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بات مختلفة وقنوات 
ّ
تستدعي السيرورة الجادة للتربية املناهضة للعنصرية عمال أفقيا وعموديا يشمل مرك

م مع مالحظات عنصرية, مرورا بالتمثيل الواسع للمجموعات اإلنسانية 
ّ
نشاط متنوعة: بدءا من تعاطي املعل

في النصوص أو مسائل كالمية في الرياضيات, وصوال إلى نقاش متمحور حول العنصِرّية في البالد وعامة. كل 
 بشكل علني وُمضّمر أهمية املوضوع وحيويته بالنسبة لكل 

ّ
هذه املركبات مجتمعة تخلق سيرورة شاملة تبث

مجاالت الحياة.

عتبر حيزا 
ُ
ُيمكن للتربية ملناهضة العنصِرّية بل يجب أن تندمج في مواضيع التعليم املختلفة, حتى تلك التي ال ت

طبيعيا لحوار من هذا النوع, كما بّينا في الفصول السابقة من هذا الكتاب. باملقابل, هناك أهمية للحوار الذي 
يجري في إطار حصة التربية وللنشاطات االجتماعية في املدرسة كحيز للحوار التربوي غير املحصور باملواد املقررة. 
ز/ة باختيار 

ّ
يقوم املرك للمركز/ة االجتماعي/ة في املدرسة دور مهم وكبير كرائد/ة وقائد/ة.  في هذا السياق, 

املواضيع والفعاليات االجتماعية في املدرسة وفي توجيه املربين واملربيات نحو التربية ملناهضة العنصِرّية بدور 
واضع املسار ومصدر الوحي. في الحيز الصّفي, يكون للمربين واملربيات دورهم الهام في خلق حوارات في مواضيع 
 هي إحدى الشخصيات األهم للتالميذ والتلميذات, فهي 

ّ
الديمقراطية والعنصِرّية وتقّبل اآلخر. مربية الصف

بإمكانها أن تفتح  تعرفهم وتعرف املواضيع التي تهّمهم وتوازنات القوة داخل الصف وظاهرة العنصِرّية فيه. 
حوارا جادا وحيويا بالنسبة لعالم التالميذ كجزء من السيرورة املتواصلة في العمل التربوي. هكذا, ُيمكن للتربية 

االجتماعية, على مركباتها املختلفة, أن تحّول املدرسة إلى مركز تربية على ِقَيم اإلنسانية وضد العنصِرّية.

التربية االجتماعية: فرصة للتربية ملناهضة التمييز العنصري
تشكل التربية االجتماعية فرصة أساسية جدا في التربية ملناهضة العنصِرّية في املدرسة. حصص التربية, سلة 
ـ كلها  الفعاليات الخاصة وأيام الذكرى في املدرسة وخارجها  الثقافية, والرحالت والجوالت, مجلس الطالب, 
را سيرورة تربوية جدية وشاملة تناهض 

ّ
ز/ة  االجتماعي/ة , وهي تتيح له ولها أن يوف

ّ
مجاالت تحت إشراف املرك

العنصِرّية.

ز/ة االجتماعي/ة مع 
ّ
نستعرض في هذا الفصل مبادئ توجيهية وأفكارا مبدئية للعمل نضعها بين أيدي املرك

منها كفعاليات تربوية إلحياء  ُيمكن اعتماد جزء  فعاليات أخرى مناسبة لحصص التربية على مدار السنة. 
اليوم العاملي للنضال ضد العنصِرّية. فعاليات أخرى ُيمكن أن تتناسب مع عمل الركيز االجتماعي على مدار 

السنة. في نهاية الفصل تجدون ملحقا وفيه قائمة بمناسبات تتصل بحقوق اإلنسان على مدار السنة.

مبادئ توجيهية للعمل

دعم مؤسساتي: لغرض العمل التربوي الجّدي في موضوع العنصِرّية هناك حاجة إلى دعم والتزام من الطاقم 
التربوي واإلداري للمدرسة. تجنيد أصحاب الوظائف األساسية في املدرسة يوصل رسالة واضحة عن اهمية 
نو�سي بتنظيم فعاليات واستكماالت للمعلمين/ات واملبادرة وتخطيط فعاليات مشتركة  وعليه,   املوضوع. 
مع مركزي/ات مواضيع التدريس وإقامة لجنة توجيه وطاقم رائد لخلق االلتزام املطلوب لتخطيط وتنفيذ 

الفعاليات التربوية. 

إشراك الطالب: املواطنة الفاعلة واملشاركة الذاتية والفاعلية لدى الطالب هي مصطلحات أساسية في العمل 
االجتماعي - التربوي. من املهم أن تشركوا الطالب بشكل فّعال في التربية ضد العنصِرّية وأن تطلبوا منهم البحث 
واإلبداع واملبادرة في املوضوع من خالل قنوات العمل املختلفة في املدرسة. مثل هذه السيرورات تخلق لديهم 

ال في املمارسة خالل السيرورة.
ّ
ن والقدرة على العمل متأتية من االلتزام واإلصرار اللذين يتشك

ّ
الشعور بالتمك

 رسائل مناهضة للعنصرية 
ّ

كرا آنفا, ألن بث
ُ
الحيز املدر�سي: يدمج هذا املبدأ عمليا املبدئين املركزيين اللذين ذ

ل تطبيقا للدعم املؤسساتي وللمشاركة الطالبية معا. أعمال الطالب ومعارض صور 
ّ
في نطاق حيز املدرسة يشك

ر 
ّ
وملصقات أو رسومات وتقارير من الصحافة وما إلى ذلك تستحضر التربية ضد العنصِرّية بشكل مرئي وتوف

قة.
ّ
إمكانيات لتذويت املوضوع  بطرق أخرى فاعلة وخال

نرى في املدرسة مؤسسة أساسية في املجتمع وذات رسالة في الدوائر االجتماعية  إشراك املجتمع واألهالي: 
املشاركة والحوار مع أهالي الطالب, سكان  "التربية تبدأ في البيت".  كلنا نعرف أن  باملقابل,  التي تنشط فيها. 
تيح مراعاة زوايا نظر 

ُ
املدينة أو الحي, ُيفضيان إلى فهم االحتياجات, إلى جانب الصعوبات التي تبرز في الحقل وت
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مختلفة وُينتجان شراكات هامة في محاولة  تذويت رسائل مناهضة للعنصرية من خالل الدوائر املختلفة في 
حياة الطلبة.

على الغالب لسنا  فهم بأشكال اجتماعية مختلفة. 
ُ
ت أيامنا  العنصِرّية في  فهم الظاهرة بمعناها الواسع: 

ل( كطريقة لرؤية هرمية ملجموعات مختلفة; مركبات التفكير والسلوك  يَّ
َ
تخ

ُ
بصدد تأكيد الُبعد البيولوجي )امل

على خلفية جنسية وجندرية وثقافية ودينية واملكانة االجتماعية  العنصريين تتعامل مع اختالفات أخرى, 
أهمية الفهم األوسع للظاهرة كامنة في تمرير رسالة متناسقة   االقتصادية والصحة الجسدية والنفسية.   -
تربط بين مظاهر العنصِرّية املختلفة وتؤّسس بذلك قاعدة مشتركة لفهم الُبعد العالمي للظاهرة الشمولية 

وللمخاطر التي تنطوي عليها وتأكيد أهمية خلق وعي إنساني عادل وراسخ.

التعامل مع قضايا تعني بها املدرسة: في مقابل األهمية الواضحة للتعامل مع ظواهر العنصِرّية في العالم وفي 
املجتمع اإلسرائيلي بشكل عام, هناك أهمية خاصة لتعامل صريح وشجاع مع الهويات واالختالفات املوجودة 
ر فرصة لتعامل 

ّ
ُيمكن أن يوف في كل مدرسة تنوع إنساني في مستويات عدة,  داخل اإلقليم املدر�سي العيني. 

ل التربية ملناهضة العنصِرّية والتي تتناول وتبرز مثل هذه 
ّ
تشك بأفكار نمطية وممّيزة ضد طالب محّددين. 

ـ  تيح تطوير وتميكن الطالب في جانبي النقاش 
ُ
النقاط فرصة لحوار حول الهوية واالختالف داخل املدرسة وت
لدى الذين يمّس موقفهم اآلخرين ولدى ضحايا هذا املوقف. 

لقاءات تحضيرية ولقاءات معالجة للسيرورة: طرح قضايا العنصِرّية ينطوي دائما على أبعاد مشحونة من 
ناحية شعورية. من هنا نرى أهمية خاصة لـ"افتتاح" و"إغالق" جذري للفعاليات في املوضوع. نو�سي بتنظيم 
الطلبة بخصوص فعاليات تم تنظيمها مثل  السيرورة واملضامين مع  لقاءات تحضيرية ولقاءات معالجة 

عنى بالظاهرة وحول لقاءات الطلبة مع "اآلخر". 
ُ
معارض وجوالت ت

إمكانيات وأفكار للعمل

أ. "حصة التربية" كفرصة ملناقشة القضايا الجارية 

نرى في املربيات واملربين أشخاصا َمفصليين في التربية ملناهضة للعنصرية. حصص التربية  بشكل طبيعي, 
في املنهاج األسا�سي املقرر   . األسبوعية تتيح التعمق ومواجهة الظاهرة على مدار السنه بأوجهها املختلفة 
لحصص التربية لألجيال فوق االبتدائية وفي برنامج مفتاح القلب لطلبة االبتدائية هناك تعامل واضح مع 
مصطلحات كثيرة تتصل بظاهرة العنصِرّية. نو�سي بشكل خاص بتحليل احداث جارية ضمن قضايا الساعة 

متعلقة بالعنصِرّية, كما تتجّسد ألسفنا الشديد في الحياة اليومية للمجتمع في إسرائيل والعالم. 

يمكن اعتماد آلية "شهادة بعيدة1", عندما: يستعمل املعلم امثلة غير مرتبطة بشكل مباشر مع عالم الطالب, 
والتي تتيح نقاش واعي وغير مشحون بالعواطف. وهي فعالية جديدة وعملية لكن من املهم ان يفهم الطلبة 
الظاهرة في سياقات محلية أقرب الى عاملهم. تجدون في موقع قسم التربية لحقوق األنسان "الورشة" هناك 

اقتراحات أسبوعية للنقاش في الصف.

