ً
َ
ً
َ
بإمكانن�ا جميعا أن نكون أبطال
ِ
تتمحور خطة الدرس حول:

السؤال األساسي:

النوع الجنساني.

ما هي القوالب النمطية الجنسانية؟
ولماذا هي مؤذية؟

نصائح للتكيُّف تالئم مختلف السياقات والوقائع:

َ
َ
األسرية لألطفال في ص ِّفك .في بعض الحاالت،
البيئة
•	ف ِّكر في تكييف النشاط العائلي ليناسب
ً
قد تكون المناقشات المفتوحة حول النوع الجنساني صعبة إذا كانت األدوار الجنسانية
والقوالب النمطية وعدم المساواة متجذِّر ًة بق َّو ٍة في الثقافة السائدة.
ٍ
أمثلة
•	ف ِّكر في تكييف العبارات المتع ِّلقة بالقوالب النمطية في نشاط التع ُّلم عبر استخدام
ٍ
واسع.
نطاق
ومعروفة على
مناسب ٍة محليًّا
ٍ
ٍ
ٍ
أمثلة مناسب ٍة محليًّا
•	ف ِّكر في تكييف األبطال اإلناث في النشاط اإلرشادي عبر استخدام
ٍ
ومعروفة عمومً ا.

أهداف التع ُّلم:

المهارتان المراد اكتسابهما:

دق ي ق ة

 5أوراق ملصقات أو أوراق .A4

نظرة عامة على الدرس:
شخص ،مع االعتراف في الوقت نفسه بأن
في هذا الدرس ،سيبدأ األطفال بالتفكير في فراد ِة ك ِّل
ٍ
لديهم جميعً ا خصائص مشتركة.
أيضا على التفكير في مدى سهولة الوقوع في ِّ
سيت ُّم تشجيع األطفال ً
فخ التفكير واإلشارة إلى
األشخاص ذوي الميزات والسمات المتشابهة عبر استخدام القوالب النمطية.
خاص على النوع الجنساني .وسيستكشف األطفا ُل العدي َد
بشكل
ير ِّكز الجزء الثاني من الدرس
ٍّ
ٍ
من القوالب النمطية الجنسانية وينظرون في النتائج المترتِّبة على استخدام القوالب النمطية.

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

ُّ
التقبل اإلنصاف االحرتام

اإلعداد للدرس
والمواد ذات الصلة:

تُقسم خطة الدرس إلى ثالثة أجزاء :نشاط البداية ونشاط التع ُّلم ونشاط التفكير مليًّا.
وهناك ً
أيضا إطارات اإلرشادات لمساعدتك في تعميق معرفتك بالمواضيع المحدَّدة .باإلضافة
ً
ً
ً
وطرقا
اختيارية
أنشطة
إلى ذلك ،هناك إطارات للنشاط العائلي والنشاط اإلرشادي التي تقترح
لمواصلة استكشاف مواضيع الدرس.

إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:

القيم المراد غرسها:

مدَّة الدرس75 :

كيفية استخدام خطة الدرس هذه:

ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن
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التفكري
النقدي التعاطف

بنهاية هذا الدرس ،سيتم َّكن األطفال من:
بأن ًّ
• التفكير َّ
كل منَّا شخص متميِّز واإلقرار بذلك.
• التع ُّرف على القوالب النمطية الجنسانية والتصدِّي لها.
• فهم ِل َم تُعتبر القوالب النمطية ضارة.

اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ

العمر:

1

•
• لوحة َّ
قلبة.
• أقالم تخطيط.

•	يمكن االستعانة بفيديو الزوربز
المعنون "اليَ ُد الواحِ َد ُة ال تُ ِص ِّفق" أو
الكتاب الفكاهي المناسب ،المتو ِّفرين
على الموقع اإللكتروني لمبادرة "التعليم
من أجل العدالة" ).(E4J
	باإلضافة إلى ذلك ،يرجى ُّ
تفقد أداة
التصميم اإلبداعي الفكاهي على
 ،zorbify.comوكتاب التلوين وكتاب
األطفال ،المتوفرين على موقع .E4J

