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 عمل  حولدليل 

 الجمعيات الناقد للسلطة والمناهض للعنصرية

 في المجتمع المدني السوري األلماني 

 

 عزيزاتي القارئات أعزائي القراء،

حديثي العهد في ألمانيا،  السوريين  وبناًء على أوضاع الناس الراهنة الحرجة في سوريا وحال السوريات  

فيه  عمل    زرك  ت   المنضوية  الجمعيات  السورية وجل  األلمانية  الجمعيات  األخيرة  اتحاد  السنوات  على  في 

  ، قضايا مجتمعية، مثل العنصرية البنيويةبينما  االندماج في ألمانيا.  قضايا  توفير المساعدات العملية وعلى  

دعم أموال  على  االستحصال  والتم   وهياكل  ،وقلة فرص  العنصرية  منظماتنايالسلطة  بداخل    ظلت ،  يزية 

ال  عمل  مسارباستمرار  تواكب   األلمانية  منظمات  الجمعيات  اتحاد  في  نحن  والمهاجرات.  مهاجرين 

ن أعضاءنا من خالل عروض التدريب والتأهيل في هذا المجال. ولكي نستطيع أن  مك   السورية نريد أن ن  

يجب تقوية من تعرضوا لهذا النوع من اإلساءات مستوى المجتمعي  نؤثر بشكل مناهض للعنصرية على ال

وتنظيم  ناحية،  من  معها  والتعامل  العنصرية  التجارب  إزاء  التصرف  خيارات  منظماتنا    هياكل  ومعرفة 

 سلطة عنصرية من ناحية أخرى. هياكلإنتاج فيها بحيث ال يعاد 

لعنصرية والتي على أساسها تم إعداد هذا  اهكذا برزت فكرة عقد ورشة عمل تتناول موضوع مناهضة  

 الدليل المساعد. نتمنى للجميع قراءة ممتعة! 

 

 

 

 لينا فستق         نهلة عثمان

 )المديرة التنفيذية(                  )رئيسة مجلس اإلدارة(
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الجمعيات األلمانية السورية المصدر: اتحاد   

 

 

 

 

 تمهيد  ا.

يعتقد بوجود "أعراق"؟ هذه أسئلة عامة   الناس  يزال كثير من  العنصرية وكيف نشأت ولماذا ال  ما هي 

 . 2021تشرين الثاني/نوفمبر  21و   19انطلقنا منها وطرحناها في إطار ورشة عمل ع ق د ت بين  

في   لنا  األمر  أهمية  السورية ج.م. عن  األلمانية  الجمعيات  اتحاد  في  نحن  أنفسنا  سألنا  ذلك،  عالوة على 

إطار عملنا كمجتمع مدني سوري؟ وكيف يمكننا أن نتجنب إعادة إنتاج الهيكليات والممارسات العنصرية، 

؟ سويةً مع خبراء وخبيرات وكذلك كيف يمكن أن ندعم بعضنا البعض كجالية تطالها العنصرية في ألمانيا

ناشًطا وناشطة من المجتمع المدني السوري في ألمانيا جمعنا في    30. وأكثر من  glokal e.Vمن جمعية  

السوري   المدني  المجتمع  في  السلطة  نقد  استراتيجيات  حول  وأفكار  بحث  أسئلة  الملخص  الدليل  هذا 

األلماني. وال يمكن لهذا أن يشكل سوى لبنة من لبنات العمل المتواصل على مناهضة العنصرية وأرضية  

 كُّر داخل هياكل وأطر جمعياتنا. تدعم النقاش والتف

  



3 
 

  توصيات للعمل ا.ا

  التدخل العنصرية داخل الجمعيات: الوقاية و

بل   فقط  مشتركٍة  لغٍة  باستخدام  األمر  يتعلق  تصرُّ وال  خيارات  بغية ببلورة  الجمعية  عمل  سياق  في  ف 

 مواجهتها.  ومن ثم التأشير على عدم الرضى وتفكيك العنصرية وجعل العنصرية البنيوية شفافة 

