
 
 

لطاملا كانت األشكال التي تظهر فيها العنصرية جزًءا ال يتجّزأ مّما يحدث في املجتمع اإلسرائيلّي وفي العالم. الضحايا األساسّيون 

 لهذه الظاهرة هم الرجال والنساء الذين ينتمون إلى جماعات يتّم إقصاؤها والتمييز ضّدها في املجتمع.

الواقع تربية لحقوق اإلنسان، الديمقراطّية، التعّددّية الثقافّية والتسامح. إنها تشمل سيرورة التربية ملناهضة العنصرّية هي في 

م عن العنصرّية كظاهرة اجتماعّية تؤثر 
ّ
في قيم الديمقراطّية وحقوق اإلنسان، والرؤية القائلة إّن لكّل واحد مّنا مهّمة  التعل

واملؤّسس ّي. ظاهرة العنصرّية هي نتاج البنينة )الهيكلة( االجتماعّية الكشف عنها والنضال ضّدها، على الصعيدين الشخص ّي 

ر 
ّ
نا ضحاياها. غّيرت العنصرية العصرّية التي تحدث في مجتمع ديمقراطّي شكلها وأصبحت بعيد املنال وغالًبا ما يتعذ

ّ
وكل

ليست حقيقة طبيعية، وبالتالي يمكن  التعّرف عليها. ومع ذلك، تستمّر في خدمة األشخاص ذوي القّوة في املجتمع. العنصرية

 تفكيكها.

شخصية. البين  على مستوى العالقات ة، موجودةة الخفيّ ة تتناول جانًبا مختلًفا من العنصريّ تعليميّ  نا هذا العام موادّ دأعد

 
ّ
للفرد. ة تماعيّ وفي الدوائر االج القريبةالتي تحدث في البيئة البين شخصية ة ر هذا النظام أدوات للكشف عن العنصريّ يوف

العنصرّية البين ظاهرة تعريف التالميذ والتلميذات ب ات،ف على املمارسات واآلليّ هو التعرّ  تخطيط الدرس هذاالغرض من 

للتصريحات  التلميذ/ ة النقد لدى إحساس تعزيز ف عليها. إن التعرّ إتاحة إمكانّية خلق الوعي بوجودها و ة، الخفيّ شخصّية 

ا م ا في على فهم وتحّد  القدرة طّور سي فهومة،التي تبدو ظاهريًّ
ً
ي السياق األوسع لهذه التصريحات وعلى القيام بدور أكثر نشاط

 ة.العنصريّ  املفاهيم مناهضة

ة ، استناًدا إلى خصائص نمطيّ ة إلى شخص أو مجموعة"إسناد الدونيّ كما يلي: ة يعّرف البروفيسور يهودا شنهاڤ العنصريّ 

 ّير تغت دونّية، الها نظر إلى هذه الصفات على أنّ ي  ، ة. في الخطاب العنصرّي ة أو ثقافيّ اجتماعيّ  ة أو مصاغة بلغة بيولوجيّ 

، يمكن ة(. وفًقا لهذا التعريف/ العربيّ ةبالعبريّ  ،هنا واة؟ "انقر العنصريّ  )لقراءة مقاله "ما هي ."ة لتلك املجموعةجوهريّ و 

ن القوى بين ، عندما يكون تواز ة. ومع ذلكاملهيمنة والقويّ  املجموعات أفراد ضّد ى ، حتّ مجموعة أّي  ضّد ة العنصريّ  ممارسة

  ة ضّد العنصريّ  ، فإّن املجموعات غير متكافئ
ّ
  املجموعات ات وضّد يّ األقل

ّ
ة تضفي الشرعيّ إّنها بل  ،فاملضطهدة والضعيفة تكث

  على أوجه عدم املساواة القائمة.

ات وسياسات الدولة ة أساسها قوانين وآليّ عنصريّ  -" من جانب املؤّسسة"ة جوانب كثيرة. يمكن أن تكون العنصريّ لظاهرة 

 ، زعندما تميّ  -ساتها ومؤّس 
 
  عامل األفرادتستبعد وت

ّ
. وهي موجودة في الدستور وفي بطريقة ال مساواة فيها ات األخرى يّ أو األقل

ظم داخل النظام مع وجهات نظر ينظر إليها على  نإلشارة إلى شخص معيّ ل هناك إمكانّيةدون أن تكون من ، ل النظام، داخالن 

 ة معهد مندل(.ها عنصرية )العنصريّ أنّ 

 

 



 
 

  أقواليمكن التعبير عن العنصرية أيًضا في 
ّ
ت. في ايّ واضحة وصريحة ومسيئة تجاه مختلف األشخاص ومجموعات األقل

