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مقدمة عامة

لم يكن موضوع المقاولة النسائية الذي تم تناوله في المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة 
العربية مجرد عرض لخصائص تقنية لمشاريع نسائية ناجحة في هذا القطاع أو 
ذاك، كما لم يكن مجرد سرد لقصص نجاح أبهرت أحيانا بتفاصيلها وشدت االنتباه 
أحيانا أخرى بما استطاعت أن تواجهه من ذلك الكم الهائل من الصعاب، بل اتجه 
نحو البحث في عمق ما يمّكنه هذا الموضوع للمرأة من روح تحد وقيادة وقدرة على 
االبتكار واإلبداع والتأقلم مع المحيط المحلي بل وتخّطيه إلى فرض الذات والتفوق 

في المحيط العالمي، ليس بالتمني واالنتظار إنما بالكفاءة والقدرة على المنافسة.

كانت هذه هي النتيجة األولى التي يمكن أن نلمسها كواقع من خالل ما تم تقديمه 
من أبحاث وعروض تجارب ناجحة في المؤتمر الرابع، تتجاوز بأبعادها النفسية 
والثقافية وما تتركه من أثر في وجدان المرأة تلك النتائج الملموسة التي عادة ما 
يتم تحقيقها على أرض الواقع االقتصادي من رقم أعمال أو أرباح أو جوائز تؤكد 

بالحسابات المادية تفوق المرأة في هذا المجال.

كانت لمنظمة المرأة العربية هذه الغاية بطبيعة الحال من خالل عقد مؤتمرها الرابع، 
إال أنها لم تكن الوحيدة، ذلك أن تمكين النساء من اكتساب الروح المقاوالتية المؤدية 
بهن إلى النجاح ومن ثم إلى القيادة والبناء كانت أهدافا أخرى ذات أهمية بالغة 

ستراتجيتها المستقبلية. ضمن رؤية المنظمة واإ

أولى  مقدمة  في  يضع  أن  المؤتمر  ألشغال  المتتبع  على  يفرض  ما  هذا  ولعل 
مخرجاته، تمكين المرأة من روح القيادة.
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النجاح وروح القيادة
تجلى ذلك من خالل تقاطع قصص النجاح المختلفة التي تحدثت عنها كل النساء الالئي قدمن أوراقا أو تجارب 
نجاح بالمؤتمر. لقد تحدثن جميعا عن الصعوبات، وعن العراقيل وعن البيئة المناوئة وعن الظروف الضاغطة... 
إال أنهن في األخير وصلن إلى نتيجة واحدة: ليس أمام المرأة التي تحلت بروح المبادرة وانطلقت في العمل سوى 

النجاح. وهو الذي تحقق بالفعل. وقد كان منبعه داخليا باألساس، من داخل المرأة بالذات وليس من خارجها.

اتفقت التجارب التي تم تقديمها واألوراق البحثية على هذه المسألة: أن نجاح المرأة يكون انطالقا من قناعتها 
بذلك، من مدى ثقتها في نفسها بأنها قادرة على أن تحقق الغاية التي سطرتها لنفسها، لمشروعها أو لمؤسساتها، 
من مدى اقتناعها بقدراتها وبأنها تستطيع تجسيد تلك القدرات على أرض الواقع رغم انطالقها عكس اتجاه الريح 

كما الطائرة التي تستفيد من قوانين الديناميكا الهوائية عند اإلقالع.

المرأة وهي على رأس مشروع أو  لقد نجحت  لديها.  القيادة  الذي سيمكنها من تكريس مفهوم  النجاح هو  وهذا 
مؤسسة، وهي المسؤولة األولى عن الفكرة وتجسيدها، كما هي شروط المقاولة ومن ثم فليس أمامها سوى أن 

تستحق مكانة القيادة.

وعندما تحقق هذه المكانة يصبح بإمكانها أن تستخلص عددا من النتائج:

- أولها عدم االنهزام أمام المشكالت التي تعترضها وعدم مسايرة االستراتجيات الفاشلة. لقد اتفقت جل المتدخالت 
على كون المرأة عادة ما توضع ضمن منطق الفشل بدل النجاح، وضمن ضغوط المشكالت بدل آفاق الحلول 
البديلة. وعليها أن ُتخرج نفسها من هذه الزاوية الضيقة التي تمنعها من االنطالق نحو فضاءات النجاح األكثر 
سعة ورحابة من خالل التحرر من األحكام المثبِّطة التي ُيطلقها الناس، وثقافة اإلفشال التي عادة ما تواكب 

الخطاب الموجه نحوها. 

- وثانيها الحفاظ على التوازن الشخصي واألسري في نطاق القيم والمبادئ التي تحكم سلوكها، ذلك أن الكثير 
من المواقف السالبة تجاه المرأة تجعل من اضطراب توازنها الشخص واألسري ومن تخّليها عن القيم والمبادئ 
ثمنا لنجاحها في المجال المقاوالتي أو غيره، في الوقت الذي بينت التجارب الحية التي تم تقديمها في المؤتمر 
أن تلك الصورة النمطية السالبة ليست سوى محاولة لمنع المرأة من تأكيد قدرتها عمليا على أن تكون لها مبادرتها 

واستطاعتها على منع وقوع اضطراب في المستوى اآلخر من حياتها الشخصية واألسرية.

- وثالثها أن تعرف أن مدى تمكن المرأة من روح القيادة أساسه منهج عمل متبع وليس رغبة حالمة تتحقق. فكل 
مشروع ينطلق من الرغبة واإلرادة إال أنه يستلزم خطة وتطبيقا وتركيزا عند التطبيق وانضباطا أثناء التطور إلى 
غاية اإلنجاز التام، مع أخذ بعين االعتبار أن األخطاء والفشل هي أحيانا جزء من الخطة ومن منهج العمل ينبغي 

أال تكون مدعاة للفشل بقدر ما تكون من محفزات النجاح.

ومن خالل هذه النتائج التي تحولت إلى قناعات لدى المشاركات، بات واضحا أن المؤتمر تمكن في هذا الجانب 
بالذات من إضافة مزيد من االقتناع لدى المرأة بقدراتها الذاتية وبأنها هي المسؤول األول عن تبوئها مكان القيادة 
وتمكنها من اكتساب روح النجاح باعتبار المقاولة في منطلقها األول هي بالتعريف »روح مقاوالتية« ينبغي أن 

يكتسبها الفرد قبل أن ينتقل إلى الخطوات األخرى.

التحول السريع في بيئة النشاط
في المقام الثاني بدا واضحا من خالل مخرجات المؤتمر األخرى أن موضوع المقاولة النسائية مكن النساء من 
مقاربة البيئة الثقافية والمحلية وتأثيراتها من زاوية جديدة، غير تلك التقليدية التي عادة ما كان النقاش يتناولها عند 

الحديث عن المرأة وتأثير البيئة المباشرة على تطلعاتها وسلوكاتها.
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الموضوعات  السياسية والغاية منها من  المشاركة  أو  التعليم وجدواه،  أو  العمل من عدمه،  لقد كانت مواضيع 
التقليدية التي كان موضوع المحيط الذي يؤثر في مكانة المرأة ُيَناَقش من خاللها في زمن وّلى. أما اليوم فالمسألة 

مختلفة عن سابقتها. النظر للبيئة الثقافية والمحلية من خالل المقاولة مسألة مختلفة لدى المشاركات.

فاألمر يتعلق اليوم بامرأة تبادر بنفسها للتأسيس لمشروع صناعي أو تجاري أو خدماتي أو غيره، هي صاحبة 
الفكرة، وهي صاحبة التحدي، وهي الباحثة عن التمويل وعن الخطة والتنفيذ والنجاح. إذن فالمحيط سيأخذ بعدا 
آخر ومعنى آخر على خالف ما اعتدنا سماعه بشأن الموضوعات التقليدية السالفة الذكر. ستطرح اليوم أسئلة 

جديدة من نوع:
هل سيسمح المحيط الثقافي واالجتماعي للمرأة بأن تمول مشروعها؟

هل سيسمح لها بأن تواجه التحديات اإلدارية والمادية التي ستواجهها؟
هل سيقبل بنجاحها إن تحقق أم أنه يخبئ لها الفشل بالضرورة؟

ماذا سيكون موقف الزوج واألسرة والمحيط العائلي عندما يتعلق األمر بـتأسيس شركة أو إدارة مؤسسة؟ األمر 
مختلف تماما عن االلتحاق بالتعليم أو العمل أو المشاركة السياسية. إنه ينتقل بالمرأة إلى مستوى آخر من التعامل 

مع المحيط الذي تعيش فيه.

وبالفعل كانت مثل هذه األسئلة من أهم قضايا حوار المؤتمر الرابع. حيث أعطى موضوع المقاولة فرصة للنساء 
لمقاربة جديدة لم يعهدنها من قبل.

وكانت البداية من كون شروع النساء في العمل المقاوالتي ألغى اعتقادا سائدا ترسخ في محيطهن بأن االستثمار 
والمقاولة هما للرجال دون النساء، كما أثبتت المبادرة لديهن في هذا المجال، أن أسلوب االمتناع عن الخوض 
في مجاالت االستثمار والبحث عن الربح وتجسيد مشاريع اقتصادية وخدمية ليس ذي جدوى، بل العكس هو 
الصحيح: أن سعي النساء لكسر هذه االحتكار المفروض ثقافيا واجتماعيا هو الذي مكنهن من التأثير في المحيط 

إيجابيا بدل الوقوف تجاهه موقف االمتناع أو الرفض.

ومن ناحية أخرى كشف االلتحاق بعالم المقاولة على جانب إيجابي آخر في المحيط العائلي بعد أن كان سائدا 
أن كله مناوئا لذلك. فالكثير من النساء أكدن أنهن تمكن من النجاح في مشاريعهن بفضل دعم الزوج أو العائلة 

خوة.  الكبيرة من أب واإ

وقد بين هذا أن المحيط األسري الذي كان في السابق هو أول عائق ينبغي أن تجتازه المرأة للدخول في عالم 
المقاولة أصبح في حدود معينة مدعما لها. وهنا يمكن أن نسجل مالحظة ذات معنى بتطور موقف هذا المحيط. 
المكتبي  العمل  تقدم  االستعمارية  الموجة  بعد  ما  الحقبة  في  ولعقود طويلة خاصة  العربية  األسرة  استمرت  لقد 

واإلداري وباألخص الحكومي منه على العمل اليدوي، الحرفي أو التجاري. 

ولم يبدأ التراجع عن هذه األولوية لصالح العمل اليدوي والتجاري ثم االستثماري والمقاوالتي إال بعد أن بدأت موجة 
اقتصاد السوق في بداية التسعينيات من القرن الماضي. وقد انعكس ذلك على التخلي التدريجي عن الشعور 
بدونية مثل هذه النشاطات على حساب الوظائف اإلدارية والخدمية الحكومية بالدرجة األولى. وقد استفادت المرأة 

من هذا الوضع الجديد لتدخل تدريجيا عالم المقاوالت وتنجح فيه.

المعرفية  التنمية  لعبته  الذي  الدور  الرابع  المؤتمر  التي ساعدت على ذلك والتي ركز عليها  العوامل  بين  ومن 
وشبكة انترنت في المدة األخيرة. حيث مكنت هذه األخيرة النساء من االطالع على التجارب العالمية في مختلف 
المجاالت والتعرف على الدوريات والكتب المتخصصة التي تساعدهن على تطوير قدراتهن ومهارتهن أو ربط 
عالقات مع جمعيات أو هيئات تدريب عالمية تمكنهن من التعرف على أساليب جديدة لتطوير مهارتهن أو إنشاء 

مؤسساتهن.
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وأثرت التكنولوجيات الجديدة لوسائل االتصال على البيئة التي تتحرك ضمنها النساء، فمن جهة مكنتهن من ربط 
عالقات جديدة مع بعضهن البعض ومن جهة أخرى استطاعت أن تمكنهن من كسر حاجز الخوف من االستثمار 
في المجاالت التي تحمل مخاطر بعد االطالع على تجارب ناجحة في قطاعات كان يبدو النشاط فيها مستحيال.

َتبين فيما بعد أنها ليست في متناول كافة الشرائح من  إال أن هذه التكنولوجيات المتقدمة في مجال االتصال 
النساء، وهنا تم طرح مسألة ارتباط أي تقدم للمرأة بتقدم المحيط الذي تعيش فيه. ففي الريف حيث تنعدم أحيانا 
مثل هذه الوسائل تبقى المقاولة النسائية معزولة عن العامل الخارجي وتسير بطريقة تقليدية من دون أية قيمة 

مضافة جديدة.
إال أن الغالب فيما تم تقديمه من تجارب بّين، أنه حتى في الريف ساعدت التجارب الجديدة المفتوحة على العالم 
العمل  تطوير  أفضل وخاصة على  االستثمار بطرق  قدراتهن ومشاريعهن وعلى  تطوير  النساء على  الخارجي 

الجمعياتي الذي يقوم أساسا على االتصال وتبادل الخبرات مع العالم الخارجي.
فقد تطورت المقاولة النسائية في لبنان في مجال الفالحة مثال من خالل التعاونيات باألساس مثل جمعية الشبان 
المسيحيين والمرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف، وجمعية سيدات حصابيا وغيرها التي مكنت النساء من 
االستفادة من تجارب أجنبية ناجحة. وتمت االستفادة من التجربة اإليطالية في هذا المجال باألساس. وفي اليمن 
لعب مجلس سيدات األعمال دورا معتبرا في مجال تنسيق العمل النسوي، وفي األردن قدمت جمعية سيدات األنباط 

وجمعية خزف البتراء أنموذجا حيا للنجاح من خالل العمل الجماعي.
وفي كل هذه التجارب كان لوسائل االتصال دور في إيجاد بيئة مالئمة لالستثمار للنساء والرجال على حد سواء 
ن كانت استفادة النساء تبدو أكبر ليس من حيث الكم إنما من حيث انتقالهن ألسلوب نوعي آخر في التعامل  واإ

مع البيئة والمحيط الذي يعشن فيه.
وهكذا برز من خالل طرح انشغاالت النساء في المؤتمر الرابع كيف أن البيئة الثقافية والمحلية العربية ما فتئت 
تتبدل وتعيش تحوال إيجابيا باتجاه مساعدة المرأة على الخوض في مجاالت كانت لفترة قريبة تبدو غير قادرة 
على االقتراب منها. بالرغم من بقاء رأي آخر ُمصر أن البيئة العربية مازالت متكّلسة تجاه خروج المرأة للعمل 
فما بالك إلى النشاط المقاوالتي حيث تنفرد بحرية المبادرة والقيادة وتكون هي صاحبة المشروع ومنفذته والقادرة 
على تحقيق نتائج من خالله لمؤسستها ولدولتها. إال أنه لوحظ من خالل الثقة الكبيرة التي تم بها عرض التجارب 
الحية للنساء المقاوالت وبخاصة في المجاالت التي مازالت تبدو »خشنة« كالبناء مثل تجربة السيدة آيت قاسي 
صاحبة شركة »روسكيروس« الجزائرية والسيدة »ماما مينا« صاحبة مقاولة البناء الليبية، أن النجاح كان حليف 

التجربتين وبامتياز ملحوظ.

التعليم والتدريب النوعي
وفي هذا المجال بالذات لم يفت المشاركات في المؤتمر أن أثرن الدور الكبير الذي لعبه التعليم في تغيير البيئة 

العامة التي ساعدت النساء على الحركة ضمن هذا الحقل الجديد من النشاط.

فباإلضافة إلى الدور األولي للتعليم الذي يمّكن النساء من محو األمية وااللتحاق بالمدارس يأتي تطور هذا الدور 
في  التفوق  هناك من  يتمّكن  المتخصصة، حيث  والجامعات  بالثانويات  االلتحاق  في  النساء  تبدأ  الحقا عندما 

مختلف التخصصات التي تؤهلهن إلنشاء مؤسسة جديدة ومبتكرة خاصة بهن.

 فمن التخصصات ذات الطابع الثقافي واإلبداعي إلى التخصصات العلمية والتقنية تمكنت النساء من اكتساب 
من  تمكنت  عمان  سلطنة  من  اليعقوبي«  »سميرة  فالسيدة  مؤسساتهن.  أو  شركاتهن  لتأسيس  الكافية  المهارات 
دخول عالـم الصنـاعـات الحرفيــة اإلبــداعيــة بعد أن تحصلـــت عــلى مــــاجستير في التصميـــم اإلبــــداعــي والحرفي، 
والدكتورة وهيبة بن دايخة من الجزائر تمكنت من تطوير استخدامات جديدة في المجال الصناعي من خالل بحث 
الدكتوراه الذي أعدته في مجال االستخدامات الجديدة للهيدروجين. كذلك مّكن التحكم في اللغات األجنبية النساء 

من المشاركة في ورشات تدريب أجنبية ومن االطالع على تجارب عالمية في مختلف الجوانب.
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فضال عن هذا فإن المستوى التعليمي المتقدم والمتخصص أصبح يمّكن النساء من قراءة واقع السوق ومعرفة 
متطلباته ومعطياته واألهم من ذلك المشاريع المستقبلية، وجميعها عناصر رفعت بال شك من قدرات المرأة لدخول 

عالم المقاولة.

إال أن هذا الرأي كان يقابله رأي آخر أن تعليم المرأة، وبخاصة العالي منه والنظري بالتحديد، يعد عامال ال 
تتميز  سواء  حد  على  والرجال  للنساء  العربي  العالم  في  المقدم  التعليم  فنوعية  المقاولة.  دخول  على  يساعدها 
بانفصال شبه كلي عن الواقع االقتصادي والتجاري والحرفي، وبميل واضح إلى الدراسات النظرية أو تلك المتعلقة 
بقطاع الخدمات، إضافة إلى كونه ال يؤهل المتعلمين المتالك روح المقاولة، وال يفتح أمامهم المجاالت التعليمية 
التي تمكنهم من االحتكاك بها وهم في مرحلة التكوين. لذا وصل هذا االتجاه إلى القول بأن التعليم والتدريب لم 
يكن من العوامل التي تدفع النساء إلى دخول عالم المقاولة، بل هو بصيغته الحالية يدفعهن فقط إلى البحث عن 
الوظائف الحكومية أو إلى األعمال المكتبية، خاصة عندما يتحصلن على شهادات عليا. وقد ثبت أن الكثير من 

النساء يفضلن االلتحاق بوظيفة قارة على المغامرة في إنشاء مؤسسة أو شركة أو ورشة إنتاج.

وقد تبين من خالل المقابلة بين الرأيين أن هذه المسألة لها تأثير على كال الجنسين، فكما ُتحجم النساء على 
بالبيئة والمحيط  ن كان ذلك بدرجات متفاوتة نظرا لتداخل عوامل لها عالقة  العمل المقاوالتي ُيحجم الرجال واإ
االجتماعي والثقافي خاصة عندما ال يكون هذا المحيط مواتيا. وعليه فإن الحل يكمن في مراجعة أنماط التعليم 
في العالم العربي بحيث يبدأ ربط المتعلمين بثقافة المقاولة أثناء كافة مراحله من خالل االنفتاح على المحيط 
االقتصادي، وتمكين المتعلمين من االستفادة من دروس التجارب الحية، باعتبار أن الروح المقاوالتية تتشكل لدى 
المرء بالتدريب وتكتسب من خالل الممارسة واالحتكاك باآلخرين. وليس أدل على ذلك من أن النساء الالئي 
حظين بتكوين تطبيقي وميداني هن الالئي تمّكن من الدخول في عالم المقاولة بما في ذلك التي استمرت منها 

لعقود حكرا على الرجال.

تفعيل دور الحكومات 
ومن خالل هذا البعد التعليمي بدا للمشاركات في المؤتمر أن هناك دورا رئيسيا للسياسات العامة التي تنتهجها 
الحكومات في مجال تشجيع ودعم المقاولة النسائية من عدمه، بالرغم من بروز اختالف في وجهة النظر حول 

جدوى هذا الدور. وفي هذا المجال برز اتجاهان:

- اتجاه يرى أنه ينبغي على النساء أن ال ينتظرن السياسات الحكومية الداعمة لهن لالنطالق في عالم المقاولة 
واألعمال ألن تلك السياسات عادة ما تكون بطيئة ومعقدة وتخضع لشروط بيروقراطية تعيق المبادرات الحقيقية 
هذا  في  والعائلية  الذاتية  وقدراتهن  أنفسهن  على  النساء  تعتمد  أن  من  أفضل  هناك  فليس  وعليه  والديناميكية، 
المستوى، باعتبار أن مقومات النجاح األساسية تنبع من داخل المرأة ومن استيعابها لشروط االنطالقة المحيطة 
بها، وأن انتظار الدعم من الحكومة أو من غيرها إنما يؤسس لثقافة االتكال على اآلخر وانتظار المساعدات من 

المحيط التي تتنافى في جوهرها مع روح المبادرة والقيادة والمخاطرة لتحقيق األهداف. 

وال ينفي هذا االتجاه أي دور للسياسات الحكومية الداعمة للمرأة إنما يعتبرها عامال مساعدا يأتي في المرتبة الثانية 
بعد العوامل المرتبطة بالمرأة ذاتها، وعليه فإنه يرى بأن أي نجاح للمبادرات النسائية قائم فقط على الدعم الحكومي 
سيكون مصيره الفشل أو تحقيق مكاسب مادية مؤقتة للمرأة دون تحقيق تلك الغاية الجوهرية من أي نشاط تقوم 

به وهي الوصول إلى مراتب القيادة للمساهمة في تنمية قدراتها وتنمية اقتصاديات أوطانها.

- أما االتجاه الثاني فقد ركز على أن النساء هن في حاجة إلى تشجيع من قبل السياسات الحكومية المدعمة 
لالستثمار باعتبار خصوصية الوضع الذي يعشنه، وباعتبار أنهن لم يكتسبن بعد تقاليد في هذا المجال. فكل قرار 

حكومي يدعم نشاطهن ينبغي أن يكون محل ترحاب وأن يساهم في مزيد من التقدم في هذا المجال.
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إستراتيجية وطنية  تم وضع  البحرين مثال  ففي مملكة  بلد عربي.  أكثر من  أمثلة كثيرة عن ذلك في  ويضربن 
للنهوض بالمرأة من قبل المجلس األعلى للمرأة خصصت محورا خاصا للتمكين االقتصادي للمرأة العاملة وسيدات 
الشاملة  االقتصادية  الرؤية  الخاصة، كل هذا ضمن  االحتياجات  ذات  والمرأة  بالمنزل  العاملة  والمرأة  األعمال 
لى جانب هذا تم إبراز الدور الذي لعبه مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية وريادة األعمال  لمملكة البحرين. واإ
باعتباره حاضنة اقتصادية متكاملة المرافق توفر كافة الخدمات اإلدارية والتدريبية واالستشارية لرائدات األعمال 

باإلضافة إلى المبادرات السابقة له وهي متعددة.

وفي الجمهورية الجزائرية مكن برنامج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر النساء من الحصول على 06 
من أصل كل 10 مشاريع استثمار قدمته الوكالة و)62%( من المشاريع التي لم تتدخل في تمويلها البنوك، أي 
تمت بين الوكالة وصاحبة المقاولة فقط. ومن خالل االستفادة من خدمات هذه الوكالة أصبحت مشاريع النساء 

في الحرف الصناعية هي الغالبة.

ومن الجمهورية اللبنانية مثال آخر من القطاع الزراعي حيث تشتغل )45%( من النساء، نتيجة سياسات عامة 
داعمة لهن مثل مشروع التمكين االقتصادي للنساء والمرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف الذي يحمل اسم 

»نوارة«، ومشروع تعزيز الفرص االقتصادية المستدامة للنساء...الخ

وقد تم تعزيز هذه الحقائق المستمدة من تجارب ناجحة في البلدان المذكورة سالفا، بحقائق من بلدان عربية أخرى 
دارة إحياء الحرف الوطنية بوزارة  مثل مشاريع مساندة وتطوير الحرف اليدوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، واإ
االقتصاد في سلطنة عمان وغيرها من التجارب، كل هذا لتأكيد أهمية الدعم الحكومي للنشاط المقاوالتي للنساء 

الذي يتيح لهن فرصا مواتية لالنطالق في مشاريع لم يكن بمقدورهن االنطالق فيها من بدون هذا الدعم.

وقد تبين من خالل االتجاهين السالفي الذكر أنه ال يمكن للمقاولة النسائية أن تقف على قدميها في العالم العربي 
من غير الركيزتين معا، الركيزة األولى وهي المرأة نفسها التي ينبغي أن تتحلى بالرغبة واإلرادة للقيام بمثل هذا 
العمل، والركيزة الثانية وهي السياسات الحكومية الداعمة التي ينبغي أن تكون مبكرة لكي ال تموت تلك الرغبة لدى 
النساء وال ُتقهر تلك اإلرادة الناشئة لديهن أيضا. وقد تبين بالفعل أن الكثير من النساء الناجحات بفضل إرادتهن 

أوال تعزََّز نجاحهن بفضل سياسات حكومية داعمة وآخذة في عين االعتبار خصوصيات المقاولة النسائية.

وفي كل الحاالت تبقى العالقة بين اإلرادة الذاتية والعمل الحكومي مسألتين تتبادالن التأثير وتتكامالن، إذ ال 
يمكن أن يتحقق نجاح إحداها دون األخرى أو على حساب األخرى. كما تبقى الهيئات واآلليات األخرى المشتركة 
ن  بين النساء والرجال ذات فعالية بالنسبة لدعم االستثمار وترقية أي عمل مقاوالتي يستفيدان معا من مزاياها واإ

اختلفت نسبة االستفادة باختالف نسبة اإلقبال، وهو ما بدا أنه محل اتفاق المؤَتِمرات.

التنمية غاية استراتيجية
كل ما سبق إنما يصب ضمن غايتين رئيستين هما تمكين المرأة من القيادة ومن مساهمتها في التنمية الوطنية، 

وهو شعار المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية. 

لقد أثبتت المرأة من خالل الفعل المقاوالتي في حد ذاته أنها تبرز طموحها للقيادة وتحققها في ذات الوقت، بقي أن 
تؤكد بأنها بهذه الفعل إنما تهدف أيضا إلى المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدانها. وكما 
هو الشأن بالنسبة لعمل المرأة في كافة القطاعات ودوره االقتصادي الذي أصبح ال شك فيه، جاء دور المقاولة 

لكي يعتبر نقلة نوعية في هذا الجانب.
إن النساء بتأسيسهن لمؤسسات وشركات يتجاوزن مسألة تمكنهن من احتالل مناصب شغل في كل المستويات 
إلى القيام بنشاطات هي ذاتها منشئة لمناصب الشغل وللثروة، أي مساهمة في البناء االقتصادي، سواء كان ذلك 

في القطاع الزراعي أو الصناعي أو قطاع الخدمات والبحث واالبتكار. 

16

مقدمة عامة



ويندرج هذا ضمن السياق العالمي الذي بدأت المرأة تصنعه عبر العالم. ففي سنة 2010 أشارت المؤسسة العالمية 
لرصد ريادة األعمال أن عدد النساء المنخرطات في تأسيس إدارة أعمال جدية في العالم بلغ 104 مليون امرأة 

ساهمت في تحسين االقتصاد في 59 بلدا. 
ن كانت األرقام غير متوفرة في جميع هذه البلدان  وبال شك فإن البالد العربية غير مستثناة من هذه القاعدة واإ
الستخالص معدل عام. إال أن ذلك ال يمنع من اإلشارة إلى بعضها وهو يحمل أكثر من داللة، ففي المملكة 
 )%37( الخدمات  العامة موزعة على  النسبة  من   )%11( المقاوالت حدود  النساء  نسبة  بلغت  مثال  المغربية 
والتجارة )31%( والصناعة )21%(. وفي البحرين وصلت نسبة مشاركة المرأة في السجالت التجارية )%37( 

سنة 2008، بزيادة معتبرة عن سنة 2001 حيث كانت )%24.3(. 
والمهم في هذه النسب التي هي في ازدياد مستمر أنها تغطي كافة القطاعات وأحيانا تتفوق النساء في قطاع 
معين مثلما هو األمر في الجزائر حيث أن نسبة المستثمرات من النساء في القطاع الفالحي من خالل القرض 
المصغر لالستثمار في هذا المجال هي أكبر من الرجال، و)40%( من العامالت في القطاع الزراعي في لبنان 

هن من النساء.
ذا انطلقنا من نوعية النشاطات التي تضمنتها السجالت النسائية بالنسبة للنساء فال نجد قطاعا إال واستثمرت فيه،  واإ
بالرغم من صعوبة التأكد مما كانت المرأة صاحبة السجل هي التي تشرف على النشاط بنفسها أو يقوم به آخرون 
بدال عنها. فالسجالت التجارية النسائية في مملكة البحرين مثال شملت قطاعات تمس كافة النشاطات كالمحركات 
والدراجات النارية والصناعات التحويلية والفنادق والمطاعم والخدمات المجتمعية والشخصية واإلنشاءات واألنشطة 
العقارية... وأبرزت التجارب المقدمة من ليبيا والجزائر مثال أن المرأة نجحت في قطاع البناء والمنشآت العامة، 
كما بينت التجربة اليمنية المقدمة في المؤتمر امكانية استثمار المرأة في مجال السياحة والخدمات المختلفة ناهيك 

عن تلك القطاعات التقليدية التي ما فتئت المرأة تتميز فيها كالتعليم والصحة والصناعات الحرفية والتقليدية.
وقد بين هذا أن مساهمة المرأة العربية في التنمية الوطنية في بلدانها ما فتئت تعرف تطورا مستمرا وتمس كافة 
ن كان الطابع الخدمي والحرفي مازال يطبع مساهمتها بشكل عام. ولذا لوحظ أنه من بين التأكيدات  القطاعات، واإ
التي قدمتها النساء أنه ينبغي إعالميا إبراز األدوار األخرى غير التقليدية التي تقوم بها المرأة وذلك لتجاوز النظرة 
الضيقة لمساهمتها التي تربطها باستمرار بالنشاطات الحرفية والخدمات متناسية دورها المتنامي في التنمية الوطنية 

بكافة مكوناتها.

اإلعالم الدور المشجع
وانطالقا من هذه الخالصات التي وصلت إليها النساء في المؤتمر الرابع، تم إبراز العالقة الواضحة بين اإلعالم 
ودخول المرأة عالم المقاوالت والنجاح فيه حيث بينت أغلب التجارب المقدمة أنها تمكنت من االنطالق انطالقة 
واسعة وأحيانا دولية بفضل وسائل اإلعالم. فلم تخل تجربة إال وأبرزت الدور الذي لعبه اإلعالم في التعريف بها 
وفي زيادة فرص نجاحها، سواء تعلق األمر باإلعالم المكتوب أو المرئي والمسموع، ذلك أن تجارب كثيرة تبقى 
مغمورة إذا لم تسلط عليها أضواء اإلعالم. وكثير من السلع والخدمات المنتجة من قبل النساء ال تعرف الرواج 

الكافي إذا لم يتدخل اإلعالم واإلعالن في ذلك.

وبالرغم من كون هذه المسألة ال تخص منتجات المقاوالت النسائية وحدها إال أن تأثيرها على هذه األخيرة يبقى 
المنافسة  أشكال  بعد مع  تتكيف  والتعريف ولم  النسائية هي في مرحلة االنطالقة  المقاوالت  أن  باعتبار  أكبر، 

المختلفة مما يتطلب مرافقة حقيقية في هذا الجانب.

وفي هذا المجال تم التركيز على أهمية إدراج تشجيع المقاولة النسائية ضمن اإلستراتيجية اإلعالمية الخاصة 
التقليدي كالصحف  الجانب األهمية الالزمة سواء تعلق األمر باإلعالم  يالء هذا  العربي، واإ العالم  بالنساء في 
والمجاالت والراديو والتلفزيون أو تعلق األمر بالوسائط اإلعالمية الجديدة المرتبطة بالتطور في تكنولوجيا اإلعالم 

واالتصال كشبكة انترنت ومواقع التواصل االجتماعي.
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وفي جانب آخر تم إبراز أهمية النشاطات المدعمة للعمل اإلعالمي ذاته أي تلك التي توفر المادة اإلعالمية 
للصحفيين وتدفع باتجاه معالجتها والحديث عنها بما ينعكس إيجابا على المقاولة النسائية.

وفي هذا المجال تمت اإلشارة في أكثر من بلد إلى دور الجوائز التي يتم تنظيم الحصول عليها من قبل هيئات 
أو مؤسسات داعمة لنشاط المرأة االقتصادي والمقاوالتي. وتعد تجربة جمهورية السودان في هذا المجال أكثر من 
ناجحة، حيث نظمت وزارة الرعاية والضمان االجتماعي جائزة األسرة المنتجة وذلك من خالل مركز المرأة للسالم 
والتنمية، وكان للجائزة دور كبير في تحفيز وشحذ إبداعات المرأة في مختلف المجاالت اإلنتاجية لكي تستفيد مما 
توفر في محيطها من خامات فالحية أو لها عالقة باإلنتاج الحيواني لتحولها إلى منتجات قابلة للتسويق. كما أن 
جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للجهات الحكومية والخاصة ساهمت في التعريف 
بنجاح المرأة في مختلف المجاالت االقتصادية. وكان لجائزة »نوارة اللبنانية« إسهام واضح في تشجيع النساء 
الريفيات اللبنانيات على اإلنتاج سواء تعلق األمر بالمأكوالت الريفية أو التصنيع الزراعي والغذائي أو السياحة 
الزراعية أو إنتاج الزيتون أو غيرها. وفي نفس هذا السياق لعبت الجائزة الوطنية ألفضل مبادرة اقتصادية زراعية 
رائدة نفذتها المرأة في الريف اللبناني بشكل منفرد أو جماعي دورا في تشجيع المرأة على اإلنتاج في هذا الحقل.

المعارض والمنصات  بتنظيم  تتعلق  للمرأة،  بالنشاط االقتصادي  للتعريف  المؤتمر أن هناك وسيلة أخرى  وبّين 
الترويجية لمنتجات النساء مثل منصة ُصنع في اإلمارات التي خصصت للحرف المحلية والتصميمات وكان لها 
تأثير واضح على إبراز منتجات نسائية إلى الوجود والتعريف بها، وكذلك عام الصناعات الُعمانية الذي تم تكريم 
النساء المنتجات فيه، ناهيك عن فسح المجال للنساء للمشاركة في المعارض المحلية والدولية حيث يتمكن من 

قليميا ودوليا.  التعريف بمقاولتهن وأنشطتهن وطينا واإ

كل هذه الجوانب كما سنرى في هذا المجلد تم تناول مختلف أبعادها وتمت مناقشتها بالعمق الالزم....
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فصل متهيدي

املقاولة النسائية: إطار نظري ومفاهيمي

أ.د محمد سليم قاللة
 رئيس الفريق العلمي للمؤتمر





مقدمة

ال يمكننا أن نتناول موضوع المقاولة وريادة األعمال النسائية في العالم العربي من 
غير أن نضع ذلك ضمن إطار التغييرات االقتصادية والسياسية الناتجة من جهة، 
عن العولمة وانعكاساتها، ومن جهة أخرى عن الخصائص االقتصاديةـ االجتماعية 

التي تعرفها المنطقة العربية.

فالواقع الجديد الذي نعيشه اليوم سواء من حيث االنفتاح على العالم أو من حيث 
التطلع للقيام بإصالحات سياسية واقتصادية عميقة، أصبح يفرض علينا طرح أسئلة 
ودور  مكانة  وأية  المستقبل  في  ينتظرنا  اجتماعي  اقتصاديـ  بديل  أي  رئيسة حول 
تمحورت  التي  الرابع  مؤتمرنا  إشكالية  لصوغ  كمنطلق  البديل؟.  هذا  للمرأة ضمن 
حول »كيف يمكن لهذه المقاولة ولألعمال النسائية أن تعزز الدور القيادي للمرأة 
في المؤسسة وفي المجتمع، وتساهم في تحسين الوضع االجتماعي والقانوني للنساء 
في العالم العربي، وتمكنهن من المساهمة بفعالية في التنمية الوطنية في المرحلتين 

الراهنة والمستقبلية؟«. 

للمؤتمر في  التحضيرية  اللجنة  أكثر وضوحا رأت  بكيفية  ولمقاربة هذه اإلشكالية 
اجتماعها األول أن يتم إعداد ورقة مفاهيمية تكون بمثابة الخلفية النظرية لمعدي 
أوراق المؤتمر. ولعل هذا ما سنسعى إليه من خالل هذا المدخل النظري والمنهجي 
الذي نأمل أن يساهم في تعميق المفاهيم المتعلقة بموضوع المؤتمر ويقدم عناصر 

تفكير أولية لخلق لغة مشتركة بين جميع المشاركين فيه.
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1- اإلطار النظري
تبين المقاربة النظرية للظاهرة المقاوالتية phénomène entrepreneurial أنها ظاهرة مركبة ومتعددة األبعاد  
مشكلة من مستويين رئيسيين: مستوى المقاول، ومستوى المؤسسة الُمنَشأة من ِقبله حيث ُينظر للمقاول كمنشئ 

للمؤسسة وللماولة كعالقة جدلية بينه وبين المؤسسة التي أنشأها.
 .)1(]Verstraete 1999, Julien et Marchesnay 1996[

أما المقاربة األمبيريقية فتركزعلى بعض أبعاد الظاهرة فقط: الحوار، الفرص، الصعوبات، المقدرات، المعطيات 
االجتماعية الديمغرافية، المحيط العام ]Carriere 1996,)2(Bruyat 1993[، وهنا عادة ما يتم إبراز الفروقات 
التي غالبا ما تكون بين النساء والرجال خاصة تلك المتعلقة بمستوى التكوين، الخصال التي يتميز بها كل طرف، 

قطاعات النشاط...الخ... 

وقد ميزت األدبيات األنجلوسكاسونية بين ثالثة مظاهر للمقاولة:
- الروح المقاوالتية التي تنتج عنها المقاولة وتفترض وجود اقتصاد السوق ورساميل بحيث تشكل لدى األفراد القدرة 

على المخاطرة بتلك الرساميل من أجل تحقيق مزيد من الربح.

- إنشاء المقاولة، وهو المظهر األكثر تعبيرا على وجود هذه الروح المقاوالتية.

- الشخص المقاول الذي عادة ما تكون لديه المؤهالت المتعلقة بالمظهرين السابقين)3(.

أما بعض المؤلفين Julien ,Marchesnay, Bourdieux Verstraete فقد ميزوا بين ثالثة أبعاد للظاهرة:
المعرفي، البنيوي، البراكسيولوجي praxéologique )المتعلق بأساليب الفعل(. 

أما المعرفي فمكوناته ثالث: 
- الفكر االستراتيجي بما يحمل من نظرة مستقبلية مرغوب فيها للمؤسسة قائمة على قدرة المقاول على الفعل 

)4(.)Karl/Weick إنطالقا من تجنيد الوسائل المتاحة ضمن سياق ضاغط، )نموذج

- االنتباه السريع la réflexibilité: بمعنى قدرة الفرد على التفسير والفهم والتعلم أثناء الفعل، وهي مرتبطة بالفكر 
االستراتجي الذي يتغذى باستمرار من الُمعاش اليومي للمقاول الذي يقوم هو اآلخر بتوجيه الفكر الذي يخدمه. 

- التمهين l’apprentissage: الناتج عن تراكم المعارف والخبرات الناتجة عن الخبرة المعاشة والتحفيزات، ومن 
القدرات الذاتية لكل فرد.

بورديو  يسميها  ما  وهو  بالموضوعية:  يتسم  أحدهما  عنصرين  من  هؤالء  عند  البنيوي  البعد  يتشكل  حين  في 
Bourdieux النشأة االجتماعية أو الموقع الذي يحتله الشخص ضمن الفضاء االجتماعي، ويؤثر على خياراته 
في مجال المقاولة، واآلخر بالذاتية )الفردية أو الجماعية( التي تغذي لدى األفراد حدودا اصطناعية ُيعطونها 

لمحيطهم قصد توضيح ما تعلق بنشاطهم المقاوالتي.

أما البعد المتعلق بأساليب ترشيد الفعل )praxéologique()5(، المجسد لمرحلة تحول المقاولة للميدان، فمرتبط 
التنظيم  وشكل  العمال...(،  الزبائن،  الطلبيات،  )الممونون،   ،stakholders المتنافسين  مع  الموقع  بمسألتي 

المختار الذي قد يكون مساعدا على الفعل أي فرصًة للمقاولة، أو عامال معرقال لها)6(.

)1( Mohamed Boussetta, Entrepreneuriat Féminin au Maroc: Environnement et Contribution au Développement Economique et 
Social; ICBE-RF Research Report No.10/11; Dakar; Juillet 2011; p5. 
)2( Ibid; p.6.
)3( Ibid ;p 8.
)4( Karl Weik, The social psychology of organisation Reading, Massachusselt, Addsion-Wesley, 1979. IN: Ibid; p7.

.Praxis = 5( من اليونانية الفعل(
)6( Ibid ;p7.
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2- اإلطار المفاهيمي
أما اإلطار المفاهيمي للمقاولة كظاهرة وللمقاول كفرد منشئ لها فعادة ما يتحدد من خالل الزاوية التي ينظر من 

خاللها للموضوع: المرحلة، الفرصة أو جدلية الفردـ المقاولة.

 إذا كان المنطلق ما يعرف بمقاربة »المرحلة«، ُتعّرف المقاولة بأنها: »مجموعة من المراحل المتعاقبة تبدأ من 
امتالك الشخص لميول مقاوالتية إلى غاية تبني السلوك المقاوالتي، ويتوسط هذه المراحل مرحلة اتخاذ قرار الدخول 
لمجال المقاولة، وهذا األخير تسبقه مرحلة تسمى بالتوجه المقاوالتي الذي ُيعرف بأنه إرادة فردية أو استعداد فكري 
يتحول إلى إنشاء مؤسسة وذلك في ظل ظروف معينة«)7(. وقد أسس لهذا المفهوم Gartner 1988، وطوره كل 
وتم   .)Aldrich,1999; Thornton,1999; Sharman, Chrisman,1999; Hernandez,2001( من
من خالله اشتقاق صفة المقاول باعتباره »صاحب إستراتيجية قادر على إعداد رؤية مقاوالتية... أو »رُّبان« قادر 

على قيادة التغيير من خالل أعمال مقاوالتية)8(.

أما إذا كان المنطلق هو ما يعرف بمقاربة »الفرصة« فيتم تعريف المقاوالتية بأنها: »سيرورة تحويل الفرص إلى 
انطالق أعمال«)9(، أو»سيرورة اكتشاف وتقييم واستغالل فرص إلنتاج سلع وخدمات في المستقبل«)10( باعتبار أن 
تحيين الفرص هو »الميزة األساسية لها، وفي هذه الحالة يتم النظر للمقاول من وجهة النظر هذه باعتباره »منجز 
مشاريع، شخص يرى فرصة معينة ويتخيل طريقة االستجابة... )لها( قبل أن يقوم بذلك أشخاص آخرون.«)11(.. 
)ويكون هذا الشخص( وهو في حالــة إشكاليـــة قـــادرا على تطويـــــر مشروع معيـــــن وتحويــــل المشكلـــــة إلى فرصـــــة 

عمل. J.M Toulouse )نهاية 1980()12(.

وفي حالة االنطالق من جدلية الفردـ المقاولة ُيصبح مفهوم المقاولة يصبح ذلك الوضع الذي يربط في ذات الوقت 
بين فرد متميز بالتزام شخصي قوي )استهالك الوقت، المال، الطاقة ...الخ.( ومشروع أو منظمة صاعدة ذات 

طبيعة مقاوالتية)13(.

3- إشكالية المقاولة النسائية 
أما عندما يتعلق األمر بإشكالية المقاولة النسائية فقد لوحظ أنه بالرغم من كون المرأة مارست منذ القدم النشاط 
التجاري واإلنتاجي بشكل عام، إال أن الدراسات التي أفردت حيزا خاصا يتناول طبيعة المقاولة التي أنشأتها كانت 

قليلة، ناهيك عن السعي الستخالص مقاربات تحليلية خاصة بها.

 فلم يزد عدد المقاالت العلمية التي تناولت المقاولة النسائية في سنة 2001 عن 400 مقالة، وهو عدد ضئيل 
ال يتعدى )5%( من مجموع المقاالت التي تناولت الموضوع ليس في سنة 2001 إنما قبل ذلك بـ 10 سنوات، 
حيث أشار »برويار« Bruyart في مقال نشره سنة 1993 أن عدد المقاالت التي كتبت عن المقاولة بشكل عام 

بلغ في سنة 1993 أكثر من 8000 مقالة.

)7( Tounès Azzedine, L’intention entrepreneuriale, Une recherche comparative entre des étudiants suivant des formations en entrepreneuriat )bac+5( 
et des étudiants DESS CAAE, Thèse de doctorat ès sciences de gestion, Université de Rouen, France, 2003. P.32.

نقال عن: أ. سالمي منيرة ود. قريشي يوسف، التوجه المقاوالتي للمرأة في الجزائر، مجلة الباحث، 08، 2010، جامعة ورقلة، ص 60.
)8( Eric Michel Laviolette, Christophe Loue, Les compétences entrepreneuriales : définition et construction d’un référentiel, 8eme CIFEPME,25,26,27 
Octobre 2006, HEG Fribourg , Suisse ; p,3.
)9( يحياوي مفيدة، إنشاء المؤسسة والمقاوالتية: هل هي قضية ثقافة؟. مداخلة في الملتقى الدولي: المقاوالتية: التكوين وفص العمل، 6،7،8 أفريل 2010، جامعة محمد خيضر يسكرة، الجزائر، 

ص2.
)10( Eric Michel Laviolette, Christophe Loue, Les compétences entrepreneuriales ; op cité p. 3.

)11( يحياوي مفيدة، إنشاء المؤسسة والمقاوالتية المرجع السابق،ص، 2.
)12( المرجع ذاته ص ص، 2،3.

)13( Eric Michel Laviolette, Christophe Loue, Les compétences entrepreneuriales ; op cité p. 3.
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وقد عزا البعض ذلك )Bruin, Brush, Welter()14( إلى كون االعتراف بالمقاولة النسائية لم يحصل مبكرا، وأن 
النساء المقاوالت بقين لفترة طويلة غير معروفات ومن ثم من غير تركيز إعالمي عليهن.

إال أنه منذ نحو عقدين من الزمن بدأ االهتمام بالمقاولة النسائية يزداد من خالل تركيز مختصين على أهمية 
في  خاصة   )15()Entrepreneurship Theory and Practise( به،  مختصة  دوريات  واهتمام  الموضوع 

الواليات المتحدة وأوروبا الغربية.

إال أنه لوحظ أنه حتى بالنسبة لهذا الكم القليل من الدراسات عن هذا الموضوع نادرا ما تتم اإلشارة الدقيقة إلى 
طبيعة جمهور الدراسة من النساء، أي إلى صيغة محددة لتناول إشكالية المقاولة النسائية. وهو األمر الذي أبقى 

عبارة »المقاولة النسائية« غامضة.

 فالمرأة المقاولة يمكن أن تكون أيضا امرأة ُتسير عمال هي التي أنشأته، أو استرجعته أو ورثته، أو تنشط بصفة 
مستقلة من غير أن تكون لديها مؤسسة )رعاية األطفال، توزيع الجرائد(، ويمكن أن تكون المرأة المقاولة امرأة 

طورت شركة في شكل شخص طبيعي أو معنوي تشغل عددا من العمال األجراء، أوتشتغل لحسابها الخاص.

هذه الحاالت المختلفة أدت إلى بقاء مفهوم المقاولة النسائية مختلفا من دراسة إلى أخرى ومن غير تحديد دقيق.

ويرجع السبب في ذلك أحيانا إلى أن المعطيات اإلحصائية الخاصة بكل بلد أو اإلقليمية ليست معدة بكيفية 
تسمح بالتعرف على واقع المقاولة بشكل عام والنسائية بشكل خاص، وذلك حتى في البلدان المتقدمة، إذ نادرا ما 
تتم التصنيفات في قواعد البيانات على أساس يسمح بمعرفة طبيعة المقاولة النسائية)16(، ونادرا ما نجد اإلشارة 
مثال إلى التمييز بين النساء العامالت، والنساء المقاوالت، ناهيك عن تصنيفهن حسب السن أو الحالة العائلية أو 

مستوى التكوين...الخ أو مقارنتهن بوضعية الذكور في نفس الحالة.

4- مقاربة اإلشكالية
ومع ذلك فإن غالبية الباحثين الذين عكفوا على دراسة الموضوع في السنوات األخيرة قاموا بالتركيز على جانبين: 

• األول يتمثل في خصائص هذه المقاولة النسائية من حيث المجال الذي تتناوله )تقليدي، غير تقليدي(، الحجم 
المعطى لها، والزبائن الذين تتعامل معهم )قطاع عام، خاص، عائلي(، ومستوى المداخيل التي تحققها، ورأس المال 

المنشئ للمؤسسة، ورقم األعمال، ودور األسرة أو الزوج إن وجد.

• ويتمثل الجانب الثاني في قياس مدى جودة األداء لدى المؤسسة النسائية بما يطرح ذلك من إشكاالت حول المعايير 
التي ينبغي أخذها بعين االعتبار لقياس ذلك عندما يتعلق األمر بمؤسسة تقودها امرأة، ذلك أنه تبين أن رقم األعمال 
مثال أو ضخامة المؤسسة غير كافيين لتقييم مدى جودة األداء لدى مؤسسة نسائية باعتبار أنه ينبغي إدخال متغيرات 
أخرى في التقييم كالمدخالت المتعلقة باليد العاملة وطبيعة النشاط والغاية من النشاط، واإلنتاجية المحققة مقارنة 
بالموارد المسخرة لمثل هذا العمل...و أضاف باحثون إلى ذلك معايير أخرى تميل إلى الذاتية أكثر، كرضا العاملين 

.)17()Kalleberg et leicht, 1991( وتحقيق أهداف ال تكون بالضرورة مالية )Kaplan, 1988(

أما في الجانب المتعلق بتحليل الخصائص المرتبطة بالشخص المقاول، والمتمثل في المرأة في موضوعنا هذا، فإن 
تركيز الباحثين اتجه نحو إبراز الملمح والحوافز وأساليب التعامل مع الصعوبات التي تعترض المرأة المقاولة. وهنا 
 Hisrichk, Bruch,(،لها )profile( أيضا كثيرا ما اختلطت المفاهيم إذ لم يتمكن الباحثون من تحديد الملمح الدقيق

Heilman(، حيث تراوحت متغيرات التمييز لديهم بين المستوى التكويني والخبرة الفردية والحالة العائلية...الخ.

)14( Valérie Ballereau, Premier essai de questionnement de l’entrepreunariat au féminin par le prisme de l’analyse proxémique des TPE /PME ;P.2.
)15( Entrepreneurship Theory and Practice, Edited by Ray Bagby, Baylor University.
)16( Ibid, P.57.
)17( Valérie Ballereau, op cité; P.3.
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وعند تحليل العوامل الدافعة إلنشاء المقاولة النسائية فقد تابع الباحثون أكثر من عامل أهمها مدى اعتبار تحقيق 
مزيد من الربح هو األساس في لجوء النساء إلى مثل هذا النشاط. وهل هناك فرق بين النساء والرجال في هذا 
المجال، وهل تدخل النساء أكثر عامل االستقالل ومرونة العمل والتوفيق بين الحياة العائلية والعملية في عين 

االعتبار عند اختيارهن إنشاء مقاوالت؟

ولم يتم إهمال الجوانب األخرى المتعلقة بسيكولوجية النساء في التأثير على خياراتهن االقتصادية من جانب القدرة 
على المخاطرة وبذل مزيد من الجهد والمقاومة لتحقيق الغاية من إنشاء المقاولة. وكذلك الجوانب المتعلقة بالسلوك 
المرتبط بالمرأة عند إدارتها للمؤسسات واألعمال، قدرتها على التفاوض واإلقناع، إدراكها لعامل الزمن، موقفها من 

التمويل الخارجي...الخ.)18(

وبشكل عام فإن الموضوعات التي أصبح يطرحها الباحثون اليوم والمتعلقة بالمقاولة النسائية يمكن إجمالها في 
المحاور التالية: 

- واقع المؤسسة النسائية ونشاطها المتعلق باألعمال.
- الفروقات الظاهرة والمستترة بينها والمقاولة لدى الذكور.

- الفروقات بين النساء المقاوالت.
- تطور أو فشل المقاولة هل له عالقة بالنوع االجتماعي؟

دماج النساء أكثر في ميدان األعمال؟ - اإلجراءات المتخذة هل تسعى للرقي بالمقاولة النسائية واإ
وقد اتفق معظمهم على خطوات منهجية يجب اعتماده.

5- الخطوات المنهجية
 ،)19(C.Brush بالرغم مما اعتبره بعض الباحثين غيابا للدعم المنهجي لدراسة موضوع المقاولة النسائية على حد تعبير
وكذلك غياب ما يمكن تسميته بنظرية عامة للمقاولة النسائية، إال أن هناك من استند إلى مرجعيات نظرية عدة مقتبسة 
أحيانا من نظريات التسيير وأخرى من علم االجتماع وعلم النفس )خاصة عند استخدام مفهوم النوع االجتماعي(، وأحيانا 
 من علم النفس الفضائي )Psychologie de l’espace( الذي اقتبس منه Torres Olivier ما ُيعرف بقانون الجوار

 )loi proxémique()20( لمقاربة الموضوع. 

القيام بتقسيم منهجي يمكن من استيعاب جميع أعاد الظاهرة وكذا اعتماد  اتفقوا على أهمية   إال أنهم إجماال 
المقاربتين الكمية والنوعية الستكمال الرؤية وتوضيح المسارات. 

6- التقسيم المنهجي للدراسة
يالحظ في مجال التقسيم المنهجي أن هناك تقليدا بين الباحثين يمكن االستفادة منه لدراسة الواقع السائد في مجال 

المقاولة في العالم العربي. ويتميز هذا التقسيم بالتركيز على أربعة جوانب:

- األول: ويتعلق بتوصيف حالة المقاولة واألعمال النسائية في البلد أو مجموعة البلدان موضوع الدراسة )البلدان 
العربية في الحالة التي ندرسها(: )عدد النساء المقاوالت، أنواع المؤسسات واألنشطة، رأسمالها...الخ.(. وتكون 
الغاية من هذه القسم جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمؤشرات عن الموضوع للتأسيس لقاعدة بيانات من 

شأنها أن تساعد على المقارنة واالستنتاج.

)18( انظر النتائج التي وصل إليها الباحثون عند تطبيقها على منطقة األولون في المرجع ذاته ، ص60، ص75.
)19( C. Brush; 1992; pp.10-11, IN Valérie Ballereau; op cité; p.3.
)20( Torres Olivier, Essai de conceptualisation proxémique de la petitesse des entreprises; Congrès International francophone; Montéal, Oct 2002.
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- الثاني: ويبرز اإلطار العام الذي تتحرك ضمنه المؤسسات والعمل النسائي، )السياق القانوني، الصعوبات. 
خاصة المرتبطة بالنوع االجتماعي، التسهيالت، النتائج المحققة...الخ(. وتكون الغاية من هذا القسم التعرف على 
مدى استفادة أو عدم استفادة المرأة من السياق العام الذي تتحرك فيه مؤسستها أو عملها الحر، وفي مستوى ثان 
رصد المبادرات األكثر نجاحا والتعرف على خصائصها عن كثب لتكون أنموذجا ُيقتدى به. وفي األخير تكون 
الغاية من هذا القسم الكشف عن النقائص التي ينبغي عالجها ليصبح اإلطار العام أكثر مالءمة للمقاولة النسائية. 

)خاصة الصعوبات في مجال التمويل، والمتعلقة بتسيير الحياة األسرية...الخ(.

ـ الثالث: ويتعلق بدراسة حالة من الحاالت، أو القيام بدراسة مقارنة بين حالتين والخروج بنتائج وتوصيات )دراسة 
ميدانية(. ويتعلق األمر في هذا القسم بالقيام بدراسة معمقة عن الحالة المعنية سواء تعلق األمر بالمرأة المقاولة 
أو  بالمؤسسة  أو  المال...الخ(،  الوضع، طبيعة رأس  لهذا  تبعا  للمؤسسة  المخصص  الوقت  العائلي،  )وضعها 
األعمال التي تقوم بها أو بالعالقة الناشئة عن ذلك. وينبغي التركيز في هذا المستوى على البحث في مدى تأثر 

النوع االجتماعي في كفاءة أو عدم كفاءة المقاولة.

ـ الرابع: ويركز على أهمية التكامل بين المقاربتين الكمية والنوعية: 
القيام بتحقيقات مباشرة )اتصال مباشر بالمؤسسة وبالمرأة المقاولة( أو غير  - أما المقاربة الكمية فتمكن من 
مباشر )اتصال هاتفي، إلكتروني...الخ( مع عينة من النساء المقاوالت، وبتحقيقات مباشرة أيضا مع الحالة المعينة 
والمدروسة)21(. وعلى هذه المقاربة أن تميز بين النظر للمقاولة كظاهرة ساكنة، )واقع المقاولة كما هو( والنظر لها 
كظاهرة ديناميكية متحركة )نسبة التطور، احتماالت التوقف، التوسع، االنكماش، زيادة عدد العمال، النقص...

الخ(. كما عليها أن تميز بين المؤسسات التي تأخذ صفة الشخص الطبيعي وتلك التي لديها الشخصية المعنوية، 
باعتبار صعوبة الفصل في الثانية بين المقاولة والمرأة التي تقودها.

 وفي هذا المجال تصبح الخطوات التالية أكثر من ضرورة:
ـ إبراز خصائص المؤسسة أثناء التحقيق.

ـ إبراز مسار عملية اإلنشاء.

ـ معرفة الحوافز والصعوبات أثناء عملية اإلنشاء.

ـ معرفة خصائص المرأة المقاولة أو سيدة األعمال.

ـ إبراز الغايات المحددة للمؤسسة في المدى المتوسط )5-15 سنة(.

ـ إبراز رأي المقاولة في اإلجراءات الخاصة الهادفة لترقية المقاولة النسائية.

- في حين تختص المقاربة النوعية باستخدام منهجيات تحليل ومقارنة للمعلومات التي تم جمعها لدى العينات 
المدروسة فيكون هدفها الوصول إلى تحليل العناصر ذات األثر النوعي في التأثير على المقاولة واألعمال النسائية 

ونقصد بذلك:
ـ الذهنيات المتعلقة بالمقاولة لنسائية.

ـ العوامل المحفزة على الدخول في عالم المقاولة واألعمال.

ـ النجاح الذي حققته المرأة بصفتها مقاولة.

)21( أرسلت للباحثين فيما بعد قائمة العناصر التي ينبغي التطرق إليها في التحقيق.
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7- المحاور اإلرشادية
بعد إبراز هذا البعد المنهجي العام يجدر بنا أن نوضح تفصيال المحاور العامة ألي بحث نود القيام به )وسيتم 

تكييف المحاور مع كل دراسة يتم اختيارها(:

بداية ينبغي أن نبدأ بتقديم وصف شامل للمحيط العام الذي تتحرك ضمنه المقاولة موضوع الدراسة وفي هذا 
المجال سنجيب عن األسئلة الرئيسة التالية:

- كم يبلغ عدد المقاوالت النسائية في تلك الدولة أو مجموعة الدول )مقاربة كمية(؟
- هل هناك خصوصيات لها، ما هي؟

- هل يؤثر النوع االجتماعي في نوعية األداء؟
 ثم يلي ذلك تحليل لخصائص المرأة المقاولة، أو سيدة األعمال، من حيث:

- العدد، الروح المقاوالتية، المخاطرة، االبتكار...الخ. 
- الخصائص االقتصادية، االجتماعية، المداخيل، رأس المال، فاعلية األداء...الخ.

وفي المستوى الثاني ينبغي تحليل المحيط العام الذي تتحرك ضمنه المقاولة النسائية المعنية بالبحث:
- القوانين.

- العالقة مع الهيئات المالية.
- مدى االستفادة من سياسات ترقية المرأة؟

- هل هناك إجراءات خاصة بها في ذلك البلد؟

ومن شأن دراسة الحالة أن تمكن الباحث من الخروج بمعلومات إحصائية مقارنة تخص النساء المقاوالت تتعلق بـ: 
حصائيات أخرى تخص المقاولة في حد ذاتها: قطاع النشاط، حجم  السن، مستوى التكوين، الحالة العائلية..الخ. واإ
المؤسسة أو األعمال، المسار الذي أخذه تطور النشاط بها، استقرار أو عدم استقرار الوضع القانوني، الصعوبات 

التي تعرضت النشأة، الصعوبات الحالية من حيث التمويل، التشبيك، اآلفاق المستقبلية...الخ.

وسيكون الهدف األخير من البحث هو تقديم سيناريو للصورة المستقبلية التي ُيفضل أن تكون عليها المرأة المقاولة 
أو سيدة األعمال، واألكثر احتماال، والصورة األسوأ التي ينبغي تجنبها. وذلك بهدف ترشيد الخيارات اإلستراتيجية 

التي يمكن أن تتخذها الحكومات والمنظمات )مثل منظمتنا( بهذا الشأن.

8- مثال للتحليل: االتحاد األوروبي 
وللتوضيح بمثال عن األهمية المعطاة للمقاولة النسائية نعرض باختصار أهم خطوات اعتمدها االتحاد األوروبي 

في هدا المجال.

ومن البداية يتضح لنا أن دول االتحاد األوروبي ميزت بين المقاولة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة حيث وضعت 
ثالثة معايير يمكن من خاللها القول أن هذه المؤسسة تنتمي إلى صنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

1- أال يزيد عدد عمالها عن 250 عامال.
2- أال يزيد رقم أعمالها عن 40 مليون يورو.

3- أن تكون مستقلة ماليا )أي أال يكون أكثر من ربع رأسمالها ملكا لمؤسسات كبرى خاصة أو عامة(.)22(

)22( Johan Lambrecht et Fabrice Pirnay (coordination), Philippe Amedodji, Zineb Aouni (réalisation), Entrepreneuriat Féminin en Wallone, 
P.18, Centre de recherche PME et d’entreprenariat, Université de Liége, Centre d’études pour l’entreprenariat EHSAL, K.U Brussel, 
September 2003.
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أما المقاولة فقد اعتبرت مرادفة لجميع مكونات تلك العملية الديناميكية التي توصل الفرد إلنشاء مؤسسته بغض 
النظر عن حجمها.

اإلجراءات  تلك  إبرازه هي  تم  ما  وأول  االتحاد.  دول  في  النسائية  المقاولة  مقاربة موضوع  تمت  المعنى  وبهذا 
جراء( منذ أن اعتمد االتحاد األوروبي  واألعمال الكثيرة التي اتخذت في هذا المجال لصالح المرأة )132 عمل واإ
مسار لشبونة )مارس 2000( حيث اعتبرت النساء منذ تلك الفترة كمجموعة ينبغي مساعدتها مثلها مثل المقاولين 

الشباب والمقاولين المنتمين ألقليات إثنية.

وفي سنة 2002 أعد المعهد النمساوي تقريرا بطلب من اللجنة األوروبية قدم »نظرة شاملة عن األعمال واإلجراءات 
التي ينبغي اتخاذها للقيام بدعم مميز تتبناه إدارات الدول األعضاء... لترقية المقاولة النسائية خاصة في ميادين خلق 
المؤسسات، التمويل، التكوين، التوجيه والمرافقة، اإلعالم، النصح واالستشارة والتشبيك«)23(. ومنذ تلك الفترة اعتمدت 

دول االتحاد 132 إجراء وعمال متمـيزا لـدعم المقاولة النـسائـية مـست 7 ميادين نشاط)24( هي:
- دعم إنشاء المؤسسات الجديدة.

- التمويل.

- التكوين.
.Le Mentorat المتابعة والتوجيه -

- اإلعالم.
- االستشارة والنصح.

- التشبيك.

جراء لصالح المقاولة النسائية وكانت الدانمرك أقل الدول تخصيصا لمثل  وقد انفردت ألمانيا وحدها بـ 19 عمال واإ
هذه اإلجراءات بدعم واحد فقط. أما من حيث األهمية فقد حظي اإلعالم بأكبر دعم )19%(، ثم يأتي في رتبة 

الحقة إنشاء المؤسسات )18%(، ثم التمويل بـ)9%(، والـمرافقة والتوجيه Mentorat بـ)9%( أيضا.

وحسب الدراسة التي أعدتها اللجنة األوروبية بهذا الصدد)25( فقد تبين أن أفضل الممارسات التي ساعدت على 
ترقية المقاولة النسائية هي:

- إنشاء مراكز للنساء المقاوالت يكون من شأنها تشبيك النساء المقاوالت ومرافقتهن وتشجيعهن بالتركيز على 
الدعم المستمر والعالقات بعيدة المدى )النمسا(.

- إنشاء وكالة المقاولة النسائية التي كان من مهامها الرفع من أهمية المقاولة النسائية )فنلندا(.
- اعتماد أسلوب المرأة المقاولة المتحركة )نساء مقاوالت مستقالت يهيأن لتولي مناصب قيادية بالنيابة لتعويض 

رئيس مؤسسة لفترة محدودة( )بلجيكا(.
- اعتماد أسلوب المعهد النسائي بحيث يقوم بحثِّ النساء على إنشاء مقاوالتهن من خالل االتصال واإلعالم 
والنصح المباشرين، وكذلك عبر الرفع من درجة التنافسية للمؤسسات لديهن وتقديم تكوين مالئم لهن )اسبانيا(. 

- صندوق الضمان إلنشاء واستعادة أو تطوير المؤسسات انطالقا من مبادرات نسائية FGIF )فرنسا(.
- دعم المقاولة النسائية ماليا لمساعدة النساء على استغالل معارفهن وتكوينهن ومواهبهن )اليونان(.

- القيام بتكوين مهني للنساء المقاوالت من خالل التعريف بعالم األعمال ضمن أفق نسائي والزيادة من نسب 
نجاح المؤسسات الصغيرة التي تقودها نساء. إنشاء واإ

)23( Valérie Ballereau; op cité; p.2.
)24( Commission Européenne; Bonnes pratiques dans la promotion de l’entreprenariat féminin exemples d’Europe et d’autres pays de l’OCDE; IFGH; 
2002; p.6.
)25( Ibid; p.144.
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مجال  في  االقتصادية  النشاطات  وتطوير  لتشجيع   )Guichet Entreprendre( المقاولة  ُشباك  إنشاء   -
الصناعات التقليدية من خالل التكوين المهني وتحسين ظروف عمل النساء )إيطاليا(.

- المرافقة والتوجيه Mentorat من خالل تطوير هيئات مالئمة للنساء اللواتي يرغبن في اختيار طريق المقاولة 
)لوكسمبورغ(.

- إعداد مخططات كبرى خاصة بالنساء ذوات التأهيل العالي إلنشاء مؤسساتهن وتطوير قدراتهن على المَديين 
القصير والبعيد )النرويج(.

- القيام بتربصات عبر االتصال اإللكتروني المباشر)ألمانيا(.

- القيام بمبادرة تشبيك النساء وتطوير العالقات بينهن والشمال الشرقي النجلترا )المملكة المتحدة()26(.

)26( Ibid; pp.56-106.
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خاتمة
من خالل ما سبق يتبين لنا أن موضوع المقاولة النسائية موضوعا مركبا اختلفت مقاربته من باحث إلى آخر، 
إال أن هذا لم يمنع تجارب بحثية عدة من أن تكون ناجحة وتخرج بخالصات من شأنها أن تزيد في خبرة النساء 
المقاوالت أو سيدات األعمال وتمكنهن من تحقيق مزيد من النجاح. ولعل خير مثال على ذلك تجربة االتحاد 

األوروبي في هذا المجال كما سبق وأن رأينا.

وعليه فإننا نأمل أن يكون االستئناس بهذه الورقة المفاهيمية مفيدا لمجموع الباحثين والمشاركين في المؤتمر أو 
على األقل من شأنه أن يمكنهم من بعض عناصر التفكير التي تساعد على التحكم في مقاربة موضوع شديد 

التعقيد كهذا.

وال ننسى في األخير أن نذكر بأن محاور المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية التي تسعى لإلجابة عن اإلشكالية 
الرئيسة المطروحة، هي: 

1ـ المقاولة النسائية في مجال االستثمار الصناعي والتجاري.

2ـ المقاولة النسائية في مجال التربية والتعليم واإلعالم.

3ـ األعمال الحرة النسائية.

4ـ المقاولة النسائية في مجال السياحة والخدمات.

5ـ المقاولة النسائية في المجال الزراعي.
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مقدمة 
لم تقتصر المقاولة النسائية في المجال الصناعي على إبراز الخطوات العملية التي اتبعتها النساء المقاوالت ألجل 
تحقيق غايتهن من االستثمار في هذا المجال، بل تعدت إلى إبراز طبيعة العالقات االجتماعية ومنظومة القيم 

ذات األثر في مثل هذا النشاط خاصة الذي كان إلى وقت قريب في غير متناول النساء.

وقد تمكنت الباحثة نورية بن غبريت رمعون من الجزائر في الفصل األول من هذا الجزء من تقديم دراسة ميدانية 
تمت في سنة 2012 لثالثة سيدات اشتركن في مسألة أساسية هي النجاح في مؤسساتهن وتمّكن من بناء أسرة 
لهن. السيدة األولى هي »نجاة بلبشير« صاحبة شركة »سيماب« المتخصصة في مجال حقن البالستيك، والتي 
تمكنت من أن تنشئها من العدم خاصة بعد وفاة زوجها وهي في مقتبل العمر، والسيدة »ريم« التي تمكنت من 
االستثمار في مجال »الضمادات« الطبية وحققت نجاحا معتبرا لشركة »لين للضمادات«، وكذلك السيدة »مونية« 
التي استطاعت هي األخرى أن تنجح في مجال آخر يتعلق بالمبيدات الحشرية غير الضارة من خالل تأسيس 

شركة »بيد بايت«.

وقد استطاعت الباحثة في دراستها الميدانية هذه القائمة على دراسة الحالة من الوقوف على المعرفة العملية لهذه 
التجارب الثالث المتميزة انطالقا من أسئلة رئيسة عن المحفزات التي كانت دافعة إلنشاء هذه المقاوالت كالفقر 
التأثير على القدرة في  رادة الصعود والرقي، وأسئلة أخرى عن دور شبكة العالقات االجتماعية في  والبطالة واإ
التحكم وامتالك المبادرة لتصل إلى اختبار فرضيات ذات صلة بالمنطق االجتماعي والثقافي المتعلق من جهة 
بعالقة المتغيرين الفرداني الدافع إلنشاء المؤسسة والجماعاتي المنتشر أكثر الرافض لمثل هذا اإلنشاء، وأخرى 
ذات صلة بمسار التنمية االقتصادية في البلد المعني باعتبار أنه يمكن لنا النظر إلى المقاولة كنتيجة لتطور 

منطقي لمسار تنمية متواصل لالقتصاديات الوطنية، أو كرد فعل لهذا المسار.

ووصلت إلى نتيجة من خالل تتبع مسار الشركات الثالث المعنية أن المقاوالت الثالث تمّكن من التحكم في جميع 
مراحل اإلنتاج من المادة الخام إلى غاية السلعة النهائية وكان أساس نجاحهن هو االستثمار أوال في التكوين ثم 
مباشرة العمل الميداني بأنفسهن، فالحالة األولى تكونت في مجال المحاسبة والتجارة، والثانية في مجال القانون 

واألعمال التجارية والصيانة والمواد الصيدالنية والثالثة في مجال التمويل والمحاسبة.

وبالرغم من النجاح المحقق للتجارب الثالث إال أن ذلك لم يخل من إبراز أهم العقبات والمشكالت التي اعترضتها 
بداية من التمويل ووصوال إلى البيروقراطية اإلدارية، والتقليل من قيمة اإلنتاج المحلي في مقابل تشجيع الواردات 

المنافسة.

ومع ذلك خلص البحث إلى أن أن أساس النجاح هو القدرة على إقناع النفس بإمكانية ذلك واإلصرار واالستثمار 
تقان التفاوض واالستفادة من الفرص المتاحة. في تنفيذ اإلرادة، وفي مرحلة الحقة هو معرفة كيفية اإلدارة واإ

وجاءت التجارب الثالث الالحقة لهذا البحث لتؤكد هذا المنحى من زوايا متعددة، ولتقدم حاالت أخرى انطلقت 
في ظل ظروف مختلفة إال أنها كانت تتقاطع فيما بينها في إبراز الدوافع والمثبطات أمام نجاح المقاولة النسائية 

في المجال الصناعي خاصة.



فالفنانة اإلماراتية »عزة القبيسي« ارتقت في مجال اإلنتاج الصناعي الحرفي تدريجيا حيث أنها بعد أعوام الدراسة 
الخمسة بدأت تتواصل من جديد مع مجتمعها المحلي وتتعرف على التطورات والمستجدات في قطاع نشاطها من 
خالل العمل التطوعي، ثم تمكنت من االستفادة من المحيط المالئم والمشجع الذي كان سائدا في بداية حياتها 
العملية سواء من حيث توفر اإلرادة السياسية الداعمة لتتبوأ المرأة اإلماراتية المكانة الطبيعية التي تناسبها أو من 
خالل الهيئات ومجالس األعمال النسائية التي كانت تتولى نشر فكرة ريادة األعمال التي كانت تشجعها الهيئات 

الحكومية والحرة كغرف التجارة والصناعة، واالتحاد النسائي العام...

وقد تمكنت الفنانة »عزة القبيسي« من فرض نفسها بداية ضمن المحيط المحلي، ثم انتقلت من خالل المعارض 
العامة والمتخصصة إلى فضاءات أوسع وصوال إلى المحيط الدولي وذلك خالل السنوات العشر السابقة.

وقد مرت الفنانة »عزة القبيسي« خالل مسيرتها في الصناعات الحرفية بمراحل ثالث بدأت بتأسيس شركتها سنة  
2002 ثم طورتها إلى مستوى أعلى في سنة 2005 ووصلت إلى النطاق التجاري سنة 2008. وكان من بين 
الخالصات التي وصلت إليها هي األخرى أن أساس النجاح هو »الشغف وراء تحقيق الذات والدعم من قبل أفراد 

األسرة والمجتمع«، وهو ما سيؤكد مبدأ اشتركت فيه جميع التجارب النسائية أن النجاح يبدأ من المرأة نفسها.

