 

 عنصرّية في الرياضة - كيف يمكن تفسير ردود فعل الالعبين واملشّجعين على املوضوع؟ 

انّية مختلفة؟ 
ّ
 التمثيل في اإلعالم - كيف تساهم التغطية اإلعالمّية في تعزيز اآلراء املسبقة تجاه فئات سك

 ملاذا توجد لجان قبول للبلدات؟ عن أّي أنواع من البلدات يدور الحديث عادة؟ 

 تمثيل النساء في الحّيز العاّم - كيف يتّم وصف شخصّية املرأة في الحّيز العام؟ 

 ما الهدف من ظاهرة التصنيف عند مداخل النوادي؟ 

 ما هي سياسة الدمج )التكامل(/ والفصل, وأين تنعكسان؟ 

 قضّية التمثيل املناسب في القطاع العاّم  ـ نساء, عرب- ما سبب أهّمّية ذلك؟ 

 ما معنى الفصل بين بنات شرقّيات وأشكنازّيات في املدارس؟ 

 أّيام مختلفة لدخول املتنّزهات العاّمة - تمييز وعنصرّية أم استجابة لحاجة جماهيرّية؟ 

فاق على هذا التقسيم؟ وما هو معناه؟ 
ّ
 ما هي املهن "النسائّية"؟ ما هي املهن "الرّجالّية"؟ ملاذا هنالك ات

ية" )سّيئة( وما صلة ذلك بالعنصرّية؟ 
ّ
 هل هنالك ثقافة "عالية" )جّيدة( و"متدن

قة به؟ 
ّ
 تشغيل ذوي املحدودّيات - ما مساهمة ذلك؟ ما هي الصعوبات املتعل

ل 
ّ
وآراء مسبقة بشأن هذا التقسيم؟ ماذا يمث والضواحي - هل هنالك ممّيزات تساهم في بناء أفكار   املركز 

هذا التقسيم؟ 

 جهاز التربية والتعليم و العنصرّية - ملاذا هناك فوارق في نسبة مستحّقي شهادة البجروت بين البلدات في 
وسط البالد والبلدات في الضواحي, وبين مجموعات مختلفة من السكان؟

باع هذا النهج؟ 
ّ
صّحح( الئق؟ غير الئق؟ متى وملاذا يتّم ات

ُ
 التمييز اإليجابّي )امل

وآراء مسبقة إيجابّية - هل تعتبر عنصرّية؟   أفكار 
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دور مؤّسسات السلطة في هذا  في النضال ضد العنصرّية,  )الجمعّيات(  مات القطاع الثالث 
ّ
دور منظ   

النضال ودور مواطني الدولة. 

البحث في العالقات بين  مهاجرون؟  مقّدمو طلبات اللجوء؟  املتسللون؟  الالجئون؟  العمال األجانب؟    
ان األجانب.

ّ
سكان إسرائيل والسك

ان القدامى: هل تنتشر ظاهرة العنصرّية في هذا السياق؟ 
ّ
 العالقات بين القادمين الجدد والسك

أمثلة لألطراف املعنية في املشاكل التي وصفت أعاله: اشخاص تضّرروا من العنصرّية, هيئات السلطة, 
مات القطاع الثالث, أصحاب مصالح تجارّية خاّصة, 

ّ
مواطنين متضررين من السياسة الحكومية, منظ

إضفاء سباق مكاني وزمنّي: يجب اختيار مشكلة معّينة وتحديد تعريفها - أين تحدث ومتى تحدث.

إلى املشكلة املدنّية من قصة اإلطار 

ملساعدتهم/ن على ترجمة الخلفية  هذا الفصل معّد  اشتقاق مشكلة من قصة اإلطار األوسع؟  كيف يتّم 
إلى مشكلة مدنية تحصل في زمان ومكان محددين في البيئة القريبة.   النظرية التي تّم عرضها في قصة اإلطار 

فيما يلي مثال على ذلك, وهي مشكلة تعتمد على قصة اإلطار "الالجئون؟ املتسللون؟ مقّدمو طلبات اللجوء" 
وبأحداث وقعت في أحياء  "هآرتس" بخصوص طالبي اللجوء  ُيمكن استعمال التقرير الذي نشرته صحيفة 

جنوب تل أبيب في نيسان 2012.

