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المــــــــرأة التونسيــــــــــــة... 
اإلعالم ودور  الريادة  نحو  الطريق 

إحــالل  أجــل  مــن 
عالقات جديـدة قائمة
على المساواة والعدالة

القيـــــــادة التغييـــــريــــة أو التحويـــــليــــة :   

القياديات األردنيات
والتنمــر اإلعـــالمي

عفـــاف الجابـــري الناشطـــة النسوية الفلسطينيـــة 
والبــــــاحثـــة فـــي النـــوع االجتمـــاعي لكوثريــــــات :  

مـن المهم جـدا التجــانـس 
بيــن مــا نقــول ومـا نفعـل
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الذاتي ليعّد آنذاك أول دليل  1998، أصدر »كوثر« دليل املرأة العربية تتكلم للتمكني  سنة 
النوع االجتماعي. وواصل يف  التحويلية من منظور  القيادة  العربية حول  املنطقة  تدرييب يف 
السنوات التالية االهتمام بدور املرأة يف احلكم احمللي ويف املؤسسات االقتصادية الكربى للوقوف 
»كوثر«  بني  مشرتك  مشروع  إطار  ويف   2014 سنة  ويف  فيها.  للنساء  القيادية  األدوار  على 
واألوكسفام حول »برنامج أمل للقيادة التغيريية« عمل املركز من جديد على مفهوم القيادة 
واملدنية:  السياسية  احلياة  يف  النسائية  »املشاركة  حول  اقليمية  دراسة  إطار  يف  التحويلية 
الفلسطينية احملتلة  األراضي  تونس،  )املغرب،  بلدان عربية  أربع  التجاوز« يف  املعيقات وسبل 
واليمن(، متحورت حول مفهوم القيادة التحويلية والقيادات النسائية املرئية وغري املرئية يف 

الفضاء العام. 

أعد »كوثر« انطالقا من نتائج تلك الدراسة وتوصياتها دليال تدريبيا لتوطني املفهوم، وانطلق 
املستوى  على  القياديات  باخلصوص  استهدفت  والعملّية  التدريبية  الدورات  من  سلسلة  يف 

احمللي للمساهمة يف إحداث التغيري على املستويني الذاتي واجملتمعي. 

ومل يتوقف عمل املركز عند هذا احلد، بل واصل يف مسار تشاركي اهتمامه باملوضوع يف إطار 
شراكة هذه املّرة مع منتدى الفيدراليات الكندي ضمن مشروع متكني املرأة ألدوار الريادة يف 
منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، متخضت عنه مجلة من األنشطة البحثية  )دراسات 
وهياكل  القياديات  النساء  مع  )لقاءات  والتوعوّية  تدريبية(  )دورات  والتدريبية  وتقارير( 

اجملتمع املدني(. 

وانطالقا من كل هذا الزخم املعريف، ارتأينا إجناز هذا العدد الذي يتطرق باألساس إىل »حياة« 
حتويلية/ لقيادة  مناذج  ونقدم  املفهوم  أعماق  يف  لنغوص  أعوام،  ثالثة  حوالي  امتد  مشروع 
تغيريية قّلما اهتمت بها مراكز البحوث أو وسائل اإلعالم وقّلما  اعتربت أن النساء العاديات 
قوامها  قيمية  منظومة  إطار  توافقيات...يف  جامعات،  حمّفزات،  قياديات،  يكن  أن  املمكن  من 

خدمة حقوق اجملموعة وإحداث تغيري فعلي يف حياة أفرادها. 

وخصائصها... وأبعادها  النسائية  التغيريية  القيادة  مسارات  رسم  العدد  هذا  خالل  من  أردنا 
ومبا أن مشروعنا مع منتدى الفدراليات الكندي كان يف ثالثة بلدان، يؤثث أركان هذا العدد 
صحافيون وصحافيات من األردن واملغرب وتونس، من أعضاء شبكة »كوثر« العربية للنوع 

l »االجتماعي والتنمية »أجند

اإلفتتاحيـة
د. سكينـة بـوراوي

املديـــــــــرة التنفيــــذيـــــــة
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يعد ملف متكني النساء يف املنطقة العربية هاجس املنظمات الناشطة يف جمال املساواة بني اجلنسني واحلقوق الكونية 
لإلنسان، وُتربز عديد اإلحصائيات ضعف أو غياب املرأة عن مواقع صنع القرار نظرا إىل عدة صعوبات وعراقيل تعرتضها 
يف الدول العربية. ورغم تطور ترسانة القوانني الّضامنة حلقوق النساء، إال أنها تبقى يف جمملها حربا على ورق نظرا إىل 
مازالت  اليت  اجملتمعّية  الثقافة  وإىل  االجتماعي،  النوع  مفهوم  ومراعاة  املساواة  إرساء  بأهمية  السلطة  لدى  الوعي  نقص 

حتمل الفكر الذكوري وتدافع عنه.

من أجــل تحقيــق تغييــر مجتمعي 
قائم على قيم العدالة والمساواة

نساء  لفائدة  الكندية،  احلكومة  من 
من  وصحفيات  وصحفيني  قياديات 
ورجال  ونساء  احمللي،  اإلعالم  وسائل 
من منظمات اجملتمع املدني، يف كل من 

تونس واملغرب واألردن.

مارس-آذار  منذ  املشروع  تنفيذ  انطلق 
وقفصة  بنزرت  حمافظات  يف   2018
واملنستري  وسوسة  والقريوان  وصفاقس 
مراكش  ويف  تونس،  يف  واملهدية 
من  كل  ويف  املغربييتني  والساويرة 
وذلك  األردن،  يف  والكرك  ومأدبا  جرش 
بالشراكة مع اجملالس البلدية والسلط 
اجلهوية  احلكومية  واإلدارات  احمللية 
إىل جانب املؤسسات اإلعالمية اجلهوية 

واحمللية ومنظمات اجملتمع املدني.

 
»القيــــادة التغييـــريــــــة« 

دعما لقدرات النساء يف صنع القرار   
ووضع السياسات 

يهدف مشروع »متكني املرأة ألدوار الريادة 
ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  يف 
املساواة  مفاهيم  تعزيز  إىل  أفريقيا«، 
بني اجلنسني وحقوق اإلنسان من خالل 

على املساواة والعدالة. ونفذ »كوثر« عدة 
والرجال  النساء  لتمكني  برامج ومشاريع 
املستوى  على  القيادية  قدراتهم  وتطوير 
احمللي بهدف خلق مواطنة فاعلة للنساء 
االجتماعية  املكانة  وترسيخ  والرجال 
واالقتصادية والسياسية للنساء من خالل 
يف  مشاركتهن  ودعم  الشامل  متكينهن 

إدارة الشأنني العام والسياسي.

املشاريع، مشروع »متكني  ومن بني هذه 
الشرق  منطقة  يف  الريادة  ألدوار  املرأة 
ينّفذه  أفريقيا«  ومشال  األوسط 
مع  بالشراكة  »كوثر«  مركز 
وبدعم  الكندي  الفيدراليات  منتدى 

احلقوقية  املنظمات  عديد  حّفز  ما  هذا 
تكثيف  على  املاضية  السنوات  خالل 
املساواة  مبدأ  حتقيق  بأهمية  التوعية 
يف  النساء  ومتكني  اجلنسني  بني 
متكينهن  وخاصة  العربية  اجملتمعات 
وتسهيل  واقتصاديا،  واجتماعيا  سياسا 
مبدأ  وفق  القرار  مواقع  إىل  وصوهلن 

تكافؤ الفرص مع الرجال. 

»كوثر«  مركز  حرص  السياق،  هذا  يف 
مقاربة  إدماج  أجل  من  التوعية  على 
عن  ختتلف  اليت  التغيريية«  »القيادة 
القيادة الكالسيكية. إذ ترتكز على التغيري 
مبنية  اجتماعية  عالقات  بناء  خالل  من 

سهيـر الشعبـاني - تونس

مشروع تمكین المرأة ألدوار الریادة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :



من  نصيب  والصحفيني  وللصحفيات 
مركز  نظم  إذ  القدرات،  دعم  أنشطة 
لفائدة  تدريبيتني  عمل  ورشيت  كوثر 
من  وصحفية  صحفيا   20 حوالي 
جهوية  مجعياتية  إعالم  مؤسسات 
دعم  أجل  من  تونس  يف  وحملية 
املضامني  حول  ومعارفهم  قدراتهم 
االجتماعي  للنوع  املراعية  اإلعالمية 
على  العمل  مت  وقد  املوبايل.  وصحافة 
إنتاج مضامني إعالمية منصفة للنساء 
لدعم  احلديثة  التكنولوجيا  باعتماد 
ورشتا  أفضت  وقد  النسائية.  القيادة 
فيديوهات  إنتاج  إىل  التدريبيتني  العمل 
احمللي  املستوى  على  قياديات  لنساء 
جماالت  يف  التغيري  إحداث  يف  جنحن 
نشر  احمللية،  جمتمعاتهن  يف  متنوعة 

عدد منها يف وسائل إعالم حملية.

أنشطة لرفع مستوى الوعي
وتعزيز التشبيك وتبادل اخلربات

املشروع أيضا لقاءات  انعقدت يف إطار 
بلديات  مستشارات  مجعت  وندوات 
يف  املدني  اجملتمع  يف  وناشطات 
وسوسة  وقفصة  بنزرت  حمافظات 
بهدف  واملنستري  وصفاقس  واملهدية 
تقاسم جتاربهن بصفتهن مستشارات 
بلديات، وحتفيز النساء على املشاركة 
من  والسياسية،  العامة  احلياة  يف 
من  الرفع  ثانية  ناحية  ومن  ناحية، 
مفهوم  بأهمية  املشاركات  وعي 
النوع  قضايا  وتبين  التغيريية  القيادة 
والعمل  النساء  وحقوق  االجتماعي 
النساء  بني  األدوار  توزيع  إعادة  على 
والرجال يف الفضاءين اخلاص والعام، 
التغيري.  إحداث  حنو  الدفع  وبالتالي 
وقد استهدفت هذه الندوات أكثر من 

300 مشاركة ومشارك.

ونظم املركز يف فيفري-فرباير 2020 
النسخة الثانية من ملتقى »برملانيات 
أي   : إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق 
مواجهة  يف  النسائية  للقيادات  دور 

خالل املسار التدرييب، تعّرفت املشاركات 
القائمة  التغيريية  القيادة  مفهوم  على 
وخصائصها،  االجتماعي  النوع  على 
فيما  تصوراتهن  مساءلة  على  وعملن 
بني  واملساواة  االجتماعي  بالنوع  يتعلق 
خلق  بهدف  املرأة،  ومتكني  اجلنسني 
انسجام بني املمارسات واملعتقدات والقيم. 
ومت توجيه املستفيدات للعمل على أهمية 
التغيري  إحداث  أوال وعلى  أنفسهن  تغيري 
يف مؤسساتهن واألشخاص يف حميطهن 

وخاصة النساء منهم ثانيا. 

ترسيخ  إىل  التدريبية  الدورات  هدفت 
املعارف حول خصائص القيادة التحويلية 
ومهاراتهن  املشاركات  قدرات  وتنمية 
أدائهن  ولتحسني  وعيهن  مستوى  لرفع 
ويف  حميطهن  يف  التأثري  حنو  ودفعهن 
يف  النجاح  أجل  من  البلدية  اجملالس 

إحداث التغيري.

دعم القدرات القيادية للمرأة يف البلدان 
الثالثة املستهدفة  من املشروع.

من  املشروع  على  املشرفون  وحرص 
على  مكّوناته،  خمتلف  تنفيذ  خالل 
وقدراتهم  والرجال  النساء  معارف  دعم 
إدماج  على  تساعد  اليت  السياسات  لرسم 
بنجاعة  القطاعات  خمتلف  يف  املرأة 
الرائدات  النساء  قدرات  وبناء  وفاعلية، 
الداعمة  املؤسساتية  اآلليات  وحتسني 
وخاصة  واملرأة  الرجل  بني  للمساواة 
تطوير املهارات القيادية لكليهما من أجل 
اجتماعية  عالقات  وبناء  التغيري  حتقيق 
ومزيد  والعدالة  املساواة  على  مبنية 
الشأن  إدارة  يف  النساء  مشاركة  تفعيل 

العام على الصعيدين احمللي والوطين. 

خمرجات مهمة يف جمال تعميق 
املعرفة وبناء القدرات

املشروع  ضمن  »كوثر«  مركز  أجنز 
دراسة إقليمية بعنوان »القيادة التغيريية 
عرب  مؤِثرات  نساء  مسارات   : النساء  لدى 
تونس  من  الداخلية  املناطق  يف  الزمن 
نوعية  دراسات  وثالث  واألردن«،  واملغرب 
كما  واملغرب.  واألردن  تونس  يف  وطنية 
القيادة  حول  تدرييب  دليل  بإعداد  قام 
االجتماعي،  النوع  منظور  من  التحويلية 
وحدات  إىل  حتويله  على  حاليا  يعمل 
اإللكرتونية  منصته  ضمن  الذاتي  للتعّلم 

للتدريب عن بعد.  

انتظمت  القدرات،  بناء  مستوى  وعلى 
الدورات  من  سلسلة  املشروع  إطار  يف 
مستشارات  لفائدة  تونس،  يف  التدريبية 
املدني  اجملتمع  يف  وناشطات  بلديات 
وسوسة  وقفصة  بنزرت  حمافظات  يف 
واملهدية وصفاقس واملنستري بهدف تعزيز 
التغيريية  القيادة  جماالت  يف  قدراتهن 
االجتماعي  النوع  مقاربة  واعتماد 
أنشطتهن  يف  اإلنسانية  واحلقوق 
الدورات  هذه  استهدفت  وقد  وبراجمهن. 

ما يناهز 75 امرأة. 
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مسارات التغيري من الذات 
حنو اجملتمع

عمل »كوثر« على إتاحة جتربته وخرباته 
واليت  للمرأة،  الشامل  التمكني  جمال  يف 
االسرتاتيجية،  خطته  ركائز  إحدى  تعد 
لفائدة عديد الفئات املستهدفة والشركاء 

يف املنطقة العربية. 

خلق  أجل  من  جهوده  املركز  وسيوصل 
وترسيخ  والرجال  للنساء  فاعلة  مواطنة 
للنساء  واالقتصادية  االجتماعية  املكانة 
حنو  والدفع  الشامل،  متكينهن  خالل  من 
إحداث التغيري من منظور النوع االجتماعي 
والذي تنطلق مساراته من الذات لتكون هلا 

 l فاعلية جمتمعية ومؤسساتية

ميثلون  وخارجها  العربية  املنطقة 
مؤسسات حكومية وغري حكومية ُتعَنى 
بتمكني املرأة. وقد هدفت هذه الندوات 
بالقيادة  التعريف  إىل  اإللكرتونية 
الربامج  يف  إدراجها  وأهمية  التغيريية 
التغيري  على  العمل  أجل  من  واملشاريع 
اجملتمعي، وإبراز أهم خصائص القيادة 
لربوز  احملفزة  والعوامل  التغيريية 
النساء الرائدات واملؤثرة على أدائهن يف 
على  والتعرف  جمتمعي  تغيري  إحداث 
بالقيادة  لالعرتاف  املالئمة  الظروف 
وتعزيز  بناء  إىل  إضافة  النسائية، 
شراكات بني املؤسسات الفاعلة وذلك 
مشاركة  زيادة  يف  النجاح  أجل  من 
النساء يف صنع القرار ويف دعم القيادات 

النسائية.

وتغيري  النساء  ضد  املسّلط  العنف 
وهو   .»FemParl-MENA« السياسات« 
اجتماع ضم أكثر من 75 مشاركة 
يف  منتخبات  نساء  من  ومشارك 
يف  البلدية  واجملالس  الربملانات 
وممثلني  األوسط  الشرق  منطقة 
احلكومية  للمؤسسات  وممثالت 
من  وشخصيات  احلكومية  وغري 
والقطاع  األكادميية  األوساط 

اخلاص والنساء املؤثرات.

مرفوقا  كان  الذي  االجتماع،  هدف 
التواصل  وسائل  على  حبملة 
إعالمية  وتغطية  االجتماعي 
واسعة يف وسائل اإلعالم يف منطقة 
إفريقيا،  ومشال  األوسط  الشرق 
تعزيز  أجل  من  اخلربات  تبادل  إىل 
للتأثري  النسائية  القيادات  قدرات 
والسياسات  التشريعات  يف  اإلجيابي 
الشاملة يف بلدانهن ومتابعة املعرفة 
وفق  بناؤها  مت  اليت  املشرتكة 
التنمية  ألجندة  تستجيب  مقاربة 

املستدامة 2030.

عقد  أيضا،  اإلقليمي  املستوى  وعلى 
عن  إلكرتونيتني  ندوتني  »كوثر« 
أشغاهلا  واكب  التغيريية  القيادة 
من  ورجال  امرأة   130 حوالي 
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البلدان  يف  والسياسية  االجتماعية  التحركات  ومع  األخرية  السنوات  يف 
العربية وسقوط عديد األنظمة يف تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، ودخول 
تغيريات  من  عنه  اجنّر  وما  الدميقراطي،  االنتقال  مرحلة  يف  البلدان  هذه 
جديد  من  احلديث  عاد  وحملية،  ورئاسية  تشريعية  وانتخابات  دستورية 
مفاهيم  من  وغريها  التشاركية...  والقيادة  النسائية،  والقيادة  القيادة،  عن 
السياسي.  والقياديات السيما يف اجملال  للقياديني  اليت تضع معايري  القيادة 
لتكوين  املوارد  وتوفري  التدريبات  خالل  من  القدرات  دعم  برامج  فتّعددت 
االنتخابات  ملختلف  ومرتشحات  مرتشحني  ولتوفري  والقياديات  القياديني 

وكذلك لرتّؤس اجلمعيات وغريها من اهلياكل التقليدية يف اجملال العام.