ولعل التجربة الثانية التي تطرقت لمحور مماثل لما سبق تؤكد هذا الخالصة. لقد قدمت الدكتورة »زوينة بنت 
سعيد الكلباني« تجربتين ناجحتين من خالل بحثها: األولى خاصة بصناعة المناديس الخشبية للحرفية »صفية 
الغافري«، والثانية خاصة بصناعة الحلى والمجوهرات للحرفية »سميرة اليعقوبي«. وقد بينت الباحثة الدور الكبير 
أيضا إلرادة المرأة والمحيط الذي تنشط فه. فصناعة » المندوس« في سلطنة عمان كانت حكرا على الرجل منذ 
القدم، ولم يكن بإمكان كسر هذا االحتكار من غير أن يكون هناك خيار من داخل المرأة ذاتها. وقد حدث ذلك 
بالفعل لدى الحرفية »صفية الغافري« التي اقتحمت الميدان من غير مقدمات وعرضت مصنوعاتها بمعرض 
استثنائي حمل عنوان »قوالب سرمدية برؤى عصرية« ليعترف بقدراتها الجميع فيما بعد وتحقق نجاحا معتبرا. 
وكذا الشأن بالنسبة لتجربة »سميرة اليعقوبي« التي لم يكن أساس نجاحها سوى التكوين والتدريب. لقد دخلت عالم 
المقاولة من خالل البحث العلمي حيث كان لرسالة الماجستير التي أعدتها عن » التوليف اإلبداعي في تصميم 
الدور األساس في نجاحها. وهكذا  المتحدة  المملكة  التي أخذتها في  التدريبية  الدورات  المعاصرة« وكذا  الحلي 
تمكنت من التخصص في مجال تصميم المجوهرات الفضية وصناعة الحلي انطالقا من خامات توليفية مستمدة 

من البيئة المحلية الُعمانية.

وفي األخير أثبتت قصة نجاح الدكتورة وهيبة بن دايخة في مجال تطوير التجهيزات الصناعية هذا المنحى. 
فقد انطلقت هي األخرى من تخصصها في مجاالت الطاقات الجديدة لتبتكر نظاما لتكييف الهواء مع التهجين 
نتاج مجمع هجين بين الهيدروجين  لمصدرين للطاقات المتجددة مثل بطاريات الوقود والطاقة الحرارية الجوفية واإ

نتاج الطاقة الكهربائية. والغاز الطبيعي يستخدم للتدفئة وتسخين المياه واإ
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الفصل األول

القدرة والرغبة النسائية يف العمل املقاوالتي





دراسة اختبارية حول القدرة والرغبة النسائية في العمل المقاوالتي
مسار نجاح نسوي

أ. نورية بن غبريت رمعون*
)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية( 

* مديرة بحث الكراسك 
باحثة  قرين حليمة  مع  بالتعاون  العمل  هذا  ُأجري  والثقافية – وهران.  االجتماعية  األنثروبولوجيا  في  البحث  الكراسك: مركز 

أنثروبولوجية وبن جبار بلعيد باحث سوسيولوجي، وهما باحثان بالكراسك.
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مقدمة
استثمرت الجزائر وبشكل مستمر منذ استقاللها عام 1962، في تنمية الموارد البشرية والبنى التحتية. يدعم هاذين 
»الميدانين التنمية الطويلة المدى للمجتمع...«.)1( ترمي اإلصالحات االقتصادية التي باشرتها الدولة منذ أواخر 

الثمانينات إلى إرساء قواعد اقتصاد جديد، يعرف باقتصاد السوق، تكون فيه المؤسسة هي المحرك الرئيس.
 يمكن في هذا السياق النظر إلى التقدم المحرز كاالرتفاع التدريجي للخواص والتطّور الملموس لمديرات األعمال 

الالتي يساهمن في خلق الثروة خارج إطار المحروقات. 
رائدًة   2006 عام  اخـتيرت  إذ  األعمال،  مجال  في  رائدة  المرأة  نجاح  نموذج  نجاة  السيدة   ُتمثل 
لإلدارة  العالي  )المعهد  الجزائر   MDI قبل 1998( من  أنشئ عام  التمّيز)الذي  نادي  إدارة  )Leadeur(، من 
سابقا(، وتّوجت بهذا اللقب بعد عملية انتقاء دقيقة فّعالة، سمحت بتوضيح الرؤية حول تجربة المقاولة في الصناعة 
مكانية  الجزائرية، واستند هذا االنتقاء على اختبار ثالثي من خالل تطبيق معايير: القدرة على العمل، إرادة الفعل واإ

تجسيده عمليا والقدرة على التسيير والتحكم، التي جعلت منها رائدة مؤسسة ممتازة.
ينظر لليد العاملة النسوية في هذا الوقت على أنها مورد هام للتنمية االقتصادية واالجتماعية، إال أن ذلك لم يراَع 
بالشكل الكافي. ترى منظمة العمل الدولية أن الهدف من إدماج المرأة في عملية التنمية في البلدان الفقيرة، يمر في 
البداية من خالل إنشاء المؤسسات؛ وبينت هذه التجربة التفّوق الجلي للنساء في إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. ال 
شك أن االبتكار يقتضي تحديد الربح بدقة، ويتطلب ملكة الحذر والفطنة، إذ إن تحقيقه يستوجب القبول بالمخاطرة. 
لم تكّف إحدى المستجوبات عن التأكيد على أنها كانت تجهل كل شيء عن التسيير في البداية، ولما اضطرت 
بعد وفاة زوجها إلى تسيير مؤسسته، رفعت التحدي لُتلم بكل شيء عن نشاط زوجها، أي التمّكن من إتقان كافة 

مراحل العملية اإلنتاجية من المواد الخام إلى المنتج النهائي وتسويقه. 
ال يوجد في الحقيقة تعريف شاف لريادة األعمال، فالظاهرة معّقدة وتحيلنا في الوقت نفسه إلى وضعيات وحاالت 
متباينة، ويستند شين وفينكاتارامان )Shane et Venkataraman 2000( لتصّور يعرّفان من خالله المقاولة 
على أنها: »العملية التي يتم على إثرها خلق فرص لصناعة سلع وخدمات يمكن اكتشافها وتقييمها واستغاللها 
في المستقبل«.)2( يرّكز التصّور الثاني في تعريف الريادة، على الجانب التنظيمي، ويرى أن األحرى أن تعّرف 
بـ: العملية التي تؤدي إلى ظهور تنظيم جديد. نالحظ أن هذين التصورين متكامالن، إذ ال يكفي الواحد منهما 
القدرة  هو  المقاوالتية  الروح  الحديث عن  في  عليه  التأكيد  يمكن  ما  المقاوالتية.  الظاهرة  لتوصيف  اآلخر  دون 
على المجازفة دون إسقاط ما يتطلبه ذلك من حذر ويقظة. يعّرف أصحاب النظريات: - كانتيلون - فارس - 
شومبيتر– المقاول بأنه ذلك »الذي يركب المخاطر وهو متمتع بالقدرة على إدارة وضعيات يلّفها الشك والغموض 
incertitude، وبالقدرة على االبتكار«. يعّرف التوجه التقليدي كرزنر -Kirzner- رجَل األعمال بأنه »رجل 

عادي، دائما في حالة تأهب للربح وقادر على أن يحكم حكما صائبا على األعمال التجارية الواعدة.«)3(

أظهرت الدراسات أن للمقاولة النسائية أهمية كبيرة في البلدان المتقدمة مقارنًة بواقع المرأة المقاولة في الجزائر، إذ 
عدد المقاوالت التي يديرها الرجال أعلى بكثير من تلك التي تديرها النساء.

)1( Temmar H., préface ouvrage les leadeurs de la nouvelle économie Algérienne de Grime Nordine … et Djenidi Sid Ali, Editions 
Publimage 2006.
)2( Thierry VERSTRAETE et Alain FAYOLLE, »paradigmes et entreprenariat «Revue de l’entreprenariat, vol4, n°1,2005.
)3( François Facchini»L’entrepreneur comme un homme prudent« in La Revue des Sciences de Gestion | 29-38.
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- منهج الدراسة
اختيار المقاربة

يقتضي فهم المبادرة المقاوالتية على أساس مقاربة ميدانية، مراعاة السياق االجتماعي والتنظيمي الذي َينشط فيه 
المسّير، فضال عن مراعاة البيئة المباشرة التي يتحرك فيها يوميا. وال يتسنى لنا ذلك إال باالعتماد على المناهج 
التفاعلية التي تذهب إلى عمق الظواهر؛ فاألبحاث التي اشتغلت على الموضوع من بعد، لم تالمس -في الحقيقة- 
سوى وضعيات فجة مألوفة، في الوقت الذي تسمح فيه المالحظات العميقة بفهم الرهانات الحقيقية والسلوك الذي 

يتبناه الفاعلون في مواجهة الوضعيات المختلفة بشكل أكثر دقة ووضوحا.

لهذا السبب رأينا أن نلجأ إلى المقاربة الكيفية معتمدين في ذلك على منهج دراسة الحالة. ولهذا االختيار مبرران:

األول: سعينا إلى تحليل العملية التحفيزية لدى أصحاب المقاوالت، ومن ثم الوقوف على المنطق المرتبط بهذه 
العملية، أي تحليل طبيعة التحفيزات التي تحكم تحركهم. نأمل من وراء ذلك تقديم تفسير عقالني لهذه الظاهرة 
المعّقدة، وسنسعى لهذا من خالل ما يعّبر عنه الفاعلون، ال سيما ما يحّسونه وما يعيشونه وما يسعون إلى إنجازه: 
»فدراسة الحالة هي أداة ناجعة تسمح بالتعامل مع الفاعلين بغرض الوقوف على المعرفة العملية التي اكتسبوها 

وعلى مخزون المعارف االجتماعية التي يوظفونها، التي تسمح لهم بالتحّرك«.)4(

الثاني: تطوير مقاربة تسمح بإجراء مقارنة بين األجيال وذلك من خالل تتبع مسيرتي مؤسستين أنشأتا في إطار 
)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة PME(. ال تسمح لنا طريقة العمل هذه بإجراء بعض التعديالت خالل البحث 
نما بتناول ظاهرة التحفيزات من منظور مسارِها  )على التقنيات، وكيفية جمع البيانات الميدانية مثال( وحسب، واإ
الزمني )كرونولوجي(. تمّكننا هذه المقاربة من التناول والتقديم ألهم األحداث المتوالية التي كان لها فعل في تحفيز 
مسيرات المؤسسات الصغيرة والمتوسط، ومن ثم انتقالهن إلى التجسيد الفعلي لمشاريعهن. وعلى هذا يمكن القول: 

من الممكن صياغة »أجندة تحفيزات« واقعية تخص المسيرات.

وريادة  الشركات  إنشاء  في  المبدعات  للنساء  والمهنية  االجتماعية  الخصائص  تحليل  إلى  البحث  منهج  يرمي 
األعمال في تنظيم المشاريع وتطويرها. تهدف معالجة المعلومات التي جمعت وسجلت خالل المقابالت األولى، 
إلى تحليل العملية التحفيزية واإلبداعية لدى مديرة المؤسسة الصناعية، العملية الدافعة إلى تسيير الشركة وتنميتها.

يهدف المنهج إلى فهم الظروف التي برزت في خضّمها هذه الفاعلة االقتصادية واالجتماعية )هي المقاولة(، 
وتحديِد أهدافها االجتماعية والمهنية والشخصية من خالل مساراتها، وتحليل قدرتها على اإلبداع في ديناميكية 
وتّطور، فضال عن القيود والصعوبات التي واجهت مسارها. الميدان الذي نبحث فيه هو الصناعة، وهو ميدان 
تقتحمه المرأة أكثر فأكثر، إال أن أنشطة صاحبات المشاريع الالتي استثمرن في هذا المجال ال يمكن النظر إليها 
إال ضمن السياق االجتماعي والثقافي، فقد أصبحت المرأة اليوم تتمتع بمهام وتشغل مناصب متميزة للغاية عن 

تلك التي كانت لمن سبقنها.

- أسئلة البحث
أجرينا هذا البحث خالل صائفة 2012، على أساس المقابالت التي أجريت مع ثالث نساء يملكن مؤسسات، 
مؤهالتهن  أساس  على  اختيارهن  كان  ووهران.  العاصمة  الجزائر  متباعدين:  جغرافيين  مجالين  في  وينشطن 
المتعلقة  إلى الصعوبات  المهنية. وال يفوتنا أن نشير  ستراتيجياتهن  ومسارهن السوسيو- مهني، وممارساتهن واإ
بحقل الدراسة، التي واجهتنا ال سيما فيما يتعلق بالولوج إلى ميدان البحث. أحسسنا بنفاد الوقت ونحن نحاول 
ربط االتصال بالنساء المعنيات بالدراسة، فهذا العمل وأشباهه تقتضي بناء عالقة ثقة شخصية معهن. وقد مكنتنا 

المشاركة في الفعاليات المختلفة التي نظمت حول المقاولة من تحصيل معلومات هامة جدا.

)4( Wacheux F. » l’utilisation de l’étude de cas sans l’analyse des situations « 6eme Congrès de l’AGRH, Poitiers, 1995, p129.
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الفاعلون  يضفيها  التي  المعاني  عن  لنا  تكشف  أن  شأنها  من  أنثروبولوجية،  سوسيو-  مقاربة  انتهاجنا  عمليًّا 
على نشاطاتهم، ولتحقيق ذلك صغنا جملة من األسئلة نصوغها ها هي ذي: إلى أي مدى يمكن المرأة في بلد 
ستراتيجيات وممارسات إلنشاء مؤسسة خاصة وتنميتها؟ أيدفع النساَء إلنشاء  كالجزائر أن تتّطور لديها محّفزات واإ
مؤسساتهن الخاصة الفقُر والبطالة أو إرادة الصعود والرقي؟ ماهي مكانة المنطق االجتماعي والعائلي )شبكة 
العالقات، التضامن األسري، مكانة المرأة داخل األسرة، ظروف المرأة( في قيم سيدات األعمال وممارساتهن؟ 
كيف يمكن للمرأة المقاولة أن توّفق بين مكانتها االجتماعية »الموروثة«، ومكانتها المهنية التي تتطلب منها القدرة 
على »التحّكم« في المقام األول؟ هناك سؤال آخر مهم -في تقديرنا- يتعلق بطبيعة الحافز الضروري وقوته )أو 

»القوة«(، الذي يدفع المرأة إلى إنشاء مؤسسة؟

نسوق فرضيات شاملة تسمح لنا بتحليل المسار المقاوالتي لصاحبات مؤسسات، ومشاركتهن في التنمية االجتماعية 
واالقتصادية للمجتمع الجزائري.

يتعلق االفتراض األول بالتأثير الخاص الذي يمارسه المنطق االجتماعي والثقافي الذي تحتكم إليه الذهنيات في 
شأن المقاولة النسائية، وفي إمكانات المرأة المقاولة. ال شك أن إنشاء مؤسسة يعني -ولو جزئيا- تطوير منطق 
فرداني )مستقل(، وهذا يتعارض مع المنطق الجماعاتي المنتشر على نطاق واسع؛ وال سيما عندما يتعلق األمر 

بالنساء المقاوالت.
يرتبط االفتراض الثاني بخصوصية المقاولة النسائية  ومكانتها، في التنمية االقتصادية. فلئن كانت هذه تبدو ظاهرة جانبية، 
 فإنها تندرج ضمن مسار تنمية متواصلة ترجع أساسا إلى بروز المرأة في مجالي التعليم والتكوين بالوتيرة المتصاعدة.)5(

 ويمكن أن نفترض أن النساء المقاوالت يملكن مالمح وديناميكيات متميزة. يميز التحليل هنا بين عّدة أبعاد هي: 
روح المبادرة وكيفية إنشاء المقاولة، والمحّفزات األساسية التي تكمن وراء إنشائها، والمسارات والديناميكيات المتبعة 
التي تسمح للمقاوالت بالحضور في الميدان، والصعوبات والعوامل المحّركة لنشاطهن، وممارساتهن، ومعنى قيم 
العمل وتمثالته لديهن، فضال عن أهمية الشبكات االجتماعية. تهدف هذه األسئلة جميعها إلى رصد التجارب 

الناجحة المختلفة، واقتراح نموذج لحالة »نجاح« مقاوالتية في المجال الصناعي في الجزائر.

- عملية اختيار دراسة الحالة
 ليتسنى لنا اختيار العينات اتصلنا بصاحبات مشاريع ناجحة. وبعد أن اخترنا حالة صاحبة تجربة ناجحة في 
الحالة  اختيار  يحكم  الذي  الرئيس  المعيار  وأّسسنا  مقترحة،  أسماًء  جمعنا  الصناعة،  في  المقاوالتي  االستثمار 
المدروسة والحالتين األخريين، من تواتر أسماء معينة حسب المعلومات المتوفرة لدينا. ومن أجل االختيار اعتمدنا 

على خمسة مصادر رئيسة، هي هذه:
أ- جمعية النساء المديرات. »AME«. هذه الجمعية تجمع بصفة طوعية ربات المؤسسات. طلبنا بوضوح من 
رئيسة الجمعية أسماء النساء اللواتي ترى أنهن نجحن في مشاريعهن االستثمارية في القطاع الصناعي، وتركنا 

لها وقتا كافيا للتفكير، قبل أن نتصل مرارا ونختار ثالثة اقتراحات.
ب- الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة. هذه الوزارة أدارت وطلبت من مؤسسات إنجاز العديد من الدراسات 
حول مسألة »المرأة واالندماج السوسيو اقتصادي« ال سيما المقاولة النسائية. سمح التسيير النشط للوزارة بمسؤولية 

السيدة نوارة جعفر بالولوج إلى عالم النساء المقاوالت وفهمه. وقد قدمت لنا هي أيضا أسماء بناًء على طلبنا.

التي أجريت مع  الترتيبات  للتجارة. سمحت  ج- ANDI )الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار( والمركز الوطني 
ANDI بإنشاء قاعدة معلومات حول واقع المشاريع االستثمارية وخصوصا في الصناعة لدى النساء والرجال.

د- مسح لمديرات المؤسسات: مسح أولّي لربات المؤسسات وللمسؤوالت، بإثراء قاعدة المرشحات، التي على 
أساسها اختيرت الحاالت التي ُدرست.

)5( أ.سالمي منيرة ود.قريشي يوسف: »التوجه المقاوالتي للمرأة الجزائرية«، مجلة الباحث جامعة ورقلة، العدد 08، سنة 2010 ص ص 70-57.
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ه - تأسيس نادي المدير المتميز: إذ اختار السيدة بلبشير نجاة عام 2006، نادي »المديرة المتميزة«، وقد 
وجدت نفسها المرأة الوحيدة المرشحة لهذه الجائزة من بين 28 رجال، واختيرت لكونها نموذجا للنجاح في المقاولة 

الصناعية. سمح اختيار امرأة لكونها صاحبة مقاولة ناجحة، بإضفاء الشرعية، وتعزيز أكثر للمؤسسة النسائية.

يتجلى من بين مجموع المعطيات مؤشر النجاح المهني الذي ارتكزنا عليه، وهو البروز على المستوى الدولي. 
فالنجاح داخل الوطن مهم، لكن االنتقال إلى مرحلة تصدير المنتوجات إلى الخارج هو الذي فرض اسم نجاة 

بلبشير نموذجا.

»SIMAP« خصائص الحالة الصناعية الرئيسة: مؤسسة
تمكنت هذه المؤسسة من تحقيق النجاح مع الصعوبات التي وجدت منذ االستقالل، وتعود هذه الصعوبات إلى 
هيمنة القطاع العام في االقتصاد الجزائري الذي كانت تديره الدولة خالل المدة ما بين 1962 و1985، وأّدى 

هذا إلى وجود قطاع خاص إال أنه منحصر في الصناعة التقليدية فحسب.

»األروقة  أسواق  مع مصالح  عقدا  وّقعت  )إذ  الجزائرية  السوق  في  توسعت  نما  واإ  ،SIMAP تطّور يتوقف  لم 
البالستيكية كالبراميل واألحواض والدالء،  المنزلية، والمنتجات  لتوفر لها منتجات من مثل األدوات  الجزائرية« 

والمبردات وسالل الغسيل(، وشرعت بعدها في االستثمار في الخارج.

 تميزت المدة الممتدة ما بين 1986 و2006)6(، بإعادة الهيكلة وخوصصة االقتصاد الوطني. بدأت إثر ذلك 
المنافسة وفتح مجال االستيراد، وأّثر ذلك على أسعار السلع المنتجة محليا. بدأت SIMAP في خضم هذا الوضع، 
نتاجها، مما مّكنها من االستحواذ على  بالبحث عن األسواق في الخارج، وبرزت في ابتكار األدوات المدرسية واإ
القلم  أنتجته »على  الذي   PENTEL »بالقلم نجاة: »قضيت  السيدة  السياق تصرّح  الوطنية، وفي هذا  السوق 
الشهير BIC«. وفيما يتعلق بالتصدير الذي باشرته SIMAP، كانت العراق أهم وجهة، حيث صّدرت لهذا البلد 
كميات كبيرة من المنتجات: نحو ما يقارب 60 مليون ممحاة، و180 مليون قلم رصاص و36 مليون كراس، 
وتسنى للمؤسسة تصدير هذه المنتجات للعراق بعد توقيع عقد غطى المرحلة الممتدة من عام 2001 إلى 2003، 

)وهي مدة الحصار والحرب على العراق(.

السيدة نجاة من وهران تبلغ من السن حاليا 63 سنة، كانت حتى سن 29 سنة امرأة ماكثة بالبيت بعد أن أصبحت 
أرملة ذات أوالد أربعة، تزوجت مرة ثانية ولديها طفالن آخران، تمتلك بكالوريا في االقتصاد التقني، وتابعت تكوينا 
لمدة ستة أشهر في التجارة بمعهد بالعاصمة. ورثت سنة 1978 من زوجها مؤسسته SIMAP، التي تأسست 
عام 1968، المتخصصة في صناعة الحقن البالستيكية. ومنذ أن أصبحت قائدة لهذه المؤسسة كانت دائما تلقى 

الدعم من أصدقاء زوجها وشركائه خصوصا اإلسبان منهم.

خصائص المؤسستين الفرعيتين

»SARL« أ- لين للضمادات
تسكن السيدة ريم بالجزائر العاصمة، وهي امرأة شابة، 32 سنة، متزوجة ولها طفالن، أنجزت دراسات في القانون، 
متحصلة على ماستر في التجارة من إنكلترا. سبق لها أن شغلت منصب أمين صندوق في البنك الجزائر الخارجي، 
أجرت تكوينا في اللغة اإلنجليزية لتتقنها، وتكوينا آخر في الصين يتعلق باالبتكار الصيدالني، ولم تكتفي بهذا 
السيدة ريم  أنشأت  الصناعية.  الميكانيك  في مجال  للتكوين  وقتها  أنفقت  نما  واإ السابقة،  المجاالت  في  التكوين 
مؤسستها المتخصصة في مجال المستحضرات الصيدالنية عام 2003، إال أن االنطالقة الحقيقية لم تكن إال في 

عام 2006، ويساعدها في عملها شقيقها.

)6( Société d’injection de plastique …, héritage de son mari )décédé(, veuve à 29 ans, chargée d’une famille de enfants.
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 »SARL«ب- بيت بايت الجزائر
تعيش السيدة مونية )MOUNIA( بالعاصمة، 42 سنة، متزوجة ولها أربعة أطفال، حائزة على شهادة بكالوريا في 
الرياضيات، وأجرت تكوينا دام ثالث سنوات في المحاسبة وفي اإلدارة والتسيير)المناجمنت(. أنشأت عام 2004 
مع أخيها وشريكها الكيميائي مؤسسة متخصصة في مبيد للحشرات غير سام، ُتشغل حوالي عشرة عّمال. بدأت 

المؤسسة نشاطها الفعلي شهر أبريل من عام 2006.

1 - نظرة عامة لتطور المجال االقتصـادي ومكانة المقاولة في الجزائر
التنمية  إستراتيجية  تّطور  التذكير بخصائص  بالضرورة  يقتضي  الخاصة  النسائية  المقاولة  تناول مسألة ظهور 
في  وتردد  2000 وما سبقتها من خيارات  منذ عام  االقتصادية  االنطالقة  تعطي  إذ  الجزائر،  في  االقتصادية 
القرارات، معنى خاصا للجهود المبذولة من أجل الحفاظ على مبادرات الخواص وتطويرها، ال سيما في القطاع 

الصناعي.

1.1 مقاربة تاريخية للسياسات الصناعية الجزائرية
ال يهدف تحليل السياسات االقتصادية إلى الكشف عن مدى فاعليتها بقدر ما يبّين المكانة المركزية التي شغلتها 
الصناعة في االقتصاد واإليديولوجية السياسية الجزائرية. يبدو لنا هذا التحليل ضروريا لفهم الوضع الحالي لقطاع 

الصناعة والمشاريع المرتبطة به.
إلى مجتمع  االنتقال من مجتمع زراعي  الثامن عشر  القرن  أواخر  أوروبا  في  األولى  الصناعية  الثورة  أحدثت 
صناعي. نتج عن هذا التحّول االقتصادي تحوالت اجتماعية وسياسية، حيث أدت تلك الثورة إلى قطيعة مع 
الماضي. يرّكز كارل بوالني على أهمية التغيير االجتماعي أكثر من تركيزه على االبتكارات التقنية عامال للثورة 
الصناعية. يكمن أحد العناصر الرئيسة -حسب رأيه- في القبول باقتصاد السوق؛ ألنه يجعل من طبيعية العمل 
التي  الرأسمالية  البرجوازية  بإنشاء  ممكنة  التقليدي  اإلقطاعي  المجتمع  مع  القطيعة  أضحت  سلعتين)7(.  والمال 

استطاعت أن تعارض طبقة من النبالء اإلقطاعيين.
تختلف منطلقات الثورة الصناعية األوروبية اختالفا كبيرا عّما ألفناه في العديد من بلدان العالم الثالث، حيث تسند 
مهمة التنمية االقتصادية إلى الدولة. تركز األطروحات التنموية في تلك المدة على ضرورة التصنيع كونه أداة 
للتنمية. ُوينظر إلى التصنيع بوصفه عامال أساسيا في التنمية على وجه التحديد؛ ألن التاريخ أثبت أنه المسار 
الذي سمح بتطور القوى األوروبية الكبرى. ومع ذلك فإن القواعد االجتماعية واالقتصادية والسياسية للتصنيع في 

الجزائر تختلف كثيرا عن تلك التي كانت سائدة في أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر.
ويمكن التمييز بين مرحلتين من تاريخ الصناعة الجزائرية. تتميز المرحلة األولى بمسار تصنيع حدث في إطار 
اقتصاد موّجه. وبدأت المرحلة الثانية )1986 - 2006( بعد الصدمة النفطية عام 1986، التي أنهت احتكار 
القطاع العام مجاَل التصنيع. تميزت هذه المرحلة بالجدل الناشئ بين الدولة والسوق، ال سيما فيما يتعّلق بمهمة 

الدولة، التي تتجلى في االنسحاب التدريجي للدولة من مجال التصنيع.

1. 1-2 القطاع العام هو الفاعل الرئيس في التنمية 1985-1962 
عرفت الجزائر ما بين 1962 و1985، ظاهرة تصنيع مكثفة أشرفت عليها الدولة وأخضعتها لرقابتها. يمكن أن 
نسمي هذا النموذج االقتصادي باالشتراكي أو االقتصاد المّوجه الذي يجعل من الدولة الفاعل والمسير لعملية 
التصنيع في الوقت ذاته. ال نبتغي في هذا الجـزء دراسـة ميالد الصناعة فقط، ولكن أيضا ما يبدو أنه كان يمثل 
نضوجها من حيث االستثمار وحجم اإلنتاج والعمالة. برزت فـي القـطاع الصناعي العديد من الميزات تستحق 

)7( Polanyi, Karl, La grande Transformation aux origines politiques et économiques de notre temps, Trad. C. Malamoud et M. 
Angeno, Paris, Gallimard, 1983.
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أن نفهمها اليوم من أجل فهم القضايا الراهنة التي تواجه تّطور الصناعة الجزائـرية. يمـكن أن نـقـف علـى ثــالث 
مــراحل في عملية التصنيع في الجزائر، تتميز المرحلة األولى بتبلور معالم اقتصاد وطني، ويبدو هذا ضروريا 
بوصفه مرحلة أولية لبروز التصنيع نفسه، ولكنه يسمح في الوقت نفسه بفهم أفضل للمكانة التي احتلها الصناعة. 
حسم خالل المرحلة األولى الممتدة بين سنة 1962 )سنة االستقالل الوطني( وسنة 1966 )بوصفها آخر سنة 
قبل الشروع في تبني االقتصاد المخطط(، في اختيار نموذج التنمية. يأتي بعد ذلك التخطيط الذي هو اللحظة 
كافة  الذي شمل  بالتصنيع  المرحلة  هذه  تميزت  الثانية.  في مرحلته  الجزائري  االقتصاد  أدخلت  التي  المحورية 
الميادين، الذي أشرفت عليه الدولة، واستمرت هذه المرحلة إلى غاية 1979. شّكل التصنيع خالل هذه المرحلة 
النشاط المحوري، ولم ُيتساءل عنه إلى غاية تنظيم المؤتمر الرابع لجبهة التحرير الوطني، الذي شرعت إثره الدولة 
عالن في الوقت ذاته عن بداية المرحلة الثالثة. في إعادة الهيكلة، التي هي مؤشر لقطيعة مع المراحل السابقة واإ

إنشاء اقتصاد وطني 1966-1962
ال يزال االقتصاد الجزائري في أعقاب االستقالل يعاني من التبعية الكبيرة. وتميزت هذه المدة ببسط اليد على 
الثروة الوطنية، والبحث عن نموذج تنمية كفيل بتحرير الجزائر من التبعية االقتصادية لفرنسا. مّرت هذه التنمية 
من خالل عملية تصنيع مهمة. أسهم هذا القطاع بقيمة مضافة انتقلت من )18.13%( إلى )25.67%( من 
الناتج المحلي اإلجمالي خالل المرحلة الممتدة من 1963 إلى 1966. تزايد إنتاج المحروقات بنسبة )%44( 
األمر الذي مّكنه من الهيمنة على اإلنتاج بنسبة )60%( من القيمة المضافة في المجال الصناعي، بينما لم 
يتجاوز نصيب الصناعات اإلنتاجية نسبة )25.1%(. توضح هذه النسب كثيرا طبيعة النمو المتبع)8(، الذي أثار 

جدال ونقاشا كبيرين، بين المعارضة من الليبيراليين واالشتراكيين. 

القطاع الصناعي »التسيير الذاتي«
أدى رحيل المالكين واإلطارات األوروبيين، إلى احتضان ما عرف بالتسيير الذاتي للمؤسسات، في مارس 1963، 
الذي ُجّسد في 500 مؤسسة في القطاع الصناعي، توظف 1500 عامال. كانت هذه الشركات صغيرة في الـغالب 
فــإن )36%( منها تشغل من 4 إلى 10 ُعمال و)49%( بين تشّغل بين 11 و50 عامال. وأنشطتها متنوعة 
أهمها البناء )31%( والمواد الغذائية )26%( والخشب )17%( والمعادن )14%(. خضع هذا القطاع لوصاية 
بيروقراطية شملت مسائل التسويق والتمويل واإلمداد. وللتذكير هذه المؤسسات استوعبتها الحقا الشركات الوطنية 

التابعة للقطاع العام.

القطاع العام
كان تشكيل الشركات الوطنية يهدف أساسا إلى التحّكم في القطاعات الصناعية الرئيسة. وصَف الميثاق الوطني 
المؤسسة الوطنية على أنها »الشكل النهائي للملكية االجتماعيـة«. تنشأ هذه الشركات الوطنية بأشكال مختلفة 
منها شركات جديدة وأخرى نجمت عن عملية التأميم، وبرزت أحيانا أخرى نتيجة شراء األصول األجنبية وتغيير 
االسم، أي نتيجة استمرار الشركات القائمة من قبل. من بين الشركات التي أنشئت في تلك المدة: سوناطراك عام 
1963 في قطاع المحروقات، التي بلغ إنتاجها )11.5%( عام 1966، وSNS عام 1964 لصناعة الحديد 
والصلب، وNTA عام 1963 للتبغ والكبريت وSOMEA للهندسة الميكانيكية والصناعات الفضائية - الجوية. 
وأسست هذه الشركات بموجب مرسوم أو أمر )بعد 19 يونيو 1965(، ولها مقر في الجزائر العاصمة وهدف 

اجتماعي ورأس مال. كل شركة وطنية لديها احتكار في مجال إنتاجها.

)8( Brahimi. A, Stratégies de développement pour l’Algérie, Paris, Economica, 1992, p 73-74.
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ج- القطاع الخاص
لقي القطاع الخاص معارضة كبيرة ما بين 1962 و1966، فقانون االستثمـار لعام 1963 لم يعكس حماسا كبيرا 
لهذا القطاع، حيث إن لجنة االستثمار لم تعتمد في المدة الممتدة ما بين 1963 و1966 سوى 76 ملفا، التي 
ال تسمح إال بخلق 3075 منصب شغل، في وقٍت توّجهت فيه االستثمارات األجنبية إلى قطاع المحروقات حيث 

نجد أن الشركات األجنبية ما زالت تمثل األغلبية.

أفضى تطبيق قانون االستثمار الثاني لسنة 1966 إلى اعتماد 60 طلبا خالل الثالثي األخير من عام 1966، 
ومع ذلك فإن قطاع الصناعة الوطنية الخاص ال يزال ضعيف نسبيا، كونه بقي محصورا في األنشطة الحرفية، 
باستثناء عدد قليل من الشركات مثل بن شيكو وتمزالي اللتين أممتا بسرعة. لم يتمّكن القطاع الخاص من االندماج 
في عملية اإلنتاج، وكان بوسع هذا القطاع أن ينجز عمال مكمال للقطاع العام الذي لم يكن في استطاعته ضمان 

اإلنتاج في كافة المجاالت.

االستثمار الهائل في الصناعات، وارتفاع االقتصاد المخطط 1969-1967
خضعت التنمية الصناعية الجزائرية ما بين 1967 و1969 إلى الوتيرة التي فرضتها المخططات المتالحقة التي 
سعت في مجملها إلى إرساء قاعدة صناعية كبيرة. رصد المخطط الثالثي 1967-1969 والمخططين الرباعيين 
1970-1973 و1974-1977 مبلغا قدره 300 مليار دينار لالستثمار في الصناعات، هذا ما يترجم إرادة 
ميثاق الجزائر في جعل التصنيع المحرَك األساسي للتطور والتنمية في الجزائر. بلغت إسهامات هذه االستثمارات 
نسبة )45%( من الناتج المحلي اإلجمالي سنويا بفضل تأميم قطاع المحروقات، مما خلق رأس مال عام معتبرا. 
امتدت هذه الحركة إلى تأميم معظم الصناعات، مما سيشّكل القطاع العام بوصفه القطاع المركزي في التسيير، 
ويجعل من الدولة المتعامل الرئيسي المهيمن على اإلنتاج ورأس المال. اهتمت الدولة أكثر بالصناعات الثقيلة 

المنتجة لرأس المال وتّبنت التخطيط لتجسيد المشاريع المختلفة.

أ-احتكار الدولة بوصفها – مقاوال
عدد  بلغ  التخطيط.  أساس  على  يقوم  االستثمار  وكان  السبعينات،  منتصف  غاية  إلى  التأميم  عملية  استمرت 
الوحدات 1165 وحدة في القطاع الصناعي)9( نهاية السبعينات ولجأت بذلك الدولة إلى تنظيم الشركات الوطنية 
حسب فروع النشاطات الصناعية، لدعم تنفيذ االستثمار وتطوير اإلنتاج. ُنظمت الشركات الوطنية في منشآت 
كبيرة مجمعة تخضع فروعها لتسيير مركزي. وبقيت مرتبطة بالسوق الداخلية، ولم تكن تشتغل في ظل الشروط 

التي تفرضها المنافسة.

ُرّكز على الصناعات الثقيلة التي تنتج المواد األساسية »اإلستراتيجية« مثل الصلب واألسمدة، وهي مواد ضرورية 
لها آثار مهمة. لم يظهر -حسب Perroux - النمو بالتوازي، أي في كل مكان وفي الوقت نفسه، بل حدث 
النمو في نقاط أو أقطاب بدرجات متفاوتة بشكل كبير، إذ انتشر خالل قنوات مختلفة، وكانت له أثار متباينة 

تباين المجاالت االقتصادية.

كان التمويل الذاتي خارج قطاع المحروقات ضعيفا، فوجب بذلك على قطاع المحروقات تمويل االستثمـارات في 
الصناعة الثقيلة حتى يتسنى تحويل الريع إلى رأسمال. فكان على اإلستراتيجية االستثمارية أن تحّقق هدفين: 
ضمان تمويل خارجي لتحقيق أقصى قدر للريع من جهة، وتمويال داخليا لتكثيف عملية التصنيع الموجهة نحو 

الداخل. وتجلت الصعوبة فيما بعد في توفير هذا التمويل.

)9( Sadi Nacer-Eddine, La privatisation des entreprises publiques en Algérie: objectifs, modalités et enjeux, Paris, l’Harmattan, 
2005, p 28.
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ب- استثمـارات ضخمـة غير منتجة
تميزت التنمية الصناعية خالل هذه المدة، باستثمارات ضخمة في الصناعة الثقيلة، التي كانت في طليعة مسار 
 التصنيع. إذ تراوح معدل االستثمار خاللها بين )45%( و)50%( من النـاتج المحـلي اإلجمـالي، وبـلغ نـصيب الفرد 
1260 $ عام 1980، مما جعله واحدا من أعلى المعدالت في العالم)10(. سيطرت المحروقات على )%50( 
من االستثمارات الصناعية و)25-30%( من إجمالي االستثمارات لضمان زيادة اإلنتاج والتنقيب. فقد بلغت 
االستثمارات الصناعية خارج المحروقات في المخطط الثالثي والمخططين الرباعيين 39.4 مليار دينار. وقاربت 
نما تجاوز  االستثمارات المحققة 70 مليار دينار. ومن المالحظ أن حجم االستثمارات لم يكن كبيرا فحسب، واإ
االستثمارات  حجم  توزيع  التالي  الجدول  ويوضح  المخططة(.  االستثمارات  من   %175( المخططات  توّقعات 

)بماليين دج( باستثناء المحروقات)11(.

الجدول )1(: توزيع االستثمار الصناعي 1978-1967

78 - 196769 - 196773 - 197078 - 1974 

المنجز ب
المتوقعالمنجزالمتوقعالمنجزالمتوقعالمنجز%

71.1540250219007520520015802200صناعة قاعدية

500 15.459030400013201200370الصناعات التحويلية

400 13.406670260021801400440الطاقة الكهربائية والمناجم

3100 55950285001102078002390المجموع

أسندت لصناعة المواد األولية أهمية خاصة، حيث استحوذت على أكثر من )70%( من االستثمارات الصناعية 
ما بين 1967-1978 خارج المحروقات، مما يترجم األولوية التي أعطيت للصناعة الثقيلة. ورصد لها رأس مال 
كبيٌر، وهذا ما تترجمه المبالغ التي رصدت لليد عاملة، حيث خصص مبلغ 300.000 دج لكل منصب يستحدث 
في هذا القطاع، أي ما يقرب من 5 أضعاف المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال. ولكن تركيز رأس المال 
في الصناعة الثقيلة كان على حساب السلع التي تنتجها الفروع الصناعية، التي كانت متجهة نحو السوق النهائية.

جهود إعادة الهيكلة 1985-1980
تسديد  من  مكنتها  للجزائر  كافية  إيرادات   1979 عام  اإليرانية  الثورة  نتجت عن  التي  النفطية  الصدمة  وفرت 
عادة هيكلة الصناعة الوطنية وكان ذلك دون المساس بالتنظيم العام لالقتصاد الجزائري. أقرت توجيهات  الديون واإ
المخطط الخمـاسي أن إعادة هيكلة الشركات »تهدف إلى تلبية االحتياجات المتزايدة التي يتطلبها النمو االقتصادي 

وحاجات المواطنين من خالل:
- تحسين ظروف العمل.

- تحكم أفضل في وسائل اإلنتاج.
- التزام المؤسسات بالنتائج، وذلك وفقا لألهداف التي يضعها التخطيط الوطني.

أفضى هذا اإلصالح التنظيمي الذي ُشرع فيه منذ عام 1982، إلى نتائج أهمها المركزية جزئية في صنع القرار، 
عادة الهيكلة المالية؛ أي إعادة  عادة هيكلة تنظيم المؤسسات الوطنية من خالل تحويلها إلى وحدات صغيرة، واإ واإ

تنظيم ميزانياتها العمومية.

)10( Sadi Nacer-Eddine, op. cit, p 27.
)11( Brahimi A, op. cit, p 127.
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نحـو التخـطيـط الالمـركـزي
تميز المخطط الخماسي 1980 - 1984 بإشراك فاعلين جديدين في مرحلة تطوره. كان الهدف منه تجاوز 
التعقيدات الكبيرة التي واجهتها في السبعينيات من القرن الماضي الشركات الناجحة القادرة على تمويل نفسها 
والمشاركة في تراكم الثروة الوطنية، واختيار تجزئة المركبات الكبرى إلى مؤسسات متوسطة حتى تكون المهام 
أكثر دقة وانسجاما. ونظرا لبطء التغييرات الناجمة عن إعادة هيكلة، لم يكن تنفيذها سوى تنفيذ تدريجي ما بين 

1981 و1984.

حّولت هذه الخطوة القطاع العام تحويال جذريا، تزايد عدد الشركات من 150 عام 1980 إلى 480 نهاية عام 
1982)12(. استحوذ قطاَعا البناء والصناعة على العدد األكبر من المؤسسات الجديدة، وكان قطاع الصناعة وحده 
يشرف على 126 شركة في ماي 1983)13(. وسمحت إعادة الهيكلة المالية التي رافقت العملية، بتسوية ميزانية 

المؤسسات العمومية، حتى يتسنى لها االنطالق من جديد.

2.1-2 الخروج من االقتصاد الموجه: إعادة الهيكلة، والخوصصة والتردد 2006-1986
تنفيذ سياسة الخوصصة الذي شرع فيه رسميا يندرج ضمن استمرارية عملية إعادة الهيكلة التي بدأت في سنوات 
بسبب  حسنة،  لنتائج  العمومية  المؤسسة  إحراز  بعدم  األولى،  المرحلة  في  الخوصصة  تبني  فّسر  الثمانينات. 
المشاكل التي عرفتها هذه المؤسسات فيما يتعلق باإلدارة والتسيير في المقام األول. وكان ذلك في المرحلة الثانية 

التي بدأت عام 1994 بسبب دخول الجزائر في أزمة المديونية وعدم قدرتها على تسديد ديونها.

سيفرض صندوق النقد الدولي -في ظل هذه المعطيات- سياسات الخوصصة، على رأسها مخطط التصحيح 
الهيكلي بوصفه -أساسا- حال خارجيا، يمثل اللحظة الفارقة مع كل السياسات المنتهجة من قبل.

بوتفليقة.  العزيز  الرئيس عبد  الدولي عام 1998 وانتخاب  النقد  نهاية شروط صندوق  الثالثة مع  المرحلة  تبدأ 
تميزت هذه المرحلة باستقرار عدم الوضوح فيما يتعلق بمكانة قطاع الصناعة وتنظيم االقتصاد عموما. قد تبدو 
السياسات المطبقة متناقضة، حيث إنها تتبنى مخطط الخوصصة وتسعى في الوقت ذاته إلى استعادة سيطرة 

الدولة على القطاع العام.

محاوالت االنتقال إلى استقاللية المؤسسات العمومية 1993-1986
انخفاض سعر المحروقات من 30 دوالرا إلى 10 دوالرات للبرميل بعد الصدمة النفطية عام 1986 وأزمة الديون 
التي تسببت في انغالق تدريجي لألسواق المالية في الجزائر خالل تلك العشرية، ستكشف عن الضعف الهيكلي 

لالقتصاد الجزائري.

تثمين االستثمار الخاص
 حمل دستور فبراير عام 1989 أولى الضمانات لرأس المال الخاص. إذ ينص في مادته 49 على »حق الملكية 
ويتم  القانون؛  إطار  في  إال  األمالك  يمكن مصادرة  أنه »ال  20 على  المادة  وأكدت  الميراث«  الخاصة وحق 
التعويض بشكل منصف وعادل«. بّين الدستور أيضا في المادتين 17 و18 الفرق بين الملكية العامة التي هي 
ملك للمجتمع الوطني مثل الماء والتربة والغابات، وبين الملكية الخاصة. اسُتكمل الدستور بقانون 1991 الذي 
ينص على توحيد السجل التجاري الذي يجعل المؤسسات التجارية للقطاع العام والمؤسسات التجارية الخاصة 
في الدرجة نفسها؛ ألن السجل التجاري أسسته العدالة ال اإلدارة. يضمن قانون النقد والقرض حرية نقل األرباح، 

)12( Brahimi, Abdelhamid, op. cit, p 286.
)13( Sadi Nacer-Eddine, op. cit, p 33.
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ورؤوس األموال، والدخل، والفائدة وريع الشركات التي تستثمر في الجزائر نحو الخارج. وفي األخير نقول: إن 
البنوك التي كانت تابعة للدولة تحّولت إلى شركات ذات أسهم، وأضحت بفعل ذلك لها حرية التصّرف مع أي 
المصرفي  القطاع  في  المنافسة  االنفتاح  هذا  سيضاعف  السواء.  على  العمومية  والشركات  الخواّص  متعامل، 
هذه  تهدف  الدولية.  للبنوك  التابعة  الفرعية  الشركات  ذلك  في  بما  بنوك خاصة،  بإنشاء  السماح  بعد  سيما  ال 
اإلصالحات -في المقام األول- إلى جلب رؤوس األموال األجنبية في شكل استثمارات مباشرة منتجة، من أجل 
الخروج من وضعية المستورد- المقترض، التي ميزت الوضع في الجزائر، ومع ذلك، فإن عدم استقرار المناخ 

االجتماعي والسياسي الذي ساد ابتداء من عام 1991 لم يشجع معظم المستثمرين.

سيرافق هذا االعتراف بالمكانة االقتصادية لرأس المال الخاص، تنازٌل واسع عن عقارات الدولة وممتلكاتها، أولها: 
بيع العقارات لمستأجريها؛ ثانيها: توزيع األراضي الفالحية التابعة للدولة ابتداء من عام 1987.

1-3.2 اإلستراتيجية الصناعية الجديدة 2011-2007
ستنعش اإلستراتيجية الصناعية الجديدة )NSI( اآلفاق التنموية المبرمجة، مستفيدة من التجارب الماضية. فهي  
التفسير الذي أعطته المؤسسات الدولية والخطاب السياسي في الجزائر، لفشل السياسات الصناعية السابقة في 
عدم فعالية الهيكلة المعتمدة في االقتصاد الموجه، ومن َثم يكون اقتصاديا غير فّعال. وقد تم تبني هذه االنتقادات 
الليبرالية، ويبدو أن هناك في الجزائر اليوم إجماعا سياسيا على أن االقتصاد الموجه لم يعد مرغوبا فيه. ومع 
ذلك كان للتجارب التي ُشرع فيها، الهادفة إلى إعادة هيكلة االقتصادات النامية، عواقب وخيمة مّما وضع نجاعة 
»توجهات الليبرالية الجديدة« المنسوبة إلى »اتفاقية واشنطن« في موضع تساؤل. في هذا السياق األيديولوجي برز 
مشروع اإلستراتيجية الصناعية الجديدة، الذي يطالب رواده باقتصاد مختلط. يقدم هذا المشروع على أنه محفز 
ليس قائما على العراقيل، إذ ُأعد وفقا لقواعد الحكم الراشد، من خالل إشراك مختلف المتعاملين، وجعل الدولة 
ضامنا لتوازن السوق، وفاعال من الفاعلين في التنمية االقتصادية. بناء على هذا الهدف المعلن، تصبح الدولة 

ضامنة لمهمتها على أنها دولة الحماية في ظل اقتصاد رأسمالي عصري.

نشاء المؤسسة 2. السياسات العمومية واإ
أظهرت الدراسات أن المقاولة النسائية تحتل أهمية كبيرة في البلدان المتقدمة. ويظهر من خالل واقع المقاولة 
النسائية في الجزائر، أن المعدالت منخفضة، وأن عدد الشركات التي يسيرها الرجال أعلى بكثير وأهم من تلك 

التي تسيرها النساء.

تبنت السياسة العمومية مبادرات طموحة الغرض، منها تشجيع المبادرة الخاصة وهو ما سيتجسد   من خالل آليات 
متعددة، مثل ANDI, ANSEJ, ANGEM, CNAC. مع أن هذه اآلليات أسهمت في تخفيض نسبة البطالة، 
إال أن المعدل ال يزال في حدود )10%(. ويعّد الشباب والنساء وحاملو الشهادات من أكثر الفئات تضررا من هذه 
الظاهرة، أي إن المرأة والشاب وحامل الشهادة، معرضون أكثر من غيرهم لظاهرة البطالة، ومن ثّم استهدفت فهذه 
السياسات هذه الفئات من خالل دعم خلق فرص العمل لديها. تمثل النساء )15.7%( من مجموع أرباب العمل 
والمستقلين. وترتفع نسبة وجودهن في المناطق الحضرية، إذ تصل )20.1%( وتنخفض في المناطق الريفية 
إلى )13.9%(. وترتفع نسبة النساء الموجودات في وضعية العمل المأجور مقارنة برائدات األعمال قليال حيث 
تبلغ )16.5%(. وحتى في وضعية العمل المأجور هناك تفاوت بين المناطق الحضرية، حبث تصل النسبة إلى 

)20.1%( بينما تنخفض في المناطق الريفية إلى )%6.6(.
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ONS الجدول)2(: وضعية العمل في عام 2010 وفقا لمعدالت البطالة/العمل

المجموعالريفيالحضري

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

52341126636030273483375826114749735الفئة العاملة خالل المرحلة

15323081840891144103424234522874المستخدمون والخواص

188347323567965685226795293208األجراء الدائمون

16932911984118977126528823683250األجراء غير الدائمين والمتربصون

1275418115172223278125404إعانات عائلية

494260754234873227293481076الفئة البطالة

572913867115326143636978990182210812الفئة النشطة خالل المرحلة

10%19.1%8.1%8.7%7.2%10.6%18.%8.6%نسبة البطالة

41.7%14.2%68.9%41.3%9.9%71.5%41.9%16.3%67.5%نسبة النشاط االقتصادي

 ONS / 2010 :المصدر

أمام الضعف والقدرة القليلة لسوق العمل المأجور، وجدت النساء في المقاولة حال يمّكنهن من المشاركة في الحياة 
النشطة. من مجموع 1.126 مليون امرأة عاملة، حوالي 3/10 منهن سواء ُمستخِدمات أو مستقالت)14(.

 ANDI ، ANSEJ،لتشجيـع مـشـاركـة المـرأة فـي الحـيـاة االقتصـاديـة وضـعـت الدولـة وسـائـل وأجـهزة مـختلـفة، مثل
ANGEM، التي تحقق نموا مطردا. وسنقدم النتائج بإيجاز.

أ - ANDI فرصة لولوج النساء مجال االستثمار الصناعي بوتيرة متسارعة
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، تهدف إلى:

1 - مهمة اإلعالم:
- توفير خدمة االستقبال وتقديم المعلومات للمستثمرين، في جميع المجاالت الجديرة باالستثمار. 

نتاج ونشٌر خالل وسائل اإلعالم المالئمة التي تمكن من تبادل المعلومات والبيانات، وجميع  - جمٌع ومعالجة واإ
الوثائق التي تسمح بفهم أفضل لمجاالت األعمال والتشريعات والتنظيمات التي تخص االستثمار، بما في ذلك 

المجاالت القطاعية.
- إنشاء نظم المعلومات التي تسمح للمستثمرين بالوصول إلى البيانات االقتصادية، ال سيما المراجع أو مصادر 

المعلومات الالزمة إلعداد مشاريعهم.
- وضع وسيلة اتصال -إذا لزم األمر- توفر الخبرات والمعلومات خدمًة للمستثمرين.

- ضمان خدمة نشر البيانات المذكورة.

)14( Ministère Délégué, Chargé de la famille, et de la condition Féminine Agence Belge de Développement, TDR – ALG 05/015/11; 
Etude sur l’entreprenariat féminin en Algérie CONDIFEM - Appui institutionnel au ministère, délégué chargé de la famille et de la 
condition Féminine.
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ب- مهمة أخرى:
- وضع مصلحة واحدة غير مركزية تضمن كافة الخدمات وفقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي 356-06 المتعلق 

.ANDI بتأسيس
- رصد العقبات والعراقيل التي تعيق تحقيق االستثمار، أيا كان نوعها، وعرضها على الوزارة الوصية التخاذ 

التدابير التنظيمية والقانونية لتجاوزها.
المتعلقة باالستثمار، وتأسيس الشركات وممارسة األنشطة.  القواعد واإلجراءات  - إجراء دراسة تسمح بتبسيط 
اإلسهام باقتراحات تقدم سنويا للسلطة الوصية من اجل تخفيف اإلجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وتبسيطها، 

وتحقيق المشاريع.

ج- ترقية االستثمار:
- تشجيع كل نشاط إعالمي وكل مبادرة تهدف إلى الترقية والتعاون مع المؤسسات العمومية والخاصة، سواء 
أكانت وطنية أم أجنبية، وهذا يسمح بترقية المناخ العام لالستثمار في الجزائر، وتحسين صورة العالمة التجارية 

للجزائر في الخارج وتعزيزها.

- ضمان الخدمة في مجال عالقات األعمال وتسهيل االتصال بين المستثمرين غير المقيمين مع المتعاملين 
الجزائريين، وترقية المشاريع وفرص األعمال.

- تنظيم ندوات، وملتقيات، ومؤتمرات، وأيام دراسية وتظاهرات أخرى متعلقة بهذا الموضوع.

- المشاركة في التظاهرات االقتصادية في الخارج، المتعلقة بإستراتيجية تشجيع االستثمار، التي وضعتها الجهات 
المعنية للحفاظ على عالقات التعاون مع منظمات المهتمة باالستثمار وتطويرها.

- ضمان خدمة االتصال مع عالم األعمال والصحافة المختصة.

- استغالل كل دراسة أو معلومة متعلقة باالستثمار، لها صلة بالتجارب المتشابة التي نفذت في دول أخرى. 

د- في إطار مهمة المساعدة:
- تنظيم خدمة االستقبال والتوجيه والتكفل بالمستثمرين.

- إنشاء مصلحة للخدمات االستشارية، من أجل تلبية حاجة المستثمر لخبرة خارجية.

- مرافقة المستثمرين ومساعدتهم لدى إدارات أخرى.

باإلجراءات  عنهم-  نيابة   - والقيام  الجزائر  في  المقيمين  غير  المستثمرين  مّوحدة الستقبال  - وضع مصلحة 
المتعلقة بتجسيد مشاريعهم.
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انطالقا مما يتطلبه مشروع متوسط سنويا، نالحظ أوال أن متوسط   مبلغ المشاريع يميل إلى االنخفاض لدى الرجال 
والنساء على السواء، وهذا ابتداء من عام 2005. ويظهر أن التغير في متوسط   تكلفة المشروع حسب الجنس يبقى 
لصالح المرأة. ففي الوقت الذي ينخفض فيه متوسط   تكلفة المشروع إلى نحو 26 مليون دينار في السنة للرجال، 
لم ينخفض هذا المتوسط   لدى النساء إال بحوالي 12 مليون دينار سنويا. حصل انخفاض في معدل االستثمار مع 
أن االقتصاد الكلي متوجه لصالح البالد )6% من الناتج المحلي اإلجمالي( وهذا ما سمح للنساء المقاوالت في 

عام 2010 من الحفاظ على مشاريعهن أكثر من الرجال)15(.

توزيع الواليات بحسب عدد فرص العمل التي تخلقها الشركات الصغيرة والمتوسطة )امرأة(

)16(ANDI المصدر: خريطة رسمت على أساس بيانات

)15( Missions de l’Andi inscrites dans le Décret exécutif 06-356 du 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement 
de l’Andi. 
Ministère Délégué, Chargé de la famille, et de la condition Féminine Agence Belge de Développement, TDR – ALG 05/015/11; 
ETUDE SUR L’ENTREPRENARIAT FEMININ EN ALGÉRIE CONDIFEM - Appui institutionnel au ministère, délégué chargé de la 
famille et de la condition Féminine, p13.
)16( Ibid, P.15.
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يظهر تحليل هذه الخريطة 33 والية في البالد تجمع بين 2/3 من المشاريع، و)50%( من الوظائف -حسب 
ANDI- ولديها مستوى عمالة من طريق PME منخفض مقارنة بالمعدل الوطني لـ PME التي أنشأها الرجال، 
مقابل 14 والية لديها عمالة أقل من عمالة PME لدى الفئة الجنسية نفسها. ونجد النسبة األكثر من 9 وظائف 
لكل مؤسسة PME موجودًة في منطقة الهضاب العليا بـ 8 حاالت، منها 3 في الوسط و3 في الغرب. تسجل 
ANDI في المنطقة الشرقية ومؤسسات PME »للرجال« أقل من المعدل   الوطني. وتجدر اإلشارة أيضا إلى 
وجود نواة مهمة في بعض الواليات حيث تخلق النساء فرص عمل أكثر مما هو مسجل لدى الرجال فيما يتعلق 

بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ANGEM جهاز لصالح المرأة المقاولة صاحبة المستوى التعليمي المنخفض
يهدف جهاز ANGEM إلى مكافحة الفقر ومساعدة األفراد الذين يعانون من صعوبات في تحقيق استقالليتهم. 
أنشأ هذا الجهاز الذي تشرف عليه وزارة التضامن الوطني 345127 مشروعا في مختلف القطاعات. توجد المرأة 
أكثر في إطار جهاز ANGEM، فـ 6 من أصل 10 مشاريع ممولٍة تستفيد منها المرأة. ال تتجاوز مبالغ التمويل 

.)ANGEMفي كثير من األحيان 01 مليون دج، وتقوم على التمويل الثالثي )المقاول، والبنك، و

نالحظ من خالل اإلجراءات لدى البنوك أن النساء ال تملكن سوى )35%( من المشاريع الـ 22352 التي أنشئت 
ذلك،  عكس  نالحظ  )ANGEM-المقاوالت(  ثنائي  بتمويل  األمر  يتعلق  عندما  الثالثي.  التمويل  أساس  على 
إذ ترتفع حصتهن لتتجاوز )62%(. ومع ذلك يضع عدم وجود إحصاءات عن المبالغ المخصصة للمشاريع 
المختلفة، وكالَة ANGEM في موضع تساؤل فيما يخص فعاليتها في تلبية الطلب على التمويل الذي يتجاوز 

حدا معينا.

نصيب النساءالبرامج التي أنشأتها النساءالعدد اإلجمالي للمشاريع برنامج التمويل 

-Angem66%322121200121المتعامل

Angem223527823%35 – البنك – المتعامل

60%345127207944المجموع

تحليل حسب القطاع والنوع: ونالحظ أن النساء يشكلن الغالبية الكبرى في مشاريع الحرف والصناعة.

.ANGEM 2011 :المصدر           
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ونالحظ عكس ذلك عندما يتعلق األمر بالخدمات والبناء والزراعة، إذ إن عددهن ال يتجاوز )43%(، وال يتعدى 
)8%( في قطاع البناء واألشغال العمومية. يهيمن الرجال عادة على هذا النشاط؛ ألنه يتطلب في كثير من 
األحيان التنقل الدائم. يمثل التنقل خارج الوالية أو حتى خارج البلدية عقبة لبعض النساء، مما يمنعهن من العمل 

في مثل هذه االختصاصات.

ج- ANSEJ منشأة للمقاوالت الشابات
أنشئت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعد إخفاق اإلدماج المهني للشباب، الذي سعت إليه الدولة من وراء 
تعاونية الشباب، الذي يمكنهم من الحصول على الدعم والقروض المصرفية. أنشئت هذه اآللية بموجب المرسوم 
رقم 90-143، 22 مايو 1990)17(. ينص المرسوم التنفيذي رقم 296–96، 8 سبتمبر عام 1996 على إنشاء 
وكالة وطنية لدعم تشغيل الشباب، ويسمح القانون األساسي للوكالة باالستقالل المالي والمعنوي، ويشرف وزير 
بالتعاون مع المؤسسات  الميدانية للوكالة. تتجّلى مهام الوكالة التي تنجزها  العمل على مراقبة جميع األنشطة 

والوكاالت المعنية وفقا لمرسوم التنفيذي رقم 296–96، في:
- دعم لرواد األعمال الشباب وتقديم المشورة لهم لتنفيذ مشاريعهم االستثمارية.

- تسيير أموال الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، وفقا للقوانين والتنظيم المعمول به، بما في ذلك المنح 
وقيمة الفائدة، في حدود الموارد المالية التي يتصرف فيها الوزير المكلف بالعمل.

المالية،  المؤسسات  البنك وغيره من  القروض من  تقبل مشاريعهم وتستحق  الذين  الشباب  المتعاملين  - إعالم 
يمكنهم  التي  الفوائد  الشباب، وغيرها من  تشغيل  لدعم  الوطني  الصندوق  لهم  يقدمها  التي  االمتيازات  بمختلف 

الحصول عليها.
- ضمان متابعة االستثمارات التي يقوم بها المتعاملون الشباب والسهر على احترامهم لدفتر الشروط الذي يربطهم 

بالوكالة، ومرافقتهم -إذا لزم األمر- إلى المؤسسات والهيئات المعنية لتحقيق استثماراتهم.
- تشجيع أشكال أخرى من العمل والتدابير لتعزيز تشغيل الشباب، من خالل التكوين من طريق العمل.

 ANSEJ أي موقف خاص تجاه المقاولة النسائية. 9/10 من المشاريع الممولة من ANSEJ ال ُيبدي جهاز
هي للمقاولين الشباب الموجهة مشاريعهم إلى الخدمات. تستثمر النساء في المهن الحرة )44%(، تليها الحرف 

)15%(، ثم الخدمات )14%( والصناعة )%12(.

)17( المرسوم التنفيذي رقم 296 - 96 مؤرخ في 24 ربيع الثاني 1417 الموافق 8 سبتمبر 1996 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونه 
األساسي، الجريدة الرسمية العدد 52، المادة 1، 3، 4 ص. 12.

ANSEJ المصدر: بيانات  



         الجدول)3(: العدد العام للمشاريع التي مّولتها ANSEJ حسب النوع والمنطقة الجغرافية

2011 2010 2009
الجهة

رجال نساء رجال نساء رجال نساء

14 006 1 134 8 002 818 6 900 841 الوسط

11 660 778 5 827 618 5 174 812 الشرق

10 075 768 4 772 600 4 200 624 الغرب

4 140 271 1 829 175 2 078 219 الجنوب

39 881 2 951 20 430 2 211 18 352 2 496 المجموع

االجتماعي  الطلب  تأثير على  لها  الجغرافية  البيئة  أن  أي  والجنوب،  الشمال  بين  كبيرا  اختالفا  أن هناك  نرى 
لالستفادة من ANSEJ، ولكن هناك تطور، عاًما بعد عام، خصوصا في المنطقة الوسطى من البالد، ويرتفع 

الطلب على تمويل المشاريع لدى الرجال منه لدى النساء.

CNAC 2011 الجدول )4(: إنشاء األعمال التجارية حسب القطاع والنوع لدى المقاولين نهاية عام

نسبة النساء % المجموع رجال نساء قطاع النشاط

%7 1 561 1 447 114 فالحة

%22 1 438 1 115 323  صناعة تقليدية

%2 2 263 2 225 38 البناء واألشغال العمومية

%2 96 94 2 الري

%18 2 547 2 093 454 الصناعة

%3 286 277 9 الصيانة

%45 126 69 57 مهن حرة

%0 32 32 0 صيد بحري

%19 7 456 6 020 1 436 خدمات

%1 17 688 17 438 250 نقل البضائع

%1 5 836 5 787 49 نقل المسافرين

%7 39 329 36 597 2 732 المجموع العام
 CNAC :المصدر

التسريح أو إفالس الشركة مّكن 2732 امرأة من مزاولة  الناجمة عن  البطالة  يبين الجدول أن جهاز مكافحة 
نشاطات مقاوالتية حتى أواخر عام 2011.
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د- جهاز CNAC: فرصة استثمارية لفئة العاطلين عن العمل
صندوق التأمين على البطالة CNAC هدفه أن تنتج النساء في النشاطات نفسها التي زاولتها سابقا، بما أننا نجدها 

حاضرة أكثر في المهن )4.5%(، والحرف )22%(، والخدمات )19%( والصناعة )%18(.

نالحظ أن تسيير الشركات هو نشاط ذكوري، فلو أخدنا 6 واليات عّينًة، لتبين أنه من مجموع 68102 شركة 
مسجلة في أواخر عام 2011، لم تبلغ حصة الشركات التي تديرها رسميا النساء سوى )2.2%( أي ما يعادل 

1504 مسجالت باسم امرأة، بينما 66598 تحمل اسم رجل.

الجدول )5(: توزيع الشركات المدرجة في إدارة نهاية عام 2011)18(

% المجموع
عدد الشركات

الوالية
الرجال النساء

3.76 42 940 41 325 1615 الجزائر

5.31 9 915 9 388 527 وهران

5.38 6 014 5 690 324 قسنطينة

6.13 3327 2 710 204 شلف

3.92 4565 4 608 179 البليدة

5.11 3 032 2 877 155 عنابة

نالحظ أن عدد الشركات التي يديرها الرجال سنة 2011 أعلى بكثير من تلك التي تديرها النساء.

3 االستثمار النسائي: -السيدة نجاة نموذج نجاح-
الصناعي متواضعا جدا مقارنة  القطاع  االقتصادية وخصوصا في  التنمية  النسائية في  المقاوالت  يعّد حضور 
بمقاوالت الرجال. فإلى أي مدى نجحت سيدات األعمال في مشاريعهن الصناعية؟ وكيف تمكّن من تجاوز العوائق 
نما ذلك ألهميته، وهذا يؤدي بنا  والصعوبات لترقية مشاريعهن؟ إعادة إيراد هذا التساؤل ليس عمال اعتباطيا، واإ
إلى الوقوف على نماذج ناجحة، منها حالة نجاح مقاولة جزائرية في المجال الصناعي. ينطلق البحث من تحليل 
السمات السوسيو- مهنية لهؤالء النساء الالئي أنشأن مؤسسات، وتتبُِّع ديناميكياتهن المقاوالتية وظروف تطّورها. 
نسعى من وراء المقاربة إلى فهم ظـروف نشـوء هذا الفاعل االجتمـاعي واالقتصادي الذي هو المرأة، اعتمادا على 
تحديد سماتها الشخصية ومساراتها المهنية، وتحديد قدراتها على االبتكار وحركيتها نحو التطور والتألق أيضا، 
وتحديد المصادر التي اعتمدتها وتوصيف العوائق التي اعترضتها، التي لم تمنعها من صنع سمعة مقاوالتية 

صناعية.

)18( Source le bulletin statistique du Mars 2012, »les créations d’entreprise en Algérie statistiques 2011« Centre National du 
Registre du commerce, Mohammadia, Alger, Conception et Réalisation, Pixal Communication. p66 )retravailler, on a pris que les 
wilayas fard dans le nombre(.
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أ. المشروع وتنفيذه ماليا
مضى على نشوء شركة SIMAP)19(، أربعون سنة، وهي شركة صناعية في مجال إنتاج البالستيك. مقرها الرئيس 
في وهران رقم BP 29 ،47 السانيا 31 – 110 - الجزائر-. تاريخ النشأة: 1969. النشاط الرئيس: إنتاج 
اللوازم المدرسية والمكتبية، رأسمالها 129.130.368 د ج، مساحتها 5000م، 3800م مبنية، فريق التسيير: 
09 إطارات مساعدة »مكتب الخبرة جلولي« و»مكتب FEDEXA« للتدقيق، عدد عمالها 97 موظفا دائمين 
مقسمين على 12 فرعا و100 من المتعاقدين المؤقتين. استثمرت في صناعة البالستيك عام 1989، وعكفت منذ 
هذا التاريخ على إنتاج اللوازم المدرسية بدءا بالقلم، دخلت في منافسة مع المنتوج BIC الذي سيطر تماما لمدة 
طويلة على السوق الجزائرية. طورت SIMAPعدة منتجات لالستعمال المدرسي، وتعّد من بين الشركات الرائدة 
في إنتاج األدوات المدرسية المصنوعة من البالستيك. ال تريد المؤسسة التوقف عند هذا القدر، فهي اليوم تواصل 
نتاجها لكميات أكبر )المبراة، المسطرات، غالفات الكراسات...إلخ(. ترّكز SIMAP على الجودة، فهي  توسعها واإ
المؤسسة الجزائرية التي تقدم أكبر تشكيلة من األدوات، وهي معروفة على المستوى الوطني، وتخطط الكتساح 
أسواق في الخارج. ظهرت في ظروف تمّيزت بانخفاض قيمة الدينار، وانعدام األمن الذي أثر على البالد لسنوات 

عديدة، وباختالالت ناجمة عن انفتاح االقتصاد الوطني.
سيسمح بال ريب رجوع االستقرار واالصالحات االقتصادية، بنمو الشركة وتوسعها على المستوى الدولي. ومع 
الصعوبات التي واجهتها في السوق فإن التصدير أخذ حيزا كبيرا من نشاطها ما بين 2000 و2003، وهو ال 
يزال أمرا مهما يتعين االستمرار فيه. تتوقف مواصلة اإلنتاج على اتفاقيات شراكة وعقوٍد مع شركة إسبانية وشركة 

فرنسية، بغرض تحديث البنية التحتية التي هي اآلن قيد التحقيق، فضال عن تنظيم االستثمار والشراكة.
وكانت توقعاتها لعام 2006:

1 - الحصول على شهادة ISO 9000/2001 من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2 - االنتهاء من ترقية المؤسسة:

أ. إعادة تطوير المصنع حسب المعايير األوروبية.
ب. بناء مستودع في المصنع برقابة جمركية.

ج. تنفيذ إجراءات اإلدارة ومراقبة الجودة.
.EDPME د. تكوين الموارد البشرية وتوظيف كفاءات جديدة وفقا لمتطلبات

ه. انتهاء الخبراء من دراسة السوقEDPME )االتحاد األوروبي(.
و. أرقام التعامالت في السوق المحلي: 270 مليون دينار جزائري.

ز. أرقام التعامالت في سوق التصدير: 8 مليون يورو )5.5 مليون يورو لليونيسيف و2.5 مليون يورو 
لمصر(.

وقد وقعت SIMAP عقدا لمدة خمس سنوات مع شركة رائدة في باريس، للبلدان التالية: أنغوال، بوركينا فاسو، 
كوت ديفوار، مالي، موريتانيا، السنغال، وتوغو. وتنبغي أيضا اإلشارة إلى أن شركة SIMAP حققت شراكات في 
يطاليا ورومانيا، مع  الدفاتر والورق الموجهة نحو السوق الوطنية والعالمية، فضال عن إبرام عقود مع الصين واإ

هوامش ربح تتراوح بين )11 و%32(.)20(

ينطبق تماما على نجاة المفهوم الجديد AGENCY)21( الذي يعني قدرة التصرف مع الشعور بالذات، القدرة على 
تنفيذ العمل بسرعة واستغالل الفرص لتحقيق المشروع. فيجب أن تتوفر هذه الصفات في النساء الشابات اليوم، 

مع توفر فرص التمويل.

)19( Cette présentation de la société et de son itinéraire est une reprise de celle faite dans l’ouvrage »La vie d’une entreprise est 
un éternel combat« in les leaders de la nouvelle économie algérienne, Editions Publimage Alger 2006.
)20( Belbachir Najjet: »La vie d’une entreprise est un éternel combat« in les leaders de la nouvelle économie algérienne, Editions 
Publimage Alger 2006.
)21( Agency: un concept opératoire dans les études de genre ?revue rives méditerranéennes n° 41, p 120 – 121, 2012.
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أنشأت المرأتان )اللتان تمثالن الحالتين الثانويتين( مؤسستيهما من خالل تمويل ANSEJ)22( )الوكالة الوطنية 
لدعم تشغيل الشباب(.

ب. الفضول واالستعداد لسيدة أعمال المستقبل
والرغبة،  »االهتمام،  الفضول:  مكونات  ضمن  تدخل  كلمات  ثالث   1771Trévoux تريوفو  قاموس  يعطي 
والفضول الدافع للمعرفة«)23(، »الرغبة الجامحة للتعلم، االكتشاف، ومعرفة أشياء جديدة«)24(. »إنها ليست متعة 
ولكن الفضول الذي يعترينا لألشياء التي ال تحدث إال نادرا«)25( الرغبة في فهم كيفية تطور عملية اإلنتاج ومعرفة 

هذه الكيفية وسببها، وكيفية تطور حدث أو منتوج، وآثار ذلك على التطور المستقبلي لرائدة األعمال.

لدى السيدة نجاة Nadjet، شهادة باكالوريا )تقني اقتصادي(، ماكثة بالمنزل وأم ألربعة أطفال. تراجع في الوقت 
حصاء ساعات عمل العمال في المحطات الست، التي كان يديرها زوجها، المختصة في  نفسه جميع الحسابات واإ
صناعة حقن البالستيك. توجد هذه المحطات في ثالثة مناطق من الوطن )الشرقية، والوسطى والغربية(، التي 

كانت موجودة منذ عام 1969، وهي تعد من األوائل في وهران.

كانت ترافق زوجها في كل رحلة إلى الخارج، وكان يبقى هو في المكتب للتفاوض بشأن شراء السلع والمعدات، 
والقوالب الجديدة... مع الموردين، بينما كانت هي في الورشات تسأل وتالحظ مجريات اإلنتاج لمعرفة خطواته 
حيث تقول: »بما أنني ذات طبيعة فضولية، أردت أن أعرف كيف يمكن أن يخرج منتوج من اآللة؛ وكيف يحدث 
ذلك بمجرد وضع مادة خام! بينما كان هو يتعامل مع الموردين، كنت أنا في الورشة أسال وأكتشف، رأيت نفسي 
مهتمة«. هذا الفضول قادها لتقديم اقتراحات وانتقادات إلنتاج زوجها، من ناحية ألوان المنتجات، »الجرأة في تغيير 
ألوان المستلزمات المنزلية«، كانت تشارك في عمل زوجها بطريقة ما، فكانت تزور« السوبر ماركت« وتبحث عن 
المنتجات البالستيكية، لتقارنها بمنتوج زوجها، وبدأت تعطي االقتراحات بدون قصد -كما تقول- وكأنها تحضر 

نفسها لتعيش تجربة ستقلب كيانها »الجندري« والسوسيو- اقتصادي.

ج - تركة ثقيلة وصعوبة االنطالقة
توفي زوجها سنة 1978، فانهار كل شيء وتغير في هذه السنة، أضحت أرملة وهي في سن 29، وكانت مسؤولة 
عن أربعة أطفال وستة مصانع وشركاء. وجدت نفسها محصورة في وضعية صعبة خصوصا مع غياب الدعم 
األسري )أحد أخويها في بريطانيا واآلخر في بلجيكا(، تجهل الميدان الذي كان ينشط فيه زوجها، وهو عالم جديد 
عليها يسيطر عليه الرجال. أجبرت على خوض المغامرة في سبيل أوالدها وووفاء لذكرى زوجها المتوفى، إذ تقول:

»...بعد وفاته في عام 1978، وعدت أن ُأناضل... لم أكن أعرف حقا ماذا أفعل وال كيف ينبغي أن أعمل كنت 
أعرف فقط القليل من األرقام وال شيء غير ذلك، صحيح عملت كمحاسبة في البيت، لكنني لست محاسبة يمكن 

القول إنني كنت مدققة حسابات«.

