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انعدام 

المساواة في 

 الكورونازمن 



مستوى الوعي رفع 
حول نقاطنا العمياء فيما 
يتعلق بفئات المجتمع 

 المختلفة

على التحديات التعّرف 
التي تواجه فئات 

مختلفة في التعامل مع 
 الكورونا أزمة 

 

 ما الذي سنقوم به في الدرس

2 

بأفكار لنشاط  الخروج
من أجل أو عمل فعّال 

تغيير انعدام المساواة 
القائم بين الفئات 

 المختلفة



 وعيكي /اختبر: القسم أ 
 مشاهدة فيديو



 :عن األسئلة التالية( Padletفي تطبيق أو )فّكروا ثم أجيبوا من خالل التشات 
 

 الدب؟رأيت هل 
 

 الدب رغم أنّه يمر أمامنا بالضبط؟مالحظة /تمييز، ال ينجح أغلبية الناس في رأيكلماذا، ب
 

 بعد الفيديو : القسم أ /

 اإلجابة على األسئلة

 



 ما الذي نراه في الصورة؟: القسم أ 
 مشاهدة صور



 :عن األسئلة التالية( Padletأو في تطبيق )فّكرو وأجيبوا في التشات 
 

 ما هو أول ما لمحته في الصورة؟

 
 هل نجحت في رؤية أمر آخر يظهر في الصورة؟

 
 لماذا، في رأيك، من الصعب رؤية األمرين معا؟

 

 ما الذي نراه في الصورة؟: القسم أ /

 اإلجابة على األسئلة

 



 للتفكير أسئلة : القسم أ /
 قصيرةمناقشة 
 

 
 إصغائنا وانتباهنا؟حول الفعالية السابقة ما الذي يمكن تعلّمه من 

 أو بشأن قدرتنا على رؤية أمور في محيطنا؟

 
 هل يمكنكم التفكير بمواقف من حياتكم، كنتم فيها مركزين

 األمر عليكم رؤية أمور أخرى تحصل في الوقت ذاته؟ما، مما صعّب أمر في 

 
 

 الوطني؟/ كيف يظهر هذا األمر، برأيكم، على المستوى االجتماعي 
 



 افتتاح: القسم أ /
 أفكار رئيسية  

 

 

 
تظهر أننا في بعض األحيان، حين تلك الصور التي رأيناها / هذا الفيديو الذي شاهدناه

نرّكز انتباهنا في أمر ما، فإن إصغاءنا كلّه يكون منصبّا على غرض أو نشاط معينين، وبذا 

تصير لدينا موارد أقل الستخدامها في االنتباه إلى أمر آخر، شديد البروز، يحصل في 

 الوقت ذاته
 

غالبا ما نرّكز على األشياء التي تقع في مركز على المستوى الشخصي أو االجتماعي 

مثل نقل الكرة في الفيديو، أو التعامل مع احتياجات )دائرة االهتمام أو على المهمة الرئيسية 

 (.األمان وكسب الرزق في الواقع
 

 

لكننا إذا ما رّكزنا فقط على ما نراه محوريا، يتم تقليص نطاق رؤيتنا، ونفّوت على أنفسنا 

 .أو األمور الكبيرة والهاّمة األخرى" دببة"رؤية الـ 
 



 كورونا؟ كيف يرتبط ما رأيناه في الفيديو والصور بأزمة  –القسم ب / 

 .جانبنامن تكيّفاً حلول بديلة تتطلب تتطلب منّا عملية مواجهة انتشار فيروس كورونا العثور على 
 

نحن نالقي مصاعب في فمثال  -مرهقة بعض الشيء بالنسبة إلينا جميعالالنتظام إن األشكال الجديدة 

 .المنزلالتعلّم عن بعد، كما أننا نالقي مصاعب في البقاء طيلة اليوم في 
 

كان يهدف إلى توفير استجابة فورية للمشكلة، ولكن أثناء الكورونا، لمواجهة أزمة استعدادنا السريع إن 

من شأن هذه الحال أن تتسبب . كنا نعاني من العمى تجاه مشاكل أخرى لم نأخذها بعين االعتبارذلك، 

 .بفئات داخل المجتمعالمّس في 
 

ولذا، . حين يشعر األفراد بأنّهم مهددون أو خائفون، فإن قدرتهم على النظر حولهم تتقلص بشكل كبير

فإننا نميل في مثل هذه المواقف، بشكل طبيعي، إلى التفكير في أنفسنا والقريبين منّا بشكل أساسي ونميل 

