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أربƠƠƠي طفƠƠƠل
غير عنصري؟
حديث عن العنصرية واالختالف

الِعرقƠƠƠي فƠƠƠƠي بيوتƠنƠƠƠƠا.
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هــــــذا الدليــــل مــــن إصـــدار فريــق عمـــل يجــوب.
يجـوب هو أحـد مشاريـع حجـرة ورقـة مقـص وهي منظمـة اجتماعية

أسســت مــن أجــل تعميـــق التواصــــل بيننـــا عن طريـق اللـعـب



عزيزي/ عزيزتي األم، األب

ــم  ــف و�هت�مك ــذا ا�ل ــم ه ــكرًا لتحميلك ش
التحــدث  قراءتــه.   � والبــدء  با�وضــوع 
�طفالكــم عــن الُعن�يــة قــرار ليــس بالســهل 
و� ا�غلــب أنكــم � تُخوضــوا ُمحادثــة كهــذه 
�ن  وآمهاتكــم.  آبائكــم  مــع  قبــل  مــن 
موضوًعــا كهــذا -رغــم حضــوره � تاريخنــا 
ا©ســ§مي-، إ�ّ أن الجميــع يُحــاول أن يتجنــب 

خوض نقاش حقيقي بشأنه � هذه ا�يام. 

...

كتƠƠƠƠƠابƠƠƠة/ رفƠƠƠƠƠƠƠاه سحƠƠƠƠƠاب
مراجعة/ د. هبة حريري ومريم رياض
تنفيƠƠƠƠذ وتصميƠƠƠƠƠم/ فريƠƠƠƠƠق يجƠƠƠƠƠوب

أهال وسهالأهال وسهال



ــن  ــ² م ــم الكث ــم لديك ــة فأنت ــة بطول ــة أو الوالدي ١. ا�موم
ا�عــارك ا�همــة التــي عليكــم خوضهــا ُمج·يــن كل يــوم مــع 
ــوا  ــدوا �طفالكــم أن يكون ــد أنكــم تُري أبنائكــم. فمــن ا�ؤك
ــة  ºــاء و..و القا ــا وأصح ــ½ اجت�عيً ــ½ ولبق ــعداء وناجح س
تطــول مــن ا�حــ§م والطموحــات التــي تدفعكــم دفًعــا 
للعــراك بشــكل يومــي مــع تركيبــة نفســياتهم الفريــدة مــن 
نوعهــا. لذلــك � نُريــد لهــذا ا�لــف أن يكــون معركــة أخــرى. 
نُريــده أن يكــون مغامــرة جميلــة تقومــوا بهــا وأنتــم � 
كامــل ح�ســكم وطاقتكــم. خــذوا وقتكــم � التجهيــز لهــذه 
ا�غامــرة. تأكــدوا مــن اســتعدادكم لهــا نفســيًا ومعرفيًــا 

وسلوكيًا.

ــات �  ــع ا©جاب ــام بجمي ــوص ا©� ــق بخص ــي للقل ٢. � داع
ا�وضــوع. بشــكل عــام وأيـًـا كان ا�وضــوع، واجبكــم كمربــ½ 
ــوا  ــا عــÈ العكــس أن تُعلم Éــوا موســوعة وإ ــس أن تكون لي
أبناءكــم الفضــول ا�عــر�،  وأن تُدربوهــم عــÈ فــن التســاؤل 
عــن  والتفتيــش  البحــث  لــذة  Íنحوهــم  وأن   ،Îالــذ

ا©جابات.

ناك بعض األمور التي أود التنبيه
ُ

ه
بشƠأنها قبل البدء في الحديث

يتبع



يكــون  أن  يشــÐط   �  .٤
ــن  ــم ع ــع أبناءك ــث م الحدي
ــة  � شــكل جلســة  العن�ي
بعــض  جديــة.  نقــاش 
ا�حيــان هــذا النــوع مــن 
بشــكل  يتســلل  النقــاش 
الحديــث  ضمــن  عفــوي 
عــن  ا�عتــاد  اليومــي 
ا�حــداث اليوميــة. أو رÔــا 
(أو  تصميــم  لكــم  Õُكــن 
غــ²  مواقــف  افتعــال) 
بالحديــث  للبــدء  مبــاÖة 

عن موضوع حساس كهذا.  

ــن  ــدوا م ــو أن تتأك ــم ه ا�ه
ــية  ــم النفس ــة أبنائك جاهزي
وحســاس  دســم  �وضــوع 
اختياركــم  وقــت   � كهــذا 

للحديث عنه.