أصبح االنفصال ضرورة حتمية مع الشركاء؛ ألنهم ال يريدون العمل والمجازفة مع امرأة غير معروفة في المجال 
الصناعي، فهم ال يريدون الخوض في مخاطر معها شريكًة. قّسمت التركة والميراث بحضور المحامين وكتاب 
العدل، حيث احتفظت هي بـ SIMAP؛ ألن هذه الوحدة لها معزّة خاصة على قلبها إذ زوجها هو الذي أنشأها، 
وتريد توريثها ألطفالها، حيث قالت: »أنا كان لدي قطعة أرض صالحة للبناء وآالت لم أكن أعرف قيمتها المالية 
وال حالتها اآلنية وال حتى سنة الصنع، الشيء الوحيد الذي كنت أعرفه هو أن هذه اآلالت للحقن والنفخ. والشركاء 

احتفظوا بالمصانع األخرى«، وبدأت مغامرتها منذ قرار االنفصال.

)22( بوعبد هللا هيبة وحاج موسى سهيلة، دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إنشاء وتمويل المؤسسات المصغرة بالجزائر، 
مداخلة قدمت في إطار ملتقى وطني 2010.

)23( ENCYCLOPAEDIA Universalis, version numérique.
)24( Jaucourt Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 1751 )Tome 4, pp. 577-578.
)25( Encyclopédie de l’Agora, version numérique.

المقاولة النسائية في مجال اإلستثمار الصناعي والتجاري

59



وهران / مدريد
كانت الوجهة إلى إسبانيا، وهذا بعد االتصال مع الموردين الذين أبدوا لها المساعدة وهذا بتعليمها كيفية االنطالق 
وما عليها أن تفعل، وما المواد الخام التي ينبغي عليها شراؤها والقوالب الالزمة ... وهكذا كانت البداية حيث تقول:

»... لقد بدأت بهذه الطريقة، بدأت بصنع مواد التنظيف، كان صعبا، وصعبا جدا؛ ألنني وجدت نفسي محاصرة 
أذهب  الخام، وفي كل مرة كنت  المواد  يحتكرون  كانوا  نفسه،  الشيء  الذين يصنعون  )المنافسة(  الشركاء  من 
لشرائها، لم أكن أجد ما أشتريه من المواد الخام؛ ألنهم اشتروها كلها، لم أكن أعرف طريقة بيع البضاعة؟! ال من 

يبيعها وال أين تباع، وال كيفية بيعها، وهنا كانت تكمن الصعوبة كل الصعوبة كانت هنا حقا«.
مكانيات التسويق. وأكدت  وجدت نفسها أمام طريق مسدود مع حجم كبير من مخزون السلع، وعدم وجود الطلب واإ
نما  على أنها لم تكن تعرف كيف تخرج من هذا المأزق والتغلب على هذه الصعوبة! لم يثن هذا من عزيمتها واإ
رادة للصمود والوقوف في عالم يريد أن يبعدها  كان لها الحافز، وبدال من االستسالم واالنهزام، زادها ذلك قوة واإ
من مجال الصناعة. بحثت بجد عن حلول ومسالك، وفي ذروة األزمة جاء الحل بفضل الذين تعاملوا مع زوجها، 
اللقاء ُحّلت  ثر  وبفضل أمينة )سكريتيرة( بوزارة الصناعة التي ساعدتها على مقابلة المدير العام للمعارض، واإ
األزمة التي طالما أرقتها ووترتها. حصلت على عقد كبير من المدير العام للمعارض وهذا بأخذ كل البضاعة 
التي كانت مكّدسة في مخازنها ال تعرف كيف تبيعها. وعالوة على ذلك، فإن جهلها لتقاليد العمل الحر وثقافته، 
الذي يتطلب »الثقافة التي تثمن الصفات الشخصية المرتبطة بريادة األعمال، وهي: االستقاللية، والحاجة إلى 
تحقيق الذات، وركوب المخاطر، والثقة بالنفس والمهارات االجتماعية«)26(. يقدر النجاح الشخصي أيضا بإخفاق، 
ويقتضي رفض الروتين، واإلقدام على التغيير ورفض السكون«. تتطلب ريادة األعمال االبتكار والرغبة في رؤية 
النتيجة«. تقول جان لوي شان في تعريف ريادة األعمال: هي »قدرة فرد أو مجموعة على تحّمل المخاطر بوضع 

رأس المال )االستثمار( في نوع من المراهنة، ترمي إلى جلب شيء جديد مبتكر«.)27(

د- البيئة األسرية
 »SIMAP« ال شك أن البيئة االجتماعية لها تأثير كبير في اختيار النشاط. لدينا ثالث حاالت لنجاة صاحبة
التي كان زوجها يشركها في نشاطه، وأصبحت أرملة في الـ 29، لديها مسؤوليتها تجاه أوالدها، وترث مصنع 
زوجها. وجدت نفسها مجبرة على أن تستمر في الطريق نفسه وذلك من خالل اتخاذ مخاطر الخوض في حقل 

يسيطر عليه الرجال.
بالنسبة للسيدة مديرة شركة »بيت BIT« ابنة أستاذ في جامعة الجزائر العاصمة، واألخ الكيميائي، كما تقول:

 »...نحن بدأنا من الصفر، اعتمادنا على أنفسنا، ونحن لدينا مجموعة االئتمانات، أخي هو شريكي، أنا في 
المحاسبة، والسكرتارية، وأخي في اإلنتاج«.

 أما فكرة المشروع، فجاءت إثر نشاطها السابق في شركة التنظيف، وأشارت إلى أن منتجات التنظيف المستعملة 
تشكل خطرا على جسم اإلنسان وصحته، وهذا ما أدى بها إلى التفكير في إيجاد منتجات جديدة بمستحضرات 

وبمواد طبيعية ال تضر بصحة اإلنسان.
 أما السيدة ريم، »lyn pansement SARL« فتأكد:

زوجي  وساعدني  دعمني  »والدي  قالت:  لمساعدتها،  حاضرة  دائما  كانت  األسرة  وأن  لها  عائلتها  دعم  »على 
وأصدقائي، وأخي حتما....«.

أما عن فكرة المشروع فهي وليدة الصدفة. كانت مع صديقتها التي جرح إصبعها في إنجلترا وأخرجت ضمادات ذات 
نوعية جيدة، هذا الحدث أثار انتباهها وحفزها على التفكير في خلق ضمادات صيدالنية ذات صنع محلي جزائري.

)26( http://kimauclair.ca/blog/culture-entrepreneuriale-definition/
)27( http://kimauclair.ca/blog/culture-entrepreneuriale-definition/
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هـ - االنخراط في شبكة الجمعيات
ال تكتفي السيدة نجاة )Nadjet( بالعمل في الشركة، فقد عملت مع رابطة خاصة بخدمة المعاقين عقليا في مدينة 
سة لمنتدى كبار المديرين التنفيذيين،  مستغانم وترى أن ذلك يندرج بشكل طبيعي ضمن نشاطها. أصبحت مؤسِّ
ثم وجدت نفسها في المجلس التنفيذي، وانضمت إلى رابطة لتعزيز الصادرات. تشارك في تنظيٍم يمّكن من إنشاء 

.»SEVE« المشاريع النسائية مع

أما السيدتان مديرتا الشركتين »BIT « و»LYN«، فهما ليستا متصلتين مع الحركة الجمعوية حسب ما قالتا، هذا 
راجع ربما إلى عامل السن والخبرة، وربما يؤثر على مجاالت نشاطهما.

و- عملية التحول إلى المقاولة )عملية معقدة(
نما تبنى ريادة األعمال بمرور الزمن، وتبنى جرّاء النضج الذي  ال يصبح اإلنسان مقاوال منذ اللحظة األولى، واإ
تنميه التجارب التي نعيشها في مواجهة األحداث وتجاوز الّصعاب، وهذا ما استنتجناه عند تتبعنا لمسار حياتها 

الذي توّج بـ 45 سنة خبرة )من سن 29 الى 64 سنة(.
بشكل عفوي  الفكرة  أطفالها؛ جاءت  إسبانيا مع  في  إقامتها  أعمال حقيقية عند خالل  امرأة  بأنها  برز شعورها 
أثناء التسوق لشراء اللوازم المدرسية ألبنائها. الحظت سلسلة كاملة من األقالم الملونة مصنوعة من البالستيك! 
ففوجئت! كان ذلك سنة 1986، وفي هذا الوقت ولدت الفكرة لديها. اقترح عليها الزوجان اإلسبانيان اللذان كانت 

تعرفهما، إنتاج الشيء نفسه.
تقول: »... اشتريا لي علبة من األقالم الملونة التي لم تكن من الخشب، قاال لي يمكنك إنتاج هذه السلعة، قلت 

لهم كيف؟ قالوا لي هذه هي الحقن...«.
 بدأت نجاة بعد هذا االقتراح، في تتبع خطوات مشروع بناء مصنع جديد وشراء آالت جديدة، وخلق قوالب جديدة 

تحضيرا إلنتاج جديد بغرض الرحيل نحو آفاق جديدة، يلفها المجهول والريبة والشكوك.

- اغتنـام واستثمار الفرص 
يرى كاسون Casson( 1986()28( أن معنى الفرصة المقصود به أن: »ُتدخل منتجات جديدة وخدمات ومواد 

خام وأساليب تنظيمية، وبيعها بسعر أعلى من تكلفة إنتاجها«.
يعبئ المبدع حسب )فيليون،1997(، )الفرصة( ويجمع )المعلومات والمواد والموارد البشرية وغيرها(. من هذا 
المنظور فالمقاول هو إستراتيجي قادر على تطوير رؤية تنظيم المشاريع. يرى Fayolle 2004 في المقاولة أنها: 
)الوضعية التي تربط فردا يتميز بروح مبادرة قوية بـ استغالل )الوقت، والمال، والطاقة، وما إلى ذلك( .. ال يمكن 

فصل هذه التعاريف بعضها عن بعض فهي مكملة؛ ألن كلها تلم بالظاهرة المقاوالتية الريادية.
إمكانات المقاول )صاحب المشروع( ومميزاته حتى يتمكن شخص ما عادة من أن يصبح رجل أعمال، يجب أن 
يكون لديه االستعداد للفضول والمغامرة، اللذين يمّكناه من دخول مجال جديد غير معروف لديه في البداية، وهذا 

ما وجدناه عند تتبعنا لمسار السيدة نجاة، حيث قالت لنا إنها لم تكن تعرف شيئا عن الصناعة.

- المجازفة وعواقبها اإليجابية
لدى دفيد لبروتونD. Le breton »المجازفة هي تمثالت وبناء اجتماعي«، ال تتوفر بهذا المعنى إال لدى البعض 
في المجتمع وتزيد وتنقص من مدة تاريخية إلى أخرى عند فئات المجتمع، وتختلف اهتمامات المرأة عن الرجل، 
وتختلف عند الشاب مقارنة بكبار السن، وما إلى ذلك. تترجم المجازفة سلسلة من المخاوف يتفاوت وجودها لدى 
األفراد، وتأتي أحيانا أخرى عن طريق الصدفة)29(. يمكننا أن نقول عن وضعية سيدتنا: إنها مزدوجة يجتمع فيها 

القدر النافذ، بالخطر.

)28( Thierry VERSTRAETE et Alain FAYOLLE, »paradigmes et entreprenariat« Revue de l’entreprenariat, vol4, n°1, 2005.
)29( David, Le Breton- sociologie du risque- PUF, collection que sais-je? p31.
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يجب أال تغَفل نقطة جوهرية محتملة في روح المبادرة، وهي المجازفة التي تأخذ في االعتبار الحذر واليقظة 
المطلوبين في الفكر المقاوالتي مثلما يؤكد على ذلك المنظرون. يعّرف - كانتيلون - كنايت - شومبيتر– رجَل 
دارة الشكوك واالبتكار. وهكذا«. ويرى -ساي ميزس و األعمال بأنه »ذلك القادر على المجازفة والمخاطرة واإ

Kirzner- في رجل األعمال أنه: »شخص عادي متأهب وقادر على أن يحكم حكما صائبا على الصفقات 
المربحة«.)30(

ينطبق هذا بشكل واضح على مسار هذه المرأة وهي على رأس المؤسسة منذ البداية حتى اآلن. كان الخطر 
Na- )حاضرا باستمرار في جميع مشاريعها المقاوالتية، ويتجلى أمامنا بصيغة فريدة من نوعها عندما تعقد نجاة 

djet( صفقة مع العراق ويتزامن ذلك مع حرب الخليج.

- القدرة على التفاوض
ال توجد في الحقيقة وصفة مثالية إلنجاح المفاوضات، »فالتفاوض: مسألة إستراتيجية«)31(. بعدما طّورت العملية 
المقاوالتية على الصعيد الوطني، دفعها النجاح إلى خوض تجربة االستثمار الدولي، وعبأت لبلوغ هذا الهدف، 

الرأسمال العالئقي، ووظفت اإلمكانات الشخصية لمواجهة أزمات متعددة وتجاوز العقبات المختلفة.

 »كان من الصعب الحصول على عقد عمل في الجزائر، ولكن مع المثابرة والصبر من لدن سيدتنا، حصلت عليه مع
 ENAFEC. لم يكن هذا سهال، فـ ENAFEC لم تقبل هذه األقالم )أقالم الرصاص الملونة( إال بعد تقديم وثيقة 
رسمية تثبت عدم تسببها في أضرار. كان ينبغي لذلك الحصول على شهادة تثبت أن هذه األقالم ليست سامة- 

تحليل إجباري- من مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة«.

وتؤكد السيدة نجاة:

كان من الصعب جدا الحصول على عقد، ولكن في النهاية استطعت أن أحصل عليه. مررت بكل هذه الخطوات، 
العقد مع ENAFEC حيث عملت  ومنحوني الشهادة وبدأت في اإلنتاج، شعرت أنني صناعية عندما وقعت 
بدون توقف. شرعت في بيع كل شيء في سبيل تغطية السوق الوطنية خاصة في فترة الدخول المدرسي حيث 
أزيد من توظيف العّمال الموسميين ليصل إلى أكثر من 400 عامال، وذلك حتى أتمّكن من إنتاج كميات كافية 

لتلبية الطلب«.

عندما تتفاوض وتنهي المفوضات مع زبون بطلبية، يجب على كل أفراد المؤسسة أن يشاركوا في العمل لتلبية 
هذا الطلب، ونسعى إلى إرضاء المتعامل كي يصبح زبونا وفيا. وهذا يحّفز الشركة بأكملها.

- وهران / فرنسا

يرهن إنتاج سلعة وفقا للمعايير الدولية سمعة المنتج فيما يتعلق باحترام الجودة، هذه الجودة مّكنت الشركة من 
الفوز بعقد مع الخطوط الجوية الفرنسية، لبيعها األقالم الملونة مع أن ذلك كان بكميات قليلة. استمرت في الوقت 
نفسه، في تموين ENAFEC حتى إغالقها سنة 1990، لكن ذلك لم يحد من عزيمتها، حتى في الفترة التهب 
فيها الجو السياسي واالجتماعي، الذي أفضى إلى اختالفات في الرؤى ومواجهات على كافة األصعدة؛ هذا زادها 
رادة لتجاوز الوضع الوطني الراهن واالنطالق إلى مغامرة أخرى نحو سبل أخرى ونحو نماذج أخرى  تصميما واإ

لإلنتاج. 

)30( http://www.sales-mkg.org/pdf/negociation.pdf Gilles Hémery 08 /03/ 2005 »stratégie, organisation outils, action« La négociation 
commerciale.
)31( François Facchini »L’entrepreneur comme un homme prudent« in La Revue des Sciences de Gestion | 29-38.
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- الخبرة من خالل ركوب الصعاب لتحقيق النجاح
عندما سعت لالستثمار أكثر فاكثر، واجهت عقبات أخرى عرقلت طريقها، ال سيما أنها كانت تجهل اإلجراءات 

اإلدارية للحصول على قرض مصرفي، تصرح في هذا الشأن قائلة:

»تقدمت بملفين لغرفة التجارة، واستغرق هذا وقتا كبيرا للحصول على التراخيص، في ذلك الحين كان ال بد من 
اسبانيا، وكان صديقهم اإلسباني هذا متخصصا في صناعة  قدم لي أصدقائي رجال  التمويل.  الحصول على 
األنابيب وشبكة القنوات، هو كذلك عرفني بمصرفي يعمل في بنك القديس باولوPaolo ST في باريس، )هو 
شخص من مواليد ندرومة »تلمسان(، رويت له قصتي، واتصل ببنك الجزائر الخارجي الذي أتعامل معه، وطلب 
مني أن أترك له الملفين، وبعد مرور بضعة أيام وجه لي دعوة ألذهب إلى باريس، ليعلمني بأنه وافق على تمويل 
لنبدأ  الفريق اإلسباني  التمويل وضعت وحدتين، وجاء  بعد حصولي على  بعد إجراء تحقيق.  مشاريعي، وذلك 
بالمشروع الخاص بالتلوين، لكنهم اضطروا إلى الرحيل خائفين، ألن الوضع في الجزائر في تلك المدة كان مقلقا 

وغير مطمئن. وهكذا بقي المشروع مجمدا«.

استمرت السيدة Nadjet في تسّلق سلم النجاح إثباتا لنفسها بكل ثقة، فهي مفاوضة جيدة؛ ألنها عرفت كيف تقنع 
التجار اليابانيين الذين وضعوا قلم »Pentel«، فبعد أن اتهمت باستنساخ نموذج عن هذا القلم وتلقت التهديدات 
بالمثول أمام المحاكم، ها هي تصبح شريكا لليابانيين وممثلة للمغرب العربي كله. تميزت بقوة المواجهة والصراحة، 

وهما الميزتان اللتان نستخلصهما من الحوار التفاوضي الذي حدث بين الطرفين:

»أنت نسخت أقالمنا، نعم أنا أعترف بذلك، ولكن جئت لرؤيتكم ألنني ال أعرف كيفية لحامه، حاولت بالغراء 
ولكنني لم أنجح، قلت له: ال يسعنا إال العمل معا، قال لي: ال، أنا سوف أعرض القضية على المحكمة، قلت له: 
ال أفهم! لدي قوالب حقن وكنت أود أن نصل إلى شراكة، وأنا على استعداد للتوقيع على ورقة أتعهد من خاللها 
أن المنتج لن يترك األراضي الجزائرية، وأنتم تعرفون أن بلدنا كبير، وعدد الطالب يزيد سنة بعد سنة، قال ال، 
قلت له إن قلمك غير قابل للبيع، ألن كلفته كبيرة: 1 فرنك و50، فإن الحل الوحيد هو أن تعطيني جزءا منها، 
أنا أريد أن أنتج وال أريد أن أكون المروّج التجاري لكم ... وبعد 4 أشهر في وقت الحق، اتصل بي ليقول لي، أنا 
لم أتمكن من زحزحتك من ذهني، لقد كنت صادقة وواضحة، وقال إنه أثار هذه القضية في اليابان وأن اقتراحي 

قبل، وأنه يسمح لي بالعمل معهم ...«.

 ُنالحظ جيدا من خالل هذا الحوار مع الرفض القاطع كيف تحول في النهاية إلى صفقة رابحة للجانب القوي 
وحده )الياباني(. فهو يكشف لنا عن الصفات المتأصلة في هذه المرأة، من صدق وانفتاح، مكنتاها من ترجيح 
كفتها، وكان موقفها دائما إيجابيا سمح لها تدريجيا بإبعاد الخطر الحائق بها إذ كانت تواجه احتمال مثولها أمام 
العدالة، وأقنعت الجانب اآلخر المفاوض من خالل إبراز المحّفزات التي تدفع به إلى اختيار مؤسستها، ألن تكون 

هي األنسب لمزاولة هذا النشاط اإلنتاجي.

- وهــران/مسقط
 ينبغي أن تكون إستراتيجية التفاوض ذات صلة بما يتفق تماما مع إستراتيجية عمل الشركة. يتطلب ذلك معرفة 
جيدة بالمحاور اإلستراتيجية للزبون. أقيم بمناسبة زيارة رسمية من وزير التجارة السابق، معرضا تجاريا بالعاصمة 
العمانية مسقط، أصبحت السيدة بعد المشاركة فيه قادرة على الحصول على زبائن جديدين لتصدير منتجاتها إلى 
الشرق، وأصبح بإمكانها بناء عالقات تجارية متينة، تقول في هذا الشأن: »لقد تحصلت على سوق في البحرين«، 
فبفضل جديتها ونوعية إنتاج شركتها، والتزامها بالمواعيد النهائية لتسليم المنتجات. تقول:« لديهم مفاتيح تمكنني 
من فتح آفاق أخرى، والحصول على عقود تصدير جديدة. فتحْت لها هذه التجربة في المشرق أبوابا أخرى« 

وأسواقا أخرى مثل العراق.
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- االلتزامات التعاقدية مع سياقات األزمة في بغداد
يجب علينا أن نفرق بين أنواع التفاوض ومدى حصول النجاح، قد يكون نجاحا في المدى القصير أو على المدى 
البعيد. بعد ثالث محاوالت لتوقيع العقد مع مؤسسة عراقية في السنوات التالية: 1999، 2000 حتى في سنة 

2001 تمكنت السيدة من الحصول على عقد بفضل شبكة عالقات األسر واألصدقاء.

»مدير الشركة اليابانية اللذي كنت أعمل معه، هوالذي قدمني في العراق وساعدني للتصدير إلى العراق بكميات 
كبيرة جدا حوالي 60 مليون ممحاة، و180 مليون قلم رصاص و36 مليون دفتر ....«.

بعد قصة النجاح هذه، ستأتي الدراما إثر حرب الخليج الثانية. هذه التجربة مفعمة بالحركة، ومليئة باألزمات 
والعقبات والرهانات الكبيرة. أصبحت بغداد عام 2003 منطقة ساخنة، وفي هذا الوقت، ستكشف مقاولتنا عن 
القدرات التي ستظهرها في خضم األزمة إلنقاذ عقدها المعنوي والمادي. فبعد بداية جيدة مع العقود الكبيرة الرائعة 

جدا واألرباح، جرت الرياح بما ال تشتهي السفن.

 »كانت الحرب في العراق لسوء كبير في حظي، وجدت نفسي مع 95 حاملة بميناء الجزائر العاصمة و44 
بميناء وهران، وسدت علي الطريق. حالت الظروف دون تجسيد العقد ذي القيمة المالية الكبيرة، وصلت القضية 

حتى إلى األمم المتحدة التي اتخذت قرارات لحل هذه األزمة«.

ولحل هذا الوضع المتأزم كان من الضروري على السيدة السفر إلى وجهات متعددة )بين الجزائر العاصمة / 
نيويورك / روما / كوبنهاغن / بغداد( في سبيل حفظ البضائع وتسويتها. وكان يجب في وقت قصير حاسم 
االستفادة من قرارات األمم المتحدة: تصدير السلع حسب أنظمتها لسداد القروض المصرفية في الوقت المطلوب. 

بعد هذا النجاح »المعجزة«، يمكن القول إن سيدتنا تعلمت دروسا في اإلدارة على نطاق دولي.

- االستثمار في إفـريقيـا تكـريس: وهـران/كينشاسا
تنوعت أنشطة سيدة األعمال وامتدت إلى استغالل الفرص المتاحة لبناء إستراتيجية االستثمار في إفريقيا؛ هذه 
اإلستراتيجية تالءمت مع متطلبات العمالء. سمح لها الجمع بين اتقان أسلوب التفاوض وتحديد طبيعة المفاوض 

ومعرفتها بأنواع المفاوضين، أن تكتسب بعض المرونة اعتمادا على التجارب التي خاضتها حيث تقول:

»مر التفاوض أوال من خالل مجلس الدولة إلنجاز مراكز التدريب في كينشاسا. منح لي مجلس الدولة 100.000 
دوالر ألنتج )13%( من العمل آخذة هامشا لي. استثمرت هذا الهامش حتى أتمكن من التقدم في المشروع ونجزت 
بما يقرب )20%( من الطلب، وعند المتابعة فوجئوا بأنني تجاوزت نسبة العمل، وفي هذه اللحظة طلبوا مني 

إنجار 11 مركزا للتدريب المتبقية عبر كافة األراضي الكونغولية ....«.

وهنا نستخلص درسا هاما جدا في الثقة وااللتزام الذي تثبته شراكة اإلناث اللواتي يؤكدن مكانتهن في العالـم. 

- التمُكن من العمليـة اإلنتاجيـة
لوحظت الميزة الرئيسية عند النساء صاحبات المشاريع وسيدات األعمال، في أنهن تمكّن من إتقان جميع عمليات 
اإلنتاج )من المادة الخام إلى السلعة المتنوعة القابلة للتسويق( وتعّد هذه العملية عنصرا أساسا لتحقيق النجاح، 
وتتطلب كذلك تدريبا وتكوينا يتالءم مع طبيعة المجال، فكل واحدة من السيدات استثمرت في التكوين، بالنسبة 

للحالة األساسية األولى، تكونت في المحاسبة والتجارة وعملت على اكتساب مزيد من الخبرة.

أجرت رائدة المشروع الثانية، تدريبا في مجال القانون واألعمال التجارية والصيانة والمواد الصيدالنية وتكونت 
سيدة المشروع الثالثة، في التمويل والمحاسبة. وقد مكنتهن هذه الدورات التدريبية من اكتشاف النقائص التي كان 

ينبغي استدراكها واستغالل الوقت الالزم لبلوغ تسيير أفضل.

ومع دورات التكوين هذه، التي أجرتها هؤالء النساء فإن هذا يبقى غير كاف لبلوغ األهداف، بل ال بد من تجربة 
ميدانية. 
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- القيود التي واجهت السيدتين الشابتين
يمكننا اختصارها فيما ما يلي:

- مشكلة التمويل: دراسة الملفات والجهود المبذولة من أجل الحصول على التمويل، هي أمور صعبة للغاية حيث 
تقول إحداهما: »وكان الحصول على قرض مصرفي في غاية الصعوبة، لكن بفضل تدخل أحد ممن معرفهم 

استطعنا فك هذا الخناق«.

- البيروقراطية اإلدارية، واالنتظار الطويل والذهاب واإلياب بين اإلدارات، قالت إحداهما: »إنهم يجعلوننا نجري 
في كل االتجاهات«.

- الحط من قيمة اإلنتاج الوطني مقارنة بالسلع األجنبية، حيث تقول السيدة ريم:

»نحن نحتقر اإلنتاج الوطني، نحن جزائريون ونعرف بعضنا، فيقول لك: أنا أفّضل المنتوج الفرنسي عن المنتوج 
الجزائري«.

- كثرة االستيراد يقتل اإلنتاج المحلي.

- صعوبة وجود عقود مع وزارة الزراعة، ووزارة الصحة.

- عدم وجود معايير ومقاييس للمنتجات العالمية في الجزائر مما يعّوق التصدير.

- النجاح عند السيدتين الشابتين
يغطي  منتوجي  أرى  »عندما  قولها:  في  النجاح   »lyn pansement SARL« المشروع  تلخص صاحبة   -

)60%( من السوق المحلية في بلدي وأرى توقيع عقود مع مختلف مرافق الرعاية الصحية«. 

تؤكد صاحبة مشروع »BID BAIT« ذلك فتقول: يكون النجاح في نظري »عندما يغطي منتوجي السوق المحلية؛ 
أنا الممول الوحيد للجزائر العاصمة«!

النجاح في المشروع الصناعي النسائي: أوجه التشابه بين األجيال
نشير إلى أن صاحبتي المشروعين، اللتين أجرينا معهما مقابالت هما امرأتان من جيل الشباب، األمر الثابت 
الذي يظهر في أي نشاط استثماري هو التمكن من كافة مراحل العملية اإلنتاجية، والمعرفة المكتسبة بالتدريبات 
اإلنتاج  في جميع مراحل  الحاصلة  العمليات  في  المكتسبة  التجربة  النسوة ومن  أجرتها هؤالء  التي  والتكوينات 
المعرفة  manager، فضال عن  المدير  تتوفر في  أن  المهم  التي من  للغاية،  والتسويق. هي تجربة ضرورية 
واالطالع على ما يحدث، سواء محليا أو عالميا وهي أمور من شأنها أن تثري وتساعد في فهم األمور ومعالجة 

المشاكل، وتجعل رائد األعمال دائما على استعداد الستغالل الفرص المتاحة.

أما عن أوجه االختالف فهذا ترتيبها:
- السيدة نجاة وجدت نفسها في مشروع مقاوالتي فرضته عليها الظروف بفعل المسؤولية األسرية الملقاة على 

كاهلها.
- السيدة ريم والسيدة مونية: مشروعهما كان اختياريا.
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خاتمـة
النجاح هو القدرة على إقناع النفس بإمكانية ذلك، وتجاوز العقليات المحافظة.

النجاح هو أن تؤمن بنفسك، وتعتقد أن الفكرة يمكن أن تصبح مشروعا ناجحا.

النجاح هو أن تستمر وتصر على االستمرار في تنفيذ الفكرة.

تقان التفاوض. النجاح هو معرفة كيفية اإلدارة، واإ

النجاح تصنعه مجموعة من العناصر تقوم على استعداد الفرد ومدى الفرص المتاحة أمامه.

لالستثمار في مشروع، يجب علينا المشاركة في جميع المجاالت التي تمس مشروعنا لالستفادة، واستثمار شبكات 
العالقات األسرية، والجمعوية واالجتماعية األخرى.

العقبات هي دروس ومواجهتها، هي التعلم لجعل العالم أفضل ببصمة أنثوية.
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المالحق

الجدول 01: الحالة الرئيسة

 سنة البدء في
مزاولة النشاط الدعم والشركاء نوع المؤسسة الحقل  مستوى التكوين  الحالة

العائلية السن االسم

1978 اإلسبان  حقن بالستيكية
والنفخ

 إرث عائلي يتمثل
 في شركة كبيرة

 تشغل أكثر من 60
)SIMAP(

 بكالوريا تقني
 في االقتصاد +
 تكوين 6 أشهر

 دروس إضافية في
 االقتصاد بالجزائر

العاصمة

 أرملة،
 أم لستة
أطفال

سنة 63 السيدة نجاة

الجدول 02: الحالتان الثانويتان

 الدعم
والشركاء

 سنة دخول
النشاط الحقل الصناعي المستوى والتكوين نوع المؤسسة الحالة العائلية السن االسم

أخوها
 أنشأت سنة

 2003 وتطورت
 سنة 2006

 الصيدلة،
 صناعة لفافات
 والضمادات

 تعاونية، مؤسسة صغيرة
Lyn( من 15 عضوا

 pansement SARL

 دراسات في الحقوق، -
 درجة الماستر في التجارة

ببريطانيا
 عملت ببنك الجزائر -

 الخارجي بالجزائر
العاصمة

إتقان للغة اإلنجليزية -
 تكوين في صيدلة -
 بالصين+ تكوين في
 الميكانيك الصناعية

 متزوجة وأم
لطفلين سنة 32 السيدة ريم

 أخوها
الكميائي

 نشأت سنة
 2004 وبدأت

 النشاط في أفريل
2006

 مبيدات غير
سامة

 تعاونية، مؤسسة صغيرة
من 10 أعضاء

»BIT BAIT Algérie 
SARL«

 مستوى نهائي في -
الرياضيات

 تكوين 3 سنوات في -
المحاسبة

 تكوين في المانجمانت -

 متزوجة وأم 4
أطفال سنة 42 السيدة مونية
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الفصل الثاني

 جتارب ناجحة يف جمال

 االستثمار الصناعي والتجاري





1-صناعة وإبداع

 أ.عزة القبيسي *
)دولة اإلمارات العربية المتحدة(

* ورقة عمل حول التجربة الشخصية في مجال الصناعة حول المقاولة النسائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.





نبذة عن الفنانة عزة القبيسي
ولدت عزة في أبو ظبي عام 1978 وتلقت تعليمها في لندن، حيث درست في كلية تشيلسي للفنون والتصميم 
)دبلومة الدراسات األساسية(، وأكملت دراسة البكالوريوس في جامعة لندن غيلدهول )صياغة الفضة وتصميم 
الحلي والحرف المتضامنة( وهي مقيم معتمد لأللماس من إتش آر دي أنتويرب. كما تواصل عزة تحضير شهادة 

الماجستير في الصناعات الثقافية واإلبداعية من كلية التقنية العليا- سيرت، في أبو ظبي.
بعد تخرجها، ارتقت شيئا فشيئا لتصبح أول مصممة حلي وهدايا وجوائز للشركات في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وقد تركت أثرها على جيل كامل، ولها مئات القطع في جميع أنحاء العالم تجسد التصميمات اإلماراتية 
المعاصرة. وفي المجال التطوعي أسست عزة مشروعين حكوميين من أجل مساندة الحرف اليدوية وتطويرها، 
وأسست كذلك أول منصة لعرض الحرف المحلية والتصميمات في أبو ظبي، تحمل اسم: »صنع في اإلمارات«.

حازت عزة على عدة جوائز، منها جائزة: رائدة األعمال الشابة لعام 2011 من المركز الثقافي البريطاني، وجائزتي 
اإلمارات للسيدات عام 2011، ورشحت لتمثيل دولة اإلمارات العربية المتحدة في عدة منتديات إقليمية ودولية.

الـعـضـويـات الـفـنـيـة
 - عضو في جمعية المصممين الصانعين ـ لندن ـ منذ 2002.

- عضو في جمعية الفنون التشكيلية ـ الشارقة ـ منذ 2004.
- الـعـضـويات المهـنيـة:

- عضو في مجلس إدارة منتدى رواد األعمال ـ دبي ـ منذ 2006.
- نائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبو ظبي، وعضو في الهيئة ـ منذ 2005.

- رئيس لجنة الصناعيين في جمعية اتحاد الصناعيين، وعضو في مجلس إدارتها 2009.
- متطوعة دائمة لدى هيئة الهالل األحمر من 2003 إلى 2006.

- قّيم مجلس الصحافة السويسري اإلماراتي منذ 2011.
البريطاني – أبو ظبي-  الثقافي  التحكيم لجائزة المصممين الشباب رواد األعمال للمجلس  - عضو في لجنة 

.2012
- عضو في لجنة التحكيم لجائزة كريستوـ جاين للتصميم –أبو ظبي- 2012.
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مقدمة
احترامها  لها  يحفظ  بما  طبيعتها  مع  تتناسب  التي  المواقع  في  المرأة  عمل  أشجع  »إنني 

ا وصانعَة أجيال«. وكرامتها أمًّ
المغفور له ـ بإذن اهلل ـ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

»ال بّد أن تمثل المرأة بالدها في المؤتمرات النسائية بالخارج لتعبر عن نهضة البالد، وتكون 
صورة مشرفة لنا ولمجتمعنا وديننا الذي أعطاها كافة هذه الحقوق«.

المغفور له ـ بإذن اهلل ـ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
في ظل هاتين المقولتين، وعلى خطى مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة، تخطو الدولة 
النسائية من خالل مجالس األعمال  خطوات واثقة في مجال دعم ريادة األعمال )المقاولة( 
النسائية في اإلمارات، التي تعمل على نشر فكر ريادة األعمال )المقاولة( بين السيدات في 
الدولة، سواء أكّن مواطنات أم مقيمات، وذلك من خالل توفير مظلة ترعى وتساهم في الترويج 
المحلية في  التجارة والصناعة  المختلفة، كمبادرات غرف  والمعارض  المحافل  ألعمالهن في 
اإلمارات. ومجالس األعمال النسائية المحلية تطوٌر طبيعي لنمو شريحة سيدات األعمال في 

الدولة.
-وفي  الدولة  في  النسائية  التنموية  المؤسسات  تأتي  السيدات،  أعمال  مجالس  جانب  لى  واإ
ريادة  في  سواء  المجاالت،  شتى  في  النساء  شريحة  لدعم  العام-  النسائي  االتحاد  مقدمتها 

األعمال أو تنمية الحرف المحلية.
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البداية والفكرة
بعد التخصص في مجال صياغة المجوهرات والحرف المصاحبة، وتصميمها، من المملكة المتحدة، كان ال بد من 
إعادة التعرف على المجتمع المحلي لحدوث انقطاع خالل زمن الدراسة استمر 5 أعوام. وكانت البداية باالنخراط 
في العمل التطوعي ألجل التواصل مع المجتمع، واالطالع على التطورات والمستجدات التي طرأت خالل األعوام 
الخمسة، وفي هذه األثناء وبالنظر إلى كون التخصص الذي تخصصت فيه عزة القبيسي غير مطروق محليًا، 
قامت بتأسيس المعمل العربي للمجوهرات واألحجار الكريمة عام 2002؛ ليكون بذلك مبدأ انطالق أعمالها الفنية 
واإلبداعية في المجال التشكيلي، وصواًل إلى مجال الصناعة المحلية للهدايا الرسمية والتذكارية، الذي تعّد عزة فيه 

اآلن المتفردة من حيث الجمع بين التصميم المحلي والصناعة المحلية.

األعمال الفنية والنشاط االجتماعي
المعارض الفنية والتخصصية

بدأ المسعى بمجموعة من المعارض الفنية المتخصصة التي تهدف إلى نشر فلسفتها، فكانت أوَّل فنانة تشارك 
في عدد من المعارض العامة والمتخصصة، كمعرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية منذ بداياته، والمعرض 

الدولي للدفاع IDEX، وذلك سعيًا منها إلى الوصول إلى جميع شرائح المجتمع.
كانت البداية في عام 2002 في المجمع الثقافي ـ أبو ظبي؛ ليكون أول معرض فني لها منذ عودتها إلى الوطن 
بعد زمن الدراسة، حيث افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المعرض بحضور جمع من الشخصيات 
الهامة، عرضت خالله عزة على الحاضرين تجربتها بالمراحل المختلفة للتصميم والتصنيع لقطع المجوهرات الفنية.

وفي عام 2004 مثلت دولَة اإلمارات العربية المتحدة في معرض فردي ألعمالها، خالل فعاليات »مهرجان ألف 
خطوة وخطوة« الذي أقيم في العاصمة هلسنكي - فنلندا، بحضور جمع من المسؤولين الفنلنديين وسفير الدولة 

في هلسنكي.



وفي عام 2005 َتوجت عزة القبيسي مسعاها في مجال العمل المجتمعي ببدء ثالثة مشاريع مجتمعية، أحدها 
الحرف  وتطوير  الحرفيين  تمكن  إلى  الثالثة  المشاريع  هذه  تهدف  حكوميان،  واآلخران  ربحي،  غير  شخصي 

والصناعات التقليدية، وتوّفُر هذه المشاريع اليوم مطالب السوق في مجال الهدايا التراثية المحلية.
وفي عام 2007، أثبتت عزة أثرها المميز الفني على الصعيد العالمي من خالل إدراج قرطين ضمن تصميمات 
مجوهراتها في »500 قرط: اتجاهات جديدة في الحلي المعاصرة: 2007« تأليف الرك بروكس، وهي تشكيلة 
مختارة من بين تشكيالِت 7000 مصمم من جميع أنحاء العالم، وقد نشرت مرة أخرى في »سلسلة أستوديوهات 

الرك: األقراط: 2011«.

وفي ختام عام 2008 أقامت القبيسي احتفاال بالذكرى العاشرة لدخولها عالم الفن واإلبداع، بإقامة معرض مشترك 
مع جمع من الفنانين اإلماراتيين والعالميين، وذلك في مركز دبي المالي العالمي ـ دبي.

والمبدعين  الفنانين  أكبر عدد من  الوجود مع  استغالل فرصة  العاشرة، ورغبة في  بالذكرى  واستمرارا الحتفالها 
اإلماراتيين في مكان واحد، تأتي المشاركة في معرض »تعابير إماراتية«.

األنشطة المجتمعية والترويج لريادة األعمال
تقّدم عزة القبيسي المحاضرات وورشات العمل ترويجا لريادة األعمال )المقاولة( النسائية، بالتعاون مع مختلف 

الجهات الحكومية والخاصة من مثل:

.ADCED مجلس أبو ظبي للتطوير االقتصادي – AKOUN برنامج أكون
.UAEU جامعة دولة اإلمارات العربية المتحدة

.Dubai College كلية دبي
.Zayed University جامعة زايد

.ADVETI معاهد أبو ظبي للتدريب المهني
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وفي عام 2010 أطلقت مبادرَتها المجتمعية »لمسة إبداع« لدعم خبرات المصممات الحرفيات وتطويرها، في 
المنطقة الغربية إلمارة أبو ظبي، وذلك من خالل تأسيس حاضنة أعمال متخصصة في مجال تصميم المجوهرات 
وصياغتها. هذه المبادرة صّنعت حديثا قطع مجوهرات تراثية لمعرض »فن أبو ظبي« حرصا، الذي يعرض ألبو 

ظبي والعالم مجموعة من األعمال الفنية العالمية.

واستكمااًل لمسعاها المجتمعي عام 2012 وبالشراكة مع كليات التقنية العليا في الفجيرة، أطلقت عزة مبادرتها 
»ملتقى الفنون«؛ الستقطاب مهارات الطالبات وتطويرها، في مجال الفنون في إمارة الفجيرة.

وختمت عام 2012 بمعرضين؛ فردي ومشترك، قّدمت فيهما مجموعة من المجوهرات الفنية الجديدة، وطّورت 
عددا من األعمال الفنية.

المجموعات الفنية

      المجوهرات الفنية

مجموعة اإلمارات،،،
مجموعة تعبر عن اإلمارات من جهة عصرية مع ما فيها من كرم وأصالة وتقاليد، صمَّمت قطُعها بمسحة خاصة 
لتعبر عن التداخل بين أصالة الماضي وحداثة المستقبل، وهي مصنوعة بيد محلية خالصة، ُتظهر ما تضمره 

المصممة لوطنها دولة اإلمارات، وتسافر بك كل قطعة من المجموعة في رحلة إلى الماضي.
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مجموعة الحياة،،، 
مستوحاة من الماء،، لتعبر عن الحياة بمفهوم خاص، إذ ترمز الدوائر بتقاربها إلى قطرات الندى المعبرة عن 

الحب،، وتضفي الحركة على القطعة حياة، مصورًة التغيير في الحياة اليومية.

مجموعة األبدية،،،
تجّلي نظرتي إلى خطوط الصحراء والكثبان الرملية التي تتحول إلى خطوط وتموجات، حيث أتلمس من خاللها 
األبعاد. ونظرة في قطعة من هذه  ثالثية  أشكال  المجموعة على  نحيا عليها. وُتصنع قطع هذه  التي  األرض 
المجموعة تشعرنا بثقلها ثقَل الكثبان الرملية، وعند لبسها نجدها خفيفة خفة الرمال المتناثرة بفعل الهواء، ومن 

ميزات هذه المجموعة أيضًا أنها مصنوعة صنعا يدويًا بالكامل.

مجموعة ينابيع الصحراء،،، 
بخطوط  والحياة،  األرض  بين  المتناغم  التمازج  تمثل  ودوائرهما،  والحياة  األبدية  مجموعتي  خطوط  من  مزيج 

الماضي والحاضر والمستقبل، وتعبر قطعها عن التراث بشكل عصري مبتكر وعن الماضي بعيون المستقبل.

مجموعة مارين سيمفوني،،،
مستوحاة من البحار والمحيطات،، ومصنوعة بطريقة تقليدية قديمة...

بقطع متفردة ال تشبه إحداها األخرى، تعبر مارين سيمفوني عن البيئة البحرية من خالل ما تصوره من خطوط 
ونقوش.



مجموعة بريق العود،،،
مجموعة مستوحاة خطوُطها من تقاليد استعمال العود بشكل أساسي في حياتنا اليومية، فخطوطها المنحنية وألوانها 
المميزة ورائحتها العطرة، كل أوالئك يجعل من كل قطعة قطعًة استثنائية. فهي بإيجاز حلم طفولة يتحقق باحتواء 

عبق العود في مجموعة من المجوهرات.

مجموعة دموع،،،، المالئكة،،،
خصصت هذه المجموعة لتخليد ذكرى الغواصين الذين كانوا يخاطرون بحياتهم في بحثهم المستمر عن اللؤلؤ 

النادر في مياه الخليج العربي.

كانت رحلتهم تبدأ من شهر إبريل وتستمر حتى نهاية سبتمبر. فكل قطعة تسطر رواية عن صراع الغواصين -في 
كل ثانية- مع عوامل الطبيعة في بحثهم عن هذه الجواهر النادرة.

مجموعة ُتحَفٌة ُتلَبس،،،
جاءت هذه المجموعة نتيجة للتعاون المشترك مع الفنان البريطاني غالفين هاريسون، حيث صاغت عزة القبيسي 
لوحاته الفنية في شكل تحف مصغرة يمكن أن تلبس، جمعت فيها بين أسلوبها الخاص وخطوط غالفين هاريسون.

التحف الفنية
تسعى عزة القبيسي إلى نشر الوعي والثقافة حول قضايا مجتمعية متنوعة من خالل عرضها للتحف الفنية في 
المعارض المختلفة، وتقديم أعمال فنية إلقامة صروح تذكارية متميزة في مواقع إستراتيجية ضمن جزيرة أبو ظبي، 
فتعكس بذلك ثقافة المجتمع وهويته المتأصلة واألفكار المستقبلية لمصادر الطاقة المتجددة وغيرها من المواضيع.

ومن هذه المجموعات الفنية:

البحث عن الهوية
مجموعة من األعمال الفنية المتنوعة استعملت فيها رموز ترى عزة القبيسي فيها انعكاسا لهوية المجتمع اإلماراتي، 
وأهمها شجرة الغاف والنخلة، بصورة متداخلة، كل منهما تعكس شخصيات متنوعة، فالغافة الفطرية تعبر تاريخيا 
وثقافيا وبيئيا عن تميز صحراء اإلمارات، وشجرة النخيل التي تعد من الرموز المهمة لهوية الدولة وعطائها في 

العديد من المجاالت. ُطّورت قطع هذه المجموعة لتصير قطعا فنية مبتكرة استعمل فيها »جريد« النخيل.

التنمية المستدامة
مجموعة من األعمال الفنية التي تسعى عزة القبيسي من خاللها إلى بلورة مصطلح التنمية المستدامة والطاقة 
البديلة، بتقديم أفكار متنوعة حول قضية توفير مصادر متجددة للطاقة ال تتعارض مع التوجهات الرامية إلى 

حماية البيئة.

10 سنوات
قدمت عزة القبيسي هذه المجموعة في عام 2008 في احتفالها بمرور 10 سنوات على دخولها عالم الفن التشكيلي 

واإلبداعي، حيث عكست خاللها األحاسيس المختلفة التي تجول في خاطرها بهذه المناسبة.

مجموعة المنهل
مجموعة قطع فنية مستوحاة من كلمة »المنهل« التي تدل على منبع الماء، وحيثما وجد الماء توجد الحياة متجّلية 

في شجرة النخيل.
وتعكس هذه القطع األجيال المختلفة فيها، ومدى التمسك بالتراث والماضي العريق، مع التطور السريع؛ ليعكس 

ذلك أهمية إيصال أمانة ماضينا وتراثنا ألجيال المستقبل، متجّلية في قصص أمتنا وموروثها.
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إنتاج الهدايا الرسمية والتذكارية
نتيجة للطلب المتزايد في السوق المحلية في مجال الهدايا الرسمية والدروع والجوائز المصممة والمصنعة محليًا 
بدأت عزة القبيسي مسعاها في مجال الصناعة المحلية من خالل العالمة التجارية “أرجمست” بعرض مجموعة 
من الهدايا التذكارية والمجوهرات المنتجة ضمن خط إنتاج تم تطويره بوجه خاص ليتالءم مع طبيعة التصاميم 
ومستوى العمل المطلوب، حيث يهدف إلى تغطية جزء من هذا الطلب المحلي، ودعم مسيرتها الفنية واإلبداعية.

كانت البداية الفعلية لإلنتاج في عام 2005 مع إحدى الجهات الحكومية في أبو ظبي من خالل تقديم تحفتين 
فنيتين ترمزان إلى تراث الدولة وتقاليدها، ولقد كان لهذه التجربة األثر الكبير من حيث تطوير خبرتنا اإلنتاجية، 
فقد توالت بعدها الطلبات إلنتاج تحف وهدايا مخصصة لجهات مختلفة، وأحداث وفعاليات متنوعة، تباينت بين 

التصاميم الخاصة بعزة القبيسي والـتـصاميم المـخصـصة للجهات.

وكما تسعى القبيسي إلى تطويـر الفـكرة وتـوسـيعها خـالل الـسنوات الثالث الـقادمة بهدف دعم اإلنتاج المحلي وزيادة 
قاعدة العرض للمنتجات نظرًا النخفاض نسبة الوجود المحلي فـي هذا المجال من خالل استثمار اإلطارات الوطنية 
وتصاميمهم  مهاراتهم  لتطوير  مـناسبة  فرص  بتوفـير  والتصميم،  الـمجوهرات  مجال  في  تخصصت  التي  الشابة 
هذا  سيشمل  حيث  بـهم.  خـاصة  بـمشـاريع  استقـاللهم  وراء  سعيًا  المهنية  خبراتهم  إلى صقل  إضافة  المتنوعة، 
المشروع كل خطوط اإلنتاج للهدايا المعدنية كونه أول مـشروع من نوعه في أبو ظبي؛ لتتوفر الفرصة للمنتج 

المحلي للدخول إلى حيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق والمتاحف المتوقع افتتاحها في اإلمارة.

وفيما يلي ذكر لمجموعة من المهرجانات التي تتكفل عزة القبيسي بتصميم جوائزها وتصنيعها:
- مهرجان الشرق األوسط السينمائي 2008.

- بطولة مبادلة العالمية للتنس 2010.

- مهرجان أبو ظبي السينمائي ـ سنويا منذ 2009.

- مهرجان شاعر المليون ـ سنويًا منذ 2009.

- جائزة السفير السويسري التقديرية في دولة اإلمارات ـ سنويًا منذ عام 2009.

- سباقات مهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية األصيلة ـ سنويًا منذ 2010.

- وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة ...

بدايات اإلنتاج ومراحل التطوير
المرحلة األولى )2002( البداية 

أصبحت الشركة بعد تأسيسها إستوديو للتصميم الخاص بالفنانة عزة القبيسي، والورشة الفنية التي تقوم فيها بإنتاج 
المجوهرات الفنية والتحف المصنوعة يدويًا:

- عدد العاملين: 2.

- نطاق اإلنتاج: المجوهرات الفنية والتحف المصنوعة يدويًا.



المرحلة الثانية )2005( تطوير الهدايا الرسمية والتذكارية
خالل هذه المرحلة بدأت الشركة بإنتاج هدايا رسمية مصنوعة من الفضة، مخصصة لجهات مختلفة في أبو ظبي، 

إلى جانب هدايا تذكارية مستوحاة من البيئة والتراث المحلي مخصصة للسياح:
- عدد العاملين: 5.

- نطاق اإلنتاج: المجوهرات الفنية والتحف المصنوعة يدوياً.

 - التذكارات الفضية.
 -الهدايا الرسمية المصنوعة من الفضة.

المرحلة الثالثة )2008( اإلنتاج التجاري للهدايا الرسمية والتذكارية

خالل هذه المرحلة بدأت الشركة باإلنتاج التجاري للهدايا الرسمية المخصصة للجهات المختلفة في أبو ظبي، 
وذلك باستعمال مادة »الستانلس ستيل« المقاومة للعوامل الجوية واستعمال أحدث وسائل التكنولوجيا في القص 
لم يدخله اإلنتاج  الذي  المجال  المتزايد في هذا  الطلب  لتتناسب مع  والتشكيل، كما تضاعفت لطاقة اإلنتاجية 

المحلي سابقًا، حيث كان اإلنتاج األجنبي هو ما يسد حاجة السوق:

- عدد العاملين: 10.
- نطاق اإلنتاج: المجوهرات الفنية والتحف المصنوعة يدويًا.

- التذكارات الفضية.
- الهدايا الرسمية المصنوعة من الفضة.

- الهدايا الرسمية المصنوعة من الستانلس ستيل.

المقاولة النسائية في مجال اإلستثمار الصناعي والتجاري

85



المقاولة النسائية في مجال اإلستثمار الصناعي والتجاري

86

الخالصة
إن الشغف وراء الرقي بالنفس، مع دعم أفراد األسرة والمجتمع، ووجود هدف سام وراء الفكر التجاري الذي نقوم 

ثرائه، ويضيف قيمة يقدرها المجتمع. بعرضه في مجال األعمال، يخدم المجتمع المحلي ويساهم في تطويره واإ

من خالل تجربتي الشخصية اليسيرة في مجال ريادة األعمال )المقاولة( النسائية، أجد أن المرأة في دولة اإلمارات 
وبشكل عام كانت مبدعة وال تزال، في تقديم أفكار ومشاريع مبتكرة تالئم بيئتها المحلية وتنافس بذلك الرجل في 

كثير من األحيان، وهذا الختالف نظرتها وطريقة تفكيرها عن المنهجية التقليدية التي يتبعها معظم الرجال.
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2-الصناعات الحرفية برؤى معاصرة

د. زوينة بنت سعيد الكلباني
)سلطنة عمان(
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بطاقة تعريفية

يطيب لي أن أقدم بطاقة تعريفية موجزة بنفسي، أعمل خبيرة تربوية في مكتب وزيرة 
التربية والتعليم، وأستاذا مشاركا بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية جامعة السلطان 
قابوس، وأنا حاصلة على الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم من القاهرة. شاركت في 
تأليف كتب اللغة العربية وتطويرها، في التعليم العام والتعليم األساسي في المناهج 
العمانية. صدر لي عن المؤسسة العربية للنشر روايتان، إحداهما بعنوان: »ثالوث 
وتعويذة«، واألخرى بعنوان: »في كهف الجنون تبدأ الحكاية«، وشاركت في العديد 

من المؤتمرات المحلية واإلقليمية.
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التجربة الذاتية في مجال الصناعات الحرفية
بدأ اهتمامي بعالم المرأة عامة وبمجال الصناعات الحرفية خاصة عام 2010م حينما كلفت بمشاركة )6( ستة 
كّتاب عمانيين في تأليف كتاب ضخم بعنوان )عمان التراث الثقافي والطبيعي( مع شركة الغاز اإلسبانية. هذا 
الكتاب ترجم إلى ست لغات )اإلنجليزية، واأللمانية، والفرنسية، واإليطالية، واإلسبانية، والكتالونية( وكان نصيبي 
بداع ال حدود له( هذه المهمة مكنتني من الوقوف على جهود  كتابة محور )الصناعات الحرفية العمانية تاريخ واإ
الحكومة العمانية في مجال المحافظة على الصناعات الحرفية منذ بدايات النهضة الُعمانية الحديثة، حيث تضمن 
خطاب جاللة السلطان قابوس في نوفمبر 1972م أمرًا بإنشاء إدارة إلحياء الحرف الوطنية بوزارة االقتصاد، 
وكذلك إرسال سبعين متدرًبا في بعثات مهنية إلى الخارج، تمكنهم من التدريب على حرف مختلفة من أجل إعداد 

جيل جديد متطور من الحرفيين الُعمانيين.

العديد  فيه  العمانية، كّرم  للصناعة  أوَجه حينما خصص سلطان عمان سنة 1987م عاًما  وبلغ هذا االهتمام 
من النساء العمانيات المشتغالت بالحرف والمهن الُعمانية التقليدية، إيماًنا بقدراتهنَّ على العمل الجاد، وتقديرًا 

لجهودهنَّ البّناءة في مختلف المجاالت اإلنتاجية.

ولتوثيق هذه الصناعات التقيت بنساء كثيرات بأعمار مختلفة وفي مجاالت متعددة، فوقفت من كثب على المرأة 
العمانية العصامية التي حفرت بإمكاناتها البسيطة في الصخر، وهي تخوض غمار التحدي وتتجاوز الصعوبات 
لتصل إلى طريق التألق والنجاح بشموخ وهمة عالية؛ بدًءا بالصناعات المتناهية في الصغر مثل: صناعة الكمة 
العمانية والبراقع والكحل والبخور والعطور، وتقطير ماء الورد وصناعة السعفيات، والصناعات الجلدية وانتهاًء 
بالمرأة العمانية الرائدة التي وصلت إلى العالمية بجهودها الذاتية سواء في مجال تطوير صناعة األزياء العمانية 
التقليدية أو المعارض الخارجية التي أقامتها في هذا المجال مثل: أنيسة الزدجالي التي حصدت شهادات وجوائز 

دولية من معارضها الخارجية في كوريا وطوكيو وأستراليا وبالروسيا وباريس وألمانيا وسويسرا وغيرها كثير.

وبعد إنجاز الكتاب وتدشينه وجدتني مدفوعة إلجراء بحث ميداني يسلط الضوء على ظاهرة عزوف المرأة العمانية 
المثقفة الموظفة عن الدخول في مجال التجارة الحرة واالستثمار، واقتصاره هذا األمرعلى الفتيات الحاصالت على 

دبلوم التعليم العام في مجال المشاريع المتناهية في الصغر والصغيرة.

كما ترصد هذه الدراسة التحديات التي تواجه المرأة الموظفة المثقفة، وأسباب انكفائها على الوظيفة، وأثر بعض 
االستثمار  إلى  العمانية  المرأة  توجه  في  والريفية(  الحضرية  والبيئة  الثقافي،  )المستوى  الديموغرافية  المتغيرات 

والتجارة الحرة، ولقد طبقت أدوات الدراسة على عينة بلغت )500( امرأة في خمس محافظات بالسلطنة.

عذوبتها  لها  كان  التي  المنصرم،  أكتوبر  في  الثالثة  العمانية  المرأة  ندوة  في  بمشاركتي  ُأنوِّه  أن  لي  ويطيب 
وخصوصيتها، ليس في كوني عضوا في لجنة الدراسات العلمية أو في الجلسة الحوارية، ولكن في النجاح الجميل 
الذي حققته الندوة، وانبهار المشاركين والحضور بالفعاليات والبرامج اإلبداعية والطاقات التي تمتلكها المرأة الريفية 
في محافظة مسندم، هذه المحافظة القابعة في الجزء الشمال الغربي من سلطنة عمان، التي تطل على مضيق 
هرمز وتسيجها السالسل الجبلية من ثالثة اتجاهات، والشك أن اختالف البيئة )بحر، وجبال، وواحة( أدى إلى 
تنوع أساليب الحياة االجتماعية واالقتصادية واختالفها، في تلك البيئات، كما أدت إلى وجود فوارق بين ما تجود 
به كل بيئة من مواد خام ووسائل العمل الخاصة بها. لقد كشفت الندوة عن تجارب نسائية ناجحة وأسماء مغمورة 

تستحق أن تقدم بفخر أنموذجا للمرأة في العالم العربي.

تجربة المرأة العمانية في تطوير الصناعات الحرفية برؤى معاصرة
أّي عمل إنساني يكتنفه النجاح أو الفشل، وعلينا التجريب والمحاولة مرة بعد مرة للوصول إلى الهدف وتحقيق 
الطموح المنشود، وأي فكرة أو مشروع يولد صغيرًا ويحتاج إلى وقت ليكبر وينمو، فنحتاج فقط أن نعرف مهاراتنا 

ونتسلح باإلرادة ونصعد بهما السلم درجة درجة.
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وتعد البيئة أرضية خصبة ينهل منها الصانع والحرفي مادته األولى ويحّلق من خاللها في فضاءات أوسع وآفاق 
أرحب. لذا سنقف في هذه التجربة على صناعتين احتكرهما الذكور مدة طويلة من الزمن في سلطنة عمان وهما: 
صناعة المناديس الخشبية، وصناعة الُحلي والمجوهرات الفضية، وسنتعرف من خاللهما على الِحرَفّيتين: »صفية 
الغافري« و»سميرة اليعقوبي« اللتين تمردتا على المألوف وانتشلتا هاتين الصناعتين من الرتابة والتناظر المتوارث 
جيال بعد جيل. لقد أطلق كل منهما عنان خياله لتطوير الموروث بما يتناسب مع روح العصر، ويتالءم مع ذوق 

المرأة العصرية دون المساس بهوية المنتج وخصوصيته.

أوال: تجربة صفية الغافري
هي فنانة تشكيلية مواليد )1980م( حاصلة على بكالوريوس تربية فنية، ومعلمة في مدارس الحلقة الثانية بمدارس 
وأمانة،  بصدق  معها  تعاملت  المحلية..  البيئة  ومشاهد  المختلفة،  الحياة  بمظاهر  منذ صغرها  تأثرت  مسقط، 

فأصبحت ماّدَتها التي شكلت منها تصاميمها ذات اآلفاق الواسعة والصبغة المتفردة.



المندوس:
هي لفظة محلية تدّل على صندوق ذي شكل مستطيل يصنع من خشب الساج المستورد من إفريقيا وبورما، 
ُتزخَرف أوجهه الخارجية بمسامير ذهبية على هيئة نقوش هندسية سداسية أو سباعية. وهو لمدة طويلة أشبه ما 
يكون بحساب مصرفي تودع فيه النقود والمجوهرات النفيسة، كما استخدمته المرأة العمانية قديما لحفظ المالبس 
والعطور والبخور وحطب العود. وفي هذا العصر أصبح يستخدم كتحفة فنية ُيضفي على المكان طابًعا كالسيكيًّا.

احتكر الرجال صناعة )المندوس( منذ القدم في سلطنة عمان، وكانت المرأة مقتنية له فقط. ولقد ظل المندوس 
محافًظا على شكله وتصميمه المعتاد حتى تاريخ 2011/5/8م، التاريخ الذي أقامت فيه الفنانة الحرفية »صفية 
بنت سيف الغافري« معرضها االستثنائي األول بعنوان: )قوالب سرمدية برؤى عصرية( في بيت »البرندة« بمطرح، 
الذي قام بافتتاحه معالي وزير اإلسكان، بحضور عدد كبير من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة 

من  وعدد  السلطنة،  لدى  المعتمدين 
والمهتمين  بلدية مسقط  في  المسؤولين 

بالصناعات الحرفية.
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ضم المعرض بين جنباته أربعة وعشرين تصميًما للمندوس العماني، جميعها مبتكر غير مسبوق، ذو طابع فني 
متميز وصبغة متفردة ال تحمل إال بصمة مبدعتها.

أدهش المعرض المجتمَع المحلي بالتصاميم التي أخرجت »المندوس« العماني من رتابة القالب التقليدي الذي 
تعوده الناس منذ مئات السنين، معتمدة على تقنيات حديثة في استخدام األلوان والخامات وفق رؤى معاصرة، 
فتحول ذلك الصندوق الخشبي المستطيل -على يديها- إلى تحفة بديعة التصاميم متعددة األشكال واأللوان، ولقد 

القى المعرض حضورًا جماهيريًّا كبيرًا واهتماًما إعالميًّا في داخل السلطنة وخارجها.



وقد كان هذا المعرض نتاج رحلة بحث جادة، وعصف ذهني متعدد الجوانب مع أتراب ونساء بأعمار مختلفة؛ 
المتحضرة،  العمانية  المرأة  ليواكب العصر وُيرضي ذوق  المندوس؛  ألخذ آرائهن حول إمكانية تطوير صناعة 
وفي الوقت نفسه يحافظ على تفاصيل المندوس األصلية بطابعه التقليدي الموغل في القدم. تقول الحرفية صفية 

الغافري:

المرأة  ذوق  ليناسب  المندوس  تغيير  )التغيير(  فكرة  راودتني  ما  وكثيرًا  الصغر،  منذ  بالمناديس  مولعة  »كنت 
اقتناء  الفتيات عن  ابتعاد  الصديقات والزميالت عن سبب  لمناقشة  الحميمية  الجلسات  أنتهز  العصرية، وكنت 
المندوس، وكثيرًا ما كنت ألقي الفكرة عليهن، ماذا لو كان شكل المندوس كذا ولونه كذا؟! وأرصد ردة فعلهنَّ 

.. كان األمر في البداية أشبه بالمستحيل«.  وآراءهنَّ ومالحظاتهنَّ
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خمس سنوات قضتها »صفية الغافري« في عمل دؤوب تستمد من مظاهر الحياة المختلفة، ومشاهد البيئة المحلية، 
أشكاال وتصاميم ما خطرت على بال الحرفيين من قبل. لقد طورت صناعة المناديس من حيث الديكور الداخلي 
وطّعمته بالمخمل األحمر لفخامة هذه الخامة. وأما الشكل الخارجي فأكسبته تقاطيع جديدة مستمدة من عناصر 
تراثية تستعمل للمرة األولى، مثل: الخنجر العماني، قبة مسجد، سفينة عمانية قديمة، إضافة إلى تصاميم أخرى 
متنوعة مثل: البنجري، وهو نوع من الحلي النسائية، إسورة توضع في معصم اليد، ومندوس آخر في شكل طاحونة 
مثل: مرجل  مختلفة  أشكال  في  أخرى  ومناديس  الخنجر،  في شكل رأس  ومندوس  التقليدي،  المندوس  يحاكي 
الحلوى، القفير، خضاضة اللبن، منازل الخوص القديمة، الطبلة، الزي العماني، الفانوس »السراج« وغيرها من 
العناصر التراثية التي وّظفت لتخرج في هيئة تحف فنية، بعد أن غّلفت بقشور الخشب الرائعة وطّعمت باأللوان 
البني الذي  اللون  التي أتت لتحل مكان  اللون الواحد  التي أضافت لها لمسات فنية ناعمة من حيث تدرجات 
كان اللون السائد للمندوس. ولقد راعت المصممة المحافظةَََ على مكونات الصندوق التقليدي بأدراجه وحوامله 
الجانبية وأسلوب إغالقه. ولم تنس الدبابيس الذهبية المطعم بها هنا وهناك؛ ليزداد تألًقا وفخامة وليعبر عن الهوية 

العمانية.

»كنت حريصة في المعرض على تسجيل األفكار وانطباعات الناس ومالحظاتهم؛ لتطوير أسلوبي في العمل 
وتجويد منتجاتي. وعندي الكثير من األفكار الجديدة التي ستفاجئ الناس، وال شك أنهم سيحبونها. وأخطط إلقامة 
معارض مشابهة في دول خليجية مجاورة مثل: اإلمارات ومملكة البحرين، حيث إن المندوس موروث متشابه لدى 
معظم الدول الخليجية، وله مكانة في قلب كل امرأة خليجية. الكثير من الفتيات العمانيات أكدن لي إعجابهن 

بالمناديس التي ابتكرتها، وتسابقن في اقتنائها، بعدما كن قد انصرفن عن هذا التقليد القديم«. 

وتتابع »بيئتي أثرت فّي كثيرًا، بأسواقها الشعبية التي أعشق التجول في حاراتها وبمنازلها القديمة، كل ما فيها من 
مكونات قديمة وتراثية كانت رافًدا لي، ودافًعا قوًيا إلى تحقيق الهدف الذي أنشده«.

والطريق إلى ذلك ليس محفوًفا بالزهور، إذ يوجد فيه الكثير من العقبات، وتذليلها يحتاج إلى مزيد من الصبر 
والعطاء، وأقول بفخر: إنني وصلت إلى ما وصلت إليه دون اللجوء إلى أي بنك أو أي جهة أخرى ألخذ قرض 
من أي نوع، فسالحي كان دائما هو الصبر وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار، والتوكل على اهلل الذي وفقني.. 
وأتمنى من كل امرأة أن تخطط بشكل صحيح وأن تطمح لألفضل وأن تدرس خطواتها كي يكون النجاح حليفها.

استفادت صفية الغافري من شبكة المعلومات )اإلنترنت( ومواقع التواصل االجتماعي في الترويج لمنتجاتها، كما 
تقوم بعرض أعمالها في بعض الـ »جاليريات« )األروقة( بين الفينة واألخرى. اإلقبال جيد والطلب مستمر من 
داخل السلطنة وخارجها من المؤسسات الكبرى والفنادق المختلفة لعرضها تحفا فنية، وكذلك من فئات المثقفين 

الذين يقّدرون قيمة القطعة الفنية.

طموحها أن تمتلك ورشة خاصة بها ملحقة بجاليري، وأن تقدم تشكيالت واسعة من المناديس، وأن تشارك بأعمالها 
في المحافل الوطنية والخليجية والعربية والعالمية.

ثانيا: تجربة سميرة اليعقوبي
الفنانة التشكيلية التي فتنتها قطع الحلي بجمالياتها وأسلوبها الخاص فتخصصت في هذه الحرفة وأكملت فيها 
دراستها العليا، فأبدعت تصاميم تفردت بها عن غيرها من حيث النقوش والزخارف المستمدة من المخزون التراثي 
في قوالب تجمع بين األصالة والمعاصرة، بما يتناسب مع ذوق المرأة أينما كانت في مختلف أنحاء العالم، وبما 

تحمله من طابع عماني أصيل يتناغم مع أرقى األزياء العالمية.

)التوليف اإلبداعي في تصميم الُحلي المعاصرة( عنوان رسالة الماجستير التي مكنت سميرة اليعقوبي من تكوين 
خراجها  رؤية بصرية متنوعة، من خالل استحضار المصوغات الفضية التراثية المتفردة في أشكالها وأنواعها واإ

بقالب فني معاصر متأثرة بالمدارس العالمية في هذا المجال.
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لقد شقت طريقها بنفسها، إذ حضرت ثالث دورات تدريبية في المملكة المتحدة عام 2007م، األولى: في صياغة 
الحلي الفضية، والثانية: في المجوهرات وتوليف الخامات المختلفة، والثالثة: في صناعة الحلي الفضية المعاصرة.

وفي محاولة للنهل من الهوية أو الطابع العماني األصيل الثري بالخامات التوليفية التي اعتمد عليها الحرفيون 
من البيئة المحلية كالعظام واألقمشة وسعف النخيل واألحجار بأحجامها وأشكالها، برز اسم »سميرة اليعقوبي« 
بالخامات، قطًعا من  الثرية  العمانية  البيئة  التراث الخصب ومن  مصممة مجوهرات فضية، استلهمت من نبع 
المعجب  السائح  اليومي، ويقتنيها  المرأة  الفتيات الصغيرات، وتتالءم مع طبيعة عمل  المجوهرات تناسب ذوق 
بالطبيعة العمانية وتراثها األصيل؛ فانتشرت تصاميمها في أنحاء مختلفة من العالم وحققت فيها تميزًا يبعث على 

الفخر من خالل المعارض التي أقامتها في بريطانيا وأسكتلندا وألمانيا ولبنان والهند وماليزيا وسوريا.
وحول إيجابيات العمل في هذا المجال تقول سميرة: لقد توسعت مداركي في عالم الحلي والمجوهرات وعرفت 
تقنيات متنوعة في صياغتها من خالل احتكاكي المباشر بمصممين من دول مختلفة ومدارس ذات أفكار متباينة، 
وال أنسى في هذا الجانب مدى استفادتي من المصممة المصرية عزة فهمي وأستاذتي الفرنسية )إيزابيل تاسيف 

إلينكوف(.
وتقول أيضا: صناعة الحلي فن إبداعي من الفنون الراقية المتميزة التي عرفها البشر منذ القدم، فهي قديمة قدم 
اإلنسان نفسه، وال يخلو متحف تاريخي من عقود وأساور وسالسل صنعت من عدة خامات، وذلك يدل على 
ما مرت به هذه الحرفة من مراحل متطورة تبًعا لما كان يملكه الصانع من خامات وأدوات وتقنيات تدرجت من 

البدائية إلى المعقدة.
وتؤكد أن العملية التوليفية التي تعتمد عليها ليست استحضار المادة التراثية وتكرارها في األعمال الفنية بشكل 
نما األمر مختلف تماًما، فمرحلة االستحضار هي عملية إبداعية تبنى لبناتها األولى من التراث، لتتألق  نسخي، واإ

في صورة جديدة ذات دالالت غير معروفة من قبل.
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وتنصح سميرة اليعقوبي أّي فتاة مقبلة على العمل في هذا المجال بأن تهتم بالتنمية المعرفية واالطالع على الكتب 
والدوريات المتخصصة في عالم الصياغة، التي تتعرض لهذه الصناعة ومراحل تطورها قديًما وحديًثا وفي بيئات 
مختلفة، مع ضرورة مراعاة الهوية الوطنية للمحافظة على أصالة المنتج من خالل اقتناص األفكار من الموروثات 

وتطويرها؛ لتخرج في أشكال بسيطة تناسب طبيعة العصر وترضي ذوق المرأة المعاصرة.
وممارسة،  تدريبا  يتطلب  الجمال  مواضع  وتلّمس  الفنية  الذائقة  تكوين  بأن  اليعقوبي(  )سميرة  الصائغة  وتؤمن 
فالمتذوق يطلب الرموز البسيطة، التي تصله مباشرة، التي تسره وتبهجه، إاّل أن الفن المعاصر يأتي بأفكار يمكن 

القول: إنها مثيرة للعقل والحس معا، غير مألوفة وفيها شيء من الجرأة والمغامرة. 
وانطالقا من الهدف الذي تسعى إليه المصممة سميرة اليعقوبي وهو التوليف والتصميم اإلبداعي للحلي التراثية 
المعاصرة نّفذت برنامجا تدريبيا استهدف الحرفيين العمانيين الشباب وعددهم )13( في الهيئة العامة للصناعات 
الحرفية العمانية في سلطنة ُعمان، الذي هو أيضا أكسبهم مهارات إبداعية، وأتاح لهم فرصة التعامل مع خامات 

مختلفة تكسبهم الجرأة في إنتاج حلي تجمع بين األصالة والمعاصرة.
وقد صنع كل متدرب قطعتين من الحلي مبتكرتين قائمتين على تصميم إبداعي يجمع بين الماضي والحاضر في 

كل قطعة، فخرجت الورشة التدريبية بـ 32 قطعة مبتكرة.
إن كل ما يحيط بالفنان المبدع من عناصر يعد منهال عذبا يحفزه لبناء أفكاره، فالناس والطبيعة واألبنية والحيوانات 
وما تحويه المتاحف من حوله تعد ملهمة له فتقوده إلى العديد من األسئلة مثل: ما ماهية المواد التي صنعت 
منها؟ وما كيفية تركيبها ومواطن وجودها؟ تتضح أمامه أسس ومعايير يقوِّم بها تلك المواد أو الخامات كاللون 

أو القوام أو الحركة أو الشكل.
ومن أمثلة الخامات الموجودة في البيئة العمانية، مخرجات النخيل وهي الجذوع والسعف والخوص والليف والكرب 
والعذوق الفارغة، ويعد سعف النخيل منتجًا وظيفيًا بعد اجتيازه مراحل عدة كغمره في الماء وتسخينه لمدة زمنية 
طويلة ثم تفتيت أليافه بالهاون وطحنه وتوزيعه داخل إطار مصنوع من السلك المشبك في ماء محضر، ثم االنتقال 
إلى مرحلة التجفيف؛ لينتج عن هذه العملية بعد إضافة مواد صمغية، عجينٌة تصلح لتشكيل الخرز التي تدخل في 

العقود خامًة توليفية، بإضافتها كما هي، أو بإدخال األصباغ اللونية التي تتالءم مع قطعة الحلي.

الخامات التوليفية التي استخدمتها اليعقوبية في مصوغاتها الفضية
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وتتحدث الصانعة سميرة اليعقوبي عن التحديات والصعوبات التي واجهتها، فتقول:
الحصول على تأهيل ودورات في مجال صياغة الفضة لم يكن أمرا سهال، فقد كنت أبحث في شبكة المعلومات 
اإلنترنت عن ورش قصيرة تقام في المملكة المتحدة، خصوصا أني لم أسافر من قبل إلى المملكة المتحدة، وال 
أعرف أحًدا يدرس فيها، مّما جعلني ألجأ إلى السفارة العمانية في بريطانيا لتوفر لي السكن مدة اإلقامة وألتأكد 

من مستوى الجامعة التي اخترتها من طريق شبكة المعلومات اإلنترنت.