 ينبغي للجمعيات أن تطرح على نفسها األسئلة التالية: 

 

 :قائمون عليهاوال الجمعيات هياكلا ا.ا

جمعي   لديكمهل   .1 مشترك  كم  تفي  قبيل  فهم  من  أو    ،التغريب لمصطلحات  فرد  )اعتبار  واإلقصاء 

 والعنصرية؟  ،واإلجهاد بسبب العنصرية ،مجموعة غريبة عن الجماعة وإقصاؤها(

 م نقاش حول دور االمتيازات وموازين القوى في حياة الجمعية / والفريق اليومية؟ ك هل عند  .2

 األخرى؟ لتغذية الراجعة فيما يخص العنصرية وأشكال التمييز لهل عندكم مناهج  .3

 "الهشاشة البيضاء" وأثرها؟   white fragilityهل هناك نقاش حول سطوة تأثير  .4

 من عنده مساحة للكالم وكم قدرها وفي أي السياقات؟ مسألة هل تراعون  .5

 ها في حاالت التعرض للتمييز؟ يلإهل لديكم جهة يمكن أن ي توجه  .6

 بنيوية وليس فردية؟ هل ي نظر في جمعيتكم إلى التمييز بصفته مشكلة   .7

فريق .8 في  الجميع  يشعر  على   هل  العامالت   القائمين  على  حكر  ذلك  أن  أم  بالراحة  الجمعية 

العاملين أصحاب االمتيازات المتعددة ممن لديهم وظيفة ثابتة؟ إذا كان الجواب نعم، كيف يتجلى  و

 ذلك؟

ل تندرج هذه في عمل  وه  ، المهمشة على محمل الجد   الفئات ونقد من ينتمون إلى    آراءؤخذ  تهل   .9

 الجمعية اليومي؟ 

هل هناك مساحة أو حيز آمن لحاالت تمييز محتمل؟ هل هناك مساحة لألشخاص الذين تعرضوا  .10

 لممارسات عنصرية؟ 

 في مواضيع التمييز؟  األفكار والتجارب  هل هناك جهد ومساحة منتظمة للجميع من أجل تبادل .11

 مستويات اتخاذ القرارات العليا؟هل هناك أشخاص سود وملونون في  .12

الفريق؟   .13 والمهنية في  الحياتية  الخبرتين  تعدٍد من حيث  ي تاح وجود  أن  التوظيف  يراعى عند  هل 

 (1Glokal.org 2021: قارن/ي )الهياكل والفاعلون 

 

 :المضاميناا االشتغال على ا.ا

 

 والمشاريع الجديدة إلى من تعنيهم ويهمهم أمرها؟ ختيار مواضيع الفعاليات هل يتم التنبه عند ا .1

 إلى أنها قد تكون جارحة أو مميزة سلبا للبعض؟  مواضيعالختيار هل يتم التنبه عند ا .2

 هل يتم التنبه سوية إلى استخدام لغة تعب  ر عن تقدير واحترام وخالية من التعابير الجارحة؟  .3

 

 
1 https://www.glokal.org 

https://www.glokal.org/
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 ية عند تحديد المواضيع وصياغتها؟ ا اجتماعية مختلفة من البد  فئات هل تتم مشاركة أناس من  .4

 هل تحصلون على بدل أتعاب )في حال كان في جمعيتكم عمل لقاء مال(؟  .5

ر بالعنصرية وأشكال التمييز األخرى منذ البداية، حتى وإن لم يكن واضحا بعد إن  هل يتم التفكُّ  .6

 كان هنالك أشخاص سوف يشاركون في الفعالية ممن طاولتهم هذه األشكال؟  

 للناس واألماكن؟  زية ييهل يتم تجنب التوصيفات النمطية والتم .7

 ها عند من عانوا التمييز؟ هل يتم التفكير بالمشاعر التي يمكن للنصوص والصور أن تستثير  .8

