
21/3ّ –ةاليوم الدولّي للقضاء على التمييز العنصريّّ

2018ّ ائيةبتدتخطيط درس للمرحلة اإّل -العنصرّية على شبكة اإلنترنت

م: 
ّ
ّخلفّية للمعل

ة، كي نفهم كيف وملاذا تجد التصوّ  ة موطئ قدم على أرض الواقع في تاريخ املجتمع اإلنساني  عام  وفي العصر رات العنصري 

ة، من  ة لشخص أو ملجموعة، على  الهامّ الحديث خاص  ح هذا املصطلح: "نسبة الدوني  ة وأن نوض  تأطير كلمة العنصري 

زات النمطيّ أساس  ة، املمي  ة. تعتبر هذه السمات في الخطاب العنصري  دوني  ة أو ثقافي  ة، اجتماعي  ة املصاغة بلغة بيولوجي 

ة للمجموعة نفسها. وفًقا لهذا التعريف، ر وكجوهري  ة. مع  ال تتغي  جاه كل  مجموعة مهيمنة وقوي 
ُ
ة ت ل العنصري  يمكن أن تفع 

ّذلك، فعندما تكون العالقات بين املجموع
 
جاه األقل

ُ
ة ت ات واملجموعات املستضعفة تزيد ات غير متكافئة، فإن  العنصري  ي 

ي الحقيقي  ملحاربة العن ى من الالمساواة القائمة بالفعل، بل وتمنحها التبرير أيًضا. التحد  ل في رصدها حت 
 
ة يتمث صري 

ّع
ُ
ة، ت ة. البروفيسور يهودا شنهاندما تكون مصاغة بلغة عقالني  ّّڤ(.طمس في ثناياها هذه الظاهرة" )ما هي العنصري 

ان نظام الفصل العنصري  في جنوب شهد تطبيق التصوّ  ا كثيرة في أنحاء العالم، إب 
ً
الت وصيغ ة تحو  رات واآلراء العنصري 

ى إبادة الشعوب. في عصرنا الحالي  ال تزال إفريقيا،  ي  في أرجاء الشرق األوسط، شرق آسيا وإفريقيا، وحت  واالستعمار األوروب 

ن الفرد/ الشخص الواحد الوصول 
 
ة التي تمك رات التكنولوجي  ة جديدة مع التطو 

 
خذت حل

 
ها ات ة قائمة، بل إن  العنصري 

ة، ليس فقط ف زات العام  ات بصورة دائمة للحي  ي  املحصور، بل في أنحاء العالم في كل  لحظة. تتيح األفضلي 
 
ي املجتمع املحل

دة سواء أكان ذلك الحفاظ  ة الوصول املتعد  ة لجميع املجتمع االستفادة من إمكاني  الكثيرة لإلنترنت والشبكات االجتماعي 

ا في البالد والعالم. على العالقة مع األسرة واألصدقاء، واالطالع على آخر املستجدات في البيئ ّة القريبة من 

م ما نريدد وفي الوقت املناسب لنا، 
 
بإمكاننا مشاهدة مقاطع الفيديو ألماكن لن نزورها على اإلطالق ودائًما يمكننا أن نتعل

ّر ات، فإن  إحدى الظواهر الصعبة واملختلف عليها التي تطو  ت مع من املطبخ وفي الباص. ولكن على الرغم من كل  األفضلي 

ة والباعثة على التحريض، يمكن أن يكون  سهولة الوصول إلى اإلنترنت بشكل كبير هي نشر املضامين املسيئة، العنصري 

ة وكذلك الفيلم القصير يتم  نشره دون  نة، تعقيًبا في الشبكات االجتماعي  ذلك على شكل تعقيب في موقع إخباري  أو مدو 

، كان يفترض أن التفكير في عواقب نشره، سواء أكان ذل ة. في الجانب املثالي  ة الحقيقي  ة أو من خالل الهوي  ك مجهول الهوي 

لت  ا تحو  ، ولكن عمليًّ ا يمكن من خالله التعبير عن رأي، اإلصغاء لآلراء، إدارة حوار عقالني  ًزا ديمقراطيًّ يكون اإلنترنت حي 

