التعاطف في الحوار
المؤلف :جاكوب نيووينسكي
قضايا مهمة من ورش العمل /درس:
زيادة الوعي حول خطر التحيز والتمييز والقضايا االجتماعية المعاصرة والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان والالجئين والهجرة

المضمون
إن الحديث اليوم عن النازحين والمهاجرين والالجئين في الوضع الحالي هو أمر صعب للغاية .من ناحية  ،نحن شهود على معاناة الناس الذين
يهربون من الحرب ويحاولون العثور على ملجأ لهم وألطفالهم  ،من جهة أخرى هناك خوف من اآلخر .في كثير من األحيان هذه هي المخاوف
المتعلقة بالتفكير النمطي حول الالجئين على سبيل المثال كإرهابيين .في وسائل اإلعالم البولندية  ،هناك افتقار إلى النقاش الموضوعي حول وضع
الالجئين .بعدة طرق  ،يقوم بعض الناس والمؤسسات بنشر خطاب الكراهية .على سبيل المثال  ،تعتبر االستعارات المجازية للحرب (الغزو ،
التوسع) هي العناصر التي ستزيد من وصم (تشويه سمعة)هذه المجموعة من الناس .غالبا ً ما يتساءل السياسيون عما إذا كانوا سيقبلون الالجئين ،
بدالً من السؤال عن كيفية دمجهم مع المجتمع المحلي .على الرغم من بعض التحسينات  ،ال يزال هناك الكثير من الحواجز التي تجعل من الصعب
أو حتى من المستحيل لألجانب العثور على وظيفة.
خالل الدروس  ،سينعكس الطالب على خطاب الكراهية في أوروبا والقومية والحركات المتطرفة التي تنشر الكراهية تجاه اآلخرين .الجزء المهم
من الدرس سيرتكز على اإلندماج االجتماعي .سوف ندعو الطالب  /الشباب للعمل على أساس الهوية الخاصة بهم والمجموعات الصغيرة
باستخدام تمارين المحاكاة المتعلقة "بتأثير المارة" .خالل هذا النشاط  ،سيقوم المعلم ببناء مساحة ودية للمناقشة  ،بحيث يمكن مشاركة األفكار
المختلفة.

السؤال الرئيسي:
ما الذي يمكنني فعله اليوم لعدم التمييز ضد أي شخص؟

األهداف الرئيسية للتمرينات:
← لتوعية الشباب بمشاكل التمييز ضد األقليات ومحاولة إثارة النشاط الهادف إلى منع التمييز ،
← لفت االنتباه إلى مخاطر خطاب الكراهية وكراهية األجانب والعنصرية ،
← إلثارة اهتمام الطالب بقضايا حقوق اإلنسان ومحاولة فهم الحاجة إلى حماية حقوق كل شخص ،
←تشكيل مواقف انفتاح فيما يتعلق بالزمالء ذوي وجهات النظر المختلفة للحياة.
طرق التدريس :تحليل المصادر  ،العصف الذهني.
أشكال العمل :المجموعات الفردية والصغيرة.

أدوات ومواد التدريس:
جهاز عرض الوسائط المتعددة  ،كمبيوتر محمول  ،طباعة بريفيك  ،عالمات  /أقالم ملونة  ،أوراق ملونة
الجغرافيا النفسية :سيتم إجراء التمارين في دائرة وعدة مجموعات أصغر .مع هذا الترتيب المكاني يعطي رسالة واضحة بأننا متساوون في المركز
وأن نولي اهتماما بالعالقات بين األشخاص.