إلى   .9 ينتمون  الذين  األشخاص  عرض  يتم  ومقررين    الفئات هل  متنوعين  بصفتهم  المهمشة 

فقط   )ليس  بالنفس؟  وواثقين  البشرة  مصائرهم  ومن    ةالملونذوي  جنسيًا  العابرين/ات  أيًضا  بل 

 لديهم إعاقة إلخ( 

)مثالً: حملة الشهادات األكاديمية    هل تتجنبون التوصيفات والتوقعات النمطية عند توزيع المهمات  .10

إلخ(؟   التقني،  الدعم  لتقديم  مناسبون  الذكور  المشاركون  جيدة،  نصوص  كتابة  على  قادرون 

 (2Glokal.org 2021: قارن/ي المضامين )االشتغال على 

 

تشمل أسس هياكل    مرجعيةبعد أن تناقشوا كل هذه القضايا في جمعياتكم سوف تجدون هنا قائمة فحص  

 الجمعيات المناهضة للعنصرية: 

 

 : بعيدااا خطوات على المدى القصير والمتوسط والا.ا

 

و  .1 اآلراء  نتبادل  حيث  دورية  لقاءات  وعقد  جمعيتنا  في  لجنة  فيتشكيل  سوية  تجارب   نتفك ر 

 . العنصرية

 العنصرية باسمها. ةسميتموقف و  اتخاذ  .2

 دعم استراتيجيات وآليات مناهضة العنصرية والعمل عليها.  بغيةرفع الحساسية تجاه الموضوع  .3

 نقض األحكام المسبقة والتوصيفات الدامغة والدفاع عن مناهضة العنصرية.  .4

 كل أشكال العنصرية والتمييز. فيالحديث والنقاش  .5

الجمعيات  .6 مع  بالتبادل  واالعتناء  جديدة،  تطوير خطوات  أجل  من  منتظم  وتدريب  تأهيل  إجراء 

 األخرى حول موضوع التمييز.

 ترسيخ مناهضة العنصرية )ومناهضة التمييز( في نظام الجمعية األساسي. .7

 احترام حقوق األقليات وحمايتها.  .8

عند وضع مخططاتكم وتقديم    Supervisionالجمعية. ال تنسوا األشراف    تقديم الدعم النفسي داخل .9

 الطلبات.

 تدوين اليوميات من أجل توثيق العنصرية في الحياة اليومية ومعالجتها.   .10

 تربية األطفال وفي الحضانات والمدارس االبتدائية وقوموا بعمل تنويري. بابدأوا   .11

 تجنبوا األحكام المسبقة.   .12

 

 

 

 
2 https://www.glokal.org  

https://www.glokal.org/


5 
 

 المصطلحات: ااا. فهرس 

والتعريفات   المصطلحات  بعض  جمعنا  لذا  مشتركة،  لغة  ومناهضتها  العنصرية  مواجهة  تستوجب 

تلب  لكي  العملية  الحياة  في  الكلمات  هذه  وتوسيع  تجديد  من  بد  وال  لهذا،  كمنطلق  االحتياجات    ياألساسية 

 الراهنة. 

 ذو البشرة الملونة 

ن لألشخاص الذين ال ي نظر لهم على   مك   ذو البشرة الملونة )جمعها: ذوو البشرة الملونة( توصيف ذاتي م 

لعنصرية في ألمانيا مثال حيث يوجه لهم باستمرار السؤال: من أين أنتم  ل  تعرضواناس  أأنهم بيض. مثل  

إن األمر ال يتعلق هنا بخصائص "بيولوجية" بل  "   “.der braune Mob e.V„"باألصل"؟ وقد كتبت مبادرة  

بخط صغير ومائل.    أبيض  بالخط العريض و  أسود"، وتقترح لتوضيح ذلك بكتابة  بعالقة سياسية اجتماعية

