
لقاء ختامي في موضوع حقوق السنسان- الراك من اتجل التغيير التجتماعي

مقدمة:

 تتتعلمنا فتتي ستتلسلة التتدروس/ التتلقاءات التتسابتتقة أن حتتقوق السنتتسان هتتي متتطلقة متتن حتتيث استتتحقاق

 كتتتل إسنتتتسان لهتتتذه التتتقوق دون شتتترط، وأسنتتته ل يتتتجوز التتترمتتتان متتتن هتتتذه التتتقوق أو التتتسّ بتتتها دون

 متتتبرر. متتتع ذلتتتك فتتتإن إحتتتقاقتتتها عتتتلى أرض التتتواقتتتع لتتتيس متتتطلقا، وعتتتمليا فتتتإن كتتتثيريتتتن متتتن التتتناس ل

يتمتعون بضمان هذه القوق بشكل كامل. 

 إلتتتى تجتتتاسنتتتب التتتسّ والسنتتتتهاك التتتتواصتتتل، بل والتتتتصاعتتتد لتتتقوق بتتتعض التتتناس/ فتتتإسنتتتنا سنشهتتتد التتتيوم،

 عملية عكسية باتاه إحقاق عدد أكبر من حقوق السنسان مقارسنة بالوضع الذي ساد في الاضي.

  صتتراعتتات وسنتتضالت متتن أتجتتل حتتقوق التتفرد، اتجتتماعتيه وقتد قتاد عتلى متر التتاريتخ، أفتراد وحتركتات 

 ومتتتن أتجتتتل حتتتقوق التتتماعتتتات التتتتي اسنتتتتموا إلتتتيها، أو متتتن أتجتتتل آختتتريتتتن محتتترومي من التتتقوق.  وقتتتد

ية وأختتترى، والمتتتثلة عتتتلى ذلتتتك كتتتثيرة  حتتتققت التتتنضالت التتتتي نتتتحت، تتتتغييرات حتتتقيقية فتتتعل، قاسنوسن

 بدءا من سنضالت العمال من أتجل ضمان حقوقهم وسن قواسني العمل، مرورا بنضالت سنسويه من

أتجل مساواتها، واسنتهاءً بنضالت مجموعات قوميه  ضد استغللها ومن أتجل مساواتها.  

 والتسؤال حتول متا التذي يدفع التناس لتلعمل متن أتجتل حتقوقتهم أو متن أتجل حتقوق الخترين هتو ستؤال

لغاية ول يتتكن التجتتابتتة عتتليه بتتسهولتتة. فتتمن تجتتهة أولتتى، متتن التتنطقي تجتتدا أن يتتعمل أفتتراد  مركب ل

 وأشتخاص حترمتوا متن حتقوقهم  بتدون متبرر أن يتعملوا متن أتجتل إحتقاقها وأل يستلموا بتالتس بهتذه

 التقوق، ولتكن، ومتن تجتهة ثتاسنتية، فتإسننا سنشهتد  وسنترى أفتراد ومجتموعتات  يتعاسنتون متن التتمييز الستتمر

 ومتتتتن ستتتتلب التتتتقوق، يتتتتتنعون عتتتتن التتتتعمل والتحتتتترك ختتتتوفتتتتا متتتتن الستتتتلطة التتتتتي قتتتتد تتتتتس بتتتتهم ـ متتتتثل

 التتدولتتة ، التتشغّل، أو التتجتمع البتتوي- ولتتتفادي تتتعريتتض التتقوق التتقليلة التتتي يتتتمتعون بتتها للختتطر.



 وفتي كتثير متن الحيان، يتتضرّر هتؤلء لتعدم متعرفتتهم بتأن هتذا التق أو ذاك أختذَ متنهم، لسنتهم غتير

 قتتادرين على أن يتتتصورا وضعا آختتر غير التتذي يتتعيشوسنتته والتتذي ولتتدوا فتتيه. كتتما أن التتتجنّد لتتلعمل

 متتن أتجتتل حتتقوق الختتر، والضتتعف متتني لتتيس أمتترا سهتتل. فتتفي أكتتثر متتن حتتالتتة، يحتتمل التتنضال متتن

 أتجتتتتل التتتتساواة بتتتتيني وبتتتتي الختتتتر التتتتسّ بتتتتالمتتتتتيازات التتتتزائتتتتدة لتتتتديّ، ويتتتتكن التتتتقول بتتتتشكل عتتتتام أن

 متواطني كتثيريتن فتي التبلد والتعالتم يتيلون للتستليم وقتبول التنظام التجتتماعتي التقائتم ـ عتلى التقوق

التوفّرة فيه وتلك النتزعة - كأمر طبيعي، و"بديهي" ل يكن تغييره. 