ً
َ
ً
َ
بإمكانن�ا جميعا أن نكون أبطال
ِ

دق ي ق ة

البداية
t Star
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	-1اِش َرح لألطفال أنهم سيستكشفون فرادتهم واختالفهم ،ويتحدَّثون
عن القوالب النمطية.
َ
الجلوس على األرض في دائرةٍ.
 -2اُطلُب من األطفال
طفل أن يأخذ  3-2دقائق للتفكير مليًّا في حقيقة
	اُطلُب من ك ِّل
ٍ
َّ
أن لدينا جميعً ا بعض الخصائص المشتركة .ث َّم اِط َرح السؤا َل
ُّ
التالي على األطفال واطلُب منهم أن يأخذوا  3-2دقائق
للتوصل
إلى إجاب ٍة:
"ما هو القاسم المشترك مع الشخص إلى يمينك؟"

َ
ِّ
الصف الذي يجلس إلى يمينه،
معانقة زميله في
طفل
	-3اُطلُب من ك ِّل ٍ
تعبير مالئ ٍم محليًّا لتحيَّته أو التعبير عن المودَّة له،
أو استخدا َم أيِّ
ٍ
َ
ومشاركة القواسم المشتركة معه.
	-4اِش َرح لألطفال أنه بما أن لدينا جميعً ا بعض القواسم المشتركة،
َّ
فإن ك َّل واح ٍد منَّا فري ٌد من نوعه .فنحن لدينا جميعً ا خصائص
فريدة تجعلنا مختلفين عن اآلخرين.
ٍ
ُّ
طريقة فريد ٍة
للتوصل إلى
طفل أن يأخذ  3-2دقائق
	-5اُطلُب من ك ِّل ٍ
ٍ
ٍ
خاصة باليد
مصافحة
لتحيَّة زميله الذي يجلس إلى يمينه ،بواسطة
طفل في
أو حركة الجسد أو إلقاء التحيَّة .كما يجب أن يف ِّكر ك ُّل
ٍ
شي ٍء واح ٍد يجعله فريدًا.
طفل تباد َل تحيَّاته والتحدُّث عن األمور التي
	-6أخي ًرا ،اُطلُب من ك ِّل
ٍ
ِّ
الصف الدراسي.
تجعله فريدًا في

إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:

ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

2

إطار اإلرشادات :معالجة االختالفات
خالل نشاط البداية ،قد يشير األطفال إلى
حس ٍ
ٍ
اختالفات َّ
اسة ،مثل القدرات المختلفة
والعِ رق والدِّين.
ٍ
كفرصة للتأكيد
إذا حدث ذلك ،استخدمه
على َّ
أن االختالف ليس باألمر السلبي أبدًا.
أ ِّكد على كيفية تبنِّينا جميع أنواع االختالفات
وتثمينها.

ً
َ
ً
َ
بإمكانن�ا جميعا أن نكون أبطال
ِ

40

دق ي ق ة

ُّ
التعلم

ملحوظة :إذا أمكنك مشاهدة فيديو الزوربز المعنون "الي ُد الواحد ُة ال تُ ِّ
صفق" مع األطفال أو قراءة
الكتاب الفكاهي المناسب معهم ،فعليك تتبُّع جميع الخطوات المبيَّنة أدناه .أمَّ ا إذا لم يكن ذلك
ممكنًا ،فتجاوز الخطوة .7

ِّ
الصف .وإذا لزم األمر ،اِستخدم إطا َر اإلرشادات
	-1اِط َرح السؤا َل التالي على
بشأن القوالب النمطية واألحكام المسبقة لبدء المناقشة أو توسيع
نطاقها.
"برأيك ما هي القوالب النمطية؟"

ُ -2
	قم بتوجيه المناقشة من خالل التأكيد على أن القوالب النمطية هي معتقدات
ٍ
مجموعات من الناس وهي عامة جدًّا وبسيطة للغاية
شديدة التبسيط بشأن
ً
بحيث ال يمكن أن تكون حقيقية .ث َّم اِش َرح لهم أنه في كثي ٍر من األحيان يحدِّد
ُّ
ُ
َ
تخص الفتيان فقط أو الفتيات فقط:
خصائص معي ًَّنة على أنها
األشخاص
هذه قوالب نمطية جنسانية.
ٍ
ٍ
ُّ
سلسلة من العبارات
والتوصل إلى
مجموعات صغير ٍة
	-3اُطلُب من األطفال تشكي َل
َ
التي يعتقدون أنها تمثِّل القوالبَ
النمطية الجنسانية .يمكنك توجيههم من
خالل شرح أنه يمكنهم التفكير في:
•

