
 
 

 

 21/3/–التمييز العنصري   للقضاء على العاملي اليوم 

 

ة على شبكة اإلنترنت ة  -العنصري   تخطيط درس للمرحلة اإلعدادي 

م: 
 
ة للمعل  خلفي 

ةكيف وملاذا تجد التصوّ  ،كي نفهم ة موطئ قدم على أرض الواقع في تاريخ املجتمع اإلنساني  عام   وفي العصّر ،رات العنصري 
ة، من الهامّ  ح هذا املصطلح: " تأطيّر الحديث خاص  ة وأن نوض  ة لشخص أو ملجموعة، نسبة كلمة العنصري  على الدوني 

زات أساس  ة، اجتماعالنمطيّ املمي  ة. تعتبر هذه الة املصاغة بلغة بيولوجي  ة أو ثقافي  ة،  صفاتي  في الخطاب العنصري  دوني 

رال  ة للمجموعة  تتغي  ّ. نفسهاوكجوهري 
 
ة ت ل العنصري  ة. مع وفًقا لهذا التعريف، يمكن أن تفع  جاه كل  مجموعة مهيمنة وقوي 

ّ
 
ة ت ّذلك، فعندما تكون العالقات بين املجموعات غير متكافئة، فإن  العنصري 

 
ات واملجموعات املستضعفة تزيد جاه األقل ي 

ي ال ،من الالمساواة القائمة بالفعل ى بل وتمنحها التبرير أيًضا. التحد  ل في رصدها حت 
 
ة يتمث حقيقي  ملحاربة العنصري 

ّ
 
ة، ت ة. البروفيسور يهودا شنهاعندما تكون مصاغة بلغة عقالني  ّ (.ڤطمس في ثناياها هذه الظاهرة" )ما هي العنصري 

ة تحوّ شهد تطبيق التصوّ  ا كثيرة في أنحاء العالم، رات واآلراء العنصري 
ً
انالت وصيغ نظام الفصل العنصري  في جنوب  إب 

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

ة قائمة، بل  ها العنصري  ّإن 
 
ن الفرد/ الشخص الواحد الوصول ات

 
ة التي تمك رات التكنولوجي  ة جديدة مع التطو 

 
خذت حل

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

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

ا في البالد والعالم. العالقة مع األسرة واألصدقاعلى  ّء، واالطالع على آخر املستجدات في البيئة القريبة من 

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

ات، فإن  إحدى ال رت مع من املطبخ وفي الباص. ولكن على الرغم من كل  األفضلي  ظواهر الصعبة واملختلف عليها التي تطو 

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

ة  نة، تعقيًبا في الشبكات االجتماعي  ون التفكير في قصير يتم  نشره دفيلم  اوذلك على شكل تعقيب في موقع إخباري  أو مدو 

ة مجهوّلعواقب نشره، سواء أكان ذلك  ة الحقيقي  ة أو من خالل الهوي  ، كان يفترض أن يكون الهوي  . في الجانب املثالي 

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

نة "شأًنا د خفيفة على الزناد". املفاتيح إلى "ي ة معي  اني 
 
أضحت البوستات على تويتر أو على الفيسبوك ضد  مجموعات سك

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



 
 

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

ة  وكذلك ،كثيرة ةأفراد إلى اإلساءة من خالل اإلنترنت على خلفي  ة، املجتمع الذي عرقي  الجندر، املظهر إليه،  ينتمت، طائفي 

ةوالقائمة تطول، يبدو أ خارجيّ ال ل إلى حقيقة واقعي  ل ن  كل  عالمة تتحو 
 
ة للسخرية وتسبب الخجل  وتشك إمكاني 

ّوهي شائعة لدى األوالد وكذلك عند أبناء الشبيبة ،والكراهية

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

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

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

ة. مقالة ذات مضمون بسيط لوصفةبحق   طعام خلقت حلبة صراع طائفي  شملت إعداد  اليهود من أصول مغربي 

ة )  على السهولةإلى املقالةاللعنات واالفتراءات العنصري 
ً

التي تجعل بإمكان كل  واحد وواحدة أن  ،(. يعتبر هذا الحدث مثاال

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

ان في 
 
ّمكان. أي  السك

ة "تسنلسّوصندوق بيرل كاأنشأ  ة واالجتماعي  "، وهو مشروع تقرير الكراهيةن الذي يعمل على تعزيز القيم الديمقراطي 

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

ة يالشهور، ّومدار كل  يوم وتبلغ اآلالف على  ه إليها املحادثات العنصري  ة في إسرائيل التي توج  اني 
 
عرض املجموعات السك

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

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

ّ باألشخاص.