 ولتتتلخيص وإتجتتمال بتترسنتتامتتج التتتعمّق فتتي متتوضتتوع حتتقوق السنتتسان, سنتتريتتد أن سنطرح التتسؤال التتركتتب

 بتتتشأن التتتتغيير التجتتتتماعتتتي، ستتتويتتتة متتتع التتتطل،ب، وأن سنتتتطرح عتتتليهم نتتتاذج بتتتارزة وإيتتتجابتتتية لفتتتراد

 وحتتتتركتتتتات، أمتتتتسكوا بتتتتزمتتتتام أمتتتتورهتتتتم ومتتتتصيرهتتتتم، وبتتتتادروا أو عتتتتملوا متتتتن أتجتتتتل حتتتتقوقتتتتهم السنتتتتساسنتتتتية

 وحتتقوق الختتريتتن. إسننا سنتطلع إلتتى أن ل يتتبقى متتوضتتوع حتتقوق السنتتسان مجتترد "متتادة تتتعليمية" بتتل

 إلى أن يتتصير تجتتزءا تجتتوهتتريتتا فتتي حتتياة التتتلميذ؛ تجتتزء متتهم يتتجب التتحافتتظة عتتليه وتتتطويتتره وإحتتقاقتته،

وكذلك تشجيع العتراف بأسنه يجب ضمان حقوق ألسنسان وأن يتمتع بهذه القوق كل فرد. 

تخطيط الفعالية

:ألهداف

توضيح العلقة بي الوعي لقوق السنسان وبي العمل من أتجل دفع حقوق السنسان قدما. .1

 متعرفتة وكتشف دوافتع العمل لتتطويتر حتقوق السنتسان : التسؤولتية الختلقية تتاه الضتعف متني، والتنضال.2

من أتجل حقوقي. 

والشخاص البارزين الذين سنشطوا في هذا الجال. الراك التعرف على أسنواع مختلفة من .3

http://www.acri.org.il/HRkit/Arabic/PPT/activism-ar.pptمرفق شريحة عرض:  

 دقائق( 5فعالية استهللية ـ رسم كاريكاتوري )



 تتذكتير عام بتالتواضتيع التتي تّ تتدريتسها لتغاية الن فتي متجال حتقوق السنتسان: التربتط بتيألهتداف: 

العرفة التي اكتسبت وبي إمكاسنيات العمل في هذا الجال.

 إلتتتى التتترستتتوم التتتكاريتتتكاتتتتوريتتتة التتتتي تتتتناولتتتناهتتتا فتتتي التتتدروس يتتتتتلفت التتتتتعلم اسنتتتتتتباه التتتتتطل،بالتتتتتتتطبيق: 

 التتتتتتاضتتتتتتية والتتتتتتتي تستتتتتتتعرض ستتتتتتلسلة متتتتتتن حتتتتتتقوق السنتتتتتتسان التتتتتتنتهكة. يتتتتتتطلب متتتتتتن التتتتتتطل،ب اختتتتتتتيار

 التكاريتكاتتير الذي شتدهم على سنتحو خاص وأن يتكتبوا متا التذي يُتكن، بتاعتتقادهتم، التقيام بته لتتغيير

الوضع الذي تصفه الرسم الكاريكاتيري.

- دقيقة) 15أسئلة للمناقشة  ( 

 متا هتي التواضتيع التتي كتاسنتت متهمة عتندكم عتلى سنتحو ختاص؟ وأي متواضتيع كتاسنتت•

مهمة بدرتجة أقل؟ 

 ، أم هتتتتتي"حتتتياتتتتكم"هتتتل التتتواضتتتيع التتتتي أثتتتارتتتتكم ودفتتتعتكم لتتتلعمل كتتتاسنتتتت سنتتتلك التتتقريتتتبة متتتن •

لجموعات سكاسنية أخرى؟  الواضيع التي تتناول اسنتهاك حقوق السنسان 

 هتتل نتتحتم بتتالتتتفكير فتتي فتتعالتتيات يتتكن التتقيام بتتها متتن أتجل منع اسنتتتهاك حتتقوق السنتتسان؟•

