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 نّص العرض التقد��ي  
 

 )ك�ف �سوء األمور (وك�ف �مكن أن تتحّسن
 

ائح  ي ال�ش
 .الجلسة PowerPointمن  ١٣-٣  هذا النص المتعلق بالجلسة الخامسة ترد رسومه التوض�ح�ة �ن

 

 المقّدمة  
 

 

 
ة:  ي الجلسة األخ�ي

 �ن
ر ع� ح�اة الناس.  ●

ّ
 ركّزنا ع� شكل انتها�ات حّ��ة الدين أو المعتقد وك�ف تؤث

ي ترتكب االنتها�ات  ● ي االطراف اليت
رنا �ن

�
 الدولة، من خالل القانون وأفعال  -فك

ي المجتمع. 
ن أو تقاعسهم، أو الناس �ن  المسؤولني

ي استكشاف شكل هذە االنتها�ات  ●
 استخدمنا التمث�ل كأداة للبدء �ن

 
 
 

 

 
ي ك�فّ�ة انتقال االنتها�ات من كونها معتدلة إ� سّيئة إ� 

ر اآلن �ن
�
من   - أسوأ سنفك

ر ع� األفراد إ� الهجمات الممنهجة والواسعة النطاق  
ّ
ي تؤث الحوادث العرض�ة اليت

ي ك�ف�ة تفاقم األمور من خالل  
ة ع� حقوق الناس. وتتمّثل إحدى طرق التفك�ي �ن والخط�ي

ن ع� ثالث مراحل �ي   ك�ي ن والعنف.  -ال�ت  التضل�ل والتمي�ي
 

 مراحل االضطهاد الثالث 
 

 

 
ات والصور النمط�ة واأل�اذ�ب   ن ّ ي هذە المرحلة، تنت�ش التح�ي

المرحلة األو� �ي التضل�ل. �ن
ات بعّدة   - حول أفراد أو مجموعات من الناس  ن ّ مثل األقل�ات الدينّ�ة. وتنت�ش هذە التح�ي

مه اآلباء والمدّرسون وال�تب المدرس�ة لألطفال، أو من خالل   –طرق 
�
من خالل ما �عل

ن وعظات القادة  الراديو أو و  ، أو من خالل خطابات الس�اسيني سائل التواصل االجتما�ي
 . ن  الدينيني

 
 

 

 
ات والصور النمط�ة،   ن ، ول�ن عندما ال يتّم التصّدي لهذە التح�ي ن ّ ال �خلو مجتمع من التح�ي

ل 
�
ها تنمو لتشك

ّ
، فإن ن ن والدينيني و�ــــج لها من قبل القادة الس�اسيني وال سّ�ما عندما يتّم ال�ت

ن المجموعات.   ثقافة تعّصب وتؤّدي إ� التوترات بني
وعندما �حدث ذلك، �صبح من السهل أو حيت من الطب��ي أن يبدأ الناس العاديون 
ن ضد   ّ ي التفك�ي والتحّدث بطرق تم�ي

والمسؤولون المحلّيون وحيت الحكومة ل�س فقط �ن
ّ�ة. وتجعل المعلومات الم ن ا التّ�ف بطرق تم�ي ن يبدو  اآلخ��ن، ول�ن أ�ض� لة التمي�ي

�
ضل

ة لتح��ض الناس ع�  
�
، يتّم استخدام المعلومات المضلل

�
ي أ��� أشكاله تطرفا

مقبوً�. و�ن
ا العنف تجاە اآلخ��ن أمر مقبول أو حيت صحيح.  ن ول�ن أ�ض� ه ل�س فقط التمي�ي

ّ
 االعتقاد بأن

 
 

 

 
ي 

ي كّل مجال من مجاالت الح�اة. �ن
ن ع� الناس �ن ر التمي�ي

ّ
ة، تطّرقنا إ�  و�ؤث الجلسة األخ�ي

ن الدولة  ي ط��قة  - أمثلة حول تمي�ي
ن �ن ي، والتمي�ي ن مثل قانون األ�ة واله��ة الشخص�ة التمي�ي

ي تقد�م خدمات مثل التعل�م. وقد  
ن �ن طة والمحا�م، والتمي�ي تنف�ذ القانون من قبل ال�ش

ي القطاع الخاص الذي يؤثر ع� 
ن �ن ا أمثلة ع� التمي�ي وصول الناس إ�  استعرضنا أ�ض�

 الوظائف. 
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ّ

ن الواسع النطاق والممنهج ال �مكن أن �ستمّر إ� ، ول�ّن التمي�ي ن ال �خلو مجتمع من التمي�ي
ن إذا لم تقبله غالب�ة   عندما �قوم ع� ثقافة الجهل والتعّصب. وال �مكن ان �ستمّر التمي�ي

 الناس. 
 