 .إلى عدم رؤية اآلخر
 



 ؟ الكورونا كيف يرتبط ما رأيناه في الفيديو والصور بأزمة  –القسم ب / 

الرجاء اإلجابة على األسئلة 

 التالية

من هم األكثر ضعفا في المجتمع اإلسرائيلي، 

أولئك الذين )احتياجاتهم بسبب العمى عن 

ال نكون أو نسمعهم أقل عادة ما نراهم أقل أو 

 ؟(التي تواجههم بالضائقة على علم 
هل هنالك فئات محددة أو أشخاص محددون 

 الذي يميزهم؟من هذا القبيل؟ ما 

 
ما الذي يحدث لهذه الفئات في الفترة الحالية 

 ؟الكوروناخالل أزمة 

هل لديكم معلومات عن األمر؟ ما الذي  

 سمعتموه؟



عمياء لمشاكلها، كما الكورونا أزمة عملية مواجهة فئات كانت عن نصوصا للقراءة، تبرز أمثلة أمامكم 

 .أنها تشير إلى ما يمكن فعله إزاء هذا العمى
 

 :Padlet  تطبيقاألسئلة التالية على عن الرجاء اإلجابة 
 

من هي الفئة التي لم يتم أخذ مصاعبها بعين االعتبار أثناء مواجهة أزمة : ما هي نقطة العمى، بمعنى

 الكورونا؟
 

 كيف يؤثر العمى على هذه الفئة؟ ما هي المصاعب التي يواجهونها في المرحلة الحالية؟
 

 ؟الكوروناتتضرر بشكل مشابه، خالل أزمة اسرائيل هل تعرفون فئات أخرى في المجتمع 
 
 

 ـة تغييره؟/تقترح الكاتب/ ما الذي يقترح 
  
 

 واإلجابة على األسئلة المقاالت أو النصوص مطالعة  –القسم ج / 



 1رقم مقال 

.  هذه األوقات الصعبة، يبذل الجهاز التربوي جهودا كبيرة للتعامل مع تهديد الكورونا واالنتقال إلى التعلم من المنزل عبر االنترنتفي »

وتثير حالة الطوارئ، على السطح، مسألة الفجوات الهائلة الموجودة في المجتمع اإلسرائيلي حتى في األيام العادية، خصوصا في الفروقات 

ويبدو أن النظام حين يعمل بشكل افتراضي، فإنه ال يكون هادفا في البداية الى االهتمام . الهائلة بين الجهاز التربوي العربي ونظيره العبري

 :بالتالميذ والعائالت في المجتمع العربي، وهو بذلك يضيّع هدفه عدة مرات

  

ية تربفأوال، وعلى الرغم من أن الجهاز التربوي العربي يخدم ما نسبته نحو ربع التالميذ في إسرائيل، فإن مواقع االنترنت التابعة لوزارة ال

بل إن البوابة التعليمية، التي يتم من ... والتعليم التي من المفترض أن تقدم الخدمة لجميع األهل والتالميذ، غير مترجمة للعربية تقريبا

وإلى جانب ذلك، فإن هنالك فروقات واسعة في جودة . خاللها اآلن اقتراح الدروس أونالين للتعلم عن بعد، غير متوفرة بالعربية بالكامل

تزداد هذه . البنية التحتية المحوسبة واالنترنت بين البلدات اليهودية والكثير من البلدات العربية، وهذه عوامل تؤثر على التعليم عن بعد

إذ كيف يمكنهم المشاركة في التعلم عن بعد حينما : الحالة خطورة على وجه الخصوص في أوساط أبناء القرى غير المعترف بها في النقب

ال يتوفر لغالبيتهم الكهرباء وشبكات االنترنت األساسية؟ في مجتمع ال تتوفر فيه الحواسيب بشكل كاف، هنالك استخدام أوسع بالهواتف 

 .ولكن حتى موعد كتابة هذه السطور ال تزال غالبية المضامين غير مناسبة للتصفح من خالل الهاتف.. الذكية

يجب استشارة كبار المسؤولين في الجهاز التربوي العربي، سويا مع لجنة رؤساء المجالس المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا لشؤون 

التعليم العربي، حول الطريقة األنسب لزيادة الدعم للتالميذ والعائالت بطرق إضافية وإبداعية، لربما ليس فقط من خالل الشاشة بل من 