املشكلة العاّمة هي: "التعامل غير السليم من جانب السلطات الرسمية مع طالبي اللجوء في إسرائيل". تقرير 
3 زجاجات حارقة على طالبي اللجوء من أريتريا  إلقاء حوالي  ه تّم 

ّ
نشرته صحيفة "هآرتس".4 أفاد التقرير أن

تحقيقات الشرطة, فحص إمكانّية أّن املجهولين  والسودان في حّي شبيرا في جنوب تل أبيب. جرى, في إطار 
إلى الرحيل عن الحي.  الذين القوا هذه الزجاجات حاولوا من خاللها دفع طالبي اللجوء 

في ظهيرة اليوم التالي, تظاهر نحو 200 شخص, حاملين الفتات كتب عليها "حّي شابيرا ضد العنصريين". خالل 
إحدى هذه الالفتات وقد ُرسم على  ان الحّي مّزق خالله سكان الحّي 

ّ
املظاهرة, ثار جدل بين املتظاهرين وسك

إحداها الصليب املعقوف.

قالت إحدى ساكنات الحّي "نحن لسنا عنصريين, نحن ضّد العنف, ولكن جميع القمامة أرسلت إلى هذا الحّي. 
في الفترة األخيرة وصل إلى الحّي العاهرات من تل باروخ. أنا أعيش في هذا الحي و أنا أعيش بجوار الالجئين, ولكن 
ملاذا توّجه االنتقادات واالّدعاءات إلينا؟". على حّد تعبيرها, "هناك أحياء بأكملها في تل أبيب لم تقّدم حّتى 
القليل من أجل املساعدة في استيعاب الالجئين. ليأتوا اآلن ويقولوا لي كم منهم يسكنون في شمال تل أبيب. 
يقف هنا 200 متظاهر يحملون الفتات تصفنا بالعنصريين". رّد املتظاهرون على اّدعاءات السكان بأّن محاولة 

بواسطة قنابل املولوتوف هي تجاوز وتصعيد للعنف املوجه ضّد الالجئين. طرد الالجئين من الحّي 

وفي وقت سابق, نشرت منظمات مساعدة الالجئين بياًنا شجبت فيه بشّدة هذا الحدث وألقت باملسؤولّية 
القضائّي للحكومة  عن الحدث على رئيس الحكومة ووزير الداخلّية. وبموازاة ذلك, قّدمت الشكر للمستشار 
ضّد عضو الكنيست ميخائيل بن آري والناشطين اليمينّيْين, باروخ مارزل وإيتمار بن غبير, بشبهة التحريض 

على العنصرّية. 

ه عمل إجرامّي وأن على الشعب اليهودّي 
ّ
شجب رئيس بلدّية تل أبيب, رون حولدائي, أيضا, هذا العمل, وقال إن

ان جنوب تل 
ّ
أن يحذر من العنف على خلفية عرقية بشكل خاص. وأضاف أنه يدرك املصاعب التي يضطّر سك

أبيب إلى مواجهتها, لكنه ينادي بضبط النفس: "تستثمر بلدّية تل أبيب يافا موارد كثيرة للتخفيف من ضائقة 
الحدث  هذا  وراء  يقفون  للقبض على من  بوسعها  وأنا أناشد شرطة إسرائيل أن تعمل كل ما  ان, 

ّ
السك

اإلجرامي". 

http://www. ,27.4.12 ,4. ينيف كوبوبتش و ايالن ليئور" القاء زجاجات حارقه على بيوت طاليب اللجوء يف جنوب تل ابيب: ارتفاع  مستوى التحريض, הארץ
.haaretz.co.il/news/education/1.1695003

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1695003
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1695003
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من شأن الجدول أدناه أن يساعد الطالب في تحديد  القضية املدنية التي يريدون بحثها:

أطراف ذات ما هي الصعوبة التي تظهر في القصة؟
عالقة

املكان 
والزمان

مصطلحات في املدنيات

 طالبو اللجوء غير موّزعين في الدولة 
بالتساوي - الدولة تنقلهم إلى جنوب تل 

أبيب وإلى مناطق أخرى ُمستضعفة

 الدولة وبلدية تل أبيب ال تستثمران في 
أحياء جنوب تل أبيب, كما تستثمران  

في األحياء الشمالية من املدينة, في البنى 
التحتية والتعليم والرفاه وغيرها...