واختاذ  التغيري  أجل  من  بالعمل  هلم 
قرارات حامسة كفيلة بتحقيق اهلدف 
يف  القدرات  فدعم  حتقيقه.  املرجو 
املهارات  تطوير  على  يقوم  القيادة  جمال 
معايري  ومتّلك  الذات  إلثبات  الفردية 
باألشخاص  االعرتاف  يتم  حتى  القيادة 
التقليدية،  للقيادة  وخالفا  كقياديني. 
ال ترّكز القيادة التحويلية على املعايري 
على  بل  القائدة  أو  للقائد  الشخصية 
والدميقراطية.  والعدالة  املساواة  قضايا 
غري  املمارسات  نقد  على  خاصة  وتعمل 
املنصفة واستخدامات القّوة غري العادلة، 

والسعي إىل تغيريها. 

بتحسني  التحويلية  القيادة  تهتم  وال 
فعاليتها  أو  للمؤسسة  التنظيمية  األطر 
الفئات  إعداد  على  تركز  بل  فحسب، 
إىل  الوصول  أهداف  لتحقيق  املستهدفة 
وعلى  والدميقراطية  واملواطنة  املساواة 
على  للتغلب  اجلماعية  املسؤولية  فهم 
عدم املساواة لتحقيق جمتمع أكثر عدال 
ومنفعة متبادلة. وهي كذلك ال تعتمد 
القيادة  مهارات  من  النساء  متكني  على 
النساء  تيسري وصول  أو  التقليدية فقط 
يف  تعتمد  بل  القرار،  صنع  مراكز  إىل 
جوهرها وبشكل أساسي على التحّول يف 
للّسلطة  التقليدية  والعالقات  املمارسات 
والقوة. لذا فإنه من أهم حمّددات القيادة 
التغيريية وجود رؤية للتغيري من خالل 
اجتثاث ما سبق من معتقدات وممارسات 
عالقات  وإحالل  السلطة  صعيد  على 

جديدة قائمة على املساواة والعدالة.

من  التحويلية  القيادة  مفهوم  ويعين 
أشكال  حتديد  االجتماعي  النوع  منظور 
حنو  والدفع  واهليمنة  العدالة  عدم 
تطوير جمتمعات عادلة ومشولية وغري 
بقطع  للمساواة  ومكّرسة  إقصائية 
والطبقة  والعرق  اجلنس  عن  النظر 
األفراد،  على  وبالرتكيز  االجتماعية، 

l .السّيما الفئات املهمشة

التغريية  والقيادة  التقليدية  القيادة 
مبفهومها  فالقيادة  التحويلية.  أو 
األنشطة  من  جمموعة  هي  الكالسيكي 
يتمّتعون  أفراد  بها  يقوم  والعمليات 
بالشخصية واحلضور واملعرفة والنزاهة 
ويسمح  اآلخرين.  قيادة  على  قادرون 

يف املقابل عاد من جديد مفهوم القيادة 
دائرة  إىل  التحويلية  أو  التغيريية 
املدني  اجملتمع  منظمات  لدى  الّنقاش 
تعزيز  جمال  يف  العاملة  واهلياكل 
وكثريا  وحقوقهن،  النساء  أوضاع 
مفاهيم  بني  اخللط  يقع  كان  ما 

القيـــــــادة النســائيــة التغييــريــــة     

مـن أجــل إحـــالل
قائمة  جديدة  عالقات 
على المساواة والعدالة
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هادية بالحاج يوسف  - كوثـر
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نساء غري مرئّيات، ينتمني إىل أجيال وفرتات زمنية خمتلفة، بقيت جتاربهن راسخة 
لكنهن  اإلعالم،  أضواء  تطلهن  مل  عاديات  نساء  هن  اجلماعية...  الذاكرة  يف 
قياديات ومؤّثرات وملهمات يف جمتمعاتهن احمللية، مارسن سلطتهن يف »خرق 

للمعايري املرتبطة بدور األنثى.. ويف حتد ألمنوذج قديم ومهيمن«.

واملغرب،  وتونس  األردن  من  كل  يف  خمتلفة  سياقات  يف  النساء  هؤالء  مسارات 
»كوثر«  مركز  أنـجـزها  وطنية  دراسات  وثالث  إقليمية  دراسة  حمور  كانت 
بالشراكة مع منتدى الفيدراليات الكندي بهدف تثمني جتارب نساء مؤثرات على 
الريفية،  املناطق  أو يف  املدن الكربى  املستوى احمللي  ومساراتهن، سواء أكن يف 
نـجحن يف أن يكن مؤّثرات وفاعالت يف حميطهن فاستحققن صفة القياديات. 

فــي تقريــر جديـــد لمركـــز »كوثــــر« 
عـن »القيـادة النسائيـة التغييـريــة«

النسـاء القياديـات بيـن 
خرق المعايير التقليدية 
واالعتـراف االجتمـاعي

لبنــــى النجــار - كوثــر

أساليب غري تقليدية من جتربة حياتية 
والتحديات  االختبارات  عديد  ختّللتها 
صاحبتها  لتصبح  بالنجاح  كللت  لكنها 
بدورها  معرتف  تغيريية«  »قيادية 
قيادية يف  باعتبارها  املستحّقة  ومكانتها 

اجملتمع.

من  يعّد  التغيريية  القيادة  فموضوع 
الرتباطها  األهمية  ذات  املواضيع 
احلدود  إىل  حتيل  حيوّية  بإشكاليات 
واألدوار  واملكانة  اهلوية  بني  القائمة 
والرجال.  النساء  بني  فيما  االجتماعية 
إذ تزعزع القيادة، حينما متارس من قبل 
اهلياكل  وتتحدى  احلدود  هذه  النساء، 
اجملتمعية  والضوابط  واملعايري  واألطر 

اليت تقف أمام كل مساع للتغيري. 

اجملتمعات  عرفته  مما  الرغم  وعلى 
العربية من تغرّيات وحتوالت جمتمعية 
ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية 
أسهمت بشكل كبري يف احلراك من أجل 
كثريا  اجلنسني،  بني  باملساواة  املطالبة 
والسلطة  النفوذ  ممارسة  اعتربت  ما 
تكريس  يف  بامتياز،  ذكورية  مسألة 
اجلنس،  أساس  على  القائمة  للرتاتبية 
فتمنح للرجال أحقية بل شرعية احتكار 
ومتنح  القرار  واختاذ  السلطة  ممارسة 
إىل  أدى  مما  أهمية،  أقل  أدوارا  النساء 
ومشاركتهن  النساء  مكانة  إىل  اإلساءة 

وبروزهن يف الفضاء العام.

البلدان الثالثة املشمولة بالدراسة  ففي 
شهدتها  اليت  الكربى  التحوالت  أدت 
القرن  مطلع  واملغرب  وتونس  األردن 
قاعدة  وضع  إىل  والعشرين  الواحد 
النساء  حبقوق  مّتصلة  تشريعية 
سياسيا  العامة  احلياة  يف  ومشاركتهن 
أن  الواضح  ومن  واجتماعيا.  واقتصاديا 
يف  مهمة  نتائج  حققت  التحوالت  هذه 
على  وبقدرتهن  النساء  بأدوار  االعرتاف 
املدن  أو  الكربى  املدن  يف  سواء  القيادة 
يف  احلضر،  يف  أو  الريف  يف  الصغرى، 

املناطق الساحلية أو الداخلية. 

وبأعمال  عالية  مبؤّهالت  متّيزن  لكنهن 
إىل  لتمتد  شخصهن  جتاوزت  ومبادرات 

حميطهن. 

تكمن  املنجز  البحث  أهمّية  ولعل 
مساءلة  على  تقوم  مقاربة  تبنيه  يف 
ممارسة سلطة النفوذ بهدف استكشاف 

القياديات  النساء  التقرير  استبعد  وقد 
باملعنى التقليدي واملتعارف عليه، الالئي 
رمسّية  ومسؤوليات  مناصب  شغلن 
وصيتا  شهرة  واكتسنب  مؤسسية 
لنجاحهن سياسيا أو إعالميا أو اقتصاديا 
على  الضوء  ويسّلط  وعلميا.  ثقافيا  أو 
مسارات نساء مل خيرجن من دائرة الظل 
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ذلك  السلطة...  ممارسة  ومبجاالت 
اليت  النسائية  الشخصيات  وراء  أنه 
نسّميه  أن  ميكن  ما  يوجد  ذكرها،  مّت 
دينية،  معيارية  وسجاّلت  منطقا 
ما  وعادة  وأخالقية...  وجمتمعية، 
اجملموعة  ديناميكّيات  عن  ينبثق 
اإلصرار على »السلوك األخالقي اجلّيد 

للقائد، ليكون قادًرا على النجاح«. 

ولعل صورة القائد التقليدي الذي يؤّثر 
الذي  االحرتام  خالل  من  خاص  بشكل 
يفرضه على اآلخرين، مازالت حية يف 
والدة  نشهد  ذلك،  ومع  الناس.  أذهان 
يف  اختزاله  يتم  للقيادة  حديث  تعريف 
أشخاص  جلب  على  والقدرة  املهارات 
للقائد  ثنائية  رؤية  انبثقت  إذ  موالني. 
فيستمد  تقليدي  أمنوذج  على  مبنية 
تشمل  عوامل  من  شرعّيته  التأثري 
ناشئ  وأمنوذج  األخالقية،  العوامل 
ومهارات  مبشروع  مدعوم  زعيم  من 

ومعرفة.

شعور  لديهن  العمل،  بتثمني  يتميزن 
دراية  على  يكّن  ما  وعادة  باملسؤولية. 
باإليثار  ويتميزن  حوهلن،  من  باملشاكل 
لآلخرين  يفعلنه  ما  كل  أن  ويعتربن 
إىل  أيضا  الدراسة  وخلصت  واجب.  هو 
التمييز بني مخس مسات حتدد االعرتاف 
االجتماعي بالقيادة التحويلية لدى النساء، 
وهي :1. املهارات اإلبداعية )تأسيس املدن(، 
واألنظمة  االستعمار  )حماربة  النضال   .2
عامل  إىل  الوصول   .3 االستبدادية(، 
»اخلارقة«،  والقوة  القداسة   .4 الذكور، 

السياسّية واملدنية. 5.املشاركة 

إىل  املرأة  وصول  إىل  ينظر  ما  عادة 
السلطة والقيادة جتاوزا للحدود. وتقبل 
بها،  ويعرتف  املؤثرة  وقّوتها  قيادتها 
إىل  املرأة  فوصول  معنّي.  حد  إىل  ولكن 
بعدد  مشروط  »العظيم«  »القائد«  وضع 
الصلة  ذات  واالعتبارات  العوامل  من 
االجتماعي  وبالسياق  اجملموعة  بقيم 
القائم  االجتماعي  وبالنظام  والتارخيي 

وشّكل الرصيد التارخيي للنساء يف ريادة 
مساعدا  عامال  النقابي  والعمل  األعمال 
ما  وقليال  مبهامهن،  للقيام  للقيادّيات 
كان املشروع الفردي منفصال عن سياقه 
اإلقليمي العام. ومع ذلك مازالت تسّجل 
جهة،  من  التحوالت  هذه  بني  فجوة 
والذي  أخرى  جهة  من  املعاش  والواقع 
حتدد فيه األدوار واملسؤوليات أحيانا وفق 
ترتيب حمدد يعكس استمرار أوجه عدم 
القيادة  حتتل  حيث  والتمييز،  املساواة 

الرجالية مقاما رفيعا.

النساء القياديات :
أهم اخلصائص والسمات

خصائص  استخالص  من  الدراسة  مّكنت 
أساسا  تتمثل  التغيريية  النسائية  للقيادة 
يف  متجذرات  القياديات:  النساء  كون  يف 
وااللتزام،  النشاط  متعددات  أراضيهن، 



كوتريــات عــدد 81 - جــوان/يونيــو 92021

املاضية،  الزمنية  احلقب  تلك  يف 
فربزت أمساء نساء فرضن أنفسهن من 
خالل ممارسات وأطر عفوية للنشاط 
أو  واملمرضات،  القابالت  غرار  على 
حركات  يف  أسهمن  ألخريات  أمساء 
التحرير. ويف احلاضر، برزت تركيبة 
مغايرة لنساء أكثر حتررا ومواطنة، 
النسيج  من  مسرياتهن  انطلقت 
للمجتمعات احلديثة على  املؤسساتي 
واألحزاب  واجلمعيات  املنظمات  غرار 
والنوادي... شكلت كلها فضاءات لبناء 

قدراتهن على التأثري والقيادة.

هو  بينهن  املشرتك  القاسم  ويظل 
يف  املتوفرة  املوارد  تعبئة  على  عملهن 
فيها  تكون  وأنشطة  مشاريع  إطار 
الفئة  وهي  الشريك  هي  اجملموعة 
األخرية  هذه  جيعل  ما  املستهدفة، 
ومل  القيادية.  املرأة  لقب  متنحها 
طموحات  األحوال  من  حال  بأي  تكن 
أو  السلطة  إىل  الوصول  أو  الشهرة 
هواجس  من  هاجسا  الثروة  مجع 

أولئك القياديات. 

جتذر باهلوية وقدرة على 
التأقلم مع الظروف

التغيريية  النسائية  القيادة  أبرزت 
تتداخل  اجتماعية  كرتكيبة 
بالعوامل  الشخصية  العوامل  فيها 
السياقات  وتأثريات  االجتماعية 
الالتي  النساء  وكل  والوضعيات. 
نساء  بكونهن  حميطهن  هلن  اعرتف 
من اخلصائص  مجلة  قياديات ميتلكن 
باألرض  تشبثهن  أهمها  املشرتكة 
وشعورهن بالفخر بانتمائهن اجلغرايف 
هذا  ويتجلى  املتأصلة.  وجذورهن 
ما  اجملموعة  إىل  االنتماء  يف  التجذر 
يعزز قدرة النساء على التغيري واعرتاف 

جمتمعهن بقيادتهن. 

الذي  للعمل  بتثمينهن  يتميزن  وهن 
حياتهن،  يف  جوهرية  مكانة  حيتل 
وبفضل قيمة العمل الراسخة لديهن، 
والعرفان  بالتقدير  حيظني  ما  عادة 
ذلك،  إىل  وإضافة  اآلخرين.  من 
عال  حبس  القياديات  النساء  تتمتع 
باملسؤولية إذ يشاركن يف كل املسائل 
ينتمني  اليت  اجملموعة  ختص  اليت 
التأقلم  على  مميزة  قدرة  وهلن  إليها 
فتجدهن  الظروف.  ومع  احمليط  مع 
اليت  واملشاكل  بالصعوبات  واعيات 
بالعزم  ويتحلني  حميطهن  يواجهها 
هلا،  حلول  وإجياد  ختطيها  على 
معتربات ما يقمن به من أجل اآلخرين 
عاتقهن.  على  تقع  ومسؤولية  واجبا 
لذلك عادة ما ميارسن أنشطة متعددة 
يف فضاءات خمتلفة وما يكون لديهن 
املتعدد  حضورهن  جيعل  ما  نفوذ، 

عامال من عوامل التأثري.

النهوض  بأهمية  البحث  وأوصى 
بالقيادة النسائية التغيريية باعتماد 
مبتكرة  وأدوات  وأنشطة  وسائل 
ورفع  القدرات  لدعم  ومتجددة 
الوعي عرب وسائل اإلعالم واهلياكل 
الرتبية  وزارات  غرار  على  املعنية 
بتشخيص  أوصى  كما  والثقافة. 
من  النساء  ومتكني  التأثري  جماالت 
املزيد من املوارد واإلمكانيات للتحرك 
تنمية مناطق  تعزيز  والفعل بهدف 
التدخل، باإلضافة إىل تشجيع نساء 
بتجارب  االستئناس  على  أخريات 
على  والنسج  القياديات  النساء 
احمليط  يف  التغيري  إلحداث  منواهلن 
أيضا  البحث  ودعا  فيه.  يعشن  الذي 
اليت  املثلى  الطريقة  يف  التفكري  إىل 
متّكن من جعل مسارات هؤالء النساء 
القياديات قابلة للتطبيق واالستلهام 
السياقات  عن  النظر  بقطع  منها 
 l اخلاصة اليت ظهرت ونشأت فيها

أهمية رأس املال
املوروث أو املكتسب

الدراسة  إليه  أفضت  ما  إىل  استنادا 
النساء  تشّكل  ال  نتائج،  من  اإلقليمية 
بإمجاع  حظني  والالتي  القياديات 
للمعايري  تهديد  أي  حميطهن  من 
األم  صورة  وظّلت  الذكورية. 
احلديث  يف  بقوة  متجذرة  والزوجة 
تتوفر  امرأة  فهي  القيادية،  املرأة  عن 
اخلصال  من  مجلة  »بالفطرة«  فيها 
قدرة  أكثر  كونها  أهمها  لعل 
حساسية  وأكثر  اإلنصات  على 
بذلك  وهي  وحضورا.  تواجدا  وأكثر 
خصال  مع  التأقلم  على  قدرة  أقل 
على  القدرة  غرار  على  القائد  الرجل 
عند  بالشجاعة  والتحّلي  التسّلط 
أو  املوروث  املال  رأس  القرارات.  اختاذ 
ووجود  التنشئة  غرار  على  املكتسب 
أولياء مؤثرين واحلصول على شهائد 
تلعب  عالقات...  شبكة  ومتّلك  علمية 
النساء  مسرية  يف  مفصليا  دورا  كلها 
شيء  حتقيق  ميكن  ال  إذ  القياديات، 
وظروف  إمكانيات  غياب  يف  يذكر 
أن  كما  مسبق.  بشكل  متاحة  تكون 
وجودها يكون له عميق األثر سواء يف 
أو  القيادية  للمرأة  األوىل  اخلطوات 
الحقا عند القيام باخليارات ويف اختاذ 

القرارات اليت تتطلبها احلياة.

النسيج اجلمعياتي فضاء 
للدربة على القيادة والتأثري

عرب  قياديات  نساء  عن  البحث  ويف 
من  أمساء  عن  البحث  أفصح  الزمن، 
يف  حتركن  مؤثرات  لنساء  املاضي 
إطار ما تسمح به الرتكيبة التقليدية 
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ناشطة نسوية وباحثة فلسطينية يف جمال النوع االجتماعي وقضايا العنف ضد املرأة منذ عام 
السياسية يف  العلوم  تعمقت يف  ثم  األردنية،  اجلامعة  االجتماعية يف  العلوم  درست   .1996
جامعة غالسكو يف اسكتلندا، ونالت الدكتوراه يف ختصص دراسات النوع االجتماعي أو اجلندر 

من كلية الدراسات الشرقية واألفريقية )SOAS( جبامعة لندن.

