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  ملخص الدراسة باللغة العربية 

تجربة الطلبة الفلسطيين الجامعيين : اآلثار النفسية للتمييز العنصري على الضحية وكيفية مواجهتها

  على جانبي الخط األخضر 

  

المجتمعات، خاصة المجتمعات  كثير منيعد التعصب والتمييز العنصري احد مظاهر الحياة المنتشرة في 

وقد ميز الجيل األول من دراسات التعصب التركيز المفرط على دراسة شخصية  .القابعة تحت االحتالل

ركزت على  ، وقلما وجدت دراساتومواصفات الفرد المتعصب وآلية التعديل في المواقف التعصبية

نسان المتعصب ضده، وهذا ما جعل الدراسة الحالية تركز ر النفسي للتمييز العنصري على اإلثدراسة األ

ثار النفسية للتعصب والتمييز العنصري ضمن سياق وة من خالل التركيز على دراسة األعلى سد هذه الفج

لفلسطيني القابع تحت االحتالل ايعاني افراده االحتالل وممارساته التمييزية منذ زمن وهو السياق 

سرائيلي على نفسية لسياسة التمييز العنصري اإلثار اللى معرفة األإفالدراسة تهدف  .سرائيلياإل

 ،ضمنه جتماعي الذي يمارس التعصب والتمييز ضدهماإل- بمجرد اختالف السياق السياسيالفلسطينين 

شكال التمييزية المختلفة تفتت هذه الوحدة ت األن الممارسة التعسفية ذاأال إفرغم وحدة السياق العام 

ل هذا ما يقودني في ولع . تمييزي –وتجعل السياق الواحد متعدد بحسب ما يمارس فيه من سلوك تعصبي 

مقارنة مع الفلسطينيين داخل الخط األخضر الفلسطينية في الضفة الغربية لى اتخاذ الحالة إهذه الدراسة 

ليات المستخدمة لمواجهة لى معرفة اآلإضافة ي للتمييز العنصري باإلثر النفسلمعرفة األ نموذجا للدراسة

ثار النفسية، من هذا المنطلق قامت الباحثة باتباع المنهج الكيفي للتعمق في تجربة الطلبة الجامعيين األ

مع الطلبة  الكلي" الدمج"الفلسطينيين من داخل الخط األخضر الملتحقين بالجامعة العبرية حيث يسود هناك 

تناولت في المقابل، . اإلسرائيليين ولكن ضمن شروط الهيمنة من قبل جماعة األغلبية والمؤسسة األكاديمية



 د 
 

مع االحتالل العسكري وممارساته في الضفة في جامعة بيرزيت تجربة الطلبة الفلسطينيين  الدراسة

القة القمع العسكري المباشر من قبل بصيغته السابقة وتبرز ع" الدمج"الغربية المحتلة، حيث هنا يغيب 

   .المحتل

هنالك عدد من الطلبة الفلسطينيين من داخل الخط األخضر يأتون للدراسة في الجامعات الفلسطينية في 

تم . ولكن بدرجات مختلفة ومتفاوتة الضفة الغربية، وهذه الشريحة تعيش تجربة المجموعتين السابقتين

هذه الفئة للوقوف على أوجه الشبه واإلختالف بين اآلثار النفسية  التعمق في تجربة عينة قصديه من

من هذا المنطلق قامت . للعنصرية اإلحتاللية كما يعيشها نفس الشخص إثناء التنقل من سياق إلى آخر

طالبة وطالبة من طاللب منطقة القدس ومناطق الداخل  ةالباحثة  باجراء مقابالت معمقة مع عشر

عشر من طالب وطالبات الضفة الملتحقين بنفس الجامعة  خمسةة بيرزيت، ومقابلة الملتحقين في جامع

وتم تفريغ البيانات وتحليلها باتباع خطوات النظرية . باالضافة الى خمسة طالبات من الجامعة العبرية
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تناقش الدراسة هذه النتائج وتخرج بتوصيات مستقبلية لدراسة تجربة الضحية مع التمييز 

  .رائيليالعنصري اإلس

  


