
ةینالعالا و ةیمالعالا تالمحلا میمصت ررقم
:دادعإ

لبقم لا دمحم ةراس
دوعس لا دمحم ةرون
نارمعلا قراط ةرون

شمھدلا ةرھوجلا
يلھسلا سامیر

:فارشإ
 يدماغلادیعس.د





ةلمحلاراعش
اھتاراعش و ةلمحلا يف ةینیدلا میقلا نم ةدافتسالا



 ةرھاظلا وا ةلكشملا

نیباھعاونأاتشبةیرصنعلاراشتنا
بابشلايتئفةصاخيدوعسلاعمتجملا
هذھهاجتايعولاتلقولافطألاو
.ةلكشملا



ةلمحلاتایجتارتساوفادھا

فادھألا•

يمالسإلانیدلاةلاسرتیبثت•

ةیرصنعلاذبنةیمھأبءشنلاةیعوت•

دارفأنیبقیرفتلاذبنوةینطولاموھفملیصات•
.عمتجملا

تایجتارتسالا•

صقانتلامثةیوقلاةیادبلا (ةیجتارتسامادختسامتیس•
.)يجیردت

ةفثكموةزكرمةیمالعإلاةلمحلاةیادبنوكتثیحب•
يعولاكانھنوكیثیحبایجیردتلاكلذصقانتیمث
.دارفالانیبيعولاراشتنامتیوعمتجملاىدليفاكلا

كولسلیدعتةلمح :ةلمحلاعون•

•



فدھتسملاروھمجلا

وھةلمحللفدھتسملاروھمجلا
صخالابويدوعسلاعمتجملا
٥نسنمبابشلاولافطألا

ةنس١٩ىلاتاونس



ةلمحلا ةیؤر

 يدوعسلا عمتجملا يف اھلكشا و اھعاونأ ةفاكب ةیرصنعلا ىلع ءاضقلا



ةلمحلاقالطناتقو

ىلعءاضقلليلودلامویلا(وھةلمحلاقالطناءدبتقونوكیس
ناثیحضایرلاةنیدميف٢١/٣قفاوملايرصنعلازییمتلا
عقاومربعروھمجلاةابتندشیسادیدحتمویلاكلذيفةلمحلاقالطنا
ةلمحلاقالطنامتیسيتلاعقاومللةبسنلابو،يعامتجالالصاوتلا
متیوةماعلاقئادحلاوةیراجتلاتاعمجملاىلعزیكرتلامتیسفاھیف
سرادملالخاداضیاةلمحلاقیبطت



ةلمحلاةینازیم

: ةلمحلا ةینازیم
 و تانالعإلا ىلع ةمسقم لایر نویلم٢ يلاوحب ردقت
 و، لئاسولا نم اھریغ و لافطألل تاعیزوت و تاعوبطملا
 نا نابسحلاب ذخالا متیس يماس فدھ تاذ ةلمحلا نا امب
.ةینازیملا نم بسحت نل و معد نوكت دق تانالعإلا ضعب

:ةاعرلا



ةلمحلل ةیلاصتالا لئاسولا

ةثیدحلاةیمالعإلالئاسولاىلعزیكرتلامتیس
نوكاھریغويعامتجالصاوتعقاومنم
نوكیسلئاسولاكلتمدختستةفدھتسملاةئفلا
متیسوامك،اھربعمھللوصولالھسالانم
بویتویلاریھاشمربعةلمحلانعنالعإلا
ثیحبابشلاولافطألايتئفىدلنیبوبحملا
عممھیعباتمىلعریبكمھریثأتنوكیس
بسانمىوتحمتاذتاونقرایتخاتاعارم