بدأت مشوارها يف االشتغال على برامج قضايا العنف ضد املرأة مع احتاد املرأة األردنية، ثم 
مؤسسات  عدة  ومع  »كوثر«  مركز  مع  بالتعاون  العربية  املنطقة  يف  املرأة  ضد  العنف  قضايا 

إقليمية أخرى. 

املفهوم  إىل  بالنسبة  هذا   : كوتريــــــات 
املرأة  تكون  أن  ميكن  فكيف  عام،  بشكل 

قيادية؟*
حني ختتار املرأة أن تكون قيادية نسوية 
التغيريية  القيادة  جمال  يف  تعمل  أو 
بعض  يف  االجتماعي  النوع  منظور  من 
املخاطرة،  باب  من  ذلك  يكون  اجملتمعات 
ألنها حني تريد إحداث التغيري، سرتفض 
النساء،  على  الوصاية  أو  احلماية 
للمرأة  الدونية  النظرة  أيضا  وسرتفض 
فالقياديات  معني.  قالب  يف  وضعها  أو 
خاصة  اسرتاتيجيات  يضعن  أن  جيب 
يف  مغرق  ذكوري  جمتمع  ملواجهة 
النمطية والقوالب اجلاهزة. وهذا  الصور 
ما عملت مع مركز كوثر على حتقيقه 
نفذناه  الذي  التدريب  برنامج  خالل  من 
حول القيادة التغيريية، والدليل التدرييب 

املطّور يف إطار املشروع.

مشاركتك  عن  إذن  حدثينا   : كوتريــــــات 
التغيريية من منظور  القيادة  التدريب حول  يف 

النوع االجتماعي مع مركز »كوثر«؟

عن  تدرييب  دليل  إجناز  هو  اهلدف  كان 
والتحويلية،  التغيريية  القيادة  مفهوم 
يف  صعوبة  البداية  منذ  واجهنا  وقد 

عفـــاف الجابـــري الناشطـــة النسوية الفلسطينيـــة 
والبــــــاحثـــة فـــي النـــوع االجتمـــاعي لكوثريــــــات :  

مــن المهـم جـــدا التجـــــانـس 
بيــــن مـــا نقـــول ومــا نفعـــل

واالقتصادية  السياسية  الصعد  خمتلف 
والثقافية واالجتماعية؟ .

حقيقي  إدراك  هناك  يكون  أن  جيب 
على  وقدرة  اإلشكاليات  هذه  لوجود 
أجل  من  حوهلا  املوجودة  املعرفة  تفكيك 
خطوة  أول  وهذه  جديدة.  معرفة  إنتاج 
حتويل  أي  حقيقي  تغيري  إىل  للوصول 
آخر.  فمثال  األفكار من وضع إىل وضع 
املرأة  تضع  أفكار  حتويل  على  نعمل  أن 
هذه  حتارب  أفكار  إىل  معينة  قوالب  يف 
القائم  التمييز والعنف  القوالب وترفض 
املرأة  يف  يؤثر  ال  االجتماعي،  النوع  على 
فقط، بل يؤثر على اجملتمع كله سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا... 

القيادة  تستوجب  املمارسة  صعيد  وعلى 
والفعل،  القول  بني  التجانس  التغيريية 
والعدالة  باملساواة  املناداة  فال ميكن مثال 
على  ونعمل  القيم  بهذه  نؤمن  ال  وحنن 
تكريسها قوال وفعال. إذ ال ميكن احلديث 
عن تغيري جمتمعي دون إحداث التحول 
التقليدية  والعالقات  املمارسات  يف 
جمتمع  وجود  ودون  والقوة،  للسلطة 
قيم  على  ويقوم  اقصائي  وغري  عادل 

املساواة والعدالة.

شرحا  لنا  تقدمني  لو   : كوتريــــــات 
بالنسبة إىل  وأهميته  التغيريية  القيادة  ملفهوم 

اجملتمع؟

النسويات  عليه  اشتغلت  مفهوم  هو 
حقوق  وحركات  النسوية  واحلركة 
اإلنسان املختلفة منذ عقود، ومت تطوير 
عملية  ألن  أهميته  إىل  استنادا  املفهوم 
بالتغيري على  بالوعي  التحويل مرتبطة 
فكرا  واجلماعي  الشخصي  الصعيد 
القول  ميكنين  آخر  ومبعنى  وممارسة. 
تنفيذ  مبجرد  يتحقق  ال  التغيري  إن 
القيادة  طريق  عن  وال  وأنشطة،  برامج 
يتالءم  ال  الذي  التقليدي  مبفهومها 
فالقيادة  الصحيح.  بالشكل  اجملتمع  مع 
يتجزأ  ال  جزء  تكون  أن  جيب  التغيريية 
الشريك  هي  اليت  املستهدفة،  الفئة  من 

يف إحداث التغيري.

والتغيري يكون مرتبطا بالعوامل املعرفية 
وحني  املشكل،  جذور  حتديد  طريق  عن 
واملساواة،  النساء  قضايا  عن  نتحدث 
فنحن نتساءل ملاذا يوجد متييز ضد املرأة 
العنف  هذا  وهل  ضدها؟  عنف  أو  مثال 
دليل  هو  أو  شخصية  ممارسة  فقط  هو 
على  وبنيوية  هيكلية  إشكاليات  وجود 
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الوقت  من  الكثري  يلزم  أنه  الواضح 
إىل  نظرا  العقليات  لتغيري  واجلهد 
لكن  دولة،  كل  يف  الوضع  خصوصية 
منها  وخاصة  القوانني  أن  هو  املشرتك 
الثقافة  على  للمحافظة  وضعت  اليت 
اجملتمعية هي غالبا قوانني مستقاة من 
واإلجنليزي  الفرنسي  املستعمر  ثقافة 
هذه  أن  العلم  مع  العربية.  الدول  يف 
القوانني مت التخلي عنها يف هذه الدول 
العربية  الدول  يف  معتمدة  ظلت  لكنها 
السياسية،  األنظمة  مصاحل  خلدمة 
والستغالل املرأة يف إطار معني لتوجيه 

اجملتمع عموما. 

وطأة  حتت  تقبع  مثال  ففلسطني 
جيعل  ما  وهو  الصهيوني  االحتالل 
النساء يناضلن على أكثر من جبهة إذ 
اجملتمعي  واملوروث  االحتالل  يتحدين 
أزمة  تعيش  وتونس  والثقايف... 
خملفات  من  تعاني  وسوريا  اقتصادية، 
هلا  عربية  دولة  كل  أن  أي  احلرب 
مربرا  ليس  األمر  هذا  بها.  خاص  وضع 
تعرض  لتجاهل  األشكال  من  شكل  بأي 
النساء للعنف، بل يتوجب إدماج منظور 
ملطالب  واالستجابة  االجتماعي  النوع 
وال  احلقوقيات  للناشطات  مشروعة 
بني  املساواة  إرساء  تهميش  ميكن 

اجلنسني واعتباره موضوعا ثانويا..

كوتريــــــات : ماهي مؤاخذاتك على واقع 
ميكن  وماذا  العربية  العامل  يف  النساء  حقوق 
أن يتحقق من الناحية القانونية أو التطبيقية 

للنساء عموما؟

ال  السياسية  القيادة  إىل  املرأة  وصول 
يتحقق إال حني تكون قريبة من السلطة 
الواقع  هو  مثلما  عشرية  من  مدعومة  أو 
ألحزاب  منتمية  تكون  أو  األردن  يف 
الدول  مصر.  يف  كما  ونافذة  معينة 
وحتى  خمتلف  وضع  منها  لكل  العربية 
يضمن  أو  النساء  حيمي  قانون  وجد  إن 
متقدمة  منظومة  وضعت  أو  حقوقهن 
والعدالة  املساواة  مبادئ  لتحقيق  نظريا 
أي  التطبيقي  املستوى  فإن  واإلنصاف، 
يبقى  وإعماهلا  احلقوق  بهذه  التمتع 
ضرورة  يعين  ما  وهو  بعيد.  أو  خمتلفا 
سقف  برفع  الناشطات  النساء  تقوم  أن 
نيل أكرب قدر  يتمكن من  املطالب حتى 

lممكن من حقوقهن اإلنسانية

مؤسساتية  ممارسات  تغيري  إىل  تأثريها 
مما يفتح اجملال إىل وصول نساء أخريات 

إىل موارد مل تكن متاحة هلن.

للتحويل  مستويات  ثالثة  الدليل  يتناول 
وعلى  الفردي  املستوى  على  التغيري  وهي 
اجملتمعي.  املستوى  ثم  املؤسساتي  املستوى 
ترتبط  اليت  التغيري  ديناميكية  ويوّضح 
أساسا بتغيري واقع الفرد أو األفراد وحياتهم 
والتحكم  املوارد  إىل  بالوصول  عالقة  يف 
وهو  التحويل.  بديناميكية  وعالقتها  فيها، 
من  والعديد  نظريا،  معرفيا  جانبا  يتضمن 
كأدوات  البشرية  بالتنمية  املتعلقة  املهارات 
التغيري  عملية  وإدارة  الذاتي  التشخيص 
للقيم  املرجعي  واإلطار  احلسي  واإلدراك 

وعالقتها بالنوع االجتماعي.

وتكمن القيمة املضافة يف أن العمل كان 
بناء  املؤسسات  عمل  بتحليل  مرتبطا 
مفهوم  على  وبناء  االجتماعي  النوع  على 
بالتعرف  يسمح  ما  التحويلية  القيادة 
بشكل دقيق على شخصية املرأة القيادية 
املؤسساتية  املمارسة  وعلى  جهة،  من 
للمنظمات العاملة على هذه القضايا من 
التدريب  من  النوع  هذا  يف  أخرى.  جهة 
الشخص  أو  املؤسسة  به  تقوم  سلوك  أي 
سيبني  ألنه  األهمية  من  غاية  على  هو 
فعال  ليس  فالتغيري  ككل،  التغيري  أثر 
واحدا فقط، بل هو جمموعة من األفعال 
تبقي  أو  تغيري  إىل  تقود  قد  واملمارسات 

احلال كما هو عليه.

كوتريــــــات : هذا على املستوى النظري، 
تطبيق  مدى  خبصوص  نظرك  وجهة  ماهي  لكن 
الدول العربية ملفهوم القيادة التغيريية  ومبدأ 
مراعاة مفهوم النوع االجتماعي يف السياسات من 

الناحيتني النظرية والتطبيقية؟

اإلجنليزية  اللغة  من  املفهوم  ترمجة 
»Transformative« إىل العربية »حتويلية« 
ألن الرتمجة ال تؤدي املعنى متاما. فقررنا 
اعتماد مصطلحي »تغيريية« و »حتويلية« 

يف الوقت نفسه حتى يفهم املصطلح.

األوىل  املرة  هي  هذه  تكن  مل  احلقيقة  يف 
فقد  »كوثر«،  مركز  مع  فيها  أتعامل  اليت 
سابقة  تدريبية  مشاريع  ضمن  اشتغلنا 
يف  والعنف  االجتماعي  بالنوع  مرتبطة 
املنطقة العربية. أجنزنا النسخة األوىل من 
الدليل ثم قمنا بتجربته من خالل تشريك 
إنتاج  يف  التدريب  من  املستهدفة  الفئة 
مهما  جزءا  أعتربه  ما  وهو  وتعديله،  الدليل 
من املشروع. فبناء القدرات هو مسار تدرييب 
تشاركية  بصورة  تطويره  يقع  كامل 
واملدربني  املشروع  على  القائمني  قبل  من 
واملدربات واملشاركني واملشاركات. اشتغلنا 
مفهوم  على  تشاركية  ديناميكية  باعتماد 
التغيريية  القيادة  بني  والفرق  القيادة 
القضايا  بالرتكيز على  التقليدية  والقيادة 
والقضايا  االجتماعي  بالنوع  املرتبطة 

املرتبطة بالتغيري استنادا إىل هذه املقاربة.

الدليل  لنا  تقدمي  لو   : كوتريــــــات 
وأهميته  التغيريية  القيادة  عن  التدرييب 

وقيمته املضافة؟

يعترب الدليل من املوارد املهمة اليت تتناول 
مفاهيم القيادة والقيادة التغيريية والقيادة 
النوع  مبقاربة  وعالقتها  التحويلية 
االجتماعي والنسوية من ناحية وكيفية 
تأثريها على واقع النساء واملؤسسات وصوال 
يقوم  وهو  أخرى.  ناحية  من  اجملتمع  إىل 
غري  نسائية  قيادة  على  الضوء  بتسليط 
مرئية رغم تأثريها على حميطها العائلي 
يصل  وقد  واالجتماعي،  احمللي  وحميطها 

كوتريــات عــدد 81 - جــوان/يونيــو 2021



12 كوتريــات عــدد 81 - جوان/يونيو - 2021

العقلية  ظلت  املغرب،  وضمنها  اجملتمعات،  من  العديد  يف 
مهاراتهن  تفتق  دون  وحتول  النساء  تكبل  الذكورية 
ومواهبهن، وظلت هذه العقلية تكبح طموحاتهن، وتعمل 
أو  سياسية  اجملاالت،  من  العديد  عن  إبعادهن  اجتاه  يف 
تسود  اليت  فاجملتمعات  اجتماعية.  أو  علمية  أو  معرفية 
ختندق  احملافظ  الفكر  وحيكمها  العقلية  هذه  فيها 
النساء يف جماالت مغلقة، وترسم هلن قوالب على مقاس 

التهميش والتغييب.

يكن  مل  الذي  اجملاالت  من  واحدا  الرياضي  اجملال  ويعترب 
العقلية  تلك  كانت  فإذا  اقتحامه،  النساء  على  سهال 
املسارات  لبعض  النساء  ولوج  مع  تساحمت  احملافظة 
أنها ظلت  إال  التنس،  القوى وكرة  ألعاب  الرياضية مثل 
رياضة  مثل  بامتياز،  رجالية  الرياضات  بعض  تعترب 
الرياضة، ويف اجملال  فأن تربز نساء يف هذه  القدم.  كرة 
الرياضي عموما، فذلك يعين، ودون منازع، أن األمر تطلب 

منهن كفاحا مستميتا وحتمال لكل احلواجز والعراقيل.

األكثر  الرياضة  القدم،  كرة  لرياضة  الفتاة  فممارسة 
يثري  ظل  حمرتفة،  أو  هاوية  بصفتها  العامل،  يف  شعبية 
االستهجان وعدم الرضى من قبل األسر واجملتمع، وانعكس 
قطاع  داخل  انتهجت  اليت  السياسات  مستوى  على  ذلك 

الرياضة يف املغرب يف العالقة مع كرة القدم النسائية.

فلطاملا اعتربت كرة القدم لعبة رجالية لطابعها »اخلشن«، 
الرياضة  هذه  على  أقبلن  اللواتي  النساء  شبهت  ولطاملا 
بالرجال، مما كان يدفع األسر إىل منع بناتها من ممارسة 
هذه الرياضة، بل وقد يعرضنهن لعقوبات. وهو الوضع الذي 
جعل العديد من الفتيات ميارسن رياضة كرة القدم بعيدا 
حتقيق  يف  فشلن  اللواتي  هن  وكثريات  آبائهن،  أنظار  عن 

حلمهن واالنضمام إىل إحدى الفرق املغربية لكرة القدم.

يف بداية سنوات الثمانينات من القرن املنصرم أخذت بعض 
يتجرأن  أو  األحياء،  داخل  الرياضة  هذه  ميارسن  الفتيات 
القدم  لكرة  مباراة  يف  للمشاركة  أنفسهن  اقرتاح  على 

إىل  ينظر  وكان  التعليمية.  املؤسسات  مالعب  احتضنتها 
درجة  وأن  »حمتشمات«  غري  فتيات  أنهن  على  الفتيات  هؤالء 
جرأتهن غري مقبولة، وبذلك متت حماربة هؤالء الفتيات من 

قبل األسرة واجملتمع وحتى املدرسني.

ورغم كل هذه املثبطات، تأسس يف املغرب سنة 1988 املنتخب 
الذي  باالهتمام  حيظ  مل  لكنه  النسائية،  القدم  لكرة  الوطين 
كرة  ظلت  إذ  املنتخب.  هذا  عضوات  طموحات  مع  يتجاوب 
القدم النسائية تعاني من مشاكل عديدة حالت دون تطورها، 
الفتيات  لتأهيل  الالزم  بالدعم  حتظ  مل  املغربية  فاألندية 
األندية،  هذه  وظلت  الرياضة.  هذه  ممارسة  على  املقبالت 
امللكية  اجلامعة  طرف  من  ماديا  مدعمة  غري  سنوات،  ولعدة 
لكرة القدم، لكن عضوات هذه األندية ظللن ميارسن شغفهن 

بالكرة املستديرة بتضحية وحتد.

بطولة  أول  نظمت   2008/2007 الرياضي  املوسم  خالل 
اجلامعة  خصصته  الذي  املالي  بالدعم  متيزت  وطنية 
الوطنية لكرة القدم هلذه البطولة. الدعم مل يكن كافيا، ألن 
الدعم املادي ليس وحده الكفيل برد االعتبار هلذه الرياضة، 
هلؤالء  وتأهيل  قبلية  ترتيبات  إىل  ماسة  احلاجة  كانت  إذ 
الالعبات، على مدار املوسم، جتاوبا مع افتقار املغرب، آنذاك، 
إىل األطر التقنية واملدربة على التعامل مع واقع كرة القدم 
ووسائل  واملالعب  التنظيم  مستوى  على  والنقص  النسوية، 

النقل والتجهيزات.