نة  لوحة املفاتيح إلى "يد خفيفة على الزناد". أضحت البوستات على ة معي  اني 
 
تويتر أو على الفيسبوك ضد  مجموعات سك

ة،  دة من دون إدراك العنصري  ات وتحظى بالكثير من اإلعجاب والتعقيبات املؤي  "شأًنا رائًجا"، تتم مشاركتها آالف املر 

ى مضامين التحريض ، تتعر ض فئات الكراهية وَمن هم األشخاص الذين تستهدفهم الكراهية. بدًءا باملضامين املسيئة وحت 

ة، املجتمع الذي تنتمي إليه،  ة، طائفي  ة عرقي  ة كثيرة، وكذلك أفراد إلى اإلساءة من خالل اإلنترنت على خلفي  اني 
 
سك

ة للسخرية وتسبب  ل إمكاني 
 
ة وتشك ل إلى حقيقة واقعي  الجندر، املظهر الخارجي  والقائمة تطول، يبدو أن  كل  عالمة تتحو 

ّ.ي شائعة لدى األوالد وكذلك عند أبناء الشبيبةالخجل والكراهية، وه

ة، ولكن بعد  2017في عام  ة عيد امليمونا نشر موقع "والال" وصفة إلعداد طعام تقليدي  عند اليهود من أصول مغربي  عشي 

 فترة قصيرة من نشر وصفة إعداد الطعام نشرت مقالة أخرى في املوقع تصف كيف أن  املقالة عن وصفة إعداد الطعام



ة، وكانت هذه التعقيبات ذات مضمون عنصري  ومس يء  ت إلى موجة من التعقيبات التي كتبها أشخاص مجهولو الهوي  أد 

ة. مقالة ذات مضمون بسيط لوصفة إعداد لطعام خلقت حلبة صراع طائفي  شملت  بحق  اليهود من أصول مغربي 

ة )إلى املقالة(. يعتبر هذا ال  على السهولة، التي تجعل بإمكان كل  واحد وواحدة أن اللعنات واالفتراءات العنصري 
ً

حدث مثاال

جاه أي  مجموعة من 
ُ
ة والكراهية ت ة ذات مضمون ينطوي على اآلراء النمطي  يكتب عن أي  موضوع تعقيبات عنصري 

ان في أي  مكان. 
 
ّالسك

ة واالجتماع ة "تقرير الكراهية"، وهو مشروع أنشأ صندوق بيرل كاتسنلسون الذي يعمل على تعزيز القيم الديمقراطي  ي 

ات املحادثات ذات الطابع العنصري  في أنحاء اإلنترنت في إسرائيل، التي تبلغ مئات املحادثات في  ي  ق معطيات عن كم 
 
يوث

ة ه إليها املحادثات العنصري  ة في إسرائيل التي توج  اني 
 
 كل  يوم وتبلغ اآلالف على مدار الشهور، ويعرض املجموعات السك

ى الخطاب العنصري  أي  مجموعة في أي  
 
ة. ال يتخط ة واملجموعات السياسي  كالعرب، وطالبي  اللجوء، واملجموعات العرقي 

نقاش وينخرط فيه عشرات األشخاص في نقاش عنيف، ُمشبع بالكراهية وأحياًنا فيه دعوة صريحة للعنف واملس  

ّّّّباألشخاص.

ة، التح ة هيئات العمل إزاء هذه لكي نتعامل مع مظاهر العنصري  ب في الخجل على اإلنترنت، تحاول عد  ريض والتسب 

الظاهرة، سواء من خالل القضاء عليها أو التعامل املباشر مع االنكشاف على هذه املضامين، ومن ضمن هذه الهيئات 

ات مثل: املصادرة دخل في نطاق البلطجة على شبكة اإلنترنت عملي 
ُ
، التحر ش، التهديد، القذف، وزارة التربية والتعليم ت

ة والخداع وبموجب ذلك فتح  . الهيئة األخرى التي تعمل 1للدعم واالستشارة ألبناء الشبيبة وألهاليهم مركًزاانتحال الهوي 

