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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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على  األسئلة  طرح  يف  يتمثل  فاملوضوع  البحث،  مشروع  عنوان  خالل  من  دراستنا  جمال  حتديد  مت  لقد 
النساء وجدن يف كل زمان ومكان، ومت االعرتاف  القيادي يف حميطهن. أولئك  نساء معرتف هلن بالدور 
بهن قائدات 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 إىلاكتساب 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 
نسبة املخصصة منها للنساء غري املعروفات أقل منها ممن مارسن السلطة وشاركن يف صنع القرار 
الفيدراليات  منتدى  مع  بالتعاون  أجنزت  اليت  الدراسة)1(  هذه  وتأتي  لذلك.  املخصصة  األطر  يف 
الكندية لتسلط الضوء على النساء القياديات ممن هلن تأثري على بيئتهن لكنهن مغمورات ويعملن 

يف الظل، يف املناطق الداخلية يف ثالثة بلدان عربية ومن ضمنها املغرب.

إن استكشاف عامل النساء القياديات يستمد أهميته من كونهن يعملن وينشطن يف معظم احلاالت 
يف أطر غري رمسية. فاألهمية اليت ميثلنها تعود إىل كونهن جيسدن مسارات فردية فرضت نفسها 
اهلياكل  ومساندة  دعم  من  باالستفادة  وذلك  قاسية،  تكون  ما  غالبا  وثقافية  اجتماعية  بيئة  يف 
القائمة ولكن باألساس من خالل زعزعة التقاليد وأشكال السلطة والقوى احملافظة اليت تستمد 

قوتها من علوية األدوار بني اجلنسني والتمثالت اليت تتناقلها من جيل آلخر.

 إن تسليط الضوء على املرأة القيادية كعنصر اجتماعي فاعل يف حتقيق التنمية وكطرف أساسي 
الالمساواة  مظاهر  عليها  تقوم  اليت  األسس  زعزعة  من  كذلك  ميّكن  جديدة،  ثقافة  حتقيق  يف 
بني اجلنسني ويتيح لنا فرصة اقرتاح توصيات من شأنها املساهمة يف التأثري على »النظام القائم 
على اجلنس«)2(، وباخلصوص على األفكار النمطية اليت تقف وراء االنتقاص من املرأة وحتى إنكار 

رغبتها يف أن تكون هلا قدرة على التأثري. 

إن ميزة هذا العمل تتمثل يف كونه يوّسع من نطاق البحث والتقصي إىل جماالت شاسعة ويستكشف 
حضور النساء املؤثرات عرب أزمنة وعصور تعود إىل ماض وسياقات بعيدة. 

1. القيـــــادة التغيرييـــــة 
ما هي القيادة التغيريية؟ للتمكن من حتديد هذا املفهوم واإلملام به، استلهم مؤلفو /ات هذا التقرير 
من التعريف الذي قدمه »جاميس ماك غريغور برنس« الذي أكد أن القياديني/ات التحويليني/ات : 
»يبادرون بتشجيع الناس على املشاركة يف مسارات التغيري، بتحفيز الشعور باهلوية اجلماعية مما 
يقّوي لديهم اإلحساس باالعتداد بالنفس والنجاعة الذاتية، من خالل اتباع تغيري حتويلي، ميكن 

لألشخاص أن يتحّولوا«)3(.

11

دراسة اقليمية أجنزت مبناطق داخلية باألردن واملغرب وتونس. 1
رجيان سيناك سالوينسكي Réjane Sénac-Slawinski, L’ordre sexué. متثالت االختالفات بني النساء والرجال، باريس، الصحف اجلامعية بفرنسا، 2007.. 2
 جاميس ماكغريغور برينس A new Pursuit of Happiness القيادة التغيريية. نيويورك غروف براس، 2003، ص 26-25. 3

ملخص التقريــر
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 / )مؤثرات  النساء  لدى  القدرات  مجلة  هي  النسائية  التغيريية  القيادة  فإن  املنطلق،  هذا  من 
قياديات( على حشد وتعبئة عدد من األشخاص من الفئة االجتماعية اليت ينتمني إليها، لتحقيق 
أهداف من أجل الصاحل العام وجتميعهم حول قيم مشرتكة. لذلك فإن جناح النساء يف التأثري يف 

بيئتهن، رهني اعرتاف اجملتمع الذي يعطي ملكانة املرأة القيادية كل مشروعيتها وجناعتها. 

وينطلق هذا البحث من تساؤلني إثنني، يسعى األول إىل معرفة كيف أن انتقال القدرة على التأثري 
يسمح بالفعل يف احمليط االجتماعي بصفة عامة، ويف حياة املرأة بصفة خاصة. ويهدف التساؤل 
الثاني، إىل اتباع مسار التفرد للشخصية القيادية واألسباب الكامنة وراء ظهور وبروز نساء مؤثرات.

 

2. أهـــــداف البحـــــث
قصد  االجتماعي  حميطهن  وخارج  داخل  النساء  متكني  تعزيز  هو  البحث  هذا  من  العام  اهلدف 

النهوض بالقيادة النسائية. 

وتتمثل األهداف اخلصوصية يف التعرف على الظروف االجتماعية اليت من شأنها أن تلعب دور 
»عراقيل« أو »رافعات« أمام تنمية القدرة على التأثري والقيادة لدى النساء. كما يسعى البحث إىل 
تسليط الضوء على ما تتوّفر عليه النساء القياديات من موارد وكفاءات وقدرات إلثبات أنفسهن 

يف هويتهن اجلماعية.

جتربة  تفرّدت  خالله  من  الذي  السياسي  االجتماعي  السياق  استكشاف  التقرير  مؤلفو/ات  توىل 
النساء القياديات الالتي مت االلتقاء بهن. ويف الواقع ومنذ عشرين عاما، سواء يف تونس أو يف املغرب، 
هناك بعض العوامل تؤشر إىل أن اجملتمعات يف هذين البلدين تعيش حتوالت هامة تتمثل يف نشر 
ثقافة حقوق اإلنسان، واالنفتاح عرب تكنولوجيات االتصال على مضامني وواقع ال ميكن لألفراد وال 
اجملموعات البقاء مبعزل عنها أو جتاهلها، إىل جانب والدة جمتمع مهيكل حول مؤسسات وممارسات 

مستقلة عن السلطة املركزية للدولة.  