ب. فعاليات اجتماعية داخل املدرسة 

إحياء مناسبات سنوية ومراسيم: على مدار السنة الدراسية هناك مناسبات مختلفة تتصل بحقوق اإلنسان 
يتم إحياؤها في إسرائيل والعالم )أنظروا للملحق(. اليوم العالمي ملناهضة العنصِرّية )21/3( وزارة املعارف  
تدعو املدارس إلى القيام بفعاليات ألحياء هذا اليوم كواحد من أيام "روزنامة املناسبات املدنية". ايام اخرى 
مثل هذه املناسبات  وغيرهما.   )8/3( يوم املرأة العالمي   ,)10/12( اليوم العالمي لحقوق اإلنسان  مهمة:  
للمناسبة بين جدران  السنوية تتيح اشتغاال على مواضيع الساعة وتنظيم مراسيم وفعاليات خاصة إحياء 
املدرسة. نو�سي أن ندمج ضمن هذه النشاطات خطابات لرؤساء سلطات محلية وممثلي/ت وزارة املعارف 
ومدير/ة املدرسة لغرض نزع الشرعية عن العنصِرّية املؤسساتية. ُيمكن كذلك دمج مضامين تربوية مناهضة 
للعنصرية في مناسبات سنوية أخرى تصادف خالل السنة الدراسية في مناسبات األعياد مثال أو يوم املحرقة 

النازية أو يوم األسرة وما إلى ذلك. 

1. شهادة بعيدة" هو حماولة نقل احلدث اىل مكان وزمان أخر ليتمكن القارئ من تطوير الفكر النقدي االجتماعي.

http://www.acri.org.
il/education/category/
education-against-racism/
actually-and-racism/
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يحيي العالم في 21 آذار اليوم العالمي ملناهضة التمييز العنصري. في هذا اليوم عام 1960 وقعت "مجزرة 
شاربفيل" في جنوب أفريقيا التي راح ضحيتها نحو تسعة وستين شخصا. تجمع في بلدة "شاربفيل" في 
حينه آالف املناهضين األفارقة تمهيدا ملسيرة احتجاج ضد "قوانين التنقل" )pass laws( التي قّيدت 
بشكل كبير حرية تنقل وعمل كل املواطنين ذوي البشرة السوداء. اطلقت الشرطة النار على املسيرة 
غالبية الضحايا أصيبوا بعيارات نارية في ظهورهم عندما حاولوا الهروب. كانت جنوب أفريقيا كلها 
مختلفة من املواطنين حسب لون بشرتهم  "أجناس"  في حينه تحت نظام أبرتهايد عنصري مّيز بين 
وأصلهم, وصادر حقوقا أساسية من املنتمين إلى األصول "األدنى" ومنح امتيازات ألبناء العرق األبيض. 
في أعقاب احتجاجات داخلية وخارجية ألغي نظام الفصل العنصري العنيف في العام 1990. إحياء 
لذكرى مجزرة " شاربفيل ", أعلنت الجمعية العمومية لألمم املتحدة ذلك اليوم على أنه يوما عامليا من 

أجل اجتثاث العنصِرّية في تاريخ 21 آذار من كل عام.

ندوات ومحاضرات: عقد ندوات أو تنظيم محاضرات من خالل إشراك اختصاصات مختلفة من مبدعين 
ر نظرة معّمقة ومميزة على األبعاد 

ّ
ومبدعات وباحثين من األكاديميا وشخصيات اجتماعية ُيمكن أن توف
املختلفة للظاهرة. أمثلة ملواضيع ُيمكن أن تكون في صلب ندوات حوارية: 

فإن قصصا شخصية  وما إلى ذلك. كذلك,  و"العنصِرّية في الشبكات االجتماعية"  "العنصِرّية في الرياضة", 
ل دليال قويا على خطورة الظاهرة وأهمية النضال ضدها. قصص 

ّ
ملتضررين/ات من العنصِرّية ُيمكن أن تشك

النجاح في هذا السياق مهمة أيضا. تجدون في الجزء األخير من هذا الفصل فعاليات نو�سي بها ُيمكن القيام بها 
داخل املدرسة ضمن سلة الثقافة التي توفرها وزارة املعارف. 

ُيمكن أن تنظموا يوما احتفاليا تتويجي في املدرسة يكّرس للتربية ملناهضة  في املدرسة:   "يوم احتفالي" 
ُيمكن ليوم كهذا أن يتضمن: مشاهدة فيلم أو عرض فني آخر, تنظيم محاضرة أو ندوة, تنظيم  العنصِرّية. 
معرض للطلبة وتمرير حصص خاصة في الصفوف في مواضيع التدريس املختلفة. نو�سي بأن يشارك الطلبة 

بفاعلية في التحضير لهذا اليوم )أنظروا بند "أعمال ومعارض الطلبة" في بند د. أدناه(. 

زي/ات املواضيع التدريسية:  ُيمكن املبادرة إلى أيام احتفالية "محلية" وفق مواضيع 
ّ
فعاليات بمشاركة مرك

التدريس املختلفة, وكذلك مشاريع خاصة تتصل بمجاالت دراسية عينية. مثال: مسابقة في اإلنشاء في اللغات, 
وظيفة في  عرض أفالم أو تقارير صحفية أعّدها طلبة موضوع اإلعالم أو السينما,  إبداعات طلبة الفنون, 

موضوع علم االجتماع وما إلى ذلك.

ُيمكن أن تجّندوا املجتمع املحلي واألهالي للمهمة ودعوتهم للمشاركة في  دعوة ممثلي املجتمع واألهالي:  
الندوة املتصلة باملوضوع أو ليحاضروا في الصفوف. ُيمكن مثال أن تبادروا إلى مؤتمر ُيشرك جهات في املجتمع, 
أهالي الطلبة وشخصيات اجتماعية ليتحدثوا عن مواجهة املظاهر العنصِرّية وعن قضايا ذات صلة بالنسبة 

للمجتمع املحلي حيث تنشط املدرسة.

ج. فعاليات اجتماعية خارج املدرسة 

عنى بظواهر محددة للعنصرية في أماكن مختلفة من البالد. 
ُ
ُيمكن تنظيم جوالت ألهداف عينية ت جوالت: 

ُيمكن االستعانة بمرشدي/ات منظمات املجتمع املدني املتخصصين في العنصِرّية واالستماع إلى شهادات من 
السكان. نو�سي بتنظيم فعالية تمهيدية وأخرى تلخيصيه للجولة. 

ُيمكن دمج مضامين تتصل بالتربية ضد العنصِرّية في الرحالت املدرسية السنوية وأن ُينظم جزء  رحالت:  
من الرحالت من زاوية نظر اجتماعية مناهضة للعنصرية. ُيمكن زيارة متحف أو معرض أو استعراض مظاهر 

عنصرية في املنطقة التي تصلون إليها ضمن الرحلة وتنظيم فعاليات في املوضوع يحضرها الطالب من قبل. 

عنى 
ُ
م, املشاركة مع الطلبة في مؤتمرات وأيام دراسية ت

ّ
املشاركة في مؤتمرات:  ُيمكنكم وكجزء من سيرورة التعل

بموضوع العنصِرّية أو حضور مناقشات ذات صلة تجري في لجان الكنيست املختلفة. هنا أيضا نو�سي بإعداد 
الطلبة قبل املشاركة واستيضاح مواقفهم في املوضوع. 

زة للحوار مع مجموعات 
ّ
سمينارات ولقاءات:  ُيمكن عقد لقاءات على مدار السنة أو املشاركة في سمينارات مرك
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طلبة مختلفين وإقامة شراكات وتعاون مع مدارس أخرى. ُيمكن إيجاد مثال على ذلك في اللقاءات الحوارية بين 
الطلبة اليهود والعرب في مدرسة السالم في واحة السالم أو في برنامج اللقاءات في جبعات حبيبا. 

ل أحد املجاالت العملية والتجريبية جدا 
ّ
فعاليات فنية وثقافية:  ُيمكن تخصيص موارد لفعاليات ثقافية تشك

ضمن صالحيات املركز/ة االجتماعي/ة. ُيمكن إيجاد فعاليات من هذا القبيل في السلة الثقافية لوزارة املعارف 
)أنظروا ملحق أ( وليس هنا فحسب. من املهم التأكيد على وجود الكثير من الفعاليات األخرى بما فيها فعاليات 

في مستوى املجتمع حيث املدرسة. ُيمكن االستعانة في هذا الصدد باملسارح ومؤسسات ثقافية.

العمل االجتماعي:  نو�سي باملبادرة إلى فعاليات ضد العنصِرّية خارج جدران املدرسة بالتنسيق مع السلطات 
توثيق مظاهر عنصرية  أفكار ممكنة: دهان جدار بشعارات مناهضة للعنصرية,  املحلية ومنظمات مختلفة. 
والطلب إلى الجهات املختصة فحص ومعالجة الحاالت التي تّم اكتشافها, تنظيم فعاليات مشتركة مع حركات 

شبيبة ومراكز جماهيري وما إلى ذلك. 

د. مشاركة الطالب

من املمكن توجيه الطالب لألماكن التي تعالج  النضوج االجتماعي-  املشاركة املجتمعية/  االلتزام الذاتي:  
قضايا العنصِرّية  والتمييز أو التهميش في أطر تطوعية. كذلك, من املمكن أن تشمل الوظائف النهائية التي على 
ه/

ّ
با من التربية ملناهضة العنصِرّية, في حال يكون املوضوع ذا عالقة باملشروع الذي نفذ

ّ
الطلبة تقديمها مرك

ب التعلم عن طريق التجربة, والذي يقوم عليه االلتزام الذاتي, ُيتيح تذويت مباشر 
ّ
ته الطالب/الطالبة. مرك

ألهمية محاربة العنصِرّية وكذلك التفكير والبحث حول أسباب وإسقاطات ظواهر عنصرية معينة. مرافقة 
مناسبة من مركز/ة االلتزام الذاتي, والتي ت/يعرف كيف يسلط الضوء على نقاط مختلفة تتعلق بالعنصِرّية 

من خالل العمل التطبيقي, سيكمل العملية وسيضمن سيرورة جذرية في التربية ملناهضة العنصِرّية.