 طالبو اللجوء ال ُيَرّحلون, لكنهم ال 
يحصلون على تصاريح عمل األمر الذي 

يؤدي إلى الفقر والضائقة.

سكان جنوب 
تل أبيب,  

طالبو اللجوء 
السيا�صّي, 

بلدية تل أبيب, 
الحكومة 

اإلسرائيلية, 
مات حقوق 

ّ
منظ

االنسان, سكان 
وسط وشمال 

تل أبيب

جنوب تل 
أبيب, 2012

حقوق االنسان, الحق في 
الكرامة, الحق في الحياة 
واألمن, الحق في املساواة 

)بين سكان جنوب وشمال 
تل أبيب(, دولة يهودية 

وديمقراطّية, دولة الرفاه, 
سيادة الدولة, معاهدة 

دولّية, دولة القومّية 
العرقّية, السلطة املحلية/

املركزّية, الفجوات 
االجتماعية.

 على املبادرة لبناء فعاليات اجتماعيه. يستعرض 
ّ

ننتقل إلى مرحلة الحث بعد دراسة ُمستفيضة للموضوع, 
القسم التالي أفكارا ُيمكن للطالب تطبيقها من خالل اقتراح حلول ونتائج هذه االقتراحات.

أفكار للعمل

فيما يلي عدد من األفكار للعمل املدنّي, التي قد تساعد التالميذ في اقتراح حل والتوّصل إلى ُمخرجات عينية:

  كتابة رسالة إلى وزير/عضو كنيست/ عضو لجنة في الكنيست ـ مسؤولين عن هذا املوضوع.

  التوّجه الى رئيس البلدية /صاحب منصب في البلدية ومسؤول عن هذا املوضوع.

  إطالق حملة عبر االنترنت/ إنشاء مجموعة في الفيسبوك لزيادة الوعي للمشكلة. يمكن أن تعتمد الحملة 
على فيلم قصير ُينتجه التالميذ أو البيانات التي جمعوها أو مقابلة مع مختّص في هذا املوضوع.

  تنظيم معرض إلبداعات التالميذ في هذا املوضوع.

  تنظيم يوم جماهيري في الحّي أو في املدينة لزيادة الوعي لهذا املوضوع.

ان.
ّ
  كتابة عريضة في املوضوع والتوقيع عليها / تنظيم مظاهرة بمشاركة التالميذ والسك

  تعليم درس أو تمرير فعالية في هذا املوضوع في املدرسة بمشاركة تالميذ من املدرسة, ومن املدارس األخرى, 
لزيادة الوعي لهذا املوضوع.

  التوّجه إلى وسائل اإلعالم لزيادة الوعي اإلعالمّي والجماهيرّي لهذا املوضوع. يمكن كتابة عمود في صحيفة 
 املراسلين على إجراء مقابلة عن النشاط الذي حدث.

ّ
أو حث

  تنظيم لقاء بين مجموعات مختلفة ذات عالقة باملشكلة املدنّية التي تّم اختيارها )على سبيل املثال – لقاء 
التالميذ مع أوالد الالجئين( من أجل تعميق التعارف مع "اآلخر" ووضع أساس للحياة املشتركة التي ستؤدي 

إلى تقليل العنصرّية.

استعراض مراجع

قائمة املراجع األولية التي نو�صي بها أمام التالميذ الذين ينّفذون املهّمة التطبيقية  يشمل هذا الفصل  
أو من يبحثون عن مواّد حول مواضيع  على التالميذ املعنّيين بتوسيع هذه القائمة,  في موضوع العنصرّية. 
محّددة ذات صلة باملشكلة املدنّية التي اختاروها, التوّجه إلى جمعّية حقوق املواطن للحصول على املساعدة  

والتوجيه.  
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ة, 2000: قانون منع التمييز في املنتجات, الخدمات والدخول إلى أماكن ترفيه وأماكن عامَّ

قوانين مساواة حقوق املرأة - 1951

قائمة بمواقع ذات صلة على شبكة اإلنترنت والتي قد تحتوي على كثير من املواد لغرض إجراء مسح لألدبيات: 

منظمة حقوقّية تتابع وتراقب انتهاكات السلطات اإلسرائيلية لحقوق االنسان.  جمعّية حقوق املواطن: 
تجدون في املوقع أحدث البيانات, مذكرات موقف, وثائق قانونّية ومواّد عن موضوع العنصرّية. 

