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معاداة السام ّية ومعادة الصهيون ّية وانتقاد إرسائيل
ُمذكِّرة إعالم ّية

كمعل ي ن
التطرف.
ِّم� ،بمعلومات ُمحك ََمة
عالمية إمدادكمُ ،
القصد من هذه ُ
ّ
المذكِّرة إال ّ
وموضوعية ودقيقة عن ّ
ش
يُرجى مالحظة أنّنا لم نضع هذا المورد بهدف استخدامه مبا�ة مع الطالب.

ت
بأن
•ويُمكن أن تكون معاداة
ال� تقول ّ
ّ
السامية عىل شكل نظريات المؤامرة ي
اليهود أقوياء بشكل خارق وماكرون؛ أو الصور النمطية عن المظهر الخارجي
لليهود؛ أو اتهام اليهود بأنّهم أثرياء وبخالء ومتعطشون للدماء ويهتمون
أ
ن
يع�
لمرهم فقط .وهناك أيضاً اتهام شائع ّ
بأن تعلق اليهود بإرسائيل قد ي
ّأن اليهود مذنبون بتهمة انقسام الوالء.

المقدمة
أهداف التعلّم
التعريفات
ورقة الحقائق
أ
المتك ّررة الرئيسة لمعادة السام ّية
بعض الفكار ُ

بأن للشعب اليهودي حقاً تاريخياً
•
الصهيون ّية حركة تأسست عىل االعتقاد ّ
المص� ف ي� وطن عىل أرض إرسائيل ،ومنذ عام  ،1948ف ي�
ودينياً ف ي� تقرير
ي
الممتد  -اليسار
تنمية دولة إرسائيل .شكَّل ي
الكث� من اليهود عىل هذا الطيف ُ
أو ي ن
اليم� أو المتدينون أو العلمانيون ،سواء كانوا يقطنون ف ي� إرسائيل أم
ش
استجابةً
السامية المنت�ة واضطهاد
لمعاداة
ال  -الحركة الصهيونية الحديثة
ّ
اليهود ف ي� أوروبا ف ي� أواخر القرن التاسع ش
ع�.

 .1قتلة المسيح
 .2فرية الدم
 .3إساءة استعمال المال
 .4التحكّم ف ي� العالم

يش� إىل معارضة فكرة حق
•معاداة الصهيون ّية مصطلح معقَّد يمكن أن
الحصول عىل دولة ُقوميةُ .وهو يش� يإىل طيف من أ
الفكار؛ من
اليهود ف ي�
ي
ت
ال� تسعى
انتقاد بعض
سياسات دولة إرسائيل وممارساتها ،وخاصة تلك ي
ين
المواطن� يغ� اليهود وحرمانهم من المشاركة الكاملة ،أو إىل
إىل إقصاء
االنتقادات أ
الوسع ،وصوال ً إىل إنكار حق إرسائيل ف ي� الوجود.

 .5نظريات المؤامرة
 .6إنكار المحرقة

مساعدة الطالب ف ي� بناء المرون ّية ضد معاداة السام ّية
قراءات إضافية واستجابات تربوية أخرى
ملحوظات

ت
•وال ينبغي الخلط ي ن
ال� تسعى إىل حل دولة إرسائيل
ب� معاداة
ّ
الصهيونية ي
أ
ين
وب� االنتقاد ش
الم�وع لفعال دولة إرسائيل وسياساتها عند التعامل مع
أ
أ
ن
الفلسطيني� ،لنّه يُمكن توجيه ذلك النقد إىل أي
العربية أو السكان
القليات
ي
ّ
حكومة أخرى
عند ارتكابها أفعال مشابهة.

المقدمة

السامية ف ي� االرتفاع حول العالم .فقد شهدت
يستمر عدد حوادث معاداة
ّ
أ
خ�ة تسجيل أعىل مستوى من حوادث الكراهية المرتبطة بمعاداة
السنوات ف ال ي
ف
ف
1
المتحدة ونسبة نمو بمعدل  60ي� المائة ي� الواليات
السامية ي� المملكة ُ
ّ
2
كب� ومقلق لعدد الحوادث ت
ال� تقع ف ي� المدارس أو حولها.
المتحدة ،مع ارتفاع
ي
ي
و� بعض المناطق أ
ف
الخرى
كب�
والصورة مشابهة بع� فجزء ي
من أوروبا الغربية ،ي
ال�ق أ
حول العالم ،خاصة ي� ش
الوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب
ف
للسامية شائع ي� االتجاه العام.
فإن الخطاب المعادي
ش�ق آسياّ ،
ّ

للصهيونية
للسامية ،وليس كل المعادين
للصهيونية معاداة
•ليس كل معاداة
ّ
ّ
ّ
ب� تلك الفكر ي ن
للسامية .هناك عالقة ُمعقَّدة ي ن
ت� .ويُمكن أن يستغل
معادون
ّ
ب� تلك الفكر ي ن
هذا التعقيد أي شخص يرغب ف� الجمع ي ن
ت� لخدمة أجندته
ي
وتمي� االختالفات ي ن
الخاصة .وأحياناً قد يكون من الصعب جداً فهم ي ز
ب�
تعمد واالنتقاد ش
الم�وع لسياسة الدولة أو أفعالها.
الم َّ
خطاب الكراهية ُ
ت
الكث�ون ّأن المجال بأكمله ُمعقَّد جداً بحيث يمكن اعتباره شخصياً
يف�ض ي
ً
وخصوصيا بالكامل ويستحيل مناقشته
بطريقة متوازنة.

التح� أو العداوة أو العنف أو ت
•معاداة السام ّية هي ي ّ ز
ال�ويع أو خطاب
الكراهية ضد اليهود.

نادراً ما توجد طريقة دقيقة ومتعمقة الستكشاف هذه القضايا ،ويُمكن لذلك
ف
اس صعباً بشكل خاص .قد يتجنب
أن يجعل التعامل معها أ ي� الصف الدر ي
المعلِّمون تلك القضايا لنّهم يغ� متأكدين من معرفتهم ويشعرون أنّهم ليسوا
ُ
للسامية
مستعدين لتناول تلك التحديات  -والنتيجة ّأن الروايات المعادية
ّ
ال� يتداولها الطالب قد تستمر دون ت
ت
اع�اض؛ أو عىل العكس ،يُمكن للجدال
ي
ش
السامية.
خمد من باب الخوف من االتهام بمعاداة
الم�وع أن يُ َ
ّ

•اليهوديّة هي ديانة اليهود .وعمرها نحو  4آالف عام وهي من أقدم
ت
كب�اً من أسس
ال� تُمارس إىل اليوم ،وتُشكِّل ِق َيمها وتاريخها فجزءاً ي
الديانات ي
ً
والسالم .يوجد نحو  15مليون يهودي تقريبا ي� العالم ،ويوجد
المسيحية
ّ إ ف
كب� ف ي� مدى ممارسة اليهود للديانة
تنوع ي
 6مليون منهم ي� إرسائيل .وهناك ّ
ين
القوان� والوصايا
أك� عدد ممكن من
اليهوديّة ،من أولئك الذين يراعون ب
ين
القوان� اليهوديّة ولكنهم يشعرون
اليهودية إىل أولئك الذين ال يراعون
بتعلق ّقوي بالثقافة والهوية اليهودية .وهناك طيف مشابه آ
للراء والممارسة
ّ
ف ي� مسألة التعلق بإرسائيل.