القاموس ألعرف  إلى  لجأت  كما  يسيرا،  أمرا  يكن  لم  المعادن  تلوين  في  والنحاس  الفضة  خامات  مع  التعامل 
المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمصوغات، وأنواع المعادن المختلفة باللغة اإلنجليزية، وذلك لتيسير التعامل مع 

المدرسين وطلبة الورش في الجامعة بلندن.

البيئية وخامات  الخامات  بين  التوليف  فكرتي، وهي  لتطبيق  كافية  تكن  لم  التي حصلت عليها  األولى  الورشة 
المعادن، األمر الذي دفعني إلى التسجيل في دورة أخرى، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا وأمواال إضافية، ولكن من 
أجل الهدف الذي أسعى إليه تهون كل الصعاب. وفكرة تطوير الحلي الفضية العمانية إلى فضيات معاصرة كانت 
شغلي الشاغل، فقد كنت أسعى إلى إخراج أفكار مبتكرة تجذب الجميع وتكون محط إعجاب العرب واألجانب 
بأعمارهم المختلفة، وكانت الورشة مكثفة مدتها شهران متواصالن وبتسع )9( ساعات في اليوم، كنت أرسم لبعض 

القطع تصميما مبدئيا ثم أنّفذه على معدن الفضة أو النحاس.

 أثمرت الورشة بـ )28( قطعة معدنية تجمع بين خامة الفضة والنحاس، كما طّبقت فكرة المينا على بعض القطع 
النحاسية، فالقت إعجاب الكثيرين في السلطنة.

حلمي فتح ورشة للصياغة وجاليري ضخما لعرض مصوغاتي الفضية.

وفي ختام هذه الورقة نؤكد أن تجربَتي: صفية الغافري وسميرة اليعقوبي نموذجان فقط لتجارب كثيرة ناجحة تحتاج 
من يميط عنها اللثام ويقدمها أنموذجا للمرأة في العالم العربي، المرأة التي تمتلك من الهمم العالية ما تذلل بها 
الصعاب وتجعلها هينة ال قيمة لها أمام اإلصرار والعزيمة اللتين تجعالن من المستحيل ممكًنا ومن الحلم واقًعا، 
ولعل التجارب التي بين أيدينا تشير إلى أن بالدنا العربية تزخر بالعقول النيرة التي نجحت في قراءة واقع السوق 

ومعرفة متطلباته ومعطياته من المشاريع وما يمكن أن تؤول إليه المؤشرات المستقبلية.
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التوصيات

- إقامة مركز تأهيل وتدريب نسوي تابع لمنظمة المرأة العربية، ُيعنى بريادة المقاوالت والمشاريع االقتصادية، 
ويقيم دورات تدريبية ومنًحا دراسية بشهادات معتمدة من المنظمة.

- تتكفل منظمة المرأة العربية - بالتنسيق مع حكومات الدول العربية - بدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية في 
تتعهدها مؤسسات  إلى مؤسسات وجماعات  المتفرقة  الفردية والنشاطات  الناجحة، أي تحويل األعمال  الصغر 

المجتمع المحلي الكبرى بالدعم والمؤازرة لتستوي على سوقها.

- إقامة أسواق نسائية عربية مشتركة في مجاالت متعددة، وتسهيل انتقال عناصر اإلنتاج المختلفة، وذلك بإزالة 
الحواجز والقيود الجمركيتين بين الدول األعضاء.

- رصد ثالثة جوائز سنوية تحمل اسم المنظمة، ألفضل ثالث تجارب نسائية تتسم باإلبداع والجودة، ووضع 
معايير دقيقة لتقييم المشاريع والمؤسسات المتنافسة.

- تأسيس جمعيات للنساء المقاوالت في كل قطر عربي ُتعنى بحقوق المرأة المقاولة وتقدم لها التسهيالت المناسبة، 
وتصقل خبراتها من خالل الدعم والتدريب.

- تعاون سيدات األعمال البارزات مع المقاوالت الصغيرات في تبني مشاريعهن ومنتجاتهن والترويج لها.

- اإلعداد المبكر لجيل من سيدات األعمال انطالًقا من مقاعد التعليم العام ثم الجامعي، قبل دخول معترك الحياة 
العملية لبناء شخصيات ريادية قادرة على أن تؤسس مشاريع تجارية من العدم، وينتج عنها إنشاء مؤسسات تجارية 

صغيرة ومتوسطة ناجحة.

- ابتعاث مجموعة من الحرفيات إلى بلدان مختلفة أجنبية وعربية لمعرفة التقنيات واألفكار الحديثة التي تصقل 
خبراتهن وتضيف إلى أعمالهن روح العصر. 

- توعية المرأة العربية المقاولة بأهمية توظيف شبكة المعلومات اإلنترنت واستغاللها في تسويق منتجاتها وتسهيل 
عمليات البيع والشراء.

- إنشاء صندوق في كل دولة يوفر التمويل االبتدائي واالستثماري للمشاريع النسائية ويسعى إلى بناء قدرات 
رائدات األعمال.
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3- طاقة جديدة للصناعة

د. وهيبة بن دايخة
)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(
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بطاقة تعريفية
أنا الدكتورة وهيبة بن دايخة، أستاذة بحث بمركز تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر العاصمة، تحصلت على 
شهادة مهندسة دولة في الهندسة الميكانيكية في مجال الطاقة الحرارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين 
بالجزائر العاصمة سنة 2001 من خالل دراسة موضوع: دراسة نظرية وتجريبية إلنتاج الهيدروجين الناتج عن 
الطاقة الشمسية، بعدها تحصلت على الماجستير سنة 2004 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، وفي 
سنة 2006 ناقشت رسالة الماجستير التي كانت حول إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية من خالل تكنولوجية 
بطاريات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الهيدروجين، بعدها ناقشت أطروحة الدكتوراه في علوم الطاقويات 

بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر في 2011.

خالل تحضيري لنيل شهادة الدكتوراه عملت تجريبيا على نظام تكييف الهواء مع التهجين بين مصدرين للطاقات 
المتجددة مثل: بطاريات الوقود والطاقة الحرارية الجوفية لألرض، وكذا التكييف باستعمال مصدر حراري.
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مسيرتي المهنية
لقد تم تنصيبي بمركز تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر بتاريخ 06 مارس 2002، وخالل مسيرتي الجامعية 
قبل  المنظم من  للبيئة  العالمي  بها في األسبوع  منحت لي شهادة شرف وجائزة أحسن مداخلة شفوية شاركت 

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر التي أقيمت من 31 ماي إلى 06 جوان 2006.

المتجددة  الطاقات  العلمي ومركز تطوير  للبحث  العامة  المديرية  قبل  المنظم من  اللقاء  2010، وبمناسبة  في 
المتزامن مع االنقالب الشمسي في الصيف solstice، تم تكريمي بشهادة استحقاق وبجائزة تشجيع على مشروع 
»نظام التكييف بمصدر الطاقة الحرارية الجوفية لألرض« إعترافا بمساهمتي العلمية لتطوير هذا النشاط البحثي 

في الجزائر.

كما ُطلب مني العمل كخبيرة لدى المؤسسة الخاصة الجزائرية CAGEP في مشروع بناء مطار دولي بوهران 
بين EGSA -Senia ES وهران وبالتعاون مع شركة EGISAVIA الفرنسية )عقد رقم 2008/05 - العقد 
رقم AP047( وذلك بإدماج الطاقات المتجددة في البناء بهدف احترام خطة الجودة البيئية العالية )HQE( التي 

.)BBC( 50 / سنة / متر مربع لتلبية متطلبات البناء منخفض االستهالكkW تضمن استهالك

حول  مداخلة  لتقديم   2013 لسنة   CERE والبيئة المتجددة  الطاقات  حول  الدولي  للمؤتمر  دعوتي  تمت  كما 
موضوع: تأثير الهيدروجين في التنمية المستدامة.

وبدعم كبير من عائلتي، وباألخص والدتي التي طالما شجعتني ودعمتني خالل مشواري الدراسي والعلمي، تعلمت 
كيف أتحدى الصعاب وأجدد في كل مرة طاقاتي. 

مباشرة بعد مناقشتي ألطروحة الدكتوراه، شغلت منصب رئيسة فريق عمل على: »تقنية إنتاج الهدروجين عن 
طريق الطاقات المتجددة« مما جعلني أهتم بإحدى الطرق إلنتاج الهدروجين واألوكسجين عبر التحلل الضوئي 

للماء. 
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 من خالل تجاربي المهنية، الحظت ظاهرة سمحت لي بإنجاز جهاز التجميع الشمسي من الجيل األخير والذي 
تحصلت من خالله على براءة االختراع، تم تسجيلها على مستوى المعهد الوطني للملكية الفكرية مما سمح لي 
بالحصول على الجائزة األولى ألحسن اختراع لسنة 2012 وهذا بصالون االبتكار الذي نظم ب SAFEX أيام 
08 إلى 10 ديسمبر 2012 من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار بالتعاون 

.)OMPI( مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية

التكنولوجيا،  للملكية الفكرية )OMPI( عن نقل  العالمية  الثانية للمنظمة  وشاركت أيضا في المشاورة اإلقليمية 
والذي تم تنظيمه في فندق األوراسي بالجزائر العاصمة، يومي 29 و30 يناير 2013.
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هذا اإلنجاز أو االبتكار يستفاد منه في مواسم الصيف والشتاء ليس فقط في تسخين المياه واألجواء المحيطة بنا 
نما في تكييف الهواء باستهالك أقل للطاقة الكهربائية مستعمال نظام االمتصاص في  باستخدام الطاقة الشمسية، واإ

موسم الصيف )بإنتاج البرد من خالل الحرارة(، إنما أيضا في إنتاج غازين مهمين في مجالين مختلفين:

االبتكار والتنمية المستدامة
الهيدروجين باعتباره غازا ناقال للطاقة ووقود متوفر وال ينفد، يمكنه المساهمة في إطالة أمد حياة الغاز الطبيعي 
وهذا بتخصيب الغاز الطبيعي بنسبة من الهيدروجين تتراوح بين 8 إلى )20%(. هذا الخليط من 92 إلى )%80( 

 .»Hythane« من الغاز الطبيعي ومن 8 إلى )20%( من الهيدروجين ُينتج غازا جديدا يدعى

الغاز  فيها  التي يستخدم  المرافق  الطبيعي ويمكنه أن يستخدم في جميع  الغاز  الخصائص  له نفس  الغاز  هذا 
الطبيعي، مما يسمح لنا بالحصول على أفضل أداء تقني وبيئي )انبعاث أقل للغازات الدفيئة وملوثات محلية 
أقل( وبالحفاظ على مستوى عال من األمان، كذلك يمكن استعماله في المرافق الموجودة لنقل وتوزيع الغاز وكذا 

سخانات الماء التي تشتغل بالغاز، الطباخات....

عند حرق الهيدروجين في محرك فإن نسبة فعاليته تكون أعلى ب)30%( عن البنزين، واستخدامه يسمح بتقليل 
انبعاث الغازات الدفيئة.
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إن الهيدروجين يمكن نقله ممزوجا مع غاز الميثان في أنابيب الغاز، وهذا بعد القيام بفصله عند مخرج هذه 
األنابيب عن طريق أغشية، مما سيفتح لنا سوقا جديدة لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا ليستخدم كوقود للنقل 

)السيارة، الحافلة...(.
الطاقة  بواسطة  المياه  تسخين  من  انطالقا  الصحية  الغسل  مياه  لتدفئة  الهجين  التجميع  هذا  يستخدم  كذلك 
الشمسية. أما تدفئة المحيط فستتم من خالل مدفئة للهيثان »Hythane« إما تحت البالط أو بواسطة المشعات 
Radiateursٌ. ويمكن استعمال المياه الساخنة أيضا في إنتاج الطاقة الكهربائية )محطة إلنتاج الكهرباء بواسطة 

غاز الهيثان(. 

أما معظم مجاالت استخدام الهيدروجين فهي كالتالي:

مجال التطبيقالصناعة

المواد الغذائية والمشروبات
يستخدم الهيدروجين النقي إلنتاج البوليستر والبالستيك والنايلون. كما يستخدم 

H2 في الهدرجة من األمينات واألحماض الذهنية )الزيوت(.

الزجاج والجير واالسمنت
يستخدم الهيدروجين للمعالجة الحرارية لأللياف الزجاجية الجوفاء وفي تشكيل 

.)flamme oxy -hydrogène( .األلياف البصرية

صناعة المعادن

.N2 /H2 عمليات المعالجة الحرارية من خالل التأثير بخلق محيط مختزل
للحصول على خصائص محددة، تخضع الحديد والصلب للمعالجة الحرارية 
في أفران تحت محيط مختزل مراقب. الهيدروجين يلعب دورا هاما في هذه 

العمليات.

المخابر والتحاليل

يستخدم الهيدروجين كغاز ناقل لوني في المرحلة الغازية وفي مختلف تقنيات 
التحليل.

ومن بين تقنيات التحليل األكثر شيوعا هي استخدامه في لهب الكواشف وتأين 
.)FPD(أو كواشف باألشعة الضوئية )FID(اللهب

أنواع   مجموع  قياس  أجهزة  في  الهيدروجين  يحوي  مزيجا  يستعمل  كما 
الهيدروكاربون.

يستخدم في المعالجة الحرارية لمختلف المعادن. َتْلِحيم، القطع

إزالة الكبريت من الوقود والبنزين.البترول ومجاالت متنوعة

اإللكترونيك 

يستعمل الهيدروجين بشكل عام في هذه الحالة كغاز للمسح في مرحلة ترسب 
السيلسكيون أو في نمو الكريستالين، 

إضافة إلى استخدامه في التخمير تحت محيط وتصلب رقائق النحاس.
األزوت(  في  المنحل  )الهيدروجين  الواقية  الغازات  مع  الهيدروجين  يستعمل 
يسمح نظريا بالقضاء على كل األكسجين وعلى العيوب الناتجة عن استخدامه 

في وسط أساسي عند درجة حرارة عالية أو متوسطة. 

مجاالت متنوعة
أو  لأللوان  كمزيل  المستعمل   H202 األكسجين  ماء  ننتج  الهيدروجين  مع 

مطهر أو لتبييض عجينة الورق.
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اإلبتكار وتطوير إنشاء المؤسسات
إن إنتاج قارورات األكسجين موجه لتنمية الصناعية عامة ولالستخدامات المختلفة مثل: 

- المستشفيات.

- تنمية تربية األحياء المائية )تربية األسماك في المياه العذبة، المالحة أو المملحة( ويعتبر مجاال واسع االنتشار 
في كل من المرتفعات والجنوب الجزائري، أين يزداد الطلب على قارورات األكسجين.

هذا النظام سيكون وسيلة فعالة يمكن استغالله في مشروع المدينة الجديدة »بوغزول« الواقعة جنوب غرب والية 
مدية، والتي أنا عضو في اللجنة المكلفة بها بتنفيذ تقنوبول للطاقات المتجددة. وكما هو مقرر ستكون هذه المدينة 

الجديدة أول مدينة بيئية على مستوى الجزائر وفي شمال إفريقيا.

الهيدروجين  إلنتاج  المياه،  لتسخين  الموجه  الشمسية  للطاقة  الهجين  المجمع  هذا  تحقيق  وبشدة  أتمنى  حاليا، 
واألكسجين الستغالله في مختلف الميادين الصناعية وتسويقه على المستوى الوطني أوال، ألن بالدنا تتمتع بطاقة 
شمسية هائلة يمكن استغاللها من جهة في تنمية عدة مجاالت متعلقة بالتطور المستدام، ومن جهة أخرى لتمديد 
أمد الغاز الطبيعي باستخدامه على شكل غاز )Hythane %80 غاز طبيعي و20% هيدروجين( وخفض من 
يجاد حل لمشكل تكييف الهواء واالستهالك المفرط للطاقة الكهربائية للمكيفات التقليدية،  انبعاث الغازات الدفيئة واإ

كما يمكن نقل هذا الغاز ومزجه على شكل الهيثان في شبكة األنابيب الغازية الموجودة حاليا.

هذا التجميع الشمسي الهجين يمكن استخدامه من طرف الدول العربية نظرا للطاقة الشمسية المتوفرة فيها وكذا 
في العالم ألن الدول المتطورة تستعمل حاليا الهيدروجين في مختلف الميادين مثل)النقل والفضاء والطيران ...(.

 وفي األخير أتمنى أن نساهم في التطوير التكنولوجي، الصناعي والمستدام لبالدنا. 

 وشكرا لكم أيتها السيدات والسادة والحضور الكريم على حسن اإلصغاء والمتابعة.



مناقشة عامة وتوصيات
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لعل أهم نتيجة وصل إليها المؤتمر من خالل هذا المحور الذي جمع بين تقديم تجارب في االستثمار الصناعي 
الطابع  ذات  المبادرات  أو  الحرفي  النشاط  من  بالمرأة  االنتقال  يتم  كيف  هي  الحرفية،  الصناعات  في  وأخرى 
االستثماري الصغيرة إلى النشاط المقاوالتي الحقيقي، بحيث تصبح صورة المرأة العربية في هذا المجال مرتبطة 
باإلنتاج والمساهمة في التصنيع وفي القطاعات اإلستراتيجية للتصنيع أكثر من المساهمة في القطاعات األقل 

أهمية وتأثيرا.

وهنا برز الرأي المؤيد لهذا الطرح والمعارض له. حيث كانت حجج الطرف األول تتمثل في كون النشاطات 
الحرفية أو المحاوالت األولية للقيام بنشاط صناعي في البالد العربية تعد مقدمة ال بد منها لالنتقال إلى قطاعات 
أكثر أهمية لالقتصاديات الوطنية، بل هي تعبير عن واقع اقتصادي واجتماعي ال يمكن تجاوزه خاصة أن مثل 
هذه الصناعات الحرفية عندما تصل إلى مستوى عال من الجودة يمكنها أن تصل إلى األسواق العالمية وتتحكم 
قيها مثلما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الصناعية والحرفية المنَتجة عائليا بجنوب إيطاليا، فضال عن مالحظة أن 
الواقع العربي والبيئة العربية بشكل عام تتقبل مثل هذا التوجه للمرأة وتشجعه، وعلينا أن نستفيد من هذا الراهن 

ونمّكن المرأة من الدخول إلى الصناعة من خالل هذا الباب.

 أما االتجاه اآلخر فلم يكن يرى جدوى من الخوض في مثل هذه التجربة إذ ينبغي للمرأة أن تلتحق بعالم الصناعة 
الحقيقي أو ال تلتحق، مجادال بأن حصر المرأة في بعض الحرف إنما يكرس الصورة النمطية المشكلة عنها، وال 
يسمح لها بالدخول إلى عالم المنافسة. وبالرغم من تساؤل إحدى المتدخالت عن جدوى تقديم اإلنتاج الصناعي 
الحرفي كممثل لإلنتاج الصناعي النسائي العربي إال أن أغلب المتدخالت رأوا بأن ليس في ذلك نقص بل هو 

تعبير عن إمكانية اقتحام اإلنتاج الصناعي بالمعنى الواسع واإلنتاج الحرفي وأن هذا يكمل ذاك.

وهنا تقاربت اآلراء بخصوص ضرورة عدم إهمال أي إنتاج صناعي مهما بدا صغيرا ذلك أن السوق العربية اليوم 
تفتقر لكل أنواع اإلنتاج وهي تابعة للسوق العالمية في كل صغيرة وكبيرة. 

وفي مقام ثان كان هناك شبه إجماع على أن التكوين هو أساس نجاح أي مشروع صناعي، خاصة إذا تم االنطالق 
من التجارب المقدمة، فهي بطريقة أو بأخرى مرتبطة بخبرة تم تعزيزها بتكوين مالئم. وقد الحظ المشاركون كيف 
أن عدم امتالك السيدة »نجاة بلبشير« لخبرة حقيقية في ميدان البالستيك هو الذي منعها في البداية من مواصلة 
مشروع زوجها. ولوال الدعم التكويني لشركاء أجانب لما تمكنت من النجاح في مشروعها. واألمر أكثر وضوحا 
في تجربتي كل من »سميرة اليعقوبي« »صفية الغافري« وكذا األستاذة »عزة القبيسي« باعتبارهن من قطاعات 

صناعية متقاربة حيث كان لتكوينهن المناسب دور كبير في النجاح.

تبقى المسألة األخيرة التي تمحور حولها النقاش أنه ال يمكن بأي حال من األحوال القول أن هناك قطاع من 
القطاعات الصناعية ال يمكن للمرأة أن تخوضها إذا ما توفرت لها الشروط الموضوعية وكان لديها االستعداد 

الكافي.
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أما من حيث التساؤالت الرئيسة في الجانب الصناعي فقد طرحت المشاركات في المؤتمر عددا كبيرا منها:

- كيف يمكن لمنظمة المرأة العربية أن تتدخل لمساعدة المقاولة النسائية لالنطالق إلى جانب دور المؤسسات 
التدريب والتكوين  أهمية مساهمتها في مجال  التركيز على  تم  الدور؟، وهنا  لهذا  المدعمة  الحكومية والخاصة 

وتوفير المعلومات والتنسيق بين المقاوالت.

- ما هي وسائل إعداد وتحضير المرأة للدخول في عالم المقاولة؟، وتم التركيز في اإلجابات عن هذا السؤال على 
أهمية تعميم التجارب الناجحة عبر وسائل اإلعالم وفي المحيط المباشر للنساء وعلى أهمية غرس بذرة النشاط 

الحر لدى البنت منذ السنوات األولى للتكوين.

والدعم  التمويل  مجال  في  الحكومات  قبل  من  لهن  المتاحة  الفرص  من  االستفادة  على  النساء  نحث  كيف   -
بعاد الخوف عنهن القتحام هذا الميدان؟ وهنا تم التركيز على أهمية تشجيع اإلعالم المتخصص  اللوجستي واإ
وبخاصة اإلعالم الجواري الذي يصل إلى المرأة في الوقت المناسب لكي تستفيد من الفرص المتاحة في حينها، 
ذلك أن بعض التجارب بينت أن الدعم الممنوح للمقاولة من قبل الحكومات في غالب األحيان ما ال يستمر لمدة 

طويلة ويتم التراجع عنه أو توقيفه. 

وعلى ضوء هذا النقاش خلصت المشاركات في الجلسة األولى المخصصة لالستثمار في المجال الصناعي إلى 
جملة من التوصيات أهمها: 

1- ضرورة إقامة برامج تدريبية حول كيفية إنشاء المؤسسات سواء من قبل الحكومات أو الجمعيات أو المنظمات 
واالتحادات التي تعنى بوضع المرأة. 

2- بلورة فكرة ريادة األعمال لدى النساء من خالل نماذج حية، والتأكيد أن ريادة األعمال هي مسألة تنطلق من 
قرار ذاتي تتخذه المرأة ثم تبحث عن الوسائل الالزمة لتجسيده.

3- إبراز أهمية مساهمة المرأة في التنمية االقتصادية من خالل اإلنتاج الصناعي وليس فقط من خالل القطاعات 
االقتصادية أو الخدمات التقليدية.

4- دعوة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم تجارب النساء المقوالت ومنعهن من الفشل من خالل 
تسهيل عمليات التقويم المالي أو التشجيع الضريبي.

نشاء مؤسسات في مجال التجارة  5- إعداد بحوث ميدانية حول أسباب عزوف النساء العربيات من االستثمار واإ
الحرة وغيرها من المجاالت األخرى وسبب ضعف وتيرة مثل هذا التوجه في بلدان أكثر من األخرى .

6- عدم االكتفاء بالتكوين والتدريب في مجال المقاولة الصناعية بل ينبغي القيام بتحيين دوري ألساليب التسيير 
واإلنتاج داخل المؤسسات مستفيدين من خبرة الدول الصناعية المتقدمة في هذا المجال.

7- تأسيس جمعيات للمقاوالت في مختلف الدول العربية لتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق والتشبيك بين النساء. 

8- إبراز حاجة الدول العربية إلى النساء أيضا لتطوير قدراتها الصناعية باعتبار أن لديهن طاقات كبيرة في هذا 
المجال وباإلمكان إدراجهن ضمن السياق التنموي العام بيسر شديد. 

9- القيام بدراسات وأبحاث ميدانية عن المقاوالت الصناعية النسائية لمعرفة الصعوبات والمشكالت التي تعترضها 
واقتراح الحلول لذلك ميدانيا مستفيدين من خبرة الشركات والمؤسسات الصناعية الناجحة.
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* يسرت األستاذة الدكتورة سهير لطفي، أمين عام المجلس القومي للمرأة، وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة 
العربية )جمهورية مصر العربية(، ألعمال الجلسة التي احتوت على أوراق هذا الجزء.





مقدمة
في  خصوصية  من  يستفيد  المجال  هذا  في  رائدة  مؤسسات  وتأسيس  التعليم  قطاع  في  النساء  استثمار  لعل 
العالم العربي ال تتوفر لالستثمار في القطاعات األخرى، ولكنه في ذات الوقت يعرف صعوبات متعلقة بذات 

الخصوصية متعلقة بمدى إمكانية تحقيق ربح في قطاع مازالت الدولة تحتكر النشاط فيه بشكل كبير.

أما الخصوصية التي يستفيد منها، خالفا للقطاعات األخرى، فذلك البعد التاريخي المرتبط بالثقافة والتقاليد العربية 
التي تضع العلم والتربية في أعلى المراتب، وذلك التعطش للمعرفة الذي عرفته الشعوب العربية في القرون األخيرة 

وخاصة بعد أن ُحرمت من التعليم ولفترات طويلة أثناء الحقبة االستعمارية.

وقد أدى هذا الحرمان في كثير من األحيان إلى بحث الشعوب العربية، وخاصة القيادات الفكرية منها،عن تأسيس 
مدارس بأنفسهم لتعليم أبنائهم بعيدا عن تضييق المدارس الخاصة األجنبية التي لم يكن في مقدورهم االلتحاق بها 

وأحيانا ال يسمح لهم بذلك.

 لذلك وبمجرد حصول البلدان العربية على استقاللها ازدادت الرغبة لدى الشعوب والحكومات على حد سواء 
ذا كان ذلك يسيرا على الحكومات فإن األفراد لم يكن بوسعهم القيام بذلك إال في  لالستثمار في قطاع التعليم. واإ
نطاق محدود، ألن التعليم متوفر من قبل مؤسسات الدولة من جهة، ومن جهة أخرى ألن التكلفة العالية لالستثمار 

في هذا القطاع، في الدول التي كانت تسمح بذلك، كانت عالية. 

إال أنه بحلول العقود األربعة الماضية، أي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وبالتحديد منذ أن بدأ االنفتاح على العالم 
يكبر، بدأ هذا االهتمام يزداد بالنظر إلى التزايد الكبير في عدد التالميذ والطلبة وضعف قدرات االستيعاب لدى 
القطاع الحكومي فضال عن سعي األولياء للرفع من مستوى تعليم أبنائهم بسبب الضغوط الكبيرة التي يمارسها 

المجتمع وتفرضها متطلبات اقتصاد السوق.

وقد تكيفت الحكومات مع هذا الواقع الجديد وبدأت تسعى إليجاد تكامل بين القطاعين الخاص والعام في مجال 
التعليم لتخفيف العبء على مؤسساتها ولتمكين المؤسسات الخاصة من إدخال التقنيات الحديثة في التعليم والتي 

تتطلب في بعض األحيان إمكانيات مالية كبيرة وتأهيل خاص.

وهكذا أصبحت المؤسسات التعليمية الخاصة في نظر المواطنين بديال جديدا لتمكين أبنائهم من تعليم نوعي يقَدم 
في ظروف أفضل، ومن هذه الزاوية بدأ اإلقبال عليها خاصة بعد بداية تشكل الطبقات الثرية في البلدان العربية 

في مرحلة ما بعد االنفتاح االقتصادي.

ولعل النماذج التي ُقدمت في المؤتمر إنما تصب في هذا االتجاه: فهي مؤسسات انطلقت برساميل خاصة، وفي 
الغالب ما توجهت إلى فئة اجتماعية قادرة على تغطية تكاليف التعليم سواء أكان ذلك في العراق حيث تم تقديم 
نموذج "الرحمة" كمثال حي ونماذج أخرى مماثلة، أو في المغرب حيث تم تقديم نموذج مدرسة "البستان" أو في 

البحرين حيث تم تقديم نموذج مدرسة "البيان"...
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وقد اشتركت هذه المؤسسات في طرح الصعوبات األساسية قبل االنطالق وبعده، وكذا اآلفاق التي تنتظرها. وقد 
جاءت مشكلة المقرات في المرتبة األولى ضمن العوامل التي تحد من انتشار وتوسع المقاولة في قطاع التربية، 
حيث أن تكلفة إنشاء مؤسسة ليس في متناول كل النساء واالستثمار في العقار يحتاج إلى أموال كبيرة خاصة 
إذا كانت المؤسسة مصممة لتكون مدرسة باألساس. ولذلك لوحظ لدى المستثمرات في هذا القطاع أنهن وجدن 
أنفسهن أمام معضلة التوفيق بين نوعية التعليم الذي يسعين لبلوغه والقدرات المادية المتوفرة. وفي هذا الجانب 
تبدو مشكلة التمويل أكبر من أي قطاع آخر ذلك أن بناية بمواصفات تربوية معينة تختلف كلية عن أية بناية 

أخرى أو منشأة صناعية صغيرة رغم مردود هذه األخيرة السريع واألكبر.

إذن ففي القطاع التربوي ال يُطرح التمويل فقط لشراء اآلالت والمعدات وميزانية التسيير إنما يُطرح أيضا على 
مستوى البناية في حد ذاتها. وإذا ما علمنا أن أغلب االستثمارات في هذا القطاع هي عائلية باألساس ولم تتدخل 
النسائية في قطاع  للمقاولة  بالنسبة  المالية ذات أهمية قصوى  البنوك، نكتشف لماذا تعتبر المسألة  في إنشائها 

التربية.

من  تعانين  المستثمرات  أغلب  بأن  لوحظ  يحققها  التي  المداخيل  حيث  من  القطاع  لخصوصية  نظرنا  إذا  أما 
مشكالت مالية عند االنطالق ثم ما تفتأ تتحسن وضعيتهن المالية بعد ازدياد عدد التالميذ واكتساب المؤسسة 

التعليمية سمعة في الوسط الذي توجد فيه.

كل هذه الصعوبات تواكبها في الجانب اآلخر عوامل مساعدة تخص استثمار المرأة في قطاع التعليم أبرزها 
القطاع بحكم أن أغلب  المنافسة في هذا  النساء على  المقام األول قدرة  التي تم عرضها. وتأتي في  التجارب 
المستثمرات فيه هن ممن كانت لديهن خبرة طويلة في المجال وتمرسن فيه واكتسبن سمعة حسنة، حيث تكون 

هذه السمعة بمثابة وسيلة الترويج األساسية لمؤسستهن.

وفي مقام آخر تأتي مرونة الوقت بالنسبة للمرأة في تسيير مثل هذه المؤسسات أو تقديم دروس بها، ففي الغالب 
ال يكون الدوام بها طويال، ويمكن تسييرها بصفة جماعية إذا ما توفر الطاقم المالئم وتم تسطير البرامج بطريقة 

جيدة عند االنطالق.

وقد بدا هذا الطابع مالئما للعمل الجماعي الذي تسعى النساء في الغالب إلى تغليبه على نشاطاتهن بالنظر إلى 
حاجتهن إلى التكامل أثناء أداء العمل الستثمار الوقت بكيفية تخدمهن جميعا.

كما حقق بوضوح تطلعا جوهريا للمرأة يتمثل في كونها تسعى في ذات الوقت إلى االستثمار وإلى تحقيق فائدة 
للمجتمع. وقد بدا بأن المؤسسة التربوية هي األكثر تحقيقا للهدفين معا وبشكل مباشر على خالف االستثمارات 

األخرى التي لديها انعكاس اجتماعي غالبا ما يكون بصفة غير مباشرة.

وقد عبرت عن ذلك بوضوح تجربة األستاذة “أم كلثوم بنت حامدينو” التي لم تُنشئ مؤسسة تربوية إنما عاشت 
تجارب عدة داخل مؤسسات تربوية، من تلك المتعلقة بتحفيظ القرآن الكريم إلى تلك التي أوصلتها إلى ميدان 
التعليم العالي. وقد بينت من خالل تجربتها مسار امرأة في قطاع التربية والتعليم وأساليب تعاطيها مع واقع 
يتميز بخصوصية الضغط على تعليم المرأة ويسعى لها، في المقام األول، إلى تحقيق حياتها األسرية من خالل 

الزواج كهدف يحظى باألولوية.

وقد تمكنت األستاذة أم كلثوم بنت حامدينو من توضيح هذا الصراع القائم بينها وبين المحيط لدخول مؤسسة 
تربوية والتفوق فيها والتمكن من بناء أسرة والتطلع في نفس الوقت إلى تحقيق تميز ونجاح في البحث العلمي.

كما عبرت األستاذة "جمانة غنيمات" عن دور المرأة في مجال اإلعالم التي أصبحت أول امرأة تتقلد به مسؤولية 
إعالمية كبيرة في المملكة األردنية الهاشمية كرئيس تحرير جريدة يومية وتتمكن من خالل هذه الجريدة التعاطي 

مع المجتمع باعتبارها مسؤولة على وسيلة حساسة لديها تأثير كبير فيه. 

وقد بينت من خالل تجربتها انحياز المرأة التام للحقيقة ولشعبها والدفاع عنه بالكلمة من غير أي تردد.
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هذه التجارب الحية سواء في ميدان إنجاز المؤسسات التربوية أو ممارسة النشاط اإلعالمي، أو االستفادة من مثل 
هذا النشاط، بينت أن االستثمار في قطاع التربية والتعليم له خصوصيته من حيث التمويل والتجهيز والتسيير، 
وهو يحقق إلى المرأة فضال عن المردود المالي، ما تسعى لبلوغه من مكانة اجتماعية مالئمة لقدراتها ومساهمة 
يعد أساس  التدريب والتكوين  أن  المجلد  الجزء األول من هذا  تبين في  البناء االقتصادي ألوطانها. وكما  في 
المقاولة الصناعية وسيتبين لنا أكثر في األجزاء القادمة بأن له األثر اإليجابي والفعال أيضا في نجاح المقاوالت 

وريادة األعمال في القطاعات األخرى. 
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الفصل األول
 املقاولة النسائية يف قطاع التكوين والتعليم





1 - المقاولة النسائية في قطاع التكوين والتعليم 
)نموذج مدرسة البستان المغرب(

د. صباح الشرايبي
)المملكة المغربية(





المرأة في ميدان العمل
أثبتت المرأة المغربية كفاءتها وجدارتها بتحمل األعباء االجتماعية والعائلية، وقدرتها على االنخراط في جميع 

المجاالت على جميع المستويات، واستطاعتها الوجود في جميع القطاعات العامة والخاصة.

وتمثل المرأة )26.7%( من اليد العاملة النشيطة، وتوجد بكثرة في قطاَعي التعليم والصحة، وتتفاوت أعدادها 
في القطاعات األخرى. 

للمرأة في القطاع الخاص النصيب األوفر من القوى العاملة المتمركزة بكثرة في قطاع صناعة المالبس الجاهزة 
وقطاع الحضانات ورياض األطفال.

إنشاء مدرسة إبتدائية مكتملة المقومات، بعد مرور ثمان سنوات تم خاللها تطوير األساليب البيداغوجية 
لمواكبة التحويالت الطارئة في ميدان التربية والتعليم

النساء المقاوالت في المغرب
تعرف المقاوالت النسائية تطورا هاما في المغرب، وهذا - خصوصا- بفضل اعتماد سلسلة من التدابير؛ لتعزيز واجب 
المرأة المغربية في جميع المجاالت. وعلى مدى السنوات العشر األخيرة عّزز وضع المرأة، سواء على الصعيد االقتصادي 
 أو على الصعيد السياسي أو االجتماعي، وساهم هذا في زيادة نسبة النساء رئيسات المقاوالت، اللواتي يشّكلن اآلن

)11%( من المقاولين.
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ورغم الديناميكية الهامة التي تشهدها المقاوالت التي تسّيرها النساء، فإن هناك حاجة إلى مزيد من بذل الجهود 
اإلعالم  وتكنولوجيا  والنسيج  السيارات  وصناعة  الصناعة  مثل  المنتجة  القطاعات  في  المرأة  مساهمة  لتعزيز 
واالتصال، وكذلك ترحيل الخدمات، حيث إن النساء المقاوالت ال يزلن حبيسات قطاَعي الخدمات والتجارة، اللذين 

يعرفان تنافسا كبيرا.

أي  و10000 شركة   9000 بين  يقدر  يسيرن شركة،  أو  يمتلكن  اللواتي  المغرب،  في  المقاوالت  النساء  عدد 
)0.5%( من عمل المرأة في القطاع الرسمي وحوالي )11%( من العدد اإلجمالي للشركات وهذه األرقام تدل على 
أن المرأة المقاولة ال زالت تقتصر على القطاع غير الرسمي، وهذه الشركات هي - في الغالب- شركات متوسطة 

وصغرى، ففي مجاالت الخدمات )37%( وفي التجارة )31%( وفي الصناعة )21%( خصوصا النسيج.

االستثمار في قطاع التكوين والتعليم الخاص
يعد قطاع التعليم والتكوين الخاص شريكا وطرفا رئيسا إلى جانب الدولة؛ ألجل النهوض بنظام التربية والتكوين، 
وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته. واالستثمار في هذا القطاع يتطلب رساميل كبيرة، وقد عرف 
طفرة مهمة في اآلونة األخيرة، واستطاع في مدة قصيرة جدا أن يتوسع تربويا وعدديا، وهذا جعله يستقبل جل 

األسر المغربية؛ فكل َمن ساعدته ظروفه المالية بَحث اليوم عن مقعد البنه في مدارس التعليم الحر.

أن  إلى  بركة،  نزار  والمالية  االقتصاد  وزير  أشار  المستشارين،  بمجلس   2012 نوفمبر   1 يوم  تصريحه  وفي 
المدارس الخاصة بالمغرب، التي ارتفع عددها إلى 3266، ساهمت بـ 160 مليون درهم في الميزانية العامة 
للدولة السنة الماضية، مقابل 95 مليون درهم عام 2009، و120 مليون درهم عام 2010، و160 مليون درهم 
عام 2012، أي بزيادة قدرها )68%( خالل ثالث سنوات، كما أكد الوزير الذي أشار إلى المزايا الضريبية التي 
منحت للمدارس الخاصة بهدف تشجيعها على أداء مهامها في أفضل الظروف، أنه بعد المدة المنتهية ستخضع 
هذه المدارس للضريبة بموجب القانون العام ومفتشية الضرائب، وهو أمر سينتج عنه في بعض األحيان ضرائب 

تكميلية.

وفي لقاء له مع ممثلي القطاع الخاص يوم 22 فبراير 2012، أكد السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية، أن 
التعليم الخصوصّي في المغرب له مهمٌة أساسية في المنظومة التربوية، وأن الوزارة تعتزم تهيئة القانون المنظم 
لقطاع التعليم الخصوصي، الذي يروم تحديد المسؤوليات والواجبات الهادفة إلى إصالح هذا القطاع، ومن ثّم منح 

المستثمرين فيه بعض التحفيزات المادية لتمكينهم من االشتغال في ظروف مالئمة وشفافية أكبر.

تدبيره  ومراقبة  سيره  وتتبع  والمواكبة  للتأطير  إخضاعه  من  يمنع  ال  القطاع  هذا  في  االستثمار  تشجيع  أن  إال 
وحصيلته، ضمانا لجودة مردوديته ونجاحه وارتقائه.

ويعّد قطاع التكوين والتعليم الخاص من بين أكثر الميادين التي تستثمر فيها النساء المقاوالت في المغرب، فأكثر 
من )54%( من المؤسسات التعليمية الخاصة في المغرب تسيرها نساء.

وهناك نماذج عديدة عن نساء مقاوالت استطعن إثبات كفاءتهن ومقدرتهن، واستطعن تحقيق نجاح كبير في تسيير 
مؤسساٍت تمكنت من فرض نفسها في مجال التكوين والتعليم. ومن بين هذه النماذج الناجحة السيدة رفيعة العمراني 

مديرة المدرسة االبتدائية »البستان« بمدينة الدار البيضاء.



استعمال السبورة التفاعلية المرتبطة بشبكة اإلنترنت إلعطاء قيمة مضافة للتكوين

لم يكن اختيارنا هذا عشوائيا، إنما وقع على مسيرة دؤوبة ما فتأت تعمل في صمت طوال ثالثين سنة؛ لتطوير 
مجال نشاطها تدريجيا وتحسين جودة خدمات مؤسستها، حتى تثبت أنها تستحق تلك الثقة التي وضعها فيها آباء 

التالميذ وأولياؤهم، الذين يتابعون مسيرتهم الدراسية بمدرسة البستان. 

فبعد النجاح الذي القى اللبنة األولى لمشروعها الذي انطلق عام 1982 وهو عبارة عن روض في فيال صغيرة 
تتراوح  الذين  لألطفال  األساسية  المقومات  لتلقين  فقط،  قاعتين  من  مكّوٍن  »السيال«  بحي  أرضي  طابق  ذات 
أعمارهم ما بين سنتين وخمس سنوات، أصّرت السيدة العمراني على الرفع من الطاقة االستيعابية للروض بتشييد 
حرازها صيتا  طابق علوي مكنها من رفع عدد المسجلين، مما أدى إلى دعم مكانة المؤسسة بين مثيالتها بالحي، واإ

متميزا تجّلى في اإلقبال الكثيف المستمر على الروض.

وعمال بالمقولة الشهيرة »في التأني السالمة وفي العجلة الندامة«، لم تنغمس السيدة العمراني في تحقيق الحلم 
الذي عانقته منذ بداية طريقها المهني وهو إنشاء مدرسة ابتدائية مكتملة المقومات، إال بعد مرور ثماني سنوات 
حرصت خاللها على تطوير األساليب البيداغوجية؛ لمواكبة التغييرات الطارئة في ميداني التربية والتعليم، حتى 

تكون جديرة بتحمل المسؤولية الجسيمة الملقاة عليها، على أحسن وجه.

ولدت رفيعة العمراني بفاس وأطفأت في شهر يونيو الماضي شمعتها الخامسة والخمسين، دون أن تأكل تلك 
السنين من حيويتها. فالذين يعرفونها يقولون عنها: إنها تفضل العمل بهدوء وتفضل إبراز قدراتها من خالل النتائج 
التي تحرزها المؤسسة على رأس كل سنة دراسية. وفي هذا السياق تذكر السيدة العمراني أن سعادتها تكتمل حين 

يجتاز أفواج تالميذ السنة النهائية بالمدرسة امتحانات االلتحاق بالسلك الثانوي.

وحول حيثيات ولوجها عالم التربية والتعليم، كانت والدتها أستاذة لغة عربية، ثم مديرة مدرسة ابتدائية، ولعل هذا 
أحد األسباب التي دفعتها إلى اقتحام هذا الميدان، بغض البصر عن نبل السمات المرتبطة بمزاولة مهنة التعليم، 
المهنة التي دخلت غمارها بعد حصولها على دبلوم في علوم التربية من الرباط، وأكملت تكوينها بمشاركتها في 

دورات دراسية بمعاهد وطنية وأخرى بفرنسا.
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تقول السيدة رفيعة العمراني إن همها األساسي الذي لم يفارقها منذ انخراطها في مجال التدريس، هو السعي 
الحثيث المتواصل إلى تحسين جودة خدمات المدرسة وخصوصا السهر على جلب معلمين وأساتذة ذوي كفاءات 
أسباب نجاح مشروعها  الحرص من  نتائج منشودة. ولعل هذا  لتحقيق  أساسا  المسلك شرطا  عالية، عاّدًة هذا 
الالحق الذي حققته سنة 1998 وتجسد في بناء مدرسة ابتدائية تتوفر على البنية التحتية الالزمة إلضافة نشاطات 
المرتبطة بشبكة  التفاعلية  السبورة  السبق في استعمال  لها  مدرسية موازية )رياضة، مسرح....الخ(. كما كانت 

اإلنترنت؛ إلعطاء قيمة مضافة للتكوين.

وهكذا تمكنت السيدة العمراني من تخطي العقبات واحدة واحدة، حيث لم يكن من السهل عليها مواجهة إكراهات 
مهنية طوال السنة الدراسية، وفي الوقت نفسه تحمل أعباءها العائلية، فهي أّم لها ثالثة أوالد، وزوجها مدير عام 
لمؤسسة بنكية. ولن تتغاضى عن اإلشادة بمساندة كل أفراد عائلتها وخصوصا زوجها الذي لم يبخل بجهد لدعم 

خطواتها.

وهي تذكر البيت الشعري: )الوافر(
»وما استعـــصى على قوم مـنـال *** إذا اإلقدام كان لهم ركــابــــا«

لإلشهاد بضرورة التسلح باإلرادة القوية واالتكال على اهلل في مسارها المهني، دون إغفال المساعدة الثمينة التي 
ما فتأت تقدمها إطاراتها التربوية واإلدارية.

ومن المميزات األخرى للمؤسسة ما تركز السيدة العمراني على تطبيقه من األهداف الثالثة اآلتية:
- بيداغوجية تفاعلية تفاديا لسلبيات التحصيل الكمي والحفظ.

- التوازن في تدريس اللغات.
- التكوين المستمر للطاقم التربوي.
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وفي هذا السياق أبرمت مؤخرا اتفاقية تعاون بين مدرسة »البستان« وجامعة مونبوليي بفرنسا لتبادل التجارب وكذا 
لالستفادة من دورات تكوينية لتأهيل الراغبين في ولوج مهنة التعليم. 

ومنذ تأسيس أول روض سنة 1982 أي ُبعيد حصولها على دبلوم في الميدان التربوي، حرصت السيدة العمراني 
على تدبير أعمالها بمفردها معتمدة على خصالها الذاتية وثقة عالية في نفسها. ولن تنسى السنة األولى النطالق 
أول روض مع مساعدتين فقط ومداخيل هزيلة كادت أن تبدد أحالمها، لوال روح المثابرة والتضحية التي أبدتها، 

حتى تخطت الصعاب وبدا بصيص األمل يعدها بغد مشرق.

بالتواضع نفسه تؤكد السيدة العمراني على شدة حرصها على مصالح الموارد البشرية التي وصل عددها اآلن 
عطاء األهمية التي  إلى ثمانين فردا. وتؤكد أنها تسعى إلى التخفيف من حصص الحفظ والتحصيل الكمي، واإ
تستحقها للموارد الدراسية الحاملة للتربية على القيم الكريمة، وذلك من خالل مقاربة ترتكز على االنسجام والتنسيق 
مع الطاقم البيداغوجي، الذي يستفيد هو أيضا من دورات تكوينية. وتولي أهمية بالغة للتواصل مع اآلباء وأولياء 

التالميذ، سواء بكيفية مباشرة أو عبر الجمعية التي تمثلهم، أو من خالل الموقع اإللكتروني للمؤسسة.

أملها في  لتجاوزها، معربة عن  المبذولة  بالمجهودات  العمراني  السيدة  المغرب نّوهت  التعليم في  وعن معيقات 
مضاعفة حصة التعليم الخاص التي ال تتعدى )10%( من التالميذ، حتى تخفف أعباء المدرسة العمومية، والعمل 
التكوين  إنشاء مراكز  التعليمية، مع  المنظومة  تستدعيها  التي  لبلورة اإلصالحات  الوصية  الوزارة  المتعاون مع 

الخاصة؛ الستدراك الخصاصة المالحظة في هيئة التدريس.

دأبت المؤسسة من خالل مناهجها التربوية 
على زرع مجموعة من القيم اإلنسانية والوطنية في نفوس الناشئة 

ودفعها إلى اكتشاف معاني التضامن والتعاون.

األنشطة الداخلية للمدرسة
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وترى السيدة العمراني أن الجدل الذي مّيز انطالق الموسم الدراسي لهذا العام، من شأنه أن يساهم في اإلسراع 
في الدفع بعجلة التعليم إلى مزيد من الجودة والفعالية والمردودية، حتى تتسنى مواكبة المعايير الدولية في مجال 

التعليم واستجابة أكبر لمتطلبات مجتمع المعرفة واالتصال.

وحول مدى مساهمتها في العمل الخيري أقّرت السيدة العمراني أن مؤسسة »البستان« دأبت من خالل مناهجها 
التربوية على زرع مجموعة من القيم اإلنسانية والوطنية في نفوس النشء ودفعها إلى اكتشاف معاني التضامن 
والتعاون ومن ثّم الخروج بالتالميذ من إطار ما هو نظري إلى ممارسة فعلية تمكنهم من التعلم المباشر من طريق 
رصد الظواهر في حينها من كتب. وقد شهد مسار تنفيذ المشاريع التربوية السالفة محطات مضيئة، من أهمها: 

عقد شراكة مع مجموعة مدارس الشالل والمساهمة في إنشاء مرافق تربوية سنة 2004. 

المعوزين سنة 2009. كما  العيون  تنظيم حفل ترفيهي تربوي خصص ريُعه لمساعدة جمعية مهتمة بمرضى 
نظمت المؤسسة حمالت تبرع لجمع المالبس واللعب ومواد غذائية توزّع خالل رحالت ميدانية لتالميذ المدرسة 

إلى مناطق جبلية ومدارس قروية: رحلة ميشلفن 2011/2010 ورحلة ورززات 2012/2011. 

إن خبرة المستثمر وتراكم تجاربه هي العروة الوثقى لضمان الحد األدنى من نجاح مشروعه. ومع ذلك زيادة على 
النتائج الحميدة التي نجحت في تحقيقها، لم تنوي السيدة العمراني الخوض في الثانوي الذي يبدو االمتداد الطبيعي 
للتعليم االبتدائي، معللة ذلك بضرورة تجنب أي مبالغة في تحمل األعباء، ومن ثمة يبقى المجال مفتوحا أمام 

تقوية هيكلة المدرسة الحالية.

وخالصة القول: نعتبر المسار المهني للسيدة العمراني من بين النماذج التي تستحق االقتداء بها، ال سيما على 
ضوء التحوالت التي عرفها المغرب في ظرف السنوات العشر الماضية، الذي أفسح المجال لتطور المرأة المغربية، 

وعزز ما ينتظر منها في التنمية.
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المالحق
بعض المؤشرات عن المرأة العاملة في مجال التعليم

تطور هيئة التدريس حسب الوسط والجنس واألسالك التعليمية

المعطيات اإلجمالية - المصدر: مديرية اإلستراتيجية واإلحصاء والتخطيط
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تكوين األطر باألرقام: 2010-2009

تطور أعداد األساتذة حسب نوع التكوين من 2003/2002 إلى 2010/2009

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر.
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إحصائيات جامعية: 2010-2009
توزيع المدرسين حسب الجنس والعمر
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الجنسين

اإلناث

سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة وأكثر
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المدرسون موزعون حسب الشريحة العمرية

الجنسية

المجموع درجات آخرى   Ass.  MA  PA  Pag  ProH  PES شريحة العمر 
2  2 24 سنة وأقل       

35  25    10 25-29 سنة    

448  103    342   3 30-34 سنة  
1123  138   1  807  79  64  34 35-39 سنة 
2021  74  1  1  953  156  259  577 40-44 سنة 

2736  69  1  2  877  40  299  1448 45-49 سنة 
2334  59  6   591  14  143  1521 50-54 سنة 
1306  28  22  2  314  4  38  898 55-59 سنة 

396  4  1   51   7  333 60-64 سنة 

66  2   1  11   3  49 65 سنة وأكثر 
10467  504  31  7  3956  293  816  4860 المجموع 

إنــــــــــــــاث
1 24 سنة وأقل                                            1 

21  17    4 25-29 سنة    

223  74    149 30-34 سنة    

405  82   1  271  33  8  10 35-39 سنة 

554  29  1   280  55  60  129 40-44 سنة 

667  36  1   263  8  78  281 45-49 سنة 

535  29    202  3  31  270 50-54 سنة 

225  16  2   68  1  7  131 55-59 سنة 

63  1    9   1  52 60-64 سنة 

1        1 65 سنة وأكثر 
2695  285  4  1  1246  100  185  874 المجموع 

PES أستاذ التعليم العالي
ProH أستاذ مؤهل
Pag أستاذ مشارك
Pa أستاذ مساعد

MA مدرس مساعد
Ass مساعد



 2-المقاولة النسائية في مجال التعليم
نموذج العراق

د. ذكرى عبد المنعم ابراهيم*
)جمهورية العراق(

*كلية اآلداب / جامعة بغداد 
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تمهيد
هدف الدراسة: كشف قدرات المرأة العراقية في المقاولة النسائية في المرحلة الحالية.

منهجية الدراسة: االعتماد على طريقة المقابلة المعمقة ودراسة الحالة والمعايشة بالمالحظة.

إن تجربة المرأة العراقية باالستثمار في مجال التعليم ال تزال محدودة، ويرجع السبب في ذلك إلى القوانين العراقية 
زمن الجمهورية ذات الطابع االشتراكي، إذ أخذت الدولة على عاتقها التعليم المجاني، إال أن ذلك ال يخلو من 
بعض التجارب القليلة جدا، وعليه فإن اإلقبال على مثل هذه المقاولة بين النساء قبل عام 2003 يكاد يكون 
معدوما، إال بعض الجهود الفردية. ومن خالل تجربتي في مجال التعليم أجد أن ثقافة المرأة في هذا المجال ال تزال 
بعيدة عن خوض التجربة على نطاق كبير قياسا إلى مجال المقاولة النسائية في المشاريع االقتصادية الصغيرة أو 
في إدارة بعض المشاريع التجارية األهلية، ولكن هذا ال يمنع من الخوض في التجارب النسائية في مجال المقاولة 
النسائية في التعليم بعد سنة 2003، بعد أن أتيح المجال واسعا أمام إنشاء المدارس والكليات األهلية، ومن خالل 
االطالع على هذه التجربة وجدنا أن للنساء العراقيات إسهاما في ذلك، سواء في مجال تأسيس المدارس األهلية أو 
في دخول بعضهن مساهمات فيها. وسنقف ميدانيا على هذه التجارب محاولين معرفة مساهمة المقاولة النسائية 
في هذا المجال، ولكي تأخذ الدراسة مجالها المنهجي، سنحاول معرفة مداخل االستثمار في التعليم ومساهمة المرأة 

فيه، لنقف على المخرجات المنشودة، وسنعتمد على بعض البيانات الرسمية الداعمة.

- نبذه تاريخية عن التعليم األهلي في العراق
بعد عام  تلته  التي  الفترات  الملكي وبعض  العهد  أهلية عديدة شهدها  العراق مدارس  منذ عهد قريب كان في 
1958 مثل تأسيس عدد من المدارس األهلية والكليات، كانت موزعة على مدن بغداد والبصرة والموصل خاصة 
وجامعتين أهليتين هما: جامعة الحكمة والجامعة المستنصرية، ففي بغداد كانت مدرسة كلية بغداد من المدارس 
األهلية المميزة، وقد أسسها اآلباء اليسوعيون األمريكيون األربعة، الذين أسسوا أيضا جامعة الحكمة عام 1956 
دارة اإلعمال. أما الجامعة المستنصرية فقد تأسست عام 1963 وضمت كليات القانون  وضمت كليات الهندسة واإ
واآلداب واإلدارة، والعلوم بقسمي الفيزياء والرياضيات فقط، وفي عام 1969 تم أغلقت جامعة الحكمة، وشغل 
أبنيَتها معهد التكنولوجيا الحكومي في منطقة الزعفرانية، كما رممت الدولة العراقية ذات النهج االشتراكي الجامعة 
المستنصرية عام 1974. أما المدارس األهلية فقد كانت تديرها هيئات مستقلة أو تابعة لهيئات دينية؛ لتدّرس 
بعض المواد الدينية التي كانت ال تدّرس في المدارس الحكومية، ومن أبرز تلك المدارس مدارس الراهبات في 
البصرة والموصل، ومدارس عادل االبتدائية التي كانت ملك عائلة لبنانية قّدمت الكثير للعراق منذ الثالثينات، 
ومكانها شارع النضال في مدينة بغداد. وكذلك مدرسة المنصور التأسيسية التي كانت تديرها المربية الفاضلة 
اللبنانية األصل صوفي مبارك -رحمها اهلل- إلى عهد قريب، وفيها إعدادية افتتحت عام 1967 وأدارها األستاذ 
لقمان. كما برزت مدارس أخرى  تأميمها، ومن أشهر مديريها األستاذ جاسم  المجيد ولي، لحين  المرحوم عبد 
كالمدرسة الجعفرية ومدرسة فرنك عيني للطائفة الموسوية، والتفيض األهلية، واإلرشاد في األعظمية، ودار السالم 
في كرادة مريم، والقديس يوسف في شارع 52 والقديس توما للبنات، وثانوية راهبات التقدمة للبنات في الباب 
عدادية كلية  الشرقي. وكذلك ثانوية بغداد األميركية في المنصور للبنات، والرافدين األهلية في المنصور أيضا، واإ
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بغداد لآلباء اليسوعيين، وغيرها من المدارس األهلية التي استمرت لحين تأميمها جميعا وهذا عام 1974 إذ ألحق 
مدرسوها وأبنيتها بوزارة التربية، وكان طالبها من أبناء التجار والموظفين وأصحاب المهن الحرة، وأكثرهم من 
متوسطي الدخل ذوي القدرة المالية على تغطية تكاليف الدراسة. وقد استمر وجود تلك الكليات حتى عام 1974 
العام الذي أممتها فيه الدولة. ثم عاد تأسيس بعض الكليات األهلية حقبة الثمانينات من القرن الماضي)1(، ويالحظ 

أن مساهمة المرأة في تأسيسها كانت قليلة جدا.

أوال: تقييم الثقل االقتصادي للمقاولة النسائية العراقية
1- بعض المؤشرات على التجربة

ال يزال الثقل االقتصادي للمقاولة النسائية في مجال التعليم في العراق يسيرا، إذ بقي االستثمار في مجال التعليم 
-بشكل عام- محدودا، فإنه لم يظهر بوضوح إال في السنوات القليلة الماضية، حيث ال تزال المدارس األهلية 
قليلة قياسا إلى التعليم الحكومي، كما أن الكليات األهلية ما تزال في مرحلة التطور. ومن أجل فهم الواقع ال بد 
من إيراد بعض اإلحصائيات المقارنة بين التعليم األهلي والتعليم الحكومي. حيث تشير إحصائيات وزارة التخطيط 
والتعاون اإلنمائي إلى أن عدد المدارس االبتدائية الحكومية بلغ )12141( مدرسة، مقابل عدد قليل من المدارس 
االبتدائية األهلية ال يتجاوز )50( مدرسة، وأما المدارس الثانوية الحكومية فبلغ عددها )4109( ثانوية، مقابل 
عدد قليلة من الثانويات األهلية ال يتجاوز )15( ثانوية، وبلغ عدد الجامعات الحكومية )19( جامعة، كل منها 
يضم العديد من الكليات في اختصاصات مختلفة، وعدد طلبتها الذكور )35056( طالبا، واإلناث )31691( 
الذكور )5703(  الكليات األهلية )17( كلية، وبلغ عدد طلبتها  بلغ عدد  بينما  طالبة، والمجموع )66747(. 
طالبا، واإلناث )2008( طالبة، والمجموع )7711(.)2( أما ما يتعلق بمهمة المرأة في االستثمار في مجال التعليم 
فسنقف عليه ميدانيا من خالل معرفة المساهمة النسائية، سواء في التعليم االبتدائي أو الثانوي أو الجامعي، وسواء 
بالمساهمة مع آخرين أو بجهود فردية من خالل تأسيس بعض المدارس األهلية، أو حتى بالتدريس الخصوصي 
في المنزل. وقد وقفنا زمنا طويال نتتبع الحاالت الخاصة بذلك، ولكن ينبغي أن نوضح أن التعليم األهلي الذي 
تقوده النساء أو الذي تسهم به أو الذي ال تسهم به، على السواء، ما زال في طور النمو، وال يزال أثر النساء في 
دارية وغيرها، فالمجتمع  المقاولة النسائية في مجال التعليم قليال، وهي تواجه صعوبات اجتماعية وعائلية ومالية واإ
نما إلى قضية التعليم  العراقي حتى اآلن ينظر إلى هذا األمر بشيء من الغرابة، ال إلى أثر النساء في ذلك فقط، واإ
األهلي أيضا، فقد تعّود أو تكيف المجتمع -بما يزيد عن قرن- على التعليم الحكومي، ولم يكن هناك تعليم أهلي 
إال قليال عند بعض األسر األرستقراطية في العهد الملكي قبل عام 1958، ولدى بعض الطوائف الدينية أيضا، 
حيث توجد مدارس قليلة جدا للمسيحيين من جانب األهلي. وقد سعت الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها إلى 
االهتمام بالتعليم، وفتحت المدارس أمام الناس وال سيما في المدن، وعندما قامت الثورة في عام 1958 توسعت 
المدارس، بل إن الثورة رفعت شعارات تؤكد على مساهمة القوى الشعبية الكادحة فيها. واتسع نطاق التعليم ليشمل 
الريف والحضر، فلم تتح أمام الطبقات البرجوازية والوسطى فرصة إقامة تعليم أهلي، وكذلك مغادرة معظم عائالت 
الطبقة الوسطى البالد إبان حقبة الستينات، فلم تعد هناك طبقة ولود لطبقة وسطى جديدة يمكن أن تسهم في تطور 

تعليم أهلي يكون للنساء نصيب فيه. وال بد من اإلشارة إلى تكاليف هذا التعليم في الوقت الحالي:

2 - تكاليف التعليم في العراق:
)اإلعدادي(  المتوسط  التعليم  العراقي.  للفرد  الشهرية  التكاليف  مجموع  متوسط  من   )%6.3( االبتدائي  التعليم 
)11.3%( من متوسط مجموع التكاليف الشهرية للفرد العراقي. التعليم الثانوي )20.1%( من متوسط مجموع 

التكاليف الشهرية للفرد العراقي.
وتكاليف الفقراء في مراحل التعليم السابقة تبلغ: )8.9%(، )14.6%(، )23.4%( على التوالي)3(.

http://arabic.rt.com/forum/showthread :1( منتديات روسيا اليوم، على شبكة االنترنيت(
)2( وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء- المجموعة اإلحصائية السنوية، وكذلك التقرير التحليلي للمسح للفتوة والشباب، بغداد، 2011، ص61.

)3( وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء- اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق/والبنك الدولي، مواجهة الفقر في العراق- نيويورك/2010، 
ص386.
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وتزيد نسبة التحاق الذكور بالمدارس األهلية على نسبة التحاق اإلناث بـ )3.6%()4(. وما يتعلق بتقدير العائد 
الشخصي من التعليم في العراق بحوالي )2.6%(، أي أن سنة واحدة إضافية من التعليم ترفع أجر الساعة الواحدة 
بمقدار )2.6%(، وهذا الرقم ضئيال، إذ يبلغ المعدل الدولي حوالي )6%(.)5( والحقيقة أننا ال نستطيع أن نعرف 
على وجه الدقة الثقل االقتصادي للمقاولة النسائية في العراق من طريق اإلحصائيات العامة؛ لذا يكون من األفضل 
الوقوف على التجربة النسائية كما هي في الميدان، وال سيما في العاصمة بغداد التي تعد عراقا مصغرا؛ ألنها تضم 
فئات المجتمع العراقي كافة، ففرص المرأة فيها متاحة أكثر من المحافظات األخرى نظرا للواقع الثقافي والطبقي الذي 

تتميز به.

ثانيا: الجانب الميداني )المعطيات الميدانية(
التجربة الشخصية:

أ- وصف الحالة:
من خالل تجربتي في مجال التعليم لمست اختالفا حدث في مراحل هذا التعليم المختلفة، وهو تغير يحمل في 
مجمله خروجا عن التوجهات التربوية التي يمكن وصفها بالصرامة، إلى مجال آخر يمكن أن يوصف بالتراخي 
ن  حيال االهتمام باألجيال الناشئة. ونؤكد على أن الوقوف على أسباب ذلك يحتاج إلى دراسات معمقة ميدانية، واإ
كنا نرى بعضه شاخصا أمامنا في كل حين، وال سيما عندما ننظر إلى األحداث التي مر بها العراق خالل العقود 
الثالثة الماضية من حروب وأزمات وحصار، أثرت مباشرة في المؤسسة التعليمية، إذ تراجع فعل المعلم والمدرس 
واألستاذ الجامعي، وأخذ كل منهم يعيش في أتون مشكالته االجتماعية واالقتصادية والشخصية، فلم تعد لديه تلك 
الرغبة التلقائية في االهتمام بالطلبة، وأصبح واجبه ال يتعدى إلقاء الدروس فقط، وقد لمسنا ذلك جليا إبان الحصار 
االقتصادي في تسعينات القرن الماضي، إذ أصبحت الرواتب الشهرية ال تكفي لسد أبسط الحاجات مما اضطر 
المعلم إلى العمل خارج نطاق التعليم، وما زلت أذكر تلك القصة التي رواها لي أحد اآلباء، فقد كان وابنه الصغير 
وهو تلميذ في الصف الخامس االبتدائي يسيران في سوق حّيهم، فنبه التلميذ الصغير والده بأن معلمه يعمل في 
السوق ويفترش األرض مع بعض األشياء وهي أدوات كهربائية مستعملة يعرضها للبيع فقال الصبي ألبيه: انظر، 
هذا معلمي يبيع، فالتفت األب إلى المعلم وهرب بابنه بعيدا كي ال يراه المعلم، وأخذ يعلل لولده ذلك األمر على 
غير ما تصوره التلميذ. هذه قصة من آالف القصص التي حدثت إبان تسعينات القرن الماضي، وهناك سلوكات 
اضطرت المعلَم والمدرس إلى قبول الهدايا أو مصاحبة التالميذ واألخذ منهم ما يحتاجه من سجاير وأشياء أخرى، 
حتى صارت عالقة التالميذ بمعلميهم شبه صداقة مبتذلة ُتفقد المدرس قيمته. إن تراجع التعليم لم يحصل في 
العراق وحده تأثرا بمتغيرات سياسية واقتصادية أصابت العالم بعد انهيار النظم االشتراكية، بل نتيجة متغيرات 
داخلية في تلك البلدان تتصل بإخفاق الدولة في إشباع حاجة اإلنسان الذي كان قد عبئ بالقيم والمبادئ دون أن 
يحقق مستوى أفضل يتالءم مع طموح الطبيعة البشرية، زيادة إلى متغيرات عملية في ترويج ثقافة السوق، فوجد 
اإلنسان نفسه في المجتمعات الشمولية واالشتراكية أمام مفترق طرق، فال يملك القدرة على تلبية حاجاته، والعراق 

الذي عرف بمستوى تعليم عالي الجودة حتى بداية الثمانينات أخذت تدب فيه هذه التداعيات.

ومن خالل تجربتي الحاضرة أجد زمالئي من معلمين ومعلمات ومدرسين ومدرسات وأساتذة جامعة يبذلون جهودا 
كبيرة في سبيل االرتقاء بواقع التعليم بعد أن تحسنت أوضاعهم االقتصادية بشكل جيد، إال أنهم يقفون اليوم أمام 
عقبة كؤود وصعوبات معقدة تواجههم إلعادة الحال إلى نصابها األول، وهذا -بتقديري من خالل معايشتي- يرتبط 
بمتغيرات مؤثرة في األسرة والمجتمع وال سيما في عقلية الشباب بعد أن تزعزعت المؤسسة التعليمية الرسمية، وبعد 
ما اعترى الجيل الجديد من تغير ثقافي من طريق وسائل االتصال الحديثة، فلم تعد األسرة قادرة على تربية أبنائها 

وهي مشغولة اليوم بهمومها األمنية والمعيشية وغيرها.

)4( المصدر نفسه، ص393.

)5( المصدر نفسه، ص409.
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ومن مالحظتي اليوم للمدارس أرى أنها تعاني من مشكالت كثيرة، منها أنك تجد تصميمها الداخلي والخارجي 
يحاكي )سجونا مسّيجة(، فال توجد فيها قاعات رياضة ومسارح ومنتزهات وغيرها، وهي أشياء ضرورية لترغيب 
التالميذ في مدارسهم، كما تخلو المدارس االبتدائية من توفير التغذية، وكما يعاني التالميذ من زمن الدوام، إذ 
تتساوى المدارس االبتدائية واإلعدادية في وقت الدروس دون اعتبار ألعمار التالميذ، وأما المناهج فلم تعد قادرة 
على سد حاجات التالميذ وكأنها أصبحت منفصلة عن الواقع وال ترتبط بأي جانب عملي، في الوقت الذي أضحت 
فيه ثقافة األجيال الجديدة تتجه نحو المسائل العملية أكثر من النظرية. وهذا فوق معاناة المعلمين والمدرسين إناثا 
وذكورا، إذ يقفون في كثير من األحيان حائرين عاجزين عن إعداد دروسهم بما يتناسب مع التوجهات الثقافية 
الجديدة في المجتمع، مما اضطرهم -في كثير من األحيان- إلى التمسك بالكتاب المدرسي دون الخروج عنه ِقيد 
همال الجوانب المهارية والوجدانية والنفسية، وهذا يتنافى مع ما يجب على المعلم أو المدرس في األصل  أنملة، واإ
من إعداد النشء المتمكن للحياة. وال شك أن كل ذلك -من خالل تجربتي الشخصية- ال ينفصل عن وجود إدارات 
عداد الجداول، فال تهتم بتطوير العملية  مهنية خالصة ال يتعدى عملها االهتمام بالجوانب اليومية مثل الغياب واإ

التعليمية، وفوق هذا أضحت تخضع لنفوذ التالميذ فتتساهل معهم.

عطاء الحرية في  زاء األزمة في التعليم الحكومي، ومع انفتاح البالد على العالم الخارجي في المرحلة الراهنة، واإ واإ
فتح المدارس األهلية، وضعت وزارة التربية شروطا في هذا المجال، واستطاعت التجربة أن تحقق تقدما ملموسا، 
كما وجدنا من خالل دراسة واقع التجربة أن بعض المستثِمرات والمستثمرين )أصحاب المقاولة في التعليم( من 
التربويين المتقاعدين الذين تحمسوا لتقديم نموذج جيد من التعليم األهلي، ومع الضغوط والمشكالت التي تواجهها 
العملية التعليمية لتشجيع األسر والتالميذ لإلفادة من هذه التجربة، فقد حققت نجاحا كبيرا في المدارس االبتدائية 
األهلية، التي راعت وضع الدروس الترفيهية للصغار كالرياضة والموسيقى فضال عن الدروس المقررة في المناهج.

 ب- أهم مالمح المقاولة النسائية في مجال التعليم
إن مالمح تجربة المقاولة النسائية أخذت تتضح خالل السنوات األخيرة، وبدأت تحقق نجاحات مميزة في المجتمع، 
ومن خالل معايشتي لبعض النساء المستثمرات وجدتهن متحمسات إلنجاح التجربة، وهن يأخذن على عواتقهن 
المدارس؛  فيها هذه  تقام  التي  البنايات  يعانين كثيرا من ضيق  أنهن  المضنية في سبيل ذلك، إال  الجهود  بذل 
ألنها منازل مستأجرة، وتصميم المدرسة يخضع لتصميم المنزل نفسه مما أعطى التالميذ شعورا بالمكان يضاهي 
وجودهم في منازلهم، وهذا قلل من شعورهم بأنهم يعيشون في مدرسة مصممة لهذا الغرض. ويرجع هذا -حسب 
آراء بعض المستثمرات- إلى أن التجربة تجربة جديدة ال يتعدى عمرها بضع سنين، مما حال دون وجود أبنية 
ذات تصميم هندسي يخضع بدرجة صارمة للمسائل التربوية، إال أنهن يبذلن جهودا كبيرة من أجل تعويض ذلك 
يجاد جو مالئم للتعليم فيها، وهن يسعين -بعد اتساع تجاربهن- إلى تشييد أبنية تتطابق  بإكثار الوسائل التعليمية واإ

مع متطلبات المؤسسة التعليمية.

 وبتقدم التجربة أخذت المرأة المقاولة تطور عملها وتجيده بتميز، وتتجاوز كل المعوقات، بدليل رغبة األهالي 
العارمة في تسجيل أبنائهم في المدارس األهلية التي تديرها النساء، وهذا جعل المرأة تشعر بوجودها وهي تقدم 

خدمة تعليمية وتربوية بعد غياب طويل للمدارس األهلية في العراق.

1 - بناء تجربة حوارية وتربوية
أصبحت المرأة تسعى لبناء عالقات مميزة في مدارسها من خالل اتباع األساليب الديمقراطية والتربوية في تعليم 
شاعة جو من  التالميذ أسلوب الحوار، واتباع األساليب التربوية في حل مشكالت الطلبة واالتصال بأسرهم، واإ

الحنان والمودة.
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2 - الحوافز والعوامل المشجعة للمقاولة النسائية
من خالل المعايشة الطويلة مع بعض المستثمرات وجدت أن حماس بعضهن واضح، فأغلبهن من المتقاعدات 
عن الوظيفة، وبعضهن لهن نشاطات ثقافية وتعليمية وعلمية، من أجل تحقيق حلم طالما حلمن به، ولعل أبرز 
الحوافز هو إقبال األهالي الكبير على تسجيل أبنائهم في هذه المدارس، وما تحققه المدارس الخاصة في نسب 
النجاح فضال عن األرباح المادية التي بدأت تحصدها ألصحابها، وشعور المرأة بعملها الضروري، ومساهمتها 

في بناء المجتمع.
وتسعى وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى الحصول على امتيازات خاصة للمرأة في القروض واالستثمار بالتنسيق مع 

هيئة االستثمار العراقية.

3 - قدرات المرأة المستثمرة في التعليم، على العمل
عرفت من تجربتي أن المرأة المستثمرة في التعليم امرأة دؤوب تسعى إلنجاح تجربتها، فهي تعمل بكل الوسائل 
من أجل التوفيق بين العمل والمسؤوليات األسرية، وقد حققت نجاحا في هذا المجال فزادها ذلك ثقة في نفسها، 
وهي تعمل لساعات طويلة للحصول على أفضل األساليب في العمل، من خالل تحديث معلوماتها باتصالها 
ني أعرف إحدى النساء الفاضالت المستثمرات المسافرة دائما خارج البالد، وهي  بالتجارب اإلقليمية والعالمية، واإ
تأتي بأفضل األساليب في المقاولة النسائية سواء في تحقيق جودة عالية في التعليم أو من خالل إيجاد أفضل 
السبل في تحقيق مردود مالي لها، وتنميته من خالل تقديم أفضل الخدمات والتسهيالت، ويمكن القول: إن المرأة 
العراقية المستثمرة في مجال التعليم قد حققت إنجازا رائعا في تطوير تجربتها وال سيما وهي تمتلك القدرات الكبيرة 
في هذا المجال وهي تعمل ليل نهار من أجل إنجاح تجربتها ورسم صورة مثالية للمرأة العراقية على الرغم من 

الصعوبات التي يمر بها المجتمع العراقي في المرحلة الحالية.