ــه أبعــاد  ٣. الحديــث عــن الُعن�يــة ُمعقــد بشــكل كبــ² ول
ــ²  ــم الكث ــب منك ــن أن يتطل ــه Õُك ــ²ة، وتفكيك ــوط كث وخي

من الُجهد والوقت. تحلوا بالص· وسعة البال. 

تابع



ا لقراءتكƠƠم 
ً
مƠƠرة أخƠƠرى، شƠƠكر

هƠƠƠƠƠذا الدليƠƠƠƠل، الختيƠƠƠاركƠƠƠƠم 
موضƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠوع  عƠƠƠƠƠƠن  الحديƠƠƠƠƠƠƠƠث 
نصريƠƠة، لشƠƠجاعتكم فƠƠي 

ُ
الع

ويتعاطƠƠف  يحƠƠب  جيƠƠل  تربيƠƠة 
مƠƠƠƠع العƠƠالƠƠƠƠƠƠمƠ مƠƠƠƠن حƠƠولƠƠƠƠه، 
فƠƠƠي  ونيتكƠƠƠƠƠƠƠƠم  لرغبتكƠƠƠƠƠم 
خلƠƠƠƠƠƠƠق  فƠƠƠƠƠƠي  المساهمƠƠƠƠƠة 
ُمجتمƠƠƠƠƠƠƠƠع صحƠƠƠƠƠƠƠي يحتƠƠƠƠƠƠƠƠرم

أفƠƠراده االختƠƠالف ويحتفلƠƠون 
ƠƠا لتحقيƠƠق 

ً
بƠƠه ويسƠƠعون جميع

العدالة واالزدهار للجميع. 



أتذكــر جيــًدا عندمــا كُنــت � الثامنــة مــن ُعمــري أحــÚت 
ــات ا�تحــدة  ــة إÛ الو�ي ــا الصيفي بحــ�س للمدرســة صــور رحلتن
ــد أحــد  ــع أÜ عن ــت أحــد الصــور هــي صــورÝ م ــة، كان ا�مريكي
الشــ§�ت. أحــد الطالبــات التــي كُنــت أعّدهــا مــن ا�قربــات – � 
وقــت عــرض الصــورة- قالــت بعفويــة: أبــوك  مــرة يشــبه ســواقنا.  
هــذا التعليــق صفعنــي ككــف مــؤ� لكنــي بــكل مــا أوتيــت مــن 
ــي  ــت � حلق ــي تجمع ــوع الت ــع الدم ــت ببل ــة قم ــوة مصطنع ق
 ßالقبــ Üــأن أ ــا ب ــا�ة. � أتخيــل يوًم ككــرة وتظاهــرت بعــدم ا�ب
ا�صــل ذو ا�§مــح اâســيوية التــي ورثهــا عــن أمــه ذات ا�صــول 
ا�اليزيــة ســيكون مصــدر " فشــيلة" � مســÝ² ا�كادÕيــة. ُعــدت 
 Üكل محــاو�ت أمــي وأ Èللمنــزل وبكيــت و احتججــت عــ
ــ² كان  ــف الصغ ــذا ا�وق ــذاك. ه ــي آن ــذار لصديقت ــ§ق اع �خت
الــåارة التــي أطلقــت ا�ُتنمــر الــذي بداخــß. فقــد انطلقــت � 
رحلــة انتقــام مــن هــذه الفتــاة التــي تجــرأت بتشــبيه أÜ بالســائق 
 ßّأمــام الجميــع. هــذه الرحلــة  تخللتهــا زيــارة اجباريــة فرضهــا عــ
ــة أتذكــر  ــذار منهــا واعطاءهــا هدي ــدي �نــزل صديقتــي ل§عت وال
جيــًدا بــأç � أكــن مقتنعــة بأنهــا تســتحقها. هــذه الطفلــة التــي 
ــيط  ــق البس ــذا التعلي ــأن ه ــم ب ــن تعل ــا � تك ــح بأنه ــن ا�رج م
سيســبب لهــا كل هــذه ا�تاعــب ويعرضهــا لحملــة تنمــر مكثفــة 

 .Ýمن جميع طالبات الفصل بقياد

مقدمة

...



ــا  ــوة والعصبيــة أحيانً ــا، وبالق ــف أحيانً ــف وتعاط ــام أÜ بلط ق
ــاًرا أو  ــة ليســت ع ــأن هــذه الخلطــة الجيني ــåح é ب أخــرى بال
ــك  كــرر  فشــيلة وإÉــا أمــرًا يســتحق ا�حتفــال. وا�هــم مــن ذل
ــه كســائق �  ــأن عمل ــأن "الســواق" هــو بــå وب ــدّي  ب عــß وال
ــت  ــائق ليس ــبيه أÜ بالس ــأن تش ــانيته ëء.  وب ــن إنس ــص م يُنق
ــال é أÜ ضاحــًكا � أكــí مــن  شــتيمة أو ســبة أو معــرّة. كــ� ق
ــه  ــن الشــبه بين ــ² م ــرى الكث ــن أن ي ــة Õُك ــه � الحقيق ــرة بأن م
وبــ½ ســائقنا ا©ندونيــî. وبــأن هــذا ا�مــر � يزعجــه و� يحــط 
ــب  ــزن والغض ــة والُح ــعرت با©هان ــة ش ــدره. إ�ّ أç كطفل ــن ق م

الذي كان من الصعب تبديده بنقاشات أمي وأÜ ا�ثالية.

