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توطئـــــــة
وشكــــــــر

منذ إنشائه عام 1993، اختذ مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، من متكني النساء أحد أبرز 
احملاور اليت يتناوهلا ببحوثه ودراساته وبراجمه التدريبية. فتمكني النساء يعين قبل كل شيء ضمان 
نفاذهن إىل اخلدمات ومتّلكهن للموارد، مثلما تنص عليه كل النصوص التشريعية والقانونية املتعلقة 
حبقوق النساء. فلقد أدرج مؤمتر املكسيك ومؤمتر بيجينغ، متكني النساء باعتباره إحدى أولويات العمل. 
ويؤكد اهلدف اخلامس من أجندة التنمية املستدامة 2030 أيضا على أهمية متكني النساء، يف ارتباطه 

مببدأ املساواة بني اجلنسني.

ومنذ ذلك احلني، مت إثراء مفهوم متكني املرأة مبفهوم النوع االجتماعي، مما مسح بفهم العالقات بني 
اجلنسني والفصل اهليكلي للمجتمعات بشكل أفضل، وكذلك تسليط الضوء على مدى ارتباط وضع 

املرأة مبسألة السلطة الذكورية املهيمنة ذات االمتيازات احلصرية.

دفع العمل الذي قامت به الدراسات النسوية واجلمعيات الناشطة يف جمال الدفاع عن حقوق النساء، 
بالدول إىل مضاعفة اجلهود من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على حقوق املرأة. وهو ما ميكن حتقيقه 
وأدوات  املقاعد،  من  حمدد  عدد  ختصيص  عرب  الكوتا  غرار  على  متخصصة  وآليات  برامج  وضع  عرب 
للتمييز االجيابي متّكن  عددا أكرب من النساء  من الوصول إىل مناصب القرار، صلب »سلطة« جيب أن 
تكون مشرتكة. ورغم أن هذه اآلليات مفيدة، إال أنها تكشف يف الواقع عن وجهة نظر آلية إىل حد ما 
للحوكمة، فإن الدراسات امليدانية ومنها تلك اليت  أجنزها مركز »كوثر«، أثبتت عدم وجود ارتباط 

ضروري بني املشاركة يف مواقع القرار وبني امتالك سلطة القرار. 

إن احلديث عن قيادة نسائية مغايرة وخمتلفة عن القيادة الرجالية أو حتى مفهوم القيادة النسائية 
ومعنى أن تكون املرأة »قيادية« جاء على خالف هذه الفوارق.  كما أن املقرتحات ذات الصلة بالرتكيز 
املرأة  النهوض بقضايا  التحويلية/التغيريية، من أجل  القيادة  التحويل وبشكل أكثر دقة  على عامل 
وحتقيق التنمية املستدامة، واليت اشتغلت عليها منظمة »أكسفام« و»الشؤون الكندية العاملية«، غّذت 
النساء. وهذه  آفاقا جديدة لتقدم  التغيري، وفتحت  التحويل ونتائج  التفكري حول مسار  كلها وعّمقت 
الدراسة اإلقليمية اليت أجراها مركز كوثر وشركاؤه من أجل فهم أفضل جلوهر القيادة النسائية 

التغيريية هي جزء من هذا النهج اجلديد واجملدد.

شأنها  من  عناصر  استبعاد  خالل  من  البحث  دائرة  تقليص  علينا  كان  القيادة  هذه  أغوار  يف  للتعّمق 
التشويش على استقصائنا. ومن هذا املنطلق قمنا باستبعاد النساء الالتي يستمددن موقعهن كقياديات 
إما من املناصب املمنوحة أو املستحقة من قبلهن، وكذلك استبعاد النساء الالتي يعانني من نقاط ضعف 
وهشاشة كربى، تتجّلى يف خضوعهن للهيمنة الذكورية، ما جيعلهن يقصني أنفسهن بأنفسهن من 
املشاركة يف احلياة العامة، وال سيما الشأن السياسي، ألن القيادة، كما حيق بنا التذكري يف هذا الصدد، 

هي مفهوم سياسي باألساس.
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لقد مت حتديد جمال دراستنا من خالل عنوان مشروع البحث، فاملوضوع يتمثل يف طرح األسئلة على نساء 
النساء وجدن يف كل زمان ومكان، ومت االعرتاف بهن  أولئك  القيادي يف حميطهن.  بالدور  معرتف هلن 
كقائدات على املستويني احمللي والوطين. لكن طموحنا هذه املرة متثل يف تسليط الضوء على نساء »غري 
اهلرم  املؤسساتي. هن نساء يعملن على هامش  االعرتاف  وآليات  بلوغ وسائل  معروفات« ليس مبقدورهن 
القيادي، وسلطة القرار والتأثري لديهن نابعة من ذواتهن من خالل نقل جناعتهن وطاقتهن إىل حميطهن.

لقد اخرتنا دراسة ثالثة بلدان تنتمي إىل فضاءات جغرافية متباينة نوعا ما، )املغرب وتونس واألردن( 
هذا  ومتباعدة.  واسعة  تارخيية  فرتات  الزمين  املسح  يشمل  أن  على  وحرصنا  ثقافيا،  متقاربة  لكنها 
الطموح، يف نظرنا، له ما يربره، ألننا نعتقد أنه عرب العصور هناك نواة صلبة، كما لو كان يوجد تواصل 
بني مقومات وصفات خمتلف النساء املؤثرات، وكما لو أن الذاكرة اجلماعية، سواء يف املاضي القريب 
أو البعيد، تتماهى مع منوذج أصلي المرأة مؤثرة اختزلت فيها خياراتها املفّضلة وانتظاراتها. هذا السفر 
يف املاضي يبدو لنا يف غاية األهمية باعتباره ينري لنا السبيل يف فهم العوامل املتكررة واخلاصة بكل بلد 
واليت تساعد على بروز امرأة قيادية. ويف األخري نعتقد اعتقادا راسخا أن احلاضر واملاضي ميكنان من 

استباق املستقبل ويقدمان لنا صورة أولية ملا ميكن أن يفرزه هذا املستقبل. 

ولضمان شروط النجاح هلذا املشروع، اعتمدنا على فريق من الباحثني/ات ال يسعنا يف هذا اإلطار إال 
التوجه إليهم وإليهن بعبارات الشكر. فكل الفضل يرجع ملختلف أفراد هذا الفريق ألنهم/ن اعتمدوا/ن 
املنهجية املناسبة اليت أتاحت لنا فرصة التجّول عرب الزمان وعرب املكان والوصول إىل صميم »سلطة 

التأثري«، باعتبارها جوهر القيادة التغيريية القائمة على الكرم والعطاء.

هؤالء النساء القياديات مت حتويلهن وقمن بتحويل حميطهن، فهن نوعا ما، رائدات و»مؤثرات املاضي« 
لكنهن كن يستعملن وسائل اإلتصال واإلعالم املتاحة يف زمنهن... هن ومن سرن على دربهن، يواصلن 
اليوم، عرب االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي، التأثري وإعطاءنا دروسا يف احلياة ويف التضامن. لذلك 

سيعتمد مركز »كوثر« على جتاربهن يف تصميم الربامج التدريبية يف جمال القيادة التغيريية. 

نتوّجه خبالص عبارات الشكر ملنتدى الفيدراليات الكندي الذي أتاح لنا فرصة إجناز هذا العمل الذي 
يندرج يف إطار واجب حفظ الذاكرة. وهنا حري بنا أن خنتم مبقولة للمؤرخة »ميشيل بيـرو« : »لطاملا 

كانت النساء دائما حاضرات يف نسيج التاريخ وليس بالضرورة يف روايته«. 

د. سكينة بوراوي 
املديرة التنفيذية - »كوثر« 
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توطئـــــــة
وشكــــــــر

تارخييا، مّت تعريف املفاهيم التقليدية للقيادة من منظور ذكوري يكّرس الفجوات بني اجلنسني، 
ومع ذلك فقد ساهمت حركات حترير وحتديث الدول الوطنية يف إنشاء فْهم متطّور للقيادة يقوم 

على تبيّن تصورات أكثر مشواًل ومساواًة بني اجلنسني.

ويف  املاضيني  العقدين  امتداد  على  الفيدراليات  منتدى  أجنزه  الذي  العمل  خالل  من  تبنّي  لقد 
خمتلف قارات العامل أّن هدف بناء دميقراطية مستدامة ال ميكن حتقيقه إال متى كانت النساء 
يف  املرأة  زاد حضور  فكّلما  واجملتمعية.  احلكومية  املستويات  كافة  يف  العامة  املؤسسات  من  جزءاً 
األدوار القيادية على مجيع املستويات : يف اجملتمع، يف جملس الوزراء، يف الربملان، صارت السياسات 
والقوانني أكثر حساسيًة للنوع االجتماعي وتؤّثر بشكل مباشر على فرص وصول املرأة إىل التعليم 
واخلدمات الصحية واالستقالل االقتصادي، وصار باإلمكان احتواء العنف ضد النساء والفتيات. ويف 

ظّل انتشار جائحة كوفيد - 19، تكتسب كّل هذه املسائل أبعاداً أكثر خطورة. 

ومن هذا املنطلق، قام املنتدى ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« بإجراء هذه الدراسة 
واملغرب  تونس  الناجحة يف كّل من  القيادات  استكشاف بعض مسات ومسارات  أجل  اإلقليمية من 
واألردن، مبا يساعد على بناء برامج مستقبلية وتوجيه القيادات النسائية يف املستقبل. كما تهدف 
الدراسة إىل اكتساب فهم أفضل ملسارات القيادات النسائية األقل شهرة والالتي يعملن على تغيري 
جمتمعاتهّن وُيظهرن قدرة عالية على القيادة يف مستويات عديدة يف اجملتمع، رغم أّن الكثري منهّن 

ال ُيدركن أّنهن من القيادات النسائية ويتمّتعن بإمكانات للتأثري من أجل إحداث التغيري اإلجيابي.