•

•

•

السمات الشخصية .على سبيل المثال ،غالبا ً ما ي َّ
ُتوقع من النساء أن
َ
والعاطفة تجاه اآلخرين ،في حين يُتو َّقع من
يبدين االهتما َم والمراعا َة
الرجال عاد ًة أن يكونوا واثقين من أنفسهم وحازمين.
التص ُّرفات العائلية .على سبيل المثال ،يتو َّقع بعض الناس أن تقوم
النساء بالعناية باألطفال والطبخ وتنظيف المنزل ،بينما يهت ُّم الرجال
بالمسائل المالية ويستمتعون بالعناية بسيارتهم ويكونون مسؤولين عن
تنفيذ التصليحات المنزلية.
المهن .على سبيل المثال ،يفترض بعض الناس َّ
أن المع ِّلمين والمم ِّرضين
هم من النساء بينما يفترضون َّ
أن األطبَّاء والطيَّارين والمهندسين هم
من الرجال.
َّ
المظهر الخارجي .على سبيل المثال ،غالبا ً ما يُتوقع أن تكون المرأة
ورشيقة ،بينما ي َّ
ً
ً
ُتوقع أن يكون الرجال طويلي القامة وذوي
نحيلة
عضالت.

َ
ِّ
ٍ
الصف.
مشاركة عباراتها مع
مجموعة
 -4بعد  10دقائق ،اُطلُب من ك ِّل

إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:

ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

3

إطار اإلرشادات :القوالب النمطية
واألفكار المسبقة
في بعض األحيان ،نفترض َّ
أن األشخاص
ذوي الخصائص المعيَّنة أو الذين ينتمون إلى
ٍ
مجموعة معي ٍَّنة هم نفس األشخاص و َلديهم
مماثل.
نحو
ٍ
صفات مماثلة أو يتص َّرفون على ٍ
القوالب النمطية هي افتراضات معمَّ مة
ٍ
مجموعات
وثابتة وشديدة التبسيط بشأن
من األشخاص أو األشخاص ذوي الخصائص
المتشابهة .على سبيل المثال ،ك ُّل الفتيات
َ
اللون الزهريَّ  ،وك ُّل المسنِّين ضعفاء،
يُح ِبب َْن
أو جميع اإلثيوبيين بارعون في سباق
الماراثون .هذه قوالب نمطية .والقوالب
النمطية الجنسانية مرتبطة بالرجال أو
النساء.
َ
نتع َّلم القوالبَ
النمطية من خالل الناس من
حولنا :أقراننا والبالغون والناس على شاشات
التلفزيون وفي وسائل اإلعالم.
ٍ
افتراضات
القوالب النمطية مؤذية ألنها تضع
ٍ
صحيحة عن األشخاص وتع ِّزز االختالفات
غير
بين المجموعات ،ممَّ ا يساهم في تعزيز
االختالفات بق َّو ٍة وجعلها أكثر وضوحً ا،
شخص
وبالتالي هي تتجاهل فراد َة ك ِّل
ٍ
وتف ُّرده.

ً
َ
ً
َ
بإمكانن�ا جميعا أن نكون أبطال
ِ
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دق ي ق ة

