
  

 

 في موضوع  دعوة للمشاركة في تأليف كتاب

  عنصري ةة والممارسة العملي ة في التربية لمناهضة الالنظري  

 

 األساس المنطقي  التربوي   –مقد مة 

 عنصريّةهي سلوك بشري مكتسب يهّدد وجود المجتمع الديمقراطّي. تكمن ال عنصريّةلا

ةً عندما تكون بالنسبة إلينا جميعًا في حاالت اللقاء مع أولئك الذين يختلفون عنّا، خاصّ 

 عالقات القّوة بين المجموعات المختلفة في المجتمع غير متكافئة. في إسرائيل، حيث

، وال يزال قومي على االنتهاءالصراع ال يوشك ، الآخذة باالتّساع االقتصاديةالفجوات 

، وآخر بشرة، بين لون "ي بين الثقافة المهيمنة والثقافات "األخرىهناك تسلسل هرم

 عنصريّةالحضور وة، ة واالقتصاديّ الدينيّ القوميّة،  الجندريّة، ،ةات العرقيّ بين الهويّ 

اتناواًل هناك  . يبدو أنّ آخذ في االتّساع والبروز ووجودها على نطاق  وتربويًّا عامًّ

جهاز  عدّ ذلك فهي بعيدة عن االختفاء من مناطقنا. ي  هذه الظاهرة، ومع ل واسع النطاق

العمل على القضاء و عنصريّةالالتعامل مع  فيه يمكن مهم عامّ حيّز التعليم و التربية

نضال والتغيير من الوممارسات  سيرورات تربويّةمن خالل إنتاج  وذلك. عليها

 أكثر ديمقراطية وإنصافًا. االتي تعزز مجتمعً  االجتماعيّ 

 الهدف

الهدف من الكتاب هو توسيع المعرفة القائمة وتحسين "صندوق األدوات" الذي سيتيح 

 ااستمرارً  سيكون هذا الكتابوالتعامل معها.  عنصريّةال في موضوع قالتعمّ للمعلمين 

قّدم . 2015عام  المواطنة الحقوق الذي نشرته جمعيّ " لحياةل للكتاب الرائد "درس

 ، من المستوى النظريّ عنصريّةواسعة ومتعمقة على ال لحياة" نظرةل"درس كتاب 

جذور  تناول الكتاب. لقد ما يجري داخل الصفّ ز على الذي يركّ  النهج العمليّ  ىوحتّ 

م أدوات ة التي تقوم عليها هذه الظاهرة، قدّ ة واالجتماعيّ ات النفسيّ واآلليّ  عنصريّةال

المباشرة وغير المباشرة، ، ةالرسميّ  ةل في المجاالت التعليميّ والتدخّ  عنصريّةال لتحديد

في إسرائيل.  الحاليّة عنصريّةة، وكذلك معلومات عن الظواهر اليّ خفة والالمرئيّ 

من رياض األطفال إلى المدرسة  عنصريّةال -)الصيغة الرقميّة للكتاب "درس للحياة 

 (.هنا كم أن تجدوهايمكن، الثانوية"

مين في البالد، ونظًرا المعلّ  في أوساط بلهفة في ضوء نجاح الكتاب األّول الذي قوبل
هذا الكتاب  سيخّصص، عنصريّةلمع ا يّ ربوالت التعاملللحاجة المتزايدة لتوسيع 

. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم عنصريّةال التعامل مع موضوعمواصلة تطوير وتوسيع ل
المفاهيم و القضايا، ق بالظواهرة تتعلّ تطبيقيّ مقاربات دة التخصصات ومتعدّ  نظرة
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، وكذلك تلك التي تركز على طرق التعامل عنصريّةعة والملموسة لظاهرة النوّ الم
 واضعات /واضعيالباحثات،  /ر الكتاب فرصة للباحثين. يوفّ تفكيكهامعها و
مقاربات نظرية وكذلك مؤلّفات الخبراء والمربين للتعبير عن آرائهم وتقديم ، السياسات

 بمعناها الواسع. عنصريّةال التعامل معز على ة التي تركّ يّ ربوأدوات تومبتكرة  يّةتربو
 