4 - المنافسة بين المقاولة النسائية والمقاولة الرجالية
هناك منافسة بدأت تظهر بين النساء والرجال في هذا المجال، وقد عشنا أجواء هذه المنافسة ميدانيا، حيث وجدنا 
أن هناك تنافسا حادا بين المرأة صاحبة المقاولة في مدارس الرحمة )من الروضة واألساسي إلى الثانوي العام لكال 
ن هذا التنافس  الجنسين( وبين مقاولة الرجل في مدارس المودة، وكالهما في منطقة الوزيرية في مدينة بغداد، واإ
قد بني على أساس التشكيك بقدرات المقاولة النسائية في تحقيق النجاح لكونها امرأة، ووجدنا أن هذا التنافس قد 

دفع المرأة في مدارس الرحمة إلى توسيع تجربتها التي أخذت تحقق تقدما ملموسا يشهد له الجميع.

5 - المقاولة النسائية والتحديث
أدركت المرأة العراقية المستثمرة أن أهم أسباب نجاح عملها وتحقيق الجودة في التعليم وجني أرباح أكثر فأكثر، 
يأتي بالتحديث وتقديم الجديد واتباع األساليب التربوية الجديدة، سواء في طرائق التدريس أو في المناهج أو في 
دخال درس الموسيقى للمدارس، فضال عن استخدام التقنية الحديثة من طريق تعليم التالميذ  وسائل اإليضاح واإ

على برامج الحاسوب. وقد حققت المرأة نجاحا مميزا في تحديث مدارسها جيدا.

6 - المرأة المستثمرة والمرونة في العمل
تميزت المستثمرات العراقيات الالتي تعاملُت معهن، بالمرونة في العمل سواء في اإلدارة أو االستجابة لمطالب 
العاملين في المؤسسة والتعامل بروح إيجابية مع المقترحات وتفعيل العمل المشترك، وأغلبهن كّن متواضعات 
المؤسسة،  العاملين في  بناء جسور مودة مع  قادرات على  التجربة، وكن  نجاح  إلى  يؤدي  الذي  التعامل،  في 
وشعورهن في أكثر األحيان بأنهم أسرة واحدة بما يؤدي إلى إقامة أفضل العالقات مع أسر التالميذ وال سيما في 

حل مشكالت أبنائهم.
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7 - خصائص المرأة المقاولة ودرجة النجاح
لعل أبرز هذه الخصائص وجود نوع من الكاريزما لدى بعض النساء المستثمرات، فأكثرهن لديهن خدمة في التعليم 
الحكومي ثالثين سنة أو أكثر، كما أن بعضهن عشن في مجتمعات متقدمة ولديهن تجربة كبيرة في هذا المجال 
مما زاد من فرص النجاح، وقد وجدت لدى بعض النساء المقاوالت طموحا في توسيع تجاربهن وفتح فروع لهن في 
بعض المحافظات، فالنجاح المتحقق دفع بالكثير من المستثمرات إلى توسيع أبنية المؤسسات وتزويدها بوسائل 
صرارهن على  التدفئة والتكييف بشكل راق ومتطور. فضال عن قدرتهن الخاصة على التحمل والتنظيم الدقيق، واإ

ثبات الكفاءة، كل تلك األمور أوصلتها الى النجاح بجدارة. التحدي واإ

ثانيا: الدراسة الميدانية )بعض حاالت الدراسة( 
1- حاالت الدراسة

من أجل الوقوف على التجربة ميدانيا، كان ال بد من استعمال طريقة دراسة الحالة، فضال عن المقابلة المعمقة 
من خالل المعايشة مع أصحاب التجربة وتوجيه أسئلة عن المقاولة النسائية في مجال التربية والتعليم تتفق مع 
أهداف المؤتمر. وكما أسلفنا ال تزال التجربة في العراق في خطواتها األولى، وال تزال المرأة مترددة إال أن ذلك لم 
يمنع من وجود نساء لهن تجاربهن في هذا المجال سواء من خالل فتح عمل أهلي من مستوى الروضة ومرورا 
لى الثانوي، وهناك استثمار خجول في التعليم  بالتعليم االبتدائي )األساس(، إلى التعليم المتوسط )اإلعدادي( واإ
الجامعي األهلي. وفي هذا اإلطار أجريت مقابلة مع مدير التعليم األهلي في وزارة التعليم العراقية للتعرف على 
هذا التعليم الخاص وحجم استثمار )مقاولة( المرأة فيه، فأكد لي أن التعليم األهلي برز بعد سنة 2003 حتى 
بلغت المدارس األهلية في عموم العراق 169 مدرسة أهلية، وأن معظم استثمار المرأة، في التعليم االبتدائي، 
حيث يقدر بنسبة )40%( وزيادة، في مجال رياض األطفال من حجم المستثمرين، بينما تقل نسبة مساهمة المرأة 

االستثمارية في التعليم الثانوي.

أما عدد الملتحقين بالتعليم األهلي في عموم العراق فيصرح مدير التعليم األهلي بأنه وصل إلى أكثر من 82 ألف 
طالب وطالبة، ويصل عدد الطلبة في مدينة بغداد إلى أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، ويذكر المدير أيضا أن 
المردود االقتصادي أو األثر االقتصادي للتعليم األهلي في عموم العراق يظهر في الحصول على أكثر من 16 

ألف فرصة عمل من مستخدمين إلى معلمين.

الحالة األولى
االسم: أزهار النداوي

المهنة: طبيبة
المقاولة: لها نشاط واسع في المجاالت المختلفة ومنها االستثمار في مجال التعليم

المجال الذي تستثمر فيه: لها إسهام متعدد في المقاوالت النسائية، منها المقاولة في الصحة )مستشفى أهلي، 
واالستثمار في بيع األراضي الزراعية وشرائها، واالستثمار )مقاولة( في مجال التعليم وهذا الذي يدخل في باب 

اهتمامنا(.

امرأة نشيطة ولديها عقلية استثمارية، فإنها أسست مؤسسات تعليمية ُأطلق على مجموعها اسم )الرحمة(، وهي 
روضة الرحمة، ومدرسة الرحمة األهلية، ومتوسطة الرحمة األهلية، وثانوية الرحمة األهلية، وهي مقسمة إلى 
مدارس خاصة باإلناث وأخرى خاصة بالذكور، ما عدا الروضة التي تضم األطفال الذكور واإلناث. تقع في 
منطقة الوزيرية في مدينة بغداد، وكل مدارسها يديرها معلمون ومعلمات في االختصاصات المختلفة، وقد وجدنا 
من خالل المقابالت التي أجريت معها أن المردود المادي لهذا االستثمار يتصاعد ويزيد في دخل صاحبة المشروع 
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التي أعطت فرصة لبعض المعلمات للمساهمة في االستثمار بنسب معينة في مؤسساتها التعليمية، وهو وسيلة 
نجاح التجربة. أما عن الرسوم الدراسية المحصلة من كل طالب وطالبة فتتدرج حسب  إلشراكهن في المسؤولية واإ
المرحلة الدراسية، ففي مؤسسة التعليم الثانوي بلغت حوالي ألفي دوالر سنويا تدفع في ثالث دفعات فضال عن 

تكاليف اللباس الموحد الذي يعكس هوية المدرسة التي ينتمون إليها.

وفي المقابلة والحوار سألنا عن أثر مساهمة المرأة في المقاولة النسائية على المردود المادي لألسرة، وأثره في 
االقتصاد الوطني، وكان الجواب أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مستوى التنمية االقتصادية، إذ يساهم بدرجة كبيرة في 
تنشيط الحركة االقتصادية وتوظيف العاطالت عن العمل، فضال عن الضرائب التي تجنيها الدولة من مؤسسات 
التعليم األهلي كافة، فتحقق موردا للدولة، مع زيادة وعي المرأة بدورها المستدام في التربية والتعليم، وأن كثيرا من 
النساء المحاالت على التقاعد صاحبات تجربة طويلة في التعليم األهلي، ولهذا األمر فائدتان، إحداها: العطاء 
العراقي وتحقيق  العمل  للمنافسة في سوق  المرأة  أمام  آفاق جديدة  فتح  استثمار بشري، واألخرى  التربوي وهو 

التمكين االقتصادي.

ومن أهم أسباب نجاح تجربة هذه السيدة هو التأكيد على الجانب التربوي والسعي إلى رفع مستوى الطلبة الملتحقين 
بمدارسها، واالهتمام بالرعاية االجتماعية مما جعلها موضع ثقة لدى الناس الذين أخذوا يقبلون على إرسال أوالدهم 

ال سيما بعد الضعف الواضح الذي اعترى التعليم الحكومي.

وأخذت صاحبة المشروع وبعض المساهمات معها يتعاملن بلغة التاجر الذي يحاول الترويج لبضاعته من خالل 
فنون اإلعالن، وجلب مدرسين أكفاء يستقطبون باألجور المرتفعة واإلعالنات الملصقة أو المرفوعة على باب 
المدرسة، التي تؤكد على الكفاءة واإلخالص. وتجد تلك اإلعالنات حين تتجول في األسواق أو المناطق السكنية، 

وهي طريقة ناجحة للترويج لتلك المدارس أدت إلى نجاح باهر.

الحالة الثانية
االسم: سلوى

المهنة: مدرسة متقاعدة )على المعاش(

المقاولة: لها أسهم في ثانوية الرحمة للبنات

لها تجربة طويلة في حقل التربية والتعليم وهي اآلن مدرسة في التعليم األهلي ومستثمرة مساهمة أيضا في مجال 
التعليم، كانت تخشى من المقابلة ألنها ال تريد أن تعلم أحدا بهذه المساهمة ألسباب عدة إما خوفا من الضرائب 
أو من الحسد أو خوفا من استغاللها أو تهديدها بسبب الظروف األمنية غير المستقرة في المرحلة الراهنة، وربما 
تخفي ذلك عن أفراد عائلتها خشية المساومة على مبالغ أو لغيرها من األسباب. كانت مترددة وتخشى إعطاء 
أي معلومة، وكانت تكرر علينا الذهاب إلى صاحبة المشروع األساسي. وبعد إيضاح األمر شعرت باالطمئنان، 
واتضح أن مساهمتها قليلة في هذا المشروع، وأنها جاءت بعد إلحاح من صاحبة المقاولة الرئيسة، كونها كانت 

خالصها. تلميذة لها في التعليم الحكومي، وكانت معجبة بكفاءتها واإ

إال أن ثمة اقتناعا بدأ يظهر لدى المرأة العراقية بضرورة الدخول في االستثمار بمجال التعليم أسوة بالرجل الذي 
يكاد يسيطر على هذا االستثمار، وتؤكد أن هنالك محاولة جادة في هذا المجال، فالمرأة التي لديها تجربة تعليمية 
تجد من الضروري المساهمة في العمل، فتقول: أن تساهم المرأة خير لها من أن تكون ربة بيت )ماكثة في البيت( 
فإن ذلك يشعرها باستمرار بواجبها التربوي في المجتمع، فضال عن المردود المالي الذي يزيد من دخل أسرتها، 

وأن ذلك سيفتح آفاقا أمامها كي تكون صاحبة قرار في أسرتها ومجتمعها.

وال يخلو هذا العمل من صعوبات أبرزها تردد المرأة نفسها من الدخول في هذا المجال، فهي تعتقد -مثل كثير 
من النساء- أن العمل االستثماري دائما من حق الرجال، وكذلك الخوف من المغامرة بما لديها من رأس مال وال 
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سيما أن تجربة المرأة في العمل الحر ال تزال ضعيفة، وكذلك ممانعة بعض األزواج أو األهل ألسباب ثقافية 
واجتماعية. ويأتي كل ذلك بسبب ضعف قناعة اآلخرين بأن المرأة ستكون منتجة، وربما بسبب الخوف من تأثيرها 

على مكانة الرجل في األسرة )أي ضعف قدرته على الهيمنة على قرارات األسرة وحده(.

التعليم هو أكثر المجاالت قبوال في المجتمع، وأن  المقابالت مع المبحوثة أن العمل الخاص في  واتضح من 
اقتصاديات  إيجابي على  لها مردود  كفاءة عالية ويكون  ذات  إيجابية وفعالة، وستكون  المرأة ستكون  مساهمة 
األسرة، كما سيمكنها من تلبية حاجتها الخاصة دون اعتمادها على زوجها أو أهلها. وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع 
القيمة االقتصادية لعمل المرأة، أي سينعكس على عملها االقتصادي في المجتمع، وعلى مساهمتها في تنمية 

مجتمعها.

واتضح من خالل مقابالت عديدة أن للتعليم األهلي الذي تقوده المرأة مردودا اقتصاديا على المستثمرات، ومردودا 
تعليميا جيدا على التالميذ، إذ تبذل المستثمرات جهودا كبيرة كرفع مستوى المدرسة التعليمي بشكل الئق ينافس 
التعليم الحكومي، ومن خالل المعايشة أثناء إجراء المقابالت وجدنا توفر المدارس األهلية على خدمات كبيرة 
تفوق تلك المتوفرة في المدارس الحكومية، مع قلة عدد التالميذ داخل الفصل الواحد إذ الحظنا أنه ال يتعدى 
ثالثين تلميذا، بينما المدارس الحكومية تكتظ بالتالميذ إلى أعداد تصل إلى أكثر من خمسين تلميذا في الفصل 
الواحد، مع وجود رقابة صارمة من مديرة المدرسة التي تكون أحيانا مالكة ألسهم استثمارية وأحيانا تكون وكيلة 

مباشرة للمستثمرة.

وتشير إحدى المستثمرات إلى أنها تكونت لديها قناعة تامة بهذا العمل من خالل تجربتها في إعطاء أبنائها -على 
مدى فترة طويلة- الدروس في المنزل لرفع مستواهم التعليمي، فضال عن إعطائها دروسا خصوصية، فقد كنت 
أنظم وأخصص غرفة مستقلة في المنزل للدروس الخصوصية، وهي مجهزة بالمتطلبات الضرورية من وسائل 
توضيح وغيرها، فتكونت عندي قناعة باالستثمار في فتح مدرسة أهلية أو المساهمة مع أخريات في تأسيسها. 
كما اتضح من مقابلٍة مع مستثمرة لها أسهم قليلة في المدرسة، أن الفائدة التي يحصل عليها المجتمع من استثمار 
المرأة في التعليم فائدة للمجتمع ورفع للمستوى التعليمي للتالميذ بسبب توفر أفضل األساليب التربوية، وكذلك 
هذا يؤدي إلى رفع مسؤولية المرأة في هذا الجانب من خالل دورها التربوي واالقتصادي على حد سواء، كما أن 
استثمار المرأة في مجال التعليم يؤدي إلى ممارسة دور قيادي في تحمل المسؤولية في ظرف يمر به المجتمع 
يكون فيه بحاجة ألي جهد، وكذلك يعطي هذا الفعل للمرأة مكانة مميزة في المجتمع، ويجعلها تشعر بأنها عنصر 
نافع، ويدخل في هذا السياق سعيها إلى تحسين وضعها االقتصادي، وجعلها قادرة على مواكبة التطور في العالم 
من خالل شعورها بأهمية دورها االقتصادي، مما يحدوها إلى تزويد مؤسستها بأحدث التقنيات لتطوير العملية 
التعليمية وهذا ماوجدناه خالل الدراسة، إذ توجد تقنيات الحاسوب ووسائل إيضاح وخدمات التكييف وغيرها، وكلها 

وسائل حديثة تقدم إلى التالميذ في مختلف المراحل الدراسية.

األثر  تقييم  أن  المستثمرات،  مع  المقابالت  من  العديد  اجراء  الميدانية عن طريق  المعطيات  في ضوء  اتضح 
المدارس  المرأة من تمويل  إذ تمكنت  النسائية،  المقاولة  للمرأة في مشروع  المالي  بالتوظيف  االقتصادي يظهر 
الخاصة بأموالها الخاصة أو أموال زوجها، ويالحظ أن هذا اإلسهام يحظى باألهمية الكبيرة إذا ما اعتبرنا ابتعاد 
المرأة عن سوق العمل التجاري، لذا فإن دخولها في هذا الجانب هو أسهل القنوات التي يمكن فيها توظيف أموالها، 
وعن كيفية ذلك يمكن تقييم األثر االقتصادي الستثمار المرأة في التعليم، فقد جاء نتيجة تدفق مئات التالميذ إلى 
هذه المدارس والمحصلة النهائية للموارد االقتصادية أظهرت أن هناك أرباحا جيدة جاءت عن طريق مساهمتها 
االستثمارية، وأنها تمكنت من تغطية المصروفات التي ذهبت في تهيئة المكان واألثاث ووسائل اإليضاح وأجور 
المحاضرات للمعلمين والمعلمات والمرّتبات التي تصرف للمستخدمين في هذه المدارس، وهناك توقع -بحسب 
آراء عدد من المستثمرات- بأن المردود االقتصادي سيزداد في المستقبل، وفي السؤال عن أرقام الموارد الموظفة 
في المشروع. لم تعِطنا أي مستثمرة معلومات تفصيلية، إنما أكدت أن الرسوم الدراسية أمكنت من تغطية أكثر من 
)65%( من المصروفات بأنواعها في السنة الماضية، وأن السنة الحالية تشهد زيادة في عدد التالميذ المسجلين، 
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بنسبة )20%( وهذا شيء يبشر بنتائج جيدة، وأكدت إحدى المستثمرات أن المرأة العراقية المستثمرة تشعر بأنها 
أصبحت منتجة وقادرة على تحقيق مستويات متقدمة لإلرباح، فهي تضع بذلك نفسها في حقل المنتجين، وهي 
مدارس  في  وهناك  إياها،  ومنافسته  الرجل  تدخل  التجربة هي  هذه  تعترض  التي  المتفاعلة  المشكلة  إن  تقول: 
)المودة( رجل يمّول المشروع ويمارس سلطته بالوكالء مما جعل بعضهم يمارس نوعا من التعسف والضغط على 

المعلمين كي يقدموا المزيد.

وعن دخول المرأة االستثمار أو المقاولة في التعليم مما جعلها أكثر قدرة على العطاء، قالت إحدى المساهمات: 
إني أشعر اليوم أني أكثر عطاًء عما كنت عليه في التعليم الحكومي، فاليوم أمارس دورا جديدا، وهو اإلشراف 
على مدرسة لي سهم فيها وأحرص على نجاح مسيرتها، وأتابع شؤونها، ولدي عيون فيها تراقب المقصرين أو 
المتهاونين، وأشعر أنني أحقق شيئا وأنتظر أن أوسع هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع نساء أخريات. ومن 
ناحية أخرى أشعر بأني أكثر قدرة على االعتماد على نفسي في هذا االستثمار، فأنا اليوم إنسانة منتجة وأحقق 
مردودًا ماديًا كبيرًا، إني اليوم أنافس الرجل، وأساهم في تنمية مجتمعي وأحقق ذاتي وأستقل برأيي، إني أساهم في 
اقتصاديات األسرة وأشترك مع زوجي في تنمية أسرتي وأصبحت كائنا موجودا في السوق أخدم اقتصادنا الوطني.

أصبح االستثمار في التعليم إحدى الظواهر المتفاعلة خالل السنوات األربعة الماضية، إذ يالحظ المرء عشرات 
اإلعالنات التي تروج للمدارس األهلية، مع أن نصيب المرأة فيها أكثر في رياض األطفال والحضانات، وأقل في 
المراحل التعلمية األخرى قياسا بالرجل، إال أن هذا لم يمنعها من خوض التجربة بعد أن أصبح هذا العمل اآلن 

مقبوال ومربحا في مجتمعنا.

ومن أجل معرفة قدرة المرأة في مجال المقاولة النسائية والصعوبات التي تواجهها قابلت العديد من النسوة الالتي 
لهن إسهامات في هذا المجال، وقد القيت صعوبة حقيقية في حصولي على بيانات متكاملة، ألن بعضهن امتنعن 
عن ذكر أسمائهن، وبعضهن رأين أن وجودهن في هذا المجال إنما هو اسما فقط؛ ألن األموال الموظفة في 
االستثمار هي أموال أزواجهن، وال تزال بعض النساء يتخوفن من الحديث بأسمائهن كون هذه التجربة حديثة، وأن 
المرأة لم تتعود أن تظهر في الصورة. ولمعرفة أهمية هذا المحور كان ال بد من إجراء زيارات ميدانية والتعرف 
على مهام المرأة، وكسب ثقة بعضهن للوصول إلى المعلومات المطلوبة، وقد كان ذلك من خالل سؤالهن أسئلة 

معمقة عن الموضوع وطلب شرح لبعض الحاالت.

وقد سئلت إحداهن: هل ترين أن هناك مساهمة جادة للمقاولة النسائية في التعليم )االستثمار في التعليم(؟ وجدنا 
بعد تكرار السؤال على العديد من النساء المساهمات في تأسيس مدارس أهلية، أن هناك مشاركة واقعية للمرأة في 
هذا المجال بعد أن أصبح العمل التجاري متاحا للجميع، فبعد الظروف الصعبة التي عاشها اإلنسان العراقي خالل 
تسعينات القرن الماضي وفي الفترة التي أعقبت سقوط النظام، بدأ يبحث عن فرص عمل تنمي دخله الشهري 
ثر التطور الذي حصل بعد انفتاح البالد على العالم وتصاعد تأثير وسائل االتصال المختلفة، مع  أو السنوي، واإ
االرتفاع المستمر في أسعار السوق العراقي، وزيادة متطلبات الحياة، أضحى ال بد أن يكون لإلنسان جهده الخاص 
في تحصيل دخل إضافي والتفكير في تنمية أمواله، ولم يعد أمام المرأة إال أن تكون مشاركة في هذا المجال وغيره.

وترى كثير من المستثمرات أن التجربة بدأت في المناطق التي توصف بالرفاهية، التي يقطنها أصحاب الدخل 
العالي وأصحاب الدخل المتوسط، فكانت منطقة الوزيرية واألعظمية والكاظمية وشارع فلسطين وزيونه والمنصور 
المناطق  النشاط؛ ألن كثيرا من أهالي هذه  وحي الجامعة والجادرية وغيرها في مدينة بغداد، مكانا بارزا لهذا 
التعليم الحكومي، زيادة على  أبنائهم إلى المدارس األهلية بعد تدهور  بالتعليم ويحرصون على إرسال  يهتمون 
االهتمام الذي توليه هذه المدارس بطلبتها فهي توفر وسائط نقل مناسبة للطلبة؛ لذا كانت مشاركة المرأة في 

االستثمار في هذا المجال تفوق سواه؛ ألنه يعطيها فرصة لإلشراف على مشروعها بنفسها.
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الحالة الثالثة
االسم: يرمز لها )ح(

المهنة: متقاعدة ومن أسرة غنية

لها إسهام في مدرسة أهلية

وجدنا أنها من النساء الالتي ال يرغبن في إعطاء معلومات تفصيلية عن نشاطهن التجاري في التعليم، فهي ترى 
أن للمرأة قدرة فائقة في االستثمار؛ ألن ذلك أقرب إلى الوظيفة التربوية للمرأة، وأن فكرة االستثمار كانت في ذهنها 
منذ أمد بعيد، وقد تحقق لها نسبيا، فالمرأة بدال من الكسل والمكث في البيت بإمكانها تحقيق إنجازات هامة. وهي 
ترى أن تجربتها الخاصة حققت لها مكسبا ماديا، وتتوقع أن ترتفع هذه الفائدة في السنة القادمة، حيث لم يمض 
على تجربتها عام، إال أنها تؤكد أن هناك أرباحا كبيرة مع تزايد تسجيل التالميذ، فهناك إقبال كبير على مدرستها، 
فبامكانها أن تسترجع رأس مالها المستثمر، ولكن ثمة صعوبات ال تزال تواجه التجربة، منها عدم وجود قوانين 

تحمي استثماراتها، فضال عن بعض الظروف االجتماعية وغيرها.

الحالة الرابعة
االسم: آمال

مساهمة في مدرسة أهلية

تم متابعة هذه الحالة من خالل جهودها في تطوير تجربتها، فهي تمتاز بشخصية متزنة وتسعى إلى توسيع 
استثمارها من خالل جلب أكبر عدد ممكن من التالميذ، حيث تستخدم عالقاتها الشخصية وسمعتها في كسب 
المدرسة،  في  تعترضها  التي  الصعاب  تذليل  على  باستمرار  وتعمل  لمشروعها،  جدا  متحمسة  وهي  األهالي، 
وتتعامل مع المعلمات والمعلمين في المدرسة بحرص، وقد وجدنا من خالل متابعتنا لها أنها تقضي كثيرا من 
وقتها في المتابعة والعمل على تطوير مشروعها التجاري الذي ترى فيه فرصة مهمة لتنمية قدراتها المالية والعمل 
على زيادة استثماراتها بعد أن أتاحت الدولة الفرص لتأسيس المدارس األهلية، وهي تواجه صعوبات كبيرة في 
األمنية  الظروف  أن  إال  المتاحة،  الوسائل  بكل  ذلك  في  وتسعى  فيها،  والتعليم  بالمدرسة  األمور  أولياء  إقناع 
واالختناقات المرورية تعرقل في بعض األحيان وصول باصات التالميذ في وقتها المناسب، كما أنها تعاني من 
بعض الصعوبات المالية وخاصة في بداية المشروع بسبب قلة التالميذ الملتحقين، إال أن هذه الصعوبة في طريقها 
إلى الزوال، فقد عانت من دفع بعض رواتب المعلمين وغيرها من االلتزامات، إال أنها أكثر إصرارا على مواصلة 

التجربة وتبين أن لديها طموحا عاليا في تأسيس كلية أهلية مستقبال.

ومن خالل مقابلة مع إحدى المساهمات في االستثمار، تبين أنها بهذا النشاط تساهم بجدية في خدمة التعليم 
واالقتصاد الوطني والتنمية في المدى البعيد، من خالل تخريج الشباب المؤهل في تبني أساليب حديثة في التنمية، 
إال أنها تؤكد على أن تجربة المرأة المستثمرة العراقية حتى اآلن ال توازي مثيلتها في المجتمعات األخرى، وال سيما 
في الدول التي زارتها مثل األردن ومصر، ومع المعوقات األساسية التي تعيق نشاط المرأة في العمل التجاري 
فإن الكثيرين يرون أن المرأة أقرب من الرجل في ممارسة االستثمار )المقاولة( في التعليم نظرا لقرب طبيعتها 
لى جانب الصعوبات الثقافية تظهر جليا الصعوبات المادية، فكثير من المستثمرات يعتمدن  إلى هذا القطاع، واإ
على أموال أزواجهن وعلى ما استطعن ادخاره في سنوات الخدمة الطويلة أو ما تحصلن عليه من العمل خارج 
البالد )مغتربات( أو من حصص لهن من ميراث؛ لذا لم يكن هناك رأسمال كبير جدا فأغلبهن ينتظرن المردود 
المادي )األرباح( لتوسيع مشاريعهن. وترى بعض المستثمرات أن ليس كل المساهمات يهدفن إلى التطوير العلمي 

نما هدفهن الربح فقط. والمهني، أو لديهن برنامج تربوي متميز، واإ
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كما أن هناك صعوبات تعترض بعض المستثمرات، فقد روى أحد المستثمرين قصة المستثمرة »ليلى خروفة« التي 
تعرضت لالحتيال فخسرت ما يقارب 150 مليونا عراقيا، )أكثر من 120 ألف دوالر أمريكي(، وقد وقع خالف 

مع المستثمرة الرئيسة وال تزال المشكلة في المحاكم.

من المقابالت العديدة التي أجريت مع بعض المستثمرات، أكدت إحداهن أن قدرة المرأة على تحقيق تقدم في هذا 
المجال تزداد إذا أتيحت لها الفرصة، وحصلت على دعم عائلي. وأنها وجدت معارضة من زوجها في بداية األمر 
إذ كان يرى دخولها في مجال االقتصاد واالستثمار شيئا ال يتفق مع واجباتها، ولكنه وافق في النهاية على دخولها 
مجال التعليم الذي يحظى بقبول مجتمعي، ومن جهة أخرى وجد أن هناك ربحا كبيرا سيتحقق، وبهذا بادر إلى 

إعطائها مبلغا كبيرا، إضافة إلى ما تملكه الستثماره في هذا المشروع.

وهناك صعوبات أخرى تتعلق بالقوانين في المدارس األهلية، إذ ال تقدم وزارة التربية العراقية ضمانات كافية، وهناك 
متاعب إدارية ومالية، وأخرى تتصل باالختناقات المرورية واألوضاع األمنية. 

3 - تعزيز فرص اإلفادة من المقاولة في مجال التعليم، للمساهمة في مجال التنمية الوطنية 
بوصفها غير مستغلة االستغالل األمثل، وبعض الحاالت الدالة

يمر المجتمع العراقي بفترة مهمة من البناء واإلعمار، يحتاج فيها إلى كل الجهود من أجل النهضة والتنمية التي 
غابت لفترة طويلة بسبب الحروب المستمرة، ومساهمة المرأة في التعليم األهلي بصفتها مستثمرة، خطوة مهمة 
على طريق تبني أفكار تنموية وطرائق تأهيل مميزة، ولما كان النجاح في المشروع الخاص يقترن بما ينتجه من 
مخرجات مميزة، كان ال بد للمرأة المستثمرة من أن تبذل قصارى جهدها في إنجاح التجربة، وأن يرتبط االستثمار 
بما يحتاجه المجتمع من ميزات علمية تميز التعليم األهلي وتخلق فرص منافسة جادة مع التعليم الحكومي الذي 

يشهد تراجعا خطيرا.

وسؤالنا: هل تعد مساهمة المرأة في االستثمار في التعليم األهلي مساهمة فريدة؟

وجدت المرأة في هذا السؤال فرصة لكي توضح أنه بإمكان المرأة توسيع قدراتها في االستثمار في هذا المجال 
منافسًة الرجل الذي احتكره مع المجاالت األخرى لفترة طويلة، فالمرأة العراقية المستثمرة لها قدرتها على تحرير 
نفسها من هيمنة الرجل، وهي تحقق استقالاًل اقتصاديًا سيكون له مردود إيجابي في خدمة التنمية الوطنية، وعندئذ 
سيكون الستثماراتها جدوى في توسيع قدراتها ومشاركتها االقتصادية في خدمة االقتصاد الوطني من خالل تخريج 
أفراد مؤهلين، وستكون لتلك المساهمة أهميتها وجدواها. وتبينَّ أيضا من مقابلٍة مع إحدى المستثمرات أن مهمة 
المدارس األهلية سواء التي مولها رجال أو مولها نساء، كبيرة في توفير فرص عمل لكثير من المعلمات والمعلمين 
وبعض األفراد الذين يعملون في الجوانب اإلدارية والخدمية والحراسة وغيرها، وأشارت إلى أن المرأة في نشاطها 
هذا أعطت مثااًل جديدًا في المجتمع من خالل ظهورها قائدًة اقتصادية في مجال يعّد أقرب إليها من القطاعات 

االستثمارية األخرى، أي يصبح لها وجود مميز في المجتمع.

وهناك عدد من النسوة يحاولن تقديم نموذج استثماري مثالي جيد في التعليم األهلي، مثل بعض المساهمات من 
المتقاعدات )المحاالت على المعاش(، الالتي لهن خدمة طويلة في التعليم، كإحدى النساء من أسرة غنية جدا 
تحاول أن تقدم نموذجا استثماريا نموذجيا يكون له مردود تربوي، مع اهتمام ضئيل بالربح المادي، وهدفها اغتنام 
أوقات الفراغ، وتقديم خدمة للمجتمع وتخريج عناصر مؤهلة تتمكن من تحقيق معدالت عالية في التفوق واإلبداع، 

وفي هذا -حسب اعتقادها- تقدُّم عناصر نسوية تسهم في التنمية بأنواعها.
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الحالة الخامسة
االسم: أم غادة

النشاط: لها أسهم في تأسيس مدرسة ابتدائية

المدينة: بغداد الرصافة

فة ما لديها من أموال في هذا المشروع،  امرأة مجتهدة ولديها طموح كبير في تحقيق مشروع تربوي خاص موظِّ
وتؤكد أنها ال تسعى إلى الربح المادي بقدر ما تسعى إلى نجاح المشروع بجانبه التربوي، وأن ربحها الحقيقي 
تقديم إسهام خاص في إعداد جيل يكون قادرًا على تحمل مسؤولياته في خدمة التنمية في الظروف الصعبة، وهي 
تسعى -بعد أن تحقق مردودا ماديا تجعله يتراكم ويوظف في االتجاه نفسه- إلى توسيع المشروع لخدمة األجيال 
كما تقول، والشيء المهم في هذا الجانب وجود إرادة قوية إلنجاح التجربة وتوسيعها. إال أنها تواجه تحديات كبيرة 
وخالفات مع بعض المساهمات، بشأن الهدف العام للمشروع، هل هو بناء اإلنسان القادر على خدمة بلده؟ أو 

تحقيق نسبة النجاح العالية بين الطلبة؟ أو الربح المادي فقط؟

وفي مقابلة أجريت مع إحدى المستثمرات، أكدت أن تعزيز فرص اإلفادة من هذا العمل في مجال التنمية هو 
أحد األهداف التي تشغلها، ال سيما أن االستثمار في هذا القطاع سيقدم على المدى الطويلة أو متوسطة عناصر 
منتجة مدربة مؤهلة في ضوء التفوق العلمي، وخصوصا في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات، ونحن نعمل بجد 
من أجل تحقيق تفوق علمي للصفوف المنتهية )شهادة الثانوية( ألن تحقيق نجاح مميز موكل بدخول عناصر 
مؤهلة إلى كلياٍت واختصاصات مميزة، يمكن بها تحقيق معدالت عالية من التطور العلمي، فضال عن المردود 
المالي الكبير الذي يحقق التنمية االقتصادية.إن مساهمة المرأة في دعم االقتصاد الوطني تعد خطوة جبارة على 

طريق تحقيق المساواة مع الرجل. 

وأكدت مستثمرة أخرى أن الربح المالي هو الفائدة االقتصادية المتحققة من هذا االستثمار على المدى القصير، 
ونجاح المشروع وتوسعه هو الفائدة االقتصادية المتحققة على المدى البعيد.

وهناك بعض السلبيات في عمل عدد من المستثمرات، فبعضهن يقمن بجلب عناصر إدارية من أقاربهن، أو يعّيّن 
الخريجين الذين ال يملكون الخبرة الكافية في التدريس أو اإلدارة، وهذا ما يضعف المستوى التربوي، واتضح من 
المعايشة عدم مقدرة جمع منهن على أداء مهمتهن لصعوبة التعامل مع الطلبة، وال سيما الذكور منهم بسبب غياب 
معلمين من ذوي الخبرة، ولوحظ تفّرد بعض المستثمرات في آرائهن وفرضها على العاملين في المدرسة، وهناك 
بعض المستثمرات يستغللن الموظفين والمعلمين بشتى الوسائل، وقد وجدنا بعض المدارس األهلية االبتدائية دون 
المستوى؛ ألن أكثر المعلمات ال يمتلكن الخبرة الكافية، بل أن بعض إدارات المدارس ُيشرف عليها من لم يسبق 

لهم أبدا أن اشتغلوا في هذا المجال.

4- التعرف على آليات التمويل الجديدة وكيفية اإلفادة منها، وبعض الحاالت الدالة
لمشاريع  التمويلية  اآلليات  أفضل  ما  سؤاال:  سألناهن  المستثمرات  من  جمع  مع  عديدة  مقابالت  خالل  ومن 
االستثمار في مجال التعليم سواء أكانت مدارس خاصة أم كليات خاصة؟ وجدنا معظم اإلجابات تشير إلى المال 
الخاص للمستثمر لتكون له المركزية في إدارة مشروعه، ورأت إحدى المستثمرات أن الخلل الشخصي يجعل المرأة 
قداما،  أكثر اهتماما من غيرها ممن اشتركت مع مساهمات أخريات، وأن المساهمة المشتركة تتطلب شجاعة واإ
وهو ما يجب أن يكون في المرأة المستثمرة، مع أن المساهمة الفردية ستتيح الحرية للمستثمرة، وفرصة التصرف 
في شؤون مشروعها، فيكون لهذا األمر جدوى كبيرة، في الوقت الذي أكدت أخريات ضرورة الشراكة. واستنتجنا 
من خالل اإلجابات أن هناك خوفا لدى المرأة من خوض التجربة، فهي ال تزال تعاني من الشعور بدونية المكانة 
في مجال العمل التجاري، مما يجعل المشاركات معها مصدر قوة لها، كما أن ذلك يرتبط بالخوف من الفشل وأن 
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المشاركة ستتيح الفرصة المناسبة للنجاح، ويرى بعضهن أن اشتراك عدد من النساء في تمويل مشروع المقاولة 
في مجال التعليم )االستثمار( يمكن االستفادة منه في تطوير التعليم وزيادة دخل المرأة ومن ثم خدمة االقتصاد 
الوطني. كما أجرينا مقابلة مع إحدى المستثمرات في المدارس، ترى أن أهم آليات التمويل المتوفرة لديها هي 
حصيلة ما جمعته من التدريس الخصوصي باستمرار في أكثر من عشرين سنة، وأنها تمكنت من جمع مبلغ 
مناسب من المال مع ما تحصلت عليه من ميراٍث )بيع منزل( جعلها تدخل مساهمًة في تأسيس مدرسة أهلية وهي 
تشعر بالسعادة وهي تؤمن بأن الدخل الخاص أفضل اآلليات، وقد أكدت بعض المساهمات في مشاريع استثمار 
في التعليم أنهن اعتمدن على أموال أزواجهن في التمويل، في وقت وجد فيه بعضهن أن مساهمة بعض رجال 
األعمال أو أصحاب الرأسمال معهن أضاف آليات جديدة في تمويل االستثمار أو المقاولة، وهي تجربة جديدة 
أوضحتها المستثمرة في مشاركتها للرجل، ولكن أكثرهن لم يحاولن االقتراض من مصارف حكومية أو أهلية؛ ألن 

في ذلك مخاطر في تراكم الفوائد، وصعوبة التسديد.

الحالة السادسة
االسم: أمل

حجم االستثمار )المقاولة( في التعليم: مساهمة مع آخرين في المشروع، 

- بعض المقابالت مع حاالت جادة

تتبعنا هذه الحالة خالل إجراء الدراسة، وقد قابلنا عددا من النساء المميزات والبارزات في النشاط االستثماري، 
فوجدناها دؤوبا تعمل باستمرار في متابعة نشاطها االستثماري وتؤكد دائما سعادتها ألنها تستثمر في قطاع حيوي 
التربويين في مشروعها، وهي  المعلمين  العديد من  استقطاب  تقدما في  يقدم عنصرا بشريا مؤهال، وقد حققت 
حريصة على اختيار النوع الجيد لتحقيق أهداف سامية، وترى أن المرحلة الحالية قد منحتها فرصة طالما حلمت 
بها، وتروي كيف أنها اشتغلت في مجال استثمار آخر هو التجارة في المالبس النسائية، إلى جانب أنها قدمت 
دروسا خصوصية في منزلها ثالثة أيام في األسبوع، وقد وجدت أن مجال التعليم هو أنفع المجاالت التي يمكن 
أن تنجح به المرأة بعيدا عن منافسة الرجل في مجال بيع المالبس المستوردة، فطالما تعرضت لمحاربة الرجل 
لها، وأن المردود المالي كان محدودا، وتجد اليوم أن اشتراكها في مشروع استثماري في مجال التعليم أحسن، إذ 

إنه أفضل القطاعات، وله مردود مالي مناسب.

ونجد أن هذا الطموح قد تعدى المدرسة الصغيرة التي ساهمت في تأسيسها، إلى افتتاح مركز لألبحاث التربوية، 
يكون مؤسسة علمية وتربوية تنّفذ برامج تدريبية دورية يقوم بها خبراء متخصصون، واستنتجنا من خالل تتبع هذه 
الحالة أن تلك المربية المستثمرة تمكنت من تحقيق نجاح واسع في مقاولتها، وأن هناك فوائد مالية تحققت جعلتها 

تفكر بمشروع آخر يدر عليها المزيد من المال.

وكشفت تجربتنا الشخصية أن بعض المشاريع تدعمها األسر، وقد تبين ذلك من خالل الوقوف على حالة مدرسة 
األمل في منطقة األعظمية في بغداد، التي تديرها امرأة تحصل على التمويل من أسرتها التي تشترك معها في 

هذا المشروع.

وتكشف لنا حالة )ماما أيسر( التي أسست مدرسة أهلية في الكرادة في منطقة شارع أبو نؤاس في مدينة بغداد، 
أن االستثمار فيها كان نموذجيا، إذ تميزت بجديتها وحققت نتائج علمية جيدة وصارت عنوانا بارزا لنجاح المرأة 
العراقية في التعليم األهلي، ولقدرتها على تخطي الصعاب. وكذا حالة مدرسة )القديس توما( حققت نجاحا مميزًا.
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5- تعميق التفكير في أساليب التنسيق والتعاون بين النساء العراقيات في مجال المقاولة 
النسائية في التعليم، مع بعض المقابالت المعمقة

تبين من المقابالت العديدة مع المستثمرات أن المرأة العراقية تمتلك القدرة والفرص المناسبة للتنسيق والتعاون بين 
النساء في نجاح التجربة من خالل القيام بجهد مشترك في تكوين رأسمال مناسب واستقطاب كفاءات جيدة في 
مجال التعليم لتوظيفها في نجاح المشروع، ورأت بعضهن أن هذا التنسيق تجاوز التعاون بين النساء وامتد إلى 
تنظيم جهودهن في سبيل االشتراك في مشروع استثماري أوسع، واتضح من اإلجابات عن مدى امتالك المرأة 
الوعي الكافي لتعميق أساليب التنسيق والتعاون بين النساء في مجال االستثمار في التعليم الخاص، أن هناك 
تأييدا لدى المستثمرات في وجود هذا الوعي وال سيما في االستثمار في التعليم كونه أقرب إلى المرأة من القطاعات 
األخرى، وتحدثت بعضهن عن طموح في تأسيس مؤسسات تعليمية خاصة ذات مواصفات عالمية، وأن هناك 
تعاونا وتنسيقا بهذا الصدد بين عدد من النساء المساهمات في مشروعات مشتركة، وذكرت إحداهن أنها تلقى 
تأييدًا ومساندة من زوجها، وعلى هذا األساس هناك تعميق في أساليب التفكير ليتعدى فكرة الربح األولي إلى فكرة 
التأسيس لمشروع تعليمي يقوم على مناهج تعليمية رصينة إلى جانب تحقيق مردود اقتصادي للمرأة المستثمرة، 
وفي سياق اإلجابة عن دور النساء الالتي لديهن خبرة تربوية في نجاح تجربة المقاولة النسائية في التعليم، سئل 
عنه عدد من النساء المستثمرات، أجبن بأن فكرة استثمار )مقاولة( المرأة في التعليم شغلت كثيرا من المربيات 
الالتي لديهن باع طويل في مجال التعليم وثبت نجاحهن في ذلك، ولكن المشكلة التي تواجه الفكرة هي وجود 
التعليم وهدفهم الربح المادي، ومع استعانة هؤالء بمربيات تربويات  غير المتخصصين الذين لديهم تجربة في 
للعمل بأجور، فإن تدخلهم قد أربك العديد من المشاريع، وأخفق في وضع خطط تربوية ناجحة. وأشارت إحدى 
لى أن وزارة التربية ال تقدم مساعدة  المستثمرات إلى قلة الدورات التدريبية للمدرسين بسبب التكاليف المادية لها، واإ

في هذا الجانب بقدر ضغطها ومراقبتها للمدارس األهلية.

تجد المستثمرات في مجال التعليم أنها تتلقى اقتراحات عديدة من مؤسسات تربوية ومن خبراء تربويين من مختلف 
االختصاصات وكذلك ممن عمل في تجارب مماثلة في العراق في الماضي؛ لذا نجد أن المرأة في هذا السياق 
بكيفية  يتعلق  ما  البلد سواء  أقيمت في مناطق أخرى من  التي  األهلية  المدارس  تسعى لالطالع على تجارب 
توظيف الخبرات أو باإلمكانات المالية إلنجاح المشروع وتوسيع المؤسسة التي تقودها النساء، ولذا فإنها تسعى 
دائما لالتصال بالمنظمات األهلية لفهم اآلليات الضرورية لنجاح التجربة، الذي يكون أيضا باالستعانة بالمربيات 
ذوات الخبرة الواسعة، وممن عملن في خارج العراق بهدف اإلفادة من تجاربهن. كما وجدنا خالل الدراسة بعض 
المستثمرات ال يمتلكن القدرة على التفكير العميق في أساليب التعاون بين النساء في هذا المجال، وهن يفكرن 
ابتداًء وانتهاء بالربح المادي والمشروع يسّير كيفما اتفق، زيادة على افتقارها لألساليب المقننة والثقافة العامة، وال 
سيما الثقافة التربوية والتعليمية، ويمكن تغيير ذلك باشتراك المرأة المستثمرة في دورات تثقيفية، ينبغي أن توفرها 

لهن وزارة التربية من أجل تطوير إمكاناتهن.

وفي مقابلة مع بعض النسوة المساهمات، أكدن أنهن اطلعن على تجارب عالمية من خالل دخولهن دورات تدريبية 
وتأهيلية على حسابهن الخاص، عندما كن يعملن في قطاع التعليم في بعض الدول. وأكدت أخريات اطالعهن 
على تجربة مصر واألردن في المدارس األهلية وعلى اآلليات المستعملة، وتمكّن من نقل بعض األساليب واآلليات 
الحديثة لتطوير مدارسهن وحققن نجاحا ملحوظا، يمكن أن يتطور أكثر فأكثر في المستقبل. فاإلفادة من التجارب 
العالمية جديرة باالهتمام، وباإلمكان تحقيق ذلك شرط أن يكون القائمون على نقل األساليب التربوية والتعليمية 
الجديدة ممن لهم الباع الطويل. لم تطلع المرأة المستثمرة على التجارب العالمية إال نادرا، وقد وجدنا خالل العمل 
الميداني أن إحدى المستثمرات تقول: إنها نقلت تجربتها من اإلمارات العربية المتحدة إبان عملها هناك لسنوات، 
إال أن الشيء الذي ينتج عن ذلك اختالف النظام اإلداري في العراق عن مثيله في اإلمارات العربية المتحدة، مثل 
نقل )البصمة والتوقيع( أي بدء الدوام وانتهائه من خالل بصمة الموظف لتسجيل ساعات الدوام، ووجدنا بعض 
المستثمرات خياليات )أي يعشن في األحالم(، مما يجعلهن يصطدمن بحقائق الواقع؛ لذا دخلن في مشكالت كبيرة 

مع بعض شركائهن من المستثمرات الالتي يتعاملن مع الواقع بنظرة أكثر مادية.
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6- تمكين النساء من التعرف على أساليب جديدة في مجال إنشاء المؤسسات وتسييرها، 
وابتكار طرق نوعية إلنجاحها، مع بعض المقابالت المعمقة

وجدنا عند بعض المستثمرات رؤية علمية وال سيما من تلك اللواتي لديهن خدمة طويلة في التعليم، وهو سعيهن 
إلى تطوير مشاريعهن وفق التطور الحاصل في مجال التعليم، وسعي بعضهن إلى إقامة دورات تأهيلية كالدورات 
التأهيلية التي تقام في بعض الدول التي حدثتنا عنها إحدى المستثمرات، حينما كانت في الخدمة قبل تقاعدها 
بسنتين، حيث ُأرسلت مع مجموعة من المعلمين إلى األردن ولبنان لحضور دورات تدريبية على األساليب الجديدة 
في التعليم يشرف عليها خبراء أجانب، ودخلت دوراٍت مماثلة داخل العراق وتحت إشراف تربويين أكفاء أفادت 
من خبراتهم في تطوير إمكاناتها الفنية وفق األساليب الحديثة، وأنها نقلت تلك التجربة إلى مدرستها األهلية وقد 

حرصت على أن تقيم دورات تأهيلية على الحاسوب واألساليب الجديدة في التعليم.
وتبين من مقابالت أجريت مع مستثمرة بأسهم في تأسيس مدرسة، أن هذه المعلمة قد دخلت دورات تربوية عديدة، 
وهي حريصة على حضور البرامج التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، وال سيما تلك التي تعنى بالتعليم وواجب 
المرأة فيها، وقد وجدت هناك برامج تربوية يقدمها مدربون عراقيون وأجانب، تعطي فائدة مباشرة في تطوير قابلية 
يصال المعلومة بوسائل توضيحية متعددة، كما يتم أيضا معرفة أفضل وسائل التدريب وفق  المعلمة للتدريس واإ

معايير الجودة التي تتبعها المنطقة اإلقليمية، وحتى المعايير العالمية.
كما اتضح من خالل مقابلة مع صاحبة مشروع الرحمة التعليمي أنها تؤمن أن تمكين المرأة يكون بالتعرف على 
أساليب جديدة وحديثة في التعليم، يمكن تطبيقها في المؤسسة، وفق معايير الجودة العالمية، وأن ذلك يقع ضمن 
برنامج ينبغي تطبيقه في المستقبل بشكل أفضل، وأن األمر يحتاج إلى فترة طويلة حتى تستوعب المستثمرات 

أهمية تمكين المرأة بوضوح من واجبها في تبني أساليب جديدة تساعد على توسيع المؤسسات بطرق نوعية.

7- المقارنة بين المقترحات المحلية المقدمة في مجال تطوير االستثمار في التعليم الخاص 
واالستفادة منها، مع بعض المقابالت المعمقة

من خالل مقابالت مع بعض المساهمات في االستثمار في التعليم، تبين أن وزارة التربية ال تقدم أي مساعدة 
في إقامة دورات؛ لذا فإن المقترحات المقدمة بخصوص الدورات التدريبية تعتمد على الجهد الخاص الذي يكلف 
المدارس أمواال كبيرة؛ ولذا فإن اإلفادة من بعض منظمات المجتمع المدني التي تعنى بهذا الجانب أحد المنافذ 
المهمة. كما أن المقترحات التي تقدمها المربيات من ذوي الخبرة إحدى القنوات التي ترفد التجربة، وال سيما التي 
تؤكد على تطوير استثمار المرأة وتشجيعها. ويمكن القول: إن أهم االستنتاجات المتصلة بعملية استثمار المرأة 
يعود إلى دعم العائلة للمرأة، كذلك ينبغي على وزارة التربية إفساح المجال أمام المرأة كي توسع من مساهماتها 
في هذا الجانب. وفي مقابلة مع إحدى المستثمرات تبين أنها تسعى لالستفادة من الجامعة وال سيما كليات التربية؛ 
لتطوير التجربة. وتبين أيضا أن المقترحات التي ينبغي أن تعتبر، هي عدم تدخل بعض المستثمرات في سير 
ذا حصل مثل  العملية التعليمة وطريقتها بشكل مباشر، كما ينبغي أال يكون هناك تدخل في شؤون المعلمين، واإ

هذا، فإن النتائج ستكون مضرة بالتجربة.

8- اإلفادة من بعض التجارب العالمية في مجال المقاولة النسائية
ال شك أن إفادة المرأة العراقية من التجارب العالمية تبقى أمرا ملحا يشغل بال المستثمرات العراقيات، كما أن 
خراج التجربة بثوب جديد أيضا أمر يشغل فكرهن، لكن المشكلة األساسية التي يتكلمن عنها  مسألة التأهيل واإ
دائًما أن وزارة التربية العراقية ال تقدم تسهيالت للمدارس األهلية ومنتسبيها في مجال إقامة دورات تدريبية أو 
االطالع على تجارب العالم في هذا المجال، وترى إحدى المستثمرات أنها لم تتح لها فرصة مناسبة لالطالع 
على التجارب العالمية، وأن ذلك يتوقف على المبادرة الشخصية والتمويل الذاتي لحضور بعض الدورات أو القيام 
بزيارات لبعض الدول لالطالع على تجاربها، إال أن بعض النساء المستثمرات يتحملن تكلفة السفر للقيام ببعض 

الرحالت الخاصة؛ لالطالع على بعض التجارب المهمة، وقد أفدن منها كثيرا.
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مناقشة ختامية
تبين من كثير من المقابالت ومن خالل تتبع بعض الحاالت أن تجربة المرأة المستثمرة ال تزال قليلة، وأن هناك 
مشكالت عديدة، منها ما يتعلق بالمرأة نفسها أو بالثقافة السائدة من عادات وتقاليد تقف عائقا رئيسا أمام دخول 
المرأة هذا الميدان. ولمعرفة آراء المستثمرين أنفسهم حول دخول المرأة المقاولة في التعليم، أجرينا مقابلة مع أحد 
المستثمرين من الرجال، وهو صاحب مدارس المودة، وهو أكاديمي يعمل في حقل التعليم العالي، وذلك لمعرفة 
رأي الرجل المستثمر في استثمار المرأة في التعليم، وكيف ينظر إلى هذه التجربة. وقد أكد أن حداثة التجربة التي 
بدأت بعد 2003 والقيم والعادات االجتماعية، هي التي تقيد المرأة وتقلل دورها، كما أنها من جانب آخر ال تزال 
مترددة وال تمتلك خبرة في القطاع الخاص، وهي تسعى إلى االستثمار في الجوانب األقل خطورة وتريد أن تعمل 
بأقل خسارة؛ ألنها تتعرض إلى تهديدات حقيقية من الزوج أو األهل، فضال عن التحديات األمنية، وهي ال تستطيع 
المجازفة، وتميل إلى المشاريع التي تضمن لها ربحا سريعا )دائما مستعجلة على الربح(، وهذا الظرف دفع كثيرا 
من المستثمرات إلى االعتماد على وكالئهن في المقاولة خوفا من الظهور أمام المجتمع، ولكن المشكلة هي أن 
كثيرا من الوكالء الرجال لم يحفظوا األمانة، واختلسوا منها الكثير من األموال، فاضطرت إلى توثيق اتفاقها مع 
بعضهم من طريق المحاكم في دائرة )كاتب العدل(، وأدى هذا إلى دخولها في مشكالت وصلت الى القضاء، وهي 
ال تتكلم خوفا من اإلساءة إلى مشروعها؛ لذا لم يتمكن بعض النساء من االستمرار، وذهبن إلى استثمار أموالهن 
في نشاطات أخرى مثل شراء الذهب أو العقارات وغيرها، وينقل لنا هذا المستثمر تجربته مع النساء، حيث دخل 
مع بعضهن في تأسيس مدارس انتهت إلى فك الشراكة، وُيرجع األسباب إلى شخصية المرأة التي وصفها بالقلق 

والتردد، وعدم استطاعة المواصلة؛ ألنها تريد أرباحا سريعة، بينما يحتاج المشروع إلى وقت طويل.

 وأجريت مقابلة مع إحدى المستثمرات في مدارس الرحمة وكشفت أن عدد الملتحقين بمدارسها في هذا العام يزيد 
على 300 تلميذة وتلميذ، وأن هذه األعداد ترتفع وتنخفض حسب الظروف، وبلغ الملتحقون بالمرحلة الثانوية 
180 طالبا وطالبة، وأن هذا العدد تقريبا يتساوى بين كثير من المدارس األهلية، وأشارت إلى عدم وجود قوانين 

توفر الحماية الالزمة قانونيا وأمنيا للمستثمرات.

ومن خالل التجربة الشخصية في مجال التعليم، أعتقد أن مساهمة المرأة في هذا المشروع الحيوي الحساس، 
قد حققت نجاحا كبيرا في العمل الحثيث من أجل الوصول الى األهداف المرجوة. وتهتم كثير من المستثمرات 
المثقفات الحريصات بتحقيق األهداف التربوية التي إذا ما تحققت ستجلب الربح المادي، إال أن هناك بعض 
الصعوبات والسلبيات التي تعترض المقاولة النسائية، تتجلى في سعي بعضهن إلى الربح المادي بشكل أساسي 
التعليم  مجال  في  االستثمار  ألن  وذلك  باإلخفاق،  بعضها  وهدد  مشاريعهن  أمام  العراقيل  بعض  وضع  مما 
يحتاج إلى صبر وعمل دؤوب إلقناع األهالي، من خالل الجودة في التعليم ومخرجاته. أما ما يتعلق بشخصية 
خالص وتفان إلنجاح مشاريعهن، ولكن بعض منهن ال يعرف شيئا  المستثمرات فإن الكثير منهن يعملن بجد واإ
عن التعليم بمجاله الواسع، وال يعمل بأسس علمية صحيحة في بناء العملية التربوية والتعليمية، وال يحقق نسبة 
نجاح في االمتحانات الوزارية، ويختلف عن المرأة في الخمسينات والستينات، التي كانت تسعى للثقافة والتعلم 

وتحرص كل الحرص على تطوير شخصيتها. 



ملخص أهم النتائج
1- اتضح من خالل المعايشة والمقابالت ودراسة الحالة التي أجريت مع بعض المستثمرات في مجال التعليم في 
العراق )مدينة بغداد أنموذًجا(، أن المرأة العراقية قد حققت تقدما ملموسا في اقتحامها هذا الميدان مع ما يوجد 
من بعض القيود االجتماعية والثقافية، وأن هذا اإلسهام كان له األثر في دعم االقتصاد الوطني من خالل هذا 

المشروع الذي تميز بمخرجاته الباهرة على مستوى التفوق العلمي.
2- تبين من حاالت الدراسة أن المرأة المساهمة في التعليم األهلي كانت تعمل سابقا في التعليم الحكومي لمدة 
طويلة قبل إحالتها على التقاعد، وهذا أعطى المشروع بعدا تربويا إلى جانب المكاسب المادية، وأن من أسباب 

تطوير تجربة المدارس األهلية االستعانة بالمربيات من ذوات الخبرة التربوية الطويلة.
3- كشف العمل الميداني عن أن الصعوبات التي تواجه المرأة العراقية المستثمرة في التعليم، بعضها اجتماعي 
الشديدة في مجال  إلى منافسة الرجل  أنها تتعرض  الكافي من األهل، كما  المادي  الدعم  وبعضها عدم وجود 

المقاولة. وهي تحتاج إلى دعم األهل. 
4- تبين أن أبرز مالمح التجربة النسائية العراقية إسهامها بمشروع دعم التعليم في العراق، وتحقيقها مردودا 
اقتصاديا لها هي، وكذلك قدرة المشاريع الخاصة في التعليم عموما على توفير أكثر من 16 ألف منصب عمل 

مختلف، مع قصر عمر التجربة في العراق بعد سنة 2003.
شاعة أسلوب الحوار بين التالميذ  5- تمكنت المرأة في مدارسها الخاصة من اتباع أساليب حديثة في التدريس واإ

دخالهم في دورات للحاسوب والموسيقى وتعميق الشعور باالنتماء إلى الوطن. واإ
6- تميزت المستثمرة العراقية بالمرونة في العمل في اإلدارة وفي االستجابة لمطالب العاملين في المؤسسة، كما 
أنها تعاملت بروح إيجابية مع المقترحات، وكان أغلبهن متواضعات في التعامل الذي يؤدي إلى نجاح التجربة.

7- من الحوافز األساسية لنجاح التجربة إقبال األهالي الكبير على تسجيل أبنائهم في هذه المدارس، وما تحققه 
بناء  في  بوجودها ومساهمتها  المرأة  المادية، وشعور  األرباح  النجاح، فضال عن  نسب  في  الخاصة  المدارس 

المجتمع.
8- اتضح من العمل الميداني أن المرأة المستثمرة مستمرة في جهودها لتطوير تجربتها من خالل المتابعة الدقيقة 
ومعالجة النواقص في وقتها المحدد، وأنها متحمسة لتحقيق نجاح اقتصادي مميز لنفسها، وهو ما يمهد الطريق 

إلى توسيع تجربتها على المدى الطويل، من أجل دعم العلم واالقتصاد في البالد.
9- تدرك المرأة المستثمرة في التعليم حجم التحديات التي تواجه تجربتها سواء ما يتصل بالوضع األمني أو غيره، 

صرارها على النجاح يدفعانها إلى االستمرار. إال أن ثقتها بنفسها واإ
أفضل  ونقل  البالد  خارج  السفر  خالل  من  والعالمية  اإلقليمية  التجارب  من  المستثمرات  بعض  أفادت   -10
األساليب، سواء لتحقيق جودة عالية في التعليم أو من خالل إيجاد أفضل السبل لتحقيق مردود مالي لها وتنميته 

بتقديم أفضل الخدمات والتسهيالت في المدارس.
11- تبين من الدراسة أن المرأة العراقية تمتلك القدرة والفرص المناسبة للتنسيق بين النساء والتعاون معهن في 
نجاح التجربة، من خالل القيام بجهد مشترك في تكوين رأسمال مناسب واستقطاب كفاءات جيدة في مجال التعليم؛ 

لتوظيفها في نجاح المشروع.
12- كشفت الدراسة عن دأب المرأة العراقية المستثمرة في التعليم، وعملها باستمرار لمتابعة نشاطها االستثماري، 

فهي تؤكد دائما سعادتها ألنها تستثمر في قطاع حيوي يقدم عناصر بشرية مؤهلة.
مالها  المرأة على  اعتماد  أن  الخاص، واتضح  المال  التعليم هو  في  المرأة  األساسي الستثمار  المصدر   -13

قداما. الخاص جعلها أكثر اهتماما بالمشروع من اشتراكها مع مساهمات أخريات، وأن ذلك يتطلب شجاعة واإ
14- أن االستثمار في التعليم األهلي يحتاج إلى تشريعات تسهل للمرأة العمل واالقراض بدون فوائد، ورفدها 

بالدورات التدريبية والبرامج الحديثة، وهو يتطلب دعم الحكومة في هذا المجال.
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الملحق

نموذج من األسئلة الموجهة لبعض المستثمرات أثناء الدراسة الميدانية وفق أهداف المؤتمر

أوال: تقييم األثر االقتصادي الستثمار المرأة العراقية في مجال التعليم.
س1: كيف نجد األثر االقتصادي لالستثمار في مجال التعليم )التعليم األهلي(؟

س2: هل في ممارسة التعليم الخاص أهمية لدور المرأة العراقية في تنمية االقتصاد الوطني؟
س3: هل يجعل االستثمار في مجال التعليم المرأة أكثر قدرة على العطاء وال سيما أنه يحقق بجهدها الخاص مردودًا 

ماليًا؟
س4: وهل مساهمة المرأة في االستثمار في مجال التعليم جعلتها أكثر قدرة على االعتماد على نفسها؟

ثانيا: معرفة مدى قدرة االستثمار النسائي في مجال التعليم، والصعوبات التي تواجهها، وآفاق تطويرها في 
المستقبل.

س1: هل هناك مساهمة جدية لالستثمار في مجال التعليم للمرأة العراقية في الوقت الحاضر، نرجو توضيح ذلك 
بالتفصيل؟

س2: ما الصعوبات التي تواجهها المرأة في مجال االستثمار أو المساهمة في التعليم األهلي أو الخاص؟
س3: كيف نجد مساهمة المرأة العراقية في االستثمار وما آفاقها في مجال التعليم؟

ثالثا: تعزيز فرص االستفادة من االستثمار في مجال التنمية الوطنية بوصفها غير مستغلة االستغالل األمثل.
س1: هل هناك إفادة من مساهمة المرأة العراقية في مجال التنمية الوطنية؟

س2: هل هناك جدوى من توسيع مساهمة المرأة في االستثمار في التعليم بصفته تجربة جديدة؟ نرجو شرح ذلك.

رابعا: التعرف على آليات التمويل الجديدة وكيفية اإلفادة منها. 
س1: ما أفضل اآلليات التمويلية لمشاريع االستثمار في مجال التعليم، سواء أكانت مدارس خاصة أم كليات خاصة؟

س2: هل اشتراك عدد من النساء في تمويل مشروع االستثمار في مجال التعليم يمكن االستفادة منه في تطوير 
التعليم، وزيادة دخل المرأة، ومن ثمَّ خدمة االقتصاد الوطني؟

س3: نرجو شرح كيفية االستفادة من آليات التمويل لمشاريع المدارس الخاصة أو الكليات األهلية بالشكل األفضل.

خامسا: تعميق التفكير في أساليب التنسيق والتعاون بين النساء العراقيات في هذا المجال.
س1: هل تمتلك المرأة العراقية الوعي الكافي لتعميق أساليب التنسيق والتعاون بين النساء في مجال االستثمار في 

التعليم الخاص؟ نرجو توضيح ذلك.
س2: هل هناك نساء لديهن عمق تربوي في نجاح تجربة التعليم األهلي؟

سادسا: تمكين النساء من التعرف على أساليب جديدة في مجال إنشاء وتسيير المؤسسات وابتكار طرق نوعية 
إلنجاحها. 

س1: هل لتأهيل المرأة أهمية في التعرف على أساليب جديدة في تحقيق نجاح التعليم األهلي في العراق؟
س2: ما مدى مشاركة المرأة في دورات تربوية مكثفة لجعلها أكثر قدرة على التعرف على أساليب جديدة في تأسيس 

مدارس أو كليات أهلية وابتكار طرق جديدة في نجاحها؟ نرجو توضيح ذلك.
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سابعا: المقارنة بين االقتراحات المحلية المقدمة في مجال تطوير االستثمار في التعليم الخاص واالستفادة منها.
س1: كيف يمكن اإلفادة من المقترحات المقدمة، لتطوير االستثمار النسائي في مجال التعليم الخاص أو األهلي؟

س2: نرجو تقديم مقترحات عملية في مجال التربية والتعليم لتطوير مشاريع االستثمار النسائي في التعليم الخاص أو 
األهلي؟

ثامنا: اإلفادة من بعض التجارب العالمية في مجال المقاولة النسائية.
س1: هل حدث اطالع على تجارب إقليمية أو عالمية لالستثمار النسائي في مجال التعليم الخاص؟ وما مدى اإلفادة 

منها؟
س2: كيف يمكن توظيف التجارب العالمية في مجال استثمار المرأة في التعليم الخاص، وال سيما أنها تجربة وليدة؟
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الفصل الثاني
 جتارب ناجحة يف جمال الرتبية والتعليم واإلعالم

المقاولة النسائية في مجال التربية والتعليم واإلعالم





1ـ الحرب على جبهة السقف

أ.جمانة غنيمات*
)المملكة األردنية الهاشمية(

*رئيس التحرير المسؤول في صحيفة »الغد« األردنية اليومية.





الكتابة الذاتية أو السيروية كتابة ذات نمط مغاير، وال شّك أنها تختلف عن الكتابة الصحفية اليومية التي امتهنتها 
على مدار سنوات طويلة.

خالل عقدين من الزمن، كنت أكتب عن أمور خارج الذات؛ أخبار الناس، هموم الفقراء وأحالمهم المتكسرة، 
المال واإلحصاءات واألرقام التي حاولت أْنَسنَتها حتى ال تظّل أرقاما جامدة جافة ال معنى لها. وبلغة الفلسفة 

فقد نحوُت باتجاه األنسنة بقدر ابتعادي عن »التشيؤ«.

كتبت عن الفساد ما استطعت إلى ذلك سبيال، وعن كل ما وقع تحت يدّي من أخبار المسؤولين والمشاريع 
والهدر المالي، بقدر ما سنح لي مقص الرقيب وسنحت لي الظروف.

التي تماهت مع العمل  بالكتابة عن ذاتي أو عن يومياتي   لكنني في كل ذلك لم أكتب عن نفسي. لم أفكر 
الصحفي اليومي؛ ألنني لم أعتقد أن في الكتابة عن ذاتي وسيرتي ما هو مدهش أو مثير أو مشوق أو عجائبي 

أو غرائبي.

وفي ذلك أتماهى مع ما كتبه المفكر العربي الراحل أنيس صايغ في مذكراته المعنونة بـ: )أنيس صايغ عن 
أنيس صايغ( إذ قال: »لماذا ُيكتب عن إنسان مثلي؟! لقد ُسّخرت األقالم للكتابة عن العظماء واألبطال ومحققي 
المعجزات ونائلي الجوائز في السياسة والحكم والثقافة والعلم والفن واألدب واالقتصاد والرياضة والمسابقات 
وجمع الثروات، وأنا بالطبع لست واحدا من هؤالء.. لم أقطع بحر المانش سباحة، ولم أهبط على سطح القمر، 
وال تسلقت قمة إفرست وال فزت في مالكمة، أو مصارعة، ولم أحصل على أوسكار أو نوبل أو بولتزر، وال 

أملك ثروة تغري الماليين، وال صوتا يطرب الماليين، ولم أسط على حكم وال مصرف!«.

وأتذكر كذلك تواضع الشاعر الكبير محمود درويش وهو يقول في قصيدته )العب النرد(: »من أنا ألقول لكم 
ما أقول لكم؟«.

ولكن حقيقًة عندما ُأخِبرُت بمحور المحاضرة أو الورقة، أمام إلحاح بعض الزمالء واألصدقاء أللقي محاضرة 
عن سيرتي الذاتية ومسيرتي المهنية وجدت أنني أجهل نفسي! وال أعرف الكثير عني!

لعلها مفارقة كبيرة، أن يقف اإلنسان أمام نفسه طالبا معرفة حقيقية عن دواخله، وعن أفكاره وأهوائه وتقلباته. 
تلك معرفة ال تتأتى لإلنسان إال إن أجبر على ذلك. وأنا أعّد المشاركة في هذه المحاضرة أمرا ضاغطا علّي؛ 

ألدخل في خبيئة نفسي وأستجلي ما استغلق فهمه علّي.

هذا األمر عّلق أمامي عالمة استفهام كبيرة، وال أخفيكم فقد شّكل لي تحديا، بل أيقظ لدّي غريزة الفضول 
والحشرية الموجودة لدى الصحفي، لكن هذه المرة ليس باتجاه اآلخر بل باتجاه ذاتي.

 ذلك ما دعاني إلى الشروع -منذ ليالي عديدة- في الكتابة عن ذاتي، عن سيرتي الذاتية ومحيطي وأسرتي 
ومهنتي التي تقاسمت معها نصف عمري.
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حاولت قدر اإلمكان أن ال أتجمل أو أخفي العيوب التي ألهمتني الصواب، وأعادتني إلى جادة الطريق دائما.

أنا من مواليد مدينة السلط، وهي أقدم مدينة في المملكة، ولها تاريخ عريق ببيوتها الصفراء وشبابيكها الصغيرة 
التي تشبه كثيرا بيوت نابلس، وتقع في الوسط من المملكة، وجارة للعاصمة عمان.

في تلك المدينة بدأت بتعّلم أولى أبجديات الحياة. وفي بيت يعّج بالحياة؛ أبي وأمي وتسعة صبيان وثالث بنات، 
اكتسبت الخبرات األولية لحياة ال بّد لي من خوض غمارها.

والعّمات  واألخوال  واألعمام  الجدود  من  كبيرة  ممتدة  عائلة  هناك  كانت  بل  فحسب،  عائلتي  هذه  تكن  لم 
والخاالت. كنت أشعر أنني أنتمي إلى قبيلة كبيرة، وليس إلى عائلة فقط.

وسط هذه العائلة تفتحت عيناي على بيئتي األولى، مدينة السلط. وفي مدرستها الشاملة نطق لساني بأولى 
بانتصارات  ونتغنى  النجار«، و»فلسطين« و»األزهار«،  نغنيها عن »عمو  كّنا  التي  )المحفوظات(  القصائد 

سوف نكتشف أنها كانت مجرد »محفوظات« ال وجود لها في الواقع.

في هذه المدرسة، ربما أكون قد انتبهت للمرة األولى إلى عالم الصحافة من خالل مجلة الحائط المدرسية التي 
نشطُت في المساهمة بها مع مجموعة من الطالبات، وصوال إلى المرحلة اإلعدادية حين انطلقنا في »مشروع 
الصحافي الصغير«، فصرنا نجتهد في إعداد تقارير ميدانية، ونضع فيها الكثير من الجهد والتفكير، مع أنها 

تبدو اليوم مضحكة وبسيطة مقارنة بما نفعل.

التعّلق بحب المعرفة وبالعمل الصحفي ظّل مالزما لي منذ ذلك الوقت، وربما يعود هذا إلى البيت الذي نشأت 
فيه، فوالدي رجل عسكري له اهتمام بالقراءة، ووالدتي تربوية زرعت فينا حب المعرفة منذ الصغر، والبيت 
يشتمل على مكتبة كبيرة، كنا نجد فيها ما نحتاج إلى معرفته، في وقت لم تكن فيه الثورة المعرفية متجلية في 

الفضائيات واإلنترنت قد تفّجرت بعد، والكتاب ما يزال أساسا للمعرفة.

أنا لم أدرس الصحافة لكنني أحببت هذه المهنة المتعبة بالفطرة.

أمي كانت تريدني طبيبة كمعظم إخوتي، لكن تعلقي بالصحافة هوايًة ظّل يصحبني إلى ما بعد إكمالي السنة 
األولى من دراسة الهندسة الزراعية. كنت أشعر أنني رميت بنفسي في تخصص ال يشبهني في أّي شيء، 
وأنني أحتاج إلى قرار جريء ألغّير مسار حياتي. وهذا ما حدث حقا، اتخذُت قرارا فرديا بتغيير دراستي 
الجامعية، واالنتقال سرا إلى دراسة العلوم السياسية. لكّن األسرار ال تبقى دائما طّي الكتمان، إذ انكشف األمر 

بعد أشهر قليلة، ما فاجأ األسرة مفاجأة كبيرة.

تفّهمت عائلتي سريعا األمر ودعمت خياري، ما أعطاني ثقة أكبر بالمستقبل، فسرت في تخصصي الجديد حتى 
عام 1995، حين أنهيت دراستي في الجامعة األردنية.

في ذلك الحين كان والدي يعمل ملحقا عسكريا في بغداد. كانت عاصمة الرشيد تعيش أسوأ ظروفها االقتصادية 
وسط حصار خانق مفروض على الشعب من النظام.

9 أشهر كاملة عشتها في بغداد، أمضيتها في تعّلم اللغة اإلنجليزية، وتطوير مهارات التواصل، ولكن قبل ذلك 
كله كنت أرصد معاناة شعب بأكمله، في بلد مبتلى بهموم الحصار والفقر والفاقة.

في عام 1996 حصلت على وظيفتي األولى، في المجال الذي أحببته دوما، حيث أتيحت لي وظيفة في صحيفة 
الرأي، وهي صحيفة حكومية، كانت األولى في األردن من ناحية حجم اإلعالن واإليراد. لكن الخبر السيئ أن 

قرار التعيين لم يكن في األقسام الصحفية.

تحقيق حلمي في العمل صحفيًة لم يكن سهال مفروشا بالحرير، إذ ُعّينُت في قسم اإلعالنات في الجريدة، وهو 
القسم الذي أمضيت فيه ثالث سنوات، تخللتها محاوالت كثيرة لالنتقال إلى أحد األقسام الصحفية، ولكن دون 

جدوى، حتى جاءت الفرصة بعد انتظار، عام 1999.
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حينئذ كنت أظن أن العمل في قسم اإلعالنات مضيعة للوقت وأنه ال ُيكسب أي خبرات ضرورية للشخص، 
ولكن اليوم - بعد ستة عشر عاما- اكتشفت أن كل ما يكتسبه اإلنسان من خبرات ال بّد أن يكون مفيدا، إذ 

صارت هذه المدة من حياتي العملية غاية في األهمية لي، حينما أصبحت رئيسة للتحرير.