ُّ
التعلم

َ
َ
ِّ
الصف:
التالية على
األسئلة
 -5اِط َرح

• ما هي النتائج المترتِّبة على هذه القوالب النمطية؟

• هل من الجيِّد أو السيِّئ استخدام القوالب النمطية؟ ولماذا؟

شخص ما ً
ٍ
ٍ
مسبقة حول ثقافته أو الخصائص
افتراضات
بدال من الحكم عليه بنا ًء على
	-6أ ِّكد على أهمية االعتراف بفرادة
ٍ
ً
المشتركة مع اآلخرين ،مثل كونه فتاة أو فتى.
نتوقعه من األشخاص أو كيف َّ
	اِش َرح لألطفال أن القوالب النمطية غير منصفة ألنها تؤدِّي إلى أحكا ٍم بشأن ما َّ
نتوقع منهم
أن يتص َّرفوا ،وهو غالبًا ما ال يتوافق مع الواقع.
 -7إذا أمكن ،اُطلُب من األطفال مشاهد َة فيديو الزوربز المعنون "الي ُد الواحد ُة ال تُ ِّ
صفق" أو قراء َة الكتاب الفكاهي المناسب.
َ
َ
التالية لبدء المناقشة:
األسئلة
وبعد مشاهدة الفيديو أو قراءة الكتاب الفكاهي ،اِط َرح عليهم

• برأيك ما هو الدرس الذي تحاول القصة تلقيننا إيَّاه؟
ً
ً
قوية بما يكفي للمساعدة في رفع قطعة الخشب ،وبدال من ذلك يجب أن تحاول
•	لماذا يعتقد زفِين أن ميريام ليست
طمأنة القط؟
• هل توافق على ما يقوم به زفِين؟
• هل تعتقد أن ميريام ليست ً
قوية بما يكفي للمساعدة في رفع قطعة الخشب؟
• ما الذي يجعلك تقول هذا؟
• هل تعتقد َّ
أن الفتيان أقوى من الفتيات؟ لماذا؟
ٌ
• يجاهد زفين لالعتراف بأنه
خائف من المرتفعات .لماذا؟

إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:

ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
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ً
َ
ً
َ
بإمكانن�ا جميعا أن نكون أبطال
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ًّ
التفكير مليا
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	-1اُطلُب من األطفال أن يكتبوا اس َم أحد أبطالهم ،والذي يمكن أن
ً
ً
ً
وهمية.
شخصية
شخصا حقيقيًّا أو
يكون
َ
مشاركة هوية بطله .ث َّم سجِّ ل
طفل
	-2بعد بضع دقائق ،اُطلُب من ك ِّل ٍ
لوحة َّ
ٍ
قلب ٍة.
اإلجابات على
	-3اُطلُب من األطفال التفكي َر في عدد الشخصيات النسائية الموجودة
في القائمة .ومن المحتمل أن يكون عدد الرجال في القائمة أكثر
من عدد النساء .وإذا كان األمر كذلك ،اُطلُب من األطفال التفكي َر
لماذا غالبية أبطالهم من الرجال .وإذا كان هناك العديد من األبطال
اإلناث في قائمتك ،اِسأل األطفا َل لماذا اختاروا هؤالء األبطال اإلناث،
وناقشوا كيف يمكن لك ٍّل من الرجال والنساء أن يكونوا أبطا ًال.
	-4أخي ًرا ،اُطلُب من األطفال التفكي َر في حقيقة َّ
أن القوالب النمطية
المرتبطة بالفتيات والنساء غالبًا ما يترتَّب عليها نتائج بالنسبة
لألدوار التي يلعبونها في المجتمع.
ً
	على سبيل المثال ،يوضح هذا النشاط َّ
بطل في
أن كون المرء
المجتمع فإنه يُنظر إليه عمومً ا على أنه مسألة ذكورية .هذا قالب
ِ
والقدرات لدى الفتيات والنساء،
نمطي سلبي ألنه يتجاهل الفراد َة
وال يعترف بقوَّتهن (الشجاعة والقوَّة والقدرة على التحمُّ ل والذكاء،
وما إلى ذلك).
	-5اِش َرح لهم أنه في حين هناك الكثير من األبطال اإلناث ،غالبًا
ٍ
َ
نفس القدر
بارزات مثل الرجال ألنهن ال يتل َّقين
ما ال ي ُك َّن
من االهتمام.

إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:
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5

إطار اإلرشادات :بطل األسرة
من المحتمل أن يشير األطفال في الغالب
إلى األبطال الذكور عند قيامهم بهذا النشاط.
ولكن قد يشيرون إلى بطلة األسرة األنثى مثل
األم واألخت والجدَّة ،إلخ.
إذا حدث هذا ،من المه ِّم أن نسألهم لماذا
اختاروا هذه اإلنسانة وما هي جوانب
ً
بطلة.
شخصيتها أو المهارات التي تجعلها
َّ
المتوقع أن يشير األطفال إلى أبطال
من
األسرة اإلناث في الغالب بسبب دورهن في
الرعاية :الدفء/الحنان ووجودهن المطمئِن
والصبر والحب ،وما إلى ذلك.
يجب أن تدرك أنه عندما نثمِّ ن األبطال
اإلناث فقط بسبب أدوارهن في الرعاية،
فنحن ال نزال نطبِّق قالبًا نمطيًّا :يمكن
أن تكون األمهات أو األخوات أو الجدَّات
بطالتنا ألنهن قويَّات وذكيَّات وما إلى
ذلك ،وليس فقط ألنهن يتميَّزن باالهتمام
والصبر والحب.
ٍ
بحاجة إلى التأكيد على هذه النقطة،
إذا كنت
ف ِّكر في األسباب المختلفة التي ينسبها
األطفال إلى اختياراتهم لألبطال الذكور
واإلناث.
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النشاط اإلرشادي :اكتشاف األبطال اإلناث
ٌ
ُ
فرصة كبير ٌة لمعرفة المزيد عن األبطال اإلناث.
الدرس هو
هذا
ٍ
ٍ
مجموعة بواحد ٍة من القصص األربع عن
مجموعات ث َّم زوِّد ك َّل
اُطلُب من األطفال تشكي َل
األبطال اإلناث المدرجة أدناه.
ٍ
مجموعة وقتًا كافيًا لقراءة َّ
قصتها والتحدُّث عنها.
اِمنَح ك َّل
َ
ٍ
استعراض َّ
قصتها وبدء المناقشة من خالل طرح األسئلة التالية:
مجموعة
اُطلُب من ك ِّل
• هل تعتقد أن هذه اإلنسانة هي بطلة؟ لماذا؟
• ما هي الخصائص التي تجعلها بطلة؟
ٍ
مجموعة إلجراء ٍ
موجز عن األبطال
يمكنك توسيع نطاق هذا النشاط من خالل دعوة ك ِّل
بحث
ٍ
اإلناث .ويمكن للمجموعات التع ُّرف على أشيا َء جديد ٍة عن البطلة التي اختاروها أو اكتشاف
ِّ
أبطال إناث جدد .اُطلُب من األطفال َ
عرض االستنتاجات التي َّ
الصف.
توصلوا إليها أمام
ً
صعبة للغاية بحيث ال يستطيع األطفال قراءتها ،يمكنك قراءتها
إذا كانت قصص األبطال
ِّ
ٍ
مناقشة حول النساء المميَّزات في القصص من خالل طرح األسئلة
الصف وإجراء
أمام
المذكورة أعاله.
البطلة األولى :روزا باركس (.)2005-1913
َ
ِّ
ومؤسسة حركة الحرية.
المدافعة األولى عن الحقوق المدنية
تُعتبر روزا باركس
وقد حصلت على هذين اللقبين بسبب أعمالها التي قامت بها في  1كانون األول/ديسمبر
ٍ
ٍ
منصفة في
لمعاملة غير
أفريقي
أصل
 .1955ففي ذلك الوقت ،تع َّرض المنحدرون من
ٍ
ٍّ
َ
أماكن محدَّدةٍ
الواليات المتحدة األمريكية .على سبيل المثال ،كانوا يضطرون للجلوس في
في الحافالت العامة في مونتغومري ،حيث تعيش روزا باركس ،وكان يُمنع عليهم الجلوس
َّ
المخصصة للركاب البيض.
في األماكن
في ذلك اليوم من شهر كانون األول/ديسمبر عام  ،1955استق َّلت روزا باركس حافلتها
ِّ
مخص ٍص لألشخاص البيض .وعندما امتألت
طويل من العمل وجلست في مقع ٍد
بعد يو ٍم
ٍ
ُ
السائق االنتقا َل إلى مقع ٍد آخر للسماح لراكب أبيض بالجلوس.
الحافلة ،طلب منها
وقد اعتبرت روزا باركس َّ
أن هذا غير
عادل على اإلطالق ورفضت االنتقال من مقعدها.
ٍ
كبير ،وساعد في إطالق الجهود على المستوى
اجتماعي
احتجاج
وتسبَّب رفضها في
ٍّ
ٍ
ٍ
ً
الوطني إلنهاء التمييز في الحافالت العامة .ونتيجة الحتجاجها ،ألغت مدينة مونتغومري
َ
القانون الذي يتط َّلب الفص َل في الحافالت العامة.
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النشاط اإلرشادي :اكتشاف األبطال اإلناث (تابع)
البطلة الثانية :فالنتينا تيريشكوفا (مواليد )1937
وُلدت فالنتينا تيريشكوفا في روسيا .وفي س ٍّن مبكر ٍة كان لديها اهتما ٌم فري ٌد نسبيًّا :كانت
ً
َ
ٍ
تحبُّ
طويلة وهي مستلقا ٌة على العشب وتحدق في السماء،
ساعات
الطيران .وقد أمضت
ً
متسائلة عن كيف يكون الشعور عند الطيران مثل الطائر ،أو حتى أفضل من ذلك ،الذهاب إلى
أبعد من الغيوم وإلى الفضاء.