مجلس الطالب: من املمكن توجيه نشاط املجلس للعمل على موضوع العنصِرّية والتربية ملناهضة العنصِرّية. 
إجراء  انتخاب للمجلس يضمن تمثيال للتنّوع بين الطالب,  أمثلة على نشاطات مجلس الطالب في املوضوع: 
املبادرة الى فعاليات ملناهضة  وعضوات املجلس من أجل تطوير الوعي في املوضوع,  النقاشات مع اعضاء 

العنصِرّية في املدرسة بقيادة املجلس.

رسم أو كتابة ملصقات في موضوع العنصِرّية  نو�سي بتنظيم عروض تصوير,  مشاريع وعروض للطالب:  
وعرضها في أروقة املدرسة. ُيمكن تكريس زاوية ثابتة في املدرسة مع أعمال تتبدل من انتاج الطالب في املوضوع. 
ُيمكن  نشاطات من هذا النوع تسهم في جعل رسالة املناهضة للعنصرية مرئية وتضيف مركبا هاما لألمر. 
أيضا القيام باعتماد مشاريع افتراضية تتطلب مشاركة الطالب مثل: الكتابة على صفحات الفيسبوك ضد 
العنصِرّية في اليوم العالمي, املبادرة إلى إطالق عريضة للطالب من أجل رفع الوعي لنضال معين ضد العنصِرّية, 
م معينة مثل 

ّ
ُيمكن مالءمة املشاريع واملعارض في إطار مجاالت تعل إنتاج افالم قصيرة ونشرها في الشبكة. 

االعالم والسينما والفنون, ومن ثّم دمجها في االطار العام وليس تحت إطار تعليمي معين.

امليديا املدرسية: في املدارس التي يوجد فيها محطة راديو أو جريدة مدرسية من ُيمكن التعامل مع موضوع 
ق. مثال, ُيمكن في اليوم العالمي ملناهضة العنصِرّية القيام بيوم بث خاص تسمع 

ّ
العنصِرّية بشكل ُمبدع وخال

ُيمكن إصدار عدد خاص  فيه أغان تحمل رسائل ضد العنصِرّية لفنانين معروفين كناشطين في املوضوع. 
للجريدة يقوم بمعالجة املوضوع على شرف املناسبة. ُيمكن, أيضا تشجيع الطالب )وكذلك املعلمين واملعلمات( 

القتراح مقاالت تتناول موضوع كيفية التعامل التربوي مع العنصِرّية لنشرها في الصحافة املحلية.
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ملحق : مناسبات حقوق اإلنسان التي تشكل فرصة للتربية ضد العنصِرّية

يوم الصحة النفسية العاملي, 10/10. ترعاه منظمة الصحة العاملية والفيدرالية العاملية للصحة النفسية 
)World Federation for Mental Health( بهدف رفع الوعي العام ملجال الصحة النفسية وتطوير النقاش ملنع 

املشاكل النفسية ومعالجتها وتطوير التعامل االجتماعي معها.

يوم ذكرى مجزرة كفر قاسم 29/10. عشية نشوب حرب سيناء في العام 1956, فرضت قوات األمن حظر 
تجّول على القرى العربية في املثلث. في أثناء عودة املزارعين والعّمال وأبناء عائالتهم الذين لم يعرفوا عن الحظر 
49 شخصا من بينهم نساء وأوالد وبنات.  تل جراء ذلك نحو 

ُ
ـ أطلقت عليهم النار. ق إلى بيوتهم في كفر قاسم 

تم تقديم شرطيين وضباط في "الجيش" وحرس الحدود شاركوا في املجزرة إلى املحاكمة, وأدينوا بدعوى أنهم 
"نّفذوا أمرا غير قانوني باألصل يرفرف فوقها علم أسود", إال أنهم حظوا بعفو, بعد عام. أما قائد الوحدة, فقد 

تم تغريمه بعشرة قروش ألنه "خرق الصالحية".

يوم التسامح العاملي, 16/11. أعلنته األمم املتحدة في العام 1996 بهدف رفع الوعي ملوضوع التسامح بوسائل 
التسامح هو من بين الِقَيم األساسية للدمقراطية  ومن خالل فعاليات مخصصة للجمهور الواسع.  تربوية, 
تيح التربية للتسامح تطوير 

ُ
وتتيح العيش املشترك حتى في ظروف االختالف الحاد في الرأي وغياب االتفاق. ت

ب, وتق�سي غياب التسامح الذي يعني حضور التمييز والعنف وانعدام العدل, الذي ينبع من 
ّ
تفكير نقدي ومرك

غياب املعرفة ومن الخوف.

يوم الطفل العاملي, 20/11. يخصص هذا اليوم لتطوير الوعي لحقوق ورفاهية وصحة أطفال العالم وتشجيع 
األخوة والتقّبل والتفاهم بين األطفال. أقّرت الهيئة العامة لألمم املتحدة في العشرين من تشرين الثاني 1989 
معاهدة حقوق الطفل التي تفّصل واجبات الدولة تجاه األطفال فيها. لألطفال حقوق كما لكل إنسان, وفي جزء 
ر لهم حماية خاصة ألنهم غير قادرين دائما على الدفاع عن أنفسهم وعن حقوقهم.

ّ
من الحاالت ينبغي أن تتوف

اليوم العاملي للنضال ضد العنف املوّجه على املرأة, 25/11. يشمل العنف ضد النساء العنف الجسدي 
مرأة تعاني   200.000 في إسرائيل حوالي  الجن�سي وما إلى ذلك.  والعنف اللفظي والتنكيل النف�سي واالعتداء 
من العنف من جانب شريكها; واحدة من كل ثالث نساء تتعرض العتداء جن�سي خالل حياتها.2 دعت األمم 
املتحدة في إطار اإلعالن عن يوم مناهضة العنف ضد النساء إلى تنظيم نشاطات لرفع مستوى الوعي العام 
ملسألة العنف ضد النساء في املجتمع. الحاجة إلى يوم كهذا تنبع من أن الجمهور ال يعرف على الغالب الحجم 

غ عنها للُسلطات.
ّ
الحقيقي لظاهرة العنف ضد النساء بل إن جزءا من هذه االعتداءات ال ُيبل

اليوم العاملي إللغاء الرّق, 2/12. العبودية/الرّق نظام عمل يقوم على استعباد إنسان إلنسان آخر فيكون 
تابعا له في كل مستوى. تشمل العبودية في الراهن ظواهر االتجار باألطفال أو استعمالهم في الحروب واالتجار 
بالنساء. في بداية سنوات األلفين, تم في إسرائيل االتجار بنحو 3000 امرأة وفتاة كل عام. لم يتم حتى اآلن 
اجتثاث الظاهرة نهائيا3. إضافة إلى ذلك, فإن عماال أجانب وصلوا إلى إسرائيل لغرض العمل ودفعوا لقاء ذلك 
مبلغا ماليا كبيرا, يعملون في ظروف عمل ُمهينة ويتم احتجازهم ضمن "سياسة تقييد" يكونون فيها ملزمين 
تتاح لنا  في اليوم العالمي ملناهضة الرّق  بالبقاء مع املقاول وال يستطيعون االستقالة, ويتلقون أجًرا ضئيال. 

الفرصة لرفع مستوى الوعي ملوضوع العبودية الحديثة وألهمية اجتثاث الظاهرة.

اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقات, 3/12.  اإلعاقة هي محدودية في األداء الجسدي أو النف�سي تكون منذ الوالدة أو 
مكتسبة خالل الحياة. وقد تكون جزئية أو كاملة. في إسرائيل, حوالي 1.6 مليون مواطن مع إعاقات.4 هدف هذا اليوم زيادة 

الوعي ألهمية شمل ذوي اإلعاقات في كل نواحي الحياة بمساواة واحترام.

1948, أقّرت الهيئة العامة لألمم املتحدة   اليوم العاملي لحقوق اإلنسان, 10/12. في هذا اليوم من العام 

2. فيتسو, "جدول العنف من فيتسو للعام http://www.wizo.org.il/page_34983 ,"2013; احتاد مراكز مساعدة ضحايا االعتداءات اجلنسية يف إسرائيل, 
 .http://www.1202.org.il/template/default.asp?siteID=1&catId=10&maincat=6 "حقائق تتصل باالعتداءات اجلنسية"

http://index.justice.gov.il/Units/Trafficking/Tip/ "3. تنسيق النضال ضد االجتار بالبشر, وزارة القضاء, "االجتار لغرض الدعارة واالستغالل اجلنسي
 .Sexualexploitation/Pages/sexualexploitation.aspx

http://www.justice.gov.il/NR/ ,"2011 ,4. مفوضية املساواة يف احلقوق ألناس مع إعاقات, وزارة القضاء, "أناس مع إعاقات يف إسرائيل
rdonlyres/7381032C-1961-445D-88F0-58F037BE0E02/37380/reportnew.pdf

http://www.wizo.org.il/page_34983
http://www.1202.org.il/template/default.asp?siteID=1&catId=10&maincat=6
http://index.justice.gov.il/Units/Trafficking/Tip/Sexualexploitation/Pages/sexualexploitation.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/Trafficking/Tip/Sexualexploitation/Pages/sexualexploitation.aspx
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/7381032C-1961-445D-88F0-58F037BE0E02/37380/reportnew.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/7381032C-1961-445D-88F0-58F037BE0E02/37380/reportnew.pdf
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يفّصل اإلعالن الحقوق الشخصية املختلفة التي ينبغي على الدولة أن  "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان". 
م عن حقوق اإلنسان واملواطن والحفاظ عليها أمر جوهري لوجودنا كبشر وكمواطنين في الدولة 

ّ
تحميها. التعل

عنى بهذا املوضوع في كل سنة من جديد. في كل عام ُيحيي جهاز التعليم 
ُ
الديموقراطية. وعليه, من املناسب أن ن

يوم حقوق اإلنسان بدروس خاصة ولقاءات ومحاضرات وغير ذلك. 