التقينا بهن من فرض أنفسهن كقياديات مؤثرات، يف سياق إصالحي  لقد متكنت النساء الالتي 
قوامه اإلصالحات التشريعية والسياسية واالقتصادية. ولقد مت يف املغرب حتديدا، حتقيق خطوات 
عمالقة يف اجتاه إرساء املساواة ليصبح الزواج مسؤولية الزوجني، إقرار نفس السن القانونية ألهلية 
الزواج للفتيان والفتيات، كما أنه أصبح من حق كل منهما طلب الطالق ... ومكنت اإلصالحات 
اجلديدة من ختليص القوانني والتشريعات املتعلقة باألسرة من قبضة اإلطار الديين الذي أملى 
لينص  الشخصية  األحوال  مدّونة  إصالح  الدستور  وعزز  والضوابط.  القوانني  قرون  طوال  عليها 
القانون دون متييز  »املغاربة مجيعا سواسية يف احلقوق والواجبات، سواسية أمام  بوضوح على أن 
سواء كان قائما على اللغة أو اجلنس أو الدين أو الثقافة أو االنتماء السياسي أو اجلهوي«. كما 

تصدرت حقوق النساء اجلزء اخلاص باحلقوق واحلريات. 
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وتوفرت للمجتمع املدني جماالت شاسعة للعمل، إذ ركزت املنظمات احلقوقية وغريها من مكونات اجملتمع 
املدني يف أنشطتها منذ عقدين، على العديد من املواضيع احلساسة على غرار حقوق اإلنسان واللغة وحقوق 
املرأة ومشكلة املاء والذاكرة السياسية)4(.... وعلى مستوى التنظيم وأساليب العمل، فإن هذا اجملتمع املدني 
صار ينّظم أنشطته يف نطاق مهيكل عرب أساليب مستحدثة مثل اجملامع والشبكات واالئتالفات واللجان 
أجياال  اليوم يف حالة تشكل، جتمع  املواطنية هي  للحياة  ... وبرزت بشكل جلي منظومة جديدة  وغريها 

خمتلفة ذات مصاحل متناقضة يتعايش بعضها مع بعض، تتفق يف أشياء و تتعارض حول أخرى.

3. املنهجيــــــــــــة
إذ مت يف مرحلة أوىل، وهي مرحلة  العينة،  الفريق منهجية أفضت إىل مرحلتني يف حتديد  توخى 
التوجه حنو جمموعة من األفراد )جمتمعني يف إطار جمموعات الرتكيز يف  »التعيني«،  أو  االختيار 
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.

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

إليهن خالل جمموعات الرتكيز. وبعد حتديدهن، قام الفريق بإجناز دراسات احلالة. 

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

يزيد عن ساعة ونصف تقريبا. 

وارتكز دليل املقابلة على بعض األسئلة الرئيسية وأوهلا، »ما معنى القائد؟ من هو القائد؟« بهدف 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. 

واستدعى احملور الثاني الذاكرة للبحث يف املوروث الشفوي أو الكتابي ويف األسطورة أو يف فرتات من 
الكفاح الوطين... عن أمساء نساء ميكن وصفهن تلقائيا مبؤثرات. يتعلق األمر بتتّبع، عرب الزمن، األثر 
الذي تركته هذه الشخصيات. وأخريا وبالعودة إىل احلاضر، وجهت الدعوة للمشاركني/ات الختيار 
الشخصية  اسم  اختيار  تربير  عليهم  وكان  خارجه.  أو  القريب  حميطهن  من  سواء  مؤثرات  نساء 

وتوضيح املقاييس املعتمدة يف ذلك ومالحمها وإجنازاتها...  

4 ..IEMED  JUIN 2014 .حممد اهلامشي، جمتمع مدني ودميقرطة يف املغرب. سوء الفهم الكبري
https://www.files.ethz.ch/isn/182796/papersiemed21.pdf
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املؤثرات مت إجراء حوارات مع بعضهن ملزيد  ومّكنت جمموعات الرتكيز من إعداد قائمة للنساء 
اعتماد  ومت  فيه.  وتأثريهن  القريب  وحميطهن  عالقاتهن  وشبكة  الذاتية  سريتهن  على  التعرف 
)العائلة،  النشاط  العمر وجمال  النساء الالتي حتاورنا معهن، على غرار  مقاييس عديدة الختيار 

مجعية، قرية، حي، مدينة اخل( واالستعداد للتفاعل ... 

4. املنـــاطق املعنيـــة بالبحـــث
انطالقا  اإلختيار  هذا  مت  والساويرة.  مراكش  وهما  املغـرب  يف  مبنطقتني  البحـث  هذا  إجنـاز  مت 
من بعض املعايري من بينها : الوسط )ريفـي / حضـري(، فالحي، صناعي، ثقافـي، واالنتمـاء االثين 

)أمازيغ / عرب( ...

مت  »تّساوت«  منطقة  يف  لتعاضدية  األوىل   : ميدانية  زيارات  ثالث  تنظيم  مت  أخرى،  ناحية  من 
الزيارة  وكانت  »حتناوت«...  بـ  الرتكيز  جمموعة  يف  املشاركات  النساء  إحدى  قبل  من  إحداثها 
الثانية، إلحدى التعاضديات مبنطقة الساويرة، والثالثة ملقر مركز شروق إلدماج النساء الالتي 

يعشن يف ظروف صعبة )تديره إحدى النساء املشاركات يف جمموعة الرتكيز بنب جرير(.

6 جمموعات تركيز و26 لقاء وإجناز سريتني ذاتيتني يف املناطق املشمولة  يف اجملموع، مت تنظيم 
بالدراسة. والحظنا وجود بعض الفوارق واخلصوصيات بني مراكش والساويرة. فبعض املناطق 
تتمّيز بأهمية نشاط اجملتمع املدني فيها، ووجود حتوالت اجتماعية واقتصادية متسارعة، كما 
هو الشأن يف بن جرير ومراكش وحتناوت والساويرة، وكلها توفر إطارا مناسبا ومالئما لتمكني 

النساء. وتتميز جهات أخرى بنشاط نضالي على غرار مراكش والساويرة وبن جرير. 

ويف مناطق أخرى، كان املشهد أكثر قسوة وصعوبة مثلما هو احلال يف مسيمو حيث تبلغ نسبة 
األمية لدى النساء، مستويات مرتفعة جدا )91 باملائة مقابل 50 باملائة لدى الرجال( باإلضافة إىل 
نسبة بطالة يف تزايد )88 باملائة يف صفوف النساء مقابل 12 باملائة لدى الرجال(. لذلك، فإن عدد 
النساء املؤثرات الالتي وقع تعيينهن كان حمدودا جدا. وكذلك الشأن يف تاملست اليت توّفر فرصا 

ضئيلة أمام النساء للنفاذ إىل سوق الشغل، فظللن سجينات الدور التقليدي للمرأة.