...

ƠƠا لقلƠƠب الصغيƠƠرة التƠƠي 
ً

هƠƠذه النقاشƠƠات التƠƠي لƠƠم تجƠƠد لهƠƠا طريق

نتهƠƠا، لكنهƠƠا اسƠƠتطاعت أن تختبƠƠئ وتجƠƠد لهƠƠا منƠƠزالً فƠƠي وجƠƠدان 
ُ
ك

وضمير الكبيرة التي ِصرتها. 



مƠƠن الضƠƠروري أن يكƠƠون لدينƠƠا وعƠƠي نحƠƠن 
البالغيƠƠن بتعريƠƠف العنصريƠƠة وأشƠƠكالها 
قبƠƠل أن نتمكƠƠن مƠƠن التصƠƠدي لهƠƠا مƠƠع 
أوالدنƠƠا وحتƠƠى قبƠƠل أن نقƠƠوم بتوجيههƠƠم 
تعريƠƠف  هƠƠو  بمƠƠا  فلنبƠƠدأ  بخصوصهƠƠا. 

العنصرية؟ 

أوال:
عرف العنصرية

ُ
فلن

أوال:
عرف العنصرية

ُ
فلن



فلنبدأ بما هو تعريف العنصرية؟
 Èْفرقــُة والتمييــُز � ا�عاملــة بــ½ النــاس عــðالعن�يــة هــي الت
ــى  ــن، أو حت ي òــة، أو الد ــون، أو اللغ ðــس، أو الل ــن الجن ــاس م أس

ا�ستوى ا�جت�عي والطðبَقي. 
 ôوهــي أيًضــا ا�عتقــاد بــأن الِعــرق واللــون هــي ا�ُحــدد ا�ســا
وا�ول لقــدرات ا©نســان ومكانتــه وبــأن بعــض ا�عــراق أفضــل 

وأكí أهمية من غ²ها.

بسƠƠهولة  عليƠƠه  التعƠƠرف  نسƠƠتطيع  بعضهƠƠا  أبعƠƠاد  للعنصريƠƠة 

 . خفƠƠي  ألنƠƠه  ƠƠا 
ً
صعب عليƠƠه  التعƠƠرف  نجƠƠد  والبعƠƠض  لوضوحهƠƠا، 

عدين رئيسيين :
ُ
نا عن ب

ُ
سنتكلم ه

:Systematic عد المنهجي
ُ
الب

ا�عايــ²  تُعــزز  التــي  العن�يــة  وا��رســات  السياســات 
العن�ية عÈ مستوى ا�جتمع ومؤسساته. 

ــدم  ــس لع ــا لي ــب الُعلي ــن ا�ناص ــة م ــة معين ــاء فئ ــان أبن  - حرم
كفاءتهــم وإÉــا فقــط للــون بåتهــم، أو ِعرقهــم، أو انت�ئهــم لفئــة 

دينية ُمعينة.
ــ² مــن  ــج العــرÜ والكث ــة – ا�ســتعبادية- � الخلي ــ½ الكفال - قوان
الــدول العربيــة التــي تُعامــل ا�ُقيــم كمملــوك عنــد صاحــب العمــل 

وتسلبه أدø الحقوق ا©نسانية كحق ا�ختيار وحق الحركة.
-تاريــخ العبوديــة � العــا� العــرÜ والخليــج كالعبيــد الــذي كانــوا 

.Üسواحل الخليج العر Èيستخدموا � التنقيب عن اللؤلؤ ع



:individual عد معامالت بين األفراد
ُ
ب

هــي الت�فــات العن�يــة وا�عتــداءات الصغــ²ة التــي يرتكبهــا 
فرد تجاه اâخر.