الكث� من استجابات المناهج الحالية
تتحدى عالمة النفس أودري برايان فكرة ّأن ي
لمعاداة السامية كافية .وهي ت
التعليمية شل�ح
تق�ح ّأن محاولة بعض الكتب
ّ
ّ
أ
السامية (خاصة دون إالشارة إىل الفكار العنرصية) يُمكن أن تكون هي
معاداة
ّ
للسامية ،فهي تستمر عىل هذا النحو ف ي� التأكيد عىل الرواية القائلة
نفسها معادية
ّ
باختالف اليهود عن الثقافات أ
التعليمية ف ي� التأكيد
الخرى .وعندما تستمر الكتب
ّ
"كون اليهود هم آ
"متواطئة �ف
الخر" ،ت
التعليمية تكون
تق�ح أودري ّأن الكتب
ّ
ي
3
الثقافية".
عملية تكاثر منطق العنرصيّة
ّ

السامية أن تكون عىل شكل هجمات عنيفة عىل اليهود ،أو
•يُمكن لمعاداة
ّ
ت
افي� المعادي للسامية ،أو تدنيس
إالساءة اللفظية ،أو التهديدات ،أو الغر ي
المقابر أو المعابد اليهودية ،أو رسائل الكراهية ،أو المنشورات المعادية
للسامية عىل وسائل التواصل االجتماعي.
1
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ف
عالمية لتحليل
المعلِّمون بعض
المستخدمة ي� هذه ُ
الطرق ُ
ُ
المذكِّرة إال ّ
الشكال أ
واستكشاف أ
ين
الالجئ� أو
الخرى للتضحية بكبش الفداء :العنرصيّة ضد
السياسيون.
التعصب الطائفي أو الخصوم
ّ

المعل ي ن
ِّم� ف ي� تحقيق فهم أعمق
هذا
صمم ليكون خطوة أوىل لمساعدة ُ
المورد ُم َّ
أ
لبعض أ
ت
تأ� تلك الفكار،
الفكار والمحاور الرئيسة لمعاداة
ّ
السامية ،ومن أين ي
ف
وكيف ش
اس ،وكيف يُمكن مواجهتها .وهو
تنت� ،وكيف قد تبدو ي� الصف الدر ف ي
يشمل ت
بتعمق
اق�احات لقراءات إضافية لمن يرغب ي� استكشاف تلك القضايا ّ
أك�.
ب
خ�اته ف ي�
جين�يشن غلوبال ( ،Generation Globalباستعمال ب
لقد عمل برنامج ي
مجال تطوير المناهج ت
المبتكرة ،ش
بال�اكة مع منظمة
ال�بوية والموارد التعليمية ُ
أمن الجالية اليهودية ف ي� بريطانيا  Community Security Trustإلعداد هذه
خ�يّة تحمي الجالية
عالمية 4.منظمة أمن الجالية اليهوديّة هي منظمة ي
ُ
المذكِّرة ف إال ّ
السامية والتهديدات ذات العالقة.
المتحدة من معاداة
اليهوديّة ي� المملكة ُ
ّ
قدم منظمة أمن الجالية اليهوديّة النصح والمساعدة للجالية اليهوديّة وتدعم
تُ ِّ
للسامية .وتستخدم
اهية المعادية
من يتعرضون لمعاداة
ّ
السامية وجرائم تالكر ّ
ّ
منظمة أمن الجالية اليهوديّة عىل نحو ز
خ�اتها وتجاربها لدعم الجاليات
م�ايد ب
أ
ز ف
ت
المتحدة ،وخاصة الجالية
ال� تتعرض ي
للتمي� ي� المملكة ُ
ّ
الدينية الخرى ي
الدينية المختلفة حول أمن أماكن
المسلمة .وشمل ذلك تقديم النصح للجاليات
ّ
العبادة الخاصة بها ومساعدة منظمة  ،Tell MAMAوهي منظمة تحارب جرائم
ن 5
للمسلم�.
اهية المعادية
ي
الكر ّ

الفكرة المتكررة :موضوع بارز أو متكرر؛ موتيفة .سن ف
المذكِّرة
ُ ي
ُ ِ
ش� ي� هذه ُ
ُ
ُ ّ
السامية .وهي صور نمطية ُمتكررة
متكررة تتعلق بمعاداة
عالمية إىل أفكار
ّ
إال ّ
ّ
والكث� منها قديم جداً ،وأصبح عدد منها تم�سخاً ف ي� العديد من
أو خرافات،
ي
الثقافات لدرجة ّأن مجرد إالشارة يغ� ش
المبا�ة إليها يمكن أن تكون لها قوة
أ
بالغة أ
الثر وأن تحمل ن
مع� معادياً
للسامية
للسامية بدون ذكر الفكار المعادية
ّ
ّ
بال�ض ورة.

معاداة السام ّية :ي ّ ز
التح� ضد اليهود .بينما يظهر ذلك غالباً ف ي� العنف التهديدات
أ
ف
ً
وال�ض ار بالممتلكات أو خطاب الكراهية ،يُمكن أيضا أن يُرى ي� الدب والفلسفة
إ
والروايات االجتماعية أو السياسية .إن معاداة السامية ف� أ
الساس مجموعة
ّ ّ
ّ
ّ ي
تفك� أو نظرة للعالم ،ترتبط عن قرب
من المواقف والمعتقدات ،أو طريقة ي
ت
ال� تتغذى عىل نظريات المؤامرة .وتحدث معاداة
بالمواقف والمعتقدات ت ي
أ
ف
ت
ال� ليس بها يهود .وهي مثل الشكال
أ ّ
السامية حول ز العالم ،ح� ي� الجاليات ي
آ
بالضافة إىل
للتح� ،تسعى إىل جعل جماعة من الناس هم "الخر" ،إ
الخرى ي ّ
فصلهم عن المجتمع ش
وت�يع التعصب والعنف ضدهم .تتغذى معاداة
أ
المتكررة أو الصور النمطية عن اليهود ،ال�ت
السامية عىل مجموعة
من الفكار ُ ِّ
ي
تع� ّعن مجموعة من أ
الفكار العدائية.
ب
معاداة الصهيونية :مصطلح يستخدم لوصف مجموعة كب�ة من أ
ت
ال�
ي
ُ
ّ
الفكار ي
قامة �ف
ف
لمص�هم
تعارض تقرير اليهود
ي
بأنفسهم ،والشعب اليهودي وحقه ي� إال ن ي
وطن قومي .وذلك ث
بكث� ألنّه يوجد تعريف عالمي ُمتفق عليه لمع�
أك� تعقيداً ي
الصهيونية .ت
ع� عنها
ح� ف ي� الفكر اليهودي ،هناك أفهام مختلفة
للصهيونية يُ ب ِّ
ّ
ّ
أناس ينتمون إىل منظورات سياسية مختلفة.

