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إ

الجيل املناسب ّ
للفع ّ
الية :الصفوف الرابعة -السادسة
املدخل:
عشر تمإ استبعاد النساء عن السياسة وعن مواقع صنع القرارات ،ليس بمحضإ
أواخر القرن الثامن إ
إ
حتى
الصدفة ،فقد اعتبرها السياسيون كائنات ال سياسيإة ،تنتمي للنطاق الخاصإ با إلسرة والبيت .أمإا املراكز
ُ
سلبت النساء حقإ املواطنة بادإعاء أنهنإ غير قادرات على التفكير
السياسيإة فقد ك إرست للذكو إر .بالتالي فقد ُ إ
العقالنيإ (ساكسونهاوس .)1985 ،أحد الشخاص الإذين ساهموا بهذه النظريإة كان جان جاك روسو ،الإذي
ُ
سمح للرجال فقط باملشاركة في العقد االجتماعيإ ،لتحديد كيفيإة إدارة الدولة ،بينما إأعطيت للنساء أد إوار،
كان في مركزها دور ا إلمومة وتنشئة ا إلوالد (وليس البنات) على قيم املواطنة (فوت.)2004 ،خالل املوجة
الثانية من الفكر النسويإ ( ،)1940-1918نجحت النساء بالحصول على حقإ االقتراع في بريطانيا ،ليتإضح
بعدها للنساء بأنإ هذا ا إلنجاز ال يقود بالضرورة إلى "مواطنة متساوية" .فبا إلضافة إلى الحصول على حقإ
التصويت ،احتاجت النساء املطالبة مجدإ ًدا بالقدرة على التأثير وتغيي إر املجتمع والسياسات القائمة (فوت،
 .)2004إ
من الجدير بالذكر أنإ النساء ،منذ آالف السنين في الغرب وفي الشرقإ والسيإما في التاريخ العربيإ إوا إلسالميإ،
دورا في صنع القرار السياس يإ ،ولكنإها كانت أسماء لنساء معيإنات فرادى مقابل غالبيإة عظمى من
أخذت ًإ
الرجال .إ
إ

ّ
ّ
النسائي في مواقع اتخاذ القرار في البالد:
التمثيل
تحولإ املجتمع العربيإ في البالد إلى أقليإة ،تعاني من سياسات التمييز والقصاء عن الحكم املركزيإ ،إوعن
إ
عززإ
مواقع السلطة .نتيجة لذلك فقد اقتصرت ممارسة السياسة فيه على الحكم املحليإ بالساس ،حيث إ
ى العائليإ أو السياس يإ (الحاج إوروزنفيلد .)1990 ،إ
صانع إو القرارات مصالحهم الشخصيإة على املستو إ
ً
ً
وسياسيا ،وأن
اجتماعيا
دورا مركزيإا في تنشئة ا إلبناء
تشير الدراسات أنإ للعائلة ًإ
في هذا السياق السياس يإ ،إ
أفراد العائلة الواحدة يميلونإ إلى التصويت على نفس املنوال (تسوكرمان .)1989 ،إ
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في الخطاب السياس يإ املحليإ ،يعتبر النمط االنتخابيإ موح ًإدا ،إذ يتمثإل في دعم املنتخبين قائمة سياسيإة على
أشخاصا ً
أساس عائليإ ،ويتمثإل ً
ً
وفقا ملن ينتخب الزواج إوا إلباء (أبو بكر،1998،
أيضا في انتخاب النساء
روحانا .)2004،إ
إ

أهداف ّ
تربوية:
 .1أن تعي التلميذة القدرات الكامنة بداخلها إوأن تؤمن بها.
 .2أن تذوت التلميذة قيمة املسؤوليإة.
 .3أن يؤمن التالميذ بحقإ الذكورإ والناث وبواجبهم املتساوي بالتمثيل السياس ي ،وبالتأثير على املوارد
املادية والرمزية.
 .4أن تذوت التلميذة بأنإ الفروقات في الصفات املتعلإقة باملشاركة والتأثير على الحيإز العامإ بين
الجنسين هي صفات اجتماعيإة موروثة وقابلة للتغيير.
إ

ّ
تعليمية:
أهداف
 .1أن تنكشف التلميذة ملوضوع التمثيل النسائيإ في السلطات املحليإة والكنيست.
 .2أن تميإ إز التلميذة بين الصفات الجندريإة املولودة ،وبين الصفات املكتسبة اجتماعيإا.
 .3أن تعبإر التلميذة عن أرائها وأفكارها .إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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ّ
الفع ّ
الية الصف ّية:
ً
ّ
مدرسية للجنة التالميذ في تشرين ال ّول من بداية ّ
كل عام دراس ّي .في
سنويا انتخابات
تجري مدرستنا
ّ
الصف الخامس قامت منى وممدوح بترشيح إسميهما أمام التالميذ ،فطلبت منهما املديرة تحضير بيان/
ً
محاول إقناع التالميذ ّ
خطاب يقوم ّ
بأهم ّية انتخابه كمرشح لهم.
كل منهما من خالله بتسويق نفسه
ّ
قامت منى بتحضير قائمة صفات ّ
تميزها كفتاة ،وكذلك فعل ممدوح ،وسلماها لسكرتيرة املدرسة.