واملغرب  األردن  املنتدى يف  أبرزت جتربة  الربجمة،  املقارنة وجهوده يف جمال  ومن خالل خربته 
وتونس أهمية القيادة النسائية يف مجيع املستويات احلكومية، يف دمج االحتياجات والواقع احمللي 
الواقع. أرض  على  وتنفيذها  السياسات  تطوير  عملية  فعالية  تعزيز  ويف  احلوكمة  آليات  ضمن 

عالوة على ذلك، ُتبَذل جهوٌد تكميلية هامة داخل اجملتمعات احمللية وخارج نطاق احلكم والسياسة، 
القيم  وتطوير  اجملتمعي  التماسك  تعزيز  يف  تسهم  وهي  النساء،  تقودها  اجلهود  هذه  من  والكثري 

واألعراف احمللية من خالل غرس ثقافة احلقوق واملساواة وخلق روح التعاون والتآزر.

ويف هذا السياق، أجرى مركز »كوثر«  ومنتدى الفيدراليات  هذه الدراسة  اليت امتدت على ثالث سنوات، 
وأصدر هذا التقرير بهدف تسليط الضوء على أهمية القيادة النسائية التحويلية، واليت غالبًا ما ال يتّم 
االعرتاف بقيمتها. وتستعرض الدراسة تطّور التصورات املتعلقة بأدوار اجلنسني من منظورات تقليدية 
مناقشات  خالل  من  املعلومات  من  الكثري  مجع  مّت  وقد  بالبحث.  املشمولة  الثالثة  البلدان  يف  وحديثة 
 : النسائية  للقيادة  املنتدى  برنامج  إطار  يف  املستفيدين/ات  مع  تنظيمها  مّت  اليت  الرتكيز  جمموعات 

»متكني املرأة ألدوار الريادة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا« )األردن، املغرب، تونس(.
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واالقتصادي  السياسي  النشاط  تعزيز  أجل  من  العمل  وحتفيز  النقاش  إثراء  يف  التقرير  هذا  ُيساهم 
املرأة والعوامل اليت تساعدها علىالنجاح. ومن خالل  التحديات اليت تواجهها  للمرأة، من خالل إبراز 
شهادات عدد من النساء، يسلط التقرير الضوء علىاالعتبارات املتعلقة بالسياسات واليت ينبغي معاجلتها 

من قبل املسؤولني والباحثني وكل امللتزمني ببناء جمتمعات أكثر مساواًة ومشواًل.

يرّكز التقرير بشكل خاص على مسألة عدم املساواة بني املناطق، ومنها الفجوات املستمرة القائمة بني 
املناطق الريفية واحلضرية وتأثري ذلك على تقديم اخلدمات األساسية للمجتمعات احمللية، مما جيعل 

املناطق الريفية تتسم باهلشاشة االقتصادية ويساهم يف تفاقم أوجه عدم املساواة حبّق النساء. 

ويف هذا اإلطار، يعرض التقرير جتارب عدد من النساء من خلفيات وظروف معيشية خمتلفة، ويسلط 
ويتّم  التحويلية.  بقيادتهن  االعرتاف  ومنحتهن  اليت شّكلت جتاربهن  املشرتكة  القواسم  على  الضوء 
الصمود  على  قدرتهن  عّززت  وجتارب  حمن  من  به  مررن  ما  خالل  من  النساء  هؤالء  قيادة  تعريف 

والتزامهن بتحسني الظروف املعيشية داخل جمتمعاتهن.

البناء على الدروس املستفادة  الدراسة من ِقبل اجلميع وأن يتّم  املنتدى أن يتّم تبيّن نتائج هذه  يأمل 
ملزيد العمل يف املستقبل على موضوع القيادة النسائية. واألمل حيدوني شخصيا أن يتّم استخدام هذه 
الدراسة كمادة مرجعية وأن تكون مسارات النساء املؤثرات الواردة يف الدراسة مصدر إهلام للشابات 

والفتيات ليصبحن قيادات نسائية يف املستقبل.

ويف األخري، أود أن أتقدم جبزيل الشكر للمديرة التنفيذية ملركز »كوثر« د. سكينة بوراوي ولكامل 
فريق البحث، وخاصة السيدة مريم اجلربي، منسقة املشروع. كما أتوجه بالشكر للسيدة سهام النجار، 
القّيمة.  والتوجيهات  املالحظات  وإسداء  البحث  تسيري  يف  جهودها  على  للدراسة،  اإلقليمية  املنسقة 
واملغرب  األردن  مّت تنظيمها يف  اليت  العمل  واملشاركات يف ورش  املشاركني  والشكر موصول جلميع 
القراءة  للجنة  القيمة، وكذلك  والرؤى  باآلراء  الرتكيز  ملناقشات جمموعات  وإثرائهم/هن  وتونس 
)أمساء نويرة وربى العكش ونعيمة الشيخاوي( اليت توّلت مراجعة نتائج البحث وإبداء بعض املالحظات 
القّيمة. كما أود أن أعرب عن شكري الشخصي لفريق مشروع القيادة النسائية :شيال إمبونو )املديرة 
خريس  وتاال  باملغرب(،  )املديرة  حلبايلي  وحياة  تونس(،   - اإلقليمية  )املديرة  هواوي  وليلى  األوىل(، 

)املديرة باألردن( ولبقية أعضاء فريق املشروع.

وال يفوتين كذلك أن أتوّجه بالشكر حلكومة كندا اليت وفرت الدعم املالي للقيام بهذه الدراسة، ولكل 
من ساهم يف هذا العمل بالكثري من االجتهاد واملثابرة.

روباك تشاتوبادياي 
الرئيس واملدير التنفيذي

منتدى الفيدراليات الكندي / أوتاوا – كندا 





السياسية  باملشاركة  االهتمام  على  »كوثر«  والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  دأب 
أنه من جممل دراساته، تعد  املستوى احمللي منذ سنوات خلت. وصحيح  واالقتصادية للنساء على 
صنع  يف  وشاركن  السلطة  مارسن  ممن  منها  أقل  املعروفات  غري  للنساء  منها  املخصصة  نسبة 
القرار يف األطر املخصصة لذلك. وتأتي هذه الدراسة اليت أجنزت بالتعاون مع منتدى الفيدراليات 
الكندي لتسلط الضوء على النساء القياديات ممن هلن تأثري على بيئتهن لكنهن مغمورات ويعملن 
يف الظل، يف املناطق الداخلية من مشال تونس )بنزرت وتونس العاصمة( والوسط )واليات الساحل 

وصفاقس( واجلنوب )قفصة(.

وقد يعرتف احمليط االجتماعي للنساء طوعا بقدرتهن على التأثري ومينحهن صفة النساء القياديات، 
لكنهن مصدر اهتمامنا ألكثر من سبب. يتعلق األول خبصوصيات السياق اليت تساهم يف التأثري على 
هذا االعرتاف التوافقي، ويتصل الثاني مبواصفات هؤالء النسوة وبرباعتهن، إما يف التماهي مع التمثالت 
اجلماعية ملفهوم القيادة أو يف التخلص منها بتبين منوذج آخر يتطابق مع دوافعهن الذاتية ورغباتهن. 

ومتحورت األسئلة املطروحة يف هذا البحث حول ما يلي :

•  إىل أي مدى يساهم السياق وخاصة اجملموعة البشرية احمليطة يف بروز نساء مؤثرات 	
ومساندتهن يف ممارسة السلطة وصنع القرار؟

• كيف تسمح »عملية التأثري« بتغيري الواقع االجتماعي بصفة عامة، وواقع النساء بصفة 	
خاصة؟

• ماهي املوارد املتوفرة لدى هؤالء النساء املغمورات حتى يتمّكن من ممارسة السلطة ؟	

ويتمثل اهلدف العام من البحث يف تعزيز متكني النساء يف بيئتهن أو خارجها قصد النهوض بالقيادة 
النسائية.

األهـــداف اخلصوصيــــــة :

الرافعات . 1 أو  املعوقات  دور  تلعب  أن  شأنها  من  اليت  االجتماعية  الظروف  على  التعّرف 
بالنسبة إىل تكوين سلطة التأثري والقيادة النسائية 

التعرف على خمتلف املوارد الفردية اليت تعزز من قدرات التأثري لدى النساء يف جمال . 2
املهارات القيادية النسائية.

11

ملخص التقريــر
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املنهجيــــــة :
توخى الفريق منهجية أفضت إىل مرحلتني يف حتديد العينة، إذ مت يف مرحلة أوىل، وهي مرحلة 
االختيار أو »التعيني«، التوجه حنو جمموعة من األفراد )جمتمعني يف إطار جمموعات الرتكيز 
يف العديد من جهات البالد( ليطلب منهم تعيني نساء مؤثرات يف حميطهن. ومت، يف مرحلة ثانية، 
االتصال بالنساء الالئي وقع تعيينهن و/أو مع أشخاص ينتمون لبيئتهن للحديث معهن قصد فهم 

خصوصيات ومواصفات القيادة التغيريية لدى النساء.