هذا ليس كّل الفرح في ذلك العام، ففيه التقيت نصفي اآلخر، زوجي خالد، وهو محام معنّي بحقوق الملكية 
الفكرية وقضايا المطبوعات والنشر والحريات.

زواجنا،  من عمر  عاما  بثالثة عشر  نحتفل  واليوم  عائلة،  تأسيس  على  معا  فاتفقنا  بسرعة،  أرواحنا  تآلفت 
وبطفلين هما: وسٌن، ومعنى اسمها بداية النعاس، وشأس، ومعنى اسمه البأس والقوة، وهو اسم عربي قديم.

طريق مهنة المتاعب لم تكن مفروشة بالورد، بل هي أبعد ما تكون عن ذلك، فهي رسالة آمنت بها منذ زمن، 
وتمسكت بمبادئها وأخالقياتها، ولم أتخّلى عنها يوما، ولُكم أن تتخيلوا ما يمكن أن يجّره ذلك من تعب ومعاناة، 

وأحيانا خسارات آنية، أقول: إنها آنية؛ ألن التمسك بالمبادئ والفضائل ال يمكن أن يجلب خسارة حقيقية.

القارئ،  على  والثقيلة  والمعقدة  الصعبة  األرقام  صحافة  في  ودخلت  االقتصادية،  الصحافة  في  تخصصت 
بمصطلحاتها الجافة ومباشرتها، وهنا التحدي األكبر، إذ كيف لصحفي اقتصادي أن يكون قريبا من الناس 

ويتلمس همومهم وأوجاعهم.

عليك وأنت صحفي في قسم ما دائما أن تبحث عن ذلك الخيط الذي يقودك إلى قلوب الناس، فاإلعالم لم يوجد 
نما لتّلمس هموم البسطاء والمسحوقين الذين ال يجدون مرتقى لإلفصاح عن معاناتهم. لتبجيل العظماء، واإ

من هذا المفهوم انطلقت في عملي الصحفي، باحثة عّما يجعلني أكثر قربا إلى المفهوم الحقيقي للصحفي؛ لذلك 
لم يكن غريبا أن جّل عملي في قسم االقتصاد بجريدة الرأي، خصصته للكتابة عن نسب الفقر والفقراء والبطالة 

والتضخم، وهي األمور التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس.

في ذلك الوقت خضت تجربة كتابة المقالة. كانت تجربة جديدة علّي، فكتابة المقالة تختبر من خاللها لغتك 
الخاصة، ومخزونك من الثقافة والمعرفة والقدرة على توظيفهما في عدد قليل من الكلمات، وتختبر فيها كذلك 
ذكاءك وقدرتك على اإللمام بالموضوع محور الكتابة، وااللتفاف على معوقات عديدة، أولها الرقيب، إن دعت 

الحاجة لذلك.

بعد ثمانية أعوام من عملي صحفيًة اقتصادية في جريدة الرأي، انتقلت إلى صحيفة الغد ألشغل منصب مدير 
تحرير الدائرة االقتصادية، كانت سنوات خبرتي تبدو قليلة قياسا بتجارب الزمالء اآلخرين، ممن شغلوا مثل 
هذه المنصب. غير أن هذا األمر لم يكن مهما، فالنجاح في المنصب هو ما سنحكم به على تجربتنا، ومن 

خالله سيحكم علينا اآلخرون.

كانت لدّي فكرتي، وقد أقول: »وْصفتي« للنجاح، إذ ال بّد لي من أن أنقل الصحافة االقتصادية من برجها 
الناس  أوجاع  ونقل  االقتصاد،  »أنسنة«  مبدأ  اعتمدت  لذلك  الناس،  بين  متداوال  أمرا  أجعلها  حتى  العاجي، 
ومعاناتهم اليومية. كنت أشترط على الصحفيين العاملين معي تبسيط اللغة لدرجٍة تستطيع معها جدتي فهم ما 

يقال، وكذلك محاولة ربط األرقام بحياة الناس اليومية.

كان التحدي كبيرا، ولكننا نجحنا. بودي لو أستطيع القول: إن ذلك تّم ببساطة، لكنه لم يكن كذلك. لقد عملت مع 
الفريق ليال ونهارا من أجل تحقيق الهدف، ولكي نستطيع إيجاد لغة اقتصادية وسطى بين الخبير االقتصادي 

ورّبة البيت.

كنا فخورين كثيرا حين علمنا أن لدينا عددا كبيرا من القراء من ربات البيوت والشباب والخبراء االقتصاديين.

هذا النجاح أسعدنا كثيرا، إال أنه ألزمنا بمسؤولية كبيرة هي المضّي قدما في مشروعنا؛ لذلك سعيُت مع الفريق 
اعتبارا أن  السياسية،  الحقوق  تتقدم منزلة على  قد  التي  المجتمع بحقوقه االقتصادية  إلى توعية  االقتصادي 
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الحصول على الحقوق االقتصادية من عيش كريم وعمل ومعرفة حقوقك وأنت دافع للضريبة، يؤهلك للمطالبة 
بحقوقك السياسية من حرية وديمقراطية وعدالة وتكافؤ فرص وغيرها.

في هذا الموقع تصّديُت لكتابة مقالة شبه يومية، ومثلما كنت دائما انحزُت للمهمشين والفقراء، منتقدة عقودا من 
السياسات االقتصادية العقيمة التي زادت الفقراء فقرا واألغنياء غنًى.

خالل شغلي لمنصب مدير تحرير الدائرة االقتصادية، كّلفُت بشغل منصب نائب رئيس التحرير إلى جانب 
عملي في االقتصاد، واستمرت هذه المهمة عاما، قبل أن تأتي الخطوة األهم واألكبر، ففي عام 2012، شغلت 

منصب رئيس التحرير، وكنت أول امرأة تشغل منصب رئيس تحرير لصحيفة ناطقة بالعربية في األردن.

هنا بدأ التحدي األكبر، فالمطلوب إنتاج صحيفة مستقلة مهنية موضوعية، تعمل بسقف صحفي مرتفع من دون 
الخضوع للضغوطات المختلفة المتوقعة.

حساسية العمل في الموقع تضاعفت في ظل الربيع األردني المطالب بإصالح النظام ومحاسبة الفاسدين، في 
ظل محاوالت رسمية متكررة الحتواء اإلعالم، لكن »الغد« - كما يصفها كثير من المسؤولين- ظّلت تغرد 
العامة والصحفية، خصوصا أن معركة  الحريات  التقصير وتدافع عن  الحقيقة وتنتقد  خارج السرب؛ تكتب 

اإلعالم ال تنتهي طالما هناك سلطة غير ديمقراطية ال تؤمن بالحريات.

خالل هذه المدة مع األعباء اإلدارية التي ال نهاية لها، حافظت على مقالتي اليومية في الصحيفة، ورفعت من 
سقفها إلى الحد األقصى الذي تسمح به مجمل الظروف المحيطة، مستفيدة من سلطة رئيس التحرير، إذ يحق 
ذا كان هناك  لي ذلك ما دمت أنا صاحبة الوالية على الصحيفة، وأنا التي سوف ُتسأل عن السقف في النهاية. واإ

عقاب من نوع ما، فلن ُيعاقب غيري بـ»جريرتي«.

إلى اليوم، مضى عام كامل على تسلمي دّفة القيادة في صحيفة »الغد«. أشهر طويلة من الصراع على تحديد 
سقوف الكتابة. معارك عديدة خضناها أنا وزمالئي مع قوى الشّد العكسي التي ال تكون دائما متجسدة في 
الجهات الرسمية فقط، بل في قوى مبثوثة في كامل فسيفساء المجتمع على اختالف مواقعه. لكننا كّنا مؤمنين 

بسمّو الرسالة التي نحملها وبعدالة القضايا التي ندافع عنها.

منذ عشرين عاما لم أغادر دائرة الصحافة والكتابة. َسجنت نفسي فيها هواية ومهنة، وأدرك أنني لن أغادرها 
عن طيب نفس، فهذا السجن صار جزءا مني كما أنا جزء منه. كائنان ساميان لن ينفصال إال بعملية جراحية 

أخفقت كثيرا.

الحقيقة والمعلومة  البحث عن  التحرير، ومسعاي  الصحافة، وعام كامل في رئاسة  عشرون عاما في عالم 
العملية. ومع وعورة  الشخصية ومسيرتي  انحصرت سيرتي  ومكابدة نشرها كما جاءت، وفي هذا اإلطار 

الطريق وطول المسعى لم أِكّل ولم أَمّل، وأصبحت أتنشق الصحافة والكتابة كما أتنشق الهواء.

الصحافة مثل الحياة تماما، خصوصا لمن أكمل فيها عقده الثاني، من الصعب أن تكون منتصرا في جميع 
معاركها. هناك معارك يسلمك اإلخفاق فيها إلى القنوط، وتكاد تكفر بإمكانية إحداث فرق في حياة الناس، حتى 
تغدو أقرب إلى رفع يديك عالمة لالستسالم. ولكّنك تنتبه إلى أنك صاحب رسالة ال بّد أن تؤديها؛ لذلك تنفض 

عنك قنوطك، وتبدأ من جديد، تفتش عن معركة أخرى تخوضها لمصلحة المجتمع الذي تنتمي إليه.

في معاركي جميعها، أتمّثل مقولة الروائي الكبير إرنست همنغوي في رائعته »العجوز والبحر«، على لسان 
.Man can be destroyed but not defeated :بطله الشامخ سنتياغو

هكذا نحن معشر الصحفيين العاملين في العالم الثالث، نظل نحلم دائما بعالم فاضل، يأخذ فيه البسطاء حقوقهم 
الشرعية. عالم ال يحابي األغنياء، وال يقف إلى جوارهم ضد المهمشين دافعي الضرائب من دمائهم. نحلم بعالم 

فاضل ال تلجأ فيه السلطة إلى وأد »أنثى« هذا الزمان: الصحافة.
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2- الرحلة في داخلي
مشروع وطن في امرأة 

د. مي سليمان العتيبي
)مملكة البحرين(





مقدمة
بدأت المحطة األولى من الرحلة مع الصغيرة ألطاف، قصة أم وجدت نفسها في حيرة بسبب رفض ابنتها الذهاب 
إلى المدرسة لعدم قدرتها على التأقلم مع الجو المدرسي، وبكائها الهادئ وفزعها عند دخول باب المدرسة، ونظرتها 
المؤنبة ألمها كل يوم. كان هذا األمر سببا دفع هذه األم إلى أن تبدأ مشروعها البسيط األول بافتتاح مدرسة 
صغيرة من أربعين طفال، الحتواء الطفلة وصديقاتها، وتوفير البيئة المالئمة لمتطلبات جيل عربي جديد يتمنى 

تعلم اللغتين العربية واإلنجليزية بطريقة حديثة يسيرة.
ومن هنا بدأت الحكاية حكاية األم، ومن ثم حكاية اإلنسانة المواطنة، فيتحول العمل من مشروع عائلي صغير 

إلى مشاريع وطنية متعددة ُتنسج فيها حكاية وطن.
الثمانينات مدارس متميزة، وذلك لعدم توفر التعليم باللغتين العربية واإلنجليزية  كانت الحاجة األولى في بداية 
الوسطى  للطبقة  والعولمة  االنفتاح  يسايرون  الذين  الخريجين  من  طبقة  توفر  ولعدم  نفسه،  التعليمي  بالمستوى 
والوسطى العليا، من أطباء ومهندسين وغيرهم، إلى جانب عدد الخريجين المتميزين القليل، سوى أبناء الطبقة 

الغنية أو مبعوثي الدولة للدراسة في الخارج.
فتحت مدرسة البيان النموذجية أبوابها عام 1982، وكبر الحلم البسيط وتوسع، فأصبحت المدرسة البسيطة رمزا 

من رموز التعليم الخاص ذي النفع العام في البحرين )مرفق 1(.

وبفضل هذا الصرح التعليمي تخرج حتى اليوم 18 دفعة من المواطنين البحرينيين المجيدين للغة العربية واللغة 
اإلنجليزية بالدرجة نفسها من اإلتقان واالرتقاء والجدية، منضمين إلى أعلى الجامعات في العالم، ومشاركين في 

بناء الوطن جيال جديدا متميزا، يكمل ويحافظ على طبقة متميزة متعلمة ترفع من عماد الدولة وبنائها.
كان بناء المدرسة في ذلك الزمن يعّد حجر أساس قويا فتح الباب على مصراعيه للعديد من المدارس الخاصة، 
وفتح بذلك الطريق لمنافسة شريفة بين طبقات النساء المتعلمات بفتح مدارس مشابهة، ورفع المستوى الوظيفي 
نما كان  للمدرسين، واستقطاب عمالة قوية للبالد. كل ذلك نتج عن فكرة بسيطة ألم بسيطة لم يكن دافعها ماديا واإ
دافع األمومة وراء هذا العمل الضخم الذي يشهد له اآلن بالنجاح الباهر، ويشكر له آالف األبناء انتماءهم إليه. 
ويعّد مشروع المدرسة نموذجا من المشاريع الوطنية البحرينية الهادفة، وصرحا من صروح المملكة. وخصوصا 

أنها تستمد مناهجها العربية والغربية من الروح الشرقية والتراثية الوطنية.
إذن قّدر اهلل مشكلة صغيرة كان حلها عماًل صغيرًا ذا خطوة صغيرة أيضا، ثم صار مشروعا مميزا، مخلدا لتاريخ 

مميز للتعليم في مملكة البحرين.
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المحطة الثانية
كبر األبناء وتوفي األب، ولكن ظلت فكرة البيان والتخاطب والتفاعل مع أفراد المجتمع، ملحة في حوار ذاتي 
فلسفي لدى األم، كان جزء كبير منه بسبب المعاناة الروحية الداخلية والغوص في داخل الذات، خصوصا حينما 
أصيبت بمرض عضال، وقد أعلمها الطبيب بأنه لم يبق لها إال شهور معدودة للحياة. كيف تموت؟؟ واألبناء؟؟

وبدأت الرحلة في الداخل، وبدأ النقاش الروحاني، والتأمل الذاتي، وكان التفاعل مع النفس تفاعال صامتا إلى أن 
وصل إلى حالة تمازج مع الروح. كان هناك حديث يومي مع النفس، وكانت تفكر في كيفية شفائها؟ وكيف لها 
أن تفهم هذا الصراع في داخل جسدها مع مرض لم يكن معروفا من قبل؟ كيف لها أن تفهمه وتتعامل معه؟؟ 
كيف تستطيع أن تحافظ على صحتها وقوتها لتتمكن من تربية أبنائها؟ وكان الجواب بمعرفة نوع المرض والبحث 
عن أسبابه، والعلم بكيفية االرتقاء بالذات، مع التوكل على اهلل عز وجل، واالحتفاظ باالبتسامة التي يجب أال 
صرار، مع ما تحّسه من معاناة داخلية. وكان قرار هذه األم هو السباحة مع التيار  تفارق المحيى بصبر وعزم واإ
وعدم الدخول في صراع مع المرض، أي فهمه ومصادقته، فبدال من أن يكون عدوا ال بد من مجاراته وفهمه 

والتعامل معه.

ويوما  يبتسمان  ويوما  يختلفان  فيوما  النفس،  مع  حديث  عدة،  سنوات  األم  هذه  لدى  الداخلي  الحديث  واستمر 
يتعانقان. وارتقت الروح إلى الحديث اليومي مع الخالق واالطمئنان بوجوده واعتناق تعاليمه.

وبعدما استعادت الروح هدوءها وتصادق الجسد مع المرض والحزن، عجب األطباء وصفقوا لخروج الداء من 
الجسد، وهنا بدأت األم طريقها اآلخر، وهو أيضا طريق مع بيان آخر، وهو مشروع الدكتوراه.

وهنا انتقلت النفس الظامئة للعلم، من العمل على مشروع تطوعي ذاتي فردي لمجتمع صغير ومجموعات محددة 
في دائرة مغلقة على مجموعة متمازجة علميا وماديا، إلى محطة أكبر تتشارك فيها مع مجموعات غير متمازجة 
اجتماعيا وجغرافيا وعلميا، ولكنها مجموعات باحثة عن تجربة واسعة في مجاٍل حديٍث في ربوع وطن متجدد، 

تسعى في ذلك إلى تطبيق تجربة ديمقراطية سياسية يعد تحقيقها شرفا في إعالء كلمة الوطن.

فكانت بداية المحطة الثانية في حياة األم -إكمال دراسة الدكتوراه- خطوة أخرى للغوص نحو األعماق والبحث 
عن معنى للحياة، بدال من االستسالم للوحدة واالنغالق على الذات. وكان الحدث األكبر والشغل الشاغل للوطن 
نسانيا داخلها، وشعرت  آنذاك وال يزال، هو موضوع االنتخابات البرلمانية والبلدية، فحّرك هذا الحدث حسا وطنيا واإ
أن الوطن يحتاج إلى مواطنين مخلصين يعملون من أجله، وأدركت أن رحلتها قد أصبحت رحلة بناء ونمو، 
وأن رحلتها قد أثمرت عن اكتشاف جديد للنفس، وأن الرحلة إلى أعماق الذات قد جعلتها أكثر قدرة على اإلبداع 
والعطاء، إيمانا منها بأن اإلنسان قد ُخلق ليعطي وينتج، وأن قيمته تتجلى في معرفته لذاته وتحقيقه لها، فيشرق 

ذاتيا ويشع هذا اإلشراق على اآلخرين.

ومن هذا االتجاه الفكري النفسي الظامئ إلى االستفادة واإلفادة، بدأت فكرة البحث األولية في كيفية إيصال الرسالة 
إلى المجتمع والتأثير فيه. وكان أول المسار هو إيجاد موضوع الدراسة ووضع آلية للبحث، ونتيجًة للتطور الروحي 
والعقلي لهذه األم اإلنسانة ووعيها بأهمية العمل المجتمعي والحاجة الشعبية الجماهيرية العلمية. وخصوصا من 
فيه. وانطالقا من احترامها وتقديرها  العاملة  اللجان  للمرأة وعملها في بعض  بالمجلس األعلى  ارتباطها  خالل 
للمبادئ وللرؤية الوطنية للمملكة وللمجلس األعلى )مرفق 3( استقت موضوعا آخر في التعامل مع فكرة البحث 
في أهمية الرسالة وكيفية إيصالها واالستفادة منها. وانتقل التواصل من االهتمام به غايًة تعليمية في مدرسة صغيرة 
إلى رسالة في وطن ينمو ويهدف لالرتقاء في أسس الدولة وحقوق المواطن، إلى بحوث في كيفية التأثير على 

اآلخرين، وقياس االستفادة من تلقي الرسالة في العملية االنتخابية. 

ومن هنا كان االختيار الواعي والالواعي لموضوع المحطة الثانية في الرحلة. االختيار الواعي ألنها تريد تكملة 
الدراسة والحصول على الدكتوراه إكماال لطريق العلم، واالختيار الالواعي هو التطوع لخدمة مجتمع بأكمله من 

خالل االنصهار في خدمة الوطن. 
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فشمرت عن ساعديها وعزمت أن تكون الدكتوراه في - إستراتيجية التواصل االجتماعي- وتكون االنتخابات هي 
موضوع البحث. وهكذا ُدرست االنتخابات الثانية في مملكة البحرين بصورة موسعة؛ لوضع نموذج للتواصل بين 
الناخب والمرشح؛ إليصال الرسالة. وعّد النموذج هو النموذج األول لهذه اإلستراتيجية في العالم العربي، حيث 
اعتمدت الدراسات والبحوث األجنبية في التواصل االنتخابي، وطورت لتتالءم مع الشخصية العربية. وُعمل نموذج 

فريد مبني على إستراتيجية التأثير التواصلي وخصوصا في خوض االنتخابات البرلمانية والبلدية.

األوروبية  األوساط  في  النموذج  هذا  للتواصل، حيث عّد  نموذج  لهن  أربع مرشحات، ووضع  الدراسة  وشملت 
والعالمية نموذجا مميزا؛ ألنه يعّد نموذجا )شرقيا أوسطيا( للتواصل االنتخابي. 

واحتوت الرسالة على 9 فصول، وكانت دراسة نوعية وكمية في الوقت نفسه، وركزت على أهمية التواصل االجتماعي 
ركيزًة لالنتخابات، حيث كانت هي الحدث األهم واألبرز الذي يتكلم فيه األشخاص عن أنفسهم في مشاركة سياسية 

قصوى. )مرفق 2(

في  التصويت  على  التأثير  في  الجماهيري  والتواصل  اإلعالمية  اإلستراتيجية  نموذج  دور  بـ:  الدراسة  وعنونت 
االنتخابات البرلمانية )التجربة البحرينية(.

ومن ثم تمت المشاركة في كثير من الورش التدريبية التطوعية؛ لتدريب المرشحين وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في 
االنتخابات. وكذلك تمت المشاركة في العديد من المؤتمرات العربية والعالمية لشرح هذا النموذج.
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المحطة الثالثة
استيقظ الوطن يوما فوجد أمامه أبناءه يمزقهم البغض والكراهية، حيث نام شعبه مطمئنا إلى جاره، ثم استيقظ فرأى 
نفسه عدوا لجاره. وتأزمت األمور من جميع النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية، واشتعلت النار في وطن 
مسالم لم ُيعرف أبناؤه إال بكريم األخالق والتسامح الديني واإلرث الثقافي األصيل. وبدأ التعامل مع حب الوطن 
في هذه المحطة يتشكل مع األحداث المريرة التي حدثت في لمح البصر، فكيف حدث هذا؟ ولماذا؟ وأين الحل؟؟؟ 
كيف لنا أن نعيد وحدة الشعب؟ كيف لنا أن نؤكد على فكرة المواطنة والتعايش السلمي؟ كيف لنا أن نعيد اللحمة 
الوطنية والتعايش السلمي؟ كيف لنا أن نسعى لالرتقاء باالقتصاد الذي يواجه أزمة تكاد تطيح بالمواطن التاجر 

والعامل والموظف على السواء؟؟
غير  الداخلية  القدرة  خطى  على  المرسوم  ذاتيا،  المتفاني  اإلنسان  مشروع  بين  السيكولوجي  االندماج  بدأ  هنا 
المهزومة وال المنكسرة، وبين المشروع الوطني المتفاني فيه وفي حبه، أغنية وطنية متناسقة ذات أبعاد روحانية 
تتفانى في خدمة الذات اإللهية من خالل العلم والعمل اللذين هما رمزا االرتقاء بالنفس من كونها جسدا ماديا ذا 
رغبات دنيوية محدودة إلى نفس تتنفس من النَفس اإللهي وتتوكل عليه وتعتمد على البيان والتواصل إلرسال كلمته 

ورسالته: رسالة المحبة والتسامح والترفع عن معاصي الحقد والغيرة والتنافس السقيم.

المشروع الوطني ِوحدة َوحده
ومن هنا كان المشروع الوطني »وحدة وَحده« جزءا من الحل، كونه مشروعا وطنيا لدعم اللحمة الوطنية بين أفراد 
المجتمع البحريني، يهدف إلى تعزيز فكرة المواطنة والتعايش السلمي بين الفئات والطوائف البحرينية المتعددة، 
بعّده جزءا من توصيات اللجنة التي دعاها جاللة ملك البالد على مملكة البحرين لتقصي حقيقة األحداث، وَمن 
وراء األحداث التي كادت أن تعصف بالبالد »لجنة بسيوني لتقصي الحقائق« )مرفق 4(، وقد حمل هذا المشروع 
في طياته توصية إلى وزارات الدولة ومؤسساتها بأن تعمل على دعم التالحم بين المواطنين بعضهم ببعض وبين 
الدولة والمجتمع والمنظمات األهلية الوطنية في البحرين. وأن تعمل على تأكيد مبدأ الوطنية والتعايش والتالحم 
الذي  التفاعل اإليجابي  المملكة ومؤسساتها، وذلك لخلق أجواء من  العديد من وزارات  بالتعاون مع  والتسامح، 
يسعى إلى تأدية التوافق االجتماعي الذي اشتهرت به مملكة البحرين وأهلها، ساعيا بذلك إلى ترسيخ مبدأ التسامح 
والعدالة والتنافسية اإليجابية، القائم على فكرة احترام اآلخر والتعايش معه والدعوة إلى االنتماء إلى كل ما هو 

إنساني وحضاري في هذا العصر.
ومن هنا بدأت المرحلة الثالثة في حياتها، من خالل مشروعها الوطني الذاتي الذي اتسع اآلن ال ليشمل المواطن 

نما ليشمل الدولة بكاملها من مؤسسات ووزارات ومواطنين. وحسب كما كان في المحطة الثانية، واإ
وبدأت الرحلة في مجال التواصل تأخذ أثرا عالميا، حيث وضعت ورسمت من خالل عملها في مؤسستها »مياسم 
إلستراتيجية التواصل« هويًة لمشروع إصالحي وطني متكامل، ينّفذ على أرض الواقع، يشمل جميع الفئات العمرية 
يشمل  والعالمي، حيث  العربي  العالم  في  نوعه  األول من  يعّد  لمشروع  إستراتيجية  والطبقية، ويضع  والجندرية 
دراسة كاملة لهوية المواطن، ورسما ألنشطة اجتماعية واقتصادية بعيدة عن السياسة، ملتزمة بفكرة التعاون بين 
المواطنين، من خالل دمجهم بأنشطة متعددة: اقتصادية وفنية وترفيهية وثقافية وتراثية. هذا المشروع بإستراتيجية 
مدروسة أبعاُدها ُرسمت ونّفذت من خالل مؤسستها الوطنية بالتعاون مع الجمعيات المدنية ومتطوعين مشاركين. 
ولتحقيق الرؤية الشمولية للمشروع درست أوضاع الوطن وخيارات المواطن وتفاوت الفئات في داخل المملكة، 
ووضعت له إستراتيجية تميزت برسمها لرؤية وهدف مستمدين من الهوية والشخصية البحرينية. وخطط لتنفيذها 
على أرض الواقع بأيد بحرينية وطنية بأسرع وقت؛ لمحاولة التوفيق بين الفئات المتعارضة في الوطن، في الناحية 
االجتماعية واالقتصادية، وإليصال رسالة بأهمية الوحدة الوطنية ألفراد المجتمع كونهم مواطنين، دون الدخول في 
الصراع السياسي للجمعيات السياسية. وقد قسم المشروع الوطني إلى مراحل ونّفذ على مدى سنة كاملة. )مرفق 5(

وروعي في المشروع أهمية التوثيق واالهتمام باإلحصاء واالتصال اليومي بالمواطنين؛ لمتابعة وصول الرسالة 
إليهم، ومدى استجابتهم وتفاعلهم معها.
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الخاتمة
نصل في الختام إلى أن حياة هذه األم اإلنسانة التي تتمتع بحس المواطنة، قد بدأت بمشروع إلرضاء غريزة 
األمومة الفردية ولطمأنة ألطاف، الطفلة الذكية التي كاد الخوف من دخول المدرسة يبعدها عن العلم مع قدراتها 
العلمية وتفوقها الدراسي. وبالتفاني في خدمة هذا الوطن من خالل البيت الصغير واالهتمام المنقطع النظير به 
ا أوال، بدأت بصمت وعمل دؤوب المهمة الكبرى المرسومة قدرًا للعمل في الوطن  واحترام اإلنسانة لمهمتها أمًّ
األكبر واألكبر، وسار قطار الحياة من محطة إلى محطات أكبر وأوسع احتوت النفُس فيها الوطن العائلي الصغير 
والوطن السامي الكبير دون تخطيط متعمد، أكثر من كونه مشروعا داخليا وطنيا تواصَل مع الوطن واندمج معه 

وسما به.
لقد وصلت هذه األم بالتفاني واالرتقاء بواسطة العلم والعمل، إلى تحقيق طموحاتها، مرتقية درجة درجة في العلو 
العلمي والروحي، ُمشكلًة عنصرا فعاال في المجتمع بالتواصل الفردي والجماعي، منغمسة في أعمال وأنشطة 
إنسانية تطوعية موازاة مع ارتباطها الروحاني اإليجابي للحدث الزمني في بيئتها الحسية وحياتها اليومية، مكملة 
الصورة باعتماد أساسي على التواصل بينها وبين الخالق وبينها وبين الناس، محاولة بذل أقصى جهدها في بناء 
الوطن. حيث إن حب الوطن أعلى قيمة إنسانية يمكن أن يصل إليها المواطن. وهو صورة للنقاء الروحي اإلنساني 

األمثل، ويكون الوطن هو الرمز اإللهي في داخل الذات اإلنسانية.
فنحن نظهر ونعمل ليرتفع اسم الوطن عاليا بنا، وال نعمل لنرتفع نحن بالوطن.
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مرفق )1(

تاريخ مدرسة بيان البحرين

أسست مدرسة بيان البحرين عام 1982، وهي مؤسسة مستقلة غير ربحية تعمل تحت قانون حكومة البحرين، 
مرخصة من وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين. أسس المدرسة د. مي سليمان العتيبي والسيدة كاثرين كيكسو، 
وساهم معهما بعض أولياء أمور الطلبة، حيث دعت الحاجة الماسة إلى وجود مدرسة ثنائية اللغة وطنية، ُتِعّد 
طلبتها للجامعة ولبرنامج البكالوريا الدولية. وتسعى المدرسة إلى خلق جو دراسي وظروف تعليمية وتربوية تشجع 
التالميذ على تطوير شخصيتهم، بحيث يصبحون قادرين على التصرف بوعي واستقالل، وتسعى إلى أن تتكون 
لديهم القدرة على تقدير القيم الكامنة في الدراسة والتعليم، ومن ثم يقومون بتطبيق كل هذه األمور على مختلف 
المواقف في حياتهم، وفي الوقت نفسه توفر المدرسة لتالميذها قدرا وافرا من المعلومات والثقافة والتقاليد العربية. 
وقد كان نجاح مدرسة بيان البحرين وتطورها من مبنى مستأجر في المنامة إلى منشأة تعليمية حديثة رائعة في 
مدينة عيسى، سريعا ومثيرا لإلعجاب، وقد انتقلت المدرسة إلى موقعها الحالي عام 1986. واعُتمدت المدرسة من 
مرحلة الروضة حتى الصف الخامس عام 1993، ومن مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر عام 1997، 

وتخرجت أول دفعة من المدرسة عام 1995، وأسست جمعية الخريجين عام 2003.

يتألف مبنى المدرسة من ستة مبان تشمل الحضانة والمدرسة االبتدائية والمدرسة اإلعدادية والثانوية، المّتصلتين 
ببعضهما ومبنى اإلدارة والمكتبة. وُبنيت صالة رياضية متعددة األغراض عام 2001، تحتوي على مسرح يتسع 
لـ 600 مقعد، وملعَبي كرة سلة، وملعَبي اسكواش وقاعة أيروبيك ومركز للياقة وكمال األجسام، باإلضافة الى 
للطلبة. وبني كذلك مصلى وصالة  لتزيد مالءمة  الكافيتيريا  المدرسة. وقد وّسعت  الركض في ساحة  مضمار 

رياضة لطلبة مرحلة الحضانة واالبتدائي، وملعب لكرة القدم، عام 2012.

كان عدد الطلبة في عام 1982 حوالي 93 طالبا. وأما اليوم فقد وصل عددهم إلى 1084 طالبا للعام الدراسي 
الحالي 2013-2012. 

إن مدرسة البيان مدرسة معتمدة من قبل اتحاد الواليات الوسطى للمدارس والجامعات منذ عام 1994. 

يتجلى االهتمام بأسلوب الرعاية الشخصية المتبع في نظام مدرسة بيان البحرين، في حرصنا على تطوير قدرات 
التالميذ أفرادا ومعدل عدد التالميذ بالنسبة إلى عدد المدرسين من أقل المعدالت في مدارس البحرين. والغرض 
الرئيس من اتباع هذا األسلوب هو تحقيق هدفنا بإجادة اللغتين في الوقت نفسه من خالل االهتمام بالحاجات 
الفردية، إذ يمّكن االهتمام الفردي من التعرف في وقت مبكر على أي مظاهر للقصور في الدراسة والتعليم، وفي 
الواقع فإن االهتمام بقياس قدرات كل مرشح لتحديد مالءمته للمستوى المطلوب وتعيين الثغرات األكاديمية لديه 
يعد أحد الجوانب الرئيسة إلجراءات القبول في المدرسة. ويقدم االهتمام الالزم للتالميذ الذين يكونون بحاجة إلى 
دروس للتقوية، سواء في الصف أو من طريق فريق وسائِل التعليم من المدرسين المتخصصين في اللغتين العربية 
واإلنجليزية. ويكون هذا االهتمام خالل أوقات الدراسة، وال توصي المدرسة بإعطاء التالميذ دروسا خاصة في 
البيت بتاتا. ومن الجدير بالذكر أن برنامج التقوية باللغتين العربية واإلنجليزية له أسس متينة حيث إنه طبق ونجح 
في مدرسة بيان البحرين منذ بداية تأسيسها. وفي مدرسة بيان البحرين نؤمن بأن االتصال الوثيق بين المدرسين 
وذوي األمر ال غنى عنه لتأمين التطور الطبيعي للطالب، وترسل التقارير التفصيلية إلى األهل ثالث مرات في 

السنة الواحدة.

هذا وتبدي مدرسة بيان البحرين اهتماما بالغا بالرعاية الصحية. ولتوفير عالج لإلصابات البسيطة والوعكات 
الخفيفة بطريقة سليمة، تعمل في مقر المدرسة ممرضة ومساعدة ممرضة مؤهلتان، خالل أوقات الدوام.
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مجلس اإلدارة:
تعمل مدرسة البيان تحت قيادة مؤلفة من أولياء أمور مؤسسين وأعضاء من المجتمع. وتنتخب الجمعية العمومية 
مجلس اإلدارة كل ثالث سنوات، الذي تكون مهمته الرئيسة وضع سياسات المدرسة ومراقبة تنفيذ هذه السياسات. 
ويكون المجلس مسؤوال عن تعيين مدير عام للمدرسة، الذي يكون هو أيضا مسؤوال عن إدارة المدرسة. وتجتمع 
اللجنة التنفيذية التي ينتخبها المجلس وهي تتألف من المدير العام وأعضاء من المجلس، كل ستة أسابيع، ويجتمع 

المجلس كله مرتين في السنة.

وهناك أيضا لجان أخرى في المجلس واللجنة التربوية واللجنة المالية.

مجلس اآلباء والمعلمين:
وتوجد في المدرسة هيئة لألهالي والمعلمين تقوم بأنشطة عديدة، ويتجلى اهتمامها بالمدرسة في تنظيم البرامج 
جراء التحسينات التي يلمسها الجميع بأنفسهم. وينفق مجلس اآلباء والمعلمين من وقته وجهوده ما  المختلفة، واإ
حياء المناسبات الخاصة  يعود بالمنفعة على المدرسة وطلبتها من دون استثناء، ويشمل عمله إقامة المهرجانات واإ

في المدرسة.
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مرفق )2(

الدكتوراه

عرض موجز: ترمي هذه الدراسة إلى استقصاء اآلثار المترتبة عن تطبيق نموذج للحمالت االنتخابية وخطٍة 
إلستراتيجية التواصل خاللها، واستقصاء فعلها في قرار المقترعين حول التصويت لصالح النساء المرشحات في 

االنتخابات التي جرت في مملكة البحرين عام 2006.

بقرارات  تتكهن  أن  االنتخابية هذا،  الحملة  المكونات في نموذج  إلى أي مدى تستطيع  للبحث:  والسؤال األول 
المقترعين لصالح المرشحات في انتخابات البحرين عام 2006؟

أما السؤال الثاني فهو: إلى أي حد يستطيع تطبيق خطة إلستراتيجية التواصل خالل الحملة أن يؤثر على قرار 
المقترعين لصالح المرشحات في االنتخابات البرلمانية في البحرين؟

السياق  أبرزها:  من  المتناقضة ظاهريًا،  العناصر  من  تتضافر مجموعة  للمرأة  البرلمانّي  النجاح  وللتأثير على 
االجتماعي ووسائل التواصل وتنظيم الحملة االنتخابية.

وقد طبقت هذه الدراسة منهجية مختلطة )المقاربة االستتباعية(، فبدأت بتطوير نموذج لحملة انتخابية. وجرى 
اختبارها كّما في عملية مسح واسعة تهدف إلى جمع البيانات حول ُمْدركات المقترعين وانطباعاتهم، الذين هم ذوو 
خلفيات متنوعة. واسُتخدمت نتائج المرحلة األولى ميدانيا في المرحلة الثانية، وهي مقاربة نوعية مفّصلة، طبقت 

على حالتين ثابتتين باستخدام الخطة المقترحة إلستراتيجية التواصل خالل الحملة.

وموازاة للنتائج المستخلصة، ُعرض مضمون المدة االنتخابية عرضا تحليليا مفصال. وُتظهر النتائج أن تأثيرات 
نموذج الحملة االنتخابية وخطة إستراتيجية التواصل تتجلى بأوضح صورها في األوضاع التي تكون فيها خيارات 
االقتراع واضحة المعالم، وفي الحاالت التي تكون فيها المرشحة معروفة تماما لدى الناخبين. وذلك ما لم يحدث 
بالوضوح نفسه في األوضاع التي كان الناخبون طرفا فيها دون أن يكونوا على معرفة وثيقة بالمرشحات. ومع 

ذلك فمن المؤمل أن يستفيد الباحثون العرب في المستقبل من تطبيق هذه المنهجية المعدلة.

ويبدو أن النزعة الدينية ال البطركية األبوية، هي التي غلبت على انتخابات عام 2006. فقد اقترع أغلب الناخبين 
وفقا النتماءاتهم الدينية، ووقعت النساء فريسة المنافسة بين األحزاب الدينية.

والسؤال هو: كيف تستطيع المرأة وكذلك الثقافة إعادة تعريف السلطة الدينية في اإلسالم، وما هي األسس التي 
يعتمدها رجل الدين المتعلم في اتخاذ موقف مساند أو معارض للمرأة، أو ألي هيئة ليبرالية مستقلة تحتل موقعا 

سياسيا رفيعا؟
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تقسيم الفصول
الفصل األول: يبحث في خلفية هذه الدراسة وأهدافها وفي أهميتها وحدودها على حد سواء. كما يعرض بالتفصيل 

الفرضية الرئيسة والفرضيات الجزئية المالزمة لها.

الثقافة اإلسالمية في أنحاء العالم، وفي البحرين خاصة. كما يراجع  الفصل الثاني: يعرض عددا من جوانب 
الدراسات التي أجريت على االنتخابات في العالم العربي في اآلونة األخيرة.

الفصل الثالث: يلقي نظرة عامة على أعمال أبرز الدارسين والممارسين في هذا المجال، وكذلك الباحثين الذين 
قدموا مساهمات عريضة في البحوث المتعلقة باالنتخابات في كل من المجتمعات التقليدية والحديثة.

الدراسة.  تعالجها هذه  التي  التابعة  المستقلة  المتغيرات  النظري، ويحدد  المفهومي  يرسم اإلطار  الرابع:  الفصل 
ويعرض هذا الفصل كذلك وصفا مفصال للمنهجية المستخدمة في هذه الدراسة والخطوات واألساليب والتحليالت 

المستخدمة في كل من المنهجين: )أ( الكمي، و)ب( الكيفي النوعي.

الفصل الخامس: يبين المستخلصات والنتائج التي توصل إليها البحث اإلمبيريقي الميداني في الدراسة الكمية 
للمرحلة األولى. 

الحالة،  دراسات  ومراقبة  االستتباعية(  )المقاربة  المختلطة  للمنهجية  الثاني  التطبيق  يتضمن  السادس:  الفصل 
تسجيل  وعلى  الحملة،  خالل  التواصل  إستراتيجية  خطة  على  السائدتين  الثابتتين  الدراسيتين  الحالتين  وتدريب 

المستخلصات والنتائج الالحقة.

الفصل السابع: يقدم تحليل مضمون حاالت دراسية ألربع مرشحات في مرحلة المقاربة النوعية التي استغرقت 
ثالثة أشهر.

الفصل الثامن: يناقش النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة.

الفصل التاسع: يتضمن التوصيات، ويناقش مجاالت البحث المستقبلية. 
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النشأة: أنشئ المجلس األعلى للمرأة في الثاني والعشرين من أغسطس2001، بموجب األمر األميري رقم )44( 
لسنة 2001، المعدل بموجب األمر األميري رقم )55( لسنة 2001 واألمر األميري رقم )2( لسنة 2002 واألمر 

الملكي رقـم )36( لسنة 2004.
التبعية: ينشأ مجلس يسمى »المجلس األعلى للمرأة« يتبع صاحب الجاللة الملك المفدى، تكون له شخصيته 
االعتبارية، ويعّد المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويكون مقره مدينة الرفاع، 
ويختص بإبداء الرأي والبت في األمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى كافة الجهات 

الرسمية أخُذ رأي المجلس األعلى للمرأة قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار متعلق بذلك.
الرئاسة: ترأس صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، المجلس الذي يتكون من عدد ال يقل 
عن )16( عضوا من الشخصيات النسائية العامة ذوات الخبرة في شئون المرأة واألنشطة المختلفة المتعلقة بهذا 
الشأن. وتكون مدة عضويتهن ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر أمر ملكي بتعيين أعضاء المجلس، ويكون 

لسموها القرار في اختيار نائبة لرئيسة المجلس.
* اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية شئون المرأة وتطويرها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية. 

دماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز  * تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة واإ
ضدها. 

* وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكالت التي تواجهها في كافة المجاالت. 
اآلليات  بالمرأة ووضع  يتعلق  فيما  البحرين  الوطني ودستور مملكة  العمل  ميثاق  الواردة في  المبادئ  تفعيل   *

المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. 
* المتابعة والتقييم لتنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة واإلتيان بما يكون لدى المجلس من مقترحات ومالحظات 

للجهات المختصة في هذا الشأن. 
بداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات  * تقديم االقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة واإ
المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة. والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات الالزمة للنهوض 

بأوضاع المرأة. 
* متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة، للتأكد من تنفيذها، بما يحقق 

عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة. 
* المشاركة في اللجان والهيئات الرسمية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة بشكل مباشر أو 

غير مباشر. 
* تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة والدخول معها في اتفاقيات 

تعاون وبرامج مشتركة. 
جراء الدراسات والبحوث في هذا  * إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمرأة واإ

المجال. 
* عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة. 

* توعية المجتمع بفعل المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خالل استخدام اآلليات المناسبة. 
* إصدار النشرات والمجالت والمواد المطبوعة واإللكترونية ذات العالقة بأهداف المجلس واختصاصاته. 

* الموضوعات والمهمات التي يحيلها أو يوكلها الملك للمجلس. 

مرفق )3(

المجلس األعلى للمرأة



تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي نشر في الوقت نفسه الذي ُسّلم فيه لجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة في 23 نوفمبر 2011، يمكن تحميله كامال من الصفحة الرئيسة للموقع.

خطاب األستاذ محمود شريف بسيوني في 23 نوفمبر
التقرير المالي الختامي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

هذه هي النسخة المنقحة لغويا من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق باللغة العربية ولم يتم إدخال 
أي تعديالت جوهرية على التقرير.

تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يوم 29 يونيو 2011، في مملكة البحرين بموجب األمر الملكي 
رقم 28 من جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وقد كّلفت اللجنة بمهمة التحقيق والتقصي حول األحداث التي 

جرت في البحرين في الفترة من فبراير 2011، والنتائج المترتبة عن تلك األحداث.
وقد طلب من اللجنة تحديد ما إذا كانت أحداث فبراير ومارس 2011 )منذ ذلك الحين وصاعدا( قد شهدت 
انتهاكات لقوانين حقوق اإلنسان الدولية وقواعدها، وطلب منها تقديم التوصيات التي تراها مناسبة، وتقديم سرد 
كامل لألحداث وسياقها، ووصف أي عمل من أعمال العنف التي وقعت، وكذلك الجهات المتورطة في مثل هذه 
األعمال، والتحقيق في الحاالت المزعومة لوحشية الشرطة والعنف من المتظاهرين والمحتجين ضد اآلخرين. كما 
طلب من اللجنة استكشاف ظروف عمليات التوقيف واالعتقال ومالءمتها، والنظر في مزاعم التعذيب وحاالت 
االختفاء؛ والتحقيق في مزاعم مضايقة وسائل اإلعالم وأساليب الضغط األخرى المستخدمة ضد المشاركين في 
المظاهرات واالحتجاجات العامة، ومناقشة الهدم غير القانوني المزعوم للمباني الدينية، ووصف التورط المزعوم 

للقوات والجهات األجنبيتين.
 ومع أن لجان التحقيق غالبا ما تنشأ عن قرار خارجي أو دولي، فإن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 
هي نتاج قرار داخلي، وقد استفادت من عملية تشاورية مع هيئات مختلفة، بما في فيها مفوضية األمم المتحدة 
السامية لحقوق اإلنسان. وتحوي االختصاصات المحددة في األمر الملكي عددا من الميزات التي أسهمت في 

نزاهة اللجنة واستقالليتها، ومن جملتها:
دارة ميزانيتها الخاصة. - اللجنة مستقلة تماما عن الحكومة البحرينية، وستكون مسؤولة عن التعاقد مع موظفيها واإ

- أعطيت اللجنة حق الوصول الكامل للمؤسسات الحكومية والمسؤولين والملفات.
- يتعين على الحكومة بكافة كياناِتها التعاون مع اللجنة وتمكينها من الوصول إلى جميع األماكن والناس وفق 

ما تراه اللجنة مناسبا.
- للجنة القدرة على مقابلة الشهود في السر، وعلى اتخاذ تدابير لحماية الشهود.
- للجنة سلطة اتخاذ قرار بشأن جميع المسائل المتعلقة بنطاق عملها وأساليبه.

- تعهدت الحكومة بأن تضمن عدم المعاقبة أو التغريم أو المضايقة أو اإلحراج ألي شخص بأي شكل من األشكال.
- منحت اللجنة القدرة على تقرير أي توصيات تراها مناسبة.

- سينشر تقرير اللجنة النهائيُّ كامال.
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مرفق )4(

لجنة تقصى الحقائق البحرينية
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مرفق )5(

مراحل َوحدة ِوحده

المرحلة األولى: إحنا لبعض
- شعبية.

المرحلة الثانية:
- قافلة الخير.

- التكيف مع األزمات وفرسان السالم.
- األلعاب الشعبية.

المرحلة الثالثة:
- الكورال.

- مسلسل واقعي.
- مشروع اقتصادي تجاري 973+.

 - مسابقة تصويرية في وسط القرى والمدن.
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3- تجربة موريتانية نسائية 
في مجال البحث العلمي

أ. أم كلثوم بنت حامدينو
)الجمهورية اإلسالمية الموريتانية(
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مدخل
التنموي عموما والثقافي  النشاط  المرأة في  المسلمين مبدأ جواز مشاركة  للهجرة ترسخ لدى  القرون األولى  منذ 
المعرفي خصوصا. وإلن حاول خصومها التقليل من تلك المشاركة بدعوتهم إلى إبقاء »الجنس اللطيف« رهين 
حبَسي البيت وشؤون الغزل والنسيج وما شاكلها، فإن الممارسة الواقعية وفتاوى أجلة العلماء وما أقروه، حسمت 

القضية لصالح المرأة والمجتمع منذ عهد مبكر.

 فقد ُعرفت نوابغ في مختلف مجاالت المعرفة بدمشق وبغداد ومصر واألندلس وغيرها من حواضر اإلسالم. 
وفي بالد شنقيط لم يمنع المرأة من المشاركة الفاعلة في النشاط الثقافي انعزال اإلقليم وال انتشار األمية والفقر 

وال هيمنة الطبقية.

وسنعرض في هذا المدخل منزلة المرأة في الثقافة الموريتانية قديما، ثم قضية المرأة والتعليم المحظري والتعليم 
النظامي، وسنعرض أيضا نماذج من النساء لهن عطاء ثقافي متميز، قبل الوصول إلى التجربة النسائية في مجال 

البحث العلمي التي هي موضوع التقرير.

إلن كانت مكانة الشيء ال تتحدد إال بطبيعة وجوده ووظيفته في نسق معين، فإن مكانة المرأة ال تحدد إال انطالقا 
من دورها في البنى االجتماعية التي هي عنصر مؤثر ومتأثر في نسقها. والذي يهمنا التركيز عليه هو تحديد 
مكانة المرأة في حقل معين من حقول النشاط االجتماعي، ذاك هو حقل الثقافة، فما هي تجليات حضور المرأة 

الموريتانية في النشاط الثقافي قديما، وما هي عوامل دفعها وتثبيطها في هذا السياق؟

لقد ظلت المرأة العنصر البشري التابع منذ أن عرف للبشر تاريخ على األرض، وذلك ألن الحياة على هذا الكوكب 
في بدايتها كانت أحوج ما تكون إلى القوة العضلية في مقارعة المحيط الطبيعي القاسي، تلك القوة التي يمتلكها 
الرجل تفوق قوة المرأة، وهكذا تحددت مكانة المرأة منذ القدم، إال أن درجة حضورها في النشاط االجتماعي ظلت 
التي تميل إلى  متفاوتة من مجتمع إلى آخر. وفي هذا السياق نذكر أنها ظلت أكثر حضورا في المجتمعات 
حياة البداوة وما أشبهها، من حضورها في المجتمعات الحضرية عموما، وقد حظيت المرأة في موريتانيا بحضور 
اجتماعي هام وبمساهمة في النشاط االجتماعي والثقافي. وسنعرض لهذا الحضور من خالل التعرض لموضوع 
المرأة والتعليم المحظري قديما، الذي شكل حضورا ثقافيا لها، وننتهي إلى تجربتها في التعليم النظامي محور 

التقرير.

المرأة والتعليم المحظري
يرى بعض الدارسين أن المرأة في موريتانيا ظلت منذ العهود القديمة مهملة من الناحية الثقافية أو تكاد. فال تحصل 
من التعليم إال على قسط يسير في بعض قبائل الزوايا فقط، )يكون دائما بعضا من سور القرآن وفقه الصالة أو 

الطهارة( ) ابن اعلى محمود، 1988(.
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وحقا أدى توزيع المهام في العهد المرابطي إلى ترسخ الثقافة في بعض الفئات االجتماعية يومئذ، وذلك ما يؤكده 
أحمد بن األمين الشنقيطي في كتابه: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، الصادر سنة 1911 في قوله: )ص 517( 
ن وجد في قبيلة غير ذلك فإنه نادر، بحيث ال  »أمل الزوايا«، فال يوجد من بينهم ذكر أو أنثى إال يقرأ ويكتب، واإ
يوجد في المائة أكثر من واحد على تقدير وجوده«. لكن الديمقراطية والمساواة والمجانية - وهي سمات للمحظرة 
كما يرى ولد بيه )2001(- تزيل مختلف الفوارق بين رواد المحظرة. فالفتاة تلتحق بالمحظرة األولى كما يلتحق 
الفتى، وكثيرا ما تتكفل المرأة )المرابطة( بمهمة تعليمها القراءة والكتابة وتحفيظها األجزاء األولى من القرآن الكريم. 
ومن هذا فإن مرحلة التأسيس -على أهميتها وخطورتها- مما تضطلع به المرأة في أغلب األحيان. بعدئذ ترتقي 
ن كانت تقتصر - خالفا له- على محاظر حّيها، كما تميل إلى بعض المتون  الفتاة سلم المعارف كالفتى، واإ

)األخضري، رسالة ابن أبي زيد ...( وبعض المواد كالسيرة النبوية أكثر من الرجل.

وبما أن التفوق ليس من صفات الذكور وحدهم، فقد ظهر في بالد شنقيط نوابغ تبحرن في المعارف واألصول، 
وشاعت أخبار عجيبة في الحفظ )كذكرهم فتيات تنبكتي الالتي يحفظن الموطأ( وقد أخذ رجال كثيرون عن تلك 
العبقريات، ونذكر من بينهن: خديجة بنت العاقل في القرن 12هـ، وهي شيخة محظرة، وعالمة جليلة في المنطق 

وغيره. فممن أخذ عنها المختار بن بونه، وزعيم دولة الفوتا اإلسالمية المامي عبد القادر.

ونمّثل ببعض النساء الالتي أوردهن األستاذ عباس الجراري في كتابه »ثقافة الصحراء« )ذكره الخليل النحوي، 
1987( فمنهن:

صفية بنت المختار، وكانت مدرسة عالمة بالتجويد والتفسير والسيرة والنحو.
هند زوج الشيخ ماء العينين، وهي عالمة.

ميمون بنت الشيخ الحضرامي.
خديجة بنت العاقل، التي أّلفت شرحا على سلم األخضري في المنطق، وشرحا على عقيدة السنوسي المسماة أم 

البراهين.
ويكشف لنا تاريخ الثقافة في هذه البالد عن مكانة سامية تبوأتها المرأة في الركن القصي من بالد العرب، بتفوقها 

في مختلف التخصصات، األدبية والفلسفية والعلمية تدريسا وتأليفا.

وكل ذلك يؤكد حضور المرأة الموريتانية في ميدان الثقافة العامة في مستوياتها الثالثة، التعلم والتعليم واإلنتاج، 
وعوامل دفعها يمكن أن نجملها في كون المعرفة ظلت مطية للتقرب إلى اهلل، كما أن حب االطالع يعّد حالة 
أصيلة لدى اإلنسان، ذكرا أو أنثى، فما إن يستطيع فك رموز الكتابة وفهمها، تفتح أمامه أبواب المعارف المودعة 
في الكتب التي تصل إليها يده. زيادة على كون المعرفة مقوما من مقومات الفتوة والمكانة االجتماعية، ويجري 
على النساء ما يجري على الرجال ولكن بنسب أقل، ومن عوامل دفع تعليم المرأة عدم وجود ظاهرة الحجاب، 
وحضور المرأة في النشاط العام. أما عوامل التثبيط فمن أهمها وجود ظاهرة »التبالح« وهو التسمين القسري، ويتم 
عادة في زمن الطفولة والمراهقة، وهو الزمن األكثر مالءمة للتحصيل العلمي، فكثيرا ما يتقدم الولد على البنت 
في القراءة والتعلم. وأغلب األمهات يكتفين لبناتهن بالقدر األدنى من القراءة والكتابة وحفظ القرآن في المرحلة 
األولى، حتى إذا ما كبرت البنت استزادت حسب ظروفها، وهذا مع الخوف من االختالط، وهو المانع للفتاة من 
التعلم خارج بيئتها، وزيادة على هذين السببين الزواج المبكر والعمل المنزلي، وأما في التعليم النظامي فظاهرة 

تسرب البنات من المدارس.

ن ثقافتها كانت نابعة  من كل ما سبق يمكن القول: إن المرأة الموريتانية ظل لها حضور في المجال الثقافي، واإ
ن عوامل دفعها إلى التعلم ظلت عموما أقوى  من جهد خاص ورغبة ذاتية، أكثر من كونها هدفا سطره أهلوها، واإ

من عوامل تثبيطها.

نتاجها األدبي بحاجة إلى اهتمام أكثر، وتكثيف جهوٍد للدفع بالمرأة إلى المساهمة  ويبقى عطاء المرأة العلمي واإ
العلمية؛ ألن العلم والمعرفة هما المدخل األساسي للتنمية بمفهومها الشامل.
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المرأة والتعليم النظامي
لقد واجه دراسة البنات كثير من العقبات، تتجلى في عدم اقتناع المجتمع تماما بدراسة البنت عموما، إضافة 
إلى أن أغلب القرى في الداخل ليس فيها إعداديات وثانويات، مما يجعل األسر-مع فقرها- مضطرة إلى السفر 
إلى المدن الكبرى من أجل أن تكمل البنات دراساتهن، ثم إن عامل الزواج المبكر للبنت يعوق مسيرتها الدراسية 
ويجعلها تنقطع عن الدراسة، ومع ذلك فقد بلغت نسبة التمدرس على مستوى التعليم األساسي )82.3%(. وتسجل 
فروق لصالح اإلناث في الوسط الريفي بنسبة )74.3%( مقابل )66.1%( للذكور )إحصائيات وزارة التعليم لسنة 

.)2009

وعلى مستوى التعليم الثانوي يالحظ أن نسبة التمدرس الخام ضعيفة نسبيا على المستوى الوطني، حيث بلغت 
)29%(، مع وجود فروق على مستوى موقع اإلقامة، )49.8%( في الوسط الحضري مقابل )12.1%( في 

الوسط الريفي )إحصائيات وزارة التعليم لسنة 2009(.

وأما على مستوى التعليم العالي فقد بلغت نسبة اإلناث )24.5%( )وزارة التعليم إحصائيات 2009(، ثم إن عدد 
الباحثين الحاصلين على شهادة الدكتوراه يقارب 600 أستاذ في مختلف التخصصات، وتبلغ نسبة النساء من 

بينهم )5%( )مصلحة األشخاص جامعة أنواكشوط(.

يقرؤون  الموريتانيين  من   )%58.1( أن   ،2004 عام  في  السكان  عيش  لظروف  الدائم  المسح  نتائج  وُتبرز 
ويكتبون، وُيبرز تحليل نسبة محو األمية لسنة 2007 فروقا هامة حسب وسط اإلقامة: )65.2%( في الحضر 
مقابل )52%( في الوسط الريفي، وحسب الجنس: )56.1%( من النساء مقابل )63%( من الرجال. وبحسب 

مستوى الثروة: )75%( لدى السكان األكثر غنى، مقابل )45.1%( لدى السكان األكثر فقرا.

تجربة البحث العلمي
في ربيع 1966، وفي مدينة أكجوجت التي تبعد 250 كلم عن شمال العاصمة أنواكشوط، ولدت في مجتمع 
تقليدي، وربما لم يكن ذلك اليوم من أسعد أيام العائلة لكون المولودة أنثى، فالمجتمع تسود فيه الرؤية التقليدية 
التي تروّج كراهية البنات، مع أنه من خصوصيات المجتمع الموريتاني أن كراهية البنات ال تتجاوز لحظة الوالدة، 
كما يقول المثل الشعبي: )كره البنت ال يتجاوز لحظة والدتها( فتنقلب تلك الكراهية إلى حنان كبير وعطف زائد 

من كل أفراد األسرة يرافقها طيلة حياتها.

المحيط االجتماعي، العادات والتقاليد والمعوقات أمام التمدرس
كانت الرؤية السائدة في المجتمع الموريتاني في تلك المدة تفرض على المرأة بعض الممارسات التي ال تفرض 
على الرجل، فأنا كوني بنتا يجب علّي أن أتكلم بصوت منخفض، وأال أتكلم مع الكبار، وال أن أسرع في المشي 
ولو كنت في طريقي إلى المدرسة، وال أن أجادل وال أن أطيل النقاش. من هذه المفاهيم والرؤى انطلقُت في تعاملي 
مع المحيط الخارجي، فكان ال بد لي من الرضوخ لرؤية المجتمع الذي فرض علّي الزواج في سن مبكرة )14 
ذا كان الحظ قد حالفني فولدت في أسرة تشجع على الدراسة - وقد جعل  سنة( وأنا في بداية تعليمي اإلعدادي، واإ
والدي )رحمه اهلل( متابعة دراستي من شروط الزواج- وساعدتني والدتي في تربية األوالد في ما بعد، ولم تؤثر 
ظروف زواجي المبكر على مسيرتي الدراسية فإن غياب هذه العوامل يعد اآلن من أكبر المعوقات أمام تمدرس 

البنات في الوطن.

 وقد كانت رغبتي في التحصيل العلمي وحلمي في أن أكمل دراستي أقوى من مسؤوليات البيت وضغوط المجتمع، 
ذا كنت قد تجاوزت المعوق األول )الزواج المبكر( فإن المعوق الثاني كان لي بالمرصاد، ففي المدن الداخلية  واإ
في فترة الثمانينات لم توجد ثانويات، مما فرض على األهالي التنقل مع البنت إلى العاصمة، وكانت الظروف 
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نما كانت  االقتصادية لألسر ال تسمح بذلك، إضافة إلى أن إكمال البنت لدراستها لم يكن هدفا لدى المجتمع، واإ
أتنقل إلى  للحياة الزوجية، ومع ذلك فقد ساعدني الحظ في أن  التسلية ريثما تهيأ  دراستها االبتدائية نوعا من 
العاصمة لمواصلة دراستي الجامعية، وعندما حاولت إكمال دراستي العليا جاء المعوق الثالث، إذ فرض علي 
التنقل خارج البالد لعدم وجود نظام الدراسات العليا في البلد، وكان ذلك من الصعوبة بمكان نظرا النشغاالت 
البيت واالهتمام باألطفال، ومع ذلك قاومت من أجل تحقيق هدفي في الحصول على شهادات عليا. وكنت خالل 

مراحل تعليمي أتجاوز األقسام النهائية بنجاح وميزات جيدة.

مراحل التحصيل العلمي 
بالمدرسة  التحقت  ذلك  وبعد  الكريم.  القرآن  وأحفظ  الهجاء  حروف  ألتعلم  بالمحظرة  التحقت   1972 سنة  في 
االبتدائية الوحيدة آنذاك بالمدينة وأكملت فيها تعليمي االبتدائي واإلعدادي، ثم توجهت إلى العاصمة أنواكشوط 
ألكمل دراستي الثانوية، وتحّصلت على شهادة الباكالوريا »آدب عربية« من ثانوية البنات 1986، وتابعت تعليمي 
أنواكشوط، وتحصلت  اإلنسانية في جامعة  والعلوم  اآلداب  كلية  االجتماع في  الفلسفة وعلم  قسم  الجامعي في 
على اإلجازة في الفلسفة العامة، وتابعت الدراسة فتحصلت على شهادة الدراسات العليا المعمقة في مجال المرأة 

والتنمية، وأنا متقدمة في إنجاز أطروحة الدكتوراه.

وبدأت  آنذاك،  الموجودة  والشبابية  الثقافية  األندية  إلى  لالنضمام  الجامعة  في  وجودي  أثناء  فرصتي  وكانت 
اهتماماتي تتطور في مجاالت البحوث والدراسات االجتماعية. وبعد تخرجي من الجامعة 90/89 وحصولي على 
اإلجازة في الفلسفة العامة بدأت التركيز على البحث في المجال السوسيولوجي واإلعالمي، وخصوصا في قضايا 

المرأة والنوع االجتماعي واإلعالمي والتنمية.

الدولة  في  للمرأة  شكلت  وزارة  أول  في  واالتصال  والتهذيب  اإلعالم  لمصلحة  رئيسة  ُعينت   1992 سنة  وفي 
والقرى  المدن  مختلف  زيارة  من  تمكنت  الميداني  عملي  وبحكم  المرأة(  لشؤون  الدولة  )كتابة  وهي  الموريتانية، 
الموريتانية، واّطلعت على الواقع االجتماعي للمرأة، مما وّلد لدّي يقينا بضرورة العمل على إدماج قضية المرأة 
في الخطاب اإلعالمي، وعلى إجراء دراسات علمية حول المرأة تمكن من رصد واقعها والطرق الكفيلة بترقيتها 

ومشاركتها في العملية التنموية.

الشهادات 
شهادة الباكالوريا من ثانوية البنات في انواكشوط.
اإلجازة في الفلسفة العامة من جامعة انواكشوط.

شهادة الدراسات العليا المعمقة في مجال المرأة والتنمية - جامعة موالي إسماعيل- المملكة المغربية.
تحضير أطروحة الدكتوراه في موضوع »سوسيولوجيا الكتابة النسائية« وتناقش األطروحة خالل هذه السنة.

التجربة في مجال اإلعالم والدراسات
بدأُت التجربة في الثمانينات حين كنت طالبة في الجامعة، حيث نشرت بعض المقاالت في جريدة الشعب وفي 
بعض الجرائد الحرة مثل: »الخيار« و»الزمان«، وقد تناولت مواضيع تتعلق بوضع المجتمع وكيفية تطوير عقلياته 

وفقا لما ينسجم مع قيمه الدينية واالجتماعية، وتناولت المقاالُت مواضيع متعلقة بالمرأة واألسرة والطفولة.

ترأست تحرير جريدة »البوابة« وكتبت العديد من المقاالت التي تناولت أوضاع البلد االجتماعية والسياسية.

وقد تعززت التجربة بعد التعيين الرسمي في مصلحة اإلعالم واالتصال والتهذيب بكتابة الدولة لشؤون المرأة، 
حيث قدمت العديد من البرامج في اإلذاعة والتلفزة الوطنية، ونشرُت على مدى سنوات ملحقا خاصا بجريدة الشعب 

يتناول قضايا المرأة واألسرة والطفل.
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وتواصَل االهتمام في الحقل اإلعالمي بقضايا المرأة والنوع االجتماعي من خالل المشاركة في العديد من البرامج 
التلفزية الوطنية، وبعض القنوات الدولية. تناولُت مواضيع الطالق والعنف ضد المرأة، والمشاركة السياسية للمرأة، 

وأهمية إدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات الحكومية الرامية إلى النهوض بالمرأة.

وفي مجال الدراسات والبحوث أعددت دراسات حول:
- الطالق في المجتمع الموريتاني وآثاره النفسية واالجتماعية على المرأة والطفل.

- دراسة حول تسرب البنات من المدارس.
- دراسة حول المنظمات غير الحكومية وأثرها في التنمية االجتماعية في موريتانيا.

للتدريب  بالتعاون مع مركز المرأة العربية  - دراسة حول ولوج المرأة الريفية الخدمات األساسية في موريتانيا، 
والتكوين )كوثرـ تونس(.

وبصفتي باحثة في المركز المغاربي للدراسات اإلستراتيجية عزمت على إنجاز دراسات حول:
- العنف ضد المرأة في موريتانيا.

- الهجرة وانعكاساتها االجتماعية واالقتصادية واألمنية على المجتمع.

وقد شاركت في العديد من الندوات والملتقيات الدولية التي تهتم بقضايا التنمية االجتماعية بصفة عامة وتطوير 
وضع المرأة بصفة خاصة.
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خالصة لبعض الدراسات

دراسة حول مهمة الجمعيات غير الحكومية في التنمية بموريتانيا.
- عدد الجمعيات يقارب 3000 جمعية، 53% منها توّجه أنشطتها لصالح المرأة.

تتمحور األنشطة حول:
- ترقية المرأة والشباب.

- رعاية األمومة والطفولة.

- حماية البيئة والمحيط.

- تدخالت تنموية لصالح الطبقات االجتماعية الفقيرة.

- تدخل جمعيات المجتمع المدني بوصفها قوة اقتراح لتطوير السياسات في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية.

دراسة حول ولوج المرأة الريفية الخدمات األساسية.
- مجتمع البحث، قريَتْي: مفتاح الخير، في والية لبراكنة وسط موريتانيا، ودجك في والية اترارزة غرب البالد.

- نسب وصول النساء إلى الخدمات في هذه القرى )59%( في قرية »مفتاح الخير« و)63%( في قرية دجك.
- ومن خالل معطيات الدراسة الميدانية نستنتج أن وضعية المرأة في مجال النفاذ للخدمات االجتماعية القاعدية، 

قد تحسنت إذا ما قورنت بعقد الثمانينات، مع وجود فوارق كبيرة بين مختلف مناطق الوطن.
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- كما نالحظ أن األنشطة التي أقيمت، مع أهميتها تفتقد لعوامل االستدامة، وال تستجيب لمتطلبات المرأة وحاجاتها 
كّما وال كيفا.

- ويالحظ شح كبير في المعلومات حول الخدمات.
- تفشي الجهل واألمية في وسط النساء.

- الخدمات الصحية ال تغطي االحتياجات األساسية للمرأة في المنطقتين )صحة بدنية، صحة إنجابية، صحية 
بيئية، صرف صحي(.

- ضعف استخدام وسائل اإلعالم في التوعية بالخدمات التي تقدمها المؤسسات للمرأة، مع توفر بعضها.

دراسة حول الطالق في موريتانيا:
يشكل الطالق أهم التحديات التي تواجه األسرة الموريتانية.

نسبة الطالق التي تعكسها العينة المبحوثة تدل على ارتفاع نسبة الطالق بين النساء من فئة 20 إلى 35 سنة، 
حيث تصل إلى )%30(.

أغلب حاالت الزواج تنفّك بعد سنتين.
- شيوع تكرار الزواج في موريتانيا، فمن كل 5 مطلقات تتزوج 3.

- أسباب الطالق: الزواج المبكر، الزواج دون رضا المرأة، عدم مراعاة فارق السن بين األزواج، خالف المرأة 
مع أهل زوجها، مشاكل اإلنجاب.

- آثاره: انعكاسات سلبية على كل أفراد األسرة، وخصوصا األطفال الذين يحرمون من الجو األسري.
- انعكاسات اقتصادية من بينها ارتفاع نسبة النساء المعيالت لألسر.
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موضوع األطروحة: سوسيولوجيا الكتابة النسائية من خالل القصة القصيرة المغربية.
يتعرض البحث إلشكالية الكتابة النسائية بما تثيره من غموض، ليس من جهة صفة النسائية فقط، ولكن بدءا من 
الكتابة التي ترد ضمن االستعمال التعبيري عامة، ونعني بكتابة المرأة هنا كل الحقول المعرفية والفكرية واإلبداعية 
التي تنتجها المرأة. لماذا الكتابة النسائية؟ وكيف تعكس كتابة المرأة تجربتها مع الذات )محكي األنا عند المرأة( 
والعالم الخارجي؟ وما هي األسئلة التي تثيرها الكتابة النسائية في ارتباطها بالواقع السوسيولوجي للمرأة؟ وهل مجال 
كتابة المرأة هو الفضاء األرحب لتجريب حريتها؟ وكيف أن في المتخيل تأخذ المرأة المكانة التي يرفضها الواقع؟
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إن أبرز ما ركز عليه النقاش في محور التربية والتعليم هو اإلشارة إلى أن األعمال النسائية التي تمت كانت 
أعماال فردية لكل منها خصوصية معينة من حيث التمويل والتنظيم والتطور، وحتى في البلد الواحد ال نجد تشابها 
في نشأة المؤسسات التعليمية الخاصة عدا أنها في غالبيتها ال تلجأ إلى القروض البنكية بل عكس ذلك تساهم 

األسرة وأحيانا الزوج أو األب بمفرده في التمويل، وتقوم الزوجة باإلشراف على المشروع وعلى نجاحه.

وقد اقترحت إحدى المشاركات أن يتم التفكير في أسلوب جمع مستثمرات البلد الواحد في ذات القطاع في هيئات 
أو جمعيات نسائية لالستثمار تسمى الجمعيات النسائية لالستثمار في قطاع التربية والتعليم، وهذا من شأنه أن 
يمكنهن من تفادي الكثير من العراقيل ومن تبادل التجارب والخبرات وعدم الوقوع في أالعيب بعض المتطفلين كما 
حدث مع السيدة »ليلى خروفة« من العراق التي وجدت نفسها تتنقل عبر المحاكم في محاولة يائسة السترجاع 

رأسمالها الذي تم التالعب به من قبل الغير بمبرر المشاركة في إنجاز مشروع تعليمي مشترك.

كما اقترحت مشاركة أخرى أن يتم تنظيم المستثِمرات في هذا القطاع على شكل شبكات مرتبطة فيما بينها ليس في 
البد الواحد بل مع كافة البلدان العربية، وأن تقوم منظمة المرأة العربية بهذا التشبيك لما له من أهمية قصوى في 
مجال تبادل الخبرات والتجارب، خاصة وأن لكل بلد عربي خصوصية ُيمكن أن يستفيد منها البلد اآلخر، وأحيانا 

تقنيات في التدريس وبرامج متطورة وآليات عمل ُيمكن أن تنقل من تجربة إلى أخرى.

وأشار البعض إلى أن هذا النوع من الربط الجماعي بين المستثِمرات من شأنه أن يساعدهن على الدفاع عن 
مؤسساتهن أمام مصالح الضرائب مثال، بل ويمكن أن يكون مثل هذا العمل الجماعي مفيدا للمطالبة بتخفيض 
الضرائب، ذلك أن العديد من المشاركات أشرن إلى خوفهن من االستثمار في قطاع مثل هذا بسبب الخوف من 
الضرائب خاصة وأن المداخيل محدودة وال يمكن توقع تطورها من سنة إلى أخرى باعتبار أنها خاضعة لظروف 
عدة ولمدى إقبال التالميذ. وأحيانا أشار البعض أن هذه المصالح ال تقبل بهذه المبررات على اعتبار أن المؤسسة 
التعليمية مؤسسة كباقي المؤسسات وهي تتطور باستمرار. وعلى النقيض من هذا علق آخرون بأنه ُيفترض أن 
يحصل المستثمر في قطاع التعليم على دعم من الدولة بدل متابعته بالضرائب باعتبار أنه يقوم بالتخفيف على 
الحكومة في هذا القطاع وُيبادر إلى إدخال أساليب تنظيم وتقنيات ثبتت نجاعتها في الخارج ويمكن للحكومات 
أن تستفيد منها كعينات مطبقة في الداخل قبل أن تقرر إمكانية استعمالها على نطاق واسع من عدمه، باعتبار 
أن تطبيق منهجية معينة على نطاق ضيق في مؤسسة تربوية خاصة ال يكلف الحكومة شيئا. وهو المبدأ الذي 

أسست عليه إحدى المتدخالت مطلب اإلعفاء الضريبي أو التخفيف الضريبي على مثل هذا االستثمار.

وفي نفس هذا السياق تم تأكيد هذا الرأي بتقديم حجة أن مثل هذا االستثمار يعد مساهمة في خدمة المجتمع أي 
في تحقيق المنفعة العامة وليس هدفه باألساس وفقط الربح مثلما هو الحال لدى بعض النشاطات الطفيلية التي 

ال تفيد المجتمع في شيء، وعليه تم تأكيد هذا االقتراح.

وأبرز بعض المتدخلين، ودائما فيما يتعلق بعالقة الربح بالتعليم، أن بعض المؤسسات التعليمية تتطلب أن يعاد 
تكوين مكونيها، ذلك أنها في بعض األحيان تلجأ إلى قليلي الخبرة للقيام بمهام تربوية وهذا ينعكس على المستوى 
العام للمدرسة وعلى التالميذ، وعادة ما ال يتفطن األولياء لذلك إال بعد فوات األوان، وعليه ينبغي الوصول إلى 

معادلة مصاغة بشكل دقيق بين النوعية وتحقيق الربح، وأنه ينبغي أال نخسر األولى في سبيل تحقيق الثانية.
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وتساءلت متدخلة في جانب آخر عن ما إذا كان هذا النوع من التعليم موجه فقط إلى األسر الميسورة ماديا، أي 
أنه تعليم نخبوي ال تستطيع الفئات الشعبية االلتحاق به نظرا لتكلفته الباهظة، وما هي انعكاسات ذلك على التوازن 
بين الفئات االجتماعية خاصة ما إذا كان مثل هذا النوع من التعليم يقدم بلغة أجنبية خالفا للتعليم العام مما يؤدي 
إلى تشكل فئات من المتعلمين منفصلة عن بقية الفئات االجتماعية. وأضافت متسائلة لماذا نجد هذه المدارس 
في األحياء الغنية فقط؟ لماذا ال نجدها في األحياء الشعبية أو الفقيرة؟. أليس في هذا ما يشير إلى وجود خلفية 
تقسيم اجتماعي على أساس المداخيل في المجتمع؟ وهل هذا في خدمة التماسك بين فئات المجتمع أم العكس؟

وتمت اإلجابة على هذا التساؤل بكون البرامج موحدة في الغالب بين القطاعين العام والخاص وتسعى الحكومات 
إلى أن يكون مستوى التعليم واحًدا، كما أن بعض البنايات هي أقل اتساعا من البنايات الحكومية، وال يمكن 
القول بأن األحياء الغنية تهمين عليها المؤسسات الخاصة وحدها ألن مؤسسات التعليم العام موجودة بها أيضا، 
أما المؤسسات الخاصة فنسبتها ضئيلة جدا وال تستوعب سوى عدد قليل من التالميذ، لذا ال يمكن اعتبار أن في 
وجودها تأثيرا على التوازن االجتماعي، بل يمكن تفسيره بأنه تشجيع على التعاون بين القطاعين العام والخاص 
بما يخدم وحدة المجتمع، وهو أفضل حل على اإلطالق الذي من شأنه أن يكون منطلقا إلجراء تحسين مستمر 

على كافة مستويات التعليم.