اليوم العاملي للمهاجرين, 20/12. حتى لو لم يكونوا مواطنين فإن مهاجري العمل هم بشر يستحقون احترام 
نصفة. 

ُ
حقوقهم, وعلى الدولة املستقبلة واجب حماية حقهم في األمن والكرامة وشروط السكن والعمل امل

تم تحديد اليوم العالمي للمهاجر بأيدي األمم املتحدة لإلشارة إلى إسهام مهاجرات ومهاجري العمل في حياة 
ر للمهاجر 

ّ
لدول التي يمكثون فيها ولتطوير حماية حقوق اإلنسان لهؤالء املهاجرين. خالفا لدول أخرى, ال تتوف

في إسرائيل فرصة الحصول على الجنسية فيما حقوقه األساسية غير منصوص عليها في القانون ويتّم انتهاكها 
بشكل دائم.

اليوم العاملي لذكرى املحرقة, 27/1. حرّرت قوات الجيش األحمر السوفييتي في 27 من كانون الثاني 1945, 
أن يكون هذا التاريخ   2005 وقررت هيئة األمم املتحدة في تشرين ثاٍن  بيركناو.  ـ  معسكر اإلبادة أوشفيتس 
ُيتيح لنا يوم الذكرى العالمي للمحرقة فرصة للحديث عن األيديولوجية العنصِرّية  حرقة. 

ُ
ذكرى ضحايا امل

التي أفضت إلى املحرقة, وإلى حاالت أخرى تم فيها إبادة شعوب في القرن العشرين. في العديد من الدول يتّم 
في هذا اليوم إجراء مراسم ذكرى حكومية ومناطقية ومحلية. تجري طقوس كهذه في إسرائيل في يوم الكارثة 

والبطولة, في السابع والعشرين من نيسان في كل عام.

يوم املرأة العاملي, 8/3. في شهر آذار 1911 سار, ألول مرة, أكثر من مليون امرأة ورجل في أنحاء أوروبا للمطالبة 
باملساواة في الحقوق بين الجنسين. ُيشير يوم املرأة العالمي إلى اإلنجازات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
للنساء في أنحاء العالم. وجاء لالعتراف بحقيقة أن تطور أي مجتمع مشروط باشتراك فّعال وبمساواة تامة 
للمرأة. بالرغم من اإلنجازات, فإن النضال ال يزال بعيدا عن نهايته. ال تزال مظاهر العنف ضد النساء وقتلهن 
منتشرة في أنحاء العالم وفي إسرائيل, أيضا; إقصاء وإهانة النساء في الحيز العام; فارق من عشرات باملئة بين 

متوسط أجر الرجال وذاك لدى النساء ومظاهر جنسانية ُمضطِهدة وما إلى ذلك.

اليوم العاملي إللغاء التمييز العنصري, 21/3.  في 21 آذار 1960 اجتمع في بلدة شرفويل في جنوب أفريقيا 
آالف املواطنين السود في مسيرة احتجاجية ضد "قوانين التنّقل" )pass laws( التي قّيدت جدا حقوق التنقل 
فتحت الشرطة عليهم النار وقتلت تسعة منهم في حادثة سميت في حينه  والعمل للمواطنين غير البيض. 
التمييز  اليوم العالمي إللغاء  إحياء   1966 أعلنت الهيئة العامة لألمم املتحدة في العام  بـ"مجزرة شرفويل". 
العنصري في 21/3. وزارة املعارف في إسرائيل, أيضا, تدعو املدارس إلى إحياء اليوم العالمي ملناهضة العنصِرّية.

إزالة املثلية   1990 قررت منظمة الصحة العاملية في العام   .17/5 اليوم العاملي ملناهضة الهوموفوبيا, 
ل خطوة هامة في الطريق إلى االعتراف بحرية امليل والهوية 

ّ
الجنسية من قائمة اإلعاقات النفسية, قرار شك

الِقَيمي  التعامل  في  املثير لالحترام  التقدم  رغم  وفي إسرائيل,  الجنسية والجندرية كحق أسا�سي لإلنسان. 
والقانوني تجاه مجتمع املثليين واملثليات في العقدين األخيرين, فإن مساواتهم لم تتحقق وال تزال بعيدة عن أن 

تكون مفهومة ضمنا.

اليوم العاملي لالجئ, 20/6. هدف هذا اليوم تحية إكبار لشجاعة ومثابرة الالجئين وااللتزام بحقوق اإلنسان 
أقّرت الهيئة العامة لألمم  خاصتهم والتنديد بالعنف والقمع والحروب التي تحّول بني البشر إلى الجئين. 
وهدفها ضمان الحماية لألشخاص املالحقين في   ,1951 املتحدة معاهدة تتصل بمكانة الالجئين في العام 
أوطانهم وُيضطرون للفرار منها بحثا عن النجاة. وقد صّدقت على املعاهدة منذ ذلك الحين نحو 147 دولة منها 
إسرائيل. ومع هذا, لم تعتمد إسرائيل إلى اآلن, أي تشريع في موضوع منح حق اللجوء لالجئين. غالبية طالبي 
ُيعتقلون لدى وصولهم إسرائيل لفترات غير محددة في منشآت اعتقال خاصة بنتها الدولة لهم. وال  اللجوء 
ُيطلق سراحهم إال بعد أن تمتلئ  املعتقالت بهم. يحصل غالبية طالبي اللجوء على تصريح مؤقت باملكوث دون 

أي مساعدة من الحكومة,  ويحصلون على مكانة الجئ في حاالت خاصة فقط.
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امثلة لتخطيط دروس

 نظيف من أقوال عنصرية
ّ

1. صف

لصفوف: األول و الثاني

قسم أ

عر. 
َ

ُيطلب من التالميذ التوزع على أربع مجموعات في زوايا الصف األربع. في البداية يتم التوزيع حسب لون الش
ُيعطى لكل تلميذ/ة في املجموعة األكبر بطاقة من اللون نفسه.

نواصل اللعبة ونطلب هذه املرة من التالميذ التوّزع حسب قياس الحذاء. نعطي كل تلميذ في املجموعة األكبر 
بطاقة من اللون ذاته.

بعد ذلك نوّزع تالميذ الصف مرتين أخريين: مرة حسب لون العينين ومرة حسب الطول. وفي كل مرة ُيعطى كل 
تلميذ/ة في املجموعة األكبر بطاقة من اللون ذاته.

بعد انتهاء اللعبة نح�سي كم بطاقة جمع/ت كل تلميذ/ة. التالميذ الذين حصلوا على أكبر عدد من البطاقات 
يستطيعون أن يسنوا قانونا واحدا ُيلزم املجموعة. ننتظر 10 دقائق ونراقب ما يحصل.

نطلب من املجموعة أن تعلن عن القانون الذي تريد أن يسري على بقية املجموعة. 

أسئلة للنقاش بعد اللعبة:

  هل أحببتم اللعبة وملاذا. ماذا شعرتم؟

  كيف شعر التالميذ الذين جمعوا العدد األكبر من البطاقات؟ كيف شعر التالميذ الذين حصلوا على بطاقة 
واحدة أو لم يحصلوا البتة؟

  هل حصلتم على البطاقات بفضل �سيء فعلتموه أو بفضل صفة ال سلطة لكم عليها؟

  هل تفكرون أنه من العدل أن يقّرر التالميذ الذين حصلوا على أكبر عدد من البطاقات بالنسبة للمجموعة؟

  هل شعر التالميذ الذين لم يكونوا جزًءا من املجموعة املقررة؟

ت القانون لم تتشاور مع بقية التالميذ؟ 
ّ
نصف أن املجموعة التي سن

ُ
  هل من امل

  للماذا من األفضل أن تكون جزًءا من أكثرية؟ ملاذا من غير الجيد أن تكون جزًءا من أقلية؟

  هل تستطيعون بناء اللعبة من جديد بشكل تكون أكثر إنصافا وتدمج مجموعات مختلفة؟

  هل سمعتم عن كلمة عنصرية؟ ما هو معناها حسب رأيكم؟ هل ما شاهدناه في اللعبة ُيمكن أن ُيعّرف على 
أنه عنصرية وملاذا؟

م: ننصح بمراجعة تعاريف مصطلح العنصِرّية في ملحق الفعالية "العنصِرّية وحقوق االنسان" 
ّ
مالحظة للمعل

في نهاية هذا الفصل.

قسم ب

نكتب كلمة عنصرية على اللوح ونسأل التالميذ إذا ما سمعوا هذه الكلمة من قبل ومتى. ماذا تعني بالنسبة 
لهم؟ متى يستعمل البالغون هذه الكلمة؟ هل مروا بتجربة عنصرية؟ ما هو القول العنصري؟ كيف يشعر 
رون أن يعملوا حتى يكون الصف خاليا من العنصِرّية؟ 

ّ
حسب رأيهم أوالد تعّرضوا ألقوال عنصرية؟ ماذا يفك

مّدة الفعالية: قسم أ ـ 45 
دقيقة, قسم ب ـ 45 دقيقة.

وسائل مساعدة: بطاقات فارغة 
بأربع ألوان مختلفة.

االهداف:

التعّرف على مصطلح 
االختالف

التعّرف على مصطلح 
العنصِرّية.
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2. ما هي العنصِرّية? 

فعالية 1: العنصِرّية في الحياة اليومية 

لصفوف السابع و الثامن

مقدمة

ينكشف التالميذ من خالل هذه الفعالية إلى تعريف العنصِرّية وما يميزها. يواجه التالميذ حاالت وأحداث من 
الحياة اليومية وسيكون عليهم أن يقرروا إذا كان فيها عنصرية أم ال. في الختام يعّد التالميذ تقريرا عن صورة 

الوضع بالنسبة للعنصرية في البيئة املدرسية ويعملون على اجتثاث الظاهرة.