يُرجى مالحظة أنّنا لم نضع هذا المورد بهدف استخدامه ش
مبا�ة مع الطالب.
إن كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات ،يُرجى االتصال بنا عىل @helpdesk
.generation.global

أهداف التع ّلم

المعلِّمون ،فهماً أعمق ث
وأك� تعقيداً ألفكار وتاريخ معاداة
•أن نوفر لكم ،أيها ُ
والصهيونية،
للسامية
الصهيونية؛ وتاريخ الروايات المعادية
السامية ومعاداة
ّ
ّ
ّ
وطرقّ ظهور تلك أ
ف
بالضافة إىل طرق
الفكار
التاريخية ي� الروايات المعارصة ،أ إ
ّ
ارتباط تلك أ
العالمية ونظريات المؤامرة الخرى.
الفكار بالنظرات
ّ

للصهيونية
الكث� من الناس الذين يعتقدون أنّهم معادون
من المهم ففهم ّأن ي
ّ
يع�ون فقط عن انتقادهم لسياسات وأفعال دولة
قد يكونون ي� الحقيقة ب
ت
إرسائيل .ويكون ذلك ش
ال� قد
م�وعاً عند
ي
التعب� عن ذلك بنفس اللغة ي
أ
السياس لي دولة قومية أخرى .ولكن عندما يعتمد
للتعب� عن االنتقاد
تُستخدم
ي
ي أ
السامية ،يُصبح الجدال نفسه ُمعادياً
تكررة لمعاداة
ذلك
االنتقاد عىل الفكار ُ
ّ
الم ِّ
للسامية .ف ي� الحقيقةّ ،إن استخدام أي تصوير أو أفكار معادية للسامية يجعل أي
ّ
جدال معادياً
للسامية.
تّ
ال� تقول ّإن "حبة من براز الجرذ تفسد إناء الحساء بأكمله"
والمقولة
ّ
الصينية ي
صورة رائعة يُمكن استخدامها شل�ح ذلك للطالب.

المعلِّمون ،المعرفة من المصادر الجديرة بالثقة
•أن نوفر لكم ،أيها ُ
ت
أك� عند تسهيل الحوار
ال� س ُتمكِّ نكم من الشعور بثقة ب
والمعلومات ي
والجابة عىل أسئلة طالبكم حول هذا الموضوع.
إ
ف
التفك�
المعلِّمون ،ف ي� تطوير قدرة طالبكم عىل
ي
• فأن نساعد ي� دعمكم ،أيها ُ
ف
� تلك القضايا بطريقة ناقدة ث
أك� ليكونوا ي� موضع أفضل يُمكِّ نهم من
يإدراك آ
ف
للسامية وتحليلها ومقاومتها ،بع� إنشاء مكان ي� صفكم
الراء المعادية
ّ
اس للحوار ف ي� هذا الموضوع.
الدر ي

فإن استخدام أي شكل من أشكال التصوير العنرصي قد يجعل انتقاد
لذلك ّ
أي دولة أخرى انتقاداً عنرصياً ،وعليه فإن إضافة أ
للسامية
الفكار المعادية
أفعال
ّ
ّ
يجعل انتقاد إرسائيل معادياً
للسامية .ومن الممكن جداً ألي موقف ما أن يعارض
ّ
سياسات إرسائيل أو أفعالها دون أن يكون معادياً
للسامية.
ّ

ت
ال� يواجهها الناس عند استكشاف تلك
•تحديد بعض أهم التحديات ي
القضايا؛ ويشمل هذا المورد معلومات عن تلك المساجالت المهمة جداً.
ف
ف
ت
و�
ال� تُ
ناقش ي� إالعالم ي
مع ّأن هذه المساجالت هي ذات المساجالت ي
ف
الحكومات ،يحتمل أيضاً أن تكون هي أهم المساجالت ي� نقاشاتكم
الصفية.
ّ

ورقة الحقائق

أ
ف
تكررة
يل حقائق
المعلِّمون ،ي� تفنيد الفكار ُ
وأرقام لمساعدتكم ،أيها ُ
الم ِّ
ما ي
ف
والمعلِّمون أو يختلفون
المعادية
للسامية ي� النقاش الصفي .قد يتفق الطالب ُ
ّ
التح� ضد اليهود يغ� مقبول ويجب ت
حول بعض القضايا ،ولكن ي ّ ز
اع�اضه عندما
ف
اس كأي شكل آخر من أشكال العنرصية.
يحدث ي� الصف الدر ي

نوص بشدة أن ترجعوا أيضاً إىل مواردنا بعنوان "تدريس الحوار الصعب" قبل
ي
ف
اس .يُمكن الوصول إليه وتحميله
استعمال المواد الواردة هنا ي� الصف الدر ي
من هنا https://institute.global/insight/co-existence/dealing-difficult-
.dialogue

ن
السكا� لليهود ف ي� العالم
صغ�ة  -التعداد
•جاليات ي
ي
ف
ف
أك� جالية لليهود ي� العالم
صغ� ف -الديانة اليهوديّة أصغر ديانة ي� العالم .ب
ي
توجد ي� إرسائيل ،حيث يوجد نحو  6.5مليون يهودي يُمثلون نسبة 73%
السكا� .وتوجد التجمعات السكانية الكب�ة أ
ن
الخرى ف ي� الواليات
من التعداد
ي
فّ
ي
أ
مريكية ( )1.7%وكندا ( .)1%لكن ي� معظم الدول ،يُم ِّثل اليهود
ُ
المتحدة ال ّ
صغ�ة جداً من السكّان  -نحو  0.01%من التعداد العالمي للسكان.
نسبة ي

التعريفات
المستخدم عندما يُختار فرد ما أو
التضحية بكبش فداء :هذا هو المصطلح ُ
جماعة من الناس إللقاء اللوم عليها دون وجه حق ومن ثم معاملتها معاملة
سيئة عىل يد الجماعة أو المجتمع المحيط بها .ويُرى هذا السلوك عىل جميع
التنمر ف� الصف الدراس ت
وح� عنف إالبادة الجماعية.
المستويات  -من ّ ي
ي
عدل
ومعاداة
السامية مثال واضح عىل هذا النوع من السلوك .يُمكن أن يُ ِّ
ّ

تنوع
• ّ
التنوع اليهودي  -اليهود فليست جماعة أحادية الكيان .يوجد هناك ّ
ين
متدين�
والكث� من اليهود يغ�
كب� من أشكال الممارسة ي� الديانة اليهوديّة
ي
ي
ولكنهم يشعرون بانتمائهم إىل الديانة اليهوديّة كثقافة ،أو ت
ح� إىل إرسائيل
2
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الكث� من الخلفيات
كدولة ذات أغلبية يهوديّة .ينحدر اليهود أيضاً من ي
وتوجد لليهود جذور �ف
العرقية المختلفة ومن أجزاء مختلفة من العالم.
ي
تنوعة كالعراق والهند وتونس وأوكرانيا ولبنان وإسبانيا وإثيوبيا.
بالد ُم ّ

وبالضافة إىل العنارص التاريخية ،سوف نستخدم أمثلة
من خطاب الكراهية .إ
7
معارصة مأخوذة من وسائل إالعالم من حول العالم.

 .1قتلة المسيح

بأن للشعب اليهودي
•الصهيون ّية -
الصهيونية حركة تأسست عىل االعتقاد ّ
ّ
المص� ف ي� وطن عىل أرض إرسائيل ،ومنذ عام
حقاً تاريخياً ودينياً ف ي� تقرير
ي
ف
الكث� من اليهود عىل هذا الطيف
 ،1948ي� تنمية دولة إرسائيل .شكَّل ي
الممتد  -اليسار أو ي ن
اليم� أو المتدينون أو العلمانيون ،سواء كانوا يقطنون
ُ
استجابةً
السامية
لمعاداة
ف ي� إرسائيل أم ال  -الحركة الصهيونية الحديثة
ّ
المنت�ة واضطهاد اليهود ف ي� أوروبا ف ي� أواخر القرن التاسع ش
ش
ع�.