كانت فالنتينا تيريشكوفا مسحور ًة بفكرة الطيران لدرجة أنها ادَّخرت األجو َر من وظيفتها
محلي للنسيج ،حتى تتم َّكن من تع ُّلم القفز بالمظ َّلة .وهي ال تزال تتذ َّكر
مصنع
األولى في
ٍّ
ٍ
قفزتها األولى :التشويق الذي رافق إقالع المروحية ،واإلثارة عند النظر إلى األسفل ،وفتح
ِ
والسيارات والحقو َل
المظ َّلة والهدوء بينما كانت تطفو في السماء ،وهي تشاهد المناز َل
تزداد حجمً ا شيئًا فشيئًا مع اقترابها من األرض .كانت تعرف حينها أن مصيرها لم يكن
العمل في المصنع.
وكانت فالنتينا تيريشكوفا مصمِّ ً
مة على مواصلة تحقيق حلمها لدرجة أنها التحقت بأوَّل
َّ
برنامج على اإلطالق لرائدات الفضاء .وقد ت َّم اختيارها من بين َّ 400
ح/مرشحة لتكون
مرش
ٍ
أ َّو َل امرأ ٍة تذهب إلى الفضاء.
في  16حزيران/يونيو  ،1963وعندما كانت تيريشكوفا في ِّ
سن السادسة والعشرين ،صعدت
إلى المركبة الفضائية فوستوك  6وانطلقت في الفضاء .وأمضت لوحدها ثالثة أيام تقريبًا في
السفر في الكبسولة الفضائية التي دارت حول األرض  48م َّر ًة .وتم َّكنت في مهمَّ ٍة واحد ٍة من
تسجيل مدَّة طيران أطول من تلك التي سجَّ لها روَّاد الفضاء األمريكيين مجتمعين.
ٌ
ٌ
قومية في روسيا ،وكانت تحمل االس َم الرمزيَّ "طير النورس" في
بطلة
فالنتينا تيريشكوفا
رحلتها التاريخية.
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النشاط اإلرشادي :اكتشاف األبطال اإلناث (تابع)
البطلة الثالثة :وانغاري ماثاي ()2011-1940
ٍ
بإنصاف واحترا ٍم .وقد ناضلت
اعتَبرت وانغاري ماثاي أنه يجب معاملة الناس والبيئة
ً
ملتزمة بش َّد ٍة بهذه القيم .وكانت أوَّل امرأ ٍة أفريقي ٍة وأوَّل
بشدَّة من أجل هذه القضية وكانت
ً
ٍ
محافظة على البيئة تفوز بجائزة نوبل للسالم نتيجة لمساهمتها في التنمية المستدامة
والديمقراطية والسالم.
كيف بلغت هذه المرحلة؟ ُو ِلدت وانغاري ماثاي في قري ٍة ريفي ٍة في كينيا وكانت تحبُّ القيا َم
بما يحبُّ الكثي ُر من الفتيات والفتيان الصغار القيا َم به .وكانت تذهب ك َّل يو ٍم مع والديها إلى
ٍ
طويل في النهر القريب ولعب الغمَّ يضة بين
لوقت
المراعي المحلية :كانت تحبُّ االستحما َم
ٍ
َ
األشجار العالية؛ وكانت تحبُّ
رائحة المانغو الطازجة التي تتد َّلى من األشجار وتبحث عن
الجنادب في العشب العالي.
ً
خاصة في القرى الريفية.
في ذلك الوقت ،لم يكن من المألوف أن تذهب الفتيات إلى المدرسة،
لكن عندما كبرت وانغاري ماثاي بما يكفي ،بدأت تسأل والديها لماذا كان باستطاعة أشقائها
الذهاب إلى المدرسة فيما هي ال تستطيع .أدرك والداها أنه ال يوجد سببٌ وجي ٌه لعدم ذهابها
ووافقا على إرسالها إلى المدرسة.
َ
كانت وانغاري ماثاي تحبُّ