 

 
لة أرضّ�ة 

�
ا  ومثلما تخلق المعلومات المضل الن أساس�

�
ا �شك ن مع� ، فإّن التضل�ل والتمي�ي ن للتمي�ي

 عد�دة 
ً

ي المجتمع أشكا�
من التخ��ب المتعّمد، إ�   - للعنف. و�مكن أن �أخذ العنف �ن

ي 
التحّرش، إ� التهد�د بالعنف الجسدي. و�مكن أن �شمل عنف الدولة السجن التعّس�ن

 .  والتعذ�ب والعنف القائم ع� الن�ع االجتما�ي
 

 النطاق والتواتر وتأث�ي  
 

 

 
ن والعنف بمست��ات، ونطاق،   -�مكن أن تحدث أنواع المشكالت الثالثة   التضل�ل والتمي�ي

ات مختلفة. و�مكن أن يؤثر االنتهاك ع� عدد قل�ل من األفراد أو ع�   ة، وتأث�ي ووت�ي
ا   ا أو منهج�� ا أو منتظم� ة. و�مكن أن �كون عرض�� ي  مّما    -مجموعات كب�ي

ي أنه �دخل �ن �عين
أنظمة المجتمع وه�ا�له. و�مكن أن �كون له تأث�ي محدود أو مدّمر ع� األشخاص 

ر�ن.  ّ  المت�ن
 

 

 

 
ات والمعلومات الخاطئة   ن ّ ما زاد انتشار التح�ي

�
ه كل

ّ
ي العد�د من البلدان أن

ُتظِهر التج��ة �ن
ن أ���  ما أصبح التمي�ي

�
ما أصبحت  ع� نطاق واسع و�شكل شد�د، كل

�
ا وشّدة، وكل انتشار�

ما زاد احتمال انتشار 
�
ا، كل  أ��� انتشار�

ً
ن مجتمعة ات والمعلومات الخاطئة والتمي�ي ن ّ التح�ي

ا، ول�ّن فهم ك�ف   ء واحد �قود آلخر. قد يبدو هذا محبط� ي . ف�ش العنف الشد�د والخط�ي
ن الوضع.  ي ك�ف�ة تحسني

ي التفك�ي �ن
 �سوء األمور �مكن أن �ساعدنا �ن

  

 الخاتمة  
 

 

 
ر بها ونتحّدث بها عن بعضنا البعض. وهذا أمر �مكن ل�ّل  

�
ي نفك كّل ذلك يبدأ بالط��قة اليت
ا ح�اله  ا أن نفعل   -واحد مّنا أن �فعل شيئ� ي عائالتنا وشبكاتنا الشخص�ة. من الممكن أ�ض�

�ن
ي 

�
ا ح�ال ذلك ع� مستوى المجتمع المح�     -شيئ�

ً
ق مث�

�
بجماعاتنا الدين�ة ف�ما يتعل

 ومدارسنا وأما�ن عملنا. 
ّ�ة   ن ا إ� تغي�ي األنظمة الرسم�ة التمي�ي أ بالطبع. فنحن نحتاج أ�ض� هذا وحدە ل�س كاف��

ي تؤذي الناس  يت
�
ن أو رجال    -ال ن مثل المدّرسني ن السيئة إ� سلوك المسؤولني من القوانني

طة.   ال�ش
 

 

 

 
ا، نحتاج إ� أقلّ�ات تعرف حقوقها وتكون مجّهزة  ول�ي �صبح هذا الّن�ع من التغي�ي  ممكن�

ن �فهمون   ن ودينيني للدفاع عنها، وأغلبّ�ات مستعّدة للوقوف معها، وقادة س�اسيني
ام حقوق اإل�سان وحمايتها وتع��زها. تح��ل هذا إ� حق�قة واقعة   مسؤول�اتهم تجاە اح�ت

 هو عملّ�ة بطيئة وصعبة. 
 

 

 
س�اقنا وتحد�د المشا�ل ف�ه. �مكننا استخدام هذا النموذج المكّون من  و�بدأ ذلك بتحل�ل 

ن  -ثالث مراحل �ي للتضل�ل   العنف، لمساعدتنا ع� الق�ام بذلك.  -التمي�ي

 شكر وتقدير
ن   ."�عتمد هذا النص ع� نموذج "مراحل االضطهاد الثالث" الذي وضعه "يوهان كاند�لني