ة على شبكة اإلنترنت هي "املركز لإلنترنت اآلمن" والذي عالوة على املعلومات ومركز ملعالجة  ملواجهة ظاهرة العنصري 

ة، املحر ضة واملسيئة اإلساءة ه يعمل باالشتراك مع فيسبوك ويوتيوب في متابعة املضامين العنصري 
 
ّ.2على اإلنترنت، فإن

ة  ة؟ هل املسؤولي  ة ُيطرح السؤال، َمن املسؤول وما هي املسؤولي  من منطلق سهولة الوصول الكبيرة واملضامين العنصري 

مين؟ 
 
ملقاة على األهالي في الفرز والحد  من إمكانية وصول األطفال وأبناء الشبيبة إلى اإلنترنت؟ هل هذه هي وظيفة املعل

ر في م ، هذه هي وظيفة املواقع نفسها في هل التربية، اإلرشاد والتنو  ؟ أو بشكل عام  صاالت للمضامين هي الحل 
 
جال االت

لع أبناء الشبيبة على املضامين، وما الذي لكي يكون أبناء الشبيبة أنفسهم هم من 
 
فرز املضامين؟ ما الذي يحدث لكي يط

ّينشر هذه املضامين؟ 

ّ  

                                                           
1 http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/LivuyVeTmicha/Preventing-Violence/Pages/Cyberbullying-How-to-prevent-
how-to-identify-and-to-whom-appeal.aspx 
2 https://www.isoc.org.il/ 

http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/LivuyVeTmicha/Preventing-Violence/Pages/Cyberbullying-How-to-prevent-how-to-identify-and-to-whom-appeal.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/LivuyVeTmicha/Preventing-Violence/Pages/Cyberbullying-How-to-prevent-how-to-identify-and-to-whom-appeal.aspx
https://www.isoc.org.il/


مة
ّ
م/ املعل

ّ
 مالحظة للمعل

ا إن  التعر ض لتجربة عنص
ً
ل هدف

 
 قد يكون صعًبا للتالميذ والتلميذات الذين ينتمون إلى املجموعة التي تشك

 
ة في الصف ري 

فة، عليه العمل بإحدى  اًسا لهذا، وفي الحاالت املتطر  م أن يكون حس 
 
ة. على املعل ها ضحي  ة والتي ُيشار إليها على أن  للعنصري 

 الطرق التالية: 

ة إلى نقاش . 1 ّئبقدر أكبر في املجموعة، لعام  تحويل القص 
 

ط األضواء على الفرد في املجموعة أو على مجموعة ال
 
سل

ُ
 ت

نة.  ة نفسه/ ا )كما سنقترح الحًقا في تخطيط الدرس(. يجب دعمه/ ا على معي  رح املوضوع من قبل الضحي 
ُ
إذا ط

ته/ ا.  الشجاعة لسرد قص 

ة وأخرى، التي في . 2 ة، قضائي  ة، دولي  ة، قومي  يجب أن يجري أي  نقاش من منطلق اإلدراك أن  للظاهرة تأثيرات شخصي 

ة.  ّكثير من الحاالت ال يعيها التالميذ في هذه املرحلة العمري 

ف. إذا كان . 3 يريد مشاركة اسألوا التالميذ هل كان أحدهم شاهًدا على حاالت مثل الحالة التي ُعرضت وكيف تصر 

نا ال نهرف دائًما كيف نتعامل مع 
 
ق هذا األمر، يجب اإلشارة إلى أن  هذه حاالت قد تربكنا ألن . إذا تحق 

 
زمالئه في الصف

د صراع بين اثنين أو أكثر من املشاركين. لذلك علينا التعامل  العنف. العنصرية هي عنف ومشكلة ة، وليست مجر  اجتماعي 

ة ين، معها بأدوات اجتماعي  ين/ العرب / الشرقي  . على سبيل املثال، يمكنكم فحص ملاذا مجموعات من الضحايا اإلثيوبي 

ي لهذه الظاهرة، على سبيل املثال من خالل النهوض بقوانين التي تفرض على هذه  دون للتصد  رين ال يتح  املتضر 