قسم أ: 

نكتب على اللوح كلمة عنصرية ونطلب من التالميذ أن يذكروا كلمات تخطر على بالهم لدى سماع الكلمة؟ ما 
هي املشاعر التي تثيرها فيهم؟

نعرض على اللوح تعريفين لكلمة عنصرية: )من املفضل إعداد بطاقات بشكل مسبق مع تعريفات وتعليقها على اللوح(:

تعريف 1

ما هي العنصِرّية?

"ُمالحقه, اضطهاد, إهانة, تحقير, إظهار عداء, عدوانية أو عنف, أو التسبب في سجاالت تجاه جمهور 
أو قطاعات من السكان, وكل ذلك بسبب لون بشرة أو انتماء لعرق أو أصل قومي ـ إثني". )من بند 144 

في قانون العقوبات(.

تعريف 2

ما هي العنصِرّية?

على أساس صفات نمطية ُيعّبر عنها بلغة بيولوجية أو  وصم شخص أو مجموعة على أنهما أدنى, 
اجتماعية أو ثقافية. ضمن الخطاب العنصري تعتبر هذه الصفات إشارة للدونية وغير قابلة للتحّول 

وجوهرية بالنسبة للمجموعة.1

قسم ب- سير الفعالية

ق حاالت عنصرية داخل املجتمع الذي نعيش فيه.
ّ
تمهيدا للفعالية ينبغي جمع تقارير وقصص توث

)في امللحق 1 اقتراحات لقصص ُيمكن استعمالها وقت الحاجة(.

يتوّزع التالميذ على أربع مجموعات داخل الصف. تقرأ كل مجموعة حالة وتجيب على األسئلة التالية:

  هل نحن بصدد حالة عنصرية؟ سّوغوا اإلجابات.

  ضد َمن تم توجيه العنصِرّية في الحاالت أمامكم؟

  هل تعرفون أشخاصا ضحايا عنصرية أو تمييز؟ احكوا عن حاالت مررتم بها بأنفسكم, أو سمعتم عنها من أصدقاء.

  كيف شعرتم؟/ماذا يشعر هؤالء الناس؟

  أي حقوق إنسان انُتهكت جراء العنصِرّية؟

مدة الفعالية: 90-40 دقيقة.

 األهداف:

فهم ظاهرة العنصِرّية على 
ميزاتها وتفسيراته

رفع الوعي بخصوص 
ظاهرة العنصِرّية بشكل 

عام والعنصِرّية في الصف 
واملدرسة بشكل خاص

تشجيع التالميذ العمل على 
التصدي لظاهرة العنصِرّية في 

املجتمع.
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  ملاذا ينبغي أال نصمت حيال مظاهر العنصِرّية؟

  هل تمّس هذه الظاهرة الديمقراطية ـ حسب رأيكم؟

  ماذا ينبغي أن نفعل للتصدي لهذه الظاهرة؟

تلخيص: 

وحسب التعريفات الكالسيكية هي نظرية  وإنما ظاهرة عاملية.  العنصِرّية ليست ظاهرة خاصة بإسرائيل, 
أنتروبولوجية ـ بيولوجية تصّنف األشخاص إلى أعراق مختلفة من خالل توزيع الناس على أساس خصائص 
نسب 

ُ
بموجب هذه النظرية ت "دنيا".  وأخرى  "متفوقة"  وصفات بيولوجية وتصنف هذه األعراق بين أعراق 

مثل هذه التصنيفات  "األدنى".  لألعراق املتفوقة تفوقا عقليا وصفات بيولوجية سامية قياسا باألعراق 
لت نظرية داروين قاعدتها العلمية. ما ميز هذه 

ّ
بدأت في القرن الـ 19 على هيئة نظريات عرقية غير علمية شك

النظريات هو تأسيسها "العلمي" املزعوم.

ز فقط على تفوق أشخاص أو مجموعات على 
ّ
مع الوقت اتسعت تعريفا مصطلح "العنصِرّية", بحيث إنها ال ترك

خلفية عرقية, بل أيضا على رؤية تفوق هؤالء على أشخاص ومجموعات أخرى في املجتمع لهم صفات ثقافية 
واجتماعية مشتركة مثل االنتماء لقومية أو دين أو مجموعة إثنية وهكذا. تبنت األمم املتحدة في العام 1966 
تعريفا واسعا ملصطلح "العنصِرّية", التي ترد في املعاهدة الجتثاث أشكال العنصِرّية والتمييز, وتنص على أن 

العنصِرّية هي: 

"أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو 
االثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع 
بها أو ممارستها, على قدم املساواة, في امليدان السيا�سي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي 

ميدان آخر من ميادين الحياة العامة" البند أ من املعاهدة(. 

)تعرض املعلمة تعريف األمم املتحدة للعنصرية أمام التالميذ ـ ُيمكن تحضير التعريف على لوحة وتعليقها(

ملحق لفعالية أ

حالة 1: أوالد عرب أبناء 12 تعرضوا لالعتداء بأيدي مسافرين في حافلة في القدس 

تعّرض أوالد عرب في ألـ 12 إلى اعتداء من مسافرين بالغين في حافلة في القدس. كان هذا في نهاية اليوم 
الدرا�سي عندما صعد حوالي عشرة من تالميذ الصف السادس من املدرسة الثنائية اللغة في القدس 
اكتشف زوجان من املسافرين خالل الرحلة أن التالميذ  "بسغات زئيف".  إلى حافلة تتجه إلى حي 
يتحدثون اللغة العربية فيما بينهم. بدأ الزوجان بالشتم وإطالق العبارات العنصِرّية تجاه التالميذ. 
أحدهما بصق العلكة من فمه باتجاه التالميذ. بعد أن نزل الزوجان املضايقان من الحافلة واصلت 
مسافرة بالغة املضايقات. حسب شهادات التالميذ كما أدلوا بها أمام إدارة املدرسة شتمتهم املسافرة 
لدقائق طويلة. وقالت, فيما قالته, "اخجلوا أنكم بني بشر", "قرود", "ال حّق لكم في العيش" وغيرها. 
بعد ذلك بدأت املسافرة بمهاجمتهم جسديا. ومما فعلته أنها ضربت وشّدت شعر إحدى التلميذات. 
عندها فقط وافق السائق أن يوقف الحافلة. وبعد أن رفضت املعتدية النزول استدعى الشرطة التي 

احتجزتها للتحقيق.

حالة 2: دانئيل أورياة وجادي بكادو, من النشطاء القياديين في مناهضة التمييز ضد الطائفة األثيوبية 
في إسرائيل تقدما بدعوى تعويضات بقيمة 120 ألف شيكل في محكمة الصلح في هرتسليا ضد نادي 
"القط والكلب" ونادي "هبوبا مارا", في تل أبيب بادعاء أنهما تعّرضا للتمييز مهين بمنعهم من الدخول 
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على خلفية أصلهم خالفا لصديقين لهما فاتحا البشرة دخال على مرأى منهما قبل دقائق دون أي عائق.

حسب أقوالهما, خرجا, يوم 20/10/2009, لقضاء الوقت مع أصدقائهما في نواٍد في تل أبيب إال أنهما 
لم يستطيعا تجاوز عملية االنتقاء على باب النوادي وبقيا في الخارج فقط بسبب أصلهما. 

حالة 3: "األرنب األبيض" معروف ملحبي الرسوم املتحركة, وألولئك األقل اهتماما, بقصص "أليسا في 
بالد العجائب". نذكر الشخصية املحبوبة لألرنب السريع من فيلم "وولت ديزني" القائم على أساس 
كتاب لويس كارول. لكن الشخصية املرسومة تختلف كليا عما هي في الواقع. مؤخرا تدور في الواليات 
املتحدة محاكمة ضد "ديزني" بدعوى أن شخصا عمل في البارك التابع للشركة ولبس هيئة األرنب 

تعامل بعنصرية تجاه األوالد سود البشرة.

في األشهر األخيرة تقا�سي عائلة مسان دييغو في والية كاليفورنيا شركة أفالم الرسوم بهدف منع تكرار 
الذي  "األرنب األبيض"  حاالت مشابهة حصلت مع أبنائها. حسب العائلة, ساعة زاروا البارك التقوا 
"اقتربت منه  "بيض".  خالفا ملا فعله مع أوالد  ـ  امتنع عن معانقة الطفلين ورفض إمساك أيديهم 
لكنه أدار لي ظهره" ـ قال جييسن بالك ابن السادسة. وعندما ُسئل من قبل مراسلة شبكة "فوكس" 

األمريكية كيف شعر في اللحظة ذاتها قال: "ُمحزن".

شقيق جييسن األكبر, إليجيه, أراد فقط أن ُيمسك بيد األرنب. "حاولت اإلمساك بيده إال أنه أزاح لي يدي", 
قال. وقال والد الطفلين أن أفراد األسرة اعتقدوا أنهم بشأن سياسة جديدة لدى شركة ديزني تق�سي أال 
مسك "الدمى" األوالد. إال أن اعتقادهم خاب عندما رأوا األرنب يعانق أوالدا بيض البشرة. "سبب األمر 

ُ
ت

لولدّي مشاعر فظيعة" قال األب. عرض أفراد العائلة أمام إدارة "ديزني" الصور فاقترحت عليهم بطاقة 
VIP. رفضوا االقتراح وطلبوا اعتذارا وفصل العامل العنصري حسب قولهم. "القضية مبدئية وهي بشأن 

ما الذي ستفعله لتغيير الوضع لألفضل وضمان عدم تكرار ما حصل مع عائالت أخرى", قالت العائلة.

حالة 4: أوالد أثيوبيون ناموا على األرض.