إىل  النفاذ  ختّول  اليت  املعطيات  جتميع  على  العمل  ارتكز  »التعيني«،  أو  االختيار  مرحلة  وطوال 
التمثالت السائدة وإبراز األفكار الرائجة يف السياق احمللي. وكان ذلك بغاية مسبقة وهي التمكن 
من جعل اجملموعة ختتار يف كل منطقة نساء قياديات معرتف هلن بذلك يف السابق، أو أخريات 
مت التعرف إليهن خالل جمموعات الرتكيز. وبعد حتديدهن، قام الفريق بإجناز دراسات احلالة. 

لذلك ترد العينة املختارة يف هذا البحث غري متجانسة، مبعنى أنها تضم نساء من أعمار خمتلفة 
املكتسبة.  التجربة واخلربة  أيضا من حيث  ينشطن يف قطاعات متعددة وهلن مستويات خمتلفة 
ومّت إعداد دليل املقابالت بشكل أمكن معه استكشاف خمتلف مراحل مسرياتهن، ودام كل لقاء ما 

يقارب أو يزيد عن ساعة ونصف تقريبا. 

بهدف  القائد؟«  هو  من  معنىالقائد؟/  »ما  وأوهلا،  الرئيسية  األسئلة  بعض  على  املقابلة  دليل  وارتكز 
التقديم ملوضوع احلوار وحتفيز الطرف املستجوب على االهتمام بباقي األسئلة. وأردف السؤال األول 
بآخر مت من خالله سحب مفهوم »الرجل القيادي« الذي تقّدم به املشاركون واملشاركات، لكي يشمل 
املرأة، أي بعبارة أخرى اقرتاح ما ميكن تغيريه على ذلك التوصيف حتى ميكن إطالقه على املرأة القيادية. 

ويف العديد من جمموعات الرتكيز واملقابالت، مل يفرز السؤال املتعلق »بالفرق بني الرجل القيادي 
واملرأة القيادية«، أي اختالف يف اآلراء ووجهات النظر، نظرا إىل أن األمثلة املتعلقة بالنساء الناشطات 
يف خمتلف امليادين يف تلك املنطقة، جعلت من املساواة أمرا واقعا وحقيقة قائمة إىل حد ما. وساد 
اجلنوب  )قفصة،  »القطار«  منطقة  ويف  الدين.  موضوع  تناول  وقع  حني  النقاشات  بعض  التشنج 
أن  أن علمت  بعد  االنسحاب  باجملموعة،  تلتحق  أن  النساء، كان يفرتض  إحدى  قّررت  التونسي( 
الفريق كان خمتلطا أي يتكون من نساء ورجال، فضال عن أن اللقاء كان مربجما يف أحد املقاهي.

1. صفــــــات املــــرأة القيــــاديــــة

تطلق جمموعة من النعوت على النساء املؤثرات تتلخص جمملها فـي املواظبة والقدرة على التحّمل 
العام  الفضاء  إىل  »فاخلروج  العام،  الفضاء  اقتحام  فـي  يتمّثل  الذي  والتحدي  وااللتزام،  واإلصرار 
شّكل حتديا جيب رفعه«. فكانت لدى النساء إرادة الفعل من أجل تغيري هذا الفضاء. ومل يكن التحدي 
املتصل باجملهول والالمنتظر يف أوساط أحيانا قاحلة وكثريا ما تفتقر إىل اإلمكانيات يف اجلنوب 
حتفيزهن  يف  ساهم  أنه  يبدو  بل  املستجوبات،  النساء  عزمية  من  احلّط  يف  سببا  الشمال،  يف  كما 
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أكثر. »فليس من السهل التجّول حبرية عرب األنهج يف قرييت« كما صرحت بذلك إحدى الشابات 
الناشطات مبنطقة الردّيف )قفصة، اجلنوب التونسي(. وما تبديه النساء من جرأة وشجاعة ومحاس 
جدير بالتقدير واالحرتام، إىل درجة أن دوافعهن شكلت سببا يف حتفيز األشخاص احمليطني بهن.

وتعترب إحدى املشاركات إنه من الواجب عليها أن تتمّرد، »ذلك أن التحدي هو الذي يصنع القيادي/ة«. 

ولئن شكل اخلروج/ العبور إىل الفضاء العام التحدي األول بالنسبة إىل املشاركات، فإن التحدي 
الثاني متثل يف جتاوز حدود القدرة الذاتية من أجل اكتساب الثقة يف النفس ونيل ثقة اجملموعة، 
شبان  أحد  عنه  عرب  ما  وهو  معهودة.  غري  خصاال  ويتطلب  كبري  إنه  بل  به،  يستهان  ال  حتد  وهو 
وقادرة  قوية  املؤثرة،  املرأة  تكون  أن  بقوله »جيب  التونسي(  اجلنوب  )قفصة،  العرائس  أم  منطقة 

على التكّيف والصمود«.

وتبني من خالل البحث أنه ال ميكن للمرأة أن تصبح قيادية، إال إذا كانت قادرة على إجناز تغيريات 
والتحوالت  يف حدوثها  سببا  هي  تكون  اليت  بالتغيريات  مرتبطة  التأثري  على  فقدرتها   : وحتوالت 
اهلامة اليت تنتج وضعيات أفضل ونتائج ملموسة، عالوة على ضرورة احتكامها على ملكات تشكل 

الذكاء احلّسي: ملكة اإلنصات لآلخرين والتعاطف معهم وقوة التفاوض خالل النزاعات. 

وتبني أن املرأة القيادية تتمّتع مبيزة اإليثار وهو ما مينحها ثقة اجملموعة، وهي خصلة متيزها عن 
الرجل الذي عادة ما يوصف بكونه »أناني ونرجسي«. كما أن قدرة املرأة على التحّمل ومواظبتها يف 

عملها متثل مصدر قوتها، خالفا للرجل الذي ينعت باالنفراد يف أخذ القرارات وبالسلطوية.

ويلعب املناخ االجتماعي السائد دورا هاما يف بروز املرأة املؤثرة، فالظروف املوضوعية للوسط الذي 
التأثري وإثبات  املرأة مت ذكرها كعوامل حمّددة وحامسة يف بروز نساء قادرات على  تعيش فيه 
الثقافية يف جمتمعنا األبوي،  البعض يف هذا الصدد، أن األوضاع االجتماعية  كفاءتهن. ويؤكد 
األوىل.  األدوار  لعب  على  وقدرتهن  كفاءتهن  يثبنت  حني  حتى  النساء،  ظهور  حظوظ  من  تقّلص 
وأوضح مثال على ذلك مت التعبري عنه يف إحدى جمموعات الرتكيز مبنطقة ماطر )بنزرت، مشال 
شرقي تونس( حيث تصف النساء احلاضرات أنفسهن وغريهن من نساء املنطقة، من بني العامالت 
يف املصانع واحلقول ب »املناضالت«، بسبب ثقل التمييز الذي يعانينه. ويعتربن خروجهن إىل الفضاء 
إزاء  اجملتمع  يبديها  اليت  الرفض  ألوجه  املرأة  حتدي  على  برهانا  ذاته  حد  يف  يومي،  بشكل  العام 
النساء املؤثرات / القياديات وللمعايري واألعراف االجتماعية. ويكتشف الكثريون أول مثال للمرأة 
القيادية / املؤثرة يف شخص »أّمهم«، ليتم بذلك إبراز وتثمني دور املرأة خاصة يف اإلطار األسري 
والعائلي الضيق، حيث تتم مالحظة تأثريها قبل حتى أن تتخّطى عتبة البيت. »فحّس التضحية 
لديها متطّور أكثر مما هو لدى الرجل« كما جاء يف التعليقات. ويف كل جمموعات الرتكيز، أشار 
الرجال والنساء إىل مزايا وخصال أمهاتهم، رغم ما يتعرضن له من تهميش واستغالل، فهي »امرأة 
جنحت يف إعالة أسرتها وضمان جناح أطفاهلا الذين أصبحوا اليوم إطارات من أصحاب الشهادات 
دون  القائدة  هي  و»أمي  صفاقس(،  والية   - جبنيانة  من  )امرأة  به«  حيتذى  مثاال  أعتربها  العليا، 

منازع« )رجل مشارك يف جمموعة تركيز بأم العرائس – قفصة(.
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ومل مينع هذا التقدير لألم وتثمني دورها القيادي، البعض من الوعي بالدور السليب الذي يلعبه الفضاء 
املرأة من  النساء، على أنه عامل مغلق حيرم  األسري. فالفضاء اخلاص ُينظر له من قبل عدد هام من 
أّن النساء أنفسهن استسلمن هلذا التقسيم وساهمن يف دميومته مثلما الحظت  بعض الفرص. وجند 
الفضاء  هذا  على  يقتصر  املرأة  »تأثري  تونس(:  شرقي  مشال  )بنزرت،  ماطر  من  الفتيات  إحدى  ذلك 
اخلاص، فاألعباء اليت تقوم بها يف املنزل ال ترتك هلا الفرصة لتوسيع قاعدة هذا التأثري ألن اجملتمع ال 

يرتك مكانا للمرأة يف الفضاء العام«. 

2. جمـــــــاالت العمــــــــــل

يف بعض امليادين اليت عادة ما ينفرد بها الرجال )مثل إدارة الشركات الكربى أو املناصب السياسية 
العليا(، جتد النساء، حسب ما جاء يف جمموعات الرتكيز، صعوبة يف ممارسة تأثريهن فيها، رغم 
الصدد،  القاعدة. ويقدمون يف هذا  الذي يؤكد  االستثناء  استحضر أمساء نساء شّكلن  البعض  أن 
يف  قيادية  تكون  أن  املرأة  مبقدور  »ليس  قبيل  من  التقليدية  النمطية  األفكار  إىل  حتيل  حججا 
الوسط السياسي ألنه جمال خاص بالرجال، يف حني أن املرأة هي كائن عاطفي باألساس تتحّكم 

فيه املشاعر« وهي ذريعة دافع عنها رجال ونساء على حد السواء.