د من عدم وقوعها 
 
 وكتالميذ ال نعمل مًعا للتأك

 
ّبيننا؟الظاهرة؟ ملاذا نحن كصف

ون بكتابة قواعد يوافق عليها الجميع، وتكون ذات صلة بالسلوك ونشر املواد  في . 4 افحصوا مع التالميذ هل هم معني 

 . ز الرقمي  ّالحي 

ّ  



 دقيقة )مع إمكانّية ملهّمة بيتّية ودرس إضافّي( 45تخطيط درس: 

 اإلهداف 

ة"   ّالتعر ف على مصطلح "العنصري 

 زيادة الوعي لتأثيرات السلوك العنصري  والعنيف  

 الوقوف على تأثيرات أخرى للسلوك العنصري  والعنيف عندما يكون على شبكة اإلنترنت 

ة، وعلى شبكة اإلنترنت  طرّقيعرضوا إتاحة الفرصة للتالميذ ل  تعامل ألنفسهم وزمالئهم مع مظاهر العنف عام 

هم مباش ه ضد  ة، والتي توج  هم كانوا شهوًدا عليها.خاص   ّرة، أو أن 

 الخامس -جمهور الهدف: الصفوف الثاني 

ّ

ماملرحلة األولى
 
؟ : تكتب املعل ة وتطرح على التالميذ السؤال التالي: من يعرف ما هي العنصري  ّة على اللوح كلمة العنصري 

تقوم املعلمة بإكمال التعريف وتفسيره بلغة بسيطة.  الفكرة هي أن النقاش سيبدأ من مستوى معرفة التالميذ، ثّمّ

ص املعلم باستخدام الخلفية املقترحة في بداية الوثيقة.
ّ
ّبعد النقاش تلخ

ّ

ة أو  ة أو اجتماعي  زات النمطية املصاغة بلغة بيولوجي  العنصرية: "نسبة الدونية إلى شخص أو مجموعة على أساس املمي 

ة لتلك املجموعة". )البروفيسور يهودا  ر وجوهري  ية وال تتغي 
 
عتبر هذه الصفات متدن

ُ
ة، وفي الخطاب العنصري ت ثقافي 

ّشنهاڤ(. 

 

ه عندما نتعامل مع ش
 
نا أقل شأًنا، القصد هو أن

 
نة، أو عندما يعاملنا شخص أو مجموعة على أن خص أو مجموعة معي 

وأقل جودة من اآلخرين بسبب امليزات املتعلقة بمظهرنا، أو بسبب املكان الذي أتينا منه نحن أو والدينا أو أجدادنا، 

 :املجموعة التي نحن جزء منها، على سبيل املثال

ّ من هة مكونمجموع /مجموعة اليهود أو العرب
َ
اراتناس يضعون أ

 
مجموعة أصلها من دولة في أفريقيا أو شرق  /النظ

ة، يعانون من السمنة أو القصر، واملزيد  ة أو العقلي  آسيا، أو مجموعة من كبار السن  أو األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدي 

نا ننتمي إليهم، يعتقدون أن  لنا صفات م
 
نة؟ املجموعات التي نعتقد أنه بسبب من األمثلة على مثل هذه املجموعات، ألن عي 

ى الّواالنتماء  الذي يربط بيننة؟ ويطلق على هذا املوقف معيّ  صفاتلديهم فأن اآلخرين يأتون منها   الفكرة"صفا يسم 
ّ."العنصرية" اسم تجاهل، يطلق عليهالى ة" وعندما يستخدم كسبب للمعاملة السيئة والتمييز والعنف أو حتّ النمطيّ 

 

 : الثانيةاملرحلة 

شخص  ى حادثة مع كان شاهًدا عل تسأل املعلمة التالميذ عما إذا كان أحدهم يريد أن يخبرها عن حادثة وقعت له أّو

نة على سبيل املثال،  اي. )عنصرّيشكل آخر عاملوه فيها  ب ه ينتمي إلى مجموعة معي 
 
تحدثوا معه بشكل سيئ أو أهانوه ألن

ها بنت، أو لديها ش يء مختلف في املظهر، أو ألنها تتحدث  لغة أخرى، الخ.( تشكر املعلمة التلميذ على شجاعته وسرده ألن 