المدرسة وكانت مجتهد ًة جدًّا ،وكانت في الواقع أكثر اجتهادًا
بكثير من جميع األطفال اآلخرين .كانت مجتهد ًة لدرجة أن والديها سمحا لها بالذهاب إلى
ٍ
المدرسة الثانوية ث َّم إلى الجامعة لدراسة علم األحياء .لم يشهد أح ٌد في قريتها على التحاق
امرأ ٍة بالجامعة .وقد َّ
حققت أدا ًء جيِّدًا في الجامعة حيث أصبحت أو َّل امرأ ٍة في شرق أفريقيا
تحصل على درجة الدكتوراه.
ً
خاصة بالنسبة للنساء ،وأصبحت
ق َّررت وانغاري ماثاي أن عليها أن تفعل المزي َد لبلدها،
رئيسة المجلس الوطني للمرأة في كينيا .وقد َّ
َ
تلقت وانغاري ماثاي الكثي َر من الشكاوى من
النساء حول األنهار الجافة والنقص في الخضار والخشب .وعندما عادت إلى قريتها وجدت
أن الغابة لم تعد موجود ًة وكانت هناك حقول جافة فقط .فاستنتجت أن هذا هو السبب وراء
النقص في المياه والخضار والخشب .فبدون األشجار التي تلتقط المياه وتخ ِّزنها ،تع َّ
طل
توازن النظام اإليكولوجي وكانت األرض تحتضر.
أدركت وانغاري ماثاي أنه يجب زراعة الكثير من األشجار .وقد أقنعت نساء أخريات بمساعدتها
ً
ومستحيل على ما يبدو؛ ولكن النساء
على إعادة تشجير الغابات .لقد كان مشروعً ا ضخمً ا
زرعن الكثير من األشجار وتَمَ َّك َّن من إعادة الغابات ،والتي عادت معها األنهار والنباتات
وأشجار المانجو.
لم َّ
َ
حركة الحزام األخضر التي تهدف إلى
تتوقف وانغاري ماثاي عند هذا الحدِّ .فقد أنشأت
االهتمام باألرض واألشخاص الذين يعيشون على هذا الكوكب.
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النشاط اإلرشادي :اكتشاف األبطال اإلناث (تابع)
البطلة الرابعةَ :زها حديد (.)2016-1950
ً
ً
عادية .إنها كانت "مهندسة نجمة" .لماذا؟ ألن قصتها الفريدة
مهندسة
لم تكن َزها حديد
ُ
مجال يسيطر عليه
نجاح في
قصة
مليئة بالصالبة الفكرية والجمال والصراحة ،وهي
ٍ
ٍ
الذكور.
ً
طفلة أخذها والداها لزيارة مدن سومر
ُو ِلدت َزها حديد في بغداد ،العراق .وعندما كانت
القديمة في جنوب البالد .هذه المدن هي بقايا واحد ٍة من أقدم الحضارات في العالم .لقد
دُهشت بجمال المناظر الطبيعية ،كما أذهلتها الطريقة التي اجتمعت بها المباني والرمال
ً
ً
معمارية حتى تتم َّكن من إعادة إنتاج
مهندسة
والماء والناس لدرج ٍة أنها ق َّررت أن تصبح
هذا االنسجام في العالم الحديث.
في عام  ،1977وبعد خمس سنوات من انتقالها إلى المملكة المتحدة ،تخ َّرجت من الجامعة
وبدأت في إقامة مشاريعها الثورية واالبتكارية .ولكن معظم الناس في البداية اعتبروا
َّ
مجلت
أفكارها غير عمليةٍُ :خطط جميلة مقدَّر لها البقاء على الورق أو ملء صفحات
الهندسة المعمارية .لكن َزها حديد لم تستسلم أبدًا ،بل كافحت بقوَّة ورفضت المساومة،
ً