كل  أن  ذلك  »بالفطرة«،  قياديات  النساء  فيه  تكون  قد  الذي  اجملال  أنه  على  التعليم  البعض  وذكر 
املشاركني حيتفظون يف ذاكرتهم بأمساء معلمات أو أستاذات كان هلن تأثري بارز عليهم بشكل من 
األشكال. وهذا ُيفّسر حسب البعض بقدرتهن على التبليغ والتواصل مع التالميذ بصفة يسرية. وقد 
يكون امليدان الرياضي حسب الكثريين هو احلقل/ اجملال األمثل خللق قياديات، لذلك مُتنح الرياضيات 

الشابات لقب قياديات ألنهن متّكن من التألق يف رياضات »عنيفة« عادة ما ينفرد بها بالرجال.

ويوّفر اجملال اجلمعياتي، حسب املشاركني، للنساء الفرصة الكتساب صفة القيادية / املؤثرة. 
وكثرية هي األمساء املذكورة يف هذا الصدد لنساء اكتسحن ميدان العمل االجتماعي يف جماالت 
كل  ويف  العازبات...  والفتيات  السند  فاقدي  األطفال  وتأطري  التقليدية  الصناعات  مثل  متنوعة 
املناطق اليت مشلها البحث، مت االلتقاء بعدد من النساء املنتميات أو الالئي انتمني يف السابق هلياكل 
سياسية اجتماعية، بقيت أمساؤهن حمفورة يف الذاكرة. وحيث يظّل احلقل السياسي دائما حمل 
ارتياب، أثارت بعض األمساء املذكورة جدال واسعا بني املشاركني. وبرز بوضوح أن السياسة، سواء 
واملواقف  االنقسامات  جمال  بالضرورة  ألنها  تغتفر«،  ال  اليت  »اخلطيئة  تظل  اليوم،  أو  باألمس 
اليت تشوبها شوائب عديدة »مسرتابة«. فقد كانت بعض  املختصرة  املتضاربة والطرق  واملصاحل 
الشخصيات النسائية من وجوه املاضي ناشطة يف جماالت صنع القرار زمن النظام القديم، لكن 
نظرا لقلة أو لغياب اخلدمات اليت قدمنها طوال سنوات جلهتهن ومسقط رأسهن، فإن أمساءهن 
اليوم بكل برود وال أحد يفكر، يف منحهن لقب نساء مؤثرات. وجند نفس هذا الصّد إزاء  تذكر 

النساء صاحبات النفوذ اليوم. 
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وفضال عما حييط بعامل السياسة من شبهات، فإنه ُينظر إىل جناح هؤالء النساء من قبل حميطهن 
احمللي واجلهوي على أنه جناح شخصي، وحبث عن الربح واجلاه، حتى وإن استفادت منه املنطقة 
كثريا )خدمات، مواطن شغل(. وبدا أن جناح هؤالء النساء يفتقد لشيء أساسي هو يف جوهر مفهوم 
املشروع.  الوسيلة لنجاح  الغاية وليسوا  بأنهم  الشعور  أفراد اجملموعة حباجة إىل  أّن  : وهو  القائد 
فاجملموعة تبحث يف طموح وإجناز الشخص القيادي عالمات اإليثار ونكران الذات، وليس مظاهر 

السعي إىل القوة واجلاه وجنون العظمة.

حتت  مواقفهن  عن  التعبري  على  جتّرأن  لنساء  »القياديات«  صفة  إسناد  يف  البعض  يرتدد  ال  لذلك 
دكتاتورية النظام السابق أو زمن بورقيبة، سواء يف احلقل السياسي أو النقابي. فقد ظلت أمساؤهن 
مقرتنة حبقب معروفة من تاريخ البالد يف العشريات األخرية مثل التحركات الشعبية سنوات 1978 
)أحداث 26 جانفي/يناير( و1984 )ثورة اخلبز( وانتفاضة احلوض املنجمي يف 2008. وحتوم الشكوك 

بشكل أكرب حول صاحبات األعمال الالئي جنحن بفضل قربهن »املشبوه« من الفاعلني السياسيني.

األوىل  فالفئة  األقل عمرا منهن.  والفئة  الشباب  النظرة لدى  بنفس  القياديات  النساء  وال حتظى 
أن  يعتربون  فهم  اجلّيد.  القائد  خصائص  مع  منسجم  غري  يعترب  الذي  املتسّلط  للنموذج  معادية 
مهيب  ويعرتض  العقيم.  اخلضوع  حنو  بالبعض  وتدفع  األفراد  وتفّرق  اجملموعة  تقّسم  السلطة 
وهو شاب من بنزرت على فكرة املرأة القيادية / املؤثرة اليت ُتظهر تشبثا مبالغا فيه بالسلطة، »هي 
املرأة اليت تتمّسك باملنصب وال تسمح بالتنافس معها وبتقاسم السلطة، )...( القيادي احلقيقي هو 
ذلك الذي يكّون قياديني«. ويرتبط ذلك القيادي، بالنسبة إليه، )سواء كان رجال أو امرأة( شديد 
ليس  اآلخرين،  نظر  يف  قياديا  يصبح  أن  مبقدوره  فرد  »فأي  به،  وباعرتافها  باجملموعة  االرتباط 
تلقائية.  بكل  حنوه  األنظار  تتجه  ما  مشكلة  حتصل  حني  ألنه  قياديا،  منصبا  يشغل  أن  ضروريا 
الفئة اليت تضم شبابا أصغر سنا، أمساء  فبعض الظروف قد تؤدي إىل اكتشاف قائد«. وذكرت 
اجملموعة  لفائدة  لتفانيهن  نظرا  به،  حيتذى  مثاال  جيسدن  البعيد،  أو  القريب  املاضي  من  نساء 
التلقائي  الرجوع  هذا  ويعيد  للمجتمع.  األخالقية  القيم  مع  تناغم  يف  الالمشروط  واخنراطهن 
والتاريخ  الوسطى  العصور  تاريخ  وإىل  األساطري  إىل  تنتمي  شخصيات  الذاكرة،  إىل  املاضي  إىل 
احلديث واملعاصر تعترب حسب املخيال الشعيب، مؤسـِسة لبعض املدن أو شاركت يف الكفاح الوطين 

أو اكتسبت شهرتها بفضل أعماهلا اخلريية لفائدة هذه املنطقة أو تلك.

3. النســــــاء أمــــــام اختبــــــار املــــــوارد ورأس املــــــال
توظيفها  وقع  اليت  املوارد  لتبني  القياديات   / املؤثرات  النساء  بعض  مسار  تتّبع  اجلزء  هذا  يف  يتم 
واستغالهلا إلجناح مغامرتهن يف حميطهن القريب. فالقيادي هو ذلك الذي يعمل من أجل التأثري 
وترك األثر يف حميطه الواسع نسبيا، ويكون كفرد، حباجة إىل املوارد اليت تكون موزعة بشكل غري 
متكافئ بني اآلخرين )مال، موقع قرار، إرث عائلي، شهادة، كفاءات، شبكة عالقات، هيبة ووقار ...(.  



كانت التساؤالت عديدة : متى يصبح املورد رأمسال أي قوة مستقلة مندجمة يف هيكل نشاط خلدمة 
مشروع؟ إىل أي مدى يكون عمل املرأة القيادية / املؤثرة مثرة وعيها مبا يتوّفر لديها من رأمسال؟ أي 
بسريته   ،)... املدرسة  )األسرة،  الفاعل  للشخص  املباشر  باحمليط  مرتبطا  املال  رأس  يكون  حد  أي  إىل 
ما  لشخص  تسمح  قوة  املال  رأس  يصبح  ظروف  أي  يف  ما؟  لفرتة  العام  وبالسياق  مبنطقته  الذاتية، 

بالفعل، يف حني يبقى بال جدوى لدى شخص آخر؟

تركات  من  للخلف،  السلف  يرتكه  ما  باعتباره  املوروث  املال  لرأس  القانوني  التعريف  يفي  ال 
يتماشى  تعقيدا  املصطلح  هذا  على  اإلنسانية  والعلوم  والتاريخ  األدب  أضفى  لذلك  وممتلكات... 
والتطلعات اإلنسانية،  يرتكز على أسس انرتبولوجية عميقة : وهو نقل ما لديه من معرفة وأمالك 
بدوره  وهو  أبدا  يرهم  مل  أسالف  تركها  آثار  بفضل  يتصّرف  فاإلنسان  بعده.  من  سيأتي  من  اىل 
بني  مرئية  غري  روابط  بذلك،  والالمادي  املادي  اإلرث  وينسج  بعده.  من  يولدون  ألفراد  سيرتكها 
البعد  هذا  من  يدوم.  أن  ميكن  أثر  ترك  يف  الرغبة  وتلك  الشغف  بذلك  مدفوعا  واألحياء  األموات 
الزمين يف املاضي، يربز هذا األثر يف أشكال متعددة، حتوم كلها حول النواة احملّددة واملصريية أال 
وهي األسرة. وجدير اإلشارة هنا  يف عّينة هذه الدراسة إىل الدور األساسي الذي يضطلع به األب، 
وفق شهادات النساء القياديات / املؤثرات موضوع حبثنا)1(. وميكن القول إن عددهن يتجاوز بكثري عدد 

النساء الالتي كان آلبائهن دور سليب يف حياتهن.