خطط النشاط لفئة الصف المزدوج ( 90دقيقة 45 × 2 :دقيقة)

قبل الدروس  ،يجب على الطالب مشاهدة فيلم )جزيرة اوتويا)  "Utøya:يوليو"  -22وهو فيلم درامي نرويجي لعام  2018من إخراج
إريك بوبي وكتبه آنا باتش-ويغ وراجندرام الياسين .بعد ذلك الحديث عن ذلك .ستكون هذه نقطة بداية جيدة جدًا لألنشطة القادمة .يتلقى
الطالب أسئلة من شأنها مساعدتهم في اإلعداد للمناقشة حول الفيلم:
أ) ماذا حدث؟
ب) كيف تصرف الناس؟
ج) ذكر بعض الكلمات  /الجمل المهمة بالنسبة لك
د) من المسؤول عن هذه الجريمة  /المأساة؟
ه) كيف تحمي الناس في المجتمع؟
و) كيفية منع الجريمة ضد اإلنسانية؟
ز) من "الضحية" و "مرتكب الجريمة" و "المتفرج"؟

هيكل الدرس  /ورشة العمل
أوالً  .مقدمة لحلقة العمل :األهداف وتوقعات المشاركين.
ثانيا ً -التعرف على بعضهما البعض عن طريق استخدام "الهوية الورقية".
ثالثا ً -مهام تستند إلى خطاب بريفيك في المحكمة.
رابعا ً -يتعلق تمرين المحاكاة "بتأثير المتفرج".
خامسا "الهوية الورقية"  -تمارين التوعية  ،الجزء الثاني.
سادسا ً ردود الفعل من ورشة  /درس.

ثانيا

"الهوية الورقية"  -تمارين التوعية  ،الجزء األول

اجلس مع طالبك في دائرة ثم اعطهم أوراق نظيفة (اي بحالة جيدة) لكتابة أسمائهم أو لقبهم اآلخر الذي يرغبون في التواصل مع
اآلخرين من خالله في الصف .باإلضافة إلى ذلك  ،يجب على الطالب كتابة أكثر ثالثة أشياء يفضلونها ؛ ثم يعرض واحدًا تلو اآلخر
ورقته الخاصة ويقرأ الكلمات :االسم واللقب وثالثة أشياء يحبها .هناك لحظة استراحة بعد ذكر كل أمر مفضل  ،والطالب الذين
يفضلون ذات األمر يقومون بالمثل ؛ وتتكرر العملية بهذه الطريقة مع كل معلومة من المعلومات التي يقرأها الطالب ؛ بعد االنتهاء من
هذا اإلجراء  ،يأخذ كل مشارك ورقته الخاصة ووفقًا لتعليمات المعلم :يعصر كل طالب الورقة الخاصة به في قبضته ؛ ثم يطلب المعلم
من الطالب إعادة الورقة إلى حالتها السابقة  ،لتمليسها؛ بعد هذا التمرين يتحدث المعلم مع الطالب عن مشاعرهم في لحظة تجعيد
الورق ثم بعد محاولة استعادتها لحالتها األصلية.
تعليق على التمرين :على الرغم من الجهود المبذولة في اعادة األوراق إلى حالتها االصلية  ،بقيت االنحناءات  ،الخدوش  ،وعالمات
متسخة .نالحظ أنه حتى مع مرور الوقت ال شيء يجعل التجاعيد تختفي .واألمر نفسه يحدث مع االنسان الذي يعاني من أي نوع من
التمييز في حياته – او من أنواع أخرى مختلفة من العنف مثل الضرب  ،أو النعت ،أو السخرية  ،أو نشر الشائعات أو الداللة عليه
بطريقة غير المباشرة  ،أو العزلة  ،أو استبعاده من المجتمع  ،أو إقناع اآلخرين بسلوكيات معادية ؛ فاإلغاظة ممكن أن تؤثر بجميع
األفراد في المجتمع بغض النظر عن مظهرهم أو جنسهم أو قدرتهم أو لياقتهم أو صحتهم ؛ في كثير من األحيان ال يمكننا قبول
اآلخرين والتنوع في المجتمع ،بشكل رمزي أسمائنا المختلفة واهتماماتنا وهوياتنا تم دعسها تحت األقدام ،ودمرت  ،وشوهت ؛ في
نهاية الدرس  /ورشة عمل يسأل الطالب :كيف يشعرون عند تشويه وتدمير أنفسهم وأسمائهم وهوياتهم.
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ثالثا