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

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

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

ة والخداع وبموجب ذلك فتح منبًرا للدعم واالستشارة ألبناء  األخرى التي تعمل  . الهيئة1الشبيبة وألهاليهمانتحال الهوي 

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

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

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

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

                                                        
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/ 

https://news.walla.co.il/item/3057571
http://hasata.berl.co.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/


 
 

؟ أو بشكل عامّ  صاالت للمضامين هي الحل 
 
ر في مجال االت هذه هي وظيفة املواقع نفسها في  ،هل التربية، اإلرشاد والتنو 

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

 ينشر هذه املضامين؟ 

ّ

ّدقيقة  45تخطيط درس: 

 املرحلة أ:

ات؟ بعد   رها لي عالم اإلنترنت؟ وما هي السلبي 
 
ات التي يوف مة أمام التالميذ السؤال التالي: ما هي اإليجابي 

 
تعرض املعل

ة املقترحة في بداية الوثيقة.     النقاش تجمل املع مة من خالل االستعانة بالخلفي 
 
ّل

ّاملرحلة ب: 

 إلى ثالث مجموعات، كل  مجموعة تحصل على 
 

ات أو حسب عدد  1)يجب طبع امللحق  1لحق املتقسيم الصف ثالث مر 

 إليها(. 
 

م الصف  املجموعات التي قس 

 

ل كم من بين التالميذ في املجموعة: أن مجموعة  ل ّكعلى  ّتسج 

ا/ تلميذة في املجموعة:
ً
 _____ كم تلميذ

ة وّنيستخدم منهم كم (1)  ______ :الشبكات االجتماعي 

 : _______شؤون الساعةمن  يقرؤون معلومات/ أو مواضيعمنهم كم  (2)

ة على اإلنترنت:  شاهدوامنهم كم  (3)  _______مضامين عنصري 

ة:  شاهدوامنهم كم  (4) اني 
 
ة املنظر الخارجي  لشخص ما أو مجموعة سك  _____مضامين مسيئة على خلفي 

ّ شاهدواكم من بين املجموعة  (5) ة ما:  ،بشخص ما على اإلنترنت مضامين تدعو للمس  اني 
 
 أو مجموعة سك

 _____م/ يكتبون تعقيبات/ ردود/ بوستات: هكم من (6)

 ______م تعر ضوا لإلساءة على اإلنترنت: هكم من (7)

  تعرض .
 

 كل  مجموعة املعطيات أمام الصف

 بكامل هيئته: 
 

 النقاش في الصف



 
 

  .ة  هل شارك أحد ما في نقاش كانت مضامينه مسيئة/ محر ضة أو عنصري 

  ة، املسيئة واملحر ضة شائعة في إسرائيل وفي العالم؟  هل، حسب رأيكم، املضامين العنصري 

  ّة واملحر  ضة، ملاذا؟  هل هناك مخاطر في املضامين العنصري 

  هون أو تتعاملون بشكل شخص ي  سهل من املشروع الرد  على املضمون العنصري  بشكل عنيف؟ كيف مع تتوج 

 املضامين؟  

 أو يجب التعامل مع هذه الظاهرة؟ هل القيود أو حظر نشر  ،كيف، حسب رأيكم/ رأيكن يمكن التعامل

ا لحق  ديمقراطي ّ
ً
ّاملضامين يعتبر انتهاك

ّ

ّ 1 امللحق

ل كم من بين التالميذ في املجموعة:  كل ّعلى   مجموعة أن تسج 

ا/ تلميذة في املجموعة (1)
ً
 ._____ :كم تلميذ

ة:الشبكات  وّنيستخدممنهم كم  (2)  .______ االجتماعي 

ق بشؤون الساعة: منهم كم  (3)
 
 ._______يقرؤون معلومات/ أو مواضيع تتعل

ة على اإلنترنت شاهدوامنهم كم  (4)  .: _______مضامين عنصري 

ة املنظر الخارجي  لشخص ما أو مجموعة منهم شاهدوا كم  (5) ة:مضامين مسيئة على خلفي  اني 
 
 ._____ سك

ّشاهدوا كم واحًدا من بين املجموعة  (6) ة ما:  ،بشخص ما على اإلنترنت مضامين تدعو للمس  اني 
 
أو مجموعة سك

______. 

 .______م يكتبون تعقيبات/ ردود/ بوستات: هكم من (7)

 ._______م تعر ضوا لإلساءة على اإلنترنت: هكم من (8)

 