4. األب: مكــــــانة خــــــاصـــــة
لألب حضور متميز يف مسارات النساء املستجوبات ويضطلع بدور يساهم يف ما يعتربه »بورديو«، رأس 
املال الثقايف. واألمثلة عديدة يف هذا اخلصوص : نسيمة اهلمامي )29 سنة، ناشطة يف اجملتمع املدني 
بقفصة )اجلنوب الغربي(، متحصلة على شهادة من املعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج، والدها 
نقابي مثّقف(، سهام غضبان )54 عاما ناشطة يف اجملتمع املدني براس اجلبل )والية بنزرت بالشمال 
الشرقي( والدها متشبع باإلرث الزيتوني  املستنري الذي يعلي من شأن املعرفة وحيرتم النساء(، صوفية 
زناتي )59 سنة أستاذة جامعية ورئيسة مجعية، جدتها ووالدها شاركا يف معركة الكفاح الوطين وهما 
متشبعان بقيمة التضحية( زهرة )تقطن مبنطقة الساحل، فالحة، متقاعدة من الوظيفة العمومية 
ورئيسة مجعية، لقّنها والدها تعليما يقطع مع حميطها احملافظ يف الستينات(... تشّكل صورة األب يف 
مسارات هؤالء النساء خمزونا اجتماعيا وثقافيا يف غاية من األهمية، وهو نوع من اإلرث الزاخر بالقيم 
الرمزية اليت طبعت مسريتهن. فكان آلبائهن دور بارز من خالل تهيئة الطريق والتوجيه، أي مترير 

قيم منسجمة مع طموحات أي امرأة قيادية.

16

1 . décision sur ،دور األب يف مسرية حياة النساء القياديات مت التطّرق إليه من عديد الباحثني/ات. نذكر من بينهم على سبيل املثال: سهام النجار وحممد كّرو
scène، تونس – بريوت، كوثر – اجملد، 2007، ص 66-63 .. درة دراوي حمفوظ، النساء صاحبات الشهادات العليا. ممارسات إبداعية )مبتكرة(، صندوق األمم 

املتحدة للسكان وشبكة »إيراد«، 1994 وبيري نويل دونياي، والنساء صاحبات األعمال يف تونس، تونس، الكريديف، 2001.
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األوجـــه املتعـــددة لإلرث الشخصــــي

فيها  ترعرعت  اليت  االجتماعية  األوساط  خلفية  تعكس  والمادية،  مادية  وهي  كثرية  األوجه  هذه 
هؤالء النساء القياديات وتلّقيـن تكوينهن. األرض )أحالم، مربية، 49 سنة من قفصة(،  احلّمام )صوفية 
أستاذة جامعية 59 سنة، منزل بورقيبة-بنزرت(، الذاكرة السياسية العائلية )أمرية 38 سنة ناشطة يف 
اجملتمع املدني بالساحل( الرتاث التقليدي اليدوي ملدينة صفاقس )فاطمة أستاذة جامعية متقاعدة، من 
صفاقس بالوسط الشرقي( وأخريا أستاذة التعليم الثانوي )مريم 30 سنة، صحفية وناشطة يف اجملتمع 
املدني مبنزل بورقيبة يف الشمال الشرقي(،مجيعهن انطلقن من رأس مال موروث )مادي وال مادي( أّثر 
فيهن بطريقة واعية وغري واعية، إىل درجة يصعب معها عدم إسناده بعدا )ثقافيا، رمزيا( يف املسرية 

الالحقة هلؤالء النساء القياديات / املؤثرات الالئي وّظفنه وأعدن استثماره بطريقة أو بأخرى. 

خوض  يف  كذلك  ينخرطن  لكنهن  الالمادي،  أو  املادي  املوروث  هذا  يرثن  القياديات  النساء  أن  صحيح 
جتربتهن اخلاصة. وتنطوي كل مغامرة على رغبة لدى الفرد يف الفعل تزيح احلدود والعقبات وتفرض 
الذي كشف عن  »املخرب«  دور  بالنسبة إىل بعضهن  السياسة  الولوج إىل عامل  لعب  به. من هنا  االعرتاف 
خمزون كامن فيهن وساهم يف إعدادهن لوالدة هوية اجلديدة. وكان من الواضح أن السنوات اليت تلت 
الظروف  الفرتة، مثلت عوامل وفرت  املتوتر كثريا خالل تلك  والسياسي  واملناخ االجتماعي   2011 ثورة 
املناسبة خلوض جتربة األحزاب واجلمعيات واالنتخابات بعد عقود من اإلحباط والقمع. فبالنسبة  إىل 
البعض كانت التجربة السياسية مبثابة احملطة األوىل أو املدخل الذي هيأهن خلوض العمل االجتماعي. 

بفضل  مكتسب  وثقايف  اجتماعي  برأمسال  مدعومة  اآلخر  البعض  لدى  السياسية  التجربة  وكانت 
الفقر  غالبا  يسود  حيث  إليها،  تنتمي  اليت  الصغرية  املنطقة  وخصوصية  امرأة  كل  شخصية  تركيبة 
والبطالة واألمية. فمن بني األسباب اليت مت اختيار جازية )قفصة( ألجلها من قبل جمموعة الرتكيز، 
صورة املرأة الطيبة واحملبة لفعل اخلري اليت حتظى بها،  يف حني مت اختيار نسيمة  )قفصة( لقدرتها على 

إدارة شبكة عالقات تتكون من شباب وأولياء ودفعهم للقيام بأنشطة مل يعتادوا عليها. 

وتعترب الشهادة اجلامعية لنسيمة، و الصيدلية ومركز رعاية األطفال املصابني بالتوّحد جلازية مكاسب 
و موارد مادية ورمزية، أساس االعرتاف برأمساهلما الثقايف. وهو ما أتاح هلما النفاذ إىل مكاسب وموارد 

ذات رمزية خاصة ميكن حتويلها واستثمارها سياسيا يف الفضاء الضيق واحملدود الذي تنشطان فيه.

ويف الواقع، يستند التأثري هنا إىل ما يتوفر لدى املرأة القيادية من موارد بشرية باألساس، لضمان حد 
هذا  يف  قصوى  أهمية  ذات  تصبح  اليت  العالقات  شبكة  هنا  املال  رأس  فيعد  لعملها.  النجاعة  من  أدنى 
املستوى. وكثرية هي التجارب اليت توصل إليها البحث، ومنها جتربة امرأة من الساحل يعود الفضل يف 
جناحها لتظافر العديد من املوارد بعضها موروث عن والدها )قطعة أرض، وتنشئة عائلية  قائمة على 

االستقاللية والتعويل عن الذات( واآلخر مكتسب بفضل نشاطها يف املنطقة. 
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تعددت موارد زهرة )فالحة وموظفة متقاعدة »من الساحل«(، فهي خرجية املدرسة القومية 
لإلدارة، تنتمي إىل اجليل األول من اإلداريني يف املؤسسات الرتبوية العمومية وتستغل قطعة 
أرض هي نصيبها مما ورثته عن والدها، وهي أيضا عضوة يف املكتب اجلهوي الحتاد الفالحني، 
ساعدت كثريا الفالحات والفالحني يف جهتها ودافعت عن مصاحلهم. جنحت زهرة بذلك يف 
اكتساب شبكة عالقات اجتماعية مزدوجة بفضل وظيفتها ونشاطها الفالحي واجلمعياتي. 
وقبل ذلك، مكنتها الرتبية اليت تلقتها من والدها من التمتع بقدر من احلرية غري معهودة 
إىل  ونظرا  األبواب.  كل  وتطرق  األوساط  بكل  ختتلط  كانت  فلقد  احملافظة،  جهتها  يف 
كونها عملت طويال يف إدارات املؤسسات الرتبوية، فإنها تعرف كل خفايا وكواليس اإلدارة: 
واألستاذة  األولياء  أّن  كما  التقنية،  والصعوبات  املشاكل  حلل  بها  يستنجدون  فاملديرون 

والتالميذ والطلبة يتوجهون إليها لطلب خمتلف اخلدمات.

كانت  أنها  إال  الفالحني،  الحتاد  اجلهوي  املكتب  صلب  الوحيد  النسائي  العنصر  أنها  ورغم 
كثريا ما جتادل وتتحدى من حوهلا من الرجال، مدافعة عن قضايا ومطالب النساء الفالحات، 
حبكم معرفتها اجليدة مبشاغلهن وبصعوبات القطاع.  تتمتع زهرة بشخصية قوية، وشبكة 
السلطة  نوعا من  اإلدارة، مجيعها عوامل أكسبتها  أو يف  الفالحة  واسعة، سواء يف  عالقات 
املبادرة بتكوين احتاد النساء الفالحات، فكرة راودتها كما تقول »حني  الرمزية. كانت هي 
انطلقنا يف تكوين جمّمع يضم جمموعة صغرية من الفالحات حول مشروع لرتبية األبقار 
النساء من تكوين خمتص يف تربية  الواسطة حتى يتم متكني هؤالء  أنا  الدواجن. كنت  أو 
 : الفالحني وقد قلت هلن ذلك  العضوة يف احتاد  الوحيدة  املرأة  أنا متأسفة لكوني  الدواجن، 
جيب أن يكون عددكن كبريا«. تعزز دورها هذا كمسؤولة على نطاق ضيق يف البداية حني 
كّونت مجعية تنموية للتكوين والرتفيه لفائدة املرأة الريفية، فـي تلك املنطقة الفالحية مل 
يكن متاحا للنساء والفتيات أي فرصة للنفاذ إىل الفضاء العام. هنا روت زهرة الظروف اليت 
ساعدتها على إجناز املشروع : »كنت يف رحلة مع إحدى صديقاتي، اقرتحت عليها فكرة تكوين 
مجعية مبا أن النساء األخريات ليست هلن الفرصة ملغادرة اجلهة، اقرتحت عليهن أن أقوم أنا 
بالتنقالت خارج املنطقة وأتوىل القيام بكل ما يلزم من اتصال باجلمعيات األخرى وباملعارض 
وبدفع معلوم كراء مقر اجلمعية. كان هديف من ذلك هو النهوض باملرأة الريفية مبنطقة 
حشاد. هناك حادثة ساهمت هي األخرى يف قراري بتكوين اجلمعية. يف يوم ما وخالل اجتماع 
يف املعتمدية متت إثارة موضوع امرأة من منطقتنا تعرضت للعنف، وقد مت توجيه اللوم هلا 
لتصبح هي املذنبة حسب الرواية املقدمة يف االجتماع. أخذت الكلمة وسألت احلاضرين : ملاذا 
تلومونها هل حاول أحد منكم االتصال بها؟ مرشدة اجتماعية أو مسؤول يف قطاع الصحة؟ 
اجلمعية تساهم يف جتميع نساء اجلهة، على األقل هنا لدي فرصة اللقاء بهن واالستماع هلن 