وصل حوالي 200 من األهالي وأوالدهم إلى مجمع الدوائر الحكومية في بئر السبع للتظاهر ضد التمييز على 
خلفية عرقية في روضة "أوتسار هحييم" في املدينة. حسب أقوالهم يتم التعليم في هذه الروضة في صفين 
ـ األول, لألوالد من اصل أثيوبي والثاني, لسواهم من األوالد. وقد حضر للتظاهر ممثلون عن  منفصلين 
السكان األثيوبيين الذين حاولوا أن يغلقوا املفرق املجاور. حسب أقوال األهالي, األوالد األثيوبيين مركزين 
في مبنى منفصل تماما عن األوالد البيض ومسؤول عنهم طاقم تربوي منفصل طيلة ساعات اليوم. 
الروضة املنفصلة ال تتوزع على فئات عمرية مختلفة وإنما يضّم سوية أطفال صغار جدا وأطفال في سّن 

الروضة اإللزامية. باملقابل, الروضة األخرى موّزعة كما هو مطلوب على مجموعات عمرية مختلفة.

احتج األهالي على التمييز في الشروط التي يتم فيها إيواء األطفال. حسب األهالي, الشروط في الروضة 
املنفصلة حيث األوالد األثيوبيين سيئة للغاية ومبنى الروضة والتجهيزات فيه غير مناسبة لروضة 

أطفال. مقابل ذلك في الروضة األخرى شروط أفضل بما ال ُيقاس.

شر قبل عدة سنوات أن إدارة فريق بيتار القدس لكرة القدم تخطط لتدعيم الفريق بالعبْين 
ُ
حالة 5: ن

في أعقاب ذلك خرج قسم من املشجعين باحتجاج صارخ وعنصري هدفه  مسلمين من الشيشان. 
وتم التعبير عن االحتجاج برفع  لن يلعب مسلمون في الفريق".  إرسال رسالة واضحة لإلدارة وهي" 
الفتات وهتافات عنصرية في املباراة األخيرة للفريق. ينضم هذا الحدث إلى أحداث كثيرة أخرى على 
اإلشارة  مدار عمر الفريق حيث عارض مشجعون له وصول العبين عرب ومسلمين إلى الفريق. تجدر 
إلى أن مظاهر العنصِرّية من املشجعين وكذلك من الالعبين منتشرة في مالعب كرة القدم اإلسرائيلية 
فقط. مع هذا يبدو أن الدعوة القاطعة إلى رفض  وفي العالم أيضا وغير محصورة في مشجعي بيتار 

العبين بسبب أصلهم العربي و/أو املسلم هو التعبير األخطر عن العنصِرّية في الرياضة اإلسرائيلية. 5

http://www.one.co.il/ ,26.1.13 ,كرة قدم اسرائيلية one  ,"5. انظروا:  غاي بن زيف,كوهني: "ال افهم املشجعني, جيب العيش مع املسلمني
http://www.haaretz.co.il/opinions/ ,28.1.2013 ,العنصرِيّة يف املالعب" مقال افتتاحي يف هأرتس, הארץ" ;Article/212012.html

.editorial-articles/1.1916149

http://www.one.co.il/Article/212012.html
http://www.one.co.il/Article/212012.html
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 فعالية 2 : استطالع العنصِرّية في الصف واملدرسة

لصفوف السابع ـ الثامن

قوا حاالت أو أقوال في املدرسة والحياة اليومية املشكوك في 
ّ
قبل أيام من الحّصة, اطلبوا من التالميذ أن يوث

أنها عنصرية. اطلبوا في بداية الحصة من التالميذ أن يشاركوا زمالءهم في الصف في األقوال التي جمعوها 
من القفقاز  من أصل رو�سي,  السكان من أصل أثيوبي,  وتتصل بمجموعات أخرى في املجتمع اإلسرائيلي: 

وغروزيا, أشكناز وطوائف شرقية, حريديم وعلمانيين, عرب, مهاجرو العمل والجئون. 

افتحوا نقاشا حول األسئلة التالية:

  هل هناك أناس لم يسمعوا أو يروا بتاتا مالحظات عنصرية؟

  كم من األقوال العنصِرّية أسمعت؟

  أي املجموعات األكثر معاناة من املالحظات العنصِرّية؟

  ماذا تشعرون في أعقاب ما وجدتموه؟

  هل توقعتم مالحظات كهذه؟ هل كانت هناك مفاجآت؟

  ما رأيكم, هل الوعي للتعابير واألقوال العنصِرّية ُيمكن أن ُيف�سي إلى الحّد من الظاهرة؟

نقاش تلخي�سي في الصف:

ل الديمقراطية برأيكم؟
ّ
عط

ُ
ملاذا ينبغي عدم السكوت عن مظاهر العنصِرّية؟ هل ظاهرة كهذه ت

ماذا ُيمكن أن نفعل في مواجهة الظاهرة؟

 فعالية 3:  نتصدى للعنصرية

لصفوف: الخامس حتى  الثامن.

وّزعوا الصف لثالث مجموعات. تحصل كل مجموعة على بطاقة تشمل قصة الشخصية )أنظروا ملحق 2(. 

تقرأ كل مجموعة القصة وتناقش نوع االدعاء الذي تطرحه وًسبل النضال التي اعُتمدت لتغيير الوضع. بعد 
ذلك, يعود التالميذ إلى الهيئة العامة. يروي مندوب عن كل مجموعة القصة باختصار أمام الصف.

أسئلة للنقاش )15 دقيقة(:

  ماذا شعرتم بعد قراءة القصة؟

  لو أنكم كنتم مع هذه الشخصيات في الزمان واملكان هل كنتم ستنضمون إليهم؟

  هل غّيرت هذه القصص برأيكم وجه التاريخ؟ كيف؟

 بل ينبغي املطالبة بإحقاقها. 
َ
عط

ُ
  ما املشترك لكل هذه القصص؟ )إجابة ممكنة: في كل الحاالت الحقوق لم ت

في كل الحاالت قائدو النضال عملوا رغم الضغوط والتهديدات من الخارج. في كل الحاالت النضال أف�سى 
إلى التغيير, ولو تغيير طفيف(.

مدة الفعالية: 90-45 دقيقة.

األهداف:
رفع الوعي بخصوص 

ظاهرة العنصِرّية بشكل 
عام والعنصِرّية في الصف 

واملدرسة بشكل خاص

تشجيع التالميذ العمل على 
التصدي لظاهرة العنصِرّية في 

املجتمع.

مدة الفعالية: 90-40 دقيقة.
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  هل نرى أنفسنا مسؤولين أخالقيا عن حماية حقوق الناس اآلخرين أو أن الالمباالة واملسافة يتغلبان علينا؟

  هل نحن أقوياء بما فيه الكفاية للتمّسك بحقوقنا أو أن األثمان التي ينطوي عليها النضال تجعلنا نواصل 
الصمت؟

  ما الفرق بين الطرق النضالية التي رأيناها؟

  أي الطرق تبدو لكم األكثر نجاعة؟

  هل طرق مختلفة تناسب نضاالت مختلفة؟

للتلخيص: حاولنا في هذا اللقاء التعرف على عدد من النضاالت املتصلة بحقوق اإلنسان والتي قادها أناس 
نجاح هذه النضاالت يبعث األمل بالنسبة للقدرة على تغيير الواقع بواسطة العمل الجماهيري  "عاديون". 

الفّعال.

ينبغي التأكيد على مسؤولية كل مواطن/ة في النضال ضد العنصِرّية وتشجيع العمل الجماهيري ضد الظاهرة. 
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ملحق 2

قصص النضاالت: 

القرن  في خمسينايات  وعملت  املتحدة,  الواليات  ألباما,  في  أمريكية  أفرو  امرأة  باركس  لويز  روزة 
في تلك األيام ق�سى القانون أن على داكني البشرة أن ُيخلوا املقاعد في الباص  العشرين كخّياطة. 
في أحد األيام وبينما كانت باركس عائدة من عملها صعد رجل أبيض وطلب إليها أن تخلي  للبيض. 
ـ واعُتقلت. في أعقاب اعتقالها قاد املناضل من أجل  املقعد له. إال أن روزا باركس رفضت أن تفعل 
حقوق اإلنسان مارتن لوثر كينغ حملة مقاطعة على شركة الباصات ليلزمها بالعدول عن سياسة 
الفصل العنصري. كل سكان املدينة داكني البشرة التزموا باملقاطعة وأعلنت شركة الباصات البلدية 
إفالسها. السكان داكني البشرة ساروا على أقدامهم ورؤساء الجالية نظموا شبكة نقليات بواسطة 
بل واهتموا بتأمين سيارات املتطوعين بعد أن ألغت شركات التأمين  أصحاب سيارات متطوعين, 
بضغط البلدية بوليصات تأمين هذه السيارات. أوقفت السلطات مارتن لوثر كينغ مما أثار موجة من 
االحتجاج الشعبي في كل انحاء الواليات املتحدة. وفي النهاية, في أعقاب قرار املحكمة العليا, تم تغيير 

القوانين البلدية وسمحوا لألفرو أمريكيين أن يجلسون في الباص بحرية.