5. متثــالت النســـاء املؤثـــرات

يغوص اجلزء األول من هذا التقرير يف عامل متثالت النساء املؤثرات. فما هي املصطلحات املستعملة 
اليت مت إطالقها على النساء املؤثرات؟

معظم العبارات املستعملة تكتسي أهمية باعتبارها تكشف عن نوع من الرتدد والغموض وتعدد املعاني. 
ففي خمتلف جمموعات الرتكيز، كانت أكثر العبارات تكرارا لوصف النساء املؤثرات : مؤثرات، 
الفاعل يف  التأثري هي احملدد  أن صفة  رائدات، فاعالت، ناشطات، ملتزمات. مبعنى  قائدات، قياديات، 
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شخصيات النساء الالتي ساهمن يف تغيري حميطهن أو بيئتهن. وميكن جتميع باقي الصفات وتوزيعها 
على أربعة أقسام: القيادة، االلتزام، التحفيز والنجاعة أو الفاعلية. وهي تشكل العناصر املكونة للقدرة 
على التأثري إىل درجة أن وجود أحدها يكفي تقريبا لتعيني املرأة املؤثرة. لكن ما هي اجملاالت اليت توفر 

أكثر إمكانيات )وحظوظ( للمرأة ملمارسة قوة التأثري وفرض نفسها كقائدة؟

على مستوى أول، جتدر اإلشارة إىل أن احلق والقدرة على التأثري حمددان بشكل واسع من خالل 
املكان والزمان. هذه  الرتكيبة االجتماعية واليت ختتلف حسب  القائمة صلب  املؤسساتية  األطر 
احلقوق  عن  الدفاع  مؤسسات  السياسية،  املؤسسات  العائلة،  الزوايا،  غرار  على  خمتلفة  املؤسسات 
االجتماعية  باملؤسسات  أمساؤها  املرتبطة  النسائية  الوجوه  بعض  اختيار  مت  هنا  من  اإلنسانية... 
التقليدية، كنساء قياديات، مؤثرات حتى وإن كان حماورونا وحماوراتنا يعرتفون بأن قدرتهم 
)لّلة  التقليدي  العالج  حمرتفات  لدى  الشأن  هو  مثلما  كانت،  كما  اليوم  ليست  التأثري  على 
شريفة، حيدرة( القوابل والنساء الصاحلات يف القرى )لّلة حمّلة مبراكش( والطباخات واملغنيات 

والراقصات )الشيخات مثل الشيخة خربوشة( وغازالت الصوف... 

امليدان  يف  مؤثرات  نساء  عن  واملعاصرة،  احلديثة  األنشطة  ضمن  املدرجة  املواهب  وكشفت 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقايف واإلنساني واجلمعياتي... طبيعة نشاط هذه املؤسسات 
وجماله حتددها الرتكيبة االجتماعية الثقافية للوسط الذي تنشط فيه هؤالء النساء. لذلك، فإن 
بعض األوساط تتميز بثرائها الفين والثقايف على غرار منطقة الساويرة ومراكش مبا ينعكس 
على مسات النساء القياديات املعينات. وميكننا أن نذكر على سبيل املثال: لطيفة بومزوغ )66 سنة، 
رئيسة ومؤسسة مجعية احلضارات الصويريات(، عائشة لشهب )46 سنة، شاعرة وفنانة تشكيلية 
املوروث الشعيب(،  الرابطة املراكشية للثقافة وإحياء  بالساويرة(، أمينة حسيم )شاعرة، رئيسة 
)باحثة  العاصمي  مجيلة  مبراكش(،  سياسية  ومناضلة  شاعرة  سنة،   75( العاصمي  مليكة 

وكاتبة مبراكش( ... 

اقتصادية، مثل بن جرير  املناطق حبضور نسيج مجعياتي نشيط جدا وحبركية  وتتميز بعض 
اختيار  مت  هنا  النساء.  لتمكني  مالئما  مناخا  املناطق  وتوفرهذه  والساويرة.  ومراكش  وحتناوت 
الناشطات يف اجملتمع املدني كنساء مؤثرات على غرار عائشة الشقرماني )50  العديد من النساء 
سنة، مراكش( وخدجية الرويبعة )45 سنة، تلماست( ورمحة رقيق )بن جرير(. وحيث يتكثف 
فقد  والساويرة،  ومراكش  جرير  بن  غرار  على  املناطق  بعض  يف  والسياسي  االجتماعي  النضال 
مثل  النساء  وحقوق  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  جمال  يف  املناضالت  النساء  من  العديد  اختيار  مت 
النساء  إلدماج  شروق  مركز  ورئيسة  حمامية  حقوقية،  مناضلة  جرير،  )بن  اإلدريسي  خدجية 
البيضاء، عاشت لفرتة مبراكش وهي مناضلة  الدار  الشنا )79 سنة،  يف وضعية صعبة( وعائشة 
وناشطة اجتماعية وممرضة ومؤسسة مجعية التضامن النسوي من أجل الدفاع عن حقوق املرأة 
اإلنسان،  للمواطنة وحقوق  املغربية  بالرابطة  املتخّلى عنهم( وحفيظة جادلي )عضوة  واألطفال 

فرع الساويرة( ومليكة العاصمي )74 سنة، مناضلة سياسية وشاعرة، مراكش(. 
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املؤثرة.  للمرأة  املستجوبات  النساء  إدراك  عن  فكرة  تعطينا  إلينا،  ُقدمت  كما  املؤثرة  املرأة  مالمح 
وسواء كان القيادي رجال أو امرأة، فهو يف نظرهن ليس شخصا »عاديا« بل بالعكس، إن األمر يتعلق 
بشخص »خارج عن املألوف« »يتمّيز عن اآلخرين« أي أنه متفرد. ويتجلى هذا التميز من خالل مجلة 
من النعوت اليت تذكر بشكل متواتر يف خمتلف جمموعات الرتكيز. وبالنسبة إىل البعض، فإن املرأة 
املؤثرة هي من تتقن قراءة خصائص حميطها، لتتمكن من اقتناص الفرصة النادرة حني تتاح هلا. ويف 
هذا الصدد، مت ذكر اسم إحدى مذيعات الربامج التلفزيونية ألنها، حسب قوهلم، تالمس املواضيع 
املسكوت عنها وحُترج القناعات املوروثة. ومع ذلك، فإن اخلصائص التقليدية هي اليت تفرض نفسها 
يف نهاية املطاف، فاملرأة املؤثرة هي من وجهة نظرهم، امرأة هلا وقار وجاذبية وتتحلى بقوة اإلصرار 

والعزمية واجلدية ... 

6. مســـــارات التفـــــرد

مسار التفّرد وأسباب اإلقدام على التجربة. يستكشف هذا اجلزء املسارات من أجل تسليط الضوء على 
األحداث العارضة والعوامل واملؤسسات اليت مّكنت خمتلف النساء الالتي التقينا بهن من التفّرد، أي من 

التميز واكتساب االستقاللية الالزمة لشق طريقهن وفرض أنفسهن يف مهنة أو موهبة ما.

واخرتنا أن خنضع النساء املؤثرات إىل حمك التفّرد ألن هذا األخري ميكننا من مالمسة احلدود اليت 
يلتقي فيها الفرد واجملموعة بشكل متميز. فاملرأة القيادية تربز من خالل التقابل بني اهلوية كما هي 

للذات أي للفرد وكما هي لآلخر.