ــج �  ــدون أن ينزع ــة وب ــكل أريحي ــا ب ــي نتداوله ــت الت - الُنك
داخلنــا أي ذرة عــن بعــض ا�عــراق والتــي فيهــا تعميــم ُمجحــف 

وظا� هي عن�ية. 
- التعميــ�ت الغــ� صحيحــة التــي نطلقهــا عÈ ِعــرق مع½ كمن 
يظــن بــأن الهنــد عبــارة عــن بلــد البليــون ســائق فقــ² ُمتناســيًا 

أن الهند بلد غنية بالفنان½ وا�هندس½ وا�طباء . 
- اســتخدام ا�لقــاب وا�ســميات التــي � يرضاهــا أفــراد الِعــرق 
نفســهم عــÈ أنفســهم مثــل كلمــة " الخــال، العبــد، أو كومــار، أو 

البدوي، أو طرش البحر، ...الخ"
ــة  ــة حقيقي ــي � تســتند عــÈ أي أدل ــبقة الت - ا�ف�اضــات ا�ُس
ــس ُمعــ½ خطــ²  ــÐاض أن جن ــرد كاف ــرق وجنســية الف ســوى ِع
 Ûــة ا�و ــي ا�ُتهم ــة ه ــة ا�نزلي ــأن العامل ــحر، وب ــرة ويس بالفط
بالûقــة عنــد اختفــاء أي أمــر � ا�نــزل، أو أن انت�ئــك لقبيلــة 

 .Úض تلقائيًا أنك ُمتخلف وغ² ُمتحÐيف
- ا�شــارة ا التفاصيــل الجســدية التــي Íُيــز ا�عــراق ا�خرى عن 
ــات  ــن ا�مه ــ² م ــ§ً كث ــة فمث ــب ومنقص ــا عي ــÈ أنه ــك ع ِعرق
يــرددوا: ادخــل عــن الشــمس � تســ² أســود زي الفحــم، أو Éــت 
كثــ² لدرجــة صغــرت عينــي وüت كأç جاويــة، أو شــعرك 
ــعرك  ــيصبح ش ــ² وإ� س ــبح كث ــدي، أو � تس ــك هن ــت كأن مزي

مجعد كالعبيد أو كالتكارنة...الخ. 



ا:
ً
ثاني

ابƠƠƠƠدأ بنفسƠك،
نصريتك

ُ
اختبر ع

وتعصباتك الشخصية 

ا:
ً
ثاني

ابƠƠƠƠدأ بنفسƠك،
نصريتك

ُ
اختبر ع

وتعصباتك الشخصية 



لýســف جميعنــا يقــع � الُعن�يــة بشــكل واعــي 
لديــه  مّنــا  واحــد  كل  واعــي.  غــ²  بشــكل  أو 
تنشــئته  مــن  كونّهــا  التــي  الخاصــة  تعصباتــه 
راقــب  اليوميــة.  م�رســاته  ومــن  ا�جت�عيــة 
ت�فاتــك  ترصــد  أن  حــاول  بفضــول،  نفســك 
ــاس  ــبهونك، أن ــاس � يش ــول أن ــون ح ــا تك عندم

مختلف½ عنك � الجنسية والشكل واللون. 

نصريƠƠة 
ُ

الع أبعƠƠاد  فƠƠي  نفسƠƠك  تختبƠƠر  أن  حƠƠاول 
نƠƠت صاحƠƠب منصƠƠب أو قائƠƠد فƠƠي 

ُ
األخƠƠرى خاصƠƠة إذا ك

منظمة، أو صاحب/أو مدير شركة. 