ا"، في عصر الواقع حظر  "ما يصّح سياسيًّ رات تجد طريقها إلى هذه التصوّ  لكّن  رات العنصرية.معظم التصوّ التصريح عن ي 

 .أخرى في الخطاب اليومّي  ثغرات، من خالل الواقع

 

  العنصرية املخفيةأو " ّيةبين شخصالة ر العنصريّ ظواهاالنتباه إلى ظاهرة أخرى من  في ضوء ذلك، من املهّم 
ّ
": رةاملصغ

، أو طرح أسئلة تبدو محايدة قد تكون مسيئة ةوالبيئيّ ة ة والسلوكيّ اللفظيّ  اليومّية والتعابير ة ة والروتينيّ الحاالت اليوميّ 

دون سياق من . "من أين أنت؟" ، إلخ/ روس يّ / إثيوبّي ، إذا سألت شخًصا من أصل عربّي ن. على سبيل املثاللشخص معيّ 

 مناسب
ّ
نظر إلى هذا على أن ره ، قد ي 

ّ
  ، حيث أّن اعتداء مصغ

ّ
" عن مكان مختلف" و "مختلفه يأتي من مكان "االفتراض هو أن

 على لسؤال هو اإلشارة إلى ذلك الشخص ، والغرض من االسائل
ّ
ا تساءل عّم ارة و ه مختلف. إذا رأى رجل امرأة تقف في السيّ أن

  ، فإّن كانت بحاجة إلى املساعدة دون سببإذا 
ّ
، لذلك يمكن ها امرأةق ألنّ ة التسوّ ها ال تعرف كيفيّ ه يعتقد أنّ االفتراض هو أن

رةة عدوانيّ ة أن تكون عنصريّ 
ّ
 .مصغ

  العنصرية املخقيةيمكن أن يساعدنا مصطلح "
ّ
نقلها من خالل  ة التي يتّم ة والضارّ خفيّ " في تحديد وفهم الرسائل ال رةاملصغ

ة مختلفة بين الناس. تنقل هذه ة وثقافيّ دون وعي( في سياقات اجتماعيّ بعضها من وعي و عن ة )بعضها التفاعالت اليوميّ 

 ة إلى الدونيّ  ةنسب األقوال
ّ
ها تحدث هذه الحاالت هو أنّ  ما يمّيز . اجتماعيًّ ا ئهاقصاإو ضّدها التمييز كس ات وتعيّ مجموعة األقل

 بشكل يومّي 
ّ
 .إللحاق الضرر أو اإلقصاء مسّبقة ةنيّ  / ةثدون أن يكون لدى املتحّد من ، ى غير واعيةوحتّ  خفّيةة ، بطريقة فظ

 

  املخفية العنصريةاستخدام مصطلح " Sue ع الباحثوّس 
ّ
حاالت ا يبحث في مجموعة من شمل نموذًجا بحثيًّ ي" ل رةاملصغ

قيمة  التقليل من، وبالتالي تعكس "فروق دقيقة في التواصل" التطّرق، بعضها قد يكون باإلشارة، والتي مكن اعتبارها

 
ّ
راملخفية و  االعتداءثالث فئات من بين  سو ز ميّ (. Sue، 2010)ة ة والعرقيّ ة والدينيّ ات القوميّ يّ األقل

ّ
، . تشير الفئة األولىاملصغ

ّية وإهانته" إلى خفيةعنصرية امل"ال
ّ
ن وعي ويتضّم عن ذلك  . وغالًبا ما يتّم أقوال تتضّمن التمييز ضد فرد من مجموعة أقل

 
ً

 املّس قصد به ي  ( ممتنع )مثل سلوك ة( أو غير اللفظيّ الشتائمة )مثل ة اإلساءة اللفظيّ ، وخاصّ ة صريحةعنصريّ  أفعاال

 .ةبالضحيّ 

رة"اإلهانات امل تشير الفئة الثانية
ّ
)على سبيل  أو ضمنيّ  بشكل عرض يّ  توجيههاإلى اإلهانات التي يمكن  (micro-insults)" صغ

ق بورشات إصالح السّيارات( ال يناسبك" هذااألمر ، "انس املثال، أن تقول للمرأة
ّ
  متدّن  ى مستوً  نسبة. بالنسبة لكّل ما يتعل

 

 



 
 

 

  ة أو فيمن الذكاء أو أي نوع آخر من الدونيّ 
ّ
اق بشخص ما باعتبما يتعل

ً
، على أساس االنتماء إلى اره مجرًما أو خطيًرا أو منحرف

 درّية وما شابه./ جن قومّيةة / يّ عرق مجموعة

ر، "ر الفئة الثالثةتشي
ّ
أفراد من  التجاهل التي يمّر بهاحاالت ، إلى (micro-invalidation)" إلغاء األهلّية )الصالحّية( املصغ