حد  أي  إىل  معناه؟  املؤثرات  النساء  مسار  يكتسب  متفّرد  عامل  أي  من  انطالقا   : هنا  املطروح  السؤال 
يتحّكمن يف كل األشياء، منها املضمون ومنها غري املضمون، يف مواردهن وحميطهن إلجناز مشروعهن؟

يف كل مسرية ذاتية، توجد عوامل تساعد بدرجات متفاوتة، على الكشف عن البذور األوىل اليت تقف 
وراء مسار التفّرد. ويف جتربة النساء املؤثرات الالتي التقينا بهن، جند أن املسار التعليمي ليس فقط 
مرحلة تنشئة اجتماعية تقليدية. فبالنسبة إىل البعض وهن كثريات، أصيالت املناطق الريفية، كان 
التعليم العامل الذي فتح أمامهن سبيل اإلدراك والوعي بالذات. وترى فتيحة من »مسيمو«، يف الذهاب 
إىل املدرسة يف منطقة ريفية، فرصة مثينة، إذ أتاح هلا جناحها يف املرحلة االبتدائية فرصة مغادرة 
منطقتها للتسجيل يف املعهد الثانوي بسميمو والعيش يف بيت أحد أعمامها، قبل أن تذهب إىل أغادير 
ملواصلة تعليمها اجلامعي هناك. كانت سنوات الدراسة بالنسبة إليها مبثابة التكوين أو التدريب الذي 
تستثمره اليوم يف منطقتها يف مشاريع طموحة. وبفضل جناحها يف الدراسة  صارت متتلك رأمسال 

رمزي مكنها من نيل ثقة الشباب والكهول يف منطقتها. 

إليهما،  بالنسبة  الدراسة  جتربة  شكلت  فقد  فتيحة،  ملسار  مطابقا  كان  تلماست  يف  خدجية  مسار 
مغامرة ضد إرادة والديهما )اللذين كانا يرفضان مساعدتهما ماديا لتمكينهما من مغادرة املنطقة(، 

وكذلك ضد حميطهما الريفي الذي ال يشجع مثل هذه الطموحات واملغامرات الفردية.

16
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واملصاعب  باألشواك  مزروعا  كان  املدرسة  طريق  فإن  النساء،  من  أخرى  جمموعة  إىل  بالنسبة 
املسار  القاسي لآلخرين باكتشاف الظلم ومشاعر احلقد والكراهية. وأيقظ  الوجه  وكشف هلن 
بعد  بالرفض ألسباب معينة ستكون  الشعور  لديهن  التعليمي فيهن جانبا من شخصيتهن وطّور 

ذلك مصريية وحامسة يف مسار التزامهن االجتماعي واجلمعياتي.

لقد كان للعديد من النساء املؤثرات يف مسارهن عامل آخر كشف عن ملكاتهن كنساء مؤثرات، 
ويتمثل يف تأثري حضور نسائي )اجلدة، اخلالة، العمة، إخل ...(. هذه الظاهرة واضحة للعيان حتى أنه 
ميكننا احلديث عن انتقال تلقائي بني جيلني من النساء املؤثرات كان لكل جيل إطاره االجتماعي 
مالمح  تشكيل  يف  تأثريه  أن  كما  نادرا.  أمرا  النساء  هؤالء  حضور  يكن  ومل  به.  اخلاص  والقيمي 

شخصية النساء املستجوبات، مل يكن أمرا عارضا من قبيل الصدفة.  

كل هذه الشخصيات النسائية املنتمية إىل جيل سابق، كانت أنشطتهن تدور يف فلك تركيبة 
اجملتمع التقليدي، أي يف األطر االجتماعية التلقائية املتاحة وقتها. وجتلى التأثري الذي مارسته 
على النساء الالتي التقينا بهن، يف مظاهر عديدة وخمتلفة.  فجّدة رمحة )بن جرير(، على سبيل 
املثال تنتمي إىل عائلة ثرية، كان هلا منزل كبري يقيم فيه أشخاص آخرون، ظروفهم االجتماعية 
كانت متواضعة. وباعتبار أن رمحة قضت فرتة طفولتها ومراهقتها مع جدتها، فإنها أخذت عنها فن 
التسيري واالستقبال، ولكن أيضا حب مساعدة اآلخرين. وكانت جّدة إميان )مراكش( تدير مقاما 
ألحد األولياء الصاحلني حيث تستقبل الزوار من خمتلف الفئات وتسدي هلم النصيحة وحتسن 
ضيافتهم. ظلت إميان معجبة حبذق جدتها لفن التخاطب مع اآلخرين وإحكامها ربط العالقات. 
تركت جّدة لطيفة )الساويرة(، حلفيدتها إرثا ثقافيا قامت هذه األخرية بإحيائه منذ سنوات إىل 
...(. إنه الشغف باملوسيقى  جانب إدارتها لبعض األنشطة األخرى )دار ضيافة، رواق للفن، مطعم 
الروحية وبالرتاث الصويف املغربي، فقدكانت الشابة لطيفة ترافق جدتها مع باقي عناصر الفرقة 
يف جوالتها عرب املدن املغربية. وحني جتاوزت لطيفة األربعني، أسست بدورها فرقة غنائية نسائية 
أحيت من خالهلا هذه املوسيقى، حتى أن العروض اليت قامت بتقدميها يف اخلارج مكنتها من افتكاك 

االعرتاف بها عن جدارة يف الداخل.    

عندما نذكر هؤالء النساء الالتي ينتمني إىل جيل آخر، سواء كن حضريات أو ريفيات، فهو دليل 
إطار  يف  ينشط  السابقات  جيل  كان  فإذا  الصدفة.  وليد  يكن  مل  القياديات  النساء  جناح  أن  على 
جمتمعي تلقائي يف ذلك الوقت، فإن اجليل احلالي ينشط يف إطار مهيكل ومنظم من قبل مؤسسات 
القيم، فإننا نشهد مع  املدني. وإذا كان هناك تواصل بني اجليلني على مستوى  الدولة واجملتمع 
اجملتمع  أطر  من  واضح  حتّرري  ملسار  التفّرد  وخيضع  خمتلفة.  تركيبة  والدة  اجلديد  اجليل 
التقليدي اليت اهتزت ومل تعد تلعب الدور ذاته كما يف املاضي، مبا يدفع األفراد إىل تشكيل هوية 
خاصة بهم. لذلك ميكننا القول إن مسار التفّرد هو التعبري عن أزمة املؤسسات التقليدية للتنشئة 

)املدرسة، األسرة، إخل ...( اليت تدفع باألفراد حنو أشكال من النضال تثّمن قيمة الذات. 
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إدراك الذات يتجلى يف القصص واحلكايات اليت ترويها النساء عن أنفسهن، حيث الحظن لديهن مجيعا 
وعيا )متطورا نسبيا( بأنهن تصّرفن بشكل غري مألوف لتحقيق مشروع يهدف التأثري على اآلخرين. 
وهذا يظهر يف التعريف الذي يقرتحنه لدور »القائدة« وصالحياتها. وأفرزت دراسة الشخصيات اليت مت 
اختيارها وجود مسارين للتفرد: األول )ينطبق على عائشة ولطيفة ورمحة ومنية( ويضم نساء تشّكل 
وعيهن بذاتهن انطالقا من بعض املكتسبات والفرص اليت يوفرها هلن حميطهن القريب. ويضم املسار 
الثاني )على غرار فتيحة من الساويرة وفتيحة من مسيمو وسعيدة من سيدي داود وخدجية من بن 

جرير( نساء، كان مسار تفردهن مثرة مغامرة شخصية، وأزمة وقطيعة مع احمليط األول.