عƠƠن  تتحƠƠدث  عندمƠƠا  نفسƠƠك  تسƠƠمع  أن  حƠƠاول 
تسƠƠتخدم  هƠƠل  ؟  عّمƠƠم 

ُ
ت هƠƠل  أخƠƠرى.  جنسƠƠيات 

كلمƠƠات فيهƠƠا دونيƠƠة؟ هƠƠل تحكƠƠم علƠƠى شƠƠعب 
كامل بتصرف بعض من أفراده؟



ا:
ً
ثالث

الِعرق واللون واللكنة
لهم حضور ووجود

في عقل الطفل 

ا:
ً
ثالث

الِعرق واللون واللكنة
لهم حضور ووجود

في عقل الطفل 



ــم  ــس لديه ــال لي ــأن ا�طف ــون ب ــور يظن ــاء ا�م ــن أولي ــ² م الكث
القــدرة عــÈ التصنيــف والحكــم عــÈ اâخريــن مــن أشــكالهم. 
وبــأن العن�يــة ضــد اللــون التــي تنتــå عنــد الكبــار � Õُكــن 
أن Õُارســها ا�طفــال �نهــم عــÈ الفطــرة الســوية. � الحقيقــة أن 
ــس  ــÈ عك ــت. فع ــئ � ذات الوق ــب وخاط ــك§م صائ ــذا ال ه
الفكــرة الســائدة تُثبــت الدراســات بــأن الطفــل يبــدأ مــن ســن 
٦ شــهور Ô§حظــة الفــروق الشــكلية الِعرقيــة وخصوًصــا اللــون، 
ــا  وعندمــا يُصبــح � ســن الثانيــة أو الثالثــة يبــدأ الطفــل داخليً
 åبتســجيل بعــض التحيــزات الِعرقيــة. و� عمــر الثانيــة عــ
وا�فــكار  ا�عتقــدات  مــن  كاملــة  مجموعــة  لديــه  تتكــون 
ــل،  ــة.  � ا�قاب ــكلية والِعرقي ــات الش ــأن ا�خت§ف ــة بش الواضح
 Ûحظــة هــذه الفروقــات � شــهوره ا�و§Ô  الطفــل عندمــا يبــدأ
ــة  ــة ا�نهجي ــل العن�ي ــريء � يحم ــß ب ــرد فع ــوم ب ــه يق فإن
ــه  ــون ردة فعل ــا تك ــا م ــار. غالبً ــها الكب ــي Õُارس ــة الت وا©رادي
ــأن  ــه يظــن ب ــس �ن ــع لي ــ{ بصــوت مرتف ــ§ً إذا ب ــة فمث فطري
ــد  ــكله جدي ــا �ن ش Éــر، وإ ــخص Öي ــو ش ــخص ا�ســود ه الش

عليه و� يعرف كيف يُصنفه. 
لذلƠƠك بمƠƠا أن الطفƠƠل ليƠƠس أعمƠƠى عƠƠن هƠƠذه الفروقات،فƠƠال تجعليƠƠه 
أصƠƠم وأبكƠƠم عƠƠن العنصريƠƠة التƠƠي سƠƠتتكرر بشƠƠكل يومƠƠي حولƠƠه 

في الحياة اليومية. 

ــوارات  ــوض الح ــجاعة خ ــم ش ــا وعلموه ــث عنه ــوا بالحدي قوم
الصعبــة. فأســوأ محادثــة Õُكــن أن تخوضهــا بهــذا الشــأن هــو أن 

� تخوض واحدة البتة. 



ا:
ً

رابع
Ơابدأ مع طفلك
..
ً
من البيت أوال

ابƠدأ بالعامليƠن
ƠكƠƠت سقفƠƠƠتح

ا:
ً

رابع
Ơابدأ مع طفلك
..
ً
من البيت أوال

ابƠدأ بالعامليƠن
ƠكƠƠت سقفƠƠƠتح



الطريقƠƠة التƠƠي يتعامƠƠل بهƠƠا طفلƠƠك مƠƠع العاملƠƠة أو 
رحلƠƠة  فƠƠي  األول  المحƠƠك  هƠƠي  المنزليƠƠة  المسƠƠاعدة 

وعيه الثقافي.
ــن  ــ½ م ــة البالغ ــرآة لطريق ــتكون م ــه س ــب طريقت و� الغال

حوله. الطفل يتعلم بالتقليد أكí من التلق½.



ا:
ً

خامس
ساعد طفلك للتعرف
على امتيازاته التي

هد
ُ
كسبها بدون ج

ا:
ً

خامس
ساعد طفلك للتعرف
على امتيازاته التي

هد
ُ
كسبها بدون ج



� الحقيقــة أن الفروقــات التــي نراهــا بــ½ طبقــات ا�ُجتمــع ليســت ناتجــة 

بشــكل كامــل عــÈ حجــم الُجهــد الــذي يضعــه الشــخص. فعــÈ العكــس 

ــة  ــم مؤســî وُعن�ي ــاك الكثــ² مــن الفروقــات موجــودة بســبب ظُل ُهن

ممنهجــة. لذلــك الفــرق بــ� الســائق والطبيــب ليــس فــرق � درجــة الــذكاء 

ــا كثــ�ة يكــون الفــرق عائــد إ� حجــم  ومقــدار الجهــد فقــط، وإ�ــا أحيانً

ا�متيــازات التــي �لكهــا الطبيــب و� �لكهــا الســائق. أي أن الســائق ليــس 

كســول فقــط ولهــذا أصبــح ســائق، وإÉــا �ن ُهنــاك نظــام كامــل عنــ�ي 

� بلده Õنعه من التطور ومن أن يحلم ب}ء آخر. 

ــوم  ــل نق ــات العم ــاد وأخ§قي ــم كا�جته ــا قي ــم أبنائن ــاء تعلي ــا � أثن أحيانً

ــرر  ــا يتك ــ²ًا م ــ§ً كث ــرى. فمث ــة أخ ــات مظلوم ــاءة لفئ ــد با©س ــدون قص ب

داخل العوائل الخليجية والعربية عبارات من قبيل

ــون  ــا كان اشــتغل ســواق كان حيك ــي، م ــا كان غب ــذا الســواق م ــو ه " ل

مهندس � بلده" أو "اجتهد � الدراسة و� تس� زي الكّناس" 

ــورة  ــي ص ــا تُعط Éــه وإ ــائق ولجنس ــط للس ــîء فق ــارات � تُ ــذه العب ه

مشوهة وليست واقعية عن الحياة العملية. 