عصبــة وطنيــة ترأسهــا رياضيــة 

يوم  30 نوفمرب 2019  تأسست العصبة الوطنية لكرة القدم 
اجلمعية  رئيسة  إيال،  خدجية  رئاستها  وتقلدت  النسوية، 
تكون  وبذلك  العيون.  مبدينة  القدم  لكرة  النسوية  البلدية 
هذه الالعبة رمزا للمرأة املثابرة واملكافحة، ألنها استطاعت أن 
تهب هلذه الرياضة من حياتها وإمكاناتها يف حتد لكل املعيقات 
الفتاة  تواجهها  اليت  احمللية  والعادات  والتقاليد  االجتماعية 

الصحراوية ومتنعها من ممارسة هوايتها الرياضية.

احلديث عن ريادة النساء جيعلنا غالبا نتوجه إىل اجملاالت السياسية أساسا، وأيضا إىل اجملاالت العلمية 
واالقتصادية، لكن نوال املتوكل وخدجية إيال وقائمة بلعوشي أثبنت أن الرياضة بدورها جمال تستطيع 
من خالله النساء احتالل مواقع قيادية لتدبريه باعتباره شأنا عاما، خصوصا يف اجملتمعات اليت ظلت تعترب 

الرياضة جبميع مسالكها وفروعها شأنا رجاليا.    

مينة حوجيب - المغرب

رياديات في الواجهة الرياضيةرياديات في الواجهة الرياضية



نوال املتوكل... بطلة رياضية تسلقت مواقع 
القرار حمليا ودوليا

ما من مغربية تولد يوم ثامن أو تاسع غشت/ أغسطس من سنة 
وأن  ملكي،  بأمر  االسم  هذا  وحتمل  إال  نوال،  اسم  حتمل   1984
مبيدالية  وإفريقية  عربية  امرأة  أول  لفوز  يؤرخ  ميالدها  عيد 
املائلة  ذهبية يف األلعاب األوملبية بلوس أجنليس. فذات السحنة 
إىل السمرة، بقامتها القصرية، ختطت احلواجز عرب مسافة 400 
مرت تسابق منافساتها حنو الفوز، كان ذلك سنة 1984، حني أدرج 
سباق 400 مرت موانع للنساء ألول مرة يف تاريخ األلعاب األوملبية.

قياسية  أرقاما  حطمت  اليت  املغربية  العداءة  املتوكل  نوال  هي 
الشخصيات  دوائر  إىل  قادها  مسارا  ورمست  الذهب،  بطعم 
العاملية اليت تقرر مصري ألعاب القوى، وجعلها أول امرأة عربية 

تعني وزيرة للرياضة.

سنة  املولودة  وهي  عشرة،  السادسة  يتجاوز  ال  عمرها  كان 
من  سنني  بعد  الرياضي.  مشوارها  يف  انطلقت  حني   ،1962
األمريكية،  ايوا  جبامعة  االلتحاق   1980 سنة  قررت  التدريب 
لتصقل معارفها يف جمال الرياضة، وتقرن النظري بالتطبيق، 
يف  املاجستري  دبلوم  على  حائزة  اجلامعة  هذه  من  فتخرجت 

العلوم الرياضية.

انتصــارات تلمــع ذهبــا
الفوز، إذ كانت قبل  أول  مل يكن حصادها لذهبية لوس أجنليس 
ذلك حصدت، سنة 1982، ذهبيتني يف األلعاب اإلفريقية املنظمة 
فازت  حني  الشهرة  كسب  يف  لتأخذ  القاهرة،  املصرية  بالعاصمة 
بذهبيتني خالل ألعاب البحر األبيض املتوسط اليت احتضنتها الدار 
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من  جمموعة  رفقة  تنخرط  جعلها  باملستديرة  فشغفها 
من  بالرغم  القدم،  لكرة  نسوي  فريق  تشكيل  يف  صديقاتها 
غياب اإلمكانيات والدعم وحتى التحفيز، إذ استطاعت بعنادها 
أن جتد هلا ولفريقها موطئ قدم ضمن التشكيالت الرياضية 

احمللية واجلهوية والوطنية.

ظل  أخرى،  بلدان  يف  مشابها  الوضع  يكون  وقد  املغرب،  يف 
االهتمام بالنساء الرياضيات باهتا، ليس فقط على مستوى سن 
السياسات وإدماجهن ضمن تصورات تدبري القطاع، ولكن أيضا، 
املخصصة  الصفحات  تكاد  إذ  اإلعالمي،  التناول  مستوى  على 
للشأن الرياضي ختلو من أي خرب عن الرياضة النسائية، إال إذا 
تعّلق األمر بفوز إحداهن مبيدالية ذهبية أو فضية أو برونزية 

يف تظاهرة دولية أو عربية.

جتعل  اليت  الذكورية  الثقافة  أن  التغييب  هذا  ويعكس 
حنملها  اليت  الرتسبات  يف  تتجلى  رجاليا،  شأنا  الرياضة  من 
ومنارسها بغري وعي، كما يعكس عدم استيعاب املسؤولني عن 

تسيري اإلعالم الرياضي لثقافة املساواة بني اجلنسني. 

أخرى  ورياضات  القدم  كرة  رياضة  ممارسة  فقط  تكن،  مل 
الرياضي  اإلعالم  إن  بل  املغربي،  اجملتمع  يف  ذكوريا  شأنا 
دون  الصحافيني  اختصاص  من  عقود  ولعدة  ظل  بدوره 
الصحافيات، ومل نكن نسمع عرب أجهزة التلفاز أو الراديو صوتا 
نسائيا كمعلقة على مباراة لكرة القدم أو كصحافية تنجز 
»ربورتاجا« يف الشأن الرياضي. لكن الصحافية قائمة بلعوشي 
 1985 سنة  صوتها  طالعنا  حني  الطابو  هذا  تكسري  استطاعت 
تربز  أن  استطاعت  املغربي،  التلفزيون  يف  رياضية  صحافية 
يف هذا اجملال وتكون قدوة لصحافيات أخريات، حلقن بها ولو 
هما  وحنكتها  مؤهالتها  ولعل  الزمن.  من  عقدين  حوالي  بعد 
لأللعاب  بالتحضري  املكلف  الفريق  بني  من  لتكون  أهالها  ما 

االوملبية خالل سنوات 1996 و2000 و2004.  
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البيضاء سنة 1983. وواصلت مسارها يف درب التتويج الذهيب 
مشاركاتها  ذلك،  بعد  لتعلق،  و1985،   1984 سنيت  خالل 
التدريب  جمال  يف  آخر  مسارا   ،1989 سنة  لرتسم  الدولية 
الذي أهلتها له شهادتها اجلامعية وخربتها اليت راكمتها. ويف 
سنة 1995 ستتوج نوال املتوكل عطاءاتها يف اجملال الرياضي 
يف  عضوة  ثم  القوى،  أللعاب  الدولي  االحتاد  يف  بعضويتها 

اللجنة الدولية األوملبية سنة 1998.

صفات  فيهن  توفرت  اللواتي  القالئل  الرياضيات  من  وألنها 
الثاني  احلسن  الراحل  امللك  نصبها  فقد  واملعرفة،  القيادة 
مكلفة  االجتماعية  الشؤون  وزير  لدى  للدولة  كاتبة 
ظلت  الذي  املنصب  وهو   ،1997 سنة  والرياضة  بالشبيبة 
للتدبري  لتعود   ،1998 سنة  من  مارس  شهر  حتى  حتتله 

احلكومي سنة 2009، وزيرة للشباب والرياضة ملدة سنتني.
كفاءات  ذات  قيادية  بصفتها  تألقها  املتوكل  نوال  وواصلت 
األوملبية  اللجنة  يف  عضوا   1998 سنة  منذ  ظلت  إذ  وخربة، 
الدولية، لتسند إليها، سنة 2008، مهمة رئاسة جلنة تقييم 
وتوجت   ،2012 أوملبياد  الستضافة  املرشحة  املدن  ملفات 
الدولي  الرياضي  اجملال  تدبري  يف  قيادية  بصفتها  مسريتها 
أول  لتكون  الدولية  األوملبية  اللجنة  رئيس  نائبة  بانتخابها 

امرأة عربية وإفريقية حتتل هذا املنصب. 

رئيسة  منصب   ،2002 سنة  املتوكل،  نوال  شغلت  وقد 
وتنمية«،  »رياضة  املغربية  للجمعية  مؤسسة  وعضوة 
وسنة 2004 ـ ويف  2005 احتلت منصب مديرة أكادميية 

صحارى الرياضية باهلند.  

قيادية  هي  بل  وحسب،  رياضية  بطلة  املتوكل  نوال  تكن  مل 
سفرية   ،1999 سنة  منذ  هي  إذ  وسفرية،  وسياسية  ومدربة 

النوايا احلسنة لليونيسف يف املغرب.

حصـــاد اجلوائــز واألومســة

العديد  حتصد  أن  نوال  استطاعت  وعطائها،  بتميزها  واعرتافا 
الثاني  احلسن  الراحل  امللك  وشحها  إذ  واألومسة،  اجلوائز  من 
1983 بوسام االستحقاق الوطين، كما منحتها املؤسسة  سنة 
العاملية  اجلائزة   1988 سنة  القوى  أللعاب  األمريكية 
السينغالي  الرئيس  وّشحها   1998 وسنة  ألفريقيا.  املخصصة 
عبدو ضيوف بوسام الفارس، وحصلت سنة 2001 على »وسام 
اليت  السنة  وهي  القوى،  أللعاب  الدولي  االحتاد  من  قيدومي« 
يف  عربية  رياضية  أفضل  هلا  »اجلزيرة«  قناة  اختيار  شهدت 
 2004 سنة  ثان  ملكي  بتوشيح  حظيت  كما  العشرين.  القرن 
ووسام  السادس،  حممد  امللك  يد  على  الوطنية  املكافأة  بوسام 
وسنة   ،2005 سنة  التونسية  اجلمهورية  رئاسة  من  مماثل 
2015، منحها الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند وسام الشرف، 

باعتبارها شخصية مغربية وأفريقية مؤثرة.

تقول نوال املتوكل إن »ألعاب القوى جعلتين أتعرف إىل نفسي 
بشكل أفضل، وأن أدربها كي تتغلب على الكثري من الصعوبات 

والعديد من التحديات اليت شكلت شخصييت«.

وتستحضر نوال يف تصريح لـ«كوثريات« بدايات دخوهلا حلبات 
أي رياضية شابة  بالنسبة إىل  أهم حلظة  أن  السباق، معتربة 
كانت  أنها  ختف  ومل  السباق،  مسار  فيها  ختطو  مرة  أول  هي 
وعيون  عمرها،  من  شابات  مع  تركض  وهي  وقتئذ،  خائفة 

املتفرجني تالحقهن باندهاش وترقب«.

وألنها تؤمن بأن الرياضة هلا تأثريات إجيابية يف نفسية ممارسيها، 
وتزيد من منسوب  والتوتر  اإلرهاق  وتقلل من  املزاج  فهي حتسن 
الرتكيز... وألنها تدرك أن النساء حتاصرهن جمموعة من القيود 
نوال، سنة  العام، فقد دعت  بالفضاء  استمتاعهن  دون  اليت حتول 
1993، إىل تأسيس السباق النسوي للدار البيضاء، فاحتضنت هذه 
من  واحدة  جعلها  ما  رياضية،  مشاركة  ألف   30 حوالي  املبادرة 

أكرب األحداث الرياضية النسائية املعروفة عامليا.

مناصب  من  تقلدته  وما  إجنازات  من  املتوكل  نوال  حققته  ما 
سامية، وطنية ودولية، ال ميكن إال أن جيعلها منتشية وفخورة 
مبسارها الرياضي والسياسي واالجتماعي، وجيعلنا نعتربها من 
l .القيادات النسائية اللواتي استطعن إثبات الذات بكل ثقة
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دورات القيادة التغييرية حولتهن إلى نماذج 
لنساء مؤمنات بقدراتهن ومؤثرات في محيطهن 

قيــــــادّيــــــات مشاركــــــات فــــي أنشطــة بنــــــاء القــــــــدرات  

سهير الشعباني/ محمد المعمري -  تونس

ومعتربة  إعاقتها  مع  التأقلم  رافضة  سنوات، 
العائلي  الوسطني  يف  دورها  نهاية  تلك  أن 
واجملتمعي، إىل امرأة حتاول أن تكون مؤّثرة 
وحمبة  نفسها  من  واثقة  بقدراتها  مؤمنة 
واالجتماعي.  العائلي  حميطها  يف  للتغيري 
نهلته  ما  استثمار  على  الحقا  حّفزها  ما  هذا 
على  برناجمها  يف  واخلربات  املعارف  من 
وصل  ليكون حلقة  أمل«   »بسمة  أمل  إذاعة 
والضيوف  اإلعاقة  ذوي  من  املستمعني  بني 
ألشخاص  جناح  قصص  ميثلون  الذين 
بهدف  اجملتمعية  والعراقيل  اإلعاقة  حتدوا 
العزلة  عنهم وفتح أفق أرحب لقصص  فك 
جناح جديدة ترسخ ثقافة املواطنة واحلريات 
واملساواة بني النساء والرجال. وتضيف بسمة 
أصبحت  اإلعالمية،  جتربتها  بفضل  أنها 
املئات  ورمبا  اإلعاقة  ذوي  من  املئات  يف  تؤّثر 
فرضتها  أو  البيوت  يف  العزلة  اختاروا  ممن 

عليهم قيود اجملتمع.

إىل  بسمة  توّجهت  إبصار،  مجعية  ضمن 
تقديم حصص توعوية حول منظور النوع 
إلعاقة  حامالت  للشابات  االجتماعي، 
عقبة  جتاوز  على  لتحفيزهن  بصرّية 
يف  املشاركة  على  ولتشجيعهن  اإلعاقة 

احلياة العامة.

قيمة  للمرافق  أن  أيضا  بسمة  تؤّكد 
اإلعاقة  ذي  أو  الكفيف  جناح  يف  كبرية 
اختياره  حسن  املهم  من  لذلك  البصرية 
بسمة  وتعترب  بنفسه.  ثقته  مصدر  ألنه 
بأهمية  مؤمنا  يكون  أن  جيب  املرافق  أن 
يف  البصرية  اإلعاقة  صاحب  دور 
ابنتاها  تكون  ألن  جلأت  لذلك  اجملتمع، 
العمل  على  تدّربهما  حتى  مرافقتاها  هما 
حقوق  بقيم  التشّبع  وعلى  اجلمعياتي 
وذوات  ذوي  حقوق  ومناصرة  اإلنسان 
اختيار  أن  تعترب  كما  خاصة.  اإلعاقة 
والسياسي  اجلمعياتي  العمل  ابنتيها 
القيود  ختّطي  يف  بنجاحها  يسعدها 

واحلواجز اليت تكبل النساء عامة.

بالنفس  والثقة  االجتماعي  النوع  بني 
السياسية  احلياة  يف  املرأة  حضور  وتعزيز 
وخاصة  احمللي  الشأن  يف  ودورها  والعامة 
جتارب  روافد  كلها  التغيريية.  القيادة 
أكثر  بدور  لالضطالع  بسمة  دفعت 
»أمل«  وراديو  إبصار  مجعية  يف  فاعلية 
ولإلصرار على الوصول إىل مركز قيادي 
فاعل بغض النظر عن إعاقتها، قناعة منها 
أنها شخص كامل احلقوق والواجبات وال 
وترجع  أحد.  من  شفقة  وال  منة  حيتاج 
الصورة  »كسر  حماولة  إىل  ذلك  بسمة 
النساء  وخاصة  اإلعاقة  لذوي  النمطية 
اجملتمع  يف  الشفقة  نظرة  ورفض  منهم 
حيتاج  ناقصا  عاجزا  كائنا  والعتبارها 

غريه ليقوم بأبسط حاجياته«.

وفق  حّولتها،  كوثر  مركز  مع  جتربتها 
تعبريها، من امرأة بقيت حبيسة البيت ملدة 10 

بسمة الّسوسي: 

أعدت اكتشاف ذاتي من 
خالل القيادة التغييرية

هي امرأة تغريت وأثرت يف حميطها، وقبلت 
لتزرع  إلعاقتها  الدونية  النظرة  حتدي 
تعرف  هكذا  الناس،  يف  اإلجيابية  املوجات 
إبصار  مجعية  رئيس  نائبة  هي  نفسها. 
البصرية  اإلعاقة  ذوي  وترفيه  لثقافة 
مشرفة على جلنة املرأة والتعليم ومقّدمة 
مجعية  اختارتها  أمل.  إذاعة  يف  برامج 
»عيش تونسي« لتمثيل تونس ضمن منتخب 

األبطال يف مونديال روسيا سنة 2018.

السوسي إن جتربتها تعّمقت  تقول بسمة 
دورات  عدة  يف  مبشاركتها  خاصة 
فتنوعت  »كوثر«  مركز  نظمها  تدريبية 

من التغيري الذاتي إىل التغيري اجملتمعي رحلة عبور حمفوفة بالصعاب زاخرة بالتجارب 
واألحداث واملواقف، عاشتها نساء عديدات اخرتن أال يكن قياديات باملعنى التقليدي، 
بل مؤثرات ورياديات يسعني إىل إعطاء معان جديدة لعالقات القوة والسلطة تكون 
مبنية على التشاركية واملصلحة اجلماعية. يقدن عمليات تغيري مؤّسسي وجمتمعي 
بهدف إحالل قيم العدالة واملساواة وإحداث عملية تغيري جذري يف التصورات واملمارسات، 
بعض  مسارات  رصدت  »كوتريات«  التغيري.   هذا  استدامة  على  تساعد  أدوات  وخلق 
أولئك النساء الالئي حتدثن عن جتاربهن وتقامسن أهم الدروس املستفادة من عملية 

التغيري اليت عشنها وما زلن يعشنها.
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لطيفــة قصــــار 
فاعالت وقياديات إلدارة 

الشأن المحلي

شاركت يف دورتني تدريبيتني حول القيادة التغيريية 
مشاركتها  رغم  إليها  بالنسبة  حتول  نقطة  وكانت 
يف عديد الدورات التدريبية منذ 2011. تقول لطيفة 
التغيريية  القيادة  دورات  خالل  من  اكتشفت  إنها 
مفاهيم النوع االجتماعي والقيادة التغيريية واملقارنة 
النساء  سعي  ضرورة  فأدركت  التقليدية  بالقيادة 
على  وتشجيعهن  مناطقهن  يف  النساء  يف  التأثري  إىل 
والرتشح  الشأن احمللي  إدارة  نشاطا يف  يكّن أكثر  أن 

لالنتخابات والسعي إىل التواجد يف مواقع القرار.