بني  نوعه،  من  فريدا  مزجيا  نفسها  ترى  مراكش،  من  فعائشة  سبق.  ما  النساء  جتارب  وجتسد 
اخلضوع للثقافة التقليدية اليت حترتم الرتبية الدينية، وبني احلرص على التمّرد على السلطوية 
واهلرمية القائمة على اجلنس واليت تسجن املرأة يف دور اخلاضعة للرجل. لذلك فرضت نفسها يف 
حميطها القريب، موّفقة بني مساعدة اآلخرين وحب الذات الذي ال يبتعد كثريا عن النرجسية 

اليت تلقتها عن عّمتها. 

وترى منية نفسها مناضلة اجتماعية، وهو توصيف تعتقد أنها نالته باستحقاق مع مرور الوقت 
والتجربة، لذلك رفضت بعض املناصب السياسية اليت »ليست يف حجم مهاراتها وكفاءتها«. هي 
اختارت أن تراكم اإلجنازات واملكاسب واستثمارها باألساس لفائدة النساء والشباب. وجتسد رمحة 
)42 سنة، أرملة وموظفة وناشطة يف العمل اجلمعياتي، بن جرير( بامتياز مسار التفّرد هذا الذي 
يتنّزل صلب األطر التقليدية للتنشئة )العائلة، املدرسة ...( لكنه مطبوع ببصمات العمل الفردي يف 
خدمة مشروع ما. وهي تدين بالكثري لعائلتها وللمدرسة، فهي من عائلة ميسورة نسبيا ومتحصلة 
على شهادة جامعية، وواعية بأن العمل اجلمعياتي وخاصة التطوعي هلما تأثري كبري يف الصورة 

اليت حتملها هي عن نفسها )امرأة، مسؤولة، أم( تبحث عن توازن حيرتم القيم اليت تؤمن بها.

باالستناد إىل هذا الوعي بالذات، فإن أسباب العمل على التأثري من قبل النساء املستجوبات، خمتلفة. 
القيم األخالقية  توّفق بني  البحث عن هوية  الشخص على  التفرد معّقد ومتشّعب، جيرب  فمسار 
الذاتي  ومشروعه  جهة  من  يرتادها،  اليت  املؤسسات  عليه  تفرضها  اليت  االجتماعية  والضوابط 
و»اهلوية  املوروثة«  »اهلوية  بني  وسط«  »حل  دوبار،  عليه  يطلق  مما  يقرتب  وهذا  ثانية.  جهة  من 
عن  حتدثت  امرأة  أي  املستجوبات  النساء  بني  من  جند  مل  أننا  إىل  هنا،  اإلشارة  وجتدر  املنشودة«. 
دوافعها انطالقا من مرجعية دينية، وال يعين هذا التسليم بأن هذه املرجعية غائبة متاما. فغياب 
اإلشارة بصريح العبارة يف خطابهن إىلشواهد دينية )سواء باالستناد إىل القرآن، احلديث، املذاهب(، 
يسمح لنا بالقول إن املرجعية الدينية تظل فاعلة وميكن استكشافها لدى هؤالء عرب ثنايا عديدة 

أخرى تندمج يف جممل الوعي اجلماعي العام. 

إن بروز النساء القياديات اليوم يف فضاء تنظمه املؤسسات احلديثة يربز اختالفهن عن النساء املؤثرات 
من اجليل السابق الذي ذكرناه منذ حني. فاإليثار ونكران الذات والعطاء وحسن الضيافة... كلها 
خصال وقيم مل تعد حتمل نفس املعنى اليوم يف النسيج اجلمعياتي، مقارنة باجملتمع التقليدي حيث 
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كانت املعامالت بني الناس أقل تعقيدا وأكثر تلقائية. هذه القيم، يف عالقة بشخصية القيادي/ة، 
جيب قراءتها اليوم من خالل شبكة من القيم لشخصية فردانية مسكونة بعديد الطموحات وحريصة 

على استقالليتها وجناح مشروعها.

لقد حققت بعض النساء القياديات ما ميكن أن نعتربه عالقة فردانية بالقيم. وميكننا الذهاب حتى 
القول إن القيم املتصلة بالغري )مثل اإليثار والسخاء والكرم(، مت استثمارها من قبل بعضهن خلدمة 
قيم فردانية أخرى حديثة حتوم حول الرضا عن النفس، تطوير الذات، النجاح. ومثال ذلك، ما قامت 
أو  أهداف  العازبات، دون  واألمهات  السند  فاقدي  األطفال  به رمحة من تكريس كل وقتها خلدمة 
خطة عمل كما تقول »بصراحة ليست لي أهداف فأنا أحبث عن راحة البال وخدمة اآلخرين، ليس 
لدي أي مشروع شخصي«. وال يعين هذا أن رمحة ال تعري اهتماما لثمار جمهودها أو فاعليته، وإمنا 
إحساسها بآالم اآلخرين، خلق لديها يقينا بهشاشة احلياة واألقدار. فهي تستجيب النتظارات اآلخرين 
املقابل هي حباجة إليهم حتى تشعر بأن نكرانها للذات صار له معنى يشعرها  إليها، ويف  احملتاجني 

بالتوازن الشخصي، حسب قوهلا.

ُتوِلي سعيدة هي األخرى، أهمية بالغة ملسألة االستقاللية وحرية التفكري كقيمة، إىل درجة أنها 
تبدو خمتلفة متاما عما هو سائد ومتعارف عليه يف منطقتها الريفية. فهي من جهة تتصرف حسب 
القناعات الشخصية اليت ال جتربها على القيام بتنازالت غري جمدية لفائدة حميط يفرض قيوده 
على سلوك النساء، لكنها يف املقابل ختضع لبعض اإلكراهات املهنية حني جتربها على التحّرك وفق 

اسرتاتيجية معينة إلقناع النساء وخاصة الرجال مبا خيدم قضيتها االجتماعية.

وبرزت جمموعة ثانية تستند يف خوض التجربة إىل أخالقيات املواطنة. وقد الحظنا هنا وجود مسافة 
بني الفعل والدوافع الذاتية. فوجود عالقة تفّرد بالقيم، )أي متمحورة حول الفرد، دون أن يعين غياب 

اجملموعة(، ال يعين بالضرورة أن هذه القيم فردية )أي تقوم على حب الذات ونكران اآلخرين(.