:�قم ب�ح مفهوم ا�متيازات لطفلك بطرح ا�ثال التا

يبƠƠدو أن األمƠƠر صعƠƠƠƠب الفهƠƠƠƠƠƠƠم واالسƠƠتيعاب؟ فمƠƠن بƠƠاب أولƠƠى أن 
ب المثال التالي: 

ّ
ترى أنه من المستحيل أن يفهمه طفلك. جر

أخــ· طفلــك بــأن  يتخيــل أنــه اâن 

ُمســتعد لصفــارة البدايــة � ســباق 

وبجانبــك  تقــف  أنــت  الجــري. 

(متســابق½)  أطفــال  خمســة 

ــارة  ــت الصف ــك. أُطلق ــن مع آخري

ــت فقــد  ــا أن ــع. أّم ــق الجمي وانطل

وجــدت أن قدميــك ُمكبلــة بحبــال 

شــفافة � تراهــا. حاولــت التخلــص 

 � لكنــك  الحبــال  هــذه  مــن 

إ�ّ  منهــا  تتخلــص  أن  تســتطع 

Ôســاعدة ا�نظمــ½ عــن ا�ســابقة 

ا�قــص  بإحضــار  قامــوا  الذيــن 

ــن  ــاعة م ــد س ــال بع ــوا الحب وقص

أن  Õُكنــك  اâن  الســباق.  بــدء 

تجــري؟ هــل ستســتطيع الوصــول؟ 

أن  الغالــب  و�   .� الغالــب   �

ــد  ــن ق ــة اâخري ــابق½ ا�ربع ا�تس

ــاز أحدهــم.  ــد ف ــك وق ــوا قبل وصل

ــك �  ــم �ن اâن أنــت تشــعر بالظُل

تســتطع البــدء معهــم، لكــن أحمــد 

مــّر  ا�ول  با�ركــز  فــاز  الــذي 

ــول  ــك ويق ــح يضح ــك وأصب بجانب

كســول  هــو  كــم  لــه  انظــروا 

تــأكل  أن  عليــك  كان  وضعيــف. 

ــåح  ــاول أن ت بشــكل أفضــل. تُح

وبــأن  مســتعد  بأنــك  للجميــع 

ــن  ــع لك ــك üي ــوي وبأن ــك ق بدن

هنــاك  بــأن  ا�مــر   � مــا  كل 

أشــخاص كبلــوك و� تســتطع أن 

تتحرك. 



ناقــش طفلــك عــن إحساســه بالظلــم ، ثــم ابــدأ تدريجًيــا بتحويــل النقــاش 

وإسقاطه ع» أرض الواقع.

ــة، أم الســائق ســائق  ــدأ مــن خــط البداي ــه ب ــا ُمهنــدس �ن ــه أن باب قــل ل

ــن  ــه م ــه ومنع ــه كبلّ ــاش في ــذي ع ــي/ الســياô ال ــام ا�جت�ع ــه النظ �ن

الدخول � السباق. وليس �ن بابا أذ\ من السائق. 

وخــذ هــذا ا�ثــال �مثلــة أخــرى أوســع، قــل لــه بأنــه كونــه مولــود � عائلــة 

ُمتعلمــة ولديهــا دخــل مــادي جيــد و� بلــد معطــاءة � يجعلــه أفضــل مــن 

اâخريــن، وإÉــا هــذا يعنــي بــأن لديــه مميــزات تجعــل احت�ليــة فــوزه � 

ــا وا�ســتوى  ــا وباب ــة �ام ــة ا�ادي ــازات كالحال ــذه ا�متي الســباق أعــÈ. فه

التعليمــي كأنــك تدخــل الســباق بحــذاء الكــÐوü çيــع أو Ôســاعدة 

سيارة جولف. 