حيث بإمكانهن إبالغ أصواتهن«.
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هذه املرأة القيادية ختتزل ثراء الرأمسال االجتماعي الذي يعززه رأس املال االقتصادي )اإلرث 
الرمزي  والرأمسال  إدارية...(  كفاءة  فالحية،  مهارة  )معرفة،  الثقايف  والرأمسال  العائلي( 

)اجلرأة، االعرتاف االجتماعي، التأثري، القدرة على املبادرة ...(.

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن غالبية النساء القياديات/املؤثرات الالئي مت االلتقاء بهن، عادة ما 
يكون وجود/ حضور الرجل يف حياتهن اخلاصة ضعيفا أو غائبا متاما. ومل يكن على ما يبدو حضور 
الرجل يف حياتهن اختبارا سهال، فبقدر ما جنحت هؤالء النساء يف إدارة شبكة عالقات واسعة، فإن 
عددا هاما منهن وجدن صعوبات يف تأسيس عالقة مع الرجل يف نطاق حياتهن اخلاصة وكانت 
أغلبهن عازبات أو مطلقات. ويف جممل حديثهن عن حياتهن اخلاصة والعامة، مل يشرن إىل وجود  
شريك حيفز هويتهن كنساء. هن يتحدثن عن اآلخر، امرأة كانت أو رجال، قريبا كان )إخوة، 
بنات أو أبناء اخلال، بنات أو أبناء العم، اجلريان ...( أو بعيدا كمتلقي للفعل وليس كشريك فيه. 
وقد يتماشى هذا وطباع القيادي الذي قد يضيق حبضور اآلخر وحيرص علىاختاذ مسافة منه، 

حتىال يعيق رغبته يف االنطالق واالندفاع وخوض التجارب.

ومهما كانت طبيعة هذه العالقة مع اآلخر، واليت أقل ما يقال فيها إنها معّقدة، خاصة حني 
املثالية، فهذه  الكثري من  اليت يضفى عليها  األب  الشريك، باإلضافة إىل صورة  يكون اآلخر هو 

املالمح من تركيبة املرأة القيادية / املؤثرة تستحق مزيدا من الوصف والتحليل.    

القياديات/املؤثرات، مسح لنا بالوقوف على ما تنطوي عليه  النساء  إن الغوص يف تفاصيل حياة 
مساراتهن من تعقيدات، ذلك أن التقصي السوسيولوجي  يؤكد جناعته، من خالل إتاحة الفرصة 
لتسليط الضوء على خمتلف أشكال التنشئة االجتماعية. فاألكيد أن اخلصائص الذاتية لكل 
شخصية تلعب دورا ما، لكن هذا ال ينبغي أن يغذي لدينا الوهم الذي يدفعنا إىل تفسري ظاهرة 
القيادي ليس  بـ »املوهبة« أو »بقدرات خارقة«. فالفرد  كهذه، متجذرة يف حميطها االجتماعي، 
ذاتا مقتطعة من السياق العام.ويكشف لنا التحليل السوسيولوجي تأثري املؤسسات واملوارد املادية 

والالمادية على شخصيته ونشاطه وقدرته على التأثري يف اآلخرين.  
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التوصيـــــــــات

أبدت النساء املستجوبات استعدادا لبذل قصارى اجلهد يف عملهن وباقي نشاطهن بصفة عامة، وأظهرن 
الكثري من احلماس واملثابرة،  يف حماولة لفرض االستقاللية وروح املبادرة. يف املقابل، ال تكلل هذه 
بالنجاح، خاصة الفتقادهن ملهارات تنظيمية كفيلة بضمانة دميومة مشاريعهن. احملاوالت كلها 

وتطوير املهارات الذاتية لدى النساء املؤثرات، من شأنه أن يّنمي لديهن سلوكيات وممارسات تساعدهن 
على إثبات ذاتهن املتجّذرة يف بيئتهن وجمتمعاتهن.  

وتأخذ التوصيات التالية  يف االعتبار املهارات الذاتية وإدارة املشروع وأخذ القرار بالنسبة إىل النساء 
أو  اجلمعياتي  باحمليط  األمر  تعلق  وسواء  الداخلية.  أو  الساحلية  جهاتهن،  يف  الناشطات  والفتيات 
االجتماعي واالقتصادي، فإن النساء املؤثرات / القياديات هلن مسارات هشة نوعا ما تفتقد للشروط 
اليت تضمن دميومتها. فهن يؤثرن يف بيئتهن، لكن دون القدرة على إدراك جممل قدراتهن يف التأثري 

أو الوعي بأهمية قراراتهن على املدى البعيد.

1. التنميـــة الذاتيــــة وتطويــــر العالقــــــات

تغطي هذه التوصيات خمتلف املستويات املتصلة بأنشطة النساء املؤثرات/القياديات، بداية من املستوى 
...(، مرورا إىل مستوى جمال أنشطتهن وانتهاء بتلك  الشخصي )مهارات وكفاءات مكتسبة، خربات 

اليت تستهدف القدرة على التعامل الفعال مع البيئة االجتماعية واملؤسساتية والتشريعية.

تعزيــــــز االستعـــــدادات  :
ترتكز التوصيات يف هذا الشأن على املوارد الذاتية للنساء، بهدف تطوير مكاسبهن وإصالح الثغرات يف 

التكوين ومواطن الضعف : 

• معرفة الذات والتعريف بها لآلخرين ؛	
• التحكم يف املشاعر والقدرة على التأقلم ؛ 	
• والرصانة 	 باحلكمة  التحلي  املناسبة، مع  باقرتاح احللول  الوضعيات  تعّلم كيفية حتليل 

والسعي للخلق واإلبداع ؛
• إرساء عالقات مع التحلي بالقدرة على االنصات واالنفتاح والتسامح؛	
• تنمية إدراك واستيعاب البيئة احمليطة ؛	
• تعزيز القدرة على التشبيك عرب حتفيز األشخاص وخاصة الشباب املعنيني أو القادرين على 	

دعم املشروع ؛
• التعاون مع شركاء من نفس امليدان.	



2. تنميـــــة إدارة املشـــــاريـــــع

جديدة  توجهات  إعطائه  على  والقدرة  العمل،  اسرتاتيجيات  صياغة  اآلتية  التوصيات  تستهدف 
كفيلة مبنح النساء املؤثرات / القائدات قدرة ملموسة على التحّكم يف خمتلف مراحل املشاريع :

• املتوفرة 	 امتيازاتها واآلفاق  البيئة وتستلهم من  تندرج يف  اسرتاتيجية  التحلي برؤية 
على الصعيدين احمللي واجلهوي ؛  

• حتويل األنشطة امللموسة اليت تنجز بشكل يدوي تقليدي إىل مبادرات قابلة للتنفيذ 	
وأهداف وخطط عمل ؛

• حتويل األفكار والتجارب امليدانية إىل خربة مكتسبة ؛	
• االستفادة من احللول والنجاحات الراهنة والسابقة من أجل تشخيص جماالت التدخل 	

ذات األولوية واألكثر حاجة للرتكيز عليها. 

3. الرؤيــــة االسرتاتيجيــــة وحالــــة الوعــــي

تسلط التوصيات التالية الضوء على بيئة النساء املؤثرات حتى نيّسر عليهن النفاذ الناجع ملواردهن 
املادية والالمادية واملؤسساتية :

• معرفة القوانني والقرارات السياسية وتلك املتصلة بتنمية اجلهة ؛	
• حتليل الرهانات اخلاصة مبحيط املرأة املؤثرة/القائدة وإدراج مشروعها فيه ؛	
• رصد شبكات التأثري واآلليات الرمسية وغري الرمسية اليت تفضي إىل االعرتاف باملرأة 	

املؤثرة/القائدة وتثمني مساهمتها والتزامها ؛ 
• احلصول على دعم اجلهات الفاعلة يف اجلهة ؛	
• القائدات واليت كان هلا وقعها على 	 املؤثرات /  النساء  املتخذة من قبل  القرارات  إبراز 

حميطهن ؛
• معرفة كيفية دعم مشروع كل امرأة مؤثرة/قائدة بفضل شبكة من األشخاص/	

املوارد ؛
• تثمني عمل املرأة املؤثرة/القائدة، عرب الفضاء العام ووسائل اإلعالم ويف اجملال السياسي.	
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بورتريهـــــــــــــــات
لنســـــــــــــــاء مؤثرات من تونس
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أحالم سليم

قيـــاديـــة
     بالفن والطفولة

من  تبلغ  فيها،  وترعرعت  ولدت  قفصة(،  جنوب  تقع  )مدينة  القطار  ابنة 
العمر 49 سنة وهي أستاذة فرنسية باملرحلة االبتدائية. ومبا أن القطار هي 
وإنتاج  املنجمي  احلوض  حول  اقتصادها  يتمحور  اليت  قفصة  مدن  إحدى 
الفسفاط،  شركة  يف  العمل  يف  طوال  سنوات  قضى  أباها  فإن  الفسفاط، 
املعروفة برواتبها املرتفعة، وال يعود إىل البيت إال مرة كل أسبوعني رغم أن 

له أرضا زراعية ال تبعد عن البلدة سوى 4 كلم.