سهل في مجال يسيطر عليه الذكور.
وهو ما لم يكن
بحلول نهاية تسعينات القرن العشرين ،وبعد أن حصلت على إشادةٍ دولي ٍة لتصميمها مركز
ً
ً
روزنتال ِّ
عالمية واستم َّرت في إعادة تشكيل
نجمة
للفن المعاصر في سينسيناتي ،أصبحت
المشهد في العديد من المدن في جميع أنحاء العالم .وفي عام  ،2004حصلت على أعلى
وسا ٍم في مهنتها ،وهي جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية .وبذلك كانت أوَّل امرأ ٍة تحصل
على هذه الجائزة.
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النشاط العائلي :الحديث عن القوالب النمطية الجنسانية في المنزل
يمكن أن يكون الحديث عن القوالب النمطية الجنسانية في المنزل أم ًرا صعبًا .ففي بعض
الثقافات ،ي َّ
ٍ
لساعات طويل ٍة في وظيف ٍة
ُتوقع من النساء رعاية األطفال وإدارة المنزل والعمل
عال من المساواة بين الجنسين .لذلكً ،
بدل من
ما .ونتيجةً لذلك ،ال يمكننا الحديث عن مستوى ٍ
التحدُّث عن التجارب الشخصية ،قد يكون من األفضل اإلشارة إلى الشخصيات التاريخية في
المناقشة ورفع مستوى الوعي بالقوالب النمطية الجنسانية وعدم المساواة الجنسانية.
ٍ
أمثلة عن األبطال اإلناث المقدَّمات في النشاط اإلرشادي.
يمكنك دعوة األطفال الستخدام
ويمكنهم مشاركة هذه األمثلة في المنزل وسؤال أهلهم عمَّ ا إذا كانوا يعرفون هؤالء النساء ،وإذا
سن مشهورات .ويمكنك ً
لم يكن األمر كذلك ،فلماذا يعتقد أهلهم أنَّهن َل َ
أيضا دعوة األطفال إلى
مطالبة أهلهم بمشاركة أبطالهم اإلناث وأسباب اختياراتهم لهن.
ٍ
مقابالت قصيرةٍ مع أمهاتهم
األطفال إلى إجراء
وإذا سمحت الثقافة المحلية بذلك ،يمكنك دعوة
ِ
َّ
أو مع إناث أخريات من أفراد األسرة .ويمكن أن يسألوهن عن كيف تغيَّر دورهن كنساء سواء
في المنزل أو في المجتمع .وهل هناك أشياء لم يكن يُسمح لهن بالقيام بها ويمكنهن فعلها
اليوم؟ وما هي الوظائف التي كانت غير مألوفة بالنسبة للنساء؟ وما هي الوظائف التي كانت
غير مألوفة بالنسبة للرجال؟
َ
ِّ
مشاركة النتائج التي َّ
الصف.
توصلوا إليها مع
وبعد أن أجرى األطفال المقابالت ،اُطلُب منهم
َ
مناقشة كيف تغيَّرت القوالبُ النمطية الجنسانية واألدوار الجنسانية بمرور
ث ًّم اُطلُب منهم
َ
الوقت وعبر التاريخ .ويمكنك ً
مناقشة األطفال بسؤالهم عن مصادر القوالب
أيضا أن تحاول
النمطية وأسباب تغيُّرها مع مرور الوقت .وإذا لزم األمر ،اِش َرح لألطفال كيف أن القوالب
ٌ
نتيجة للتفسيرات المجتمعية وأنها تتغيَّر في المجتمع وتتطوَّر معه.
النمطية هي

إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:

ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
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