سادسا:
زيƠƠƠƠارة للمسجƠƠد الحƠƠƠرام

ƠƠƠƠويƠƠƠƠƠƠƠƠد النبƠƠƠƠƠƠƠأو المسج

لتأمل األعراق والشعوب

سادسا:
زيƠƠƠƠارة للمسجƠƠد الحƠƠƠرام

ƠƠƠƠويƠƠƠƠƠƠƠƠد النبƠƠƠƠƠƠƠأو المسج

لتأمل األعراق والشعوب



دعهــم يتخيلــوا مــاذا Õُكــن أن تكــون دعواتهــم � ا�ســجد 
الحــرام؟ مــا هــي ا�منيــات التــي يتمنــوا أن تحقــق لهــم عندمــا 
قدمــوا للعمــرة أو الحــج؟ إذا كنــت � الحــرم قــم بالحديــث مــع 
الحــاج أو الحاجــة بجانبــك أطلــب منهــا الدعــاء وأســألها مــاذا 
Õكــن أن أدعــو لــك؟ ســيُ§حظ أبنــاءك أن أغلــب أمنيــات هــؤ�ء 
الحجــاج ا�ختلفــ½ عنــا � الشــكل، تُشــبهنا كثــ²ًا وأحيانًــا 
تتطابــق معنــا. أخ·هــم بــأن رغــم اخت§فنــا مــن الخــارج إ�ّ أننــا 
نتشــابه كثــ²ًا مــن الداخــل وبــأن هللا ينظــر إÛ دواخلنــا. تحــدث 

لهم عن الهدف من لبس ا©حرام. 

خــذ ابنــك/ ابنتــك للمســجد الحــرام أو افتــح صــوًرا �وســم الحــج 
ــك  ــك. دع أطفال ــع أطفال ــات م ــل ا�خت§ف ــم بتأم ــل وق � قوق
يقومــوا بتخمــ½ مــن أي منطقــة مــن العــا� ممكــن أن يكــون 

هذا الحاج أو ذاك.



ا:
ً

سابع
ƠكƠƠƠاء طفلƠƠƠقم بإعط

التفسيƠƠƠƠر العلمƠƠƠƠƠي

لالختالفات الشكلية

ا:
ً

سابع
ƠكƠƠƠاء طفلƠƠƠقم بإعط

التفسيƠƠƠƠر العلمƠƠƠƠƠي

لالختالفات الشكلية



اشƠƠرح لطفلƠƠك بƠƠأن ألƠƠوان بشƠƠرتنا تختلƠƠف باختƠƠالف 
درجة الميالنين في جلودنا.

فكلــ� كــíت درجــة ا�ي§نــ½ � الجلــد كلــ� أصبــح لــون البــåة 
داكًنــا أو غامًقــا ومائــ§ً إÛ البنــي وكلــ� قلــت درجــة ا�ي§نــ½ � 

. íة فاتحاً وباهتاً أكåالجلد كل� أصبح لون الب

صبغة الميالنين

بشرة فاتحة بشرة داكنة

خلية في الجلد
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ــم  ــم ق ــد الفيل ــك، بع ــع أطفال ــ¬ل م ــم ب ــاهدة فيل ــم Ôش ق
بنقاشه. تحدث عن مكانة ب§ل ̀ر هللا عنه � ا©س§م.

ــال  ــ½ ق ــه ح ــلم عن ــه وس ــÈ علي ــول ص ــث الرس ــن حدي وع
ــل  ــى عم ــي بأرج ــ§ل حدثن ــا ب ــر: ي ــ§ة الفج ــد ص ــ§ل عن لب
ــدي �  ــ½ ي ــك ب ــمعت دف نعلي ــإç س ــ§م، ف ــه � ا©س عملت
ــر  ــدي أç � أتطه ــى عن ــً§ أرج ــت عم ــا عمل ــال م ــة، ق الجن
طهــوًرا � ســاعة ليــل أو نهــار إ� صليــت بذلــك الطهــور مــا 

ßأن أص é كتب
واللفظ للبخاري.

الذيƠƠن كانƠƠوا مƠƠن أصƠƠول غيƠƠر عربيƠƠة  الصحابƠƠة  عƠƠن  تكلمƠƠوا 

كسلمان الفارسي وصهيب الرومي. 



هنƠƠا قائمƠƠة بأفƠƠالم 
 ƠكƠƠƠƠة بإمكانƠƠƠƠƠعائلي
مƠƠع  مشاهدتهƠƠƠƠƠا 

:ƠكƠƠƠطفل

- The help

- Talking about trees

- Freedom fields

- A Ballerina's Tale

- Hidden Figures

- Remember the Titans

- Black-ish

- Men of honor

- Mixed-ish

- The Hate U Give

- Just Mercy

- Selma

- 12 Years a Slave

- 42

- Crash



أقرأ قصة
- ال فرق بيننا 

- لماذا أنا هو أنا؟

- نورة تحارب التنمر

- عاملة المنزل

- رواية ساق البامبو

STAMPED -

So you want to talk about race -

 How does it feel to be a problem -
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ا�طفــال  يســأل  أن  الطبيعــي  مــن 

أحيانًــا أســئلة نابعــة عــن فضولهــم 

بشكل غ² �ئق لكنه غ² مقصود.