يف هذه األرض، كانت الزوجة واألبناء ومن بينهم أحالم اليت مل تكن تبلغ 
فيها.  العملة  على  ويشرفون  بها  يهتمون  من  هم  سنة،   12 سوى  العمر  من 
بني  وقتها  تقضي  سنة،  العشرين  ذات  الشابة  ثم  الطفلة  أحالم،  وبقيت 

الدراسة واألرض.

كانت هذه األخرية بالنسبة إليها جّنتها، فإنتاجها الوفري من احلليب والقمح 
والزيت والغالل، يفي حتى بتوزيعه هدايا على األقارب واجلريان. قضت أحالم 
طفولتها وجزءا من شبابها يف األرض بني ستة إخوة ذكور، جعلت أباها يعتد 
بها إىل درجة أنه ال يرتدد يف اإلعالن أن له سبعة أوالد ونصف. فهي يف عينيه 
»رجل ونصف« عربون اعرتاف مبكانة ابنته املتميزة بني ستة إخوة. مل ميّيز 
أبوها بني الذكور واإلناث يف تشجيعهم على مواصلة الدراسة، لكنه كان 
غيابه  إىل  نظرا  باألرض  لالعتناء  الدراسة  مقاعد  الذكور  يرتك  أن  خيرّي 

عنها وانشغاله بعمله األساسي يف شركة الفسفاط.

أم أحالم كانت مصدر إهلامها، فهي ال ختفي انبهارها بها، هي اليت حتسن 
التصرف يف كل املواقف واألوضاع وال عقبة تقف أمامها أو حتول دون حّلها 
لوضعية معقدة. فغياب زوجها خلق فيها حتدي اكتساب معارف يف جماالت 

عديدة، وأحالم نهلت من ذلك. 

القدم  منذ  عرفت  مدينة  يف  أحالم،  ترعرعت  العائلية،  األجواء  هذه  يف 
بالنظافة جعلتها حتظى بتكرميات سنوية. كما أن املدينة مل »تتورط« كما 

تقول أحالم يف منطق »العروشية« على غرار مدن اجلنوب األخرى.

كانت نشطة جدا يف املعهد فالتحقت مبختلف األندية الرياضية والثقافية.  
وهناك، ويف سن 14 من عمرها عرفت ألول مرة احلب مع شاب من قريتها 
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ـــــــــص التقريــــــــــــــــــــــر التونســـــــــــــــي ملخّّ

قرار  وكان  بالزواج.  الحقا  تّوج  سنوات،  بثماني  يكربها 
رفض  وخاصة  له  العائلة  لتصدي  نظرا  حتديا  الزواج 
األخ األكرب الذي مل يستسغ فكرة زوج ختتاره وتقدمه 
منطقة،  يف  اجلرأة  ضروب  من  ضرب  فهو  للعائلة. 
الكلمة الفصل فيها يف مثل هذه املواضيع تكون للعائلة.

أحالم.  شخصية  من  آخر  جانبا  الرفض  هذا  كشف 
ففي تلك الفرتة كانت تدرس بتطاوين، أقصى جنوب 
البالد. فهددت وهي ابنة الواحد والعشرين بعقد قرانها 
عن  أضربت  الكل.  عن  بعيدا  فيها  تعمل  اليت  املدينة  يف 
ثالث  ال  خيارين  أمام  األهل  ووضعت  بيتهم  يف  الطعام 
وكسبت  قفصة.  إىل  العودة  عدم  أو  القبول  إما  هلما، 
الرهان غري املتكافئ ليشكل أحد مؤشرات حتررها الذي 
ما فتئ يتبلور مع مرور الزمن. ولعل هذه املؤشرات كانت 
موجودة فعال طيلة مسريتها الدراسية، فهي كلما حّلت 
يف مكان جتمع حوهلا اجلميع قصد إنشاء ناد يف اجلامعة 
اتفقت  بتونس،  اجلامعي  املبيت  ويف  نشاط...  تنظيم  أو 
طالبات من جهة قفصة على تعيينها قائدتهن، فبعثت 
اليد وناديا للمسرح وتتحّول إىل أخصائية  فريقا لكرة 

يف التجميل يف عطلة نهاية األسبوع.

أحــــــــــالم  »اجلوكــــــر«

التعليم  حنو  اجلامعة  يف  سنتني  توجيهها بعد  غرّيت 
االبتدائي لتتمكن من مساعدة عائلتها وإخوتها األصغر 
األزمة  بعد  اجلامعي  تعليمهم  ملواصلة  سنا  منها 
سنوات  ثالث  جراء  العائلة  عرفتها  اليت  االقتصادية 
الدروس  ومداخيل  ومّكنها راتبها  اجلفاف.  من  متتالية 
اخلصوصية من فرض نفسها يف عائلتني كثريتي العدد 
مشروعني،  يف  جتنيه  ما  استثمار  قررت  عندما  خاصة 
األثاث  لبيع  والثاني  األعراس  فساتني  لكراء  األول 
املستعمل. مل متّر سوى سنوات قليلة حتى متكنت أحالم 

من تشييد منزلني األول بقريتها والثاني باملنستري.

متيزت يف إطار عائلتها بشخصية قوّية وبعطاء ال متناه، 
فهي تقدم مساعدات مالية للكل وكلهم يهرعون إليها 
لتدبري أمورهم أو لإلسرار هلا بسر أو الستشارتها. تعيد 

»مرسول« حب  وتكون  املتزوجني  املياه إىل جماريها بني 
شبكة  نقطة ارتكاز  بذلك  العاشق لتصبح  الشباب  بني 
نقطة  أحالم  تكن  متسك خبيوطها. ومل  اليت  العالقات 
أنها جتاوزتها  ارتكاز شبكة عالقات عائلية فحسب، بل 

إىل الفضاء العام يف املدرسة واملدينة.

تقول »أنا كاتبة عامة جلمعية البيئة للقطار وعضوة 
مؤسسة جلمعية قدماء معهد القطار وعضوة جبمعية 
معظم  يف  وكذلك  اليونسكو  ونادي  الفرنسية  معلمي 
اجلمعيات الناشطة يف جماالت الثقافة والتعليم والبيئة 

فهي جماالت اهتماماتي الرئيسية«.

ويف املدرسة أكسبتها نوادي اللغات واملسرح والرحالت 
األولياء  صيتا لدى  والسينمائية  املوسيقية  والعروض 
والزمالء واملسؤولني يف اجلهة، عالوة على النجاح الباهر 
لتالمذتها على املستوى الوطين. كما قامت أحالم ومنذ 
20 سنة ببعث كورال يف دار الثقافة حصد جوائز وطنية 
وخارج  وطنية  مهرجانات  إىل  وكوراهلا  وأوصلتها 
تعتقد  فهي  يغنون ويعزفون،  طفال   152 أيضا.  الوطن 
أن الغناء وحده ال يكفي، واآللة املوسيقية كفيلة مبلء 
الفنان«  »فالطفل  أصدقائه.  وانتقاء  الطفل  فراغ  أوقات 
ينّمي  بشغف  مبّكرا  محايته  تتم  مشروعها،  عنوان  وهو 
ذوقه ويوجه طاقته فرتة املراهقة. وأحالم فخورة اليوم  
ال فقط بسبب كون من بني املسرّيين واملنشطني معها، 
شابات كن يغنني يف الكورال عندما كن صغارا، ولكن 
عددا  يستقطب  سنوي  مهرجان  بعث  يف  لنجاحها  أيضا 

كبريا من املشاركني واملتابعني.

سارت بناتها على خطاها يف االهتمام باللغات واملوسيقى. 
ملواصلة  األملانية وحتصلت على منحة  درست إحداهن 
عديدة  مجعيات  إىل  أيضا  انضّمت  أين  بأملانيا  دراستها 
إىل  املوسيقى  عدوى  وانتقلت  السوريني.  للمهاجرين 
يف  بعروض  وتنفرد  أمها  كورال  إىل  لتنضم  الثانية 

القطار وخارجها.

العائلي  احمليط  يف  والتأثري  الكفاح  من  طويلة  مسرية 
وما  واللغات  املوسيقى   : أساسيان  وسالحان  واخلارجي 

أجنعهما حلماية أطفال اليوم !.



قمرة النايلي

ابنة الميدان
وأم  عربية  لغة  أستاذة  اجلنوب،  عاصمة  صفاقس  والية  من  جبنيانة  ابنة  هي 
لثالثة أوالد. نشأت قمرة يف عائلة متواضعة، أبوها كان متساحما وصلبا  يف ذات 
الوقت. يف املقابل، كانت أمها صدامّية وصرحية للغاية أّيا كانت الظروف حتى 
أمام من ميثلون السلطة. ورثت قمرة من أمها هذا اجلانب وإن بنسبة أقل، فهي 
جتاهر مبا تفكر، تقول »حتى إن كان ذلك ال خيدم مصاحلي أحيانا، فأن تكون 
ناشطة يف اجملتمع املدني يستوجب ذلك قليال من احلذر والتوازن يف املواقف، لكن 

هذا ال حيول دون غضيب واندفاعي  الصادق وهذا ما ورثته عن أمي«.