 (Amnesty International 32021 منظمة العفو الدولية )قارن/ي

 السود

توصيف ذاتي أيًضا ألناس تعرضوا للعنصرية. المعنى الضمني ألن تكون أسود أو تكوني سوداء  السود  

الموقف الذي اتخذه شخص ما في المجتمع.    يعنيإنما    ،ال ي قصد به أن لك شكالً معينًا موجودًا في الواقع

 (Amnesty International 42021 )قارن/ي منظمة العفو الدولية

weiß und weißsein 

 أبيض وكونك أبيض/بيضاء

"كونك    "أبيض/بيضاء"وكونك  و    "أبيض" لون أسود/سوداءمثل  أو  "بيولوجية"  بها صفات  ي قصد  ال   "

. أبيض تـ نسب إلى موقف مهيمن وصاحب  معينة  سياسية واجتماعية  بنيةبشرة حقيقي بل هي تـ حيل إلى  

العفو   )قارن/ي منظمة  تـ ذكر.  ما  نادًرا  التي  المجتمع،  في  العنصرية  القوى  امتيازات في سياق موازين 

 ( Amnesty International 52021 الدولية

 ؟ العنصرية  العنصرية: ما المقصود بالمصطلح ومن الذي يمكن أن تطاوله

تزدري أناًسا ما بسبب شكلهم أو اسمهم أو ثقافتهم )المتوقعة( أو أصولهم أو دينهم.    ةالعنصرية إيديولوجي

يطاول   ألمانيا  األمر  ألمانًا.  مثالً  في  ي عتبرون  ال  الذين  البيض  م  غير  ي قو  ال  أساس    عندما  على  الناس 

تصرفاتهم أو  الشخصية  وقدراتهم  هي    ،خصائصهم  المزعومة  المتجانسة  المجموعة  وتكون  وي زدرون، 

المتساوية   واالقتصادية غير  االجتماعية  الظروف  تبرر  اإليديولوجيا  هذه  أمام عنصرية.  نكون  المرجع، 

واقعي في    تفاوت االقصاء ال بل وحتى العنف. العنصرية ليست تنمًرا "بسيًطا" فهي تقوم على  كما تبرر  

خرين" على أساس خصائص  اآلن الناس ينقسمون إلى "نحن" و "إتقول الفرضية  السلطة داخل مجتمعنا.  

قيمة أو أقل    أدنى  م" على أنهينيتم تصنيف "اآلخر بالمقارنة مع "نحن"  و(.  )مفترضة ثقافية  خارجية أو  

 ( Maureen Maisha Auma  62017 )قارن/ي مورين ميشا أوما .مستوى

 
3 https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache  
4 Ebd. 
5 Ebd.  
6 https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/223738/rassismus 

https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache
https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache
https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/223738/rassismus
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 التمييز: ما المقصود بالمصطلح ومن الذي يمكن أن يطاوله التمييز؟ 

بشكل منهجي من ممارسة حقوقهم ي منعون  التمييز خرق جسيم لحقوق اإلنسان. الذين يتعرضون للتمييز  

لشخص أو مجموعة. التمييز غير شرعي ويفتقر ألي أساس أو سبب  اإلنسانية على أساس صفات محددة  

 ( 72021)قارن/ي منظمة العفو الدولية  موضوعي. 

 مساحات آمنة 

يشعرون  الذين  الناس  يستخدمها  أن  يمكن  وأماكن  لتوصيف مساحات  آمنة"  ي ستخدم مصطلح "مساحات 

التمييز.ب أو  أكانت    اإلقصاء  سواء  تمييزية  تعابير  استعمال  أو  التمييز  ممارسة  األماكن  هذه  في  وي حظر 

 (8tungonline.de 2021euBed عرقية أو مرتبطة بالجنس أو الدين إلخ. )قارن/ي

 الدمغ كـ "آخر" 

عن صيرورة يتم فيها دمغ أناس بصفتهم "آخرين" وعلى أنهم مختلفون عن ما    Otheringر مصطلح  عب   ي  