� توبــخ طفلــك و¯نعــه مــن الســؤال، 

أعطــه ا�مــان ودعــه يســأل  وإن كانت 

ــاول أن  ــن ح ــة، لك ــ² �ئق ــه غ طريقت

ــؤال  ــذا الس ــر ه ــن خط ــن أي ــم م تفه

عــÈ بالــه؟ هــل ســمع ëء ُمعــ½ مــن 

إع§ميــة  مــادة  رأى  أو  كبــ²،  أحــد 

دفعته لطرح هذا السؤال.

ــود،  ــن الس ــاف م ــا أخ ــا أن ــال: مام مث

هل كل السود ُمجرم�؟

أسأل طفلك:
مالذي جعلك تقول هذا؟

أو ¨اذا تخاف منهم؟

ــرم  ــاهدت ُمج ــون رده �ç ش ــا يك Ôر

أســود � فيلــم مــا، أو �ن صديقــي 

ــيارة  ــود üق س ــ§ً أس ــأن رج ــ·ç ب أخ

أبــوه. مــن ا�هــم أن تعــرف مصــدر 

 Èعــ الــرد  Õُكنــك  حتــى  التســاؤل 

ســؤاله Ôــا يتــ§ءم مــع ا©طــار الفكــري 

الذي طرح من خ§له السؤال.   



نشــكركم عــÈ القــراءة حتــى النهايــة، عــÈ تفك²كــم � 
ــاء  ــم بأبن ــّر هللا أعينك ــى أن يُق ــ�ت. ونتمن ــذه الكل ه

طيب½ ومتعاطف½ وخ²ّين ومصلح½.

طلب صغير وأخير/

ــا  ــا قربتن ــي بأنه ــائل التواصــل ا�جت�ع ــ½ لوس نحــن ممتن
منكــم  وســّهلت انتشــار أفكارنــا، إ�ّ  أننــا نشــعر – أحيانًــا- 
بأننــا نتحــدث � الفــراغ فــ§ نســتطيع ســ�ع أصواتكــم و� 
ــا بشــكل فعــß.  نتفقــد للنظــر إÛ وجوهكــم  ــاس تأث²ن قي
ــاد  ــادل و ل?نتق ــاش ا�تب ــد للنق ــم ونفتق ــرف ردة فعلك لنع
الــذي يدفعنــا للتطويــر. لذلــك نطلــب منكــم طلــب صغــ² 
ــا  ــأن تكرمون ــم  وب ــم  و آرائك ــلونا بأفكارك ــو أن  تراس وه

/éالتا çوÐال·يد ا�لك Èبتعليق أو حتى انتقاد ع
hi@yajoob.co

وأخيًرا,
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أدوات لتمكين الجيل الناشئ
مƠƠن المواطنƠƠين العالمييƠƠƠن



عزز التواصل اإليجابي مع 
ُ
هنا بعض األمور التي ت

العاملة المنزلية:
•  عــزّز مكانــة العاملــة كموظفــة لها ســاعات محددة مــن العمل، ولها 
ــا  ــث له ــه بالحدي ــل أن ينتهك ــذي � يصــح للطف ــا ال ــا وكيانه احÐامه

بصورة متعالية أو فيها استعباد وÍلك. 

•  مــن ضمــن تعزيــز دور ا�ســاعدة ا�نزليــة كموظفــة أمــام أطفالــك 
هــو أن تقــوم بتعريــف أطفالك بحدود وظيفتها. مــا الذي يحق للطفل 

طلبه من العاملة ا�نزلية وما الذي � يحق طلبه؟ 

•  قــم بــإ«اك العاملــة ¹ ا�ناســبات العائليــة كجزء مــن العائلة. دعها 
تحتفــل معــك بأيــام ميــ§د أبنائــك. أســمح لهــا بالتزيــن و التعبــ² عــن 
نفســها مــن خــ§ل لباســها. أعطهــا الحــق لتطلــب مــا يســنابها عنــد 

تناول الوجبات � ا�طاعم.

•  الوالديــن هــم مــن يقومــوا بفرض الخطــوط الحمــراء ¹ التعامل مع 
ــم. �  ــم معه ــم ه ــ§ل تعامله ــن خ ــائق م ــة أو الس ــاعدة ا�نزلي ا�س
تســمح لنفســك أو لطفلــك برفــع صوتــه عليهــم أو شــتمهم أو ا©ســاءة 

لهم بأي شكل كان.

•  كــون العاملــة ا�نزليــة كموظفة � Àنحك الحق بتغي� اســمها، حاول 
 Èأن تُحســن نطــق اســم العاملــة ا�نزلية أو الســائق وســاعد أطفالك ع

اتقان أس�ئهم.  