ما هي الشاعر التي تراودكم بهذا الصوص؟ هل تنفيذها سهل أم صعب؟ 

) دقيقة15(عرض الوضوع ـ الراك التجتماعي 

 تتعرفتنا ختلل التدروس الختيرة بتصورة متعمّقة عتلى متوضتوع حتقوق السنتسان. وقتد اكتتشفنا أمتاكتن

 كتتتثيرة لتتتالت غتتتيا،ب التتتعدل، وتتتتعلمنا عتتتن التتتتأثتتتير التتتطير لسنتتتتهاك حتتتقوق السنتتتسان عتتتلى التتتضحايتتتا

 التذيتن يتعاسنتون متن هتذه السنتتهاكتات ـ فتي هتذه التدرس سنسال أسنتفسنا "ومتاذا بتعد" -هتل التعلومتات

 التتتتي اسنتتتكشفنا لتتتها هتتتي متتتعلومتتتات سنتتتظريتتتة فحسب، أم إن متتتن شتتتأسنتتتها أن تتتتدفتتتعنا لتتتلقيام بتتتنشاطتتتات

وخطوات تهدف إلى تسي الجتمع الذي سنعيش فيه؟   

تعريف على اللوح



الراك التجتماعية: عمل هدفه إحداث تغيير في الجتمع.

  أسئلة للمناقشة 

 يتتتتتتطرح التتتتتتوتجتتتتتته التتتتتتسؤال: لتتتتتتاذا اختتتتتتترسنتتتتتتا أن سنتتتتتتتناول فتتتتتتي التتتتتتلقاء الختتتتتتير متتتتتتوضتتتتتتوع التتتتتتراك•

 التجتتماعتي؟ لتاذا ل سنتكتفي بعرفة التعلومتات التتعلقة بتحقوق السنتسان؟ إتجتابتة متكنة: تتقع

علينا تجميعا مسؤولية أخلقية بالعمل من أتجل إحقاق حقوق السنسان. 

 إلتتتتى أي حتتتتدّ، بتتتتاعتتتتتقادكتتتتم، يتتتتدرك التتتتناس حتتتتالت اسنتتتتتهاك حقوق السنتتتتسان متتتتن التتتتنوع التتتتذي•

 تعلمنا عنه؟ كم من الناس يستعينون بهذه العلومات من أتجل قيادة تغيير داخل الجتمع؟

 لتلعمل ضتد اسنتتهاك حتقوق السنتسان؟ يتكننا، أيتضا،واتجتب أختلقتي هتل تتعتقدون، أن عتلينا •

 صتتتتياغتتتتة التتتتسؤال بتتتتشكل أكتتتتثر استتتتتفزازا: هتتتتل السنتتتتسان التتتتذي يتتتتعرف بتتتتوقتتتتوع تجتتتتريتتتتة، ول

 يتتتتحاول متتتتنعها هتتتتو إسنتتتتسان أختتتتلقتتتتي؟ إذا كتتتتان المتتتتر كتتتتذلتتتتك فتتتتكيف يتتتتكن أن تتتتتعرفتتتتون عتتتتن

سلسلة من اسنتهاكات حقوق السنسان ول تاولون منع ذلك؟  

) دقائق10"طالب يتلوى ألا" ( – فعالية للتجسيد   

قوق السنتتتتسان؛ استتتتتفزاز لتتتتزيتتتتادة استتتتتتيضاحألهتتتتتداف:   ومتتتتعرفتتتتة التتتتدوافتتتتع للحتتتتراك ضتتتتد اسنتتتتتهاك ح

 الهتمام بالنقاش الدائر. 

 سنتتتتوتجتتته قتتتبل التتتدرس لتتتطالتتتب يتتتتاز بتتتالتتتقدرة عتتتلى التتتتمثيل وسنتتتتفق متتتعه عتتتلى إشتتتارة متتتعينة: التتتتتطبيق

 يتتتطلقها التتتعلم ختتتلل التتتدرس. وعتتتندمتتتا يتتترى التتتطالب الشتتتارة ختتتلل التتتدرس، عتتتليه أن يتتتتظاهتتتر بتتتأسنتتته

 يتشعر بتضائتقة وأسنته بتحاتجة لتساعتدة – يتكن لته " أن يتتظاهتر بتالغتماء" أو  "أن يتتلوى ألتا"، أو أن

 يتقوم بتكل تتصرف آخر يدفع التطل،ب الختريتن إلتى الترد عتبر متحاولتة تتقدي التساعتدة لته عتلى التفور.