وقد أوصت المشاركات في األخير بـ:

1ـ  اإلشادة بمدارس الدمج والدعوة إلى نشرها داخل المجتمعات العربية مع تمكن المرأة من إدارة مثل هذه المدارس 
لما لها من نتائج ايجابية على التحصيل الدراسي.

2 ـ نشر التجارب الناجحة في المقاولة النسائية لتكون قدوة لباقي النساء في العالم العربي.

3 ـ العمل على إدخال مفاهيم ريادة األعمال في البرامج والمناهج الدراسية في الجانب النظري والتطبيقي وربطها 
بالمهارات الموجودة .

4ـ وضع برامج تعليمية تتماشى مع المستويات العلمية والمناهج العالمية.

5ـ التجارب المقدمة تعتبر فردية ويجب التفكير في تحويلها إلى مجتمعية.

6ـ ضرورة وضع إجراءات تشريعية وقانونية مثل نظام االعتماد الموجود في المملكة األردنية الهاشمية تضمن 
المنافسة وتحمي حقوق المرأة المقاولة وتحافظ على ريادتها.

7ـ التركيز على انعكاسات التجارب الناجحة للمقاوالت العربية على المجتمع والتحديات التي أنتجتها.

8ـ تفعيل قنوات االتصال بين المقاوالت العربيات وداخل المجتمع.

9ـ غياب االهتمام باألمية التكنولوجية.

10ـ االنطالق من النظرة الجزئية إلى النظرة الكلية ألعمال وتجارب المقاوالت.

11ـ إبـراز وتفعيل دور اإلعـالم بمختـلف وسائله في تجاوز مشاكـل المقـاوالت وتبـيـان تجاربهم وتحـدياتهم.

12ـ الحاجة إلى التزام حكومي ومؤسساتي وجمعوي للقضاء على تهميش المرأة والفساد والبيروقراطية.

13ـ مختلف التجارب الناجحة أثبتت أن اإلرادة هي األساس في التقدم.



الجزء الثالث

 املقاولة النسائية

 يف جمال األعمال احلرة النسائية

* يسر الدكتور أسامة غيث، مدير تحرير جريدة األهرام )جمهورية مصر العربية( ألعمال الجلسة التي احتوت على 
أوراق هذا الجزء.





مقدمة
الحصول على صفة »سيدة أعمال« ليس باألمر الهين في العالم العربي، لما تحمله هذه الصفة من دالالت عن 

مكانة المرأة وقدراتها ومدى ما حققته من إنجاز في المجال االقتصادي.

 لقد كان الحصول على التعليم في العقود السابقة يعد انجازا في ظل الظروف غير المساعدة على تعليم الفتيات 
والنساء، ثم أصبح الفوز بعمل في القطاع االقتصادي أو الحكومي من الغايات التي تنشدها معظم المتعلمات، 
وفي مرحلة الحقة أصبحت مشاركتهن في تسيير المؤسسات الصناعية والتجارية ُتعد حدثا بارزا، إلى أن حان 
الوقت أن تمكنت المرأة ليس فقط من إنشاء مؤسستها في مجاالت مختلفة كما مر بنا في الجزأين السابقين من 
هذا المجلد، في الصناعة وفي التربية والتعليم، وانتقلت إلى قطاعات أخرى كانت لزمن قريب بعيدة عن متناولها 
نجاز المنشآت والطرق )كما سنرى الحقا(، إنما بدأت تطرح نفسها كرائدة أعمال في مجاالت جديدة لم  كالبناء واإ

تكن قد تقدمت إليها من قبل.

وهذه المجاالت الجديدة التي بدأت تخوضها المرأة هي التي ينبغي أن تستوقفنا، لما تحمله من دالالت ِإن في 
جانب الريادة أو تحمل المسؤولية أو في جانب المخاطر أو اتخاذ القرار وما يترتب على ذلك من نتائج.

لقد أبرز موضوع ريادة األعمال النسائية كل هذه األبعاد معا.

إذ نجد المرأة اليوم رئيسة مجلس إدارة أو رئيسة أرباب عمل تقود الرجال والنساء على حد سواء، كما نجدها 
في مركز اتخاذ القرار في أكثر من موقع، مما يزيل كل الشكوك في قدرتها على القيادة أو على تحمل تبعات 

المسؤولية وخوض المخاطر التي عادة ما تواكب أية أعمال ذات طابع استثماري.

ولهذه األسباب أصبح باإلمكان القول أن موضوع ريادة األعمال النسائية في العالم العربي إنما يحمل في عمقه 
روح القيادة التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة ألجل المساهمة في تنمية وطنها. كما رفع المؤتمر الرابع شعاره هذه 

المرة.

 ولعل ذلك ما جعلنا رغم الصعوبات التي يعرفها هذا الموضوع نشعر أن المرأة اليوم ارتفعت إلى مستوى التحدي 
رغم كونها مازالت في بداية الطريق، مما يسمح لنا بالقول بأن التطرق لهذا الواقع الجديد الذي أصبحت تعيشه 
وتقديم المؤشرات الدالة على طبيعته وعلى الظروف التي أوجدته وكيف تتصارع المرأة معها، من شأنه أن يبين 

لنا طبيعة المرحلة التي تعيشها المرأة اليوم في هذا المجال ومدى التقدم الذي حققته.

صحيح إن ريادة األعمال بالنسبة للمرأة العربية ليست في مستوى عال ومازالت تتخلل مسيرتها الصعاب، ولها 
خصوصيات ينبغي أخذها بعين االعتبار، إال أننا يمكن أن نالحظ أنها مع كل ذلك تعد متغيرا رئيسا في معادلة 
االستثمار والتنمية حامال لبعد مستقبلي عن مكانتها في المشروع االقتصادي العربي وفي مشروع بناء المجتمع 
ككل متفوقا على أكثر المتغيرات األخرى تأثيرا خاصة ذات الطبيعة االجتماعية والثقافية، باعتبار أن الريادة في 

مجال األعمال تنصهر فيها كل هذه العوامل لتضع المرأة في مرتبة لم يسبق لها أن تولتها من قبل.
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ولهذا فإن المؤتمر عندما تناول هذا الموضوع، لم يكن فقط بغرض إبراز هذا البعد إنما أيضا بهدف تمهيد الطريق 
لنساء قادمات ليصبحن رائدات أعمال.

ومن هذا المنطلق لم يقتصر في وصفه لرائدة أعمال على النساء الالئي تمّكن من تولي مناصب قيادية في 
شركات كبرى أو نافسن الرجال في هيئات ألرباب العمل أو نجحن نجاحا ملحوظا في بلدانهن وفرضَن صفة سيدة 
أعمال بنجاحهن المستمر وتميزهن، بل امتد حديثه عن الريادة لمستويات أبسط، لنساء وشابات موهوبات هن 
في بداية الطريق وفي مقتبل العمل، بل حتى ألسر منتجة ذات دخل قليل في المدينة أو الريف، باعتبار تركيز 
المؤتمر على أن انتقال المرأة إلى التفكير في أن تكون »في الريادة« هو في حد ذاته ريادة، في أن تقود مشروع 
أسرتها أو مشروعها الخاص وهي في مقتبل العمر يعد أيضا ريادة مهما كانت طبيعة هذا المشروع ومهما كانت 

حظوظه في النجاح أو الفشل كبيرة أو صغيرة.

لقد تم التركيز على أن الريادة تعني االقتناع بفكرتها أوال قبل أن يتم تحويل هذه الفكرة إلى واقع. وقد تم تقديم 
أكثر من مثال عن هذا في جلسة العمل الثالثة وصل صداها، من خالل ما دار حولها من نقاش مقنع ثري، إلى 
كافة المشاركات خاصة حين أصرت القائمات عليها على طرحها بكل اقتناع باعتبارها تجارب ناجحة، تزيد من 

تأكيد البعد الذي ذهب إليه المؤتمر.

وهنا برز شيء مهم لدى المقاوالت الشابات دون سن الثالثين المشاركات في جلسات المؤتمر الالئي خرجن 
بانطباع أنهن بال شك سيصبحن بعد فترة قد تطول أو تقصر من رائدات األعمال العربيات الناجحات، ذلك أنهن 
تأكدن من خالل جلسة العمل الخاصة بهذا الموضوع أنهن يمتلكن القدرات لمواجهة الصعاب التي ستواجهن أثناء 

االنتقال من الفكرة إلى اإلنجاز إلى القيادة، فالريادة.

وأكثر ما بدا مهما في هذا الموضوع أن المشاركات أدركن جميعا حقيقة أصبحت واضحة في هذا المجال تتمثل 
في ضرورة تمكنهن من حل مشكلة التمويل سواء أكان مصغرا أم كبيرا قبل اتخاذ أي قرار، إذا أردن االستمرار 

في القيادة والريادة. إذ أن البداية بعد االنطالق من القناعة الذاتية تبدأ من هنا.

 وفي هذا المجال بينت الباحثة الدكتورة عائشة سالم سيف مبارك من البحرين أن العوامل المساعدة في مجتمعاتنا 
العربية للقيام بهذا الجهد واالنتقال إلى مرحلة أخرى من التفكير في الريادة بدأت ُتصبح في معظم البالد العربية 

اكبر من العوامل المثبطة. 

فالقوانين تم تعديلها بما يخدم النشاط االستثماري في أكثر من بلد عربي ولم يتم فيها التمييز بين الرجال والنساء، 
للنساء أصبح عامال مساعدا لهن  المتخصص  التعليم  أكلها، ومخرجات  بدأت تؤتي  واإلصالحات االقتصادية 
للحصول على ما يكفي من معلومات ومعطيات لالنطالق في مشاريعهن االستثمارية في الوقت المالئم، وهيئات 
االستثمار المنشأة في أكثر من بلد عربي أصبحت تدعم النساء والرجال بدون تمييز. تبقى فقط بعض البلدان 

التي مازالت لم تلتحق بالركب وينبغي تشجيعها على ذلك.

 كما تبقى معها وفي المقام األول مسألة ثقة المرأة في قدراتها واكتساب ثقافة التحدي وخوض غمار تجارب 
االستثمار، مسائل ينبغي حلها بالتدريج ألنها تتعلق بالدرجة األولى بواقع اجتماعي سائد منذ عقود من الزمن 
وباعتقادات خاطئة تتعلق بعدم قدرة النساء على خوض مثل هذه التجارب وأحيانا تكون هذه االعتقادات لدى 

النساء أنفسهن.

إال أن التطور اإليجابي لنشاط المرأة في هذا المجال أبرز عدة خصوصيات ستساهم في االنتقال من الواقع 
الحالي إلى واقع جديد يتم بعقالنية أكبر وبتشجيع أكبر للنساء الراغبات في الدخول إلى عالم المقاولة أو االنتقال 

إلى ريادة األعمال.

وهناك مؤشرات دالة على ذلك وهي تتعلق باألساس بتمكن النساء من بلوغ مرحلة التنسيق فيما بينهن كرائدات 
أعمال في شكل جمعيات أو هيئات تدافع عن مصالحهن وتسعى ألن تربط عالقات مع هيئات ومنظمات دولية 
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تابعة عادة لمنظمة األمم المتحدة مثل اليونودو لترافقها في الخروج إلى عالم أرحب حيث تتمكن من أن تحظى 
بالدرجة الالئقة بتطورها. 

ن  ولقد بدأت بوادر ذلك تبرز على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مستوى دول عربية أخرى واإ
كان معظمه في بداية الطريق.

إال أن الشيء الذي مازال يعطل النساء لبلوغ مرحلة ريادة حقيقية في الكثير من البلدان العربية هو أن أغلب 
المشاريع التي ينطلقن في إنجازها هي مشاريع صغيرة قائمة على تمويل مصغر أو متناهي في الصغر بمجرد 
أن تتلمس المرأة من خاللها بوادر الريادة، وتسمح لنفسها بأن ُتدرج ضمن هذا الصنف تبرز أمامها عدة عوائق 
تفرض عليها البقاء ضمن هذه الحدود الصغيرة. فقد لوحظت بدايات ناجحة إال أنها سرعان ما كانت تتحول إلى 
فشل، ذلك أن هناك ظروفا عدة مازالت ُتحبط مثل هذا التقدم وأحيانا تدفع بالنساء إلى التخلي عن طموحهن لبلوغ 
مواقع الريادة، مفضلين العودة من جديد إلى العمل المكتبي أو الحكومي أو اإلداري أو حتى الصناعي والتجاري 

ولكن في شكل أجيرات ال سيدات أعمال.

ولعل إثارة مثل هذه المسألة في المؤتمر بإمكانها أن تكون مثبطة للعزائم إال أن ما كان يقابلها من إصرار على 
النجاح بدا أكبر، وانعكس ذلك على الخروج بقناعة راسخة أن المرأة العربية قد قطعت شوطا ال بأس في هذا 

المجال.

وسيتم في هذا الجزء تقديم إضافة إلى بحث الدكتورة عائشة سالم سيف مبارك الذي يقدم تشريًحا عن واقع ريادة 
بكل  العربي  الواقع  معطيات  من  انطلقتا  ناجحتين  تجربتين  األعمال  لريادة  كنموذج  البحرين  مملكة  في  المرأة 
خصوصياته وحققت كل منهما النجاح الالزم. تجربة الدكتورة مفيدة القيرماني الوسالتي من الجمهورية التونسية، 
وتجربة األستاذة عبير عودة الرائدة في مجال سوق المال من دولة فلسطين، واألستاذة فوزية عبد المحمود ناشر 

القباطي التي خاضت أكثر من تجربة في ميدان االستثمار والريادة من الجمهورية اليمنية.

197

المقاولة النسائية في مجال األعمال الحرة النسائية





الفصل األول
 ريادة األعمال النسائية





ريادة األعمال النسائية.. الواقع والتحديات
 )البحرين أنموذًجا(

د.عائشة سالم سيف مبارك*
)مملكة البحرين(

*عضو مجلس الشورى وسفيرة رواد األعمال بمنظمة )اليونيدو(.
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مقدمة
استنادًا إلى دراسة أجرتها مؤسسة »كوفمان« عام 2010، تؤسس النساء الشركاِت في معظم األحيان لألسباب 
نفسها التي تدفع الرجال للقيام بذلك، أي لتحقيق الثروة واالستفادة من أفكارهن، واالستقاللية، أي أن يكون اإلنسان 

رئيس نفسه، وفي البلدان الفقيرة تؤسس معظم النساء الشركات بسبب الحاجة االقتصادية.

وقد انخرطت عام 2010 أكثر من )104( ماليين امرأة تتراوح أعمارهن بين 18-64 سنة، في تأسيس مشاريع 
دارتها، وساهمن بشكل كبير في تحسين االقتصاد في )59( بلدًا، وذلك استنادًا إلى دراسة أجرتها  أعمال جديدة واإ

المؤسسة العالمية لرصد ريادة األعمال )GEM(، وهي مجموعة دولية لألبحاث الجامعية. 

وعلى مستوى مملكة البحرين، تولي الدولة أهمية خاص بالمرأة من طريق إشراكها في العملية التنموية، ومنها 
مشاركة المرأة البحرينية في الحياة االقتصادية، إذ تشكل المرأة نصف المجتمع ومن َثم نصف طاقته اإلنتاجية، فال 
بد من تمكينها اقتصاديا لتحقيق مساواة النوع االجتماعي وتقليل الفجوات بين النساء والرجال ودفع عجلة التنمية.

ومن هذا المنطلق شاركت المرأة البحرينية في العملية االقتصادية بجّد وتفان، فانخرطت في مختلف مجاالت 
العمل االقتصادي، حتى أضحت سيدة أعمال بارزة تساهم في تحريك عجلة االقتصاد الوطني.

وسنتناول في ورقتنا هذه، عددا من المحاور، تعرض واقع مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي، والمبادرات الرائدة 
في مجال تمكين المرأة في النشاط االقتصادي، والتحديات التي تواجه مشاركة المرأة في هذا النشاط.

أواًل: قراءة لواقع مشاركة المرأة البحرينية في النشاط االقتصادي
البحرين، من أجل  تّتبعها مملكة  التي  شَغل استثمار الطاقات االقتصادية للمرأة جانبا رئيسيا من اإلستراتيجية 

تطوير إمكانات المرأة والنهوض بأوضاعها؛ لتفعيل دورها بوصفها عاملة وسيدة أعمال.

وقد أكدت على ذلك اإلستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، التي وضعها المجلس األعلى للمرأة واعتمدها جاللة 
الملك، وَخصصت هذه اإلستراتيجية محورًا خاصًا بالتمكين االقتصادي، استهدف هذا المحور من لهن عالقة 
مباشرة وغير مباشرة باالقتصاد كالمرأة العاملة وسيدات األعمال والمرأة العاملة في المنزل والمرأة ذات االحتياجات 
الخاصة، وتضمن مجموعة من األهداف واآلليات، أهمها: صياغة سياسات اقتصادية للمرأة العاملة وتنفيذها، 
ووضع برامج إنمائية وتدريبية للمرأة؛ لتمكينها في المجال االقتصادي، والعمل على توفير الضمان االجتماعي 
العادل المنصف للمرأة، وصياغة برامج بالتعاون مع المنظمات الحكومية والمؤسسات المالية واإلنمائية اإلقليمية 

والدولية لتحسين فرص اإلنتاج للمرأة وتوسيع دخلها.

لذلك فإننا سنعرض في هذا المحور لواقع مشاركة المرأة في سوق العمل، وواقع مشاركة المرأة في ريادة األعمال 
بعّدها سيدة أعمال، ثم نعرض بعض التشريعات التي تصب في تحفيز مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي.
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)1( مشاركـة المـرأة فـي سـوق العمـل
يعّد معدل مشاركة المرأة في سوق العمل مؤشرا رئيسا على مكانتها في المجتمع، فقد ارتفع معدل النساء العامالت 
في الوزارات والجهات الحكومية من )34%( عام 2001 إلى )46%( في نهاية عام 2008، وفق إحصاءات 

ديوان الخدمة المدنية، ما يعني اقتراب النساء شيئا فشيئا من معدل الرجال العاملين في القطاع العام.

تملكها  خالل  من  أو  به  عملها  خالل  من  سواء  فيه،  ملموسة  مهاّم  المرأة  فتنجز  الخاص  القطاع  في   أما 
عطاء مهمة أكبر آلليات  نتاجية، وذلك نتيجة انتشار برامج إعادة هيكلة االقتصاد واإ دارتها لمشاريع تجارية واإ واإ
 السوق. وتشير اإلحصاءات إلى ارتفاع نسبة عمالة النساء في القطاع الخاص من )24%( عام 2000، إلى 

)27.9%( عام 2008. 

وبفضل المشروع اإلصالحي الذي جعل المرأة البحرينية فاعال أساسا في العملية التنموية، تبوأت بعض النساء 
مناصب تنفيذية عليا في القطاع الخاص، تصل إلى درجة رئيس تنفيذي ومديرين عموميين في مجال التكنولوجيا 

واالتصاالت والخدمات االستشارية وقطاع المصارف والتأمين والمؤسسات االستثمارية.

وقد استطاعت المرأة البحرينية أن تقتحم مجاالت عمل جديدة لم تكن تشارك فيها من قبل بسبب الثقافة المجتمعية 
السائدة منذ عقود، التي تقصر هذه المهن على الرجال فقط، مثل الشرطة وقيادة سيارات األجرة وتدريب السياقة 

وصياغة المجوهرات وغيرها.

وعكس بعض الدول المتقدمة ال ُيظهر سّلم األجور في قطاع الخدمة المدنية أيَّ تفاوت في األجور بين الجنسين 
عند أدائهما في وظيفة مماثلة، وقد ارتفع متوسط أجور المرأة في القطاع العام من 552 دينارًا عام 2002، إلى 
723 دينارًا عام 2007. أما في القطاع الخاص فقد ارتفع متوسط أجر المرأة من 250 دينارًا عام 2002، إلى 

350 دينارًا عام 2007.

)2( مشاركـة المـرأة البحرينية فـي ريـادة األعمـال
إلى قطاع األعمال،  الدخول  التحديات من أجل  العديد من  البحرينية ميسورا، فقد واجهت  المرأة  لم يكن درب 
واستطاعت اجتياز العقبات بجدارة مع مرور الزمن. فعلى سبيل التمثيل لقيت المرأة صعوبة في الحصول على 
ترخيص من الجهات الرسمية لمزاولة بعض األنشطة النوعية في قطاع األعمال، كاالستشارات الهندسية والنقل 
والشحن والمقاوالت واالستيراد والتصدير، وهذا المنع جعلها تعمل من خالل تسجيل نشاطها باسم والدها أو زوجها 

حتى يتسنى لها مزاولة النشاط.

ونتيجًة إلصالح سوق العمل، مع ما تتحّلى به المرأة من إمكانات ومستويات تعليمية متميزة وثقافة اقتصادية 
عامة، ومع تغير التفكير النمطي للمجتمع وتقبله دخول المرأة مجاالت العمل النوعية، توسع كثيرا حضور المرأة 

في النشاط االقتصادي.

نسبة  تبلغ  إذ  أعمال،  سيدة  بصفتها  للمرأة  ملموس  حضور  عن  والتجارة  الصناعة  وزارة  إحصاءات  وتكشف 
مشاركتها من جملة السجالت التجارية عام 2001 إلى )24.3%(، وهي النسبة التي ارتفعت إلى )37%( في 

نهاية عام 2008، هذا خالف السجالت المشتركة بين سيدات األعمال ورجال األعمال. 

وبالنظر إلى هذه اإلحصاءات نجد أن حصة سيدات األعمال في قطاع االستثمار، ارتفعت بشكل ملحوظ. وأما 
عن القطاعات االقتصادية التي تنشط فيها سيدة األعمال البحرينية، فقد تفاوتت نسبة حضورها من قطاع إلى 
آخر، فوفق إحصاءات عام 2006، يأتي قطاع المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية واألسرية على 
رأس القطاعات التي شاركت بها سيدات األعمال، حيث بلغت حصتها في السجالت التجارية )9433( سجاًل، 
يليه قطاع الصناعات التحويلية، إذ بلغ عدد السجالت التجارية للمرأة حوالي )4632( سجاًل، يليه قطاع الفنادق 
والمطاعم، حيث بلغ عدد السجالت التجارية للمرأة حوالي )2071( سجاًل، ثم قطاع أنشطة الخدمات المجتمعية 
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والشخصية األخرى بواقع )2012( سجاًل، ثم قطاع اإلنشاءات بواقع )1036( سجاًل، ثم قطاع األنشطة العقارية 
والتجارية بواقع )841( سجاًل تجاريًا.

هذا وتبلغ النسبة التقريبية لرئيسات مجلس اإلدارة في القطاع الخاص عام 2009، )6.7%( من اإلناث، مقارنة بـ 
)93.3%( من الذكور، كما تبلغ النسبة التقريبية ألعضاء مجالس اإلدارة من النساء في القطاع الخاص )%14( 

مقارنة بـ )86%( من الذكور.

)3( التشريعات التي تصب في صالح تحفيز مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي
قدم المشرع البحريني منظومة من التشريعات البحرينية الداعمة للمرأة في المجال االقتصادي، فقد اهتمت البحرين 
بوضع التشريعات المحفزة على مشاركتها في النشاط االقتصادي، إذ أقر دستور البحرين المعدل عام 2002، 
حق العمل والمشاركة في كل األنشطة االقتصادية لجميع المواطنين نساًء ورجااًل بصفة عاملين أو أصحاب 
أعمال، في إطاٍر من المساواة التي تراعي قواعد العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان في اختيار العمل الذي يناسب 

مهاراته، دون تقييد أو قصر مهنة أو مجال على جنس معين.

حيث تنص الفقرة )ب( من المادة )16( من الدستور على أن »المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقًا 
للشروط التي يقررها القانون«، كما تنص الفقرة )ب( من المادة )13( على أن »العمل واجب على كل مواطن 

تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام«. 

وليست هناك مواد في الدساتير الخليجية تخص تشغيل النساء إال دستور البحرين في الفقرة )ب( من المادة )5( 
التي تنص على أْن »تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال 

في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بالشريعة اإلسالمية«.

االقتصادي  النشاط  في  المرأة  لمشاركة  المناسبة  البيئة  توفير  في  تساهم  التي  القوانين  من  العديد  وقد صدرت 
عاملًة وسيدة أعمال، ومن هذه القوانين القانون رقم )36( لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع األهلي، 
والمرسوم بقانون رقم )48( لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمرسوم بقانون رقم )78( لسنة 2006 
بشأن التأمين ضد التعطل، والقانون رقم )19( لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والقانون رقم )57( لسنة 

2006 بإنشاء صندوق العمل.

ثانيًا: المبادرات الرائدة في مجال تمكين المرأة البحرينية في النشاط االقتصادي
لم تأل البحرين جهدا في دعم المرأة فقد اتخذت المملكة العديد من المبادرات النوعية الداعمة للمرأة في المجال 
عالم  دخول  من  المرأة  تمكن  التي  واإلستراتيجيات  واألنظمة  السياسات  من  عدد  استحدث  حيث  االقتصادي، 
وتفعيل شراكتها  المرأة  تمكين  في مصلحة  لتصب  التشريعات  من  مجموعة  تعديل  في  كما شرعت  االقتصاد، 

اقتصاديا، ومن أبرز المبادرات الداعمة للمرأة الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين حتى عام 2030.

هذا زيادة على حزمة من المبادرات والمشاريع الداعمة للمرأة ومنها: تدشين جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة  
»سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة« للجهات الحكومية والخاصة، وتهدف هذه الجائزة إلى دعم المرأة وتمكينها، هذا 
إضافة إلى مشروع إصالح سوق العمل، وهو مشروع عصري يهدف إلى جعل المواطن البحريني خيارا مطلوبا 

في سوق العمل.

ويمكن إجمال المبادرات التي تقدمها المؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية، التي تساهم في تمكين المرأة في 
النشاط االقتصادي، في اآلتي:
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)1( المجلس األعلى للمرأة )مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية – ريادة األعمال(
يأتي مشروع »مركز تنمية قدرات المرأة« في سياق اإلضافة النوعية للمبادرات التي تزخر بها البحرين، وتهدف 
هذه المبادرة إلى خلق فرص عمل مناسبة للمرأة التي ترغب في تأسيس مشروع خاص أو التي تسعى إلى تحويل 
أعمالها إلى مشاريع صغيرة أو متوسطة. حيث إن هذا المركز يعّد حاضنة اقتصادية متكاملة المرافق توفر كافة 

الخدمات اإلدارية والتدريبية واالستشارية لرائدات األعمال. 

والمشروع هو ثمرة جهد مشترك ما بين المجلس األعلى للمرأة ومركز البحرين لتنمية المشاريع الناشئة وبرنامج 
الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة »أجفند« وبنك البحرين للتنمية.

ويهدف هذا المركز إلى إدماج المرأة اقتصاديا وتطوير أوضاعها المالية، وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز ثقافة 
ريادة األعمال. ويهدف كذلك إلى تحقيق األهداف اإلستراتيجية التالية:

• جذب المرأة إلى ريادة األعمال الخاصة وتمكينها اقتصاديًا.
• تقديم مشاريع تنموية للمرأة في المجتمع، قادرة على االستمرار والتطوير.

• تشجيع المرأة على تحمل مسؤولياتها في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية.

عطائها فرصة للنجاح وتوفير البيئة  وكما يهدف المركز إلى تنمية مهارات المرأة في إدارة المشاريع والعمل الحر واإ
المالئمة لها وحمايتها في المراحل األولى من التقهقر، وسيساهم المركز في رفع كفاءة المرأة وذلك من طريق 
تقديم الخدمات التدريبية واالستشارية لدعم المهارات وتشجيع اإلبداعات لدى النساء أصحاب المشاريع الصغيرة 
وتحسين كفاءة أداء العمل. وفلسفة المركز قائمة على تقليل نسبة المخاطر التي قد تواجه المرأة في السوق الحرة، 

والترويج لثقافة الريادة واإلبداع واالبتكار لدى المرأة وتقليل تكاليف التأسيس.

)2( وزارة التنميـة االجتماعيـة
مشروع  ومنها  اقتصاديًا،  المرأة  تمكين  في  تساهم  التي  المشاريع  من  العديد  االجتماعية  التنمية  وزارة  أنجزت 
)المايكروستارت( أو )تنمية المبادرات الذاتية( بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وهو مشروع موجه 
لفئة النساء من المعيالت لألسر المحتاجة، غير القادرات على االنخراط في سوق العمل؛ وذلك  لتحمل األعباء 

المعيشية.

احتضنت وأدارت ونّفذت الجمعيات النسائية واألهلية في المملكة هذا المشروع الذي يقّدم قروضا دورية متناهية 
النسائية  أوال  وجمعية  واألمومة  الطفل  رعاية  جمعية  من  كل  المشروَع  هذا  أدار  وقد  المنتجة،  للمرأة  الصغر 
وجمعية اإلصالح، واجتذب المشروع العديد من الحرفيين الشباب، وقد كسب هذا المشروع كذلك عددا من الشباب 

الحرفيين، ويتراوح القرض للشخص من 300-600 دينار.

ومن ضمن مشاريع وزارة التنمية االجتماعية أيضًا )مشروع األسر المنتجة(، وهو من المشاريع االجتماعية الرائدة 
التي تهدف إلى تنمية موارد األسر ذات الدخل القليل، وتحويلها إلى أسر منتجة قادرة على االعتماد على مواردها 
الذاتية. حيث استفاد عدد كبير من األسر من هذا المشروع وخاصة التي تعمل في مجال الصناعات الحرفية 
المنتجات  اقتصادية، وتسّوق  إنتاج سلع بدون وجود عوائق  المبالغ المخصصة، في  التقليدية، حيث تساعدهم 
بالمراكز االجتماعية والمعارض، وقد فتحت أركان خاصة في بعض مباني الجمعيات التعاونية وبعض الفنادق 
والمجمعات التجارية لتسويق هذه المنتجات. وكما تقّدم تسهيالت لبعض األسر الراغبة في الحصول على سجالت 

تجارية لفتح محالت خاصة.
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)3( وزارة الصناعة والتجارة )وحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة(
المحليين واألجانب أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم  المستثمرين  الوحدة إلرشاد  أنشئت هذه 
باإلجراءات والمعلومات الصناعية الالزمة واألساليب التي يجب اتخاذها من أجل تطوير الصناعات الصغيرة 
االستفادة من خدمات هذه  فبإمكانها  الصناعي  المجال  في  تستثمر  أيضا  المرأة  أن  وبما  نمائها،  واإ والمتوسطة 

الوحدة. ويمكن إيجاز أهم أهداف هذه الوحدة فيما يلي:

تزويد المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل شبكات معلومات عالمية 
هذه  تتمثل  حيث  ودولية،  محلية  ومراكز  هيئات  عدة  مع  باالتفاق  مسبقًا  لها  باإلعداد  الوحدة  قامت  ومحلية 

المعلومات أساسًا في مجاالت التقنية وأسواق التصدير ورأس المال المشترك وفرص االستثمار وغير ذلك.

وذلك  الوطني،  واالقتصاد  الصناعي  الوضع  مع  تتناسب  التي  الصناعية  المشاريع  المستثمرين الختيار  إرشاد 
لالستفادة من الخبرة المتاحة في مجاالت تطوير القدرات اإلدارية وخطط العمل والتسويق للتصدير والمساعدة 

المالية وغيرها.

عانة المستثمرين  لى النواحي اإلدارية في التسويق، واإ إرشاد المستثمرين إلى أساليب اإلدارة الصناعية المثلى، واإ
على االتصال بالجهات المعنية ذات الخبرة في المجاالت المختلفة، ومنها مجاالت تهيئة المستثمرين وخاصة 

الجدَد منهم، وتحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة.

رشادهم إلجراءات استخراج الرخص الصناعية، والتعرف على االمتيازات والحوافز التي  مساعدة المستثمرين واإ
تقدمها وزارة النفط والصناعة والوزارات األخرى، وكذلك الموارد المحلية المتاحة التي يمكن للمستثمرين االستفادة 

منها.

إعداد الندوات والمؤتمرات وترتيبها، المتخصصة في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها.

)4( صنـدوق العمـل )تمكيـن(
أنشئ صندوق العمل »تمكين« عام 2006 بصفته أحد مبادرات مشروع اإلصالح الوطني، تفعيال لرؤية البحرين 
االقتصادية 2030، ومن مهام »تمكين« تطوير القطاع الخاص في مملكة البحرين وجعله المحرك األساس للنمو 

االقتصادي. 

ويهدف »تمكين« إلى تحقيق:

 أوال: تعزيز عملية تأسيس المؤسسات وتطويرها. 

 ثانيا: توفير الدعم لتحسين إنتاجية األفراد والمؤسسات ونموهم.

يقّدم صندوق العمل )تمكين( العديد من المبادرات تشجيعا منه لريادة األعمال في البحرين، فعلى سبيل التمثيل 
أعلنت »تمكين« عن إطالق مسابقة جوائز »مشروعي« لرواد األعمال الشباب، وستوفر هذه المبادرة الرائدة فرصة 

سانحة لرواد األعمال البحرينيين الواعدين، إلطالق إبداعاتهم التجارية في هذه المسابقة الوطنية.

بين  األعمال ودعمها  لتشجيع ريادة  12 مشروعا وبرنامجا مخصصا  التشغيلية  هذا وتتضمن خطة »تمكين« 
المواطنين، ومنها مسابقة »مشروعي«، وقد استفاد من هذه البرامج 3,000 بحريني تقريبا حتى اآلن، وهي تدار 
بالتعاون مع مؤسسات رائدة كالمجلس األعلى للمرأة، وبنك التنمية، ومركز البحرين لحاضنات األعمال، ومؤسسة 

»إنجاز البحرين«.

تدعم »تمكين« الشركات المبتدئة وتحول أفكار المشاريع إلى مشاريع تجارية حقيقية، وتقدم العديد من األنشطة 
والفعاليات التي تهدف إلى تأهيل رواد األعمال ورائدات األعمال، إلى جانب برامج خاصة أخرى تعنى بدعم 

المرأة والطالب في ريادة األعمال.



من  بحرينية  امرأة   100 من  ألكثر  الدعم  »تمكين«  قدمت  المرأة  لتمكين  المتواصلة  جهودها  إطار  في  كذلك 
رائدات األعمال لتمكينهن من المشاركة في المعارض التجارية المحلية الهامة. ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج 
»ترويج«، أحد برامج »دعم تطوير المؤسسات« الذي تسعى »تمكين« من خالله إلى تحسين فعالية المؤسسات 

ونموها، في البحرين.
وقد قدمت »تمكين« الدعم لرائدات األعمال البحرينيات للمشاركة في أربعة معارض تجارية هي: »معرض الدانة« 
 4-3( جاليريا«  و»معرض   )2012 أغسطس   3-1( الثالث  العباءة«  و»معرض   ،)2012 يوليو   28-27(
أغسطس 2012( ومعرض »ليالي رمضان« )4-9 أغسطس 2012( التي نظمت لسيدات األعمال البحرينيات 
المنزلية  األعمال  مجال  في  يدويا  المصنوعة  األصلية  تصميماتهن  عرض  على  ومساعدتهن  لدعمهن  فقط؛ 

والموضة، مثل: العباءات والجالبيات التقليدية )الثوب العربي( وكل ما يخص جمال المرأة وأناقتها.
لدعم مشاركة  دينار بحريني من خالل برنامج »ترويج«  إجمالي قدره 54,000  بمبلغ  وقد أسهمت »تمكين« 
الرائدات في هذه المعارض لتمكينهن من تحقيق تطلعاتهن المهنية ومن َثّم زيادة مساهماتهن في مسيرة التنمية 

االقتصادية بما ينسجم مع »رؤية  البحرين االقتصادية لعام 2030«. 

)5( غرفـة تجـارة وصناعـة البحريـن
تولي غرفة تجارة وصناعة البحرين اهتماما بالغا بالمرأة فقد استطاعت المرأة الوصول إلى مستوى القرار في الغرفة، 
حيث انتخبت سيدتان تمثالن المرأة في الغرفة، فكانت بصماتهن واضحة في أنشطة الغرفة وال زالت، وخاصة 
المتعلقة بالمرأة، وقد استحدثت أيضا لجنة سيدات األعمال في الغرفة. وينعكس اهتمام الغرفة بالمرأة في تركيزها 
على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل إجراء دراسات ميدانية حول النشاط الصناعي، وتمثيل 
المؤسسات والشركات التجارية والصناعية في اللجان الحكومية والهيئات والمؤسسات بهدف التنسيق ووضع حلول 
للمشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، وتوفير سبل التمويل، حيث كان للغرفة في هذا المجال أثر هام 
في تأسيس بنك البحرين للتنمية، كما تساهم الغرفة في تنمية القدرات التسويقية للمنتجات والصادرات الصناعية.

)6( جمعيـة سيـدات األعمـال البحرينيـة
هي ثاني جمعية من نوعها لسيدات األعمال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أهدافها:

- تنمية العالقات االقتصادية وتعزيزها بين سيدات األعمال في البحرين.
- تعزيز عمل المرأة وتقويته في كافة األنشطة التجارية، ومساندتها في جميع المجاالت.

- العمل على إبراز المرأة في مجالس اإلدارة وغرفة التجارة والبنوك والشركات االستثمارية ومشاركتها فيها.
الدول األخرى  االقتصاديين مع  والتبادل  التعاون  والعمل على  المؤتمرات،  في  المرأة  تيسير مشاركة   -

الخليجية والعربية والعالمية.

وللجمعية العديد من اإلنجازات لتمكين المرأة اقتصاديا، وتتمثل أهم إنجازات جمعية سيدات األعمال في:
- العمل على استحداث مهنة سيدة أعمال في البطاقات السكانية بدال من إدراجها تحت »رجل أعمال«، 

وهذا عام 2000، فتحققت بذلك سهولة التوصل لإلحصاءات الخاصة بسيدات األعمال.
- استحداث لجنة سيدات األعمال بصفتها لجنة دائمة في غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك عام 2001.

- انضمام جمعية سيدات األعمال البحرينية لمجلس سيدات األعمال العرب في سبتمبر 2003. واليوم 
ألعضاء جمعية سيدات األعمال البحرينية أثر محوري في مجلس سيدات األعمال العرب، ويمثل البحرين 
في عضوية مجلس سيدات األعمال العرب ثالثة عشر صوتا، وبذلك يكون لمملكة البحرين أكبر وجود 

عددي في المجلس.
وفي سبتمبر 2003، ُوّقع بروتوكول تعاون بين جمعية سيدات األعمال البحرينية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 

الصناعية UNIDO لتبني النموذج البحريني لرواد األعمال ودعمه. 
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)7( بنـك البحريـن للتنميـة 
يعّد بنك البحرين للتنمية من المؤسسات المالية التنموية المتخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الخدمات  البنك مجموعة متكاملة من  يقدم  البنك عملياته عام 1992،  بدأ  البحرين. وقد  وتنميتها، في مملكة 
المالية والتمويلية المصممة لتلبية حاجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء الجديدة أو القائمة، وذلك في 
قطاَعي الصناعة والخدمات. كما يقدم البنك خدمات استشارية متخصصة بألعمال، من خالل وحدة االستشارات، 
الصادرات  وتعزيز  العمل،  األموال، وخلق فرص  توفير رؤوس  منها:  األهداف،  تحقيق جملة من  في  ويساهم 
وبدائل االستيراد والتطوير التكنولوجي والخصخصة وتطوير الموارد البشرية، كما يساهم في تأسيس المشروعات 

اإلنتاجية وتطويرها.

وأهم الخدمات المالية للبنك هي:

- المساهمة في توفير التمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة منها والقائمة، المرخص لها بالعمل في 
مملكة البحرين في مجال التصنيع والمعالجة، وكذلك للبحرينيين العاملين لحسابهم الخاص، والمهنيين العاملين 

في قطاع الخدمات.

- تقديم قروض قصيرة األجل وطويلة األجل؛ لتمويل الموجودات الرأسمالية وأجزاء أساسية من رأس المال العامل.

- المشاركة في رؤوس أموال المشاريع الجديدة فضال عن المشاريع القائمة.

- تأجير المعدات.

- تمويل رأس المال العامل من خالل شراء مواد خام للمشاريع.

- الترتيب لتمويل صادرات البضائع المصنعة في البحرين.

- تقديم قروض لمساندة المؤسسات الصغيرة التي تمارس األنشطة الصناعية المختلفة فضاًل عن المهنيين، مثل: 
األطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم، في قطاع الخدمات. ويصل الحد األقصى لهذه القروض إلى )%90( 

من التكلفة اإلجمالية للمشروع أو مبلغ 50.000 دينار بحريني. 

وقد منح البنك )3( قروض للنساء عام 2001، و)15( قرضًا عام 2002، و)12( قرضًا عام 2003، و)36( 
قرضًا عام 2004. حيث وصل حجم التمويل التراكمي لمشاريع المرأة البحرينية الذي وافق عليه البنك -منذ بدء 
عمليات البنك إلى نهاية عام 2008- إلى أكثر من 90 مليون دوالر أميركي، بينما وصل عدد المشاريع إلى 

557 مشروعا. 

األعمال  لريادة  البحرين  معهد  في  يعقد  األعمال،  برواد  برنامجا خاصا  البنك  في  االستشارات  تقّدم وحدة  كما 
والتكنولوجيا التابع للبنك، بالتعاون مع وحدة االستشارات، ويتميز البرنامج بالتركيز على الجانب العملي وبانخراط 
المشارك  ويحصل  بالبنك،  االستشارات  قسم  مع  بالتنسيق  مشاريعهم  لتأسيس  العملية  اإلجراءات  في  المتدربين 

في البرنامج على شهادة حضور بعد إنهاء البرنامج التدريبي.

ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة ريادة األعمال بين البحرينيين، وتحفيزهم على إنشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة 
في مختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية، من خالل برامج تدريبية متقدمة. 

)8( مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة )الحاضنات الصناعية(
لرواد األعمال  الدعم  توفير  التي تساهم في  المشاريع  الناشئة واحدا من  الصناعات  لتنمية  البحرين  يعّد مركز 
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد أنشأ ومّول بنك البحرين للتنمية بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية )اليونيدو(، مركَز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، الذي يعد األول من نوعه في المنطقة. 
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ويسعى البنك من خالل هذا المشروع إلى دعم األعمال الصغيرة والمتوسطة في البحرين. وقد وضعت منظمة 
األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( أسس تكوين المشروع نظرا لما تملكه من خبرة في هذا المجال.

يحتضن ويساعد مركز تنمية الصناعات الناشئة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، من خالل 
توفير خدمات شاملة متنوعة لمستخدمي المركز، ومنها خدمات االستقبال واالتصال، والخدمات اإلدارية، وخدمات 
المشورة والتدريب، وتوفير الحاضنات وغيرها. ومن هنا فإن هذا المركز يعّد حاضنة صناعية متكاملة تهدف إلى 

كفالة النجاح واستمرارية هذه المشاريع.

)9( بنـك اإلبـداع
يعّد بنك اإلبداع أول بنك للتمويل المتناهي الصغر في الخليج العربي، دّشن في شهر فبراير 2010، هذا البنك 
بادرة جديدة من المبادرات الرائدة لصاحب السمّو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج 
الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية »أجفند«، الذي يعّد أول من بدأ نشر بنوك التمويل األصغر 
في أنحاء الدول العربية، ويهدف البنك إلى تمكين الفئات األقل حظا وخصوصا النساء، من أجل تحسين ظروفهم 
لينتقلوا بعد مدة  التمويلية واالستشارية،  المدعوم بحزمة من الخدمات  العمل الحر  المعيشية، من خالل مزاولة 

الحضانة المرحلية إلى مستوى جديد من ريادة األعمال، يحرص البنك كل الحرص على إيصالهم إليه. 

وتقدم منظمة التنمية الصناعية التابعة لألمم المتحدة »اليونيدو« الدعم الفني للبنك وخاصة في مجالي التدريب 
وتقديم االستشارات الفنية، وذلك لضمان استمرارية هذه المشاريع وعدم توقفها.

والفئات المستهدفة من خدمات بنك اإلبداع هي:

• أصحاب المشاريع المتناهية الصغر )تطوير مشاريعهم(.

• األسر ذات الدخل القليل )البدء في مشاريع جديدة(.

• ربات البيوت )البدء بمشروع جديد(.

• األسر المنتجة )تطوير منتجاتهم(.

• الشباب )تحويل مواهبهم وتطلعاتهم إلى مشاريع صغيرة(. 

ولقد استفاد من الخدمات التي يقّدمها »بنك اإلبداع« في األشهر الستة األولى من إنشائه حوالي 1500 مبدع، 
على مستوى القروض الشاملة لالستشارات والتدريب والمتابعة للمقبلين على تأسيس المشاريع الصغيرة أو المتناهية 

الصغر، والراغبين في تطوير مشاريعهم.

)10( بنـك األسـرة
المتناهي  التمويل  تقديم  البنك في  أهداف هذا  الصغر، وتتمثل  المتناهي  للتمويل  بنك األسرة مصرف إسالمي 
الصغر قصير األجل ومتوسط األجل، لألفراد والجماعات والمؤسسات غير الربحية، إضافة إلى تقديم المعونة 
وتدريب  جدا،  صغيرة  مشروعات  بدء  على  والتدريب  الجدوى  بدراسات  يتعلق  فيما  وذلك  واالستشارية،  الفنية 

المنظمات غير الهادفة للربح على تقديم خدمات التدريب واالستشارة لمستفيديها.

ويستهدف البنك الفئات التالية :

- أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مملكة البحرين.

- أصحاب المشاريع المسجلة لدى وزارة التنمية بصفتها ُأَسرًا منتجة.

- جميع القطاعات المختصة باألنشطة اإلنتاجية والحرفية والخدمية لكونها أنشطة كثيفة العمالة.
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ثالًثا: التحديات التي تواجه مشاركة المرأة البحرينية وتمكينها في النشاط االقتصادي
مع اإلنجازات التي قدمتها المرأة والحقوق التي حصلت عليها إضافة إلى المبادرات النوعية الداعمة لها، ما زالت 
المرأة في البحرين تواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي تعيق مشاركتها في النشاط االقتصادي. فعلى 
صعيد مشاركة المرأة في سوق العمل، ما زالت المشكلة المتعلقة بتحسين وضع العامالت في المهن البسيطة، 
طافيًة على سطح األولويات؛ فالعاملة البسيطة تعاني من سوء ظروف العمل وتدني األجور والحاجة إلى التدريب 

والتأهيل في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

أما على مستوى التحديات التي تواجه المرأة في مجال ريادة األعمال، فيمكن إجمال هذه الصعوبات والتحديات 
في اآلتي:

التمويل
- تعتمد مشاركة المرأة االقتصادية في أغلب األحيان على التمويل الذاتي المتقطع أحيانا، ومن َثّم فهي تعمل في 

حدود اإلمكانات المالية المتاحة لها بشكل متعثر غير مستقر.
- ألن مشروعات المرأة االقتصادية تكون في الغالب مؤسسات الشخص الواحد، فإنه يصعب عليها زيادة رؤوس 

أموالها من طريق طرح أسهم في سوق األوراق المالية.
- احجام البنوك والمؤسسات المصرفية عن منح المؤسسات الصغيرة التي تديرها امرأة بسيطة، قروضًا ائتمانية 

قصيرة األجل أو طويلة األجل؛ وذلك ما لم تشتهر المؤسسة شهرة واسعة في الوسط التجاري.

التسويق واإلدارة
- ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لغياب اإلمكانات المالية، وكذلك غياب البحوث التسويقية والمعلومات عن ذائقة 

المستهلك في السوق المحلي والخارجي. 
- منافسة المنتج األجنبي للمنتج الوطني، وانتشار ثقافة سائدة في المجتمع بأفضلية المنتجات األجنبية، بسبب ما 
تنجزه الشركات األجنبية من حمالت ترويجية ودعائية متميزة، تعجز المرأة البسيطة عن القيام بها، وذلك بسبب 

التكاليف الباهظة لهذه الحمالت.
- اإلدارة السيئة والضعيفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، نتيجة الجهل باألساليب الحديثة في اإلدارة، حيث يسود 

نمط إدارة الشخص الواحد للمشاريع النسوية البسيطة، الذي غالبا ما يؤدي إلى إخفاق المشروع.
لإلدارات  البيروقراطي  التعامل  إلى  إضافة  األعمال،  لرواد  خدمات  تقدم  التي  الخدمية  المؤسسات  ضعف   -
الرسمية، وخاصة ما يتعلق بالحصول على ترخيص لسجل أو لقطعة أرض أو لجلب عمال، حيث يستغرق ذلك 

وقتا طويال.

صعوبات فنيـة
إلى أخرى في  امرأة  التي تختلف من  المرأة وخبراتها،  للمرأة -عادة- على قدرات  االقتصادية  المشاريع  تعتمد 
العمل، فعلى سبيل التمثيل تلجأ بعض النساء نتيجًة لقلة الخبرة إلى استخدام أجهزة ومعدات وتكنولوجيا قديمة، 
مما يعرقل مسيرة تطور مشروعها. كما أن جهل المرأة صاحبة المشروع بأحدث المعايير والمواصفات العالمية 
لمنتجها قد يؤدي إلى إخفاق المشروع أو قد يقلل من قدرتها على التصدير إلى األسواق الخارجية، خاصة أسواق 

الدول المتقدمة.
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رابًعا: التوصيات التي تصب في صالح تمكين المرأة في النشاط االقتصادي
بالنظر ألهمية مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي، وللفعل الكبير الذي لمشاريعها في تحريك عجلة االقتصاد 
الوطني، أصبح من الضروري العمل على زيادة فاعلية هذه المشاريع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لزيادة 

فعلها في عملية التنمية االقتصادية. 

وفيما يلي بعض التوصيات التي تصب في صالح دعم تمكين المرأة في النشاط االقتصادي:

 )1( ضرورة وجود نظام تمويلي متكامل لمساعدة المشاريع النسوية ودعمها
تعد صعوبة الحصول على تمويل، من أبرز المعوقات التي تقف أمام مشاركة المرأة اقتصاديا، إذ أصبح من 
الضروري العمل على إيجاد نظام تمويلي مبتكر متكامل يتيح للمشاريع االقتصادية النسوية الحصول على التمويل 

الالزم. وُيقترح في لهذا األمر ما يلي:

األقل الفئات  تمكين  إلى  تهدف  التي  الصغر،  المتناهي  بالتمويل  الخاصة  البنوك  إنشاء  في  التوسع   - 
 حظا - خصوصا النساء - من تحسين ظروفهم المعيشية.

الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  استحدثته  الذي  األعمال،  لريادة  البحريني  النموذج  من  االستفادة   -
»اليونيدو«، والعمل على استغالل التسهيالت والمساعدات الفنية التي تقدمها مؤسسات التمويـل الدولية المتخصصة 

في هذا المجال.

- إنشاء مؤسسة حكومية تعنى برعاية مشاريع المرأة، وتدرس وتبحث كافة المشاكل والصعوبات التي تواجهها 
هذه المؤسسات، وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تعنى هذه المؤسسة 
بالمشاريع  التي لها عالقة  المتنوعة،  المعلومات والبيانات واإلحصاءات  تتوافر فيه كافة  بإنشاء بنك معلومات 

الخاصة بالمرأة.

- التوجه إلى تفعيل ما يسمى بالتجارة العادلة )fair trade( وتنهض فكرة التجارة العادلة أساسا على كيفية توفير 
فرص وسبل جيدة للمنتجين في الدول النامية والفقيرة؛ لبيع سلعهم ومنتجاتهم بأسعار عادلة »قريبة« من األسعار 

العالمية، وتقليل حاالت االستغالل التي يتعرض لها هؤالء المنتجون من بلدان الشمال المتقدم خاصة. 

وتمارس هذه التجارة العادلة اآلن -بشكل متواضع- في الوطن العربي، في مصر والمغرب واألردن.

)2( تطوير الجانب التسويقي لرفع كفاءة المشاريع النسوية
- وضع خطة وطنية وبرامج تسويقية للوصول إلى المستهلك في األسواق المحلية والدولية، إضافة إلى تكثيف 
البرامج التدريبية للعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمرأة، وذلك من خالل رفع الكفاءة التسويقية ومستوى جودة 

اإلنتاج.

- تعزيز المؤسسات البحثية ودعمها بهدف تطوير التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في المؤسسات التي تدريها 
المرأة، وذلك للتوافق مع التوجهات العالمية في األسواق العالمية. 

- مواكبة المعايير الدولية المعتمدة في مجال تحسين جودة اإلنتاج وزيادة قدرته على المنافسة في األسواق المحلية 
والدولية.

- البحث عن أسواق جديدة على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من طريق المنظمات المحلية والدولية المهتمة 
بهذا المجال والتجارة العادلة نموذج.



)3( زيادة التسهيالت والدعم الحكومي المقدم لمشاريع المرأة
البد أن تحظى المرأة رائدَة العمل بدعم حكومي قوي سخّي، لما لها من فعل كبير واضح في العملية التنموية، ومن 
هذا المنطلق يجب على األجهزة الحكومية مساعدة المرأة رائدة العمل على تخطي الصعوبات، وُيقترح بهذا الشأن.

- أن تدعم أجهزة اإلعالم الوطنية المختلفة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات، وعرضها على أنها خيار 
متميز، وحّث المواطنين على شرائها، وكذلك تخفيض تكلفة اإلعالن والدعاية.

- إشراك المرأة في المعارض المحلية والدولية لتكسب الخبرة، وتمكيُنها من إيجاد سوق جديدة لتصريف منتجها.
- إقامة معارض دورية لالطالع على الفرص االستثمارية المتاحة على المستويين المحلي والعالمي.

خاتمـة
عرضنا في ورقتنا هذه واقع مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي، من خالل بحث واقع مشاركتها في النشاط 
االقتصادي بعّدها سيدة أعمال، وعرضنا مجموعة التشريعات الوطنية المحفزة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي، 
وانتهينا إلى أن المرأة البحرينية قد انخرطت في جميع مجاالت العمل إلى جنب الرجل، حتى أضحت مشاركتها 

االقتصادية رائدة على مستوى نوع العمل وكميته.

وكذلك عرضنا المبادرات الرائدة في مجال تمكين المرأة في النشاط االقتصادي، المبادرات التي تقدمها المؤسسات 
الوطنية الرسمية وغير الرسمية، وخُلصنا إلى أن تنوع هذه المبادرات وجديتها في تقديم الدعم الالزم سيساهم في 

تمكين المرأة اقتصاديًا وتطوير مشاريعها االقتصادية.

وال تخلو مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي من تحديات وصعوبات قد تعيق من إنجاز المرأة مهمتها المنشودة 
في العملية التنموية، ال سيما االقتصادية منها، لذلك فقد عرضنا ألهم التحديات التي تواجهها المرأة، منتهين بعد 
ذلك إلى وضع أهم التوصيات التي تصب في صالح دعم تمكين المرأة االقتصادي، وزيادة نصيبها من المشاركة 

في دفع عجلة االقتصاد.
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الفصل الثاني

 جتارب ناجحة يف جمال األعمال احلرة النسائية





1 - قصة امرأة آمنت أخيرا بقدراتها.. 
فصادفها النجاح

د. مفيدة القيرماني الوسالتي
)الجمهورية التونسية(





شكر

أتقدم بشكري

- إلى منظمة المرأة العربية التي أتاحت لي هذه الفرصة ونيلي شرف المشاركة في 
مؤتمرها الرابع.

- إلى الدكتور سليم قاللة على إرشاده وعلى روح التعاون التي تحلى بها من أجل 
صياغة هذا العمل المتواضع.

- إلى السيدة: سهام بادي، وزيرة شؤون المرأة واألسرة بالجمهورية التونسية على 
دعمها الالمتناهي للمرأة. 

- إلى روح كل من السادة: فرج القيرماني والدي العزيز وصادق بن جمعة.

لى محمد الزاوية )رحمهم اهلل جميعا( على دعمهم غير المشروط لي والذي  - واإ
لوالهم لما كنت أنا.
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مقدمة
إن المرأة المقاولة ال تعيش حرية منعزلة، فما وضعيتها إال نتاج واقعها االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي. 
تعّد الطاقة البشرية من أهم عوامل التنمية، والمرأة نصف هذه الطاقة، بحيث تشكل مصدرا هاما من قوة العمل، 

ومحاولة الحد منها ال يمكن أبدا أن يخدم تطور المجتمعات وتنميتها بشكل عام.
ومما ال شك فيه أنه ال يمكن فهم مهمة المرأة المقاولة إال من خالل النظر في التغيرات السريعة التي حدثت 

للمجتمعات العربية عامة، وللمرأة المقاولة خاصة.
نما في إثبات قدرتها على  إن معركة المرأة اليوم ليست في مساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات فقط، واإ
العطاء والخلق واإلبداع كذلك، ثم الثبات أمام التطورات التي عرفها عالمنا العربي وعرفتها الحداثة المتسارعة 

الحاصلة في العالم.
يجابية حيث تحولت ملكية المشاريع من الدول إلى األفراد،  وألننا نعيش العولمة بكل ما فيها من آثار سلبية واإ
جاءت الدعوة إلى تضافر كل الجهود ودعم كل الطاقات الحية لالستثمار واالنتصار للحساب الخاص، ودخلت 

المرأة في العديد من المجاالت التي كانت مما يختص بها الرجال.
وفي جل البلدان العربية حرصت المرأة على تماسك األسرة وتوازنها منذ قرون، إذ إنها تجاوزت مسألة صراع 
المهام بينها وبين الرجل، الصراع الذي عرفته المرأة الغربية. لكنها اليوم بحاجة إلى إثبات ذاتها داخل المجتمع 

بدايًة، لكونها فردا فاعال ال يمكن تهمشيه أو االستغناء عنه في إنجاح المسار التنموي واالجتماعي.
فهل تستطيع المرأة أن تجد بداخلها المقومات التي تؤهلها ألن تقود اآلخرين نحو السعادة والنجاح؟ يقول الفيلسوف 
األمريكي »ديباك تشوبرا«: »أن يصبح المرء قائدا، ذلك هو أهم اختيار يتخذه في حياته، إنه قرار بالخروج من 
الظالم إلى النور«. اليوم لم يعد في مقدورنا أن نعتمد على حكومات إلنقاذنا مهما كانت تلك الحكومات، وال 
أن نعتمد على أي جهة أو هيئة أو شخص إال على أنفسنا؛ إليجاد اإلجابات عن المشاكل الكبرى التي يواجهها 
عصرنا الحالي«. ومن أجل إيجاد اإلجابات علينا أن نسأل أنفسنا بعض األسئلة المهمة: من أنا؟ لماذا أنا هنا؟ 

كيف يمكنني أن أحقق الهدف من وجودي في الحياة؟ وأن أحدث تغييرا إيجابيا؟
وبكوننا نعيش على وقع الربيع العربي الذي انطلق من تونس، قطفت لكم حالة امرأة آمنت –أخيرا- بقدراتها .... 

فصادفها النجاح.
آمنت هذه المرأة بأن المقاولة هي الروح الرمزية للمجموعة، ودورُها هو سّد حاجات اآلخرين، ثم قيادة المجموعة 
من أجل سّد حاجات أكبر، وهي بذلك ترفع قوى المجموعة فى كل مرحلة. أما قوتها من حيث كونها مقاولة 
فتتجّلى في أمور محددة هي: اإلبداع والذكاء والقدرة على التنظيم، والذي هو أكبر من هذه، الحب. فأي شخص 
يمتلك روحا، يمكن أن يصبح قائدا ملهما. فعندما يعمل المرء على تغيير ما بداخله من أجل الوصول الى حكمة 
الروح الالمتناهية، يصبح حينئذ المرء قائدا. ولن يحتاج إلى البحث عن تابعين له؛ ألنه في اللحظة التي يضع 
فيها رؤيته لعالم أفضل، فإن اآلخرين سيجدونه.. فما تبحث عنه هذه المرأة ليس المقاول التقليدي الذي نعرفه، 

بل مقاييس بسيطة.
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بداع   فإن القادة العظام هم من يستطيعون الظفر بمطالبهم وسد حاجات اآلخرين، ومن يتمتعون برؤية ثاقبة واإ
حساس بالوحدة مع المجموعة التي يقودونها، فالطريق مفتوح أمام الجميع، والمطلوب شيء واحد فقط، هو أن  واإ
تنصت لقلبك الذي يقودك، ففي اللحظة التي يبدأ فيها المرء باإلنصات إلى داخل قلبه، يصبح »شخص ذو رؤية« 
كما يطلق عليه تشوبرا. هذا الشخص يجعل رؤيته واضحة للكون، والنتائج التي سوف يحصدها ستفيد الجميع، 

تفيده هو نفسه والمجموعة التي يقودها، والعالم كله.

الجزء األول: التجربة
هي أستاذة جامعية ومديرة مكتب تكويٍن ودراسات خاصة، هي خبيرة دولية في التنمية البشرية، هي وكيلة بشركة 
للتجارة الدولية، هي مؤسسة لجمعية قروض صغيرة ورئيستها، تحصلت على لقب شيخة »sénateur« للغرفة 
الفتية العالمية JCI، هي ناشطة في المجتمع المدني، وهي مؤسسة لشبكة العربية للمساءلة االجتماعية، وهي في 

النهاية بادرة من البنك الدولي، انتخبت أمينة لصندوق شبكة المساءلة االجتماعية بالعالم العربي....
هي من مواليد 1960 بوالية تونس العاصمة، هي اليوم متزوجة وأم لها ولدان: محمد أمين 27 سنة وأميرة 22 

سنة.
في سنة 1981 أمضت أول عقد لها.. كان عقد زواجها بابن عمتها.. وكان قبول أبيها وأخته في مكان عمله. ثم 

ساعدت عائلة الزوج إليجاد تربص مفتوح لها ببنك حكومي يمكن أن يوصلها إلى االنتداب كرد للجميل.
عطائهم كشوف حساباتهم البنكية.. في بادئ  العمل الذي كلفت به لم يكن صعبا، إن هو إال استقبال الزبائن واإ
األمر صّدقت قولهم لها: يستطاع االقتراض السهل وشراء البيت والسيارة إن انتدبت بالبنك.... الوظيفة كانت 
في مستوى تعليمها: بكالوريا علوم ورياضيات.... وكانت تحلم كثيرا بالطب والطبيب معا، فكان لها البنك بدون 
الطبيب، إذ تزوجت موظفا بالشركة التونسية للسكك الحديدية، الذي كان هو أيضا في أول الطريق. نال من والده 

بيتا من البيوت التي ساهم في تشييدها مع والده لما كان يعمل معه في مقاوالت البناء...
بالبنك كان اليوم دهرا كامال اختلطت فيه القيم والمبادئ والتربية حتى أصبحت تشعر بأنها دخيلة على هذا القطاع، 
ولم تعد تطيق صبرا ... إذ كان الخجل يقتلها والقدرة على المواجهة مفقودة، وحصل ما لم يكن في الحسبان، فكل 
رئيس قسم بالبنك يريد أن يجعل من هذه المرأة تابعة له يسلط عليها نفوذه ويستغلها لسبب واحد، قيل: إنها كانت 

جميلة وخجولة، فكانت الوعود باالنتداب والترقية ثم التحرش واإلغراء...
لم تفهم هذه المرأة ما يجري حولها ولم يكن من المستطاع أن تستشير أحدا من الداخل وال من الخارج في موضوع 
ظروف العمل التي تواجهها.. نظرت حولها وفكرت.. ووجدت أن كل النساء الموجودات يمضين وقتا ممتعا... 
يخرجن من البنك بزينتهن وأزواجهن في انتظارهن في البيت... تكرر أمامها هذا المشهد مرات كثيرة... ولم تجد 

جوابا يشفي غليلها حتى قررت ذات يوم التخلي اإلرادي وهي في حيرة وخوف من مواجهة واقعها.
..... بالطبع، لقد خّيبت ظن كل العائلة التي عّدت قرار تركها التربص غير منطقي وليس له تبرير... وطفق 
بعض عائلة الزوج ممن ينتسبون إلى القطاع نفسه يسردون محاسن البنك من تسهيالت في الحصول على مسكن 

وسيارة وأبدوا كلهم آراءهم ولم يناقشوا المسألة مع صاحبتها البتة.
وكان القرار للعائلتين المتصاهرتين أن يتم الزواج في أوت 1983، فتزوجت ثم تفرغت لتربية ابنها الذي ولد في 
ديسمبر 1984، وفي سنة 1985 حصلت على عمل بمخبر يستورد األدوية من ألمانيا حتى سنة 1987 تاريخ 

غلق هذه المؤسسة وتسريح العمال بسبب إيقاف الحكومة استيراد هذا النوع من المنتوج.
دخلت مفيدة بعدها في مرحلة بطالة، وعاودتها أحداث البنك إال أنها لم تندم على قرارها، كانت حامال في شهرها 
الثالث، ودخلت معهد خياطة مستفيدة مما تعلمته من والدتها منذ الصغر، وبطلب من والدتها التي ساندتها، عزمت 
على فتح ورشة خياطة، إال أن هذا المشروع لم يكن في مستوى تطلعاتها... فقررت العودة إلى مقاعد الجامعة، 
نعم إلى مقاعد الجامعة، وبفارق سبع سنوات عن زميالتها. وبسبب حاجتها لمعادلة شهادة البكالوريا سجلت في 

دروس ليلية لمدة ثالث سنوات كاملة كانت تعمل خاللها بالنهار بمؤسسة تجارة دولية.
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وفي سنة 1990 أنهت سنواتها الدراسية الليلية الثالث في االقتصاد والتسيير، وكانت األولى من بين 5 طلبة 
تفوقوا على 60 طالبا، واختارت الدراسة في النهار بالمدرسة العليا للتجارة بتونس بعد أن جربت الدراسة في الليل، 
وتحقق حلمها.. وأخيرا دخلت الجامعة بفارق في 10 سنوات في السن عن طلبة تلك السنة. فاجأت الجميع ولم 
تفاجأ، فقد كانت من الناجحات في الدورة األولى، وبعد أربع سنوات تحصلت على األستاذية في التصرف في 
التجارة الدولية للسنة الجامعية 1994-1995، وكانت ضمن أول فوج تخرج في هذا االختصاص بالمدرسة العليا 

للتجارة بتونس.

الدولي في  التحكيم  المعمقة حول  الدراسات  إذ ناقشت أطروحة  النجاح فلم تتوقف عند ذلك الحد،  ذاقت طعم 
التجارة الدولية بكل امتياز والفضل يعود إلى والدها الذي أعطى الجزيل قوال وعمال )توفي سنة 1997 -رحمه 
اهلل- فلم يشهد بقية مسيرتها(، ثم إلى أستاذها في القانون الدولي الدكتور إيلي مصطفى الذي كان أكثر من مؤطر 

بيداغوجي، حيث سهل عليها الطريق، ومكنها من استغالل لوجستيك الجامعة لكتابة األطروحة.

 تخرجت أخيرا، وصادفها الحظ فعقدت شراكة بين نادي المصدرين لطلبة المدرسة العليا للتجارة، الذي كانت 
ترأسه، ونادي تونس للمصدرين. وفي أول لقاء لها مع رئيس نادي تونس للمصدرين للتعريف بنشاط نادي الطلبة، 
وعَدها بالمشاركة في انتداب مدير نادي تونس للمصدرين، وشاركت في المناظرة واختيرت من بين العديد من 
المرشحين للمنصب. كانت تجربة فريدة من نوعها وكانت فرصة لرسم الخطوط العريضة لمستقبلها. تعلمت الكثير 
الكثير بتأطير من رجل صادق )واسمه – كفعله- صادق بن جمعة رحمه اهلل( كان وزيرا بالحكومة التونسية. فمن 
تنظيم الندوات والمعارض والبعثات إلى الخارج وورشات تكوينية، إلى إدارة مجلة داخلية لناد... فكان العمل صلب 
فريق اكتسبت منه التجربة والمهنية ثم الثبات والثقة بالنفس وأخذ القرار. تعاملت مع رجال األعمال من كل مكان 

بلغات عديدة. شاركت في العديد من الملتقيات المحلية والدولية.

الجزء الثاني: مجال عمل المرأة المقاولة في القطاع الخاص
وفي سنة 1998 -بعد تجربة وخبرة- عزمت على خوض معركة حياة سالحها الصدق في القول واإلخالص في 
العمل، فأنشأت مقاولة خاصة متجلية في مكتب تكوين ودراسات )الشريك(، والحقيقة كانت لها منذ البداية رغبة 

في أن يكون لمكتبها سمعة طيبة وشراكة فاعلة مع المؤسسات الخاصة والحكومية.

وفي مجال التكوين المستمر ساهمت مؤسستها في بناء القدرات في التصرف والتسويق والحوكمة وتعاملت مع 
التكنولوجيا وتنقلت للجهات للتدريب والتكوين مع فريق خبراء أو لوحدها لما كان االختصاص في متناولها.

وفي الوقت نفسه سعت إلى تنمية قدراتها الذاتية فكونت نفسها في مجال التواصل والحوكمة مرورا بالتصرف في 
دارة الوقت ووصوال إلى حقوق اإلنسان وحقوق المرأة وهي اليوم تعمل  النزاعات والتصرف في الضغط النفسي واإ
مع فريق عمل بالحكومة على موضوع تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ممثلة عن المجتمع المدني.

كل هذه اإلنجازات لم تأت دون عقبات.

تمويل مشروعها كان أول عقبة يجب أن تجتازها.

يأتي بعدها تغطية مصاريف التصرف من أجور ونفقات قارة، كان أصعَبها كراء المحل فكانت دائما تتذكر قول 
والدها في موضوع الكراء، فقد كان ينصح دائما بسعي اإلنسان إلى أن يكون حرا في ملكه... وحصلت لها حادثة 
شخصية جدا وجدت نفسها بسببها في شهر رمضان دون مأوى مع طفليها، ثم زال الضيق، لتتعلم من الحادثة أن 

المرأة خاصة يجب أن يكون لها بيتها الخاص؛ ألن األيام ال ترحم...

في األول اكترت مقر عملها في وسط العاصمة تحديدا بجهة البلفدير في مكان راق وباهظ الثمن، مكنها هذا المقر 
من بعض الشهرة ثم بعد ذلك انتقلت إلى مكان ثان في منطقة سكنية بالضاحية الغربية للعاصمة بأقل تكلفة. 
كان يوم عملها طويال شاقا لكنه ممتع؛ ألنها أصبحت سيدة نفسها؛ ألنها حققت حلمها وحلم أطفالها إذ مكنتهم 
من الدراسة بمدارس خاصة نموذجية، وكانت أسوتهم إذ تعلموا االتكال على النفس والمثابرة، كيف ال وهم الذين 



ذاكروا لوالدتهم وسهروا معها الليالي للمراجعة واجتازوا االمتحانات معها وتلذذوا بطعم النجاح معا.....

حققت أعلى نسبة من المعامالت في 03 سنوات من العمل، كما حققت أرباحا مالية مكنتها من شراء سيارة جديدة 
تسهل عليها التنقل، عوضت بها السيارة القديمة التي وفرها لها والدها لمجابهة صعوبات التنقل في زمن الدراسة مع 

طفليها.

ثم سعت سنة 2001 إلى شراء مقر لعملها بمنطقة البلفدير وتمكنت من ذلك، وابتدأت مسيرتها المهنية.

وبهذا لم تكن في حاجة للبنك كما قيل لها، لتمتلك السيارة والبيت.

في 09 فيفري 2000 قررت إنشاء شركة تجارة دولية تتمتع بحوافز )بشرط أن ال يفوق عمر المستثمر الحامل 
لشهادة عليا 40 سنة( مع شريك كان له فضل كبير عليها، ساعدها على البروز في عالم األعمال والمجتمع 

المدني، أي تجربتها بالغرفة الفتية العالمية بخزندار، وهو ما سنتناوله في آخر التجربة.

 خريطة الطريق التي رسمتها لنفسها عبارة عن رحلة تتطور في كل مرحلة. والمنحنيات التي قابلتها في الطريق 
ال تتوقعها، ولكن يمكننا أن نحمل معنا خريطة طريق نستفيد منها ونفيد:

1- فتعلمت كيف تنظر وكيف تنصت، ال بعينيها وأذنيها فقط، ولكن بكل حواسها، ومن غير أن تحكم على 
األشياء مسبقا. تنظر وتنصت بقلبها، وتتبع مشاعرها الحقيقية، تنظر إلى ما تقدمه لها روحها.

2- ومن أجل أن تقود بالروح كان لزاما عليها أوال أن تتخلص من كل المشاعر السلبية والسامة التي قد ال تزال 
عالقة بها، حتى تستطيع أن تفهم جيدا حاجاتها المحددة، وحاجات اآلخرين.

3- الوعي باألسئلة التي تقع مع كل تحٍد: من أنا؟ ماذا أريد؟ ما الذي يتطلبه الموقف؟ كان عليها أن تسأل نفسها 
هذه األسئلة بشكل دائم، وتدعو فريقها إلى أن يسأل نفسه تلك األسئلة.

4- أما العمل فيجب على المقاول تركيز جهوده عليه، ففي أي عمل تنجزه يجب أن تكون أسوة لآلخرين. وأن 
تعلم أنك مسؤول عن كل العهود التي تتعهدها، وذلك يتطلب منك دأبا وحماسا، وكذلك القدرة على التعامل مع 

أي حدث، وفي أي ظرف بمرونة وأريحية.

5- وأما التفعيل فالعمل بشكل مستقل عن آراء اآلخرين فيك، سواء أكانت تلك اآلراء جيدة أم سيئة. ولكن ذلك ال 
فشالك،  نما التحرر إلى األبد من األحكام التي يطلقها الناس عليك من أجل مهاجمتك واإ يعني األنانية أو الغرور، واإ

أو بهدف التقرب إليك. فإن التفعيل يعمل على دعمك والفريق الذي تعمل معه.

6- أما المسؤولية فتتضمن اختيار مجازفات محسوبة ال مجازفات عشوائية. فيها النزاهة والتمسك بقيمها الداخلية. 
وأكبر مسؤولياتها قيادة الفريق بوعي أكبر.