الدورات،  بعد  البلدية  املستشارة  قّصار  لطيفة  عملت 
اجلماعي  العمل  مفاهيم  وتبين  نفسها  تغيري  على 
واملشرتك وقبول االختالف خاصة اإليديولوجي منه، 
إذا ما وقع االمجاع على أهداف مشرتكة. كما عملت 
على ترسيخ مقاربة النوع االجتماعي ومفهوم القيادة 
النساء  اكتفاء  وعدم  البلدي  اجمللس  يف  التغيريية 
اللجان  يرتأسن  أن  بد  ال  بل  أعضاء  جمرد  يكّن  بأن 
يف  مستشارات  رفقة  وكّونت  البلدية.  واجملالس 
السعي  املشرتك مع  البلدي  نواة للعمل  بلدية سوسة، 
تعزيز  أجل  من  جهودهن  ودعم  بعضهن  مساعدة  إىل 
الرتشيحات  البلدي وتشجيع  يف اجمللس  املرأة  حضور 
القيادية.  وللمناصب  لالنتخابات  للنساء  التلقائية 
منطقتها  يف  النساء  يف  التأثري  على  لطيفة  وتعمل 
وتشجيعهن على أن يكن أكثر نشاطا يف إدارة الشأن 

احمللي والرتّشح لالنتخابات واملناصب القيادية.

منــى حشــاني

تغّير أوال لتغّير

إحدى  يف  التشكيلية  الرتبية  ملادة  أستاذة  تكوني  »أن 
روح  تستبطنني  أنك  يعين  فهذا  التعليمية،  املؤسسات 
الفنانة بداخلك، الفنانة اليت تسعى من خالل نشاطها 
ذاتها وتغيري كل من حوهلا، هدفها جتاوز  إىل تغيري 
جزء  هذا  فاعال«.  يكون  إىل  الشباب  ودفع  العوائق 
التشكيلية  الرتبية  أستاذة  حشاني  منى  أحالم  من 
حمافظة  من  تينجة  يف  العامة  احلياة  يف  والّناشطة 
دوراته  وفى  كوثر  برنامج  يف  شاركت  بنزرت. 
التدريبية فاستفادت كما قالت من آليات عمل جديدة 
القيادة  ملفهوم  والصحيح  الواعي  إدراكها  أهّمها 
خالل  من  ذاتها  تغيري  على  جاهدة  فعملت  التغيريية 
حتفيز روح املبادرة فيها واملطالبة بتحمل مسؤوليتها 
كاملة خاصة فيما يتعلق بأخذ القرار. فبعد انتخابات 
البلدي  اجمللس  دخول  يف  وجناحها   2018 سنة 

أميــرة عمــامــو 

من وراء الستار إلى صدارة المسؤولية

كالم بسمة السوسي، أّكدته ابنتها الكربى أمرية عمامو اليت شاركت يف 
دورات القيادة التغيريية يف البداية باعتبارها مرافقة لوالدتها لكن سرعان 
ما أصبحت مشاركة فعلّيا يف دورات املشروع. تقول أمرية »التدريب كان 
إضافة لي، فقد تعّرفت من خالله إىل مفهوم القيادة التغيريية القائمة على 
النوع االجتماعي وكان فرصة لالشتغال على خلق انسجام بني ممارساتي 
وتعزيز  املساواة   جمال  يف  ناشط  شخص  ألي  ميكن  ال  إذ  ومعتقداتي, 
احلقوق السياسية أن يكون مقنعا وحيّقق التغيري إذا ما تعارضت أفعاله مع 
أقواله، ومن هنا تربز أهمية التدريب على هذا احملور. وإثر التدريب عملت 
على مراجعة أفكاري وتغيري نفسي أّوال وحتولت من العمل يف اخلفاء إىل 
إعالن رغبيت يف الرتشح لالنتخابات البلدية أو الربملانية املقبلة وأن أكون 
من األمساء األوىل يف القائمة مع الرتشح لعضوية املكتب اجلهوي للحزب«.

ويف مرحلة ثانية، اشتغلت على حتقيق تغيري داخل احلزب باقرتاح إدماج 
للحزب  املستقبلية  للقيادات  التدريبية  األنشطة  ضمن  االجتماعي  النوع 
كما اشتغلت على فرض التناصف بني النساء والرجال يف التدريب ضمن 
من  بها  اضطلعت  اليت  واألدوار  أمرية  أنشطة  تنوعت  احلزب.  هياكل 
خالل نشاطها السياسي منّسقة لقسم الشباب يف احلزب ومديرة تنفيذية 
للجامعة الصيفية لشباب آفاق تونس، يف حماولة منها للتغيري احلقيقي يف 

املمارسات والسياسات.

وتؤمن  املدني  اجملتمع  يف  ناشطة  أّم  بوجود  حمظوظة  أنها  تؤكد  أمرية 
كان  الذى  والدها  مع  الصعوبات  بعض  جابهت  لكنها  التغيري،  بضرورة 
يرفض العمل السياسي للمرأة ويعتربه مضيعة للوقت كان جيدر باملرأة 
بدورها  والدها  وأقنعت  التحدي  رفعت  أمرية  أخرى.  مسائل  يف  توظيفه 
أن  بعد  خاصة  وحزبية  جمتمعية  ناشطة  بصفتها  واجملتمعي  السياسي 
حققت جناحات يف احلزب الذي تنشط فيه )تكوين جلنة شبابية( مما غرّي 

من وجهة نظر عائلتها املوّسعة جتاه ما تقوم به.

النقد،  على  بالقدرة  أمتّتع  أصبحت  أنين  وأشعر  تغريت  »أنا  أمرية  تقول 
يف  والتأثري  التغيري  مزيد  من  متكنين  اليت  الالزمة  املعارف  واكتسبت 
يزال  وما  طويلة  تزال  ما  الطريق  ذلك،  مع  لكن  وقوال.  سلوكا  اآلخرين 
أمامنا الكثري من العمل لدعم قدراتنا ومكتسباتنا يف جماالت حقوق اإلنسان 
املرأة والرجل والتمكني االقتصادي للمرأة وهو ما أعمل من  واملساواة بني 

أجل جعله واحدا من أهم توجهات حزبي«.
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اخلطوة  هي  والفعل  القول  بني  فالتجانس 
حتّقق  رسالة   إيصال  يف  للنجاح  األوىل 

التغيري لدى اآلخرين.

تقول السيدة ملياء ناجي : »كانت هلذه الدورات 
التدريبية وقعا حتى على جمال عملي كأستاذة 
املنهجية يف  الناحية  استفدت من  جامعية فقد 
تناول املواضيع احلقوقية يف الدورات التدريبية 
التطبيقي حتى  وبّت أركز أكثر على اجلانب 
العامة واحلقوقية  والقواعد  النظريات  ال تكون 
أن  وجب  بل  قولية  مسائل  جمرد  األساسية 

تتحول بالتطبيق إىل ممارسة عملية«.

التدريب  تأثري  على  ملياء  السيدة  أكدت  كما 
حترص  أصبحت  إذ  القيادية  مهاراتها  على 
وذلك  واملمارسات  القناعات  بني  االنسجام  على 
أدق  إىل  تنتبه  اليوم  هي  املستويات.  مجيع  على 
عالقتها  وفى  اليومي  معيشها  يف  التفاصيل 
األسرية ومع صديقاتها وأصدقائها حتى ترتجم 

قناعتها احلقوقية إىل ممارسة عملية يومية.

جنحت  فقد  املؤسساتي  املستوى  على  أما 
العامالت  النساء  عن  الدفاع  يف  ناجي  السيدة 
متكني  وضرورة  بها  تدرس  اليت  اجلامعة  يف 
تتماشى  اليت  القيادية  املواقع  من  النساء 
أيضا  حققته  ما  وهو  وكفاءتهن،  ومؤهالتهن 

يف مجعية مواطنات اليت تنتمي إليها.

بالتدريب  أشادت  ناجي  ملياء  السيدة 
يف  املساهمة  يف  »كوثر«  مركز  ومبجهودات 
صنع قياديات وقياديني من خالل الربامج اليت 
يتوىل اإلشراف عليها، مشرية إىل أن االستفادة 
أنها أصبحت حتسن  اليت حتققت هلا  األكرب 
وتبين  مشاكلهم  وتتفهم  لآلخرين  اإلصغاء 
التواصل  على  مبنية  أفقية  عالقة  معهم 
لتحقيق  اليوم  الوسيلة  وهو  البّناء  والتفاعل 

lالتغيري املنشود

لميـــاء نــاجــي

حسن اإلصغاء لآلخرين 
وتفّهم مشاكلهم 

والعلوم  احلقوق  يف  جامعّية  أستاذة  هي 
متمّكنة  حقوقية  ناشطة  وهي  السياسية 
الدولية  واملواثيق  اإلنسان  حقوق  أدبيات  من 
اجملتمع  يف  نشاطها  لطلبتها.  بتدريسها  وتقوم 
املدني ليس باجلديد فهي منخرطة يف مجعية 
العمل  متارس  أنها  كما  بصفاقس،  مواطنات 
التكوين والدورات  كمدربة يف عديد جماالت 
اإلنسان  وحقوق  املواطنة  حول  التدريبية 
االجتماعي  النوع  يف  واملساواة  املرأة  وحقوق 
تؤكد  ذلك  كل  مع  احملاور.  من  وغريها 
الربنامج  من  استفادت  أنها  ناجي  ملياء  السيدة 
القيادة  حول  »كوثر«  مركز  وضعه  الذى 
عنها  عرّبت  استفادة  التحويلية،  أو  التغيريية 
السيدة ملياء من خالل تأكيدها على أنها رغم 
ختّصصها  ورغم  به  تتمتع  الذى  احملرتم  الزاد 
على  وحصوهلا  السياسية  والعلوم  احلقوق  يف 
من  استفادت  أنها  إال  فيها،  الدكتوراه  درجة 
فقد  الذاتي.  التغيري  خالل  من  الدورات  هذه 
التفاصيل يف سلوكها  انتباها لكل  باتت أكثر 
حتى تكون متطابقة مع ما تصرح به يف قوهلا، 

ألحد  مقرر  بدور  اكتفت  بتينجة 
جلان اجمللس، لكن سرعان ما أدركن 
عملها  يف  أكثر  التقّدم  عليها  أن 
البلدي من خالل املبادرة باقرتاح بعث 
والسياحة  املستدامة  التنمية  جلنة 
البلدي،  اجمللس  يف  اإليكولوجية 
عملها.  خطط  ورسم  رئاستها  لتتوىل 
جتاوب  قالت  كما  جدا  أسعدها  وقد 
زميالتها وزمالئها مع خياراتها عندما 
اللجنة  وجبدوى  مبشروعها  أقنعتهم 
فقد  فيها،  واملشاركة  بعثتها  اليت 
شعرت عندها أن شيئا ما تغري داخلها 
الذين  اآلخرين  إىل  نقله  وأحسنت 

جتاوبوا مع التغيري الذى عرفته.

قوال  تغرّيت  احلشاني  منى  السيدة 
إىل  السعي  دائمة  فباتت  وسلوكا 
يف  به  قامت  ما  وهو  اآلخرين  تغيري 
املؤسسة الذى تدرس فيها، فقد سعت 
ونشر  وطالباتها  طالبها  تأطري  إىل 
قيم حقوق اإلنسان واملواطنة الفعالة 
مع تأكيدها على أن يكون ذلك فعال 
ممارسا يوميا ال جمرد أقوال مرسلة 
هلذا  هلا.  واقعي  انعكاس  دون  تلفظ 
ودعم  تأطري  على  منية  عملت 
السلوك اإلجيابي لدى احمليطني بها.

املؤسساتي  التغيري  إىل  أيضا  هي سعت 
مبا أنها توّلت مسؤولية املقررة يف جلنة 
فحّثت  الفرص  وتكافؤ  واألسرة  املرأة 
اجلميع على دعم حقوق النساء خاصة 
االقتصادي  التمكني  مستوى  على 
وتكافؤ الفرص. وقامت بتنظيم لقاءات 
توعوّية حول هذه احملاور ونشر الوعي 
لدى اجلميع بأن املرأة فاعل اجتماعي 
ميكن  ال  وثقايف  وسياسي  واقتصادي 

استثناؤها أو اقصاؤها.
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المرأة التونسية... 
الطريــــق نحـــو الريــادة
ودور اإلعــــــــــــــــــــــالم

والرجال  النساء  بني  الفوارق  وتبقى 
املشاركة  إىل  بالنسبة  ومرتفعة  قائمة 
تراجعت  إذ  العمل،  وفرص  االقتصادية 
كانت  أن  وبعد   .142 إىل  تونس  مرتبة 
بلدان  بني  الثانية  املرتبة  حتتل  تونس 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا عام 2018، 

تراجعت مرتبتها إىل الرابعة عام 2019.

عجيبة،  مفارقة  أمام  هنا  نفسه  املتابع  جيد 
خمتلف  يف  املرأة  حبضور  املتعلقة  فاملؤشرات 
قطاعات النشاط تبنّي أن هلا مكانة كبرية فهي 
70 باملائة يف الوظيفة العمومية،  متثل نسبة 
و45 باملائة يف الطب وكذلك الصيدلة، و60 
و40  والصحة،  والتعليم  الرتبية  يف  باملائة 
طلبة  من  باملائة   60 وحنو  القضاء  يف  باملائة 
كما  الباحثني.  من  باملائة  و55  اجلامعات، 
حتتل تونس املرتبة الثانية عامليا يف ما يتعلق 

بنسبة خّرجيي الفتيات من اجلامعات. 

املرأة على املستوى العاملي... 
ليست أفضل حاال

هذه الفوارق اليت تعيشها النساء يف تونس 
الذي  العاملي  احمليط  عن  مبنأى  ليست 
النساء والرجال  تعيش نساؤه فوارق بني 

إال أن املتمّعن يف واقع احلال، يكتشف أنه 
تشريعية  مكاسب  من  حققته  ما  وبرغم 
تبقى  وصحية،  وتعليمية  واجتماعية 
يتعلق  ما  يف  املأمول  دون  املرأة  مكانة 
من  لديها  مبا  ومقارنة  القيادة  مبناصب 

مؤّهالت علمية ومهنية.   

قد  تونس  أن  إىل  تشري  األرقام  إن  بل 
مراتب  األخرية  السنوات  يف  احتلت 
النساء  بني  الفارق  حيث  من  متدّنية 
والرجال، وفقًا للتقرير السنوي للمنتدى 
وتشري   .2019 لسنة  العاملي  االقتصادي 
إىل  مرتبتها  تدني  إىل  اإلحصاءات  آخر 
دون املتوسط العاملي يف التصنيف، لتحتل 

املرتبة 124 عامليًا من بني 153 دولة.

فقد  السياسية،  باحلياة  يتعلق  ما  ويف 
67 عامليًا،  النساء املرتبة  بلغت مشاركة 
للحقائب  استالمهن  نسبة  شهدت  إذ 
عام  املائة  يف   23.1 من  تدّنيًا  الوزارية 
2019. ويف  املائة عام  10 يف  2018 إىل 
امرأة   50 حاليا  يوجد  النوب  جملس 
حيث  الّسابقة  النيابية  بالفرتة  مقارنة 
 217 جمموع  من   73 عددهن  كان 

مقعدا مبجلس نواب الشعب.

عوامل  وراءها  تقف  خمتلفة،  بنسب 
متعّددة ومتنوعة من بلد إىل آخر.  

فبمناسبة االحتفال باليوم العاملي للمرأة 
8 مارس 2021، قالت املديرة التنفيذية 
»بومزيلي  للمرأة،  املتحدة  األمم  هليئة 
ينبغي  إجنازات  مّثة  إن  مالمبو-نوكا«، 
النساء مناصب  توّلت  بها، حيث  االحتفاء 
التجارة  منظمة  رئاسة  مثل  عّدة، 
والبنك  الدولي  النقد  وصندوق  الدولية 
 : قائلة  وأضافت  األوروبي.  املركزي 
فقد  املعتاد،  الوضع  ليس  هذا  أن  »إال 
2020، كمتوسط  شغلت النساء يف عام 
4.4 % من رؤساء جمالس  نسبة  عاملي، 
مقاعد  من  فقط  و16.9 %  اإلدارة، 
فقط   % 25 وشّكلن  اإلدارة،  جمالس 
من الربملانات الوطنية، و13 % فقط من 
مفاوضي الوساطة يف حمادثات الّسالم«.

لألمم  العام  األمني  أشار  ناحيته،  من 
بنفس  غوترييش«  »أنطونيو  املتحدة 
املناسبة، إىل أن البلدان اليت لديها قيادات 
املاضي  العام  مدار  على  كانت  نسائية، 
أقل  عدد  من  عانت  اليت  الدول  بني  من 
املسار  على  نفسها  ووضعت  الوفيات  من 
70 % من  أن  للتعايف. وأوضح  الصحيح 
والرعاية  الصحي  اجملال  يف  العاملني 
وكثريات  نساء.  األمامية  اخلطوط  يف 
وإثنيا،  عرقّيا  املهّمشة  الفئات  من  منهن 

ويف أسفل السّلم االقتصادي.