 عتتتلينا أن سنتتتوضتتتح لتتتلطالتتتب بتتتأن تتتتظاهتتتره يتتتجب أن يستتتتمر لتتتوقتتتت قتتتصير فتتتقط، وذلتتتك لتتتتفادي إختتتافتتتة

الطل،ب أكثر من اللزم.

  

أسئلة ألنقاش: 

 ما الذي تجعلكم تهبون لساعدة الطالب "س"؟•

 لتتنأختتذ حتتالتتة متتن حتتالت اسنتتتهاك حتتقوق السنتتسان التتتي تتتعلمنا عتتنها ـ عتتمل الطتتفال. واضتتح•

 لتتنا أسنتته فتتي هتتذه اللحتتظة تتتامتتا هتتناك آلف الطتتفال يتتعاسنتتون متتعاسنتتاة كتتبيرة ل تتتقل ـ إن لتتم

تكن أكثر ـ من معاسناة الطالب التمارض. لاذا ل سنهب لساعدتهم؟  

 أعتيننا، بتينما اسنتتهاك حتقوق الطتفالأمتام  قتد اسنتهار سهل يتعود السبب إلى كتون التطالتب  •

 فتتي التتصي، عتتلى ستتبيل التتثال، التتذيتتن يتتتم استتتغللتتهم فتتي عتتمل شتتاق، يتتتم بتتعيدا عتتنا؟ ربتتا

من السهل علينا أن سنتجند وأن سنعمل عندما تدث المور على مقربة منا؟ 

سؤال إتجمالي: 

 ما هي السبا،ب الحتملة لعدم ترك الناس من أتجل حقوق السنسان؟ •

 هل يكن وكيف يكن دفع الناس من حولنا لكي يكوسنوا أكثر سنشاطا وفاعلية؟ •

في حالة كون الدرس من حصة واحدة، يصبح السؤال وظيفة للدرس التالي.

)  دقائق10فعالية ـ بعيد عن العي ـ بعيد عن القلب(



 يتعرض التعلم عتلى التطل،ب التصور التأختوذة من حتملة متنظمة "أمنستي" (متنظمة التعفوالستيرورة : 

 كتتتان هتتتدف التتتملة هتتتو رفتتتع وعتتتي. "هذا ل يحتتتدث هتتتنا، لتتتكنه يحتتتدث النالتتدولتتية), شتتعار التتملة  "

 التمهور الوروبتي بتحالت اسنتتهاك حتقوق السنتسان فتي العالم التثالتث، عتلى افتتراض أسنته إذا شتاهتد

 الناس القائق أمتام أعتينهم، فإسنهم لتن يتتمكنوا متن تتاهتل اسنتتهاك التقوق. وت فتي إطتار التملة

 وضتتتع لفتتتتات إعتتتلسنتتتية فتتتي شتتتوارع التتتدن الوروبتتتية تتتتبدو تتتتامتتتا متتتثل التتتشارع التتتقيقي سنتتتفسه لتتتكن

تظهر صور أسناس من العالم الثالث اسنتهكت حقوقهم أمام أعيننا تاما. 

     

أسئلة للمناقشة: 

ماذا كان هدف منظمة حقوق السنسان الذي وضع اللفتات؟ •

هل تعتقدون أسنه تّ تقيق الهدف؟ •

هل يكن تعريف هذه الملة بأسنها سنوع من الراك التجتماعي؟ •



  دقائق) 10(عرض الوضوع ـ لاذا يصعب علينا النضال من أتجل حقوقنا  

 تتدثتنا لتغايتة الن عتن التعوامتل التي تسّ بتاستتعداد التناس لتلنضال والتكفاح من أتجتل مجتموعتات

 ستتكاسنتتية أختترى تتتنتهك حتتقوقتتها ـ غتتيا،ب التتوعتتي، التتلمتتبالة، أو التتبعد عتتن متتوقتتع الحتتداث. سنتحتتدث

 الن عتتتتتن أوضتتتتتاع تتتتتتكون فتتتتتيها التتتتتقوق التتتتتنتهكة حتتتتتقوقتتتتتنا سنتتتتتحن، وستتتتتنفحص لتتتتتاذا نتتتتتتنع فتتتتتي هتتتتتذه

الالت، أيضا، وفي أحيان كثيرة، عن العمل.   