وتنزل إميان )ناشطة يف مجعية للتنمية والتضامن االجتماعي( وحنان )تدير تعاضدية يف إنتاج 
اليت  املواطنية  املرجعية  هذه  صلب  أنشطتهما  اجلمعيات(،  إحدى  يف  ومتطوعة  التقليدي  اللباس 
تتخذ من احلي واملنطقة جماهلا اجلغرايف واالجتماعي. إّن الفعل هنا حيّركه الشغف والرغبة يف 
خدمة اجملموعة : الشباب )إميان(، النساء الريفيات )حنان(. وبالنسبة إىل هذه األخرية، تتأتى مكانة 
القائدة من نشاطها املزدوج، يف إطار النشاط التعاضدي وصلب العمل التطوعي، الشيء الذي ميّكنها 
من بذل جهدها وطاقتها يف منطقتها الصغرية على أصعدة خمتلفة، لكن تبقى املرأة الريفية هي 
فرصة  للفرد  املواطنية  املرجعية  ركائز  كإحدى  والفاعلية  اجلدوى  متنح  اهتماماتها.  مركز 
 )... النساء  الشباب،  )احلي،  املنطقة  يف  القرب  عامل  جناعة  تربزان  كما  حميطه  يف  تأثريه  اختبار 

والقدرة على الفعل بشكل مستقل.
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التوصيـــــــــات

قصد  سابقا،  إليها  التطّرق  مت  اليت  العريضة  اخلطوط  تتّبع  التالية  التوصيات  خـالل  من  سنحـاول 
األطراف  خمتلف  وتطلعات  النتظارات  االستجابة  شأنها  من  وملموسة  عملية  مقرتحات  استخالص 

الفاعلة. 

فمن املهم تشخيص احتياجات املرأة املؤثرة / القيادية وإبراز طبيعة وجماالت التدخل. 

1. علـــى املستـــوى الفـــردي

• النقائص والصعوبات 	 الذاتية من خالل تشخيص  املؤثرة بقدراتها ومهاراتها  املرأة  تعزيز وعي 
بهدف تذليلها عرب الطرق والوسائل املالئمة )دورات تكوينية، مشاركة...(

• املسؤوليات 	 وحتّمل  القياديات  ومكانة  صفة  اكتساب  على  النساء  من  الفئة  هذه  مساعدة 
وااللتزامات إزاء اآلخرين من جمموعات ومؤسسات

• كنساء 	 استقالليتهن  على  باحلفاظ  عالقة  يف  باليقظة  التحلي  إىل  القياديات  النساء  دعوة 
مؤثرات، مع االلتزام باالخنراط يف خمتلف األنشطة اجلماعية واجلمعياتية يف حميطهن. 

2. علـــى مستـــوى اجملموعـــة

• مرافقة النساء القياديات لفرض أنفسهن كفاعالت قادرات على االستباق وفرض الذات بفضل 	
وجهات نظرهن وقراراتهن

• املطلوب 	 الرؤية  وضوح  التشاركية  واألنشطة  النتائج  تعطي  وأساليب  اسرتاتيجيات  صياغة 
والقيمة املرجّوة واملستحقة

• دعم األنشطة واملبادرات الكفيلة مبنح النساء األكثر تأثريا فرصة الوصول إىل مواقع النفوذ 	
وصنع القرار.

3. توصيات على مستوى جماالت العمل

اعتبارا إىل أن النساء الالتي مت اختيارهن كنساء قياديات / مؤثرات هن يف األغلب ناشطات يف جماالت 
التعليم والعمل اجلمعياتي والصناعات التقليدية لذلك من الضرورة التأكيد على أهمية :

• متكني النساء القياديات من التموقع يف خمتلف اهليئات )هياكل، احتادات، تنسيقيات، نقابات، 	
لرفع  الالزمني  والدعم  التكوين  من  متكينهن  جيب  بأنشطتهن.  متصلة  تكون  اليت  مهن( 
خاضعة  تقليدية  مؤسسات  يف  أنفسهن  بفرض  هلن  يسمح  الذي  بالنفوذ  املتعلقة  التحديات 

للهيمنة الرجالية
• منح األولوية )يف مستوى التمويل، االنتشار، وضوح الرؤية ...( للمشاريع اليت أجنزتها أو تديرها 	

الصناعات  ملنتوجات  أسواق  معارض،  احلية،  للغات  ناد  نسائية،  رياضة  )مجعية  مؤثرات  نساء 
التقليدية، تعليم لفائدة األطفال من ذوي االحتياجات اخلصوصية..(



• إدراج مقاربة النوع االجتماعي يف خطط التدخل وموارد امليزانيات املتجذرة يف واقع اجملموعات 	
البشرية واليت تنجز بالتنسيق مع النساء القياديات

• تشجيع املقاربة التشاركية على مستوى احلكم احمللي : العمل على تعزيز حضور النساء كناشطات 	
ومنتخبات يف اجمللس البلدي وإعداد ميزانيات تراعي النوع االجتماعي على الصعيد احمللي 

• حث نشطاء اجملتمع املدني على تعميق التفكري يف مقرتحات عملية وملموسة بهدف حتقيق 	
انفتاح الفضاء اجلمعياتي على املؤسسات التعليمية قصد تدريب الشباب )الفتيات باخلصوص( 

على اكتساب املهارات اليت تشحذ مواهبهن كنساء مؤثرات يف املستقبل.

توصيات يف عالقة بذاكرة النساء املؤثرات / القياديات : 

• حث اهلياكل الرمسية )معاهد الرتاث، دور الثقافة ...( واألكادميية يف اجلهات باخلصوص، 	
ميكن  العمل  هذا  هاما.  دورا  لعنب  الالتي  النساء  ذاكرة  حلفظ  توثيقي  مبجهود  القيام  على 

ترمجته يف مستوى األعمال الفنية )سينمائية أو مسرحية ...(
• الذاكرة 	 إلدراج  وطّيع  واضح  مضمون  والتعليمية،  البيداغوجية  للهيئات  ُيقّدم  أن  أهمية   

املقبورة واملتصلة بالنساء القياديات، يف املناهج التعليمية من خالل حمامل جذابة وحمّفزة.
•  إعداد برنامج وخمطط واضح وموّثق لفائدة املسؤولني يف البلديات واملؤسسات الرمسية حتى 	

ُتطلق على األنهج والبناءات العمومية، أمساء نساء قياديات طاملا أغفلهن التاريخ على الصعيدين 
الوطين واجلهوي. 

توصيات يف عالقة باملبادرات غري الرمسية : 

وصعوبات  ملشاكل  يتعرضن  الرمسية  غري  األطر  يف  بهن  التقينا  الالتي  للنساء  الكبري  احلضور  إّن 
واخللق  التجديد  على  مفتوحا  اجملال  هذا  يبقى  املقابل،  يف  بأنشطتهن.  االعرتاف  تعيق  خمتلفة 
واالبتكار، موفرا شروطا ميّسرة نوعا ما للمشاريع املوازية  للربامج التعليمية الرمسية واملوازية للعمل 

اجلمعياتي. ونوصي يف هذا الصدد بـ : 

• إحصاء وجرد املبادرات املتفرقة لنساء قياديات على الصعيد احمللي والوطين	
• دعم اجلهود املبذولة على مستوى التوعية واإلعالم من أجل التعريف أكثر بهؤالء النساء عرب 	

مواقع التواصل االجتماعي واملنصات االفرتاضية
• ضمان مشاركة النساء يف أخذ القرارات املتصلة بالتخطيط يف عالقة باملشاريع غري الرمسية 	

مبا يضمن دميومتها
• تدريب النساء القياديات على تطوير قدراتهن االتصالية حول مشاركتهن وجهودهن من أجل 	

حتويل واقع حميطهن
• مرافقة النساء القياديات من أجل حتّكم أفضل يف اسرتاتيجيات التشبيك احمللي واجلهوي والوطين	
• إحداث فضاءات حتتضن النساء حيث تكون مثل هذه الفضاءات غائبة متاما.	