المسيحية  -ترتكز مراراً
السامية معلماً من معالم الجاليات
لقد كانت معاداة
ّ
ّ
ف
التال ،عىل فكرة مسؤولية اليهود عن موت السيد
وتكراراً ،كما يرد ي� الملصق ي
المسيح (طبعاً مع نسيان ّأن السيد المسيح نفسه كان يهودياً).
م� ،حيث يضع كاتب إالنجيل
تكررة إىل نص إنجيل ت ّ
يعود أصل هذه الفكرة ُ
الم ّ
8
َ
هذه الكلمات ف ي� أفواه الجمهورَ " :د ُم ُه َعل َْي َنا َو َع َل أ ْوال َ ِدنَا ".لقد كان تحميل اليهود
ن
تب�
للإم�اطورية
المسؤولية عن موت المسيح مالئماً ب
ّ
الرومانية ،خاصة بمجرد ف ي
المسيحية كديانة رسمية ،وبات يُم ِّثل ذلك أحد الهواجس الرئيسة ي� أوروبا
الديانة
ّ
ف
وو ِص َف ذلك االتهام بأنّه الحافز وراء العنف المعادي
ي� العصور الوسطىُ .
للسامية إىل هذا اليوم .وقد تتفاجؤون عندما تعرفون ّأن الفاتيكان أبقى عىل
ّ
9
مسؤولية اليهود عن موت المسيح ت
ح� عام .1965

الجماعية النازيّة للسكّان
•المحرقة  -المحرقة مصطلح يُطلق عىل إالبادة
ّ
اليهود ف ي� أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية .يتفق المؤرخون عىل مقتل نحو
ستة ي ن
مالي� يهودي بشكل ممنهج عىل يد نظام حاكم تأسس عىل المبادئ
ن
ئيسي� كانوا هم
المعادية
للسامية .لقد قُتل آخرون أيضاً ،ولكن الضحايا الر ي
ّ
معاد تماماً
للسامية .وبعد الحرب،
اليهود ،والفكر الذي كان يقود الدولة ٍ
ّ
ين
المحطَّمة إىل االنتقال إىل الواليات
سعى بعض
الناج� من الجاليات ُ
المتحدة أو إرسائيل أو أي مكان آخر .عىل سبيل المثال ،كانت بولندا موطناً
أل ثك� من ثالثة ي ن
أك� الجاليات اليهودية ف ي�
مالي� يهودي قبل الحرب  -أحد ب
ف
العالم آنذاك  -واليوم يعيش أقل من ش
ع�ة آالف يهودي ي� بولندا.

الفلسطي�  -هناك نزاع مستمر عىل أ
ن
ائيل
الرس
الرض ف ي� هذا
•الرصاع إ
ي
ب� ي ي ن
الرصاع ي ن
شعب� يدعون ملكية نفس المكان .يعود الرصاع تاريخياً إىل ما
قبل تأسيس دولة إرسائيل ف ي� عام  1948وهو مستمر إىل اليوم .والطرفان
تفك�هم وحديثهم عن هذا الرصاع.
لهما روايات مختلفة تُشكِّل طريقة ي
ش
�ف من الوقوف
•النشاط ف ي� مجال الحقوق
المدن ّية  -يتمتع اليهود أبتاريخ ُم ِّ
أ
أ
ف
مريكية ،كان لهم دور
تضامناً مع القليات الخرى .ي� أالواليات ُ
المتحدةث ال ّ
ين
المتطوع�
المدنية المريكية ،وكانوا أك� من نصف
كب� ف ي� حركة الحقوق
ي
ّ
ين
الشمالي� البيض ف ي� ش
م�وع Mississippi Freedom Summer Project
ف� عام  .1964وأثناء ستينيات القرن الما�ض  ،كان ث
محام�
أك� من نصف
ي
ي
يي
ين
النشط� ف ي� الجنوب من اليهود.
المدنية
الحقوق
ّ

 .2فرية الدم

أ
تكررة الرئيسة
بعض الفكار ُ
الم ّ
السامية
لمعادة
ّ

هو االعتقاد بأن اليهود يخطفون أ
ين
المسيحي� ويقتلونهم ليخلطوا دمائهم
الطفال
ّ
ف
بأطعمتهم الشعائرية .ويعود أصلها إىل مدينة نورش � ت
إنجل�ا عام  ،1144وقد
ي
ظلت حافزاً للعنف طيلة تف�ة العصور الوسطى وهي مستمرة إىل يومنا هذا.

الخيال"
يل وصف الدكتور برايان كلوغ من جامعة أوكسفورد لفكرة "اليهودي
ي
ما ي
التأث� الممزوج (والمتناقض غالباً)
الكاريكات� المعادي
للسامية الذي يتشكل من ي
ي
ّ
أ
للسامية:
تكررة للخطاب المعادي
من ي
الكث� من الفكار ُ
ّ
الم ِّ

ينتمي اليهودي إىل شعب ش�ير منفصل عن الجميع ،ليس بعاداته
الجماعية؛ ُمتغطرس لكنه ُمتمسك حرفياً بالقانون
بشخصيته
فحسب بل
ّ
ّ
بشكل ت ز
م�لّف ،لكنه فاسد؛ ُمبهرج وصارخ لكنه ُمتكتم .يبحث اليهود دائماً
ن
مخادع� .والئهم
عن تحقيق الربح ،وهم عديمو الرحمة بقدر ما هم
ي
ن
لب� جلدتهم ،وحيثما ذهبوا يقيمون دولة داخل الدولة ،ويستغلون
فقط ي
ف
ت
ال� يعيشون وسطها .يدهم الخفية تتحكم ي� البنوك
المجتمعات ي
والأسواق و إالعالم .وعندما تندلع الثورات أو تحارب الدول ،يكون اليهود
 المتماسكون ،الأقوياء ،الأذكياء ،العنيدون  -هم دوماً الذين يتحكمون6
رساً ي ف� الأمور ويحصدون المكافآت.
أ
أ
ت
تخ�نا
ال� ب
سيكون لدى جميع الناس فكرة ز عىل القل عن بعض تلك الفكار ،ي
والكث� منها
التح� لروايات العالم الذي نعيش فيه.
الكث� عن مدى إثراء
ي
ي
هذا ي ّ
الثقافة أ
مطمور بعمق ،خاصة ف
الوروبية ،لكن من أين ت
تأ� وما معناها اليوم؟
�
ي
ي
الكث� منها ُمتجذر ف ي� سنوات وسنوات من
سوف تالحظون ونحن نستكشفها ّأن ي
التاريخ.
وساعد ذلك القدم ف� غرس تلك أ
الفكار ف
الكث� من الثقافات .ن
ويع� ذلك أنّه
�
ي ي
ِ َ ي
ي
دون ت
اك�اث ،مما يساهم مراراً وتكراراً ف ي� تطبيع ذلك الشكل
يُمكن إالشارة إليها
3
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ع� والقرن ش
وظهر تشديد جديد عىل ذلك ف ي� القرن التاسع ش
الع�ين ،ولم يزل
ين
المرصفي� اليهود
بأن هناك زمرة رسية من
مستمراً فإىل يومنا هذا مع االعتقاد ّ
المال العالمي وتستخدمه لتوليد المزيد من المال لنفسها،
تتحكم ي� النظام
تظلم الجاليات يوالمجتمعات أ
الخرى وتُثقل عليها .ومن دالالت ذلك أنّه
بينما
أ
ت
ال� تتسبب غالباً ف ي�
يُمكن إلقاء اللوم عىل اليهود بسبب الزمات االقتصادية ،ي
وقوع االضطرابات السياسية.