 هتتتل يتتتكنكم أن تتتتفكروا بتتتثال عتتتن حتتتق لتتتكم ت اسنتتتتهاكتتته؟ أن تستتتتوضتتتحوا متتتثل متتتن التتتطل،ب التتتذيتتتن

ا إذا كتتتاسنتتتوا قتتتد تتتتلقوا أتجتتتر عتتتن ستتتاعتتتات "تتتتعلم التتتهنة" فتتتي التتتعمل التتتديتتتد. إذا لتتتم يتتتورد  يتتتعملون م

الطل،ب أمثلة يكن اقتراح أمثلة افتراضية.   

 متا التذي يتكن أن يتنعكم متن الصترار عتلى حتقوقتكم؟ أتجتوبتة متحتملة: ختوف متن شتخصية•

 ذات صتتلحتتية ومستتئولتتة عتتن التتسّ بتتحقكم، حتترج متتن التتوضتتع، رغتتبة بتتالتهتتر،ب متتن اسنتتشغال

إضافي بعملية السنتهاك وغيرها. 

 ما هي سنتائج المتناع عن التعمل في مثل هذه التالت ؟ متاذا يحتدث لتعمال لتم يتتلقوا أتجتر•

 متنصف ويتتنعون عتن التنضال متن أتجل ذلتك؟ متاذا يحتدث عتندمتا ل يتسمح لشتبان بتدختول

 النوادي بستتبب لتتون بشتترتتتهم، هتتل يستتلمون بتتالتتوضتتع بتتبساطتتة؟ ما الذي يحتتدث لولد فتتي

 التتتتدرستتتتة، تتتتترفتتتتض التتتتدرستتتتة استتتتتيعابتتتتهم فتتتتي صتتتتفوفتتتتها، ويتتتتتنازل ذووهتتتتم ويتتتترستتتتلوسنتتتتهم إلتتتتى

صفوف مكتظة على سنحو خاص في مدرسة أخرى؟  

 متتن تجتتهة أختترى ـ متتا هتتو التتثمن التتذي يتتكن لتتنا كتتناشتتطي أن سنتتدفتتعه عتتن فتتاعتتليتنا، وعتتملنا•

 من اتجتتل تتتغيير متتجتمعنا؟ تجوا،ب متتكن: إتجتتراء قتتضائتتي طتتويتتل وشتتائتتك، سنتتضال تجتتماهتتيري

 قتتتد ل يتتتتكلل بتتتالتتتنجاح بتتتالتتتضرورة، استتتتثمار وقتتتت وطتتتاقتتتة كتتتبيريتتتن، تتتتلقي تهتتتديتتتدات، ستتتحب

الشرعية عنا وغيرها. 



)دقائق 10(فعالية ـ أسنواع الراك التجتماعي

 عتتتتلى سنتتتتاشتتتتطي بتتتتارزيتتتتن لتتتتقوق السنتتتتسان وأسنتتتتواع متتتتختلفة متتتتن التتتتراك: تتتتتشجيع التتتتتتعرفأهتتتتتداف: 

.وإعطاء حافز للعمل واليان بحقوق السنسان

 يتتتتقسم التتتتصف إلتتتتى مجتتتتموعتتتتات. تتتتتصل كتتتتل مجتتتتموعتتتتة عتتتتلى قتتتتصة شتتتتخصية تتتتتاريتتتتخية :الستتتتتيرورة 

 حتتتاربتتتت متتتن أتجتتتل حتتتقوق السنتتتسان. عتتتلى كتتتل مجتتتموع أن تتتتقرأ التتتقصة، وأن تستتتتخلص متتتنها طتتترق

 حتتاربت التتشخصية من أتجتتل حتتقوق السنتتسان.بتتعدكتتيف التتنضال التتتي استتتخدمتتتها التتشخصية أي: 

 في التصف. تتعرض كتل مجتموعتة بتاقتتضا،ب تتفاصتيل التشخصية عشتر دقتائتق تتلتئم الجتموعتات متعا

وميزات أسلو،ب سنضالها.