بورتريهـــــــــــــــات
لنســـــــــــــــاء مؤثرات 

من املغرب



حنان حميدان 

أراهن على التضامن 
فيما بين النساء... 

والقيادة فعل وتغيير  

اخلمس  حوالي  تبعد  قرية  من  عاما  والثالثني  األربع  ذات  حنان  تنحدر 
يف  احلوز  إقليم  عاصمة  تعترب  اليت  »حتناوت«  مدينة  من  كيلومرتات 
السنة  عند  الدراسة  عن  انقطعت  مّراكش.  مدينة  من  بالقرب  املغرب، 
الرابعة ابتدائّيا واجنذبت إىل املهن احلرفية وكانت مولعة بها على غرار 
اخلياطة والتطريز وخاصة اللباس التقليدي املغربي. تلّقت تدريبا يف هذا 
اجملال وسرعان ما ّأسست تعاونية تضم اليوم  مخس وعشرين امرأة حرفية 
يف جمال حياكة الزرابي والتطريز. فكانت املرأة األوىل يف منطقتها اليت 
لقب  بذلك  لتحوز  النسائية  األعمال  لريادة  املشروع  هذا  مثل  على  تقدم 

»اللبؤة« كما يناديها جريانها وأصدقاؤها.

ورمست  شخصيتها،  »املثابرة«  حنان  حنتت  املغربي،  الريف  عمق  من 
تلك  تعد  فلم  يوم.  بعد  يوما  وتتطور  تتقدم  أنها  تشعر  هي  وها  طريقها، 
باجلرأة  تتمتع  اليوم  أنها  وترى  السابق،  يف  كانت  كما  اخلجولة  الفتاة 
والشجاعة وبقدرة عالية على التحدث مع املسؤولني. يقودها الطموح دائما 
حنو العمل اإلنساني النبيل، ويشغلها البحث عن كل ما هو جديد وخمتلف. 

العمـــل اجلمعياتي قاطـــرة للتأثيـــر والتغييـــر

استلهمت عديد املبادئ واخلصال كاحرتام الذات االنسانية واملثابرة من 
الناشطة احلقوقية واالجتماعية املغربية عائشة الشنا مؤسسة »مجعية 
التضامن النسوي«، اليت تعمل يف جمال مساعدة النساء العازبات وضحايا 
االغتصاب. استنادا إىل هذه املبادئ حترص حنان على احرتام قيم بيئتها 
اجملتمعّية، وتعترب ذلك شرطا كي حتظى بدورها باالحرتام والتقدير. 
املساواة مع اآلخرين،  بأنين أقف على قدم  »أتعامل وفقا لشعوري  تقول 
». وهي ترى  املبدأ  أن حترتم هذا  التعاونية  فتاة تنخرط يف  وعلى كل 
والتغيري  للتأثري  املالئمة  الظروف  لتوّفر  فرصة  اجلمعياتي  العمل  يف 
والصرب  اإلنسانية األصيلة كاإليثار  بالقيم  وللّتشبع  العالقات  ولنسج 

ودماثة األخالق.
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هلا«.  اجلميع  حبب  »حمظوظة  نفسها  ترى 
اليت تكرس كل وقتها ألبناء  كيف ال وهي 
قريتها السّيما النساء واألطفال. فقد اختارت 
مّد يد العون للنساء، وتقديم دروس لألطفال 
طوعية.  بصفة  الدراسة  قبل  ما  مرحلة  يف 
يف  النساء  بأوضاع  ودراية  وعي  »لدي  تقول 
عندما  توصف  ال  بسعادة  وأشعر  الريف، 
املهّمشني  ملساعدة  اخلريي  العمل  يف  أساهم 
واحملرومني يف القرى، أو عندما أشجع فتيات 
ريفيات على التعلم واالستقاللية وعلى عدم 
التسّرع يف الزواج واإلجناب. فهذا حتما يدفع 
إعالء  يف  أيضا  ويسهم  منطقيت  تنمية  حنو 

قيم التضامن والتكاتف بني الناس«.

تأسيس التعاونية مل يكن باألمر السهل واهلنّي 
فاملشروع  متعددة.  واألسباب  إليها،  بالنسبة 
عنه  قالوا  الذين  الرجال  بتشجيع  حيظ  مل 
وهو  الريفيات«،  النساء  أعني  يفتح  »سوف  إنه 
فيما  النساء  تضامن  على  تراهن  جعلها  ما 
يف  جنحت  ولئن  املشروع.  ينجح  حتى  بينهن 
النسوة، إال  التضامن بني هؤالء  ترسيخ قيمة 
للتعاونية.  أنها وجدت صعوبة يف إجياد مقر 
فنجحت يف إقناع والدها ببناء طابق يف منزهلم 
لعدد  يّتسع  يعد  مل  اليوم  لكنه  مقرا،  اختذته 
النساء الراغبات يف االخنراط يف التعاونية، ما 
نساء  اخنراط  قبول  يف  صعوبة  تواجه  جعلها 
املوارد  إىل  افتقارها  ظل  يف  خاصة  أخريات 
املالية اليت متكنها من القيام بأشغال التوسعة 
الالزمة لرفع عدد املستفيدات وهن كثريات. 

القـــدرة على تغييـــر كـــل ما هـــو سليب إىل إجيابـــي 

يف  التحتية  البنية  هشاشة  يف  يتمثل  آخر  عائقا  حنان  واجهت 
منطقتها، فالطريق املؤدية إىل قريتها يف حالة سيئة وهي غري 
خارج  من  واحلرفاء  املستثمرين  وصول  دون  حيول  ما  معّبدة، 
مرة،  من  أكثر  اإلعالم  وسائل  يف  ظهورها  رغم  إليها،  املنطقة 
تقول  املغربي.  اإلعالم  واهتمام  مواكبة  حمور  نشاطها  كان  إذ 
»أحرص دائما على التواصل مع وسائل اإلعالم، وبفضل جهودي 
على هذا الصعيد أصبحت منطقيت معروفة بشكل أفضل، وأكثر 
إىل  الطرقات  وحتّسنت  جديدة،  مشاريع  ذلك  لنا  جلب  ذلك،  من 
الكهرباء واملاء على نطاق أوسع، ووجدت  حد ما وتوفرت خدمات 

مساعدة لتنمية املنطقة من السلط احمللية«.

متواصل  عمل  مثرة  هو  إحداثه  يف  حنان  أسهمت  الذي  التغيري 
وخربة تراكمت على مدى سنوات يف اإلشراف والتسيري وحسن 
وجهة  من  والقائد  اليومية.  والظروف  واملشاكل  الضغوط  إدارة 
تعرّب  كما  فالقيادة  ذلك.  كل  حتقيق  يف  ينجح  من  هو  نظرها 
عنها »مسؤولية جسيمة تتطلب مجلة من املهارات أهّمها املرونة 
مع  والتأقلم  الفعل  وعلى  اآلخرين  مع  التواصل  على  والقدرة 

الظروف وعلى تغيري كل ما هو سليب«.