 جمهور الهدف

المعلّمين والمعلّمات، مديري ومديرات  -يتوّجه هذا الكتاب إلى المربّين والمربيّات 
المدارس، المرّكزين والمرّكزات التربويّين/ التربويّات، المحاضرين والمحاضرات 
في الجامعات وكلّيّات تأهيل المعلمين، المرشدين والمرشدات األطر التحضيريّة 

يكون الكتاب مفيًدا أيًضا لألشخاص الذين يكون مجال  العسكريّة وحركات الشبيبة. قد
 فضاًل  ا،هادرصلموفهًما عميقًا  في المجتمع اإلسرائيليّ  عنصريّةال مواجهةاهتمامهم 

 ة.يّ ربوفي القنوات الت امنه عن الطرق الممكنة للحدّ 
 

 المجاالت التي سيتعامل معها الكتاب وأمثلة من الموضوعات المحتملة للكتابة فيها:

من المتعارف عليه عموًما اليوم أّن المجال التربوّي هو أحد أهم المجاالت لتذويت 
القيم واألسس التي في صميمها االلتزام بكرامة اإلنسان والمساواة. وفقًا لهذا المفهوم، 
سوف تزّود التربية الجيل الشاّب بالقيم والمعلومات واألدوات الالزمة لبناء مجتمع 

هة وأفضل. سيرّكز هذا الكتاب على الظواهر والمفاهيم الشاملة أكثر تنّوًعا ونزا
، وكذلك تلك التي ترّكز على طرق التعامل معها عنصريّةوالمنّوعة ذات الصلة بال

وتفكيكها، من أجل إنتاج سيرورات تربوية تعّزز مجتمعًا ديمقراطيًّا وعاداًل. ستشمل 
بادئ واألدوات التربوية التي يمكن تطبيقها المقاالت في الكتاب تحلياًل نظريًّا وتقّدم الم

 في الصّف.
 

 ةلمناهض ربيةفي سياق الت فحصهامن بين المواضيع المحتملة التي يجب 

 :عنصري ةلل

 التعاطف• 

 الجماعيّة الحصانة• 

 خفيّة عنصريّة ممارسات• 

 التضامن• 

 وتقاطعات متعّددة اضطهادات • 

 عن اآلخر ةاإلنسانيّ  نزع• 

 ةمذّوت/ ال ةالدونيّ  ق/التفوّ • 

 اتيّ ألقلّ ل التاريخيّة رواياتالة، والذاكرة الجماعيّ • 

 ةة، الذنب، المسؤوليّ االمتيازات االجتماعيّ • 

 والجدول الزمني   المقترحاتتقديم سيرورة 



إلى جمعيّة  2019تشرين األّول  31حتّى موعد أقصاه يمكن تقديم مقترحات لفصول 

على االقتراح أن  .soli@acri.org.ilحقوق المواطن من خالل البريد اإللكترونّي 

ًصا من  ليًّا لفصل وملخ  ن عنوانًا أو   ،ةكلمة في الحد  األقصى باللغة العبري   600يتضم 

 .ضمون المقالصف مي

 تشرين الثاني 21 حتّى موعد أقصاه المؤلّفينسيتم إرسال قرار بشأن المقترحات إلى 

2019. 

الذين ق بلت ل والفص مؤلّفيمع  لقاء، سيعقد 2019شهر كانون األّول في بداية 

 العمل. وبلورة سيرورة مؤلّفينللربويّة الت المقاربة عرض، لاقتراحاتهم

 .2020 آذار 31لة: الموعد النهائي لتقديم الفصول الكام

 .فضاء تربوّي للديمقراطيّة وحقوق المواطن – الورشةابحثوا عنّا في الموقع: 

 ،مع فائق االحترام

 

 د. مارسيلو مناحيم ڤاكسلر   د. سولي ڤيرد   تسوران -تنوعمي باي

 قسم التربية ّي،تربومستشار    قسم التربية   قسم التربية

 محّرر أكاديميّ    جمعيّة حقوق المواطن  جمعيّة حقوق المواطن

naomi@acri.org.il  soli@acri.org.il 
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