 يتتتتجب لتتتتفت اسنتتتتتباه التتتتطل،ب إلتتتتى أسنتتتته ل يتتتتدور التتتتديتتتتث فتتتتي أي متتتتن قتتتتصص التتتتشخصيات، عتتتتنمتتتتهم: 

 أشتخاص تتبرعتوا بتالتال لتصالتح التفقراء، أو تجمعوا التتبرعتات   أو التغذاء. وأسنته ل يتدور التديتث عتن

 حل موضعي لتلمشكلة، وإنا متحاولتة لتتغيير التواقتع التذي أسنتج التشكلة. ل يتوتجتد هتنا تتقدي صتدقتة،

 وإنا سنضال من أتجل العدل. 

قصص النضال: 

 ستتتيدة أفتتتريتتتقية أمتتتريتتتكية متتتن وليتتتة ألتتتبامتتتا، فتتتي التتتوليتتتاتروزا لتتتوي بتتتاركتتتس كتتاسنتتت •

 التحتتتدة المتتتريتتتكية، عتتتملت فتتتي ستتتنوات التتتمسي متتتن التتتقرن العشتتتريتتتن ختتتياطتتتة. وفتتتي تتتتلك

 اليتتتام، سنتتتص التتتقاسنتتتون عتتتلى وتجتتتو،ب قتتتيام التتتسود بتتتإختتتلء  متتتقاعتتتدهتتتم فتتتي التتتباصتتتات لتتتصالتتتح

 البيض. وفتتي أحتتد اليتتام، عتتندمتتا كتتاسنتتت بتتاركتتس عتتائتتدة متتن عتتملها، صتتعد رتجل أبتتيض إلتتى

 التباص وطتلب متنها إختلء متقعدهتا لتصاله، رفضت روزا بتاركس ذلك وت اعتتقالتها. بتعد

 متتقاطتتعة عتتلى شتتركتتة التتباصتتات، متتنمتتارتتتن لتتوثتتر كتتينغ اعتتتقالتتها قتتاد سنتتاشتتط حتتقوق السنتتسان 

 أتجتتتل إرغتتتام الشتتتركتتتة عتتتلى وقتتتف ستتتياستتتة التتتفصل التتتعنصري . التتتتزم تجتتتميع ستتتكان التتتديتتتنة

 التسود بتالتقاطتعة، فتأفلست شركة التباصتات الحلية. تتنقل السود بتشكل رئيستي ستيرا عتلى

 القتتدام، وقتتام زعتتماء التتالتتية التتسوداء بتتتنظيم شتتبكة متتواصتتلت بتتواستتطة ستتائتتقي ستتيارات



 أتجترة متن أصتل أفتريتقي  متتطوعتي، بتل واهتتموا، أيضا، بتتأمتي ستيارات التتطوعتي بتعد أن

تأمي الحتتتلية، تتتتت ضتتتغط التتتبلديتتتة، بتتتولتتتيصات التتتتأمتتتي لهتتتذه الستتتيارات.  ألتتتغت شركات ال

 متتارتتتن لتتوثتتر كتتينغ المر التتذي أدى إلتتى احتتتجاج تجتتماهتتيري فتتي اعتتتقلت الستتلطات التتبلديتتة

 كتتتتتافتتتتتة أسنتتتتتحاء التتتتتوليتتتتتات التحتتتتتدة. وفتتتتتي التتتتتنهايتتتتتة وعتتتتتلى اثتتتتتر قتتتتترار التتتتتحكمة التتتتتعليا، ت تتتتتتغيير

 التتقواسنتتي التتبلديتتة وستتمح لتتلمواطتتني المتتريتتكيي من أصل أفتتريتتقي بتتالتتلوس فتتي التتباصتتات

 العامة بحرية. 