أن يكون يمكن  يسمى "نحن". هذا التمييز إشكالي ألن "اآلخرين" في هذا السياق هم "الغرباء". هذا الدمغ  

جه  ي لبس هذا الشخص تو  أوعقيدة معينة  مرتبًطا بالمكانة االجتماعية لشخص ما، كأن ينتمي إلى طبقة أو  

 ( Zurich University of Arts 92021جنسي أو جنس أو قومية ما. )قارن/ي 

 اإلجهاد بسبب العنصرية 

اإلجهاد بسبب العنصرية هو رد الفعل برضة نفسية على التعرض للعنصرية. هذا يعني ضمنًا أن هناك  

هم أعراض إجهاد  أشخاًصا ملونين يعايشون التمييز المشحون بالعنصرية بصفته صدمة نفسية فتظهر لدي

 (American Psychological Association  102021ما بعد الصدمة. )قارن/ي 

 الهشاشة البيضاء

عنصريتهم الكامنة  في  تناقضات أناس بيض و   الجدل في  White Fragility  يعني مصطلح الهشاشة البيضاء

 ( Bedeutungonline.de  112021  )قارن/ي .ما بشكل

 ؟ مكفضول زاداااا. هل 

تجد المواد  ونإذن، سوف  من  مزيًدا  المستمر    هنا  اإلضافي  والناشطاتللتأهيل  الناشطين  من    ومزيًدا 

 للتبادل والتفكر النقدي في الموضوع: 

• Glossar für diskriminierungssensible Sprache (Amnesty International) 

 
7 https://www.amnesty.ch/de/themen/diskriminierung/zahlen-fakten-und-hintergruende/was-ist-diskriminierung  
8  https://www.bedeutungonline.de/safe-space/  
9 https://www.zhdk.ch/forschung/ehemalige-forschungsinstitute-7626/iae/glossar-972/othering-5894  
10 https://www.apa.org/res/parent-resources/racial-stress  
11 https://www.bedeutungonline.de/was-ist-white-fragility-bedeutung-definition-erklaerung/ 

https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache
https://www.amnesty.ch/de/themen/diskriminierung/zahlen-fakten-und-hintergruende/was-ist-diskriminierung
https://www.bedeutungonline.de/safe-space/
https://www.zhdk.ch/forschung/ehemalige-forschungsinstitute-7626/iae/glossar-972/othering-5894
https://www.apa.org/res/parent-resources/racial-stress
https://www.bedeutungonline.de/was-ist-white-fragility-bedeutung-definition-erklaerung/
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• Globales Lernen  )جزئًيا باللغة العربية(: 

https://www.awointernational.de/de/mitmachen/globales-lernen/fuer-

multiplikatorinnen.html  

• Netzwerk Islamfeindlichkeit https://www.claim-allianz.de/ 

• Connecting the Dots: Lernen aus Geschichte(n) zu Unterdrückung und Widerstand (2017) 

• Die Spitze des Eisbergs: Spendenwerbung der internationalen Hilfsorganisationen – Kritik 
und Alternativen (2017) 

• Willkommen ohne Paternalismus: Hilfe und Unterstützung in der Unterstützungsarbeit 
(2017) 

• Das Märchen von der Augenhöhe: Macht und Solidarität in Nord-Süd-Partnerschaften (2016) 

• mangoes and bullets: Materialien für rassismus- und herrschaftskritisches Denken und 
Handeln (2014-heute) 

• Bildung für nachhaltige Ungleichheit? Eine postkoloniale Analyse von Materialien der 
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Deutschland (2013) 

• Mit kolonialen Grüßen …Berichte und Erzählungen von Auslandsaufenthalten 
rassismuskritisch betrachtet (2012 und 2013) 

•  Wozu Rassismus? Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen 

Widerstand: Aladin El-Mafaalani, Kiepenheuer & Witzsch, Köln 2021 

•  Der weiße Fleck: Eine Anleitung zu antirassistischem Denken: Mohamed Amjahid, Piper 
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