ةیدیلقتلا مالعالا لئاسو



ضعبنمجذامن
ةمدختسملالئاسولا
ةلمحلابةصاخلاةیمسرلاسبالملا



راعشلمحتةعبق
ةلمحلا



نعثدحتینیولترتفد
لافطاللةیرصنعلا



ةلمحلا راعش لمحی بوك



عارشلا يف  ةینالعإ ةحول



دجسم بناجبعراشلايفةینالعإةحول



عمجميفنكر
يراجت



يفةلمحللنكر
ةسردمةحاس



رتیوتىلعةلمحلاباسح



مارقتسنالاىلعةلمحلاباسح



نعضایرلاةدیرجيفلاقم
ةلمحلا



كیفارجوفنا
ةیرصنعلا حفاكن فیك



ةیوطم
  

 :تعرٌف العنصرٌة

العنصرٌة هً األفكار والُمعتقدات والقناعات 

والتَّصرفات التً ترفع من قٌمة مجموعة معٌنة أو 

فئة معٌنة على حساب الفئات األخرى، بناًء على 

أمور موّرثة مرتبطة بقدرات الناس أو طباعهم أو 

عاداتهم، وتعتمد فً بعض األحٌان على لون البشرة، 

أو الثقافة، أو مكان الّسكن، أو العادات، أو اللغة، أو 

ٌُمكن أن تعطً الحق للفئة التً  المعتقدات. كما أّنها 

تحّكم بالفئات األخرى فً مصائرهم تم رفع شأنها بال

وكٌنونتهم وسلب حقوقهم وازدرائهم بدون حق أو 

 .سبب واضحٍ 

ة منذ بداٌة خلق هللا الحٌاة على هذه  ٌّ ظهرت العنصر

األرض، وتعدُّ أحد أسباب الفتنة، وأبرز أسباب 

الحروب والتفرقة، وهً من أشد األمراض فتكاً 

منها. ومن بالمجتمعات، ولم ٌخلُ عصر من العصور 

األمثلة علٌها تجارة الرقٌق التً تمارسها بعض 

الدول على األفارقة ذوي البشرة السوداء؛ حٌث 

 ].ٌصبحون عبٌداً بال سبب إال لالختالف فً اللون

 

 : أسس العنصرٌة
 لعنصرٌة وممارسوها، ومنها:هناك عدة أسس تستند علٌها ا

لون البشرة: وهذا ما ٌعانٌه الّسود فً جنوب إفرٌقٌا وأمرٌكا بشّدة عبر  
عدة حوادث حصلت وال زالت تحصل، حٌُث ُتشٌر الّتقارٌر إلى أّن األحداث 

ٌّة زادت بشكل مالحظ فً كل أركان جنوب إفرٌقٌا، فً المدارس  العنصر
التواصل االجتماعً وفقاً ألقوال لجنة والجامعات والمطاعم، وعلى مواقع 

حقوق اإلنسان فً جنوب إفرٌقٌا، مّما أدى إلى شعوٍر بخٌبة األمل لدى 
 الّسود بسبب العنصرٌة الُمعلَنة. 

ٌّة: نسبة إلى القوم، أو الجماعة التً تتصل ببعضها بصالت معٌنة،  القوم
 كالقومٌة الٌهودٌة

 اللغة. 

 العادات. 

 السٌاسً.المعتقدات كالرأي 

 الّثقافات.  

ٌّة؛ حٌُث ٌحتقُر األغنٌاُء الفقراَء وٌتحّكمون بهم، فُمعاملة  الطبقات االجتماع
ٌّة على مكانته االجتماعٌة  . الفرد واحترامه مبن

 

 
 

 
 أشكال العنصرٌة

xالتمٌٌز الفردي 
xًالتمٌٌز القانون 
xًالتمٌٌز المؤسس 

مكان انتشار العنصرٌة تنمو 
وتكبر العنصرٌة فً مٌادٌن 

التمٌٌز والجهل والتفرقة، 
وتنبع من مفهوم مغلوط ال 

ة أبداً؛ ألّن هللا  ٌّ ٌرتبط باإلنسان
عبر قد أوحى إلٌنا بالّدٌن 

ُرسله وسّن الشرٌعة التً ال 
ُتفّرق بٌن الناس، فهم 

ٌُفّرقهم لون أو  سواسٌٌة ال 
دٌن، وال تماٌز بٌنهم إال 

بالتقوى، فالُخلق الذي تدعو 
ة  ٌّ له كل األدٌان هو الهو

الوحٌدة التً من الممكن أن 
تجعل من اإلنسان إنساناً 

 أفضل



يوعوتویدیف



 لصاوتلل

no_to_racisam@Hotmail.com

@noto_racisam 

0597027806 

mailto:no_to_racisam@Hotmail.com


مكعامتسا نسحل اركش•