اختاريإ الصفات املالئمة ملنى ،والصفات املالئمة ملمدوح ،واكتبيها في القائمة التي أمامك .إ
 من املمكن أن تكونإ الصفة مالئمة لكال الجنسين.
 من املمكن إضافة صفات غير مذكورة في القائمة .إ

منى

ممدوح

إ
إ
إ
إ
إ
إ

مخزن الصفات:
حنونإ/ة ،جريئ/ة ،شجاع/ة ،مبدع/ة ،قويإ/ة ،مبادر/ة ،مثابر/ة ،ذكيإ/ة ،ذو/ذات رؤية مستقبليإة ،لديه/ا القدرة
على التعبير ،بشوش/ة ،قياديإ/ة ،لديه/ا شعبيإة ،قدرة على االصغاء ،قدرة على حلإ املشاكل ،جملية ،وسيم،
صاحب/ة مسؤوليإة اجتماعيإة ،قادر/ة على التعامل مع املشاكل .إ
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ّ
تعليمات للمعلمة:

تقوم املعلإمة بفتح باب النقاش أمام التالميذ ،وتطلب منهم املشاركة بقائمة الصفات املقترحة ،ثمإ تكتبها
على اللوح .إ
إ

أسئلة ّ
موجهة:
 هل هنالك صفات مشتركة /مختلفة بين منى إوممدوح؟ ما السبب في ذلك؟ إ
ستختارين؟ وملاذا؟
إ
 أي من املرشحين كنت
 ما هي الصفات املهمإة بحسب رأيك التي يجب أن تتواجد لدى املنتخبين؟
 هل كنت ستقومين بترشيح نفسك؟ وملاذا؟
 ما رأيك بترشح النساء والرجال لالنتخابات في السلطات املحليإة والكنيست؟
 إلي منهم تمثيل أكبر في السلطات املحلية والكنيست؟ وملاذا؟
 أي نساء قائدات سياسات تعرفين؟ إ
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أمامك صور لعضاء الكنيست ،من القائمة املشتركة ،الذين يشغلون مقاعد في الكنيست الـ :20

أيمن عودة

عايدة توما سليمان

مسعود غنايم

جمال زحالقة

عبد الحكيم حاج يحيى

حنين زعبي

باسل غطاس

دوﭪ حنين

أحمد الطيبي

طالب أبو عرار

يوسف جبارين

عبد هللا ابو معروف

إ
إ
حقوق التصوير  :موقع الكنيست إ

أسامة السعدي

أسئلة موجهة:
انظريإ الى الصورإ ،أي تمثيل أكبر ،النسائيإ أم الرجاليإ؟
إ

الخرى ممكن أن ينعكس ذلك ً
أيضا؟
 في أي املجاالت الحياتيإة إ
 هل هنالك مسؤوليإات يستطيع أن يقوم بها الرجل وال تستطيع املرأة (أو العكس)؟

مهمة ّ
ّ
بيتية :إ
بمساعدة ا إلهل ،حاولي استخراج إحصائيإات عبر الشبكة االنترنيتيإة ،بخصوص تمثيل النساء في البرملانات
في الدول العربيإة .إ
إ
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إ

ّ
تعليمات للمعلمة:
 تسمح املعلمة لجميع التالميذ التعبير عن آرائهم ضمن قواعد االحترام وتقبل االخر .إ
 تعطي املعلمة الشرعية لالختالفات الفردية بين التالميذ.
التطرقإ خالل النقاش إلى التمثيل النسائيإ في مواقع اتإخاذ القرارات (البيت ،العمل،
إ
 من املفضإل
السلطات املحليإة والكنيست).
ق الى ا إلدوار التقليديإة وا إلفكار النمطيإة املتعلإقة بالصفات الجنسيإةإ /الجندريإة املولودة
التطر إ
إ

واملكتسبة .إ
إ

قاموس املصطلحات:
جان جاك روسو)1778 - 1712( :
هو كاتب وفيلسوف جنيفي ،يعدإ من أهمإ كتإاب عصر العقل ،وهي فترة من التاريخ الوروبيإ ،امتدإت من
أواخر القر إن السابع عشر إلى أواخر القر إن الثامن عشر .ساعدت فلسفة روسو في تشكيل الحداث
السياسيإة ،التي أدإت إلى قيام الثورة الفرنسيإة .حيث أثإرت أعماله في التعليم والدب والسياسة .إ
املواطنة:
ق سياسيإة شخصيإة متساوية لكلإ املواطنين ،وهي بمثابة ضمان
"تمثل املواطنة وضعيإة شرعيإة ذات حقو إ
ً
سالحا ضدإ العنف ،وتصريح دخولإ للمؤسإسات التعليميإة
ضدإ التفرقة السياسيإة والقانونيإة ،كما وتعتبر
ً
ً
مواطنا يعني أن يكونإ مشموالإ بحماية الدولة ،واملساواة بين املواطنين أمام
والعامإة .أن يكونإ الشخص
القانو إن وفي السياسة بغض النظر عن خلفيإاتهم الشخصيإة والجندريإة" ( فوت ،2004 ،ص  .)51إ
إ
إ
إ
إ
إ
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إ
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