 ،
 

ّ: وتسأله  ما حدث أمام الصف



رحسب رأيه،   تصرف ؟ ماذا فكر عندما واجه العنصرية؟ كيف ماذا شعر؟
 
من قام بهذا التصر ف؟ هل لديه  ماذا فك

مهم توجه سوال لباقي كيف سيتصرف اذا حدثة الحادثة مرة اخرى معه؟ أن يعرفه؟  هش يء يود أن يقوله له أو يريد

رونعنصرية؟ الالشخص الذي واجه  شعوّرما هو  املجموعة حسب رايهم 
 
وبم سيشعرون لو كانوا  / كيف كانوا سيفك

ّمكانهم؟ 

 .التالميذقصص والتركيز على آراء  4-3جمع يجب  **

ّ

ّ: املرحلة الثالثة

مة من التالميذ بأن يرفع يده كل  من: 
 
 تطلب املعل

ح اإلنترنت  -  يحب  تصف 

 يلعب أو يراسل أو يشاهد أفالم في الهاتف أو أي جهاز آخر  -

 يستخدم الواتس أب   -

 يستخدم الدردشة  -

 يستخدم اإلنستغرام  -

 يستخدم تطبيًقا آخر، مع مستخدمين آخرين.  -

مةاملعتسأل 
 
ّ: التالميذ ل

، ثم  أرسله إلى  التالميذ بعض قام شخص بتصوير ما رواه ما رأيهم في ما سيحدث لّو 
 

الذين وافقوا على مشاركة الصف

ره إلى تطبيق، أّو ما الذي كان سيحدث لو كان ؟املجموعة  لوجه؟ اوجهًّ له ا قالهم ّع تعليًقاكتب  رفع صو 

فعل أولئك الذين تعرضوا لهذه الحالة في الدردشة أو في التطبيق؟ فعل ذلك لهم؟ كيف سيكون رد  لّوكيف سيشعرون 

من ال  وفي كيف يؤثر ذلك في الشخص الذي نشرت املعلومات عنه؟ في أهله؟ في إخوته؟ في أصدقائه وصديقاته؟

ّيعرفهم؟ في أولئك الذين فعلوا هذه األشياء؟ 

 دث والحالة التي تنشر فيها هذه األشياء على شبكة اإلنترنت؟األعمال التي تحدثنا عنها مسيئة للغاية. ما الفرق بين ما ح

؟ ما هي تأثيرات اإلنترنت باإلضافة إلى السلوك العنيف والعنصري  نفسه؟
ً

 هل هناك فرق أصال

تكتب املعلمة نقاط النقاط الرئيسية التي قالها التالميذ على اللوح. على سبيل املثال: "في بعض األحيان نقول في ساعة 

ر بمعناها القاس ي، وفقط بعد ذلك ندرك فظاعتها ونندم على ما قلناه.  
 
ا من دون أن نفك الغضب أشياء مسيئة جدًّ

 لدينا السيطرة تفي الشبكة. وليس أصبحتكنك استعادة األشياء التي عندما يتم نشر ذلك على شبكة اإلنترنت، ال يم

 إليها، وبعد ذلك نحنقز يصل التطبيق، فنحن ال نعرف من  عبّر"، أو" عندما نرسل صورة أو فيديو على إلى أين ستصل

ون بغيرهم حين ينشرّو ب في أن  اآلخرين يمس  ب املس  هذا من جهة، من جهة أخرى، نتسب  رون بأنفسنا نسب  ى يكر  ن أو حت 

 األمور التي فعلناها". 

ر في ملصق/  املرحلة الرابعة:
 
 أو في البيت. على كل  مجموعة أن تفك

 
ة للعمل في الصف تقسيم إلى مجموعات، ممكن كمهم 

ة/ أغنية/ فيلم إرشادي قصير لتالميذ املدرسة: ملاذا تعتبر العنصرية على شبكة اإلنترنت ظاهرة يجب الحذر  الي  عرض/ فع 

 ظاهر العنصرية في الحياة، بالقرب منا وعلى شبكة اإلنترنت أيًضا؟ منها، وما الذي يجب فعله عندما نشهد م