خطابات برفيليكس

تقسيم الطالب إلى أربع مجموعات صغيرة (مؤلفة من  5أشخاص على سبيل المثال) .يطلب المعلم منهم االستماع إلى جزأين من
خطاب بريفيك في المحكمة وتدون الجمل  /العبارات الواردة التي تدل على خطاب الكراهية وهي مظهر من مظاهر التمييز .ويطلب
المعلم منهم محاولة وصف نوع التمييز.
https://www.youtube.com/watch
؟v=VVaVfyXbsbo
أندرس بهرنغ بريفيك يختتم البيانات أمام المحكمة  ،الجزء األول.
" 6:57تجربة متعددة الثقافات في النروج"
" 7:43لم تتلق المنظمات غير الحكومية الثقافية المحافظة وتنظيم الشباب أي دعم"
كبيرا في مستقبلنا"
" 19:20المشكلة هي  ،أن لدينا اليوم مثل عليا في النروج ضارة بها  ،وهذا سيسبب لنا
ضررا ً
ً
" 10:48المثل العليا هي ممارسة الجنس مع أكبر عدد ممكن من الغرباء"
“11:00نركز على حل األسرة النواة  -مع جميع المشاكل التي تنتج عنها
” 11:44اآلن سأصل إلى إهمال واجبنا تجاه عائالتنا وأمتنا"
” 11:57يجب أن تبدأ النساء في سن العشرينيات في إنجاب أطفال"
https://www.youtube.com/watch
؟v=9bvH1ZOG45o
أندرس بهرنغ بريفيك يختتم أقواله أمام المحكمة  ،الجزء الثالث.
" 2:23مع المساعدات الداعمة من وسائل اإلعالم النرويجية  ،سمحنا لعامل بيلروسي  ،ربما مع خلفية تارتار  ،يدعى الكسندر
إجارافيتسج رايباك  ،بتمثيل النرويج في الخاتمة الدولية .ال بأس بأن نسمح لشخص بيلروسي يقوم بتمثيلنا  ،إلظهار أننا متسامحون.
لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ وبعد سنوات قليلة  ،كان طالب اللجوء اآلخر  ،نيامبورا موانغي  ،من كينيا.
حاولوا جاهدين "معلقين يوروفيجين الروسية" شرح ما يلي :ما الذي تفعله النرويج  ،ولماذا أرسلوا الجئ كسفير لهم وليس لمرة
واحدة فقط  ،بل مرتين وخالل فترة زمنية قصيرة؟ هل هناك نقص في النرويجيين في النرويج أم أنهم يعانون من مفهوم الذات
الثقافي؟ ( )...وهذا هو استفزاز كبير تجاه جميع النرويجيين الذين هم خصوم التعددية الثقافية.
ما الخطأ في الماركسيين والليبراليين؟ الجواب بسيط :عدد كبير من النرويجيين  -وهنا أشير إلى الماركسيين والليبراليين – اللذين
يعانون من األوهام الثقافية واالحتقار الثقافي الذاتي  ،ويتطلبون العالج الفوري .يدعى الدواء لهذا المرض" :المزيد من القومية)" (...
تدعم األمم المتحدة عملية تفكيك البلدان األوروبية ألن األمم المتحدة تسيطر عليها الماركسيون والليبراليون" .المقاعد ليست مواتية
لتعلم وتطوير اإلبداع".
بعد االستماع إلى خطاب بريفيك  ،تعمل كل مجموعة على جمل  /كلمات مختارة وتحديد كل منها توع التمييز التي تنتمي اليه ،وفي
النهاية  ،يتوصل الطالب إلى إجراء ملموس لكسر هذا النوع من التمييز .ثم تطلع كل مجموعة أمام الطالب اآلخرين على تقرير
نتائج.
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رابعا

تمرين "تأثير المتفرج"