روزا باركس 

 1971كتتاسنتتت حتتركتتة التتفهود التتسود حركة احتجاج أسنتتشأهتتا عتتام التتتفهود التتتسود: •

 شتتبان متتن أصتتول شتترقتتية، أرادوا الحتتتجاج عتتلى تتتاهتتل التتؤستتسة لتتلمشاكتتل التجتتتماعتتية

 والقتتصاديتة التقاستية لبتناء التطوائتف الشترقية في إسترائتيل. طتلب أعتضاء التركتة تتنظيم

 متتتظاهتتترة لتتتلحتتتتجاج عتتتلى التتتظلم والتتتغب، لتتتكن الشتتترطتتتة رفضت ترخيص التتتظاهتتترة، فتتتقرر

 التتتفهود التتتسود التتتتظاهتتتر دون تتتترختتتيص (ختتتلفتتتا لتتتلقاسنتتتون). نتتتح التتتفهود التتتسود فتتتي تتتتعميم

 متتشاكتتل التتفقر والتتفجوة بتتي الفقراء والغتتنياء، وموضوع العلقات التتطائتتفية فتتي التتجتمع

 السترائتيلي. فترقتت الشترطتة بتالتقوة متظاهترة أخترى أتجتريتت دون تترختيص. أدى تتدختل قتوة

 الشترطتة وقيام  متتظاهتريتن بتقذف التزتجتاتجتات والتجارة إلتى تجترح سنتحو عشتريتن شتخصا.

 أقتتتيمت عتتتلى أثتتتر هتتتذا الحتتتتجاج التتتعنيف لتتتنة عتتتامتتتة فتتتحصت ادعتتتاءات الغب والتتتظلم التتتتي

 رفتتعها التتفهود التتسود. بتتينت سنتتتائتتج التتلجنة أن شتترائتتح كتتثيرة قتتد تتتعرضتتت لتتلتمييز. وتّ عتتلى

 أثتتر ذلتتك زيتتادة حجتتم متتيزاسنيات التتوزارات والتتدوائتتر التتتي تهتتتم بتتالتتقضايتتا التجتتتماعتتية زيتتادة

 كبيرة وت تويل ورصد أموال كثيرة لعالة قضايا الشرائح الستضعفة. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Rosa_Louise_McCauley_Parks_in_1979.jpg


مظاهرة للفهود السود

 كتتان متتحامتتيا هتتنديتتا قتتاد حتتركتتة الستتتقلل التتهنديتتة فتتي سنتتضالتتها ضتتد حتتكمالتهاتتا غتاسنتدي: •

 المتبراطتوريتة التبريتطاسنتية. قتام التبريتطاسنتيون، بعد أن ستيطروا عتلى التهند بتاستتخراج التلح

 وباعوه بأسعار عالية في أوروبا. وقد سنوا قاسنوسنا ينع الهنود من استخراج اللح ويجيز

 ذلتتتتك لتتتتلبريتتتتطاسنتتتتيي فتتتتقط. ستتتتعى غتتتتاسنتتتتدي إلتتتتى إختتتتراج التتتتبريتتتتطاسنتتتتيي متتتتن التتتتهند، لتتتتكنه رفتتتتض

 استتتتتخدام التتتتعنف. سنتتتتظم غتتتتاسنتتتتدي مستتتتيرة شتتتتارك بتتتتها آلف التتتتهنود، وعتتتتلى أثتتتترهتتتتا ختتتترتجتتتتوا

 لستتتخراج التتلح  بأسنفسهم وخرقوا التتقاسنتتون التتبريتتطاسنتتي. اعتتتقل التتبريتتطاسنتتيون غتتاسنتتدي ومتتعه

 ثتتماسنتتي ألتتف متتتظاهتتر- لتتكن الحتتتجاج أثتتار أصتتداء فتتي كتتافتتة سنتتواحتتي التتعالتتم، وأثتتار اسنتتتقادا

 كتتبيرا ضتتد بتتريتتطاسنتتيا؟ اعتتتبر هتتذا التتنضال واحتتدا متتن أنح التتملت فتتي تتتاريتتخ التتنضالت

 متتتتن أتجتتتتل حتتتتقوق السنتتتتسان، بتتتتل إن هتتتتناك متتتتن يتتتتعزون لتتتته التتتتتأثتتتتير عتتتتلى اسنتتتتسحا،ب بتتتتريتتتتطاسنتتتتيا

وتقيق استقلل الهند.