الفهود السود حركة احتجاج إسرائيلية أقامها في العام 1971 شّبان من أصل شرقي أرادوا أن يحتجوا 
أراد  على تجاهل املؤسسة للمشاكل االجتماعية واالقتصادية الصعبة لليهود من أصول شرقية. 
أعضاء املجموعة أن ينظموا مظاهرة احتجاجا على االضطهاد إال أن الشرطة رفضت منحها تصريحا  
استطاع الفهود السود أن يطرحوا ضائقة  )خالفا للقانون(.  فقرر الفهود تنظيمها بدون تصريح 
الفقر, والفجوة بين الفقراء وبين األغنياء والعالقات الطائفية في املجتمع اإلسرائيلي. مظاهرة أخرى 
لهم جرت بدون ترخيص تم تفريقها بالقوة. إستعمال الشرطة للقوة ورمي الحجارة والزجاجات من 
جانب املتظاهرين أفضيا إلى إصابة نحو عشرين شخصا. بعد هذا االحتجاج العنيف أقيمت لجنة 
شعبية  حققت في ادعاءات الفهود السود بوجود غبن. استنتاجات لجنة التحقيق بّينت أن فئات 
كثيرة من اليهود الشرقيين تم التمييز ضدها. في أعقاب ذلك, تم زيادة ميزانيات الدوائر الحكومية التي 

عنى بالقضايا االجتماعية زيادة كبيرة وتم تحويل ميزانيات كبيرة لرعاية الفئات املستضعفة.
ُ
ت

املهندس غاندي كان محاميا هنديا قاد حركة االستقالل الهندية في نضالها ضد حكم اإلمبراطورية 
البريطانية. قام البريطانيون, بعد أن سيطروا على الهند باستخراج امللح وباعوه بأسعار عالية في أوروبا. 
وقد سنوا قانونا يمنع الهنود من استخراج امللح ويجيز ذلك للبريطانيين فقط. سعى غاندي إلى إخراج 
البريطانيين من الهند, لكنه رفض استخدام العنف. نظم غاندي مسيرة شارك بها آالف الهنود, وعلى 
أثرها خرجوا الستخراج امللح  بأنفسهم وخرقوا القانون البريطاني. اعتقل البريطانيون غاندي ومعه 
ثمانين ألف متظاهر- لكن االحتجاج أثار أصداء في كافة نواحي العالم, وأثار انتقادا كبيرا ضد بريطانيا؟ 
اعتبر هذا النضال واحدا من أنجح الحمالت في تاريخ النضاالت من أجل حقوق اإلنسان, بل إن هناك 

من يعزون له التأثير على انسحاب بريطانيا وتحقيق استقالل الهند.
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3. العنصِرّية وحقوق االنسان

لصفوف: التاسع ـ الثاني عشر

القسم األول: ما هي العنصِرّية؟ فعالية تتصل بتعريفات مصطلح العنصِرّية

تعليمات للمعلم: 

يقسم املعلم الصف إلى أربع مجموعات. تحصل كل مجموعة على بطاقات وفيها تعريفات مصطلح العنصِرّية. 
يكون على كل مجموعة أن تقرر فيما بينها ما هو التعريف الذي يناسب أكثر من غيره مصطلح العنصِرّية. تعود 
املجموعات بعد ذلك إلى الهيئة العامة. يعرض ممثل عن كل مجموعة التعريف الذي اختارته ويقرأه بصوت 

عاٍل. وتشرح كل مجموعة ملاذا تعتقد أن التعريف الذي اختارته مناسب أكثر من غيره.

بعد أن تستكمل كل املجموعات عرض ما اختارته يحاول الصف كله وضع تعريف واسع ملصطلح العنصِرّية.

اسئلة موجهة للنقاش في الهيئة العامة:

عتبر عنصرية؟
ُ
  هل فقط النظريات التي تقسم شعوب العالم إلى أعراق عليا وأعراق دنيا ت

  ما الفرق بين تعريفات مصطلح العنصِرّية التي تتصل بمزايا بيولوجية ملجموعات مختلفة وبين تعريفات 
تتصل بالفروقات االجتماعية ـ الثقافية؟

  ملاذا هناك حاجة لتعريف واسع للعنصرية؟

  أي تعبيرات عن العنصِرّية موجودة حسب رايكم في املجتمع اإلسرائيلي؟

تمهيد للمعلم: 

البيولوجية  للخصائص  الضيق  بالشكل  فقط  يتصل  ال  اليوم  العنصِرّية  ظاهرة  يعّرف  الذي  املصطلح 
وإنما بمجمل فكرة تفوق أفراد أو مجموعات في املجتمع على مجموعات أخرى على أساس فروقات ثقافية 

واجتماعية.

املنظومات  ُجملة من  بواسطة  اإلنسان  ترجم ألعمال تمس حقوق 
ُ
ت أن  ُيمكن  للعالم  العنصِرّية كتصور 

مأسسة )مثال: التشريع العنصري في أملانيا النازية, األبرتهايد في جنوب أفريقيا, قوانين الفصل في الواليات 
ُ
امل

لجان قبول للبلدات األهلية دون االعتراف بأن  مثل:   ( قّنعة 
ُ
امل أو املنظومات االجتماعية   املتحدة وغيرها( 

األفراد  الهدف هو إقصاء أشخاص على خلفية عنصرية(. عالوة على هذه املنظومات فإن العنصِرّية تمّس 
واملجموعات بواسطة إعمال القوة والعنف ضدهم )جسديا ولفظيا(.

العنصِرّية تتناقض مع قيمة املساواة بين األفراد واملجموعات في املجتمع. املساواة في قيمة اإلنسان معناها: 
كل إنسان مساٍو لإلنسان اآلخر ملجّرد كونه إنسانا وعليه فإن الفكرة األنسنية تعارض التعميم الذي يلغي 
خصوصية كل فرد وإن انتمى ملجموعة محددة وتعارض, أيضا, التدريج التقييمي على أساس هذا التعميم. 
إن تعميم على هذا النحو ُيتيح التعامل مع الواقع  أكثر من......(.  هم أقّل/  ـ  تدريج  نحن....  هم/   – تعميم   (
ب بواسطة تصنيفات تبسيطية. وهي أدوات تبرر العنصِرّية بواسطتها التمييز بين مجموعة وأخرى. التمييز 

ّ
املرك

العنصري يشكل نقيضا في جوهره ملبدأ املساواة الذي ُيعتبر أحد القيم األساسية للديمقراطية ومنصوص 
عليه في القانون في كل دولة ديمقراطية. 

مدة الفعالية: القسم األول 45 د 
والقسم الثاني 45 د.

وسائل مساعدة: ينبغي تصوير 
ملحق أ املتعلق بالعريفات 

وتحويلها إلى بطاقات للعمل في 
مجموعات بحيث تكون لكل 

مجموعة رزمة من التعريفات.

أهداف الفعالية:
التعرف على التعريفات 

املختلفة ملصطلح العنصِرّية 
)التعريف القامو�سي, القانون 

اإلسرائيلي, معاهدة األمم 
املتحدة وتعريفات أوسع 

حسب الخطاب األكاديمي في 
إسرائيل(

فهم العنصِرّية بمفهومها 
الواسع

التفريق بين التمييز على أساس 
عنصري وبين التفريق املقبول.

معرفة حقوق اإلنسان 
التي تتضرر جّراء التعامل 

العنصري
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ملحق 3

تعريفات مصطلح عنصرية 

)ينبغي تحصير 4 ُرزم من البطاقات مع التعريفات املختلفة وتوزيع على املجموعات رزمة واحدة( 

ما هي العنصِرّية?

"اضطهاد, إهانة, تحقير, إظهار عداء, عدوانية أو عنف, أو التسبب في التشهير بجمهور أو قطاعات من 
السكان, وكل ذلك بسبب لون بشرة أو انتماء لعرق أو أصل قومي ـ إثني". 

)من بند 144 في قانون العقوبات(.

ما هي العنصِرّية؟

على أساس صفات نمطية ُيعّبر عنها بلغة بيولوجية أو  وصم شخص أو مجموعة على أنهما أدنى, 
اجتماعية أو ثقافية. ضمن الخطاب العنصري تعتبر هذه الصفات إشارة للدونية وغير قابلة للتحّول 

وجوهرية بالنسبة للمجموعة.

 )بروفيسور يهودا شنهاب6(.

ما هي العنصِرّية؟

اختراع وتخّيل العرق  اختراع اإلنسان.  من صنع الثقافة,  هو بناء  ـ  غير قائم في الحقيقة  "العرق" 
يتجسدان فيما ُيمكن تسميته العرقنة )racialization(, أي: سيرورة بناء اجتماعية على أساس فهم 
عرقي. في هذه السيرورة يتحول ' البيولوجي' )مثال, لون البشرة أو طول األنف وما إلى ذلك( و"االجتماعي" 
فهم 

ُ
)مثال: نمط الحياة واللغة والتعامل مع التكنولوجيا أو التدين( ملا يشبه "الطبيعي", أي: لصفات ت

على أنها تدّل على الجوهر الذي ال "يتغير" للمجموعة املعنية. أو بكلمات أخرى: العْرقنة هي سيرورة 
تفّسر الثقافي واالجتماعي بمصطلحات العرق أو ما يشبه العرق.

)بروفيسور يهودا شنهاب وبروفيسور يو�سي يونا7(

ما هو التمييز العنصري؟

كل تمييز أو إخراج من املجموع أو تقييد أو تفضيل على أساس تسويغات العرق واللون والنسب   "
العائلي واالنتماء القومي أو اإلثني, ينطوي هدفه أو نتيجته على إلحاق األذى بالوعي وباالستمتاع أو 
باالستعمال على أساس متساو لحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الحياة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية أو كل مجال آخر من مجاالت الحياة العامة.

)معاهدة االمم املتحدة في موضوع القضاء على كل اشكال التمييز العنصري,1966(

6. أنظر فصل "ما هي العنصرِيّة؟", بروفيسور يهودا شنهاب يف هذا الكتاب ص 20.
7. شنهاب, يهودا  ويوسي, يونا )حمرران( )2008( , "العنصرِيّة  ما هي؟ داخل , "العنصرِيّة يف إسرائيل". تل أبيب والقدس: إصدار هكيبوتس مهؤوحاد ومعهد فان لري.
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القسم الثاني: بأي حقوق إنسان تمّس العنصِرّية؟

م:
ّ
تعليمات للمعل

هدف هذا القسم هو النعّرف على أعمال أو سلوكيات عنصرية والتعرف على حقوق اإلنسان األساسية التي 
تتضرر عندما يتم التعامل بعنصرية تجاه شخص أو مجموعة محددة. اقرؤوا الحاالت املختلفة أمام التالميذ. 
واطلبوا من التالميذ أن يقرروا في كل واحدة منها ما إذا كان القول عنصريا أم ال؟ في حال لم يمّيز التالميذ 
اقوال او حاالت عنصرية, اطلبوا أن يشرحوا ملاذا ال يعتقدون أن الحالة أو القول عنصري؟ في هذه املرحلة 

ينبغي التعامل مع مصطلحين أساسيين: التمييز املرفوض والتمييز املصحح. 