معهد دراسات يتناول التوّجهات االقتصادّية االجتماعّية في إسرائيل وسياسة الحكومة فيما  مركز أدفا: 
يتعلق بهذه التوّجهات, وفق معايير العدالة واملساواة االجتماعية. تجدون في املوقع أوراق مواقف ودراسات 
في املواضيع التي تخّص فئات اجتماعية مختلفة, مثل: الجندر, التعليم, الصحة, الرفاه االجتماعّي واإلسكان.  

ف املقّر من منظمات وأفراد ملتزمين بالنضال ضّد ظاهرة العنصرّية في 
ّ
مقّر النضال ملناهضة العنصرّية: يتأل

إسرائيل. تجدون في املوقع تقرير السنوي عن العنصرّية الذي يضعه املقّر, مقاالت وآخر املستجّدات بالنسبة 
لحوادث العنصرّية.

انّية 
ّ
هدفه خوض نضال قضائي واجتماعي لصالح الفئات السك املركز القضائي ملنع التمييز,  مركز تمورا: 

املستضعفة في إسرائيل. تجدون في املوقع قرارات محاكم ومواّد أخرى.

البحثّي,  في إسرائيل على الصعيد  الديمقراطّية  يعمل على تعزيز أسس  للديمقراطّية:  املعهد اإلسرائيلّي 
التطبيقّي والفكرّي. تجدون في املوقع مواّد أكاديمّية متنّوعة. 

ومنع الضرر االقتصادي,  حركة تهدف إلى التأثير على جدول األعمال العاّم  الشرقّي:  القوس الديمقراطّي 
االضطهاد الثقافّي واآلراء املسبقة تجاه السكان من أصول شرقّية ومجموعات أخرى. 

منظمة تدعم التعّددية الدينّية, املساواة والعدالة االجتماعّية. تجدون في  املركز اإلصالحي للدين والدولة: 
املوقع تقارير, أوراق مواقف, قرارات حكم, قصص شخصّية وغيرها. 
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http://www.moital.gov.il/NR/exeres/A4587F25-5F3F-4FBA-8A90-818960801A9E.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D40A51F6-6E50-4EF3-9D52-D308783BDBD3.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D40A51F6-6E50-4EF3-9D52-D308783BDBD3.htm
http://www.acri.org.il/he/?p=26279
http://www.adva.org/default.asp?pageid=4
http://www.fightracism.org/index.asp
http://www.tmura.org.il/index.html?
http://www.idi.org.il/
http://www.ha-keshet.org.il/
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تخطيط  درس – االختالف كأساس للعنصرّية

الفعالية األولى ـ عيون بنية/عيون زرقاء
مشاهدة الفيلم )7 دقائق(

نعرض أمام الطالب فيلم جين إليوت "عيون ُبنية/عيون زرقاء"5, نوقف الفيلم في الدقيقة 6:36   قبل أن يبدأ 
الطبيب النف�صي فيليب زيمباردو بالتلخيص. 

يصف الفيديو تجربة أجرتها املعلمة جين إليوت مع طالبها في سنوات أل-  60 . خالل التجربة قسمت جين 
اليوت طالبها لذوي عيون ُبنية وذوي عيون زرقاء. وأوضحت لهم املعلمة في بداية التجربة أن ذوي العيون 
ينتمون إلى طبقه عليا بينما أصحاب العيون البنيه هم أقل شأنا. بعد مرور بعض الوقت, طلبت منهم  الزرقاء 
أن يغيروا أدوارهم. املجموعة التي كانت املجموعة العليا تحولت الى املجموعة األقل شأنا, والعكس صحيح. 
يكشف الفيلم كيف يشعر الفريق املنتمي إلى املجموعة العليا وكيف يتغير سلوكهم تجاه املجموعة األقل شأنا, 

في وقت قصير جدا. الفيلم كامل مّدته 10 دقائق. 

أسئلة للنقاش ـ )15 دقيقة(

ما هي الظاهرة التي حدثت عندما اقتنع األوالد ذوو  األوالد في الفيلم؟  بها   كيف تصف السيرورة التي مّر 
االعين الزرقاء أنهم أفضل من غيرهم؟ جواب واحد ممكن ـ املجموعة مرت بسيرورة تدريجية من االنقسام 

واالنفصال والعداء أفضت إلى العنصِرّية والعنف. 