مع خالل إنتاج مواد تعليمية مطبوعة في األحياء والبلدات التي تفتقر إلى القدرات أو التي ال يتوفر فيها االتصال باإلنترنت بشكل كبير، 

بة لصعتمويل كبير للمواد اإلبداعية، وتوزيع كتب األطفال والفتيان وتوفير الدعم الُمضاَعف لألهالي الذين يظلون في المنزل في هذه الحالة ا

 .«االستقرارمن عدم 

 

(24.3.2020, مازوروياعيال خلود ادريس , موقع ذي ماركر)  
 

 



 2رقم مقال 
 

 

الكورونا آثارها الخطيرة على الجميع، لكنها تجبي أثمانا فادحة من النساء على وجه الخصوص، وخصوصا ألزمة "

النساء المستضعفات، ومن ضمنهن النساء اللواتي يعشن تحت الفقر، النساء المعيالت الوحيدات ألطفالهن، واألمهات 

 .الوحيدات، النساء من ضحايا العنف، المهاجرات الجديدات، العامالت األجنبيات، والنساء المسنات

  

والتواجد . ألف 200,000ال يعتبر المنزل مكانا آمنا بالنسبة للنساء اللواتي وقعن ضحايا العنف واللواتي بلغ عددهن 

 .  الطويل مع الزوج العنيف يصبح وعاء من الضغط يزيد من مستوى العنف

في حين أعلنت مالجئ النساء المعنّفات عن . لقد ارتفعت شكاوى العنف العائلة بسبب اإلغالق خالل أزمة الكورونا

وإلى . ، ولم يبق سوى أماكن قليلة شاغرة فيها من المرتقب أن تمتلئ خالل األيام القريبة القادمة%95امتالئها بنسبة 

في التوجهات حول % 760إلى جانب ارتفاع بنسبة % 30جانب ذلك، فقد زادت التقارير حول العنف في العائلة بنسبة 

 .العنف الموجه لألطفال وأبناء الشبيبة

  

المفارقة هنا تكمن في أنه وبدال من زيادة مراكز معالجة العنف داخل العائلة، فإن هذه األطر قد صارت تعمل إما بشكل 

فإن النساء يختفين من المشهد العام ومن مواقع " األمنية"ومجددا، كما هو الحال في األحداث ... محدود أو أنها تغلق

وقد تم إقصاء القضايا المتعلقة بالمساواة الجندرية بشكل شبه كامل تقريبا عن جدول األعمال العام، وقد . صنع القرارات

صارت هذه القضايا مهمشة على الرغم من أن رأي  النساء بالذات في حاالت األزمات، مهم وخصوصا أنهن هّن من يقدن 

 ."األزمةفي الميدان مسألة معالجة 
(19/3/2020, ليفي، نيطاع "سيحاة ميكوميت"موقع )  

 

 



 3رقم مقال 

وكل ما هو صعب علينا التأقلم عليه، بات من الصعب . وباء الكورونا تماما الواقع والروتين اللذان كنا قد اعتدنا عليهماشّوش "

 .على األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة االعتياد عليه بأضعاف المرات 

  

األطفال العاديون من دون أن يكون لديهم إطار، سيكون بإمكانهم االلتقاء بأصدقائهم بواسطة الهاتف النقال أو أنه سيكون بإمكانهم "

، من (يعاد أراد)، كما يوضح "تشعر بالملل، وال أملك دائما مساعدتها، إنها معزولة اجتماعيا وصحيا( تاليا)لكن . التعلم عن بعد

البالغة من العمر عشرة سنوات ونصف وتم تشخيص إصابتها بمرض الصرع حينما كانت تبلغ من العمر ( تاليا)تلموند، وهو أب 

 .سنة واحدة

  

ولكن منذ اقتحم الكورونا حياتنا، امتنعنا عن تعريضها للخطر، وقمنا بتقليص . التجول، الذهاب إلى المتاحف، إلى إيكيا( تاليا)تحب "

تذهب للقاءات جمعية ( تاليا)لم تعد . احتكاكها بالعالم الخارجي، وحرصنا عليها أكثر، وصرنا أكثر اهتماما بالنظافة من المعتاد

(  تاليا. )أنا أشبّه وجود إطار لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة كأنه أكسجين. ، وهذا كلّه يصعّب من عزلتها"أجنحة كريمبو"

.  إن االعتناء بها، مقارنة باألطفال العاديين، مختلف. لديها أخت توأم وأخ يبلغ من العمر أربعة سنوات، ونحن نرى الفروقات بينهم