تمهيد للمعلم:

الحق في الكرامة:  مبدأ إنساني يعّبر عن االعتراف بإنسانية كل إنسان: لكل إنسان كرامته اشتقاقا من كرامته 
لق على صورة هللا"( ويستحق أن يعاملوه باحترام. إنه أساس حقوق اإلنسان, الذي ُيشتّق 

ُ
اإلنسانية )ألنه "خ

منه الحق في الحريات وفي املساواة وفي إجراء قضائي عادل والحق في أسم طيب والخصوصية والحق في أال 
يكون ُعرضة لتعامل ُمهين. الحق في الكرامة ُضّمن في نص القانون عام 1992 كحق دستوري في قانون أساس: 
كرامة اإلنسان وليس حسب الشروط  قانون يمّس  حسب قرار املحكمة العليا,  كرامة اإلنسان وحريته. 

لغيه املحكمة.8
ُ
املحددة في قانون أساس ُيمكن أن ت

الحق في املساواة: معنى املساواة هو منح حقوق متساوية لبني البشر بصرف النظر عن العرق والجنس والدين 
حق دولة 

ُ
"ت الحق في املساواة منصوص عليه في وثيقة االستقالل التي تنص على:  أو القومية وما إلى ذلك. 

إسرائيل مساواة تامة في الحقوق اجتماعيا وسياسيا  لكل مواطنيها دون فرق في الدين والعرق والجنس...(.

املساواة منصوص عليها أيضا في قرارات املحكمة العليا وتعّرف على أنها قيمة عليا في الدولة, من كونها دولة 
ديمقراطية كما هو وارد في أقوال القا�سي أهرون براك في قرار قعدان:

 "ِقَيم دولة إسرائيل كدولة يهودية ال تستدعي التمييز على أساس الدين والقومية في الدولة, إال أن هذه 
القيم نفسها تحظر التمييز وتوجب املساواة بين األديان والقوميات".9

من هنا, ُيفترض أن يكون عامة مواطني الدولة متساوين أمام القانون في حقوقهم أألساسية, وفي املحظورات 
والعقوبات املنصوصة في القانون والتي تسري عليهم بشكل متساٍو.

الحق في املساواة يتصل باملبدأ املشترك لكل حقوق اإلنسان: الحفاظ على كرامة اإلنسان. عندما يتم التمييز 
ضدنا فإننا نشعر باإلهانة وأحيانا باإلذالل. الشعور باملس ال ينحصر فقط في أننا لم نحصل على ما أردناه, 
يمّس كرامة اإلنسان وشعوره بقيمته  وإنما يتعداه إلى أنه تم التعامل معنا بشكل مختلف عن اآلخرين. التمييز 
في مصطلح املساواة ُبعدان مختلفان. األول هو املساواة أمام القانون بمفهومها الشكلي والثاني هو  الذاتية. 

مطلب املساواة الجوهرية الذي ُيعّبر عنه في النظام القانوني وبترتيبات اجتماعية أوسع.

التشغيل والخدمات الخاضعة  يحظر القانون على األفراد التعامل بشكل ممّيز في مجالين:  حظر التمييز: 
القومية  القانون مثل:  التي يحظُرها  بين مرشحين ملنصب على أساس االعتبارات  لتمييز  ا ُيحظر  للرقابة. 
والجيل والجنس وما إلى ذلك. ُيحظر على مقدمي خدمات السينما أو سيارات األجرة أن يمنعوا هذه الخدمات 
عن مجموعات معينة. في السياق العام, فيما يتصل بالعالقات بين الفرد واملجتمع والدولة يعرض القانون 
مطلب أكثر صرامة: ُيحظر التمييز بين الناس عامة على أساس اعتبارات ليست لها صلة, مثل: الجنس واألصل 
والِعرق. النصوص الدولية املتصلة بحقوق اإلنسان ترفض التمييز إال أنها ال ترفض التمييز العتبارات الجيل, 
مثال االختالف في سن خروج كل من الرجل واملرأة إلى التقاعد أو مؤسسات تدريس الطب التي تمنع االلتحاق 

ن تجاوز عمره األربعين عاما.
َ
بها مل

منح األفضلية ألناس على أساس انتمائهم ملجموعة  تصحيح التمييز:  أو باسمها اآلخر:  تفضيل مصّحح: 
ت إلحداث مساواة مقصودة 

ّ
تم غبن حقها تاريخيا من خالل التمييز ضدها. وهو نظام مؤق سكانية معينة, 

وموضعية ُيقصد به تصحيح وضع سابق وبذلك تحقيق مساواة مدنية أوسع.

.http://lib.civics.cet.ac.il/didact/pages/item.asp?item=20370&author=3472 ,"8. د. ملربج دوريت, " احلق يف الكرامة
http://www.constitution.org.il/index. ,258 )1( .)2000(,9. حمكمة العدل العليا 6698/95 -  عادل قعدان ضد دائرة اراضي اسرائيل

php?option=com_consti_comp&class=1&mytask=view&id=1207

http://lib.civics.cet.ac.il/didact/pages/item.asp?item=20370&author=3472
http://www.constitution.org.il/index.php?option=com_consti_comp&class=1&mytask=view&id=1207
http://www.constitution.org.il/index.php?option=com_consti_comp&class=1&mytask=view&id=1207
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هناك نظام إضافي للتفضيل املصّحح وهو نظام ثابت هدفه ضمان تمثيل مناسب ملجموعات سكانية مختلفة 
تكتيل  خدمات عامة نوعية لكل السكان,  هذا املبدأ تحقيق عدد من الغايات:  جاء  ضمن القطاع العام. 

السكان وزيادة الثقة بالخدمات العامة.

في هذه املرحلة ُيمكن تقسيم الصف بخط متخّيل, على التالميذ الوقوف في أحد الجانبين إذا كانت املقولة التي 
يقرأها املعلم تعتبر عنصرّية, أو االنتقال إلى الجانب اآلخر من الخط إذا لم تكن املقولة عنصرّية. خيار إضافي هو 
الجلوس على شكل دائرة وعندما يقرأ املعلم األقوال يرفع التالميذ أيديهم إذا كانوا يعتبرون املقولة عنصرّية. 

  شركة تأمين ال تشغل أناسا فوق سن 70 عاما بادعاء أنهم أكبر من الالزم.

  مديرة شركة هاي ـ تيك غير مستعّدة لتشغيل عربي إسرائيلي بدعوى أنه خطر.

  حركة شبيبة تقبل لعضويتها فقط أعضاء دفعوا رسوم اشتراك.

  يحدد القانون أن يكون جيل التقاعد للنساء من العمل أقّل من جيل التقاعد لدى الرجال.

  شركة للسينما ال تسمح لزوجين مثليين اقتناء تذاكر للسينما بأسعار زوجية مخّفضة بدعوى أنهم ليسوا زوجين.

  تشغل املستشفيات األطباء فقط في حال كان بحوزتهم لقب جامعي في الطب.

قبل للعمل في روضة معينة بادعاء أنه ليس في الروضة أوالد أثيوبيون.
ُ
  مربية روضة من اصل أثيوبي لم ت

  مريض في مستشفى يطلب الحصول على العالج من طاقم طبي يهودي فقط.

  مكتب حكومي نشر مناقصة لوظيفة في الخدمات العامة وذكر فيها أن هناك أفضلية ملرشحين من أصل أثيوبي.

  ناد ليلي تلقى تعليماته أال يسمح لشبان من أصل رو�سي أن يدخلوا النادي ألنه قبل أسابيع وقع في النادي 
حادث ُعنف بين شابين من أصل رو�سي.

  ناٍد ليلي آخر تلقى تعليمات لئال ُيدخل أناسا غير مسجلين في قائمة املدعوين.

  أهاٍل من مدرسة للحريديم أرادوا أن يفصلوا بين األوالد من أصل أشكنازي واألوالد من أصل شرقي بادعاء 
أن بينهم فوارق تتصل بالحفاظ على أحكام الدين.

منظمة الطالب في جامعة تل أبيب ستوّزع منحا مساعدة لطلبة السنة أألولى في كلية التربية وستمنح    
أفضلية للطلبة اآلتين من املناطق النائية في إسرائيل.

نتخب.
ُ
  مشجعو كرة القدم في إسرائيل يعارضون استيعاب العبين جدد غير يهود في امل

  مدير شركة مستحضرات تجميل لم يقبل موظفة لوظيفة إدارية بسبب عدم خدمتها في الجيش.

  لجنة انتخابات الكنيست ألغت دعاية انتخابية بدعوى أنها تنطوي على رسائل عنصرية.

  سائق باص إيجد رفض أن تصعد إلى الحافلة راكبة من أصل رو�سي وأهانها بشتمها.

  سكان عمارة في هرتسليا اتفقوا بينهم أال يبيعوا الشقق ملهاجرين جدد بدعوى أن املهاجرين يقللون من قيمة 
الشقق في السوق. 

أسئلة للنقاش:

كيف قررتم ما هو القول العنصري أو ذاك الال عنصري؟ ملاذا؟

هل كانت هناك أقوال تحيرتم بشأنها؟ ملاذا؟

هل هناك قاسم مشترك لكل األقوال التي اعتبرتموها عنصرية؟

هل حسب رأيكم هناك حاالت ُيمكن فيها تبرير أعمال عنصرية؟

بأي مبادئ أو حقوق إنسان تمّس العنصِرّية؟ 

هل هذه الحقوق منصوص عليها في القانون اإلسرائيلي؟
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للتلخيص: 

فكرة املساواة تقترب في أيامنا من فكرة التعددية. ندرك اليوم أن املساواة الجوهرية معناها تقّبل املختلف 
وخلق عالم يستطيع كل واحد فيه أن يحقق اختالفه وأن يحفظ كرامته.

متساو هو مجتمع يعترف باملجموعات املستضعفة فيه ويمنحها أفضلية حسب الحاجة  ـ  مجتمع تعددي 
من خالل احترام استقالليتها. للوصول إلى ذلك ينبغي املرور في سيرورة شائكة تنطوي على كسر أفكار نمطية 

واالستفاقة من أفكار مسبقة وفي تغيير توزيع املوارد وبالقدرة على منح اآلخر االحترام والثقة.

مجتمع ديمقراطي يرفع لواء املساواة هو مجتمع ينبغي أن يتطلع إلى أن يكون خاليا من العنصِرّية والتمييز على 
أشكالهما املختلفة.