صّور الفيلم سلوك أوالد في املدارس االبتدائية. هل تعتقدون أن البالغين قد يتصرفون بطريقة مماثلة/أسهل/
أق�صى, عندما يقتنعون أن خصائص معينة تجعلهم أفضل أو تجعل مجموعة اخرى أقل شأنا وأدنى؟ 

الصفة التي مّيزت بين األوالد في الفيلم هي لون العينين. كما ذكر من قبل, أّدت التفرقة بين املجموعتين إلى 
العنصِرّية والتمييز ضد الجماعة "األدنى". هل انكشفت لتفرقة من هذا النوع؟ ما هي أنواع التمييز التي تعرفونها؟ 
بناء على أي مالمح / خصائص/ صفات يتّم اليوم تمييز الناس حسبها ويتصرفون معهم بنهج عنصري؟ هل 
ص الدكتور فيليب 

ّ
في نهاية الفيلم يلخ ُيمكن مليزة صغيرة مثل لون العين أن تقود لتعامل بشكل عنصري؟ 

 اللسان, أّدت إلى نتيجة مماثلة, طاملا 
ّ

زيمباردو أن التجارب أظهرت أن ميزة أكثر هامشية مثل الُقدرة على لف
وما إلى ذلك عن طريق شخصية لها سلطة.   أنه تم تركيبها على الخصائص الفيزيائية مثل ميزات وقدرات, 

اآلن نشاهد الجزء الثاني من الفيلم ـ الدقيقة 06:36 إلى النهاية. 

أسئلة للنقاش ـ )15 دقيقة( 

ط زيمباردو الضوء على  أربع نقاط في الفيلم, ناقشوها في الصف:
ّ
يسل

عندما يعّزز هذه الفوارق  يمكن أن يكون أساسا للتمييز,  أصغر الفوارق بين الناس مثل لون العينين,   
واالختالفات أناس ذوو سلطة )على سبيل املثال, عندما يقول املعلم أن األشخاص ذوي العيون الزرقاء أعلى 

شأنا/أهم/أفضل من ذوي العيون البنية(. 

 األطفال الذين عانوا من اإلذالل في الجولة األولى )قبل التبديل بين املجموعتين(, لم يتعلموا ما هو التسامح, 
موا معنى القوة. ذلك عندما قمنا بتغيير بين املجموعات كانوا أكثر عدوانية وعنفا تجاه 

ّ
وبدال من ذلك تعل

السؤال املركزي هو كيفّية تعليم الناس التعاطف والتسامح عندما يصبحون أصحاب  املجموعة األخرى. 
مركز وسلطة, بدال من أن يتبنوا أسلوب االنتقام أو القسوة. 

 تّم امتحان طالب صف املعلمة إليوت يوميا  في موضوع الرياضيات واللغة اإلنجليزية. أظهرت نتائج التجربة 
أن الطالب الذين انتموا للمجموعة األدنى حصلوا على عالمات منخفضة, وعندما كانوا في املجموعة القوية 

ر على قدراتهم التعليمية. 
ّ
حققوا نتائج أفضل. إذا, فالتصور الذاتي للطفل ـ سواء كان معززا أو ضعيفا ـ أث

 أجرت إليوت التجربة في أماكن مختلفة من العالم, استندت على خصائص مختلفة للتمييز بين الجماعات 
 اللسان(. االستنتاج هو أن كل اختالف أو فارٍق بين 

ّ
واملجموعات. )فروقات ضئيلة جدا, مثل القدرة على لف

والقهر واإلقصاء.  الناس, مهما كان صغيرا, ُيمكن أن يكون أساسا للتمييز 
5. Elliott, J. – "Brown Eyes vs. Blue Eyes", https://www.youtube.com/watch?v=Hqp6GnYqIjQ.

مدة الفعالية: 45 دقيقة.

تسلسل الدرس- افتتاحية ملوضوع 
العنصِرّية, الدرس االول في إطار 

مهّمة تطبيقّية 

تناسب الفعالية: صفوف الحادي 
والثاني عشر.

مواد للفعالية: لوح ذكي لعرض 
الفلم.