 .ونحن غير قادرون دائما على توفير ما يمكن لإلطار التربوي توفيره لها

  

، كان باإلمكان العثور على حل، وتوفير إطار مشكل من مجموعات صغيرة، لألطفال من ذوي االحتياجات (أراد)وحسبما يقول 

 .  الخاصة

  

أعتقد أنه يمكن العثور على حلول إبداعية، فهم مجموعة صغيرة مكونة من عشرة أطفال على أية حال، كان باإلمكان االنتقال إلى " 

األهالي ليسوا بحاجة إلى خدمة السفريات، وهم سيكونون سعيدين لنقل أطفالهم بأنفسهم . أطفال 3- 2مجموعات صغيرة مكونة من 

 ".صحيح أن المدرسة قد حاولت توفير حل، ولكن وزارة الصحة قد رفضت ذلك. إلى المدرسة

 (20.3.2020, عاده اوفير, Ynetموقع )
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 ومناقشةتجميع  –القسم د 

 

 :قراءة المقاالتفي أعقاب للتفكير والمناقشة أسئلة 

 

كيف )ما هي مسؤوليتنا كمجتمع ديمقراطي تجاه هذه الفئات؟ هل هذه المشاكل تخصهم هم وحدهم فقط؟ 

المساواة في مثل هذه معنى قيمة وما هو ؟ (تضّررا فيهسيتأثر مجتمعنا بأكمله من انهيار أكثر الفئات 

 الحاالت؟

 

 ما الذي يمكن تغييره؟ 

 

 ما الذي بإمكاننا فعله؟

  



 

العنف تجاه النساء، غياب )فحسب الكورونا غير مقتصرة على المصاعب الموصوفة في هذه المقاالت 

بل هي ( البنى التحتية في البلدات العربية، المصاعب التي يواجهها ذوو االحتياجات الخاّصة في االندماج

 .جزء من الواقع اليومي لهذه الفئات

 

، التي تعد مواجهة فريدة ومرتبطة تحديدا بهذه المرحلة الزمنية، وبين الكوروناالربط بين مواجهة 

بالنسبة لهذه المجموعات، وهي تنطوي أيضا على أزمة أكثر عمقا وخطورة المصاعب الدائمة، تخلق 

 .على وجه الخصوصآثار مستقبلية خطيرة تجاه هذه الفئات 

 

النابع من هذا اإلضعاف المزدوج لفئات سكانية تعاني من ضائقة، يشكل مساسا المساس بقيمة المساواة 

 .نفسهابالديموقراطية متفاقما 

 

الكورونا واعادة طرق تهدف إلى دمج مواجهة أزمة . طرق محددة للعملتحاول المقاالت الثالثة اقتراح 

من جهة، وتوفير استجابة خاصة للمصاعب التي تعاني منها هذه الفئات، من االنتظام في الواقع من جديد 

 .جهة أخرى

 

  

 ومناقشةتجميع  –القسم د 
 أفكار رئيسية



 المبادرةتنفيذ  –القسم هـ 

 العمى وطرق مواجهتهاشاركوا نقاط : مهمة بيتية

 (ال ترونهأمرا ما، أو شخصا ما، )هل لمستم وجود نقاط عمى ترغبون باإلشارة إليها؟ 

 من ال تتم رؤيته؟كيف يؤثر األمر على 

  هل يمكنكم اقتراح خطة عمل؟ هل هنالك ما ترغبون بفعله بهذا الشأن؟ 

يمكن رفع مقطع فيديو قصير إلى تطبيق انستغرام، تتحدثون فيه عن نقاط العمى التي اخترتم التركيز عليها، * 

 stop_blindness#واإلشارة إليها بهاشتاغ 
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أدركنا بأن حلول األزمة 
يجب أن تتوافق مع 
احتياجات الفئات 

في المجتمع، المستضعفة 
لكي تحمي حصانتنا 

 االجتماعية 

رأينا أن طرق مواجهة 
كانت الكورونا فيروس 

تهدف لحمايتنا، ومع ذلك، 
فإن من شأنها أن تعكس 

عمى تجاه مصاعب 
تواجهها فئات معينة في 

 المجتمع

تعلمنا بأن تحديد نقاط 
العمى هذه هو الضمانة 

على مبادئ للحفاظ 
الديموقراطية والخروج 

 السريع من األزمة 

 تلخيص الدرس



 !إلى اللقاء في الحصة المقبلة