واعية  الدولية  اجملموعة  كانت  ولقد   
بهذا الشرخ الذي ما زال قائما بني النساء 
مراكز  باحتالل  يتعلق  ما  يف  والرجال 
األممية  املنظمة  عملت  والّريادة.  القرار 
أو  املتخصصة  هياكلها  خالل  من  سواء 
والربامج  اخلطط  من  الكثري  عرب  الدول 
التمكني  وعلى مدى عشرّيات، على دعم 
لتحقيق  مسعى  يف  للمرأة  االقتصادي 
قدراتها  وتعزيز  االقتصادي  استقالهلا 
بفاعلية  واإلسهام  املشاريع  بعث  على 
أنه  غري  لبلدانها،  الشاملة  التنمية  يف 
بالكاشف  بات  التجربة  من  سنوات  وبعد 
إىل  النساء  صعود  فإن  اجلهود  رغم  أنه 
بسبب  املطلوب  دون  بقي  القرار  مراكز 

الفهرية، عزيزة  القريوانية، فاطمة  أروى  الكاهنة،  عليسة، سوفونيسبه، 
حبيبة  اجلرييب،  مّية  املسعدي،  شريفة  الشيخ،  بن  توحيدة  عثمانة، 
الغرييب... وغريهن كثريات من النساء التونسيات الالئي أبهرن حميطهن 
يف  جمتمعاتهن  يف  والتغيري  القيادة  على  وقدرتهن  بتميزهن  والعامل 
والنقابية  والثقافية  والعلمية  واالجتماعية  السياسية  اجملاالت  خمتلف 
وجمتمعية  وثقافية  حضارية  وتربة  أرضية  وجود  يؤكد  ما  وهو 
وتشريعية خصبة للمرأة التونسّية تؤهلها الحتالل أعلى املراتب والصعود 

إىل مراكز القرار.
ضحى طليق - تونس
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دور اإلعالم مازال دون املأمول
أن  ملا يقوم به االعالم يف هذا االجتاه يكتشف كيف  املتابع 
ما يقدمه اإلعالم من مادة إعالمية ما زال دون املأمول يف ما 
يتعلق بالبعد اجلندري يف التعاطي مع خمتلف األخبار ذات 

الصلة باملرأة ودورها يف اجملتمع مقارنة بالرجل.

ويعيش القطاع اإلعالمي يف تونس هو اآلخر، وعلى غرار ما 
العنصر  تتمّثل يف سيطرة  القطاعات، مفارقة  بقية  تعيشه 
على  إجيابيا  ينعكس  مل  ذلك  أن  غري  القطاع  على  النسائي 
أجنزتها  دراسة  فبحسب  للجمهور.  املقدمة  املادة  حمتوى 
)اهلايكا(  البصري  السمعي  لإلعالم  املستقلة  العليا  اهليئة 
ظهور  فإن  التونسي،  اإلعالم  يف  املرأة  صورة  عن   2013 يف 
النساء يف وسائل اإلعالم ضئيل جدا، إذ امرأة من بني مخسة 
فاعالت  أو  صحفيات  سواء  اإلعالم  وسائل  يف  تظهر  رجال 
من اخلارج وذلك بنسبة 11 باملائة فقط. كما أن امرأة من 
بني سبعة رجال تتحّدث عنها وسائل اإلعالم أو تتحدث يف 
باملائة   9.26( باملائة يف اجملموع   29 وسائل اإلعالم، بنسبة 

يف السمعي البصري و22 باملائة يف الصحافة املكتوبة(.

تونسيات  نساء  لنماذج  التونسي  اإلعالم  تناول  طريقة  إن 
حّققن جناحات سواء على املستوى احمللي أو الوطين وأيضا 
اإلقليمي الدولي يف خمتلف األصعدة البيئية واالجتماعية 
أغلبها  يف  تبقى  والتكنولوجية  واالقتصادية  والصحية 
ومن  يدعمه  ومن  ومساره  الشخص  ذات  على  مرّكزة 
حققه  وما  حميطه  يف  تأثريه  مدى  على  وليس  وراءه  يقف 
من تغيري حنو األفضل، ومن استفاد من أفكاره. يف حني أن 
كربى  يدرن  ناجحات  قياديات  لنساء  بنماذج  يزخر  الواقع 
حميطهن  على  بالنفع  عادت  اليت  والشركات  املشاريع 
القريب والبعيد. كما تزخر اجملتمعات احمللّية بنساء قدمن 
ويقدمن الكثري جملتمعاتهن، سواء على املستوى الفالحي أو 
أو  املنتجات احمللية  القطاعات كتثمني  أو غريه من  البيئي 

حتلية املياه والتجارة وغريها. 

إن هذا الوضع ال ينفي وجود وعي لدى عديد الفاعلني ويف 
على  البحث  ومراكز  املدني  اجملتمع  منظمات  مقّدمتهم 
لالرتقاء  برامج  تنفذ  مّمن  وغريها  »كوثر«  مركز  غرار 
النسائية  القيادات  لتجارب  تناوله  وتصويب  اإلعالم  بدور 
ويف  جماهلا  يف  كل  ورائدات  قيادات  عن  البحث  وكذلك 
حميطها الضّيق للتعريف بها، وذلك عرب العديد من الدورات 
اإلعالمي.  اجملال  يف  الفاعلني  تستهدف  اليت  التكوينية 
واإلعالم مطالب اليوم ليس فقط بتغيري الصورة النمطية 
عن املرأة بشكل عام بل وكذلك عن تغيري الصورة النمطية 

   l.للمرأة القيادية والرائدة باخلصوص

على  التمييزية  السياسات  مقدمتها  يف  تأتي  عوامل،  عدة 
اليت  الفرص بني اجلنسني  تكافؤ  خمتلف األصعدة وغياب 
كانت حترم ماليني الفتيات والنساء عرب العامل من التمّتع 
حبقوقهن يف التعليم والصحة والولوج إىل عامل التكنولوجيا 

يف السنوات األخرية.

ببعيد  ليس  وقت  إىل  النسائية  الريادة  مفهوم  ارتبط  ولئن   
جمال  يف  بالريادة  الّدولي  املستوى  على  أو  تونس  يف  سواء 
األعمال وبعث املشاريع االقتصادية املدّرة للرزق، وإن استقر 
بها  تتوفر  اليت  الكربى  املدن  أي  يف مساحة جغرافية معينة 
مجيع املرافق، فإن هذا املفهوم بات يتغري ليّتخذ أشكاال أخرى. 
مشروعا  تبعث  اليت  تلك  بالضرورة  ليس  القيادية  فاملرأة 
القدرة  تهم  أصبحت  والريادة  القيادة  بل  ضخما  اقتصاديا 
والفعل والتميز واالبتكار لتغيري أوضاع الناس واحمليط حنو 
األفضل يف عملية تشاركية ال تهم فقط بالضرورة، اجملتمع 
لتشمل  توّسعت  بل  وحضريا،  جغرافيا  الواسع  مستواه  يف 

اجملتمعات احمللية ذات املساحة اجلغرافية الضيقة.

والشخص الريادي هو ذلك القادر على االستشراف والتفّرد 
والتميز واالبتكار واإلضافة وله مهارة تشريك اآلخرين يف 
ما ينجزه يف اختصاص معنّي فين أو رياضي أو عسكري أو 

تكنولوجي وغريه من التخّصصات.

القادرات  القياديات  النساء  العمل والبحث عن  ومن هنا بات 
على التغيري ال يتم من أعلى، أي القمة باجتاه القاعدة، بل 
أصبحت القاعدة أي اجملتمعات احمللّية هي الرتبة اخلصبة 
اليت ميكن أن تنتج نساء قياديات قادرات على التغيري واالرتقاء 
يف  األفضل  حنو  بهن  احمليطني  وعيش  عيشهن  مبستوى 
وقت أصبح فيه العامل قرية صغرية ينسج أفرادها عالقاتهم 
على  وما  التكنولوجي.  التقدم  بفضل  يسر  بكل  بينهم  فيما 
على  يساعدهن  الذي  املناخ  توفري  إال  هنا  القرار  أصحاب 

حتقيق طموحاتهن وتيسري أعماهلن ومشاريعهن.

التنمية  لتحقيق  هدفا   17 الدولية  اجملموعة  وضعت 
الشاملة املستدامة حبلول 2030، ولئن كانت املرأة حاضرة 
بشكل غري مباشر يف خمتلف األهداف، فقد خصصت األمم 
أوجه  من  باحلد  واملتعلق  اخلامس  اهلدف  للمرأة  املتحدة 
عدم املساواة وهو ما يؤكد أن الطريق ما زالت طويلة أمام 
النساء على درب حتقيق املساواة التامة. وإىل جانب أصحاب 
حتقيق  يف  اإلعالم  دور  على  املتحدة  األمم  تعّول  القرار، 
تقديم  خالل  من  املستدامة  التنمية  من  اخلامس  اهلدف 
صورة إجيابية عن املرأة بعيدا عن الصور واألدوار النمطّية 
أيضا  الريادي  الدور  إىل  بالّنظر  بهن،  والتعريف  واالهتمام 
لإلعالم يف تصويب األفكار وترسيخ املعتقدات واإلسهام يف 

النهوض باجملتمعات.



لن أبدا حديثي باستعراض أرقام ال تعطي مؤشرا حقيقيا ملا يدور على أرض الواقع، رغم 
أننا متفقون أن األرقام تدلّنا على نقاط القوة والضعف يف التقدم يف جمال املساواة على 
أساس النوع االجتماعي املتصل بالوصول إىل مناصب صنع القرار، وتضعنا أمام حقيقة واقع 
حال املرأة القيادية األردنية، ومعرفة اجملاالت اليت فتحت أمامها، واجملاالت احملرمة عليها، 
وما زالت حكرا على الرجال. وهي متّكننا أيضا من إجراء الدراسات املقارنة مع دول العامل 
ومقدار  واقعنا  معرفة  إىل  لنتوّصل  املتقدم،  العامل  دول  مع  احلال  واقع  وقياس  الثالث، 

تطورنا، ورصد أين كنا، وإىل أين وصلنا .

األردنية  املرأة  أن  األرقام، جند  وبالعودة إىل 
الوظائف  جمموع  من   % 24 تشكل 
املقاعد  من  املئة   % 15 وتشغل  احلكومية، 
النيابية، وتبلغ نسبة مشاركتها يف البلديات  
  25 نسبته  ما  القضائي  اجمللس  ويف   ،% 25
الوزارية  %، إضافة إىل محل عدد احلقائب 
 ،% 11 نسبته   مبا  املختلفة  احلكومات  يف 
أما نسبة متثيلها  يف السلك القضائي فتبلغ 
منصب  يف  النسائي  التمثيل  ونسبة   ،%  22
األرقام  تلك  من  الرغم  وعلى   ..%  6 سفري 
منه  أعلى  النساء  بني  البطالة  معّدل  أن  إال 
النسبة ثلثا للرجال  الرجال، حيث تبلغ  عند 
الصادرة  مقابل ثلثني للنساء حبسب األرقام 

عن دائرة اإلحصاءات العامة.

التعاون  منظمة  أعّدته  تقرير  وأظهر 
مركز  مع  باالشرتاك  والتنمية  االقتصادي 
نسبة  أّن  والبحوث،  للتدريب  العربية  املرأة 
التمثيل النسائي يف القيادات العليا يف منطقة 
الشرق األوسط ومشال إفريقيا ومنها األردن 
ال يتعّدى الـ27 %، وهي نسبة تعّد من أدنى 
النسب يف العامل. وال تتجاوز نسبة املشاركة 
االقتصادية للمرأة 20 %، ونسبة املشاركة 
السياسية 8 %. ويعّد القطاع العام هو املوّظف 
األكرب للنساء يف املنطقة مبا نسبته 62 %، 
بني  الفجوة  تالشي  منها  أسباب  لعدة  وذلك 
أيام  عدد  على  احلصول  يف  وطمعا  األجور، 
واألهم  أكثر،  ومرضية  سنوية  إجازات 
القروض  البنكية للحصول على  التسهيالت 

ولدعم العائلة واألسرة .

عامل  وليس  الواقعي  العامل  إىل  نعود  دعونا 
عن  وصراحة  صدق  بكل  ولنتحدث  األرقام 
القياديات  ليس  له  تتعّرض  الذي  التنّمر 
كل  يف  النساء  مجيع  يطال  إمنا  فقط، 
القطاعات، من خالل التنّمر على راتبها الذي 
االبن  أو  الزوج  أو  األخ  أو  األب  يستولي عليه 
القروض  على  احلصول  على  إجبارها  عرب 
للقروض،  كفيله  تكون  أن  على  محلها  أو 
وبالتالي تكون معرضة للمساءلة القانونية، 
حال  يف  القضائية  للمحاكمات  وعرضة 
واألردن  األقساط.  دفع  عن  الرجل  ختّلف 
يعاني »قضية الغارمات »، وهن نساء تعرضن 
بكفالة  قمن  أّنهن  جملرد  باحلبس  للحكم 

أزواجهن أو آبائهن.

مع  حدثت  واقعية  قصص  عن  ولنتحّدث 
لواقعهن  مؤشرا  أعطتنا  األردن  يف  قياديات 
تعرضن  الذي  التنّمر  مقدار  وبّينت  الصعب، 

القياديات األردنيات
والتنمــر اإلعـــالمي
القياديات األردنيات
والتنمــر اإلعـــالمي

املساواة والعدالة، وتوفري التشريعات املساندة 
للمرأة، لتصبح من صّناع القرار يف السلطات 

التشريعية والتنفيذية والقضائية.

جنحت  قد  األردنية  املرأة  فإن  وللتذكري، 
النواب  األمة بشّقيه  الوصول إىل جملس  يف 
والسلك  البلديات،  وجمالس  واألعيان، 
اجملال  يف  مساهماتها  عن  عدا  القضائي، 
صحيح  واالجتماعي.  واالقتصادي  السياسي 
عن  األغلب  يف  يكون  الربملان  إىل  وصوهلا  أن 
أن  إال  »الكوتا«،  املخصصة  املقاعد  طريق 
بعض القياديات وصلن إىل املقاعد الربملانية 
عن طريق التنافس يف أصعب املناطق، واليت 
النفوذ  إىل  نسبة  »احليتان«  باسم  تعرف 
أهم  استعرضنا  لو  وفيما  املالية.  والقوة 
إجنازاتهن، سنجدها تتمثل يف تبيّن تعديالت 
األحوال  قانون  منها  املرأة،  ختص  تشريعية 

الشخصية والعمل والضمان االجتماعي.

ودالالتها  األرقام  أهمية  مدى  ننكر  ال 
اليت  التحديات  أمام  تضعنا  اليت  وحقائقها 
الواقع،  حتسني  أمام  عائقا  وتقف  تواجهنا، 
املراد  العمل  آليات  حتديد  من  ومتكننا 
اهلدف  إىل  الوصول  من  لتمّكننا  اعتمادها 
املشكلة  عمق  عرفنا  ملا  األرقام  فلوال  املنشود. 
اخلطط  وضع  يتم  عليها  وبناء  وحجمها، 

املبنّية على الدراسات املعمقة.

املرأة   وعلينا أال ننسى أن إفساح اجملال أمام 
للعمل يف املناصب العليا والقيادية يف األردن 
بشؤون  واهتمامها  امللكية  الرؤية  إىل  تعود 
واقتصاديا  سياسيا  لتمكينها  ودعمها،  املرأة 
مطالب  مراعاة  إىل  تعود  كما  واجتماعيا. 
النساء  عدد  زيادة  حول  الدولية  املنظمات 
تفتح  حتى  القيادية،  واملواقع  املناصب  يف 
وللدفع  العليا،  املناصب  لتولي  اجملال  هلن 
لقيم  الداعم  اجملتمعي  التغيري  اجتاه  يف 

سهير جرادات - األردنسهير الشعباني - كوثــر
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يف  لوجودها  وإثباتها  قيادي،  مركز  تولي 
مع  شرسة  حربا  خاضت  أنها  إال  مركزها، 
يف  رغبت  عندما  معها،  العامالت  زميالتها 

ضبط أوقات العمل ومواعيد اإلجازات.

هلا  تعرضت  اليت  التنمر  حاالت  تعّدد  رغم 
أن  إال  األردن،  يف  النسوّية  القيادات  بعض 
على  وظّل  املتفرج  موقف  وقف  اإلعالم 
ومل  احلاالت.  هذه  بنقل  واكتفى  احلياد، 
يقم بدوره يف البحث عن احلقيقة وإظهارها 
قام  احلاالت  من  كثري  ويف  بل  للجمهور، 
بتداول حاالت التنمر وساهم يف نشرها عرب 
ينطبق  األمر  هذا  اجلديد.  االعالم  وسائل 
ما  وهو  اإلعالميني،  قبل  اإلعالميات  على 
يضعنا أمام ضرورة البحث عن األسباب اليت 
تقف خلف انتشار هذه الالمباالة جتاه القيام 
بالدور احلقيقي واملفرتض من اإلعالم!!.     

يذكر  األردني  الشارع  زال  ما  اليوم،  لغاية 
واضحة  بصمات  تركت  نسائية  مناذج 
أمثال  قيادية،  مناصب  توليهن  خالل 
وسهري  خلف،  رميا  املفيت،  أنعام  الوزيرات 
نارميان  فيصل،  توجان  والنائبات  العلي، 
املطلق ووفاء بين مصطفى..  الروسان عيدة 
يف  جلديتهن  رمّبا  عليهن  التنّمر  يتم  مل 

النبوي الشريف، مما اضطر الناطق اإلعالمي 
وزيرة  على  التنمر  وذلك  بالنفي.  للوزارة 
العالول  هاشم  نادية  األردنية  املرأة  شؤون 
بأنها دخلت  لقاءات صحافية  اشتكت يف  اليت 
احلكومة وغادرتها دون أن ترتك أي بصمة أو 
أثر يف عملها وذلك للتهميش الذي تعرضت 
الشكلي  الوجود  حبقيقة  واصطدامها  له، 
لوزاراتها، عدا عن عدم توفر مبنى وموظفني 
يف  نوعها  من  األوىل  كانت  اليت  للوزارة 
ركز  ظهورها،  قّلة  وبسبب  األردن.  تاريخ 
)الغريبة(  شعرها  تسرحية  على  اإلعالم 
وتندر عليها، ولألسف مل يدافع عنها اإلعالم، 
سوى يف مقابلة صحافية وحيدة الستعراض 
العالول  هاشم  نادية  واجهتها.  اليت  املعيقات 
ليست الوزيرة الوحيدة اليت دخلت  احلكومة 
وغادرتها بعد مدة قصرية جدا دون أن ترتك 
أّي أثر يف العمل رغم توليها وأخريات وزارات 

حساسة ومهمة .. 