 

مسيرة اللح بقيادة غاسندي
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 هن ثلث سنادلت عملن في مقهى "كوفي تو غو"ليمور ألغور, مارينا أكيلوس وياعيل أور باز: •

 . لتتم يتتدفتتع القهتتى لتتلعامتتلي أتجرا عن ورديتتات "تتتعلم التتهنة"،2007فتتي تتتل أبتتيب ختتلل التتعام 

 وطلب منهم شراء زي أسود على حسابهم، ولم يدفع مصاريف السفر، واعتاد أن يخصم من

 راتتتتبهم فتتتي حتتتال غتتتادر زبتتتون القهتتتى دون دفتتتع حتتتسابتتته. قتتتررت التتتشابتتتات التتتثلث إقتتتامتتتة متتتنظمة

 عتتتمالتتتية لتتتلمطالتتتبة بتتتحقوق التتتنادلتتتي فتتتي القهتتتى. وقتتتررت الدارة ردا عتتتلى ذلتتتك  فتتتصلهن. تجتتتندت

 التعامتلت التثلثتة زمتلئتهن فتي التعمل، وأعتلن التنادلون في القهتى إضترابتا عتن التعمل. ردا عتلى

 ذلتتتك  إدارة القهتتتى استتتتبدلتتتت التتتعامتتتلي  بتتتنادلتتتي تجتتتدد متتتن فتتترع آختتتر. قتتتام التتتنادلتتتون التتتضربتتتون

 بالتظاهر أمام القهى على مدار ساعات عمله، وأقنعوا الزبائن بعدم الدخول " وعدم مساعدة

 القهتتتتى التتتتذي يستتتتتغل التتتتناس". غتتتتضبت إدارة القهتتتتى وقتتتتدمتتتتت شتتتتكوى قتتتتذف وتشهتتتتير متتتتطالتتتتبة

 بتتتتتعويتتتتض متتتتالتتتتي قتتتتدره سنتتتتصف متتتتليون شتتتتيقل ضتتتتد كتتتتل واحتتتتدة متتتتن التتتتنادلت التتتتثلثتتتتة. واصتتتتلت

 التتنادلت التتثلث سنتتضالتتهن عتتلى التترغتتم متتن دعتتاوى التتقذف والتشهتتير، وواصتتلن تتتشجيع التتزبتتائتتن

 عتتلى التتقاطتتعة. بتتعد أستتبوعتتي، ظتتل القهتتى ختتللتتهما ختتالتتيا متتن التتزبتتائتتن كتتليا، اسنكستترت الدارة

وتوصلت إلى تسوية تجديدة مع العاملي، تافظ على حقوقهم.   

دقيقة)  15(أسئلة للنقاش: 

 متتا هتتو الشتتترك فتتي تجتتميع هتتذه التتالت؟ إتجتتابتتة متتحتملة: فتتي تجتتميع هتتذه التتالت•

 ند أن التتتتقوق ل تتتتتعطى ويتتتتجب التتتتطالتتتتبة بتتتتها. وقتتتتد عتتتتمل قتتتتادة التتتتنضال فتتتتي كتتتتافتتتتة هتتتتذه

الالت من أتجل إحداث تغيير ولو كان صغيرا. 

ما هو الفرق بي أساليب النضال التي رأيناها؟ •

أية سبل تبدو لكم  الفضل؟ •

هل تلئم الساليب الختلفة تقيق أهداف مختلفة؟ •



 تتعلمنا فتي التدروس التسابتقة عتن حتقوق السنتسان واسنتتهاكها. حتاولتنا فتي التلقاء التالتي، أنتتلخيص، 

 سنتتفهم متتا هتتي إستتقاطتتات هتتذه التتعرفتتة ـ هتتل سنتتعتبر أسنتتفسنا مستتئولتتي أختتلقتتيا عتتن التتدفتتاع عتتن حتتقوق

 السنسان للخرين، أم أن اللمبالة والسافة تتغلب علينا؟ هل سنحن أقوياء با فيه الكفاية من أتجل

 الصتتتترار عتتتتلى التتتتصول عتتتتلى حتتتتقوقتتتتنا، أم التتتتثمن التتتترهتتتتون بتتتتالتتتتنضال يتتتتجعلنا سنتتتتواصتتتتل التتتتسكوت؟

 وختتتتتامتتتتا، فتتتتقد عتتتترفتتتتنا عتتتتدة حتتتتالت بتتتتارزة متتتتن التتتتنضال متتتتن أتجتتتتل حتتتتقوق السنتتتتسان، قتتتتادهتتتتا "أسنتتتتاس

 عتتاديتتون"- سنتتادلت، ختتياطتتة، شتتبا،ب من أحتتياء فتتقر ومتتحامتتي. إن نتتاح هتتذه التتنضالت يتتبعث المتتل

بشأن القدرة على تغيير الواقع بواسطة عمل فعال وسنشيط.