 
ّ
، دون وعيمن "(. غالًبا ما يتم ذلك وكأّنهم هواءة )"اإلحساس والشعور بالشفافيّ  عدم التعامل معهم، أي تايّ مجموعات األقل

لشخص  مبنّية على تجربةأفكار أو مشاعر أو حقائق  إبطال وإلغاء ،إلى عدم الشمل ات تهدفن مالحظات أو سلوكيّ ويتضّم 

 ينت
ّ
نتهج التمييز ضّدهاة يّ مي إلى مجموعة أقل  .ي 

 تتضّمنالتي  واألقوالواملسيئة عبر النظرات وحركات الجسم  التمييزّيةاألشخاص الذين ينقلون الرسائل  سو هي أّن  يّدعي

ر املخفية  االعتداء
ّ
. يمكن أن تكون ّيةال يدركون بالضرورة تداعيات كلماتهم أو آثارها املزعزعة لالستقرار والتراكم ةاملصغ

ثني على عميل عربّي على سبيل املثال -أيًضا  حسنةنواياهم  من ممتازة، و ة العبريّ  تكلغ بقوله: "إّن  ، املسؤول الذي يريد أن ي 

 الصعب معرفة 
ّ
عدم  ، اإلحراج،االرتباكبت في مزيد من تسبّ ، ةخفيّ مع الرسائل ال الظاهرة". كلما تعارضت الرسائل ك عربّي أن

 .، التسّبب في الشعور بالخجل واملّس بإحساس الشخص بقيمة الذاتّيةغضبال، الثقة

  واّدعوا "املصغرةاملخفية العنصرية مفهوم " اتتقد العديد من الباحثين والباحثان
ّ
تفسير كلمات ويسمح للغاية  واسعه من أن

ه. ةمفرط بسلبّيةاآلخرين 
ّ
الرقابة إلى ي حتى ، وقد يؤدّ في التعبيرة الفرد يّ بحرّ  ويضرّ  من الخطاب العامّ  قد يحّد  كما اّدعوا أن

راملخفي  االعتداءملنع وقوع حالة من  واألفعالة على األفكار الذاتيّ 
ّ
ر، املخفي االعتداء خطاب  أّن  و أخرى ه اّدعاء. املصغ

ّ
املصغ

  الشعور كضحّيةخطاب يعّزز 
ّ
صراع فيه ، وقد يخلق مجتمًعا البين شخص يّ التعامل مع التفاعل  ل من قدرة الفرد علىويقل

ة التركيز على نظريّ  باحثون آخرون بأّن  اّدعىضحايا. مدافعين عن الكضحايا أو  مكانتهمحيث يتنافس الناس على  تمرّ مس

ر
ّ
 قسوة. ة أشّد عمال عنصريّ أل  واملجموعةالفرد سيضّر بمواجهة  االعتداء املصغ

  ي الحقيقّي التحّد  من يدعمون هذا املفهوم أّن  يّدعي
ّ
وغير  خفّيةى عندما تكون حتّ  تحديدهاة هو العنصريّ  مناهضةل في املتمث

رةأو  مالحظاتالهدف من تحديد  واضحة، وأّن 
ّ
ة لعنصريّ لهو تثقيف الناس وزيادة وعيهم  أفعال فيها اعتداءات مصغ

 ا وعدم إحراجهم أو إسكاتهم.واحد منّ  الالواعية وغير املقصودة الكامنة في كّل 

 
ّ
رصورة  التي تنعكس فية واليوميّ  الخفّيةة التالي على العنصريّ  تخطيط الدرسز يرك

ّ
 .االعتداء املصغ

ز املجتمع الذي نعيش فيه. ة في ضوء التعقيد الذي يميّ ، خاصّ مظاهرها املختلفة ونتطّرق إلىلظاهرة لة الوعي يّ سنناقش أهّم 

 ح هذه الظاهرة ودوائر القمع التي تجعل الفرد ة التي توّض في الفيديو اللحظات اليوميّ  شاهدسن
ّ
الحّيز ه ال ينتمي إلى يشعر بأن

ر ف على بتطوير القدرة على التعرّ  التلميذاتو / أو  التالميذ. الهدف هو أن يقوم الذي يعيش فيه
ّ
وتحديده  االعتداء املصغ

 الصراعات.التي تنطوي على دة و والحوار في املواقف املعّق  إلتاحة االحتواء املتعّدد الثقافات، وكشفه