وهي  األردنيات  القياديات  إحدى  حتّدثت 
عددا  ضّمت  ندوة  يف  مهيار  سناء  املهندسة 
من القياديات للحديث عن جتربتهن واملعاناة 
كفاءتها  من  الرغم  وعلى  هلا.  تعرضن  اليت 
يف  وقدراتها  العلمي  ومتّيزها  االقتصادية، 
من  مّكنها  الذي  الوظيفي  وتسلسلها  اإلدارة 

يعطينا  كما  العملّية،  مسريتهن  خالل  له 
تصّورا عن الفكر الرجعي السائد يف اجملتمع، 
الذي  العلمي  والتقدم  الفكري  التطور  رغم 
األمية  نسبة  تبلغ  الذي  اجملتمع  به  يتمتع 

فيه حنو 1 %.

ومن قصص التنّمر اليت تعرضت هلا القياديات، 
التنمية  الصحافية على وزيرة  اهلجمة  تلك 
االجتماعية هاال بسيسو لطوف اليت حضرت 
مشاركتها  بعد  الرياضة  ببدلة  الربملان  إىل 
يف مسرية لصاحل الوزارة اليت ترأسها .. وتلك 
الوزيرة اليت اشتكت )لي( تركيز اإلعالم على 
ولون  الرتكيب  ورموشها  شعرها  وصالت 
 .. احلكومي  أدائها  من  أكثر  أظافرها  طالء 
اإلعالم  لشؤون  الدولة  وزيرة  واجهت  كما 
تعّرضت  اليت  غنيمات  مجانة  واالتصال 
انصاف  الربملان  يف  النائبة  قبل  من  للتنّمر 
»سكوتك  بقوهلا  الربملان  قّبة  حتت  اخلوالدة 
إىل  إشارة  يف  فضيحة«  وحديثك  فضيلة 
املطلوب  إىل  ترق  اليت مل  الوزيرة  تصرحيات 
غنيمات،  ضد  املعلقني  شهية  أثار  مّما  منها، 
االجتماعية  التنمية  وزيرة  تعّرضت  فيما 
ريم أبو حسان لتنمر إعالمي من خالل تداول 
مواقع التواصل االجتماعي لصور تظهر بأنها 
املولد  بذكرى  احتفاء  حفل  خالل  »تزغرّد« 
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على  ظهر  قد  اجلديد  اإلعالم  يكن  مل  بوقت  خدمن  أنهن  إىل  إضافة  العمل، 
الساحة، وبقني حتت رمحة اإلعالم الرمسي املنضبط .

الصحافة،  عدسات  برملانيات تصّيدت هلن  على  يتنّدر  الشارع  زال  ما  املقابل  يف   
لزميلتها قصاصة ورق  أرسلت  اليت  قدورة   أبو  النائبة فضية  كما حصل مع 
تطلب فيها » كيلو ملوخية ناشفة »، ويتندر على نائبة  رّدت على رئيس الربملان 
عندما طلب منها عدم مغادرة القاعة حفاظا على النصاب قائلة »بدي أروح أطبخ 

ألبو العيال«.

التنمر مل يتوقف عند جملس النواب، بل امتد حتى وصل الشق الثاني من جملس 
كامريات  تصّيد  مت  إذ  امللك،  مبجلس  يعرف  الذي  األعيان  جملس  وهو  األّمة 
الفرحان وهي متارس هوايتها على هاتفها اجلوال  أمل  الصحافيني للدكتورة 
تداول  مّت  لعبة »كاندي كراشCandy Crash«، وقد  القبة(  وتلعب )حتت 
.. بي بي سي« بعد  » ترندينغ  الغربي أيضا، وعرض برنامج  اخلرب عرب اإلعالم 
الوزراء كلمته  القاء رئيس  أثناء  انتشار فيديو لربملانية تنشغل باللعب جبّواهلا 

يف جلسة منح الثقة !.

الشجار  مثل   لألخالق  منافية  بأعمال  قاموا  لرجال  مناذج  بالتأكيد  توجد 
باأليدي كما حدث بني النائبني مجيل النمري وحييى السعود، وتوزيع النائب 
امحد الصفدي على زمالءه املكسرات حتت قبة الربملان، وإطفاء أعقاب السجائر 
على املقاعد اخلشبية وشرب اخلمرة الذي رصدته كامريا حمطة بي بي سي 
اللندنية عندما سّرب شريط يضم رئيس جملس النواب السابق املهندس عاطف 
السادة  من  عددا  ضمت  جلسة  يف  بيده  الروحية  املشروبات  وكأس  الطراونة 
احلاالت  هذه  وجدت  تفاح.  عصري  كأس  أنه  مبينا  بنفيه   بادر  والذي  النواب، 

صداها يف وسائل اإلعالم اجلديد أيضا، لكن الوطأة تكون أخف كونهم رجاال.

 ولو حتدثنا عن دور الصحافة يف دعم القياديات خالل مسريتهن العملية، جند 
أنها ال ترقى إىل الدعم اجلّيد، وهذا يعود لكون العقلية اليت تتحكم وترأس غرف 
التحرير هي عقلية ذكورية باألساس، وخاصة أن التدريب على مقاربة النوع 
العقلية  تبقى  لذا  التحريرية.  السياسة  يف  يتحكمون  من  يشمل  ال  االجتماعي 

التقليدية والرجعّية هي املسيطرة يف غرف األخبار.
واتهامها  انتقادها  فسيتم  القيادية  املرأة  بدعم  الصحفية  املرأة  فكرت  لو  حتى 
باالحنياز وبالعمل على تلميع صورة املرأة وهو ما يضعها أمام مشكلة كيفّية 

التعامل مع قضايا النساء.

األحيان على  األردن غالب  والرياديات يف  بالقياديات  االهتمام  ولألسف يقتصر 
االحتفاالت، إذ يتم يف املناسبات الوطنية دعوتهن وتكرميهن على إجنازاتهن، وال 
يسّلط الضوء خارج هذه املناسبات على مسرياتهن العملية.. وحتى املنظمات اليت 
تسعى إىل دعم النساء من خالل تدريبهن للوصول إىل مراكز صنع القرار، عادة 

ما ترتك هؤالء النساء دون مرافقة ودعم وتأطري.

إىل جانب ضعف التمثيل النسوي يف مواقع صنع القرار، فإن القياديات األردنيات 
يعانني حالة من التنّمر، يرافقها تغّول اإلعالم اجلديد على الساحة، وظهور أشباه 
أو رقيب، يف ظل  الذين ميارسون أحقادهم وأمراضهم دون حسيب  اإلعالميني 
  l ضعف دعم اإلعالم الرمسي بعد ختّليه عن القيام بدوره يف عرض اإلجنازات
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Mona Hachani:

change first to bring 
about change

To be a teacher of plastic education 
in an educational institution, this 
means you internalize the artist’s spirit 
within you. The artist, through her 
activity, seeks to change herself and 
everyone around her, her goal is to 
overcome obstacles and push young 
people to be active. This is part of the 
dreams of Mona Hachani, a professor 
of plastic art, active in public life in 
Tinja, Governorate of Bizerte. Mona 
participated in CAWTAR’s program and 
its training courses. She benefited, as 
she said, from new work mechanisms, 
the most important of which was her 
conscious and correct awareness of the 
concept of transformative leadership. 
She, therefore, worked hard to change 
herself by stimulating the spirit of 
initiative within her and demand 
she assumes her full responsibility, 
especially with regard to decision-
making. 

After the 2018 elections and her success 
in entering the municipal council 
in Tinja, she merely assumed the 
position of rapporteur of the council’s 
committees. After growing aware of 
herself and her leadership capabilities, 
she realized that she had to advance 
more in her municipal work through 
suggesting the creation of a sustainable 
development and ecotourism 
committee in the Municipal Council. 
She took over its presidency and draw 
up its work plans. She was very pleased, 
as she said, with her male and female 
colleagues’ response to her choices 
when she convinced them of her project 
and the feasibility of the committee that 
she formed and was involved in. She 

then felt that something had changed 
within her and she conveyed it well to 
others who responded to the change she 
experienced.

Mrs. Mona Hachani has changed in 
word and behavior. She, therefore, has 
kept seeking to change others; and this 
is what she did in the institution where 
she studies. She sought to supervise 
her students and spread the values of 
human rights and effective citizenship 
with her assertion that this is actually 
a daily practice, not just mere words 
uttered without any real impact. This is 
the reason why Monia sought to frame 
and support the positive behavior of 
those around her.

Mona also sought to bring about 
institutional change since she assumed 
the responsibility of rapporteur in the 
Women, Family and Equal Opportunities 
Committee. She urged everyone to 
support women’s rights, especially in 
economic empowerment and equal 
opportunities. She also organized 
awareness-raising meetings on these 
themes and spread awareness to 
everyone that women are social, 
economic, political and cultural actors 
who cannot be excluded or dismissed.

Lamia Neji:

It is good to listen 
to others and 
understand their 
problems
She is a university professor of law and 
political science, and she is a human 
rights activist who is well versed 
in all human rights literature and 
international conventions and teaches 
them to her students. Her activity in civil 
society is not new. She is involved in the 
Association of Female Citizens in Sfax, 
and she also works as a trainer in many 
areas of training and training courses on 
citizenship and human rights, women’s 
rights, gender equality and other themes. 
Despite all of this, Ms. Lamia Neji says 
she has benefited from the program set 
up by the Center of Arab Women for 
Training and Research. Indeed, despite 
the considerable experience she has, 
and despite her specialization in law 
and political science and obtaining a 
doctorate in it, she benefited from these 
courses firstly through self-change. She 
thus became more attentive to all the 
details of her behavior in order to be 
true to what she says. Indeed, harmony 

between words and deeds is the first 
step to succeeding in communicating 
a message that brings about change in 
others.

Ms. Lamia Neji says these training 
courses had an impact even on her 
field of work as a university professor. 
The reason is that she benefited from 
the methodological point of dealing 
with human rights issues in the training 
courses. She also began to focus more 
on the practical side, to make sure the 
basic general and legal theories and 
rules be not merely anecdotal matters, 
but be rather translated into practice.

Mrs. Lamia also emphasized the effect of 
training on her leadership skills, saying 
she now makes sure there is harmony 
between convictions and practices at 
all levels. She has become attentive to 
the smallest details in her daily life and 
in her family relationship and with her 
friends in order to translate her human 
rights conviction into a daily practice.

As for the institutional level, Mrs. Neji 
has succeeded in defending the women 
working at the university where she 
studies and advocating the need to 
empower women to lead positions 
that are in line with their qualifications 
and competence. This is indeed what 
she also achieved in the organization 
Mouwatinet where she is active 
member.

Mrs. Lamia Neji praised the training and 
the efforts of “CAWTAR” in contributing 
to the creation of female and male 
leaders through programs overseen by 
the center. She noted that what was 
the most beneficial for her is that it 
has become more attentive to others, 
understand their problems and build 
with them a horizontal relationship 
based on constructive communication 
and interaction, which is today the 
means to achieve the desired change l
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Basma also affirms that the attendants 
have a great value in the success of 
the blind or the visually impaired. 
Therefore, it is important to choose 
them well because they are a source 
of self-confidence. Basma considers 
that the attendant should believe in the 
importance of the role of the visually 
impaired in society. This is why, she 
chose her two daughters as attendants 
in order to train them in associative 
work and educate them to human rights 
values and advocating for the rights of 
people with disabilities in particular. She 
also considers that her two daughters 
’choice of associative and political work 
pleases her as it shows her success in 
overcoming the restrictions and barriers 
that hinder women in general.

Amira Amamou:

from behind the 
scenes to top 
responsibility

Basma Soussi’s words were confirmed by 
her eldest daughter, Amira Amamou, who 
participated in transformative leadership 
courses first as attendant of her mother. 
However, she soon became an active 
participant in the project sessions. 
Amira says, “the training has added 
value to me and through which I became 
acquainted with the concept of gender-
based transformative change. It was 
also an opportunity to work on creating 

harmony between my practices and my 
beliefs, as persons active in the field of 
equality and the promotion of political 
rights cannot be convincing and achieve 
change if their actions conflict with 
their words, hence the importance of 
training on this axis. After the training, 
I worked to review my ideas and change 
myself first, and I shifted from working 
in secret to declaring my desire to 
run for the upcoming municipal or 
parliamentary elections and to be one 
of the first names on the list? while 
running for membership in the party’s 
regional office.

I, later, worked on achieving change 
within the party by proposing to 
incorporate gender into the training 
activities of the party’s future leaders 
of and to impose parity between 
women and men in training within 
the party structures. Amira’s activities 
varied and the roles she played through 
her political activity as coordinator 
of the youth department in the party 
and executive director of the Summer 
University for the Youth of Afek Tunis, 
in an attempt to bring about real 
change in practices and policies.

Amira says she is fortunate to have a 
mother who is a community activist 
and believes in the need for change, 
but she faced some difficulties with 
her father, who rejected political work 
for women and considered it a waste 
of time that women should have used 
in other matters. However, Amira 
met the challenge and convinced her 
father of her political and societal role 
as a community and party activist 
through words coupled with action. 
This is especially, after she achieved 
successes in the party in which she is 
active (forming a youth cell), which 
changed the viewpoint of not only her 
father, but her entire extended family.

Amira says, “I have changed, and I feel 
that I have the critical mind and the 
necessary knowledge that help me to 
further change and influence others in 
behavior and words. However, there is 
still a long way and we still have a lot of 
work to do to support our capabilities 
and achievements in the areas of 
human rights, equality between 
women and men, and women’s 
economic empowerment, which I am 

working to make it one of the most 
important directions of the party I am 
active in. “

Latifa Kassar:

Adviser and Head 
of the Tourism and 
Heritage Preservation 
Committee in the 
municipality of 
Sousse
She participated in two training sessions 
on transformative leadership, which 
was a turning point for her despite her 
participation in many training courses 
since 2011. Latifa says that through the 
transformative leadership courses she 
discovered the concepts of gender and 
transformative leadership, compared to 
traditional leadership. She also realized 
that women should work to influence 
women in their areas and encourage 
them to be more active in managing 
local affairs, running for elections and 
seeking to be present in decision-
making positions.

After the sessions, Latifa Kassar, the 
municipal counselor, worked to change 
herself and adopt the concepts of 
collective and joint action and accepting 
difference, especially the ideological 
one. She sought, if there was consensus 
on common goals, to uphold the 
gender-sensitive approach and the 
transformative leadership concept in the 
municipal council and that women be 
not only members but must rather head 
municipal committees and councils. 
Together with female advisors in the 
municipality of Sousse, she formed a 
joint municipal working group, while 
seeking to help and support some of 
them in order to enhance the presence 
of women in the municipal council and 
encourage automatic nominations of 
women for elections and leadership 
positions. Latifa is also working to 
influence women in her region and 
encourage them to be more active in 
managing local affairs and running for 
elections and leadership positions.
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Many women, who chose not to be leaders in the traditional sense, but rather influencers and pioneers, lived 
through a transitory journey from self-change to societal change, fraught with difficulties, full of experiences, 
events and attitudes. They were seeking to give new meanings to power and relations based on participatory 
and collective interest, and lead institutional and societal change processes. The aim was to establish the values 
of Justice and equality, bring about a process of radical change in perceptions and practices and create tools 
that help sustain this change. “CAWTARYAT” monitored the career paths of some of these women who spoke 
about their experiences and shared the most important lessons learned from the process of change they have 
been going through.

Testimonials of participants in capacity building 
activities on Transformative Leadership 

«Transformative leadership courses have turned 
them into role models for women who believe in 
their capabilities and influence their surroundings.»

Basma Soussi:

I rediscovered 
myself through 
transformative 
leadership
She is a woman who changed and 
affected her surroundings, and 
accepted the challenge of the 
condescending view of her disability 
to spread positive vibes in people; this 
is how she defines herself. She is the 
vice president of the Ibsar Association 
for Culture and Entertainment for the 
Visually Impaired, a supervisor of the 
Women and Education Committee, 
and a presenter of programs on 
Amal Radio. She was chosen by the 
Association “3ich Tounsi” to represent 
Tunisia in the champions’ team at the 
2018 World Cup in Russia.

Basma Soussi said her experience has 
deepened, especially through her 
participation in several training courses 
organized by the “CAWTAR” Center. 
These varied between gender, self-
confidence, enhancing the presence 
of women in political and public life 
and their role in the local affairs and 
especially transformative leadership. 

All are experiences that prompted 
Basma to play a more active role in the 
Ibsar Association and Amal Radio, on 
the one hand, and to insist on reaching 
an effective leadership position 
regardless of her disability. This is out of 
her conviction that she is a person who 
has full rights and duties and does not 
need favor or sympathy from anyone. 
Basma attributed this to the attempt 
to “break the stereotype of people 
with disabilities, especially women, 
and reject the view of compassion in 
society and the one considering them 
deficient and helpless beings who need 
others to fulfill their most basic needs.”

Her experience with CAWTAR has 
turned her, as she put it, from a 
woman confined to home for 10 years, 

refusing to adapt to her disability and 
considering that this is the end of her 
role in the family and community to 
one who tries to be influential and 
believes in her abilities, confident of 
herself and yearning for change in her 
family and social surroundings. 

This is what motivated her later to build 
on the knowledge and experiences she 
gained in her program on Amal Radio 
“Basma Amal”, to be a link between 
listeners with disabilities and guests 
representing success stories of people 
who have challenged disabilities 
and societal obstacles to break their 
isolation and open broader horizon for 
new success stories that disseminate 
the culture of citizenship, freedoms 
and equality between women and 
men. Basma adds that thanks to her 
media experience, she now influences 
hundreds of people with disabilities, 
and probably hundreds of those who 
choose to confine to their homes 
or were forced to do so by social 
restrictions.

Within the Ibsar Association, Basma 
provided awareness sessions on the 
gender perspective for young women 
with a visual impairment. The aim was 
to motivate them to overcome the 
obstacle of disability and to encourage 
them to participate in public life.
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religious, societal, and moral standard 
scoreboards ... Usually emanating from 
group dynamics is the insistence on 
“the good moral behavior of the leader, 
to be able to succeed.”

The image of a traditional leader who 
influences particularly through the re-
spect he imposes on others is still fresh 
in people’s minds. However, we are wit-
nessing the birth of a modern definition 
of leadership that is reduced to skills 
and the ability to bring in loyal people. 
A binary vision of the leader emerged, 
based on a traditional model, as the 
influence derives its legitimacy from 
factors including moral factors, and a 
model emerging from a leader support-
ed by a project, skills, and knowledge.