أ
ن
المث� مقارنة ي ن
خش� من العصور
من ي
هات� الصور يت� .الصورة الوىل لنقش ب ي
عىل يد اليهود �ف
نت
ر
ت
مدينة
من
لسايمون
المزعومة
القتل
لجريمة
الوسطى
ي
أ
مدينة نورش 10.ويُمكن التعرف عىل الشخاص الذين يعتدون عىل الولد أنّهم
ت
بأن اليهود قتلة يقتاتون عىل دماء
يهود من
ال� تقول ّ
مالبسهم .وذات الفكرة ي
ن
يش� إىل ّأن اليهود
الضحايا توجد ف ي� رسم
اليم� ،الذي ي
الكاريكات� الحديث إىل ي
ي
يأكلون لحم أ
الطفال العرب ش
الكاريكات�ي
وي�بون دمائهم 11.وهذا الرسم
ي
بالذات مثال جيد عىل كيف يُمكن أن تُ ن ز َ�ع ش
ال�عية عن االنتقادات السياسية
للسياسة الرسائيلية  -ف� هذه الحالة قتل أ
ن
الفلسطيني� ،باالعتماد عىل
الطفال
إ
في
ي
أ
للسامية .استخدم النازيون أيضاً ي� ثالثينيات القرن
تكررة المعادية
الم
الفكار ُ
ّ
ِّ
�ض
الما نسخاً مختلفة عن ذلك  -تصوير اليهود كأشخاص ت
ين
مف� ي ن
مولع�
س�
ي أ
ف
الكث� من نظريات المؤامرة المعادية
جنسياً بالطفال ،وهي لم تزل موجودة ي� ي
للسامية اليوم عىل ت
االن�نت.
ّ
تستخدم الكث� من هذه أ
المتكررة دائماً بالجمع ي ن
ب� بعض منها.
ال
ُ
ي
فكار ُ ِّ
ف
يُمكن رؤية مثال جيد عىل ذلك ي� هذا االقتباس المأخوذ من بحث بعنوان "عن
اليهود وأكاذيبهم" بقلم مارتن لوثر" :إذن فنحن مذنبون لأنّنا لم ننتقم لكل تلك
ي ن ت
الدماء بال�يئة ،دماء الرب ودماء
ال� ُس ِفكَت عىل مدار ثالث مائة عام
المسيحي� ي
أ
ت
ن
الح� .إنّنا مذنبون
بعد ي
ال� سفكوها منذ ذلك ي
تدم� القدس12،ودماء الطفال ي
لأنّنا لم نذبحهم".

هذه الصورة مثال إيضاحي جيد لهذه النقطة  -مع إنّها تعود أصال ً إىل منتصف
القرن ش
الع�ين ،فقد أُعيد استخدام هذه الصورة بالذات ف ي� أحد المواقع
إال ت
لك�ونية الحديثة .والفكرة هنا ّأن اليهود يستخدمون قوتهم المالية "للوقوف
وراء" الحكومات والتحكم فيها حول العالم.

 .4التحكّم ف ي� العالم
تكررة رقم  ،3حيث
تكررة غالباً ارتباطاً وثيقاً بالفكرة ُ
ترتبط هذه الفكرة ُ
الم ّ
الم ّ
أ
إنّها ت
الكث� من تلك الفكار
تف�ض التالعب بالقوة السياسية بع� المال .وتتأصل
ي
ف� نص معاد للسامية بعنوان بروتوكوالت حكماء صهيون .كُتب هذا النص �ف
ٍ
ي ٍ
ّ
ي
للسامية ويزعم أنّه ملحوظات خاصة بجماعة
روسيا أثناء تف�ة من القمع المعادي
ّ
يهوديّة رسيّة تُخطط للسيطرة عىل العالم ،مع تشديد خاص عىل الهيمنة
السياسية واالقتصادية رساً.

 .3إساءة استعمال المال
طم ي ن
اع�
منذ العصور الوسطى ،كانت صورة جميع اليهود كأشخاص بخالء ّ
الوف� رساً ،من خالل ت
اف�اس الضعيف والمغلوب عىل أمره ،ولم
يكدسون المال ي
ش
للسامية .الصورة التالية مأخوذة من كتاب أطفال ن�ه
تزل فكرة شائعة معادية
ّ
أك� الجرائم بهدف
بأن "المال هو رب اليهود .وهو يرتكب ب
النازيون وهي تقول ّ
كب� من المال ،ت
كسب المال .ولن يهدأ ت
ح�
ح� يستطيع الجلوس عىل كيس ي
13
يُصبح ملك المال".

إصدارات مختلفة من بال�وتوكوالت ،وبعضها يستخدم تصويراً لحيوانات سامة

14

كُتب النص ف� عام  1902عىل أ
الرجح وفضحت صحيفة التايمز أمره كونه خدعة
ِ َ
ي
أ
 1921ف� سلسلة من المقاالت ت
ال� َّبينت رسقة معظم تلك الفكار من
ف ي� عام
ي
ي
نصوص قد نُ ش�ت من قبل وأُعيد استخدامها لغرض آخر وهو شن� ت
االف�اءات
للسامية .وعىل الرغم من فضح أمرها كخدعة ،شن� النظام النازي
فالمعادية ن ّ
وه�ي فورد ف ي� الواليات المتحدة تلك بال�وتوكوالت بحماسة .وتكفَّل
ي� ألمانيا
بن�  500ألف نسخة من بال�وتوكوالت ش
فورد ش
ون� سلسلة ضخمة من المقاالت
ف
الدول  -أبرز مشاكل العالم" ي� صحيفته إالخبارية "Dearborn
بعنوان "اليهودي
ي
."Independent
4
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ولم تزل بال�وتوكوالت متوفرة عىل نطاق واسع  -عىل شبكة ت
االن�نت وهي تُ شن� ف ي�
ال�ق أ
ش
الوسط وآسيا ،حيث تُرى دائماً كنصوص موثوقة تصف المكيدة اليهودية،
ً
وتش� إليها وسائل إالعالم والشخصيات السياسية
بدال ً من كونها شيئا زائفاً ،ي
كنصوص موثوقة.