سوف يركع شخص واحد في كل مجموعة ويقف اآلخرون على مسافة 3-2 .متر تقريبًا .تتكون ورشة العمل من أربعة أجزاء .خالل الجزء األول
من ورشة عمل "واقفون" يقطعوا الثقب في ورقة واحدة من الورق األبيض ثم يشاهدوا الشخص الراكع من خالل هذه الورقة .يشاهدون من خالل
الثقب بعين واحدة ولهذا السبب حجبت صفحة الورق وجوههم .بعد ذلك سيكون الوقت قد حان للتحدث عن المشاعر المرتبطة بكونهم متفرجين.
الجزء الثاني يتكون من مشاهدة "شخص راكع" بدون ورقة وجها لوجه فقط .في الجزء الثالث  ،يقترب المشاركون من االشخاص الراكعين ،
ويضعون يدهم على اكتفهم ويستمروا في مراقبتها .خالل األجزاء الثالثة األولى من ورشة العمل  ،ال يتحدث المشاركون مع بعضهم البعض -
يمكنهم فقط مشاهدة "الشخص الراكع" وبعد انتهاء كل مجموعة  ،يتحدث المشاركون عن مشاعرهم وانطباعاتهم وتجاربهم .في الجزء الرابع ،
يصل المشاركون إلى الشخص الراكع (م ًعا أو بالتعاقب(واحدا تلو االخر) )ويقومون ببعض اإلجراءات المجانية .بفضل هذا النشاط  ،سيكتشف
المشاركون في ورشة العمل إستراتيجيات التثاقف المختلفة التي يمكن مساعدتها في دمج المهاجرين واألقليات.

خامسا ً

"الهوية الورقية"  -تمارين التوعية  ،الجزء الثاني

إن إنهاء هذا التمرين الذي بدأ درسنا به يجب أن يعزز المشاركين  -ولهذا الغرض ستبدأ جميع أوراق "الهوية" رحلتها من يد إلى أخرى حسب
ترتيب األشخاص الجالسين في الدائرة ؛ مهمة الطالب هي كتابة معلومات إيجابية عن كل شخص على الصفحة التي لم يتم حفظها ؛ وبهذه الطريقة
 ،سيحصل جميع المشاركين على ملخص للكلمات اإليجابية عن أنفسهم من خالل عيون الطالب اآلخرين  -بطريقة رمزية  ،سيتم استعادة كل
شخص إلى كرامته /كرامتها.

سادسا

تقييم الصفوف

يعود المشاركون إلى دائرة مشتركة وينهي كل منهم األنشطة باستخدام إحدى الجمل التالية:
•تعلمت  /اكتشفت أن...
•فوجئت  / ...أنا بدأت أتساءل...
أو طريقة أخرى " ،الحوار الديناميكي":
يقف المعلم في الدائرة ويسأل الطالب عن جوانب ورشة العمل األكثر فعالية وقيمة بالنسبة لهم.
يمكن ألي شخص بدء مناقشة  -تقديم خطوة لألمام (االنفصال عن الدائرة المشتركة) وإعطاء تصريح بالرد على الشخص الذي سئل من قبل
الشخص القاذد/المسؤل عن المجموعة .يتجه الطالب اآلخرون الذين يوافقوا على التصريح نحو المتحث ،أما الطالب الذين يعارضون التصريح ،
يبتعدون عنه .يظهر أشخاص آخرون من الدائرة للتعبير عن آرائهم (ليس بالضرورة فيما يتعلق بما تم طرحه بالفعل)  ،وبقية المجموعة تتغير من
خالل االنضمام إلى أولئك الذين يتفقون معهم .إذا كان الشخص ال يوافق على أي من المواقف المقدمة  ،يمكنه  /يمكنها في أي وقت االبتعاد عن
المجموعة  ،شغل مساحة حرة والتعبير عن رأيه الخاص .في هذه الحالة  ،يعبر اآلخرون عن دعمهم باالنضمام إليه .أخبر المشاركين أن الميزة ،
أو حتى متطلبات هذه الطريقة  ،هي القدرة على تغيير رأيهم .يمكن للمشاركين التعبير عن رأي والوقوف على جانب واحد  ،وفي لحظة تغير رأيهم
 ،قل العكس والوقوف على الجانب اآلخر.

ان محتوى هذه المواد ال يعكس الرأي الرسمي لالتحاد األوروبي
)تقع مسؤولية المعلومات واآلراء الواردة في المواد تماما" على عاتق المؤلف المؤلفين)
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