فصاحبة  اليوم،  حتى  حققته  مبا  فخرها  حنان  ختفي  ال 
التقليدي  باملنتوج  التعريف  يف  جتتهد  مل  اإلجيابية«  »الشخصية 
الريفيات فاعالت ومنتجات  النساء  املغربي فحسب، بل ويف جعل 
مل  تغيريه  يف  جنحت  ما  بأن  تقر  وهي  اقتصاديا.  ومستقالت 
التقسيم  إنتاج  إلعادة  ويّف  حمافظ  قروي  جمتمع  يف  هّينا  يكن 
التقليدي لألدوار بني النساء والرجال. وهي تقر بكل ثقة أّن أمام 
النساء الريفيات يف املغرب فرصا للفعل والعمل والنجاح أكثر مما 

يوجد من حتديات وصعوبات.  



خديجة اإلدريسي

حفظة  من  أفرادها  واملعرفة،  بالعلم  معروفة  عريقة  عائلة  سليلة  هي 
جرير  ابن  مدينة  يف  اإلدريسي  خدجية  ترعرعت  الفقه.  ودارسي  القرآن 
تأثرت  وطالبه.  العلم  تقّدر  متعلمة،  عائلة  يف  مراكش،  مشال  الواقعة 
أيضا  كان  والدها  العلم.  وحب  الشخصية  قوة  عنها  ورثت  اليت  جبدتها 
مؤمنا بضرورة تعليم الفتيات، فكان يقول »بفضل العلم، نستطيع حل كل 

املشاكل وجتاوز مجيع الّصعوبات«. 

هي اليوم رئيسة مجعية شروق إلدماج النساء يف وضعية صعبة، حمامية 
وناشطة مجعياتية من الصف األول، تنتمي إىل مجعيات عديدة تعمل يف 
مساعدة  اإلنسان،  حقوق  عن  الّدفاع  النساء،  ضد  العنف  مناهضة  جماالت: 
القانونية،  االستشارات  الدراسة،  يف  صعوبات  يواجهن  الالتي  التلميذات 
من  وغريها  البيئة  على  احملافظة  الشباب،  صفوف  يف  اإلدمان  مكافحة 

األنشطة اليت جعلتها امرأة ميدان بامتياز!

القانـــون فــي خدمــة النســاء املضطهــــدات
 

تؤمن بأن العمل اجلمعّياتي هو عمل مجاعي باألساس، »ال يتوقف على جناح 
شخص فقط، بل يتّطلب احلشد والتعبئة من أجل بلوغ األهداف املرسومة«. 
ال تستسيغ الرتاتبية يف هذا اجملال، وتسعى إىل أن تكون أمنوذجا لدى الفتيات 
والشابات حتى ينجحن يف حياتهن. وقد ملست الّتأثري الذي أحدثته يف شابات 

كثريات اخرتن التخّصص يف جمال احلقوق أسوة بها.

العمل  على  وعيها  وصقل  خدجية  عينا  تفّتحت  اجلامعة،  أسوار  داخل 
تعّرفت  أين  النساء،  حلقوق  الفيدرالية  اجلمعية  يف  فاخنرطت  النضالي، 
على خمتلف جماالت التدخل لفائدة النساء واكتشفت معنى حب اآلخرين 
وأهمية مد العون ملن حتتاج السّيما النساء املضطهدات. وقد كان اختيارها 
لتخصص القانون نابعا من رغبتها يف مساعدة اآلخرين، ال من أجل كسب 

املال كما يعتقد البعض.

مناهضـة العنف والتمييز
طريق نحو الكونية  
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تصف خدجية نفسها بأنها ذات شخصية مستقلة، 
تتحلى بالشجاعة واإلقدام وروح املسؤولية العالية، 
حجمها.   كان  مهما  التحديات  مواجهة  تهاب  وال 
تقول »ال يوقفين شيء، وال خييفين شيء، هذه هي 
يف  أكون  فعندما  املهنية.  وملسريتي  لألشياء  رؤييت 
حضرة من هم أكثر مين علما وخربة، أنصت جيدا 
النساء  مع  املركز  يف  أكون  وعندما  أتعّلم،  كي 
وواجيب  خلدمتهن  جهدي  أكرس  فإنين  املعّنفات 

االستماتة يف الّدفاع عن حقوقهن وعن كرامتهن«.

العقلية  أخريات  ناشطات  نساء  غرار  على  واجهت 
الذكورية، وهي تعترب أن هذه العقلية متغلغلة يف 
أفكار الرجال والنساء على حّد سواء إذ طاملا اتهمتها 
عرب  العنف،  مناهضة  جمال  يف  عملها  بأن  نساء 
مركز االستماع إىل النساء املعّنفات، »يفسد  النساء 
نساء  بوجود  تقّر  املقابل  يف  يفيدهن«.  وال  والفتيات 
النجاح.  حنو  ويدفعنها  يديها  على  يشددن  أخريات 
فسواء يف الوسط العائلي أو يف »الدّوار« الذي تنتمي 
اجلميع  تساعد  »قائدة«  باعتبارها  إليها  ينظر  إليه، 
ممن  وليست  تقول  فيما  صادقة  قوال،  ال  فعال 

يقدمون وعودا كاذبة.

مناهضــة العنــف والتمييــــز أّوال

من بني األنشطة املتعددة اليت تقوم بها خدجية صلب 
منظمات اجملتمع املدني، إيالء األولوية حلراكها من 
أجل مناهضة التمييز والعنف ضّد النساء والفتيات، 
األمهات  ومساعدة  القاصرات،  تزويج  من  واحلد 
بني  الفعلية  املساواة  حتقيق  حنو  والّدفع  العازبات 
اجلنسني. شغلها الشاغل هو أن حتظى هؤالء النساء 
باالستقاللية االقتصادية، فدونها، تكون املرأة هّشة 
أشكال  جلميع  عرضة  تكون  وبالتالي  وضعيفة، 

العنف املادي واملعنوي واالقتصادي والسياسي.  

والرجال  النساء  مع  جيدة  عالقات  خدجية  لدى 
العمل  معهم  تتقاسم  ال  فهي  معهم،  تعمل  الذين 
اليت  والقيم  املبادئ  جممل  بل  فحسب،  اجلمعياتي 
تؤمن بها ألن العمل اجلمعياتي من وجهة نظرها، 
أن يكون جماال للصراع واخلالف، بل هو  ال ميكن 
جمال للّتوافق وللعمل املشرتك من أجل احملافظة 
على كرامة الذات اإلنسانية والدفاع عن احلقوق. 
أن  جيب  ال  لكن  طبعا  خنتلف  أن  »ميكننا  تقول: 
بها  نؤمن  اليت  والقيم  املبادئ  اخلالف  هذا  يطال 

وندافع عنها«.
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