تقر قمرة بتأثرها منذ نعومة أظافرها بأصغر أخواهلا الذي أطرها هي واثنني من أبناء 
خاالتها. كان معّلما وعضوا يف احلزب الشيوعي وقضى فرتة يف العراق يف الثمانينات. 
نصوص  على  وأطلعها  الديكتاتورية،  سنوات  السياسية  الثقافة  أسس  عّلمها  من  فهو 
وذوقه  بقراءاته  جهته  يف  متفردا  وكان  آنذاك.  باألحداث  عالقة  يف  شيوعية  وبالغات 
املوسيقي وطريقة عيشه، األمر الذي جعله مصدر فخر لقمرة ورجال أمنوذجا أّثر فيها.

»الطفيف«  السياسي  االختالف  املدني رغم  الثورة، اخنرطا سويا يف اجملتمع  بعد 
بينهما، ومل يكن يرتدد يف اإلصداع حبقيقة افتخاره أن كانت إىل جانبه. وقادها 
يف  حياتها  مشروع  بلورة  إىل  االبتدائية،  باملرحلة  هلا  ومبدّرسة  خباهلا  تأثرها 
طفولة  صديق  من  التعليم،  يف  انتدابها  من  سنوات   5 بعد  وتزوجت  التدريس. 

حيرتم خياراتها والتزاماتها.

اإلجنـــاز »جســــــدا وروحــــــا«...   والقيــــــادة قيـــــــــم

تقر قمرة بطبعها االندفاعي. »فيكفي أن أعتقد أنه علّي فعل شيء حتى أقبل على 
إجنازه جسدا وروحا«. يف املقابل، حّتم عليها التدريس إحساسا باملسؤولية. تقول 
انتظاراته  »أقف أمام شباب يعتربني مصدر معلومة، جيب أن أكون يف مستوى 
لكن بالتوازي جيب أن أمّرر له قيما كاملواطنة وعدم االستغالل...«. فهي تعتقد أن 
القيادة تعين قيما حتفظ بعيدا عن االنتماءات والوالءات السياسية، لكنها ال ختفي 
لقناعاتها يف مواجهة بعض اإلشكاالت.  املهنية واالجتماعية  احنيازها يف حياتها 
فيحدث مثال أن ترد الفعل بصفة شخصية أمام مسألة نقابية باملعهد، وتوضح 
التحرك حبسابات  يف هذا الصدد: »ثقة من حييطون بي مهّمة لدي وأنا أكره 
والكيل مبكيالني العتبارات سياسية«. وبالنسبة إىل قمرة، ال تتعارض القيادة مع 
االنتماء إىل هياكل ممأسسة كالنقابة،  اليت علمتها تفكيك الرهانات واملشكالت 

والتمّكن من طريقة الدفاع عن مصاحل اآلخرين.
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ـــــــــص التقريــــــــــــــــــــــر التونســـــــــــــــي النظام ملخّّ فرتة  اجلامعة  سنوات  إىل  بالنقابة  عالقتها  تعود 
بالقيم  متشّبعة  يسارية  مناضلة  كانت  أين  السابق، 
العمل  يف  لتنخرط  مال  رأس  به  كّونت  االجتماعية. 
كل  على  قبضته  فيها  النظام  أحكم  فرتة  يف  اجلمعياتي 
املبادرات. وباعتبارها مرّبية، الحظت األخطار اليت حتدق 
بالعائلة وبالطفولة، كاملعاملة السيئة لألطفال وإدمان 
لذلك  الدراسة...  عن  واالنقطاع  والتحرش  املخدرات 
ومما  األخطار.  هذه  مبثل  تعنى  مجعية  بتكوين  طالبت 
زاد من إصرارها، املشوار الذي قضته مع ابن هلا تويف بعد 
حكايات  على  اّطلعت  أين  املستشفيات  يف  عضال  مرض 
فيها  الوضعيات  تلك  فخلقت  هشة،  وضعيات  يف  أطفال 
هذا  وتبلور  والطفولة.  األسرة  بقضايا  أكرب  إحساسا 
من  مّكنها  الذي  اجلمعياتي  عملها  خالل  من  اإلحساس 

تكوين رأس مال اجتماعي وثقايف.

األولياء  إىل  وتعرفت  وندوات  لقاءات  يف  شاركت 
جماالت  نفس  يقامسونها  الذي  والباحثني  واملسؤولني 
االهتمام. وهي واعية أن ثراء رأس ماهلا »ال يتوقف على 
شهادتها اليت ال تعد األهم يف إجناز ما تفعل، بل إن املهارات 
هو  نفعل  مبا  الشغف  وخاصة  امليدان  ومعرفة  اإلنسانية 

بنفس أهمية الشهادة«.

الّتغييــــــر مفتــــــاح التحـــــــــّرر

بالنسبة  األهم  أن  إال  بامسها،  مجعيتها  ارتبطت  ولئن 
من  فيها  املنضويات  النساء  لعشرات  مّررته  ما  هو  إليها 
خارج  به  يقمن  ما  وفعالية  الفعل  على  قدراتهن  يف  ثقة 
األطر احلكومية. فاليوم قرابة املائة من النساء واألطفال 
يتمتعون باألنشطة اليت تنّظمها وتتوجه إليها الفتيات من 
مناطق بعيدة، خاصة الريفية منها للتدرب بعد أن غادرن 
مقاعد الدراسة. وها هي متّرر املشعل لقياديات أخريات، إذ 

ارتأت التخلي عن رئاسة اجلمعية  وبعث مجعية أخرى.

تقول قمرة »العمل اجلمعياتي يؤثر يف العقليات ... فالفتيات 
النقل  ويستخدمن  الكيلومرتات  ويقطعن  خيرجن  اليوم 
العمومي ويأتني للتدرب، وهو ما يساعدهن على ختطي 
النمط التقليدي الذي جيعلهن ال يفّكرن سوى يف الزواج 
ومتطلباته... اليوم تأتي األمهات إلّي وهن يفكرن يف اقتناء 
آلة خياطة لبناتهن أو يف مشروع صغري... وهذا هو التغيري 

ترجع  بامسها،  اجلمعية  ارتباط  وعن  نظري«.  يف  األهم 
قمرة ذلك إىل رأس مال الثقة الذي بنته وحظيت به من 
طرف األولياء واملسؤولني واجلمعيات األخرى وهم لطاملا 
وهذا  حمافظة،  منطقة  يف  »حنن  مسامعها  على  رددوا 
ليس باألمر اهلني فعلّي أن أكون يف مستوى انتظاراتهم. 
النجاح واملصداقية وإال فال إقبال مطلقا  والثقة هي سر 
النجاح جعل منها قائدة  على ما نفعل مهما حاولنا«. هذا 
»رغما عنها« رغم حرصها الشديد على تشريك اآلخرين. 
رغم  واملعارف  املهارات  مترير  بأهمية  واعية  فقمرة 
املسؤولية،  حتّمل  من  خوفا  لذلك،  الشباب  جيل  مقاومة 
اليت  »اخلانقة«  البيئة  اعتبار  على  ذلك  تتفهم  لكنها 
يعيشون فيها خاصة الفتيات. إذ ال فرصة هلن الكتشاف 
مالئمة...  بيئة  وال  نقاشات  ال  حمّفزة...  جديدة  أشياء 
حميطهن فقري باملعنى الفعلي واجملازي للكلمة، زد على 
اليت  الظروف هي  املوارد. ولعّل هذه  البطالة وغياب  ذلك 
لالنتخابات  الرتشح  أجل  من  النساء  تدريب  إىل  دفعتها 
البلدية، وبفضل جهودها أصبح العديد منهن مستشارات 

يف بلدية جبنيانة.

رأس املال الثقايف لقمرة ليس يف اجتاه واحد كما تؤكد، 
ورش  يف  املشاركات  الفتيات  من  تعّلمت  ما  كثريا  فهي 
زيارات  يف  واليتها  قرى  أحياء  جابت  أنها  كما  مجعيتها، 
»تعلمت  تقول  باخلصوص.  املنطقة  ولشابات  لألهالي 
الداخلية وهذا مهم يف تعاملي  الكثري باكتشايف حياتهم 
معهن دون أحكام مسبقة فكل واحدة منهن حتمل حكاية 
طريقة  غرين  وهن  حياتهن  يف  أشياء  غرّيت  مأساة،  أو 

رؤييت لألشياء«.

أهمية  على  للتأكيد  قمرة  ترددها  امليدان«،  ابنة  »أنا   
توجد  امليدان  ففي  والبحوث.  التشريعات  ملساندة  األمر 
املسؤولني خاصة يف ظل خلفيات  اليت ال تصل  املعلومات 
إىل  قمرة  أشارت  وهنا  واملبادرات.  املشاريع  تفشل  ثقافية 
»إمام اجلامع الذي يدعو إىل التمييز يف اإلرث، والقنوات 
الذين  األولياء  وجهل  التفاهات،  تغذي  اليت  التلفزيونية 
ألن  فقط  بعضهن  متّيز  رغم  بناتهم  تعليم  يقطعون 
أنوثتهن«، وكّلها مؤشرات تنم عن  أجسادهن بدأت تربز 
رؤية  وفق  العمل  الكل  على  لذلك  املرأة.  حترر  رفض 
واضحة ملشروع بناء اجملتمع الذي نريد حسب قوهلا، وإال 

فلن تنفع اجلهود يف تغيري الواقع حنو األفضل.
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