 .5نظريات المؤامرة
االن�نت زيادة هائلة ف� شن� نظريات المؤامرة .أ
فالفكار ت
شهد مولد ت
ال� كانت
محجوبة ف� السابق وكان يسهل يالحكم عليها بأنها هراء وغ� معقولة يت شن� النآ
ُ
ّ
ي
ي
بع� وسائل التواصل االجتماعي وتُ َت َداول باستفاضة عىل موقع يوتيوب .وهناك
ت
السامية
ال� قد ال تبدو مرتبطة بمعاداة
ّ
عدد من أنظريات المؤامرة المختلفة ي
أ
للسامية.
تكررة المعادية
للوهلة الوىل إال أنّها تشتمل غالباً عىل بعض الفكار ُ
ّ
الم ِّ
ف
اسية عن نص بروتوكوالت حكماء صهيون،
قد ال يعرف الشباب ي� صفوفنا الدر ّ
المستن�ون (أو الطبقة
لكنهم سيكونون قد سمعوا عن مصطلح ( )Illuminatiأو
ي
ت
والكث�
ال� تُتهم أيضاً بكونها مؤامرة رسيّة للتحكم ف ي� العالم.
ي
ي
المستن�ة) ،ي
ف
المستن�ة
المستخدمة ي� نظريات المؤامرة المربوطة بالطبقة
ي
من المصطلحات ُ
السامية.
تعكس تأثرها الواضح بمعاداة
ّ
المستن�ة
لذلك ،عىل سبيل المثال ،عند إالشارة إىل المؤامرات المربوطة بالطبقة
ي
ش� بعض ُمنظري نظريات المؤامرة ف ي� الواليات
من أجل تقييد ملكية السالح ،يُ ي
ن
الصهيو�" أو "الدولة
المتحدة إىل التهديد المحسوس من "حكومة االحتالل
ي
الخفية" .أُ ِخذَ ت الصورة أعاله من موقع مؤامرات ت
يق�ح ّأن حركة التحكم ف ي�
ّ
17
والشارة
السالح هي محاولة إلبقاء الواليات المتحدة تحت السيطرة اليهودية .إ
للتعب� عن فكرة "المؤامرة اليهودية الدولية"
إىل تلك الروايات هي طريقة ُمشفَّرة
ي
لل�وتوكوالت ،بدون استخدام تلك اللغة.
ب
وتوجد فكرة مشابهة ف ي� إالشارات إىل عائلة روتشيلد ف ي� روايات المؤامرات
ت
ال� تدور حول مؤامرة يغ� مرئية تتحكم ف ي� العالم
المشابهة ،خاصة تلك ي
ف
بلدرب�غ ومنتدى االقتصاد العالمي ي� دافوس وأرض
رساً  -من خالل مجموعة
ي
مخيم بوهيميان غروڤ " ."Bohemian Groveوهنا تُستخدم إالشارات إىل عائلة
ت
ال� كانت عائلة مرصفية يهودية قوية ف ي� الواليات المتحدة ف ي� القرن
روتشيلد ،ي
ن
ش
المعارصة
الع�ين ،كرمز
ي
"للمرصفي� اليهود" .ويُمكن استخدام الشخصيات ُ
أ
الخفية ،مثل جورج سوروس،
الخرى كجزء من نفس الرواية المتعلقة بالمؤامرة
ّ
أ
رجل العمال المرموق عالمياً الذي استخدم ماله لدعم قضايا الديمقراطية
18
وحقوق إالنسان حول العالم.

أ
أ
ت
ال� تدور حول أحداث
ومن المثلة الكالسيكية عىل ذلك ي
الكث� أمن الفالم ي
المثبتة المتعلقة
 .9/11مع ّأن هناك سلسلة واضحة من الحداث والمسؤوليات ُ
الكث� من ُمنظّري نظريات المؤامرة إنّها كانت
بتلك الهجمات إالرهابية ،يقول ي
عملية داخلية ارتكبتها قوات رسيّة تعمل لدى النخبة السياسية  -مثلما توضح
دونات إال ت
لك�ونية 15.وبعض تلك مقاطع
الم ّ
الصورة أعاله المنشورة عىل إحدى ُ
يعت�
الفيديو يلوم اليهود علناً بأنّهم هم المسؤولون عن الهجمة ،وهو ما ب
ببساطة أمراً معادياً للسامية.
وتستخدم مقاطع الفيديو أ
الخرى لغة ُمشفَّرة ث
للتعب� عن نفس الفكرة،
أك�
ي
ش� إىل مسؤولية الصهاينة أو النظام العالمي الجديد .وهذه أمثلة جيدة
حيث تُ ي
للسامية لبعض من لغتهم؛ فجمهورهم يعرف أنّهم
المعادين
تشف�
عىل طرق
ي
ُ
ّ
السامية ألنّهم
يقصدون اليهود ،وهم يعتقدون أنّه ال يُمكن اتهامهم بمعاداة
ّ
لم يذكروهم باالسم.

ت
كاريكات�ي يوضح العالقات
الكاريكات�ي ،المنقول عن رسم
يق�ح هذا الرسم
ي
ي
ين
غذِّ
تأث� روتشيلد يُ ي وكاالت
ب� الجماعات السلفية الجهادية إالرهابيةّ ،أن ي
19
سالمية .وهناك
استخبارات عدد من الدول ،إ
بالضافة إىل الجماعات إالرهابية إال ّ
كب� عىل شبكة ت
االن�نت لفكرة عمل داعش والقاعدة تحت سيطرة
أيضاً رواج ي
مؤامرة يهودية دولية.

إن الكث� من أ
الفكار الرئيسة لنظريات المؤامرة تلك هي تحديثات جديدة للفكرة
ّ ي
المذكورة أعاله  -فهي تُعطى عناويناً جديدة دائماً
للسامية.
لك ال تبدو معادية ف ّ
ي
كث�اً ئز
باشم�از ي�
(منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ،عوملت معاداة
السامية ي
ّ
تشف� ي ّ ز
تح�هم
الكث� من معادي
الغر� ،لذلك
السامية إىل ي
يسعى ي
ي
ّ
التفك� ب ي
المصطلحات أ
الخرى ت
مستهلك رواياتهم).
ال� ستكون مألوفة لدى
باستعمال
ي
ي
الكاريكات�ي ف ي� الصفحة السابقة 16منظوراً معادياً
للسامية كنوع
يضع الرسم
ي
ّ
من المؤامرة وراء المؤامرات ،حيث ت
يق�ح ّأن اليهود يكمنون وراء جميع نظريات
المؤامرة المختلفة الموجودة عىل شبكة ت
االن�نت.

5
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مساعدة الطالب ف
�
المرونية
بناء
ي
ّ
السامية
ضد معاداة
ّ
أ
أ

وآخر أ
ن
"صهيو�" .حيث يُستخدم
المثلة عىل ذلك طريقة استعمال مصطلح
ي
ف
ش
المنت�ة
للسامية
ذلك المصطلح غالباً كرمز آخر "لليهودي" ي� الروايات المعادية
ّ
االن�نت .ف
عىل شبكة ت
و� الوقت ذاته ،هناك استعمال ت ز
م�ايد لمصطلح "صهيو"
ي
ن
ً
للسامية)،
اليم� المتطرف كنوع من المسبة المعادية
(مصطلح
يستخدمه غالبا ي
ّ
ف
ف
المتحدة.
وقد زاد استخدامه ي� المزيد من الروايات السياسية السائدة ي� المملكة ُ

كما هو حال الشكال الخرى للروايات المتطرفة ،من المهم جداً منح الطالب
الفرص الستكشاف تلك أ
الفكار
المعلِّمون بالثقة لتناولها ،سوف يبحث الطالب عن
وهدمها .إذا لم يشعر ُ
إالجابات ف� أماكن أخرى وربما يجدون أنفسهم يبحثون عن الفهم عىل ت
االن�نت
ي
أ
للسامية .ف ي� النهايةّ ،إن أهم طريقة لتناول
سيقابلون بالفكار المعادية ت ّ
ولكنهم ُ
يّ ز
ال� تُمكِّن الشباب من االستكشاف
التح� تكون أبإنشاء السياقات الصفية ي
أ
التنوع من جميع النواع ،وهناك شواهد عىل ّأن المشاركة
فوالشعور بالريحية مع ّ
جين�يشن غلوبال ( ،)Generation Globalالذي يستخدم
ي� برامج مثل ي
إيجا� عىل
الحوار ليتمكن الشباب من تجربة االختالف ،يُمكن أن يكون لها ي
تأث� ب ي
الصفية ي ف� مورد "التعامل
نوص بالعمل عىل بعض التدريبات
الشباب 23.نحن ي
ّ
أ
ت
تحد مع الطالب.
ال� تنطوي عىل ٍ
مع الحوار الصعب" قبل التعامل مع الفكار ي