Importance of inherited or 
acquired capital
Based on the findings of the regional 
study, the women leaders who received 
unanimity from their surroundings do 
not pose any threat to male norms. 
The image of the mother and wife re-
mained firmly rooted in talking about 
leading women. For, they are women 
who “instinctively” have a set of quali-
ties, the most important of which is 
probably that they are more receptive, 
more sensitive and have more pres-
ence. They are therefore less able to 
adapt to the traits of male leaders, such 
as the ability to dominate and be coura-
geous in decision-making. 

The study also showed that inherited or 
acquired capital, similar to upbringing, 
having influential parents, obtaining 
academic degrees, and having a net-
work of relationships ... all play a pivotal 
role in the career of women leaders, as 
nothing can be achieved in the absence 
of capabilities and conditions that 
are available in advance. In addition, 
their presence has a profound impact, 
whether in the first steps of women 
leaders or later when making choices 
and in making decisions required by life.

The associative fabric... 
a space for training in 
leadership and influence
The search for women leaders over time 
revealed names from the past of influ-
ential women who moved within the 
framework of what the traditional struc-
ture allowed in those past time periods.

Names of women who stood out through 
spontaneous practices or frameworks 
for activity such as midwives and nurses, 
or others who contributed to liberation 
movements have emerged. 

In the present, a different profile has 
emerged for women who are more lib-
eral and patriot. Their careers as lead-
ing and influential women started from 
the institutional fabric of modern socie-
ties, such as organizations, associations, 
parties and clubs ... all of which formed 
spaces to build their capacities for influ-
ence and leadership.

The common denominator between 
them remains their work to mobilize the 
available resources within the frame-
work of projects and activities in which 
the group is the partner and is the target 
group, which makes the latter give them 
the title of women leaders. In no way 
were the aspirations of fame, access to 
power, or wealth amassed a concern for 
these leaders.

Deep-rooted identity 
and ability to adapt to 
circumstances
The research revealed that women’s 
transformative leadership is a social 
structure in which personal factors inter-
twine with social factors and the impact 
of contexts and situations. All women 
who were recognized by their surround-
ings as women leaders possess a set of 
common characteristics, the most im-
portant of which is their attachment to 
the land and their sense of pride in their 

geographical and deep-rooted affilia-
tion. This radicalization is evident in the 
sense of belonging to the group, which 
enhances women’s capacity for change 
and their community’s recognition of 
their leadership.

They are distinguished by their valori-
zation of the work that occupies an es-
sential place in their lives, and thanks to 
the value of the work they are deeply 
rooted in, they are usually appreciated 
and grateful to others.

In addition, women leaders enjoy a 
high sense of responsibility as they par-
ticipate in all matters pertaining to the 
group to which they belong and have a 
distinct ability to adapt to the surround-
ings and circumstances. 

You find them aware of the difficulties 
and problems facing their surroundings 
and are determined to overcome them 
and find solutions to them, considering 
what they do for others as a duty and 
a responsibility that falls on their shoul-
ders. Therefore, they usually practice 
multiple activities in different spaces 
and have no power, which makes their 
multiple presence a factor of influence.

The research recommended advanc-
ing women’s transformative leadership 
by adopting innovative and renewable 
means, activities and tools to strength-
en capabilities and raise awareness 
through the relevant media and struc-
tures such as the ministries of education 
and culture. It also recommended diag-
nosing areas of influence and providing 
women with more resources and capa-
bilities to move and act with the aim of 
promoting the development of areas of 
intervention. This is besides encourag-
ing other women to draw on the expe-
riences of women leaders to emulate 
them bring about change in the environ-
ment where they live. The research also 
called for thinking about the best way to 
make the paths of these women lead-
ers viable, and to draw inspiration from 
them regardless of the special contexts 
in which they emerged and grew up l
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Invisible women, belonging to different generations and periods of time, their experiences remained firmly in 
the collective memory ... They are ordinary women who were far from media spotlights, but they were leaders, 
influencers and inspirations in their communities, who exercised their authority “in violation of the standards 
related to female role.” ... And in defiance of an old and dominant paradigm. “

The career paths of these women in different contexts in Jordan, Tunisia and Morocco were the focus of a regional 
study conducted by “CAWTAR”, in partnership with the Canadian Forum of Federations, with the aim of evaluating 
the experiences of ordinary women and their paths, whether in major cities or in rural areas. They succeeded in 
being influential and active in their surroundings, so they attained the leadership status.

In a new report by «CAWTAR» on 
«Women’s Transformative Leadership»

Women leaders between breaching 
traditional norms and social recognition

The report excluded women leaders in 
the traditional and customary sense, 
who held official and institutional po-
sitions and responsibilities and gained 
fame and notoriety for their political, 
media, economic, cultural and scien-
tific success. It instead shed light on 
the paths of women who did not come 
out of the shadows, but who were dis-
tinguished by high qualifications and 
works and initiatives that went beyond 
their personality to extend to their sur-
roundings.

The importance of the study rests in 
its adoption of an approach based on 
questioning the exercise of the power 
of influence. This is in order to explore 
unconventional methods of life experi-
ences that included many ordeals and 
challenges, but which succeeded and 
their initiators have become “women 
transformative leaders” recognized for 
their role and deserved positions as 
leaders in society.

Transformative leadership is considered 
one of the important topics due to its 
association with vital problems that re-
fer to the existing boundaries between 
identity, status and social roles between 
women and men. Indeed, leadership, 
when exercised by women, shakes 
these boundaries and challenges the 
structures, frameworks, norms, and so-
cietal controls that stand in the way of 
all efforts for change.

Arab societies have seen societal, po-
litical, social and economic changes and 
transformations that have greatly con-
tributed to demand for gender equality. 

However, the exercise of influence and 
power has often been considered a male 
issue par excellence, in perpetuation of 
the gender-based hierarchy. Hence, men 
are granted the right and even the legiti-
macy of a monopoly in exercising power 
and decision-making and women are giv-
en less important roles. This has resulted 
in undermining the status of women, 
their participation and their prominence 
in the public sphere.

In the three countries covered by the 
study, the major transformations that 
took place in Jordan, Tunisia and Mo-
rocco at the beginning of the twenty-first 
century led to the establishment of a leg-
islative base related to women’s rights 
and their participation in public life po-
litically, economically and socially. It is 
clear that these transformations have 
yielded important results in recognizing 
the roles of women and their leadership 
ability, whether in big cities or small cit-
ies, in the countryside or in urban areas, 
in coastal or inland areas.

The historical record of women in entre-
preneurship and trade union work was 
a factor that helped women leaders to 
carry out their tasks, and the individual 
project was rarely separate from its gen-
eral regional context. 

Nevertheless, there is still a gap between 
these transformations on the one hand, 
and the lived reality on the other hand, 
in which roles and responsibilities are 
sometimes defined in a specific order. 
The latter reflects the persistence of in-
equalities and discrimination, where the 
male leadership occupies a high position.

Women Leaders: the most 
important characteristics 
and features 
The study made it possible to extract 
characteristics of women’s transforma-
tive leadership. They mainly consisted in 
the fact that women leaders are: rooted 
in their lands, with multi-disciplinary 
activity and commitment. They are dis-
tinguished by valuing work; they have 
a sense of responsibility and are usu-
ally aware of the problems around them. 
They are also distinguished by altruism 
and consider that everything they do for 
others is a duty.

The study also made it possible to dif-
ferentiate between five characteristics 
that determine the social recognition of 
transformative leadership among wom-
en, namely: 1. Creative skills (founding 
cities), 2. Struggle (fighting colonialism 
and authoritarian regimes), 3. Access to 
the male world, 4. Holiness and “super-
natural” power, 5. Political and civic par-
ticipation.

Women’s access to power and leadership 
is seen as transcendent. Their leader-
ship and influential power are accepted 
and recognized, but only up to a point. 
Women’s access to the status of “great” 
“leader” is conditional on a number of 
factors and considerations related to the 
group’s values, the social and historical 
context, the existing social system and 
areas of exercising power… because be-
hind the aforementioned female figures, 
there is what we might call a logic and 
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The training sessions aimed to consolidate 
knowledge about transformative leadership and 
to develop the participants’ skills to improve their 
performance in their surroundings and in municipal 
councils in order to succeed in bringing about 
change.

Journalists had a share in capacity-building activities, as 
CAWTAR organized two training workshops for about 
20 journalists from regional and local community 
media institutions in Tunisia. They were designed to 
support their capacities and knowledge on gender-
sensitive media content and mobile journalism, and 
to produce media content equitable for women by 
adopting technology to support women’s leadership. 
The two training workshops resulted in the production 
of videos of women leaders at the local level who 
succeeded in bringing about change in various fields 
in their local communities, a number of which were 
published in local media.

Activities to raise awareness, enhance 
networking and share experiences and 
lessons learned

Within the framework of the project, meetings and 
seminars brought together municipal advisors and 
civil society activists in the governorates of Bizerte, 
Gafsa, Sousse, Mahdia, Sfax and Monastir. They 
aimed at sharing their experiences as municipal 
advisors and motivating women to participate in 
public and political life. They also sought to raise 
participants’ awareness of the importance of the 
concept of transformative leadership, adopting 
gender issues and universal women’s rights and 
working to redistribute roles between women and 
men in the private and public spheres, and therefore 
pushing for change. These seminars targeted more 
than 300 female and male participants.

The Center organized in February 2020 the second 
edition of the Forum “Women Parliamentarians 
in the Middle East and North Africa: A Role for 
Women Leaders in Confronting Violence Against 
Women and on Changing Policies” “FemParl-
MENA”. It was attended by more than 75 female 
and male participants, including women elected to 
parliaments and municipal councils in the Middle 
East, representatives of governmental and non-
governmental organizations, figures from academia 
and the private sector and influential women.

The meeting was accompanied by a social media 
campaign and wide media coverage in the Middle 
East and North Africa region. It aimed to share 
experiences in order to enhance the capabilities of 
women leaders to positively influence legislation 
and comprehensive policies in their countries and to 
pursue common knowledge that was built according 
to an approach that responds to the 2030 Agenda for 
Sustainable Development.

On the regional level, “CAWTAR” also held two virtual 
seminars on transformative leadership. 

They were attended by about 130 women and men 
from the Arab region and abroad, representing 
governmental and non-governmental institutions 
concerned with empowering women. These virtual 
seminars sought to introduce transformative 
leadership and the importance of its inclusion in 
programs and projects. The aim was to work on 
societal change and highlight the most important 
characteristics of transformative leadership and 
factors that stimulate the emergence of pioneering 
women and affect their performance in bringing 
about societal change and identifying appropriate 
conditions for recognizing female leadership. This 
is besides building and strengthening partnerships 
between effective institutions in order to succeed in 
increasing the participation of women in decision-
making and in supporting women leaders.

Paths of change: from self to society

CAWTAR has sought to make its experience and 
expertise in the field of inclusive empowerment of 
women, which is one of the pillars of its strategic 
plan, available to many target groups and partners in 
the Arab region. The implementation of the project 
by CAWTAR falls within a package of other projects 
related to the participation of women and youth 
in public and political life, on the one hand, and 
strengthening women’s participation in managing 
local affairs, on the other hand.

The center will pursue its efforts to create effective 
citizenship for women and men and consolidate the 
social and economic status of women through their 
inclusive empowerment. It will also continue to push 
for change from a gender perspective, whose paths 
stem from the self to have societal and institutional 
effectiveness.
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The implementation of the project lasted for 
three years from March 2018 to March 2021, in 
the governorates of Bizerte, Gafsa, Sfax, Kairouan, 
Sousse, Monastir and Mahdia in Tunisia, and in 
Marrakesh and Essaouira in Morocco and Jerash, 
Madaba and Karak in Jordan.

It was held in association with municipal 
councils, local authorities and local government 
departments, as well as regional and local media 
institutions and civil society organizations.

Supporting women’s capacities in 
decision-making and policy-making

The project aims to promote gender equality 
and human rights concepts by supporting the 
leadership and empowerment capacities of 
women in the three target countries.

The project leaders were keen through the 
implementation of its various stages to support 
the knowledge and abilities of women and men 
to elaborate policies that help integrate women 
in various sectors effectively. They also sought 
to support the capacities of women leaders and 
improve the institutional mechanisms that support 
equality between men and women, especially the 
development of leadership skills for women and 
men. The objective is to bring about change and 
build social relationships based on equality and 
justice, and ensure effective participation of women 
in public affairs at the local and national levels.

Important outcomes in indepth 
knowledge and capacity building

CAWTAR has carried out a regional study entitled 
“Women’s Transformative Leadership: Careers of 
Influential Women in Interior Regions of Tunisia, 
Morocco, and Jordan”, based on three national 
qualitative studies in Tunisia, Jordan and Morocco, 
and a training manual on women’s transformative 
leadership from a gender perspective. CAWTAR 
is currently working to turn it into self-learning 
modules within its E-learning platform.

In terms of capacity building, a series of training 
courses were organized in the framework of the 
project in Tunisia. They benefitted municipal advisors 
and civil society activists in the governorates of 
Bizerte, Gafsa, Sousse, Mahdia, Sfax and Monastir. The 
aim was to strengthen their capacities in the areas of 
transformative leadership and gender mainstreaming 
and women’s human rights. These courses targeted 
about 75 women.

During the training course, the participants learned 
about the concept and dimensions of gender-based 
transformative leadership. They sought to question 
their perceptions regarding gender, gender equality 
and women’s empowerment, with the aim of 
creating harmony between practices, beliefs and 
values. The trainees were directed to work on the 
importance of changing themselves first and to 
bring about change in their institutions and the 
people in their surroundings, especially women, 
secondly. 
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 Project “Empowering Women for Leadership Roles in MENA Region”

Studies and activities on «transformative 
leadership» to promote gender equality 
in public and political life

The issue of empowering women in the 
Arab region is a concern for organizations 
active in gender equality and universal 
human rights. Many statistics highlight 
the weakness or absence of women 
in decision-making positions due to 
numerous difficulties and obstacles they 
encounter in Arab countries. 

Despite the series of enactments 
guaranteeing women’s rights, they remain, 
as a whole, ink on paper. This is due to the 
lack of awareness among the authorities 
about the importance of  promoting 
equality and gender mainstreaming and 
the societal culture that still cherishes and 
defends male perceptions.

This is what motivated many human rights 
organizations over the past years to intensify 
awareness of the importance of achieving the 
principle of gender equality and empowering 
women in Arab societies. This included, in 
particular, empowering them politically, socially 
and economically, and facilitating their access to 
decision-making positions in accordance with 
the principle of equal opportunities with men.

In this context, “CAWTAR” was keen on 
raising awareness in order to integrate a 
“transformative leadership” approach that 
differs from classical leadership as it is based 
on change through building social relationships 
based on equality and justice.

“CAWTAR” implemented several programs and projects to 
empower women and men and develop their leadership 
capabilities at the local level. The aim is to create effective 
citizenship for women and men and consolidate the social, 
economic and political position of women through their 
full empowerment and supporting their participation in 
managing public and political affairs.

Among these projects is the “Empowerment of Women for 
Leadership Roles in the Middle East and North Africa”. The 
project was implemented by “CAWTAR”, in partnership with 
the Canadian Forum of Federations and with the support 
of the Canadian government. It targeted leading women 
and journalists from the local media, and women and men 
from civil society organizations in Tunisia, Morocco and 
Jordan.

Souhir Chaabani  - TuniSia



In 1998, CAWTAR issued a training manual «Arab Women Speak Out: Profiles of Self-Empowerment». It 
was seen at that time as the first training manual in the Arab region on transformative leadership from 
a gender perspective. In the following years, it continued to pay attention to the role of women in local 

governance and in major economic institutions to identify the leadership roles of women.

After finishing off the Amal Program for Transformative Leadership within the framework of a joint project 
between «CAWTAR» and Oxfam in 2014, the center worked again on the concept of transformative 
leadership. This was within the framework of a regional study on women in political and civic life: 
obstacles and challenges to overcome them in four Arab countries (Morocco, Tunisia, Occupied Palestinian 
Territories and Yemen). It was centered around the concept of transformative leadership and visible and 
invisible women leaders in the public space.

On the basis of the results of that study and its recommendations, «CAWTAR” prepared a training manual 
to mainstream the concept. It also launched a series of experimental and practical courses targeting in 
particular female leaders at the local level to contribute to bringing about change at the personal and 
societal levels.

The center’s work did not stop at this point; it continued based upon a process of participation to 
focus interest in the topic within the framework of a partnership this time with the Canadian Forum of 
Federations through the project Empowering Women for Leadership Roles in the Middle East and North 
Africa.  The project resulted in a set of activities of research (studies and reports), training (courses) and 
awareness-raising (meetings with women leaders and civil society organizations).

Based on all this knowledge momentum, we decided to prepare this issue, which mainly deals with the 
«life» of a project that spanned about 3 years. The aim is to delve into the depths of the concept and 
present models for transformative leadership that rarely receive interest from research centers or the 
media, or that they considered that ordinary women could be leaders, motivators, unifiers, consensus-
builders ... within the framework of a value system based on serving the rights of the group and bringing 
about real change in the lives of its members. The issue will also address how people at the local 
level view women leaders: Who are they? Their characteristics, their achievements, and the differences 
between them and the influencers ... in the past and the present.

Through this issue, we wanted to chart the paths, dimensions and characteristics of women’s 
transformative leadership ... And since our project with the Canadian Forum of Federations targeted 
three countries, this issue features contributions from female and male journalists from Jordan and 
Morocco, and Tunisia l

Dr. Soukeina Bouraoui
Executive Director
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• د. سكينة بوراوي	 املديرة التنفيذية :  
• اعتدال مجربي	 مديرة التحرير : 
• لبنى النجار الزغالمي	 رئيسة التحرير : 
• هادية بالحاج يوسف - مركز »كوثر«	 فريق التحرير : 

سهري الشعباين - تونس   
محمد معمري - تونس   

ضحى طليق - تونس   
سهري جرادات - األردن   
مينة حجيب - املغرب   
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