ّإن هذا ت
ال� ي ز
للسامية
تعمد للمصطلحات المستخدمة ف ي� إالساءة المعادية
الم َّ
م� ُ
ّ
ت
ن
للسامية .لكن كما رأينا ،فهذه
سيئ� باق�اح ّأن أفكارهم ليست معادية
تسمح للم
ّ
ُ ي أ
للسامية ُمتنكِّرة ف ي� ثوب جديد.
تكررة التقليديّة المعادية
مجرد تكرارات للفكار ُ
ّ
الم ِّ
ف
و� الواقع ،إذا عدتم إىل اقتباس برايان كلوغ أعاله واستبدلتم كلمة "يهودي"
ي
ن
بكلمة "صهيو�" ،ستتضح لكم المواقف الكامنة وراء هذا ت
ال� ي ز
م� اللغوي.
ي

 .6إنكار المحرقة
تعمد لنحو  6مليون
والم َّ
مع ّأن المحرقة  -الحقيقة التاريخية للقتل النظامي ُ
تعمدة المعادية
الم َّ
يهودي عىل يد النظام النازي  -تُم ِّثل أبشع جريمة للإبادة ُ
تكررة للروايات المعادية
ّ
للسامية ،فهي يُشكَّك فيها أغالباً وتُستخدم كفكرة ُم ِّ
ش
خوارزميات محركات
للسامية .هناك عدد من الفكار الرئيسة هنا ،وبعضها تن�ه
ّ
ّ
بأن المحرقة لم تحدث .ت
وتق�ح
البحث دون قصد 20.وتقول الرواية الرئيسة ّ
هذه الرواية ّأن أعداد المحرقة وآلياتها ُمبالغ فيها جداً و/أو أنّها لم تكن جزءاً من
بأن اليهود ت
اخ�عوا
للسامية.
تعمدة معادية
ويصاحبها دائماً اتهامات ّ
سياسة ُم َّ
ّ
الستغالل تعاطف آ
الخرين.
فكرة المحرقة كرواية

إن كنت ستستخدم الحور الصفي لتناول القضايا ،إذن فكِّر ف ي� بعض النشاطات
ف
ت
جين�يشن
ال� تستخدم المصادر الموجودة ي� برنامج ي
والطرق المذكورة أدناه ،ي
غلوبال (.)Generation Global

توضيح الفهم قبل الحوار
24

•هل يفهم الطالب ما المقصود بالتضحية بكبش فداء؟

أ
ف ي� ش
خد َمت
ال�ق الوسط ،يُجادل البعض غالباً ّ
الم َلفّقة اس ُت ِ
بأن هذه الرواية ُ
ين
التفك� التآمري غالباً
الفلسطيني� من أرضهم .ويشدد هذا
لحشد الدعم إلخراج
ي
ف
تفس� الشواه د المادية
صغ�ة بعينها ي� قصص الشهود أو إعادة ي
عىل تفاوتات ي
 بدون أي إشارة إىل الكمية الهائلة والشاملة للشواه د التاريخية .من المهمالتشديد عىل أن إنكار المحرقة ال يحدث ف� الحقيقة بسبب أ
الفهام والتصورات
ّ
للتاريخ ،أو وجود رأي خاطئ ،يلكنه رواية معادية للسامية عمداً .و�ف
المختلفة
ّ
ي
نفس وقت إصدار تلك التأكيدات ،ت
الم ي ن
للسامية ّأن
يق�ح بعض ُ
سيئ� المعادين ف ّ
سياسات إالبادة الجماعية للمحرقة ينبغي أن تستمر .ويُذكر ذلك أحياناً ي� أجزاء
تعمد للرموز النازيّة .وتُستخدم
الم َّ
أخرى من الرواية؛ أوأحياناً بت�ز من االستخدام ُ
أ
للسامية
الفكار والصور والسماء من المحرقة غالباً كجزء من إالساء المعادية
ّ
أ
وحشية.
ال ثك�
ّ

•هل يفهم الطالب الفرق ي ن
الصهيونية واالنتقاد
السامية ومعاداة
ب� معاداة
ّ
ّ
ش
الم�وع لدولة إرسائيل؟
•هل يفهم الطالب ما هي نظرية المؤامرة؟ هل بوسعهم إعطاء أ
المثلة؟ هل
تفس� إالعجاب بنظريات المؤامرة؟
يُمكنهم ي
•هل يفهم الطالب مصطلح إنكار المحرقة؟

االرتباط بالتجارب الشخصية

ال�ق أ
ف
الكث� من بالد ش
الوسط ،يكون إنكار المحرقة إما جزءاً من السياسة
ي� ي
ف
ت
ال� رعت بانتظام مؤتمرات إنكار المحرقة)
ّ
الرسمية (كما هو الحال ي� إيران ،ي
ومال ضخم .والرد عىل محاكمة الكاتب
سياس
وإما قضية يُبذل فيها جهد
ي
ي
نس روجيه غارودي ف ي� عام  1998مثال جيد عىل ذلك .ذكر غارودي ف ي� كتابه
الف أر ي
المؤسسة للسياسات إالرسائيلية" ّأن المحرقة كانت خرافة ت
اخ�عها
ساط�
"ال
ي
ُ
ِّ
اليهود لتحقيق مكاسب مالية وسياسية .وكان الرد عىل عمل غارودي ف ي� أرجاء
الكث� من المنافذ
كب�ة من ي
العر� مدهش .لم يكن هناك فحسب تغطية ي
العالم ف ب ي
العر� ،بل كان هناك أيضاً دعم هائل لروايته .وكان ذلك
إالعالمية ي� العالم ب ي
عىل شكل مقاالت الصحف إالخبارية (الصحف إالخبارية الحكومية) المدافعة
عن كتابه ،ت
وح� إطالق حملة ف ي(� إالمارات العربية المتحدة) لتغطية مصاريفه
ت
ال� بت�عت فيها زوجة زعيم إالمارات العربية المتحدة بمبلغ  50ألف
القضائية ،ي
ف
ن
ً
أمريك .واقتبس من جداالته أيضا الرئيس إالير يا� ي� خطبة أذاعتها محطة
دوالر
ي
راديو طهران.

"أساسيات الحوار" 25.اطلب من
•نفِّذ تدريب عجلة الهوية ف ي� الصفحة  41من
ّ
ش
"�ء ال
الطالب التشارك مع بعضهم حول
كيفية استكمال هذه العبارة ي
ن
كو�  . . .هو .". . .
أريد أن أسمعه أبداً مرة أخرى عن ي

ف
ت
ال� تبدأ بـ "جميع . . .
•اطلب من الطالب التأمل ي� خطر العبارات ي
هم .". . .

•اطلب من الطالب التأمل فيما إذا وقعوا من قبل ككبش فداء شخصياً أو
كجزء من جماعة ينتمون إليها .ماذا قيل؟ كيف شعروا إثر ذلك؟ ماذا يُمكن
قوله كدفاع؟
السامية؟ كيف شعروا عندما رأوها أو سمعوها؟
•أين شهد الطالب معاداة
ّ

•استكشاف الحرية الدينية ف ي� مجتمعهم .ف ي� هذا الدرس المأخوذ من مادة
جين�يشن غلوبال ( ،)Generation Globalيتقىص
البند  18فمن مواد برنامج ي
عدم حقوق الجماعات الدينية ذات أ
الطالب � مدى ت
القلية ف ي�
اح�ام أو
ي
لك تُركِّز فقط
مدارسهم ومجتمعاتهم .يُمكن تعديل هذه المادة بسهولة ي
عىل اليهوديّة.

ف� المناطق أ
حرك ما يبدو غالباً
الخرى من العالم ،يُمكن
ي
لقلة الفهم العميق أن تُ ِّ
ف
فإن مواد
كأنّه قبول عابر
لقضية تحريف المحرقة .ي� الهند ،عىل سبيل المثالّ ،
المنه ج السطحية ف ي� المدارس غالباً تعرض هتلر فقط "كزعيم قوي أفاد ألمانيا"،
أ ق
خال�ّ 21.إن عدم فهم ش
�ور
بدون أي
استكشاف أعمق للسياق أو الحكم ال ي
سياسات هتلر ن
صدمون عندما تقابلهم ش
ال�كات التجارية أو
يع� ّأن الزائرين ي
َ
ُ
ي
ت
ال� تحمل صوراً نازية أو صورة هتلر ،أو ،كما هو الحال ف ي� إحدى
ُ
المنتجات ي
ف
22
ن
شخصية مع هتلر".
متاحف الشمع ي� إندونيسيا ،تتس� الفرصة "اللتقاط صورة
ّ

أ
نوص
لك نجعل الطالب يفكرون ف ي�
ّ
• ي
الشمولية واالنتماء إىل جماعات القلية ،ي
بنشاطات التعاطف وتدريبات دراسات الحالة من مادة البند  18من مواد
جين�يشن غلوبال ( .)Generation Globalف ي� هذا الدرس ،يجري
برنامج ي
الطالب نشاطاً صفياً بسيطاً لجعلهم يفكرون ف ي� إالنصاف ،ومن ثم ينظرون
ف ي� بعض دراسات الحالة المأخوذة من الواليات المتحدة والسودان وباكستان
ت
وإيري�يا وكازاخستان.
6
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التأث�ات ،أسئلة تسأل الطالب عنها
تفكيك ي

التعليم عن المحرقة

ف
التفك� ف ي� كيفية (أو عدم) استهالكهم للروايات بطريقة
•لمساعدةف الطالب ي� ف ي
ش
نوص بتدريس
ناقدة ،ي
و� أدوارهم ي� ن� و/أو محاربة روايات الكراهية ،ي
جين�يشن غلوبال ( )Generation Globalالذي
الدرس  4من مواد برنامج ي
يدور حول قوة الرواية 26.هناك نشاطات لمساعدة الطالب ي ف� فهم طريقة
وصولهم للمعلومات ،أو إذا ما كانوا ف ي� فقاعة معلوماتية ،أو كيف يكونون
جزءاً من المشكلة أو جزءاً من الحل ف ي� انتشار الروايات الكاذبة ،وما الردود
المالئمة عىل روايات الكراهية والروايات المؤذية.

المتحدة)https://www.het.org. :
•المنظمة التعليمية عن المحرقة (المملكة ُ
uk/login (excellent free resources, but you have to create a free
account)
المتحدة)https://www. :
•مركز التعليم عن المحرقة (المملكة ُ
holocausteducation.org.uk/teacher-resources/materials/
•المتحف التذكاري للمحرقة (الواليات المتحدة)https://www.ushmm. :
org/educators/lesson-plans

ّمت أنا عن اليهوديّة واليهود؟ ما الذي أثر ف ي� آر ئ يا�؟ إن كنت تريد
•كيف تعل ُ
أن يق�ض ي طالبك الوقت ف ي� فهم كيف تتشكل آرائهم ِوق َيمهم ،سواء كان
بوسعهم رؤية القضايا كقضايا معقدة بدال ً من رؤيتها بمصطلحات ثنائية
وتأث�اتهم،
وبسيطة،
وأن يكونوا ناقدين من حيث التعامل مع مصادرهم أ ي
"السود
عندئذ فكّر ف ي� النشاط " 5 .1كم أنا ُمتأكد؟" و/أو النشاط 6 .1
أ
والبيض والرمادي بينهما" و/أو النشاط " 7 .1السفينة الجيدة "آر ئ يا�"" ف ي�
27
مورد "الحوار الصعب".

موارد تعليمية عن معاداة السام ّية

ن
مجا� من منظمة ياد ڤاشام (إرسائيل)http://www. :
تدري� ي
•مساق ب ي
yadvashem.org/education/online-courses/antisemitism.html

ف
جين�يشن غلوبال
•إذا كنتم تشاركون ف ي� برنامج الحوار
المدرس ي� برنامج ي
ي
ف
ئ
مر� مع
(،)Generation Global
فكروا ي� التواصل معنا لحجز مؤتمر ي
28
مدرسة يهوديّة ف ي� إرسائيل.
•إن كنت قادراً عىل شمل شخص يهودي ف ي� حوارك ،ماذا تريد أن تسأله؟
•ما "الما�ض ي " الذي أجلبه معي إىل هذا الحوار؟
وصادق� من حيث ي ز
ين
ين
تح�اتهم.
منفتح�
حاول أن يكون الطالب
السئلة أ
•طرح أ
ال بك� إلدارة شدة االنفعال
•لماذا يُمكن أن يُضحي الناس بكبش فداء؟
أ
ت
ال� تحظى بها جماعات
•
هل تستحق جماعات القلية نفس الحماية ي
أ
الغلبية؟

I HRA definition of Antisemitism: https://www.bod.org.
uk/wp-content/uploads/201409//IHRA-definition.pdf

	•

Holocaust Educational Trust (UK): https://www.het.org.
uk

	•

 nti Defamation League (United States): https://
A
www.adl.org/education-and-resources/resources-foreducators-parents-families

	•

United States Holocaust Memorial Museum (United
States): https://www.ushmm.org/confront-antisemitism/
teaching-about-antisemitism

	•

•منظمة اليونسكوhttps://en.unesco.org/themes/holocaust- :
genocide-education/antisemitism
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•هل المادة  18من إالعالن العالمي لحقوق إالنسان مهمة لك؟

المتحدة)  -مورد أفالم عن حياة اليهود ف ي�
الملك (المملكة ُ
•متحف الحرب ي
الساميةhttps://www.iwm.org.uk/ .
أوروبا قبل المحرقة وعن معاداة
ّ
learning/resources/the-way-we-lived-exploring-jewish-life-andculture

•هل تشعر بالمسؤولية عن تأييد حقوق آ
الخرين؟
هل هناك أي حدود لذلك؟
•هل يستحق كل ش
الب� المعاملة بمساواة؟
ت
ال� تدعم إجابتك؟
ما ِ
الق َيم ي
الق َيم؟
تم� يكون من الصعب تطبيق تلك ِ

قراءات إضافية واستجابات تربوية
أخرى
فهم اليهوديّة
•"دليل رجل ش
ال�طة إىل الديانة اليهوديّة" من إصدار منظمة أمن
الجالية اليهوديّةhttps://cst.org.uk/data/file/b/9/Police%20 :
Officer%27s%20Guide%20to%20Judaism%20web.1509378487.
pdf
المتحدة)http://www.bbc.co.uk/schools/ :
س (المملكة ُ
•مدارس ب ي� ب ي� ي
religion/judaism

7
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