يجاد الدعم الخفي الذي يأخذ المرء إلى أبعاد لم تكن فى الحسبان. 7- القدرة على إيجاد الحظ الجيد واإ

كيف يخرج من عامة الناس قادة؟ يخرج في العادة من كل مجموعة قائد يقود فريق العمل. وهناك قادة يخفقون 
وآخرون ينجحون. بعض القادة يخفق بسبب اإلستراتيجيات الخاطئة أو بسبب الضغوط الكبيرة التي يفرضها عليهم 
عملهم ومهماتهم في العمل. وعندما تقع أزمة ينهارون تماما، ويتركون منصب القيادة خاليا. ولما كنا ال نستمع 
إلى قلوبنا وحكمة روحنا، فإن أي مشكلة تقابلنا نحاول أن نجد لها حلوال جديدة نابعة من تقاليدنا وعاداتنا القديمة.

وسنظل نناضل بال هدف، ونغوص في الضباب والرؤية غير الواضحة. ولكنها خرجت من الضباب معتمدة على 
الحكمة الداخلية التي يمليها عليها قلبها، ومن هنا يمكن أن نغوص في مفهوم روح القيادة. تلك الحكمة التي ال 

تجف وال تنتهي؛ ألن مصدرها واحد ودائم على مر التاريخ، متاح للجميع.

المواطن وأكثر  التي تستغل عامل الخوف لدى  الدكتاتورية والمتشددة،  النظم والشخصيات  الكثير من  عايشت 
حاجاته الماسة، وهي »البقاء«. لما دخلت البنك كانت خائفة تبحث عن البقاء لالنتداب... فلم تشعر باألمان ولو 
للحظة واحدة.. وتذكرت شخصا مثل فاتسالف هافيل، الشاعر األديب أول رئيس لتشيكوسلوفاكيا بعد االستقالل، 
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الذي أصبح قائدا ألنه فهم أن حاجة مواطنيه األساسية هي األمان، ثم تحدث معهم عن الوحدة والقيم الشخصية 
التي قمعها النظام السابق لسنوات طويلة. وشخص مثل مارتن لوثر كينج تجاوز مع مواطنيه السود حاجتهم 
الماسة في البقاء، وأعطى لألقلية المقموعة حق التفكير في حاجتها العليا، وهي الكرامة. فتشت كثيرا عن الكرامة 

فوجدتها في المقاولة الخاصة...

وبناء على ما تقدم لم أكن أتصور أن أجد نفسي وبعد 30 سنة من العمل والكد، أمتلك كل هذه الخصائص 
واإلمكانات، مما صّيرني قادرة على احتمال مخاطر العمل للحساب الخاص، وممتلكة لروح المبادرة والمخاطرة 
وتحمل المسؤولية والتعامل بمرونة، ومكتسبة للمهارة في التنظيم اإلداري وبناء القدرات، والثقة باهلل عز وجل، ثم 

مكاناتي، فهدفي من البداية النجاح والتفوق كمقاولة. بقدراتي واإ

البرامج، بسبب األزمات االقتصادية  نتائج اإلخفاق في بعض  للمقاولة، مثل  السلبية  كافحت كثيرا لدفع اآلثار 
والسياسية، ولكن كان أصعبها الغيرة والحسد والمنافسة غير الشريفة.

فمن كل تجربة مخفقة أخرج أقوى أقوى، حتى أستطيع المساهمة بفعالية في الدورة االقتصادية، اعتمادا على 
مهمتي التي أنجزها في بناء القدرات ورفع الوعي بالمسائل التي تتعلق بالحكم الراشد.

فامتلكت بل قل تفجرت بداخلي طاقة إيجابية نمت في خصائص اجتماعية؛ ألجل توفير بيئة أسرية تشجعني 
على االستثمار. كما اكتسبت المرونة في التعامل البشري الذي كنت أجهله فأخاف منه، فأخاف من المجهول... 

ونميت أساليب الحوار والقدرة على التحفيز وخلقت فرص النجاح.

نعم، أصبحُت قادرة على تحقيق النجاح بل أكثر من ذلك تكونت لدي القدرة على بناء القدرات وتمرير سر النجاح 
في الحياة العامة وهذا لعمري من أروع اللحظات وأحسنها وأنا أمثل أمامكم.

الجزء الثالث: سر نجاح هذه المرأة المقاولة
التنمية الحقيقية ال تثمر إال إن كان منبعها داخليا ليس هنالك أسرار للنجاح، ألنه حصيلة اإلعداد الجيد، والعمل 

الشاق، والتعلم من األخطاء واإلخفاقات.

الحلول الخارجية مثل »األسبيرين« تسكن ولكنها ال تجتث الداء.

فالدعم العائلي والعمل الجمعياتي فجرا فّي قدرات لم أكن أعرف أنها كانت بداخلي:

على مستوى العائلة:

كان والدي )رحمه اهلل( أول من ساعدني على اجتياز المصاعب المادية والمعنوية، ثم أكملت ذلك والدتي، ولكن 
وقع فقدانه المفاجئ في 9 فيفري 1997 وأنا على بعد أمتار من الوصول... لم يجعلني أحس بالطعم الكامل 

للنجاح.

ولداي كانا دائما يسنداني، أما زوجي فكان يراوح بين الحّث والتزهيد، حسب التأثيرات الخارجية، »أعني عائلته 
التي تتلخص في شقيقته التي كانت تعمل في البنك....«.

أما على مستوى العمل الجمعياتي وجدت من ساندني وعوضني قليال دعم والدي، كان رئيسا بمؤسسة صناعية 
ميثاقها،  أَسرَِني  الغرفة  هذه  وبحديثه عن  التونسية.  العالمية  الفتية  بالغرفة  وتحديدا  المدني،  بالمجتمع  وناشطا 
وقبلني مشاركة في الغرفة الفتية بخزندار، ألصبح بعد ذلك رئيسة لها، وفي عام 1999 توجُت أحسن رئيسة 
على المستوى الوطني، ثم في سنة 2000 انتخبُت نائبة للرئيس المكلفة بالتكوين، ثم في نفس السنة ُعّينت إلدارة 

المحور الوطني حول موضوع »االقتصاد المادي«، وانتخبت كذلك في المجلس البلدي بباردو.

تعلمت من هذا الشخص عينه التواضع وحب العمل وفي الغرفة الفتية أخذت دروس الحياة، فمن مجال التنمية 
دارة الوقت، والجلسات على الطريقة الديمقراطية، والقيادة، والثقة في النفس  البشرية، والتكوين في كيفية التواصل واإ
وهلم جرا.... إلى المجال المحلي وخدمة المجموعة، ثم إلى مجال األعمال، وهنا جعلت أفيد من بناء عالقات 
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شراكة مع مكتبي. المجال الرابع بالغرفة هو العالمية ومن هذا شاركت في مؤتمرات دولية تقام كل سنة، تعلمت 
منها الكثير على النطاق الشخصي والمهني وبناء عالقات أعمال.

وقد أسند إلي في سنة2001 لقب: شيخ الغرفة العالمية مدى الحياة، تكريما لما قمت به لفائدة المنظمة، ولكي 
أواصل البذل والعطاء لألجيال الشابة القادمة بدون حساب... كما علمني شيخ الغرفة العالمية محمد الزاوية رحمه 

اهلل.

فكان لي موعد مع النجاح مبني على طموحاتي وقدراتي، راعيت فيه قيمي ومبادئي، وتوازني الشخصي والتوازن 
األسري في اآلن نفسه، وذلك لم يكن أمرا سهال.

وفرصة تجربة روح المقاولة مبنية على:

- الرغبة - القرار- الخطة- التطبيق- التركيز- االنضباط- العزيمة- الصبر- االلتزام –اإلنجاز.

وفي األخير كلنا نميل إلى فرض امتحان على اآلخرين ينجزونه.. يسمى اختبار »الكمال« في هذا االختبار نتوقع 
من الناس كماال في أعمالهم ... وحين يخطئون... نحتج... ونغضب ... ونمانع ونقاطع... وننتقد.

فتعلمت أن الكمال هلل عز وجل وأننا ننسى أننا أول من رسب في هذا االمتحان ونحن نفرضه على اآلخرين.. 
فامنحوا الناس حقهم في الخطأ..

التوصيات 
البعيدة حين  القطار...قطار أفق حياتك ومستقبلها، تذكري في كل آن أهدافك  يوم تعقدين العزم على صعود 
تواجهك المشاكل الصغيرة. ابحثي عن الصديق والحليف والداعم والمحفز، ال الخصم والمحبط والمعارض، فأنت 
مضطرة إلى التخلي عن الكثيرين من أجل تحقيق أهدافك، كما أنك مضطرة إلى أن تستعدي للعوائق... وتغامري 
باإلخفاق مرات ومرات كي تجدي طريق النجاح. أيقظي القوى اإليجابية فيك لتحتلي مساحات وعي فكري في 

تجاربك اإليجابية...

وابتكري وأبدعي فكل فعل إيجابي يمنحك المزيد من اإلصرار، بدل االستسالم لخياالت سلبية. ومثلما قال )هنري 
فورد( عندما يبدو أن كل شيء يعاندك ويعمل ضدك، تذكري أن الطائرة تقلع عكس اتجاه الريح، ال معه.

نما هو أال يكون لك هدف في الحياة. كما أن اإلخفاق ليس هو عدم بلوغ الهدف، واإ

اإلخفاق هو بعبارة يسيرة فرصة جديدة لكي تبدأ من جديد، ولكن في هذه المرة بذكاء أكبر. يمكنك أن تفعلي أي 
شيء تريدينه – لكن ال يمكنك أن تفعلي كل شيء تريدينه!

تعلمت من تجربتي الخاصة أن النجاح في عالم األعمال ليس نتاج الشهادات العليا فقط – إنه نتاج التجربة والتعلم 
من األخطاء وعدم اليأس. فتصرفي كما لو كانت أفعالك ستغير العالم – وهي كذلك بالفعل....

فكل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة، وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة، فتقبل األلم واستعد للنجاح.

فلوال النسيان لما بدأ اإلنسان حياة جديدة في كل يوم... فسبحان الذي يعرف ماذا نريد ويعطينا فوق ما نريد.

وأخيرا أود أن أبوح لكم بأقوى أسرار النجاح...

إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.*

* اآلية 11 من سورة الرعد
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2- التحكم في سوق المال واألعمال

أ. عبير عودة
)دولة فلسطين(
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مقدمة
هي شخصية اقتصادية فلسطينية تشغل منصب المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية منذ سنة 2009، 
وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في فلسطين. وتعّد عبير عودة من أهم الشخصيات النسائية في فلسطين في 

مجال االقتصاد.

النشأة
ولدْت في قريٍة قرب مدينة رام اهلل في أسرة متوسطة الحال، وهي ثاني طفل ألبويها.

الدراسة
كانت عودة متفوقة في دراستها في جميع المراحل التعليمية، وفي المرحلة الدراسية األخيرة تزوجت، والزواج لم 
يمنعها من إكمال دراستها الجامعية، إذ ساندها زوجها وعائلتها، وأنجبت عبير ابنتها األولى في تلك الفترة، فكان 
ا متفانية وطالبة متفوقة، حيث لم يؤثر زواجها أو إنجابها األول، على مسيرتها العلمية،  التحدي الذي فازت به أمَّ
فقد وصلت الليل بالنهار إلى أن حصلت على الشهادة الجامعية األولى في المحاسبة )بكالوريوس محاسبة من 

جامعة بيرزيت/فلسطين( وكان ذلك زمن إنجابها الثاني.
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الحياة العملية
عملت عودة في البداية مدققًة للحسابات في شركة خاصة، وفي ذلك اإلّبان أنجبت طفلتين فأصبح لديها أربع 
بنات. لم تتوان عبير في تحقيق طموحها بالتقدم المستمر واالجتهاد في العمل، فبدأت في تلك الفترة بالدراسة 
للحصول على شهادة التدقيق األمريكية، وكانت تلك الفترة من أصعب مراحل حياتها، فهي حينئذ زوجة لها أربع 
طفالت، ومسؤولة عن بيتها، واضطرت إلى العمل في وظيفة أخرى لتستطيع سّد تكاليف الدراسة والسفر، لنيل 

تلك الشهادة.

 إثر عودتها من الواليات المتحدة بعد حصولها على شهادة التدقيق األمريكية شغلت منصب خبير مالي في 
مشروع للبنك الدولي، الذي استمر عملها فيه ثالث سنوات، وفي الوقت الذي أدارت فيه المشروع من الناحية 
المالية واالستشارية بنجاح، التحقت بالجامعة مرة أخرى الستكمال دراستها العليا، فتحصلت على شهادة الماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة نورث ويسترن في شيكاغو، وقد تمكنت من تحقيق هذا في عامين من التحاقها 
دارة المناطق  بالبرنامج. وعند انتهاء مشروع البنك الدولي عملت عودة مراقبا رئيسا في شركة فلسطين لتطوير واإ

الصناعية.

انضمت فيما بعد إلى فريق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وأسست قسم التحليل المالي لدى الوكالة، الذي شهد 
له باالتقان والمهنية، وبذلك تمكنت من تأسيس قاعدة صلبة من الخبرة في مجال التحليل المالي، إضافة إلى 
شبكة واسعة من العالقات المهنية، خصوصا مع رئاسة الوزراء، إلى أن طلب منها دولة رئيس الوزراء الدكتور 

سالم فياض رسميا شغل منصب المدير العام لهيئة سوق رأس المال.

أصبحت بذلك عودة أول امرأة تشغل منصب المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية منذ تأسيس الهيئة، 
وانضمت إلى نخبة من قياديات الوطن في المجال االقتصادي. وبعد شغلها هذا المنصب بشهور تمكنت من 
تحفيز العمل الجماعي من خالل تشكيل فرق العمل الفنية ليصير العمل تعاونيا، وأصبح شاهدا على بصمة 
النجاح المشترك، وتعزز االنتماء إلى المؤسسة. كما دعمت تطور النساء ونهوضهن في المؤسسة، من خالل 

تشجيع توظيفهن في الوظائف المتاحة.
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وقد شهدت الهيئة تطورا نوعيا في المجال الفني واإلداري، وتعّد إدارة الهيئة من أصعب المهام التي توكل لشخص 
ما؛ ألنها تجمع ما بين أربع مؤسسات في مؤسسة واحدة، حيث يتمحور عمل الهيئة حول الرقابة واإلشراف على 
القطاعات المالية غير المصرفية في فلسطين، وهي قطاعات: التأمين، واألوراق المالية، وتمويل الرهن العقاري، 

والتأجير التمويلي.

 فأصبحت الهيئة تتحلى بإجراءات عمل موحدة منظمة وفقا ألفضل المعايير الدولية، وباتت تشغل عضوية عدد 
من المنظمات الدولية المشهود لها، إذ يعّد االنضمام إليها دليال على اتباع الهيئة الممارسات الفضلى في مجال 

عملها.





3- مواجهة التحديات

أ. فوزية عبد المحمود ناشر القباطي*
)الجمهورية اليمنية(

*رئيس مجلس سيدات األعمال اليمنيات.
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مقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل محمد بن عبد اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم.. وبعد..

يتطلب تحقيق التنمية المنشودة في المجتمع، رفع المشاركة الواسعة للمرأة والرجل 
»معا« على السواء، إذ ال يمكن أن تتحقق تنمية شاملة دون مشاركة فعلية لقطاع 
في عملية  المرأة  إشراك  أهمية  تزداد  لذلك  نصفه؛  حقيقًة  المجتمع هو  من  واسع 
التنمية االجتماعية التي تؤدي إلى تعزيز العملية اإلنتاجية، ومنها يكون التقليل من 
الفجوة الموجودة بين الرجال والنساء من حيث اكتساب المهارات واستثمار قدراتهن 

وتمكينهن.

اإلخوة واألخوات..

يسعدني كثيرا أن أقدم تجربتي في المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية )المقاولة 
وريادة األعمال النسائية(، وقد رأيت أن من األهمية طرَحها أمام المشاركات في 
األعمال  ممارسة  في  اليمنيات  أخواتهن  تجربة  من  بنموذج  لتعريفهن  المؤتمر؛ 

التجارية.

وسوف أقدم تجربتي من خالل تلخيص مسار سنوات )عقدين( من العمل في النشاط 
المباشرة،  المباشرة وغير  والنجاحات  والعراقيل  اإلخفاقات  والتركيز على  التجاري، 

وعرض أهم الدروس المستفادة والمكتسبة.

وسألقي تجربتي في شكل مقدمة ومحاور وخاتمة.
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المحور األول: نبذة مختصرة من مساهمة المرأة اليمنية في النشاط االقتصادي
المشاركة االقتصادية للمرأة اليمنية

معدل المشاركة االقتصادية للمرأة اليمنية في العملية االقتصادية متدّن جدا، قياسا إلى معدل مشاركة الرجال فيها، 
الذي فيفوقه بستة أضعاف.

 فالفجوة بين الجنسين في سوق العمل اليمني واسعة، حيث يقابل )18( من اإلناث )100( من الذكور. وعدم 
تحقيق االقتصاد اليمني النمو الكافي إجمااًل، جعل فرص انضمام اإلناث إلى القوى العاملة ضعيفا مقارنًة بفرص 
الذكور، ما ترك كثيرا من المتعلمات خارج سوق العمل بسبب االفتقار إلى فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب 

اإلناث والذكور معًا.

ومع ندرة الوظائف، ينصرف التفضيل إلى الرجال دون النساء، وزيادة على هذا إذا نجحت المرأة في االنضمام 
إلى القوى العاملة، فغالبا ال تترقى إلى أعلى المناصب اإلدارية والقيادية، كما أنها تعمل في نطاق وظائف تعليمية 
واجتماعية. ورغم وجود العامالت في القطاعين الحكومي والخاص، ال يزلن بأعداد أقل من الرجال وفي مواقع 

وظيفية غير قيادية، سوى بعض النساء الالتي حصلن على مواقع قيادية )وزير، وكيل وزارة، مدير عام ...(.

ويعّد القطاع العام أكثر القطاعات توظيفا للمرأة، أما القطاع الخاص فتوظيفه لهن قليل العتبارات ربحية خالصة، 
ويعلل ذلك بظروف متعددة، مع وجود فوارق نسبية لصالح الذكور، من حيث الترقية والمكافآت والسفر والتدريب.

• توزيع نشاط المرأة االقتصادي
توضح بيانات مسح القوى العاملة، ارتفاع مساهمة المرأة اليمنية في قطاع الزراعة بمعدل )83.5%( من مجمل 
قوى عمل النساء، وهذا يعكس الطبيعة األسرية لمشاركة المرأة، والحالة الريفية ألنشطتها، كون الزراعة نشاطا 
ريفيا، أما مساهمة المرأة في المهن الحديثة فال تزال نادرة، ويالحظ أيضا انخفاض نسبة اإلناث صاحبات األعمال 
)ربة العمل( حيث لم تتجاوز النسبة )0.04%( مقابل )2.7%( للرجال، بينما تصل نسبة من يعمل لدى األسرة 

بدون أجر، من النساء إلى )61.9%( مقابل )12.8%( من الرجال.

واعلموا أن المرأة اليمنية قوة إنتاجية هائلة، خصوصا أن الريف اليمني يعتمد أساسا على عمل المرأة، إال أن 
حظها في القطاع العام ال يزال دون المستوى، نتيجًة لعوامل متنوعة من بينها ضعف القطاع اإلنتاجي وتدني 
تعليم المرأة، مضافا إلى عوامل أخرى كالزواج المبكر الذي ال يسمح للفتاة بإكمال تعليمها، فضال عن قلة التحاق 

الفتيات بالتعليم المهني والفني.

المحور الثاني: بدايتي في األعمال التجارية )االنتقال من العمل الوظيفي إلى العمل التجاري(
بعد تخرجي من الجامعة عملت موظفة مدة 16 عاما في عدد من شركات السياحة والسفر، عملت في مصر 
وعمان وأبو ظبي، وعندما عدت إلى اليمن وكنت أملك خبرة واسعة في هذا المجال فكرت في إنشاء شركة سفر 

وسياحة.

• أنواع األنشطة التي مارستها )السياحي- الخدمي- التوكيالت التجارية )2012-1997(
دارة  في مجتمع تقليدي محكوم بنزعة ذكورية كالمجتمع اليمني يعّد نشاط المرأة في ميدان البيع والشراء واالمتالك واإ

مشروعات خاصة، أمرا استثنائيا ونادرا، لكنه حدث..

أسست )شركة االتحاد للسفر والسياحة بالشراكة مع مستثمر، من 1997 إلى 2001(.

وكانت تنشط الشركة في بيع التذاكر وعمل برامج سياحية للسياح والتسويق لجلب سياح إلى اليمن. أثناء عملي 
واجهتني جملة من التحديات نتيجة المشاكل األمنية واختطاف السياح؛ لذلك لم أستطع تسويق »جروب واحد« 
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إلى اليمن، إضافة إلى أن المنافسة مع الشركات العالمية المفوجة للسياح في توقيع العقود كانت غير شريفة، 
األمر الذي كان السبب في إغالق الشركة، إذ تراكمت اإلحباطات حتى غّيرت المجال.

في الوقت الذي كانت شركة السفر والسياحة تواجه الضغوطات في السوق، جالت بخاطري فكرة إنشاء مشروع 
في المجال الخدمي قريبا من المرأة.

الكمال لألزياء( من عام  الشرقية )دار  النسائية  الجالليب  لبيع  نسائيا  اتصاالت ومعمل خياطة  فأنشأت مركز 
1998 حتى عام 2004، كان المركز مكونا من جزأين، معمل للخياطة ومعرض لمنتجات الدار خالل تلك المدة.

المجتمع اليمني في هذه المدة كان غير متقبل للمشاركة الواسعة للنساء، خصوصا في هذا المجال، وكان دخولي 
له أول اختراق للسيطرة الذكورية على ميادين التجارة واألنشطة الخاصة، من المرأة اليمنية.

خالل المدة التي كان معمل الخياطة والتطريز يتأرجح كان )مركز البتراء لالتصاالت المحلية والدولية( الذي 
تأسس عام 1998 واستمر حتى عام 2006، يعمل في أحد األحياء بالعاصمة صنعاء. مركز االتصاالت حينئذ 
كان يعد مشروعا كبيرا ومن أوائل مراكز االتصاالت في اليمن، حتى أن جميع مراكز االتصاالت التي أنشئت بعد 

ذلك كانت بالديكور نفسه واأللوان نفسها، وكان نظام العمل داخل المركز من ورديتين.

وفي ذلك الحين أيضا فتحت مطعم )بيت الفلفل( من عام 2002 حتى 2005، وكان المطعم يشّغل عددا كبيرا 
من العمالة.. ويدر مدخواًل جيدا، ولكن قابل ذلك خسائُر كثيرة وعقبات وتحديات، أبرزها من الحكومة )الضرائب 

والجبايات والصحة( مع أن كل اإلجراءات سليمة.

بعد كل هذه األعوام والخسائر المتالحقة بالماليين، اعتاد المجتمع النظر إلى هذا النشاط بسمة ذكورية ال تقبل 
القسمة على اثنين، وال طاقة للمرأة بتحمل أعبائه ومشكالته، مع أن عوامل السوق وشروط المنافسة هي التي 
تحكم نجاح أي مشروع أو فشله. وبسبب األعراف اليمنية االجتماعية السائدة كان من الصعب اإلشراف المباشر 
على العمل، إضافة إلى غياب العمالة األمينة، كرهت االستمرار في هذا المشروع، ووصلت إلى قناعة مجالها:

» ال يمكن أن أنجح في أي عمل ما لم أكن أنا على رأسه وأديره مباشرة«

في عام 2006 أسست شركة )ماجيك للتجارة الدولية( وهي تنشط في التوكيالت التجارية والتجارة العامة، وأنا 
أرأسها حتى اآلن وأديرها بنفسي. الشركة تنقسم إلى قسمين:

- قسم ميديا التوكيالت اإلعالمية الخاصة بالدراما ومسلسالت األطفال والمسلسالت الثقافية والوثائقية، حيث يمّول 
أغلب المحطات اليمنية.

- قسم التجارة العامة )تجارة المنظفات صديقة البيئة، الخاصة بالمستشفيات والفنادق والمطاعم( زيادة على تجارة 
الطاقة المتمثلة في إنارة الشوارع والمدارس والحدائق، لكن هذا النشاط متوقف بسبب أن أغلب أعماله تنجز بطريق 

المناقصات، والمرأة ال تستطيع الحصول على مناقصات بسبب غياب الثقة بالمرأة.

أنا راضية عما تحقق من نجاح مقابل الخسائر السابقة.. اإلصرار والعزيمة والصبر أساس النجاح.. ال تسمحي 
للظروف أن تقهرك بل اقهري كل الظروف..

• العقبات والتحديات 
إن العوائق المرتفعة في بيئة ممارسة أنشطة األعمال، تشكل –عموما- رادعا وحاجزا كبيرا أمام النساء قياسا 

على الرجال.

األعراف  عن  فضال  التجارية،  األعمال  تشريعات  نطاق  خارج  الواقعة  القوانين  بمقتضى  التفضيلية  فالمعاملة 
االجتماعية واالتجاهات السلبية السائدة نحو النساء العامالت، ال تؤدي إلى زيادة تنشيط قدرة النساء على تنظيم 
مشاريع العمل الحر، فال يمكن االرتفاع إلى أدنى ما يتطلب رأس المال الالزم لبدء النشاط التجاري، مع طوُل 

مدة استكمال اإلجراءات وارتفاع التكاليف المصاحبة.
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ما زالت المرأة ال تمتلك قدرة متساوية على الوصول إلى الفرص االقتصادية المتاحة، وبالقدر نفسه ما زالت تواجه 
العوائق داخل سوق العمل وخارجه، مع ما لها من إنجازات تعليمية محققة.

إمكانية الوصول إلى التمويل ليس العائق الوحيد أمام سيدات األعمال، فاستشراء الفساد يشكل عائقا آخر أمامهن.

المحور الثالث: النجاحات والمكاسب
سعيت إلى تأسيس مكتب لسيدات األعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء ونجحت في ذلك، 

وكان لرئيس الغرفة حينئذ محفوظ شماخ - رحمه اهلل- أثر كبير في تشجيعنا.

استقطب المكتب عددا مقبوال من سيدات األعمال، وتمديدا لذلك محاكاة للجان المتخصصة في االتحاد العام 
للغرف التجارية الصناعية، اعتمدت لجنة لسيدات األعمال.

وبعد أقل من 3 أعوام من استحداث مكتب لسيدات األعمال تحت مظلة غرفة التجارة، ُشكل مجلس لسيدات 
األعمال اليمنيات في نوفمبر 2007، ِكيانا نسويا خاصا ينظم ويرعى أنشطتهن االستثمارية.

• نبذة مختصرة من نشأة سيدات األعمال في اليمن
في السنوات األخيرة ظهرت سيدات األعمال اليمنيات بشكل أفضل، وقطعن شوطا كبيرا، فهن يمتلكن أفكارا كثيرة 

ومشاريع طموحة، ويعد هذا نجاحا بالنظر إلى ثقافة المجتمع الذكورية السائدة.

يمانا من قيادة القطاع الخاص الممثل في االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في الجمهورية اليمنية، بالمهمة  واإ
الجليلة لهذه الفئة في التنمية االقتصادية، بادر إلى إيجاد كيان خاص لسيدات األعمال في االتحاد العام للغرف 
التجارية الصناعية، وله فضل السبق في ذلك، وامتدادا لهذا األمر أسس مجلس سيدات األعمال اليمنيات يوم 
األحد 4 فبراير 2007، بإشراف الجهات المختصة لدى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وذلك مواكبة لما تشهده 
الحركة االقتصادية النسوية في الوطن العربي والعالم، ودعما للشراكة بين سيدات األعمال اليمنيات ومجالس 
سيدات األعمال وجمعياتهن في الوطن العربي، مما يخلق فرصا للتعاون االقتصادي والتنموي بما يخدم التطلعات 

المستقبلية في تنمية االقتصاد الوطني.

• النشاط االقتصادي لسيدات األعمال
تنشط سيدات األعمال في اليمن في مجاالت مختلفة، المقاوالت، وبيع السيارات، والتوكيالت التجارية، والصناعات 

الصغيرة، وتقطير العطور، وصناعة البخور وتغليفها بشكل يحمل الطابع اليمني.

كما تنشط في العديد من القطاعات االقتصادية، مثل القطاع الصناعي والخدمي والسياحي والزراعي والعقاري 
والتجاري، ولكن بنسب ما زالت قليلة.

والنشاط الصناعي تمحور في القطاعات اإلنتاجية والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، كصناعة المالبس 
الصحي  المجال  الخدمي واالستثمار، في  القطاع  اليمنيات في  الغذائية. وتساهم سيدات األعمال  والصناعات 
والتعليمي، والمراكز التجارية، وتنشط كذلك في صناعة التحف والهدايا والوكاالت السياحة. ويعد القطاع الزراعي 
لى  الجماعي، واإ العمل  إلى تطوير  التي تنشط فيها سيدات األعمال، لكنهن بحاجة ماسة  المجاالت  من أكثر 

المساندة القوية الفاعلة التي تصب في تنمية قطاع سيدات األعمال وتطويره.



الخاتمـة
لم يعد المجتمع اليمني رافضا للعمل المهم الذي تبذله المرأة في مجال االستثمار والمنافسة، فثمة سيدات أعمال 

زاحمن الرجال وتميزن بالنجاح، مبشرات بظهور مجتمع لسيدات األعمال اليمنيات.

تجارب سيدات األعمال أسست لتحول بنيوي في ثقافة المجتمع وفي األنماط السائدة تجاه المرأة، مع أن المرأة 
اليمنية هي امرأة عاملة ومنتجة في كل العصور.

 أثبتت المرأة اليمنية أنها تتحلى بقدرات عالية ومهارات كبيرة، وقد بدأت بالظهور في األنشطة المختلفة، خصوصا 
في مجال إدارة األعمال، حيث تشغل منصبا قياديا مهما فيه، وتشارك بشكل فعال في بناء االقتصاد من حيث 
إدارتها للمؤسسات والمشاريع الخدمية واإلنتاجية وغيرها، وأصبحت اليوم تقدم عمال مهما مؤثرا في مختلف مناحي 

الحياة.

واهلل ولي الهداية والتوفيق ...
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لقد أخذ التمويل القسط األكبر من النقاش الذي دار حول مدى إمكانية تحول النساء العربيات إلى سيدات أعمال 
قادرات على المنافسة والنجاح. وفي مقام ثان تمت اإلشارة إلى مشكلة المحيط المناوئ الرتقاء المرأة إلى هذا 

المستوى من النشاط كما أشارت تجربة اليمن.

وقد اتضح من خالل النقاش الذي دار بين الحاضرين أن طبيعة الظروف المساعدة على ارتقاء المرأة إلى مستوى 
العمل  تنظيم  التشريعات وأساليب  متقدمة من حيث  بلدان  فهناك  إلى اآلخر.  بلد  سيدات األعمال مختلفة من 
بين سيدات األعمال على بلدان أخرى مازالت تعرف تشريعات فيها تمييز بين النساء والرجال. كما أن المحيط 
االجتماعي والثقافي مختلف من بلد إلى آخر في درجة تقبله ألن تتحول المرأة إلى سيدة أعمال. لذا كانت هناك 
دعوة ملحة إلى ضرورة االستفادة من خبرة البلدان العربية التي سارت بها المرأة شوطا في مجال ريادة األعمال 

لتعم التجربة العالم العربي.

وقد تم التركيز على ضرورة االستفادة من خبرة مملكة البحرين التي تم عرضها في جلسات المؤتمر وبخاصة في 
مجال التنسيق مع المنظمات التابعة لألمم المتحدة والمعنية باالستثمار مثل »اليونيدو« التي أقامت نظام تنسيق 
وتبادل الخبرات مع المؤسسات الصناعية البحرينية مما مكن هذه األخيرة من الحصول على تسهيالت ومساعدات 

تقنية في مجال االستثمار ال شك أنه كان لها انعكاس على المقاولة النسائية.

 وقد تم التركيز على الدور الذي ينبغي أن تلعبه منظمة المرأة العربية في هذا المجال حيث أنها بفضل مثل هذه 
اللقاءات التي تساهم في تبادل الخبرات والتجارب ومعرفة الخطوات التي خطاها كل بلد يمكنها تسريع وتيرة ارتقاء 

المرأة إلى درجات أفضل.

وحظيت فكرة التجارة العادلة لتشجيع المنتجين في الدول الفقيرة والنامية على تصدير منتوجاتهم وعلى المنافسة في 
السوق العالمية، باهتمام المشاركات الالئي أبرزن بالفعل الدور السلبي الذي يلعبه االنفتاح على السوق العالمية 
دون مراعاة خصوصياتنا المحلية. فكثير من المبادرات تموت في المهد بسبب عدم قدرتها على منافسة المنتوج 

األجنبي الذي أصبحت القوانين الدولية تسمح له بدخول السوق المحلية بدون حواجز في بعض األحيان.

 وفي ظل غياب سياسات تشجيع االستثمار المحلي وتشجيع االستيراد المتحكم فيه من قبل مجموعات مصالح 
ضيقة دعت المشاركات الحكومات إلى ضرورة أخذ بعين االعتبار فكرة التجارة العادلة وتعميم مدلولها وتطبيقها 

على المستويين المحلي واإلقليمي العربي على األقل. 

لى أن يحين ذلك دعت إحدى المشاركات إلى ضرورة إدراج برامج تكوينية في جميع مستويات التكوين للعمل  واإ
ولو على المدى البعيد للقضاء على ثقافة تفضيل المنتج األجنبي والمسّير األجنبي المهيمنة على العقلية العربية 
منذ عقود من الزمن. وفي هذا المجال تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور وسائل اإلعالم للترويج للسلع المحلية 
بصفة عامة وتلك التي تنتجها النساء على وجه الخصوص، مع اإلشارة إلى صعوبة المهمة والحاجة إلى وسائل 
لى ميزانيات تسويق معتبرة، باعتبار أن المستهلك ال يمكنه أن يشتري سلعة على أساس أنها منتجة  دعم كبيرة واإ
من امرأة أو تشرف على إنتاجها امرأة إنما يشتريها لقدرتها التنافسية. وهنا تصبح حمالت الترويج للسلع والخدمات 

وكذا لصورة سيدات األعمال أمرا تحكمه شروط المنافسة التجارية واقتصاد السوق بالنسبة لكافة المنتجات.
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وفي نفس هذا اإلطار المتعلق باإلعالم طرحت المتدخالت مسألة الصورة التي ينقلها اإلعالم عن سيدة األعمال 
والتي ينبغي أن تكون إيجابية وال تكرس فكرة استحالة ولوج المرأة عالم األعمال وأنه من اختصاص الرجال فحسب.

وخلصت المشاركات في األخير إلى االتفاق على جملة من التوصيات أهمها:

قدوة  لتكون  بروزها  أمام  الحواجز  وكسر  العربي  الوسط  في  الناجحة  األعمال  سيدة  لصورة  الترويج  أهمية  1ـ 
للمقاوالت الشابات وعامال محفزا لهن للوصول إلى هذه الدرجة.

2ـ ضرورة العمل على وضع حد للصعوبات التي تقف في وجه المرأة من أجل الحصول على تمويل مناسب 
لمشاريعها وبخاصة عند االنطالقة أي تلك المشاريع الصغيرة التي عادة ما تبدأ بها المرأة نشاطها االستثماري.

زالة تلك التي مازالت تميز  3ـ تبسيط التشريعات التي مازالت تحد المرأة عن النشاط واالرتقاء في سلم الريادة، واإ
بين النساء والرجال في العمل االستثماري في بعض البلدان العربية واالستفادة من خبرات البلدان التي عرفت 

تقدما في هذا المجال.

4ـ التنسيق مع المنظمات ذات الطابع االقتصادي خاصة منها التابعة لمنظمة األمم المتحدة للحصول على مزيد 
من التقنيات وأساليب تطوير النشاط المقاوالتي وريادة األعمال.

5ـ تسهيل مشاركة المرأة في المعارض الدولية لمزيد من االحتكاك مع سيدات أعمال في الدول األجنبية واالستفادة 
من أساليب تطوير عملها والتنسيق فيما بينها.

6ـ تشجيع البحث في موضوع ريادة األعمال النسائية لمعرفة آليات جديدة لتطوير النشاط النسوي واكتشاف نقاط 
القوة والضعف في هذا المجال.

7ـ ربط النشاط المقاوالتي النسوي بالبحث التطبيقي لتجديد أساليب العمل لدى المرأة ومواكبة ما يحدث من تطور 
باستمرار، وتمكينها من األفكار الجديدة التي تساعدها على التطور والمنافسة.

8ـ تثمين دور اإلعالم في مجال تقديم صورة إيجابية عن المرأة المقاولة أو سيدة األعمال، وفي ذات الوقت الترويج 
لمنتجاتها وللدور الذي تقوم به في مجال تطوير االقتصاديات العربية.

9ـ تشجيع التفكير في الريادة لدى المرأة منذ مرحلة الطفولة باعتبار أن االلتحاق بمجال األعمال يتعلق بالمحيط 
األسري والثقافة السائدة في المجتمع فضال عن توفر الشروط الموضوعية المتعلقة باإلمكانيات والوسائل.



الجزء الرابع

 املقاولة النسائية

 يف جمال السياحة واخلدمات

* يسرت األستاذة شبيلة العايب، كلية العلوم السياسية واإلعالم- جامعة الجزائر 3 )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية( ألعمال الجلسة التي احتوت على أوراق هذا الجزء.





مقدمة
قطاعان يبدوان في غير متناول المرأة، أحدهما ترفضه التقاليد واألعراف والبيئة المحلية، واآلخر ُتمليه خاصيته 
الخشنة والصلبة التي يبدو للوهلة األولى أنها ليست في متناول المرأة، هذان القطاعان هما: السياحة والبناء. وقد 

كانا موضوع الجلسة الرابعة لهذا المؤتمر الرابع.

إال أن المرأة العربية استطاعت ليس فقط أن تقتحمهما بل أن تنجح فيهما معا: في السياحة والبناء. وفي البناء 
أكثر حيث كان المؤتمر مناسبة ألن تتعرف النساء العربيات على نموذجين كالهما مبهرا بخاصيته وقدراته وكيفية 

تحقيقه النجاح.

السيدة سالمة محمد عبد الهادي مينة المعروفة بـ »ماما مينة« هي اآلن امرأة متقدمة في العمر إال أن تاريخها 
في المقاولة ونشاطها الدؤوب، مازاال يدفعانها باتجاه مزيد من الحركة ومزيد من العطاء...

القارتين اإلفريقية  بلدها فحسب بل في  العمال، ليس في  السكنات، ومن تشغيل مئات  بناء مئات  تمكنت من 
واآلسيوية. لقد تمكنت بإرادتها الفذة وعزيمتها التي ال تلين من أن تكسر الحواجز التي اعترضتها عند االنطالق 
وتحقق الغاية التي سطرتها لنفسها، مؤكدة بال مجال للشك، اآلن أمام الحاضرات، ما كانت تتساءل بشأنه القاعة 
منذ افتتاح المؤتمر أن األساس في االنطالق والنجاح هي اإلرادة والعزيمة الصلبة. المرأة إذا أرادت تستطيع، 
وباقي المتغيرات لن تكون سوى عوامل مساعدة داعمة لها، أو معرقلة، عليها أن تواجهها بالحزم والقوة الالزمتين 

وال تستكين.

وقد تمكنت من ذلك، وهي اآلن تقدم تجربتها من البداية، من الخطوات األولى، لكي تكون قدوة للمقاوالت الشابات 
الحاضرات، وقد كانت بالفعل...

والمرأة الثانية التي أبهرت هي األخرى بعرضها، كانت السيدة فتيحة عباس زوجة آيت قاسي من الجزائر صاحبة 
شركة "روسكيروس"، التي لم تتحكم في التعبير عن عواطفها وهي تنهي عرض قصة نجاحها أمام الحاضرات، 

بل حبها ألبنائها وزوجها ووطنها والمقاولة.

 لقد نجحت بالفعل حيث قيل لها لن تنجحي، وتمكنت من أن تبرهن للمحيط المناوئ لها أنها تستطيع أن تكون 
األم والزوجة والمقاولة الناجحة التي تساهم في بناء بلدها الذي أحبته كما أحبت أسرتها وأبناءها تماما، ومستعدة 

للتضحية من أجلهم جميًعا.

إنها تشعر اليوم، وهي تعرض أمام المؤتمرات من كافة البالد العربية المشاركة، ما أنجزته من طرق، وما رّكبته 
من شبكات ألياف بصرية، وما بنته من مجاري وأحواض، ومساكن للخواص، أنها بدون شك قد تركت بصمتها 
في بلدها، وهي التي تعترف بأنها مدينة له بتعليمها وتكوينها من جامعة وهران إلى التربصات الميدانية والعمل في 
القطاع العام، إلى أن صارت ما هي عليه اآلن، وأصبحت شركات دولية متعددة الجنسيات مثل شركة "كورنيق" 
األلمانية تطلب تمثيلها في الجزائر وتدخل في شراكة معها معترفة بمكانتها وبأحّقيتها في الشراكة، ومتعاملة معها 

على أساس ما تملك من مقدرات في اإلنجاز وكفاءة فنية وليس على أساس أنها امرأة من هذا الجنس أو ذاك.
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لقد أثبتت السيدة آيت قاسي من خالل عرض تجربتها للحاضرات كما األستاذة سالمة محمد عبد الهادي مينة كيف 
أن القدرة، والكفاءة هما وحدهما القادرتان على إلغاء صفة التمييز بين الجنسين والنظر لهما في بعض األحيان 

أدنى أو أعلى من اآلخر بدل النظر لهما كنوع اجتماعي كل له مكانته.

ولم تكن هذه الجلسة الرابعة متميزة فقط بهذين النموذجين اللذين تحدثا عن نفسهما بنفسهما، في قطاع مشترك 
هو البناء واألشغال العامة، إنما كانت فرصة أخرى لكي تستمع الحاضرات إلى واقع المرأة في قطاع آخر مازال 

غريبا عن نشاطها إال ما ندر: قطاع السياحة.

الثقافة العربية بكونه من األوساط التي ال تليق بالمرأة الرتباطه باالتصال المباشر  لقد ارتبط هذا القطاع في 
باألجنبي والغريب ذي العادات المختلفة وأحيانا المتناقضة مع العادات المحلية ليس من المقبول أن ُتقَحم فيها 
المتميزة في هذه الجلسة  إيهاب عمارين صاحب الورقة  المهندس  التعامل معها، بما أسماه  المرأة أو يقبل لها 
بـ "ثقافة العيب" السائدة لدى عّينة المجتمع المدروس الريفي والمحافظ بطبعه والذي يرى أنه من غير المقبول 
اجتماعيا أن تعمل الفتاة في مجال الخدمات السياحية المباشرة كالفندقة والضيافة والداللة السياحية، خاصة في 

المجتمعات المحلية المحافظة.

وعليه فقد أبرز من خالل الحالة التي درسها "جمعية سيدات األنباط" بأن السياحة ال تعني فقط تقديم الخدمات 
نتاج. المباشرة للزبائن األجانب أو المحليين إنما هي أيضا صناعة واإ

وهذا البعد هو الذي ينبغي أال يغيب عن المرأة: أن ُتنتج بيدها أو في معملها ما يمّكن من التعريف ببلدها من 
صناعة تقليدية وغيرها وفي ذات الوقت ما يدر عليها من مداخيل تستغني بها عن اآلخر.

ومن هنا أعاد البحث المقدم في هذا اإلطار صوغ الطرح التقليدي حول ما إذا كان على المرأة أن تشتغل مباشرة 
في قطاع السياحة أم ال، إلى الطرح الصحيح المنطلق من فكرة النشاط المقاوالتي الذي يقول: كيف يمكن للمرأة 
أن تساهم في تطوير اقتصاد بلدها وفي ترقية ذاتها من خالل المقاولة السياحية؟ أي كيف تبرز أنها قادرة على 
إخراج نفسها من تلك الدائرة الضيقة التي يريد الوسط الذي تعيش فيه إبقاءها ضمنها إلى دائرة أرحب تتمثل في 
اقتحام قطاع أصبح ُيعرف عالميا بأنه من مصادر الدخل األساسية للدول المتقدمة والنامية والفقيرة على حد سواء 
خاصة تلك التي ليست لديها مواد خام للتصدير أو محروقات تستند عليها في تطوير اقتصادها وتحقيق التنمية.

بدا  الذي  الضيق  الجانب  من  بالحديث  ينتقل  أن  عمارين  إيهاب  المهندس  استطاع  الزاوية  هذه  من  وانطالقا 
وكأنه محصور في تقديم الخدمات المباشرة للسائح األجنبي بالخصوص إلى الجانب األرحب المتعلق بالصناعة 

المرتبطة بالسياحة حيث تتبدل تماما منهجية التعامل مع موضوع المرأة وهذا القطاع.

وبالفعل فاألمر انطالقا من هذه الزاوية يصبح متعلقا بما ينبغي توفيره من وسائل دعم للمرأة القتحام هذا المجال 
أو  تزداد،  فيها  اإلناث  نسبة  مافتئت  التي  العالية  والمعاهد  السياحي  التعليم  كمدارس  بالتكوين  تعلق  ما  سواء 

الجمعيات والتعاونيات الشبانية وبرامج التدريب وبناء القدرات التي تستهدف المرأة في القطاع السياحي.

وهكذا تم التطرق إلى الموضوعات الثالثة بالموضوعية الكافية حيث كان الهدف هو تقديم الواقع كما هو، والنظر 
إليه من زاوية ناقدة إليجاد بدائل تمكن المرأة من اقتحامه بثقة أكبر وبوعي كاف. ولعل هذا ما هدفت إليه هذه 

الجلسة. 
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الفصل األول
دور املرأة يف صناعة السياحة





دور المرأة في صناعة السياحة
» تحديات وفرص«

دراسة حالة المملكة األردنية الهاشمية

المهندس إيهاب عمارين*
)المملكة األردنية الهاشمية(

* مستشار في التخطيط الحضري والتراثي والسياحي المملكة األردنية الهاشمية.
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1 - مقدمة عامة
أ- أدوار المرأة االقتصادية واالجتماعية

تعّد المرأة بحق نصف المجتمع، فهي منذ بدايات الوجود البشري تكفلت بأعمال واضحة أساسية على مستوى 
العائلة، حيث أّدت عمال أساسيا في بناء المجتمعات وال تزال، كونها المسؤول األول المباشر عن اإلنتاج المستمر 

للعنصر البشري )وذلك ليس بالمعنى الحرفي( وتنشئته االجتماعية.

ذا نظرنــــا سريـــــعا إلــــى صــــــورة المـــــــــرأة علـــــــى المستــــــــوى العـــــــــالــــــــمي نـــــجـــــدهـــــا تشكـــــــل تـــــــقـــــريـــــبـــــا )%50(  واإ
مــــن مـــــجـــــمــــــل ســـــكان المعمورة )حسب البيانات المتوفرة لدى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(. ومع تنامي مشاركة 
)Do SOMETHING.org( المرأة في قطــــــاعـــــات األعمال المختلفـــــة، حيث تشير بعض البيانات من مؤسسة

)http://www.dosomething.org/tipsandtools( إلى أنها تشكل )66%( من نسبة العمالة على مستوى 
العالم، فإنها ال تحصل سوى على )11%( من نسبة الدخل على هذا المستوى، مما يثير العديد من السؤاالت في 

هذا السياق، حول ماهية األعمال التي تنجزها ونوعيتها.

وفي كثير من األحيان نجد أن اإلدراك القليل لمهام المرأة ووظيفتها لدى الكثير من المجتمعات هو الذي يقود 
نتاجها، مما يقلل كثيرا من مشاركتها  صانعي القرار والمخططين اإلستراتيجيين في تشكيل قراراتهم اإلستراتيجية واإ
الفاعلة والنوعية في العديد من األعمال ومن ثّم التقليل من فاعليتها ومساهمتها االقتصاديتين بشكل كبير جدا.

ب- المرأة في المملكة األردنية الهاشمية
حصائيات من دائرة اإلحصاءات  ال يختلف المشهد كثيرا في األردن عنه في العالم، فقد أوضحت البيانات واألرقام واإ
 العامة األردنية، أن نسبة عدد اإلناث تقارب )49 %( من عدد سكان المملكة البالغ )6( ماليين و)249( ألف نسمة 

عام 2011.

السياق  المفيدة في هذا  المؤشرات  اقتصاديا نجد بعض  بالمرأة  المتوفرة والمتعلقة  التمعن في األرقام   وعند 
على النحو اآلتي:
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تبين األرقام الواردة سابقا أنه مع ارتفاع نسبة السكان المشتغلين حسب الحالة العملية لإلناث )المشتغلون بأجر 
لدى القطاعين العام والخاص( التي تبلغ )94.8%( مقارنة بنسبة الذكور التي تبلغ )81.3%( إال أن معدل 
تبلغ )63.5%(، وكذلك األمر  التي  الذكور  إلى نسبة  يبلغ )14.7%( فقط قياسا  النشاط االقتصادي لإلناث 

بالنسبة إلى معدالت البطالة، حيث تبلغ بطالة المرأة ضعف بطالة الرجل.

فإن ذلك يعني –النتيجًة- وجود فجوة كبيرة جدا بما يخص المرأة من حيث نوعية األعمال التي تنجزها ومدى 
إنتاجيتها مقارنة بالرجل. ويمكن أن نتلمس العديد من االنعكاسات لهذه الصورة من عدة نواٍح مثل المشاركة في 

الحياة السياسية والوظائف العليا التي ال زالت في الغالب حكرا على الرجل.

ج- السياحة في األردن فرص وتحديات
يعّد القطاع السياحي أحد أهم القطاعات االقتصادية في المملكة، نظرا لمساهمته االقتصادية المعتبرة في االقتصاد 
الوطني، فقد قدرت القيمة المضافة اإلجمالية المباشرة للسياحة بما يقارب )1138( مليون دينار عام 2010، 
التي شكلت ما يقارب )7%( من الناتج القومي اإلجمالي. وكذلك األمر بالنسبة إلى قدرة هذا القطاع التشغيلية 
في قطاع الخدمات والمرافق السياحية والخدمات المساندة كذلك، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي ما 

يقارب )80( ألف عامل.

معدالت البطالة عام 2010 )فوق 15 سنة(

الذكور  اإلناث

10.4 21.7

معدالت بطالة الشباب عام 2010 )15-24 سنة(

الذكور اإلناث

23.8 46.8

معدل النشاط االقتصادي عام 2010 )15 سنة فأكثر(

الذكور  اإلناث

%63.5 %14.7

السكان المشتغلون عام 2010 )15 سنة فأكثر(

الذكور اإلناث

%81.3 %94.8

تعكس هذه الصورة اهتمام القيادة بتأهيل القطاع النسائي 
اقتصاديا وتفعيله

تبين هذه الصورة التوجه المتزايد في األردن 
لمشاركة المرأة في الدورات التدريبية الهادفة إلى تفعيلها اقتصاديا
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القطاع  بالتعاون مع مشروع تطوير  السياحة واآلثار  تحّصلنا على هذه األرقام من دراسة حديثة نشرتها وزارة 
السياحي )سياحة( الممول من الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي )USAID( بعنوان »الحسابـــات الفرعيـــة لقطــــاع 
باإلحصائيات  يتعلق  ما  أما   .»)Jordan Tourism Satellite Account -TSA( األردن  في  السياحـــــــة 
أعداد  ُبّينت  فقد  اإللكتروني-  الوزارة  موقع  على  منشورة  هي  -كما   )www.mota.gov.jo( للوزارة  الرسمية 
العاملين بشكل مباشر في القطاع السياحي عام 2011 التي قاربت )42( ألف عامل. ويرجع اختالف الرقمين 
إلى اختالف آلية احتساب العدد واألنشطة الداخلة في هذا السياق. أما يتعلق بالدخل السياحي فقد قدرت مساهمته 
بما يقارب )14%( من الناتج المحلي اإلجمالي )GDP( وذلك حسب الطرائق السابقة في احتسابه قبل استخدام 

.)TSA(

بنيت نشاطات القطاع السياحي األردني على موروث طبيعي وتاريخي ضخم يغطي كافة أرجاء المملكة من 
شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، حيث نجد أن المملكة تزخر بالعديد من المقومات السياحية التي تشمل:

المواقع التاريخية.
المواقع األثرية.

مواقع التراث العالمي المسجلة لدى اليونسكو.
مواقع المدن وأواسطها والقرى التراثية.

المواقع الطبيعية.
المواقع الدينية.

المواقع العالجية.

المواقع الترفيهية.
المواقع الشاطئية.

المرافق والخدمات السياحية المميزة.
الموروث الثقافي واالجتماعي.

الشكل )1( المقومات السياحية األردنية
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هذه المقومات ساهمت في تطوير العديد من األنماط السياحية التي تتجسد في:

السياحة الثقافية.

السياحة البيئية.

سياحة المغامرة.

السياحة الدينية.

السياحة العالجية.

السياحة العائلية والتسوق.

سياحة المؤتمرات.

ونظرا لهذا التنوع الكبير والغنى في الموارد السياحية ومنتجاتها فإن القطاع السياحي األردني ال زال قادرا على 
تقديم المزيد إذا ما وّظفت المنتجات السياحية وطورت بصورة أكثر فعالية واستجابة للسوق السياحي، وذلك نظرا 
للتنوع الشديد في الخدمات التي يوفرها هذا القطاع، التي يمكن االستدالل عليها من خالل سلسلة القيمة المضافة 
)Tourism Value Chain( المبينة الحقا، التي تبين اإلمكانات التشغيلية الهائلة )توفير فرص العمل( لهذا 

القطاع.

شكل )2( واقع السياحة في األردن - أهم المواقع السياحية
)الخارطة السياحية الحالية(

)وتشير الدوائر إلى مناطق تركز النشاط السياحي في المملكة ويتناسب حجم النشاط مع مساحة الدائرة(



)Tourism Value Chain( سلسلة القيمة السياحية )شكل )3

ومن الجدير بالذكر أن اإلستراتيجية الوطنية للسياحة كما هو مبين في الشكل )4( قد أكدت على أهمية الموارد 
البشرية المدربة المؤهلة عنصرا ومرتكزا أساسا لتنمية هذا القطاع وتشغيله، مما يوفر فرصة حقيقية إلدخال المرأة 

شريكا أساسا فاعال في العملية السياحية.

القوى  فقد أكدت اإلستراتيجية الوطنية للسياحة )2011-2015( على ضرورة رفع مستوى مشاركة المرأة في 
العاملة في السياحة من )10%( إلى )15%(، وذلك ضمن الركيزة الثالثة المتعلقة بتطوير سوق العمل.
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شكل )4( اإلستراتيجية الوطنية األردنية للسياحة
التي تهدف إلى تحصيل دخل سياحي يصل إلى )4.2( مليار دوالر عام 2015

زيادة عدد السياح ذوي العائد 
المرتفع من أهم األسواق الحالية 
والناشئة وتطوير سوق السياحة 

الداخلية

تطوير قوى عاملة 
مؤهلة ومدربة وعلى 

درجة عالية من المهارة 
وقادرة على المنافسة 

دوليا

توفير تجربة مميزة وغنية 
للسياح من خالل المنتجات 
والخدمات ذات المستوى 

المنافس

القدرة على تحسين 
التنافسية لألردن

من خالل تعزيز ضوابط 
األعمال والضوابط التجارية 
التشغيلية والتنظيمية واليئية 

والمؤسسية

 التسويق
والترويج

 تطوير
العمل

 تطوير
المنتج

 البيئة
الداعمة



تبين هذه الصــــورة البرامج الهادفة إلى انخراط المرأة المباشر في القطاع السياحي 
من خالل برامج التعليم السياحي الموجهة إلى المرأة

وقد تضمنت خطة العمل التفصيلية لإلستراتيجية برنامجا تنفيذيا يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في القطاع السياحي 
من خالل النشاط الرئيس )2.3( المتجلّي في االستمرار في الترويج للقطاع على أنه الخيار الوظيفي األمثل 
لكل من الشباب والشيب، وفي رفع مستوى المشاركة الفعالة للمرأة فيه من أجل تعزيز القوى العاملة في قطاع 

السياحة، كما هو مبين تاليا:

)www.mota.gov.jo( 2015-2011 المصدر: اإلستراتيجية الوطنية للسياحة

وخالل األجزاء التالية من هذه الدراسة سنحاول التطرق إلى حالة دراسية محددة تمثل محاولة جّدية من المرأة 
لدخول هذا المجال االقتصادي الذي يوفر العديد من الفرص، إال أنه يتسم بالتنافسية العالية، وفي الوقت نفسه 

يواجه العديد من التحديات.

2 - مبادرات حالية
أ - تحديد المنطقة المستهدفة

سنبحث في مهمة المرأة في القطاع السياحي، وفي الفرص االقتصادية الكامنة في هذا المجال الثري المتنوع، من 
خالل تسليط الضوء على حالة محددة ضمن إحدى المناطق السياحية في المملكة. وللتمكن من تحديد المنطقة 

المستهدفة فقد اطلعنا على المناطق السياحية من حيث:
- مدى تميزها.

- أعداد السياح.
- مدى توفر المرافق السياحية.

- مدى توفر البنى التحتية.
- الدخل السياحي المتأتي من رسوم دخول الموقع السياحي/ األثري.

- ارتباط الموقع السياحي بمجتمعات محلية ذات خصوصية اجتماعية وثقافية.
- وجود إطار مؤسسي وتشريعي قوي متخصص.
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السياحي  األثري  البتراء  موقع  أن  تبين  األردنية  السياحية  المواقع  بأهم  الخاصة  للمؤشرات  دراسة سريعة  وبعد 
والمنطقة الحضرية المتاخمة له )إقليم البتراء التنموي السياحي( هو المنطقة المستهدفة دون منازع نظرا لألسباب 

التالية:

- تعّد البتراء أهم المواقع السياحية األردنية وأكثرها تميزا، كونها أحد األمثلة الرائعة لتعامل اإلنسان مع البيئة، 
حيث ُصّنفت أحد مواقع التراث اإلنساني العالمي عام 1985 لدى منظمة اليونسكو، واختيرت ثاني عجائب الدنيا 
السبع الجديدة عام 2007. يضاف لذلك التنوع الكبير في مقوماتها األثرية والطبيعية والتراثية واالجتماعية والثقافية 

مما يترجم إلى فرص سياحية متعددة متنوعة.

- يزور البتراء ما يقارب مليون سائح سنويا حسب إحصائيات وزارة السياحة واآلثار عام 2011.

- يتوفر في البتراء العديد من المرافق السياحية التي تشمل الفنادق المصنفة والشعبية والمطاعم والمراكز الحرفية 
والمراكز التعليمية المتخصصة )كلية السياحة واآلثار التابعة لجامعة الحسين بن طالل...الخ(.

- أنجزت العديد من مشاريع تطوير البنى التحتية على مدى عشرين سنة مضت، حيث أنفق ما يزيد عن )150( 
مليون دوالر.

- قارب الدخل السياحي المتأتي من رسوم دخول موقع البتراء األثري )27( مليون دوالر عام 2011 وهو أكثر 
المواقع دخال على مستوى المملكة.

- يرتبط موقع البتراء األثري بستة تجمعات سكانية تحيط به )وادي موسى وأم صيحون والطيبة وبيضا )العمارين( 
والراجف ودالغة( مما يوفر فرصة حقيقية الحتكاك السائح بأفراد هذه المجتمعات ومن ثّم االستفادة اقتصاديا من 

هذا التفاعل.

- ُيدار موقع البتراء األثري والتجمعات السكانية )المدن والقرى( المحيطة بالموقع من خالل سلطة إدارية ذات 
داري مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء )سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي( ضمن إطار قانوني  استقالل مالي واإ

يحكمه قانون تنموي )قانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي(.

ب – تحديد المبادرات والبرامج التي سيتم تسليط الضوء عليها
على مستوى المملكة هناك العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي أطلقتها عدة جهات، وهي تهتم بتفعيل 
أدوار المجتمعات المحلية بما في ذلك الدور االقتصادي للمرأة، ويمكن إجمال هذه المبادرات والبرامج فيما يلي:

شكل )5( أهم المؤشرات الخاصة بأهم المواقع السياحية األردنية

259

المقاولة النسائية في مجال السياحة والخدمات



260

المقاولة النسائية في مجال السياحة والخدمات

1 - المبادرات الحكومية 
1-1 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي

برنامج إرادة ولديه مركز في وادي موسى/ إقليم البتراء التنموي السياحي.

برنامج وطني بإدارة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبإشرافها، يساهم في تطوير البيئة االستثمارية المحلية من 
خالل تحفيز المواطنين والهيئات على التوجه إلى التأسيس والتطوير لمشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة ومنزلية، 

حيث يهدف إلى:

- التعريف بالفرص االستثمارية المتاحة في المجتمعات المحلية.

- رفع مستوى الثقافة االستثمارية في المجتمع المحلي.

- مساعدة المستثمر على اتخاذ القرار االستثماري بناًء على أسس علمية.

- الوصول بخدمات إرادة إلى مناطق جيوب الفقر والمناطق النائية.

- تفعيل عمل المؤسسات التمويلية في تمويل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

نجاحها. - تطوير مهارات أصحاب المشاريع، من أجل تأهيلهم إلدارة مشاريعهم واإ

مجاالت العمل
1-2 الخدمات االستشارية:

تطوير أفكار المشاريع واالستثمارات.
إعداد دراسة الجدوى االقتصادية وخطة العمل.

التسويق.
األنظمة والقوانين. 

توسعة المشاريع القائمة.
متابعة المشروع.

1-3 الخدمات التدريبية
جلسات تدريبية قصيرة.

الندوات والمحاضرون الزائرون.
تدريب أصحاب المشاريع.

برنامج الزمالة.

2 -مبادرات المنظمات شبه الحكومية والمجتمعية ومنها
2-1- الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية

تأسس الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية عام 1977، بصفته منظمة ريادية غير ربحية وال حكومية، 
تسعى لتحفيز التنمية البشرية المستدامة. ومن خالل شبكة من المراكز التنموية التابعة له المنتشرة في مختلف 
لحقوقهم  معيشتهم وضمان وصولهم  لتحسين ظروف  معا  العمل  على  الناس  الصندوق  يحّفز  المملكة،  أرجاء 

األساسية من خالل:



- تحفيز المشاركة األهلية للقيام بفعل قيادي في عملية التنمية المحلية المستدامة.
- تقديم خدمات التدريب، واألبحاث والمشورة؛ لبناء قدرات األفراد والمؤسسات.

- تنفيذ المشاريع التي تعالج قضايا تنموية محددة، والعمل على تمكين أفراد المجتمع، والمساهمة في تحسين 
معيشة مختلف فئاته.

- العمل على بناء التحالفات وكسب التأييد للسياسات التي تهدف إلى تحقيق المشاركة المجتمعية وتحقيق العدالة.
- استقطاب الموارد وحشدها والدعم لتوفير شبكة أمان لألفراد األكثر عرضة للتأثر باألزمات.

وينّفذ الصندق اآلن مشروع المواطنة الفاعلة في الطيبة/ إقليم البتراء التنموي السياحي.

2-2- مؤسسة »نور الحسين« التابعة لمؤسسة الملك حسين
أنشئت مؤسسة نور الحسين عام 1985 بإرادة ملكية سامية؛ لتكون رديفا للجهد الحكومي التنموي، ولتعمل على 
يجاد نماذج تنموية  تحسين نوعية حياة األردنيين بالنهوض إلى تلبية حاجاتهم االجتماعية واالقتصادية المتنوعة، واإ
قليمية للتميز، وقد أسهمت برامج المؤسسة ومشروعاتها في تطوير  إبداعية مستدامة، ووضع معايير وطنية واإ
التفكير التنموي في األردن، وتمكينه من تجاوز مفهوم اإلحسان المرتبط بممارسات العمل الخيري إلى تأصيل 

مبدأ المشاركة الشعبية الفاعلة في التخطيط التنموي.

وتعمل مؤسسة نور الحسين في خمسة مجاالت رئيسة هي:
- التنمية المتكاملة للمجتمع.

- صحة الطفل واألسرة.
- المرأة والمشاريع الصغيرة.

- الثقافة والفنون.
- تمويل المشروعات الصغيرة.

2-3- مؤسسة نهر األردن
تأسست مؤسسة نهر األردن برئاسة جاللة الملكة رانيا العبد اهلل عام 1995. وهي مؤسسة أردنية غير حكومية 

وغير ربحية. والبرامج الرئيسة للمؤسسة هي:

- برنامج نهر األردن لحماية الطفل.

أربعة  أسس  المرأة،  بتمكين  برنامجا خاصا  يتضمن  الذي  المحلية،  المجتمعات  لتمكين  األردن  نهر  برنامج   -
مشاريع، وبرامج تهدف إلى خلق فرص اقتصادية للنساء لالستفادة من قدراتهن مصدرا إضافيا للدخل:

- مشروع التنمية المحلية الريفية في قضاء بيرين.
- مشروع تصاميم نهر األردن.

- مشروع نساء بني حميدة.
- مشروع وادي الريان.

أما في المجال السياحي تحديدا فقد أطلقت العديد من البرامج والمبادرات بالتعاون الكامل مع مشروع تطوير قطاع 
السياحة الممول من الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي )مشروع سياحة( وذلك بدعم مشاريع في منطقتي:

- إقليم البتراء التنموي السياحي.
- وادي رم في محافظة العقبة ضمن برنامج قدرات في مرحلته الثانية. 
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تتضمن المشاريع:
- دعم مشروع إنتاج الحلي الفضية لجمعية سيدات األنباط.

- مشروع إنتاج الخزفيات لجمعية سيدات الطيبة في لواء البتراء.
- دعم مشروع االستراحة السياحية في وادي رم.

بلغت قيمة الدعم الذي خصص )80( ألف دينار؛ للمساعدة في: 
- عمليات التدريب.

- التسويق.
- شراء التجهيزات.

- إعمال البنية التحتية للمشاريع.

أما بخصوص المنح التي قدمتها المؤسسة من خالل برنامج قدرات، الممول من وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
لهذه المشاريع، فقد بلغت )110( ألف دينار. 

مخرجات المشاريع:
- تساهم هذه المشاريع في تطوير المنتج السياحي.

- المساعدة في توفير سلع ومنتجات تتناسب مع حاجات السائح المحلي واألجنبي.
- مساعدة الجمعيات على توفير دخل ثابت لها يساعدها على تغطية نفقاتها.

- توفير فرص عمل ألبناء المجتمع المحلي.

2-4- جمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية
تهدف الجمعية إلى التنمية والتأهيل والتحسين لقدرات المرأة الريفية، وتمكنها من رفع كفاءتها وتحسين وضعها 
االقتصادي واالجتماعي ومن ثمة تساهم في صنع القرار ورسم السياسات في الخطط التنموية الشاملة، ورفع 

مستوى األسرة الريفية بشكل عام.

تأسست عام 1990 ولديها مركز في وادي موسى/ إقليم البتراء التنموي السياحي، وهو عبارة عن محل لعرض 
األزياء التراثية،

وتنشط الجمعية في ثالثة مجاالت:
- مجال الدورات التعليمية والتدريبية.

- مجال التعليم، حيث يتم يدّعم الطالب ويساعدون.
- مجال الزراعة.

3 -المبادرات التي تطلقها الجهات المانحة.
3-1- مشروع تطوير قطاع السياحة الممول من الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي )مشروع سياحة(

أهداف مشروع سياحة
يهدف المشروع الذي تبلغ ميزانيته )28( مليون دوالر أمريكي، الذي يستمر لخمس سنوات )2008-2013( إلى 
الترويج لتنافسية األردن مقصدا سياحيا عالميا. يعمل المشروع بالشراكة مع وزارة السياحة واآلثار والمؤسسات 
الفنادق، وتعزيز  لتصنيف  السياحي، على إطالق مبادرات مختلفة كتطوير نظام وطني جديد  بالشأن  المهتمة 

تبين الصورة بعض المطويات
والمواد الترويجة التي صممت بدعم من الجمعيات
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البحث في مجاالت السياحة وتسويق المقاصد السياحية، ودعم السياحة البيئية، والنهوض بقطاع الحرف اليدوية 
ورفع سوية التدريب الفندقي والسياحي لدى مراكز التدريب المهني. وكما يقوم مشروع تطوير السياحة في األردن 
بدعم وزارة السياحة واآلثار في تطوير المواقع السياحية من خالل تحسين إدارة المواقع التراثية والشرح، مع جذب 

االستثمارات إلى المواقع الرئيسة كالبتراء وجبل القلعة خاصة.

3-2- مجال عمل مشروع سياحة
لتحقيق هذه األهداف يركز هذا المشروع على )9( مبادرات رئيسة:

- اإلصالح المؤسسي والتنظيمي.
- إثراء تجربة السائح.

- تعزيز التسويق السياحي.
- تطوير الموارد البشرية.

- ضبط الجودة.
- تطوير الحرف اليدوية.

- تطوير أداء القطاع.
- زيادة الوعي حول السياحة.

- رفع الوعي البيئي.
- دمج المرأة وتفعيل مساهمتها في القطاع السياحي.

3-3- برنامج المنح المقدمة من مشروع سياحة
يهدف المشروع إلى بناء قدرات المؤسسات الرسمية والمنشآت الخاصة لتطوير قطاع سياحي أردني مستدام مع 
المحافظة في الوقت نفسه على المصادر البيئية والثقافية واالجتماعية واألثرية والتاريخية. يستقبل مشروع سياحة 
أفكارًا لمشاريع أنشطة بهدف نيل التمويل من برنامج المنح. يشترط في المنح أن تكمل مشاريع قائمة وتساهم في 

تحقيق أهداف المشروع. ويشتمل الدعم خصوصا على مساعدة برامج تحقق النتائج التالية:
- تحسين إطار العمل المؤسسي والتنظيمي.

- تمكين المؤسسات والمنشآت السياحية العامة والخاصة، وزيادة تنافسية المشاريع السياحية.

- إضفاء عنصري التنويع واألصالة على الوجهات والمنتجات والخدمات السياحية األردنية وتحسينها وتوسعتها.

- زيادة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي.

- زيادة دمج المرأة في مجال الخدمات السياحية والضيافة.

- تعزيز التسويق السياحي.

- تطوير مهارات الموارد البشرية في السياحة والفندقة.

- إثراء تجربة السائح.

- تعزيز التسويق السياحي.

- تطوير الموارد البشرية.

- ضبط الجودة.
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- تطوير الحرف اليدوية.

- تطوير أداء القطاع.

- زيادة الوعي بالسياحة.

- رفع الوعي البيئي ودمج المرأة.

- تحسين ضبط الجودة في الخدمات والمنشآت السياحية.

- زيادة الوعي بأهمية القطاع السياحي لالقتصاد األردني.

- زيادة الوعي بالقيمة والمزايا التي تؤمنها الوظائف السياحية.

- تحسين الممارسات البيئية المثلى في القطاع السياحي.

ومن خالل مبادرة مشروع سياحة، الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديا بواسطة السياحة، تعاون المشروع - كما ورد 
آنفا- مع مؤسسات ذات عالقة بدعم عدة مشاريع لجمعيات قائمة في إقليم البتراء التنموي السياحي ووادي رم 

والسلط وعجلون.

ج- تقييم سريع للمبادرات الحالية
عند النظر بسرعة إلى كافة المبادرات والبرامج والمشاريع بما فيها المذكورة آنفا في هذا السياق، نجد أنه يمكن 

تصنيفها حسب اهتمام هذه الدراسة إلى األصناف التالية:

1 - برامج ومشاريع ومبادرات تهتم بتمكين المجتمعات عموما.

2 - برامج ومشاريع ومبادرات تهتم بتمكين المرأة عموما في عدة مجاالت اقتصادية.

3 - برامج ومشاريع ومبادرات تهتم بتمكين المرأة من خالل مشروع متخصص في مجال التطوير السياحي، مع 
ضرورة أن يكون هذا التمكين مستداما ال أن يكون ذا نتائج اقتصادية آنية لفترة محدودة.

كونه  الثالثة من حيث  المجموعة  تحت  يندرج  )سياحة(  السياحي  القطاع  تطوير  فإن مشروع  ذلك  وبناًء على 
مشروعا سياحيا متخصصا يركز على تمكين المرأة من خالل السياحة، ولديه خطة عمل واضحة المعالم، ترتكز 
على التنسيق والمشاركة مع المؤسسات والمنظمات المهتمة بتمكين المرأة كمؤسسة نهر األردن ومؤسسة نور 

الحسين، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل.

ويتضح من الشكل المرفق الحقا )شكل 6( المحاور التي يعمل من خاللها مشروع سياحة، على هذا التالي:

- التطوير السياحي.

- تطوير القوى العاملة.

- تهيئة البيئة الممكنة لتطوير األعمال على المستوى المحلي.

- تهيئة البيئة الممكنة لتطوير األعمال على المستوى الوطني.

- تعزيز اإلطار المؤسسي.

- تطوير المشاريع.

وتتمركز كافة هذه البرامج حول تمكين المرأة ضمن إطار المساواة مع الرجل.



د- تحديد الحالة الدراسية
ستحدد الحالة الدراسية التي سيركز عليها وستدرس، وذلك بهدف الوقوف على أهم التحديات التي تواجه إدخال 
دماجها في أعمال القطاع السياحي ونشاطاته، الذي يعّد - كما بينا سابقا- قطاعا اقتصاديا قويا واعدا ذا  المرأة واإ

قدرة عالية على إيجاد فرص العمل المتنوعة في عدة مجاالت سياحية مباشرة وغير مباشرة.

ولتحديد الحالة الدراسية، هناك العديد من العوامل الواجب توفرها في هذه الحالة لكي تختار:

- التماس والتواصل المباشران بالسياحة جغرافيا من حيث العالقة بالموقع السياحي.

- التماس والتواصل المباشران مع السياح.

- التماس والتواصل المباشران مع المنتجات السياحية.

- مدة التفاعل مع الحركة السياحية والقطاع السياحي.

- مستوى الوعي بأهمية السياحة قطاعا اقتصاديا هاما.

وبناء على هذه العوامل اختيرت جمعية سيدات األنباط في مدينة وادي موسى في إقليم البتراء التنموي السياحي، 
السياحي؛ بهدف  القطاع  المرأة في  إدماج  التي تواجهها عملية  التحديات  أهم  إلى  للتوصل من خالل دراستها 

االسترشاد بها لرسم خارطة طريق عملية واقعية نحو المستقبل.
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شكل )6(: المحاور التي يعمل من خاللها مشروع سياحة في مجال تمكين المرأة من االندماج في القطاع السياحي



3 -الحالة الدراسية – جمعية سيدات األنباط في وادي موسى
أ- جمعية سيدات األنباط

تأسيس الجمعية
يجاد فرص  تأسست جمعية سيدات األنباط عام 1996 بهدف إحياء فن المجوهرات الفضية البدوية الضمحل، واإ

شراكهن في الحركة االقتصادية السياحية. عمل للنساء، واإ

وقد استطاعت الجمعية أن تستقطب الدعم المالي والفني من عدة جهات، نتج عنه تطوير مهارات المنتسبات 
النساء، مما ساعد  الجمعية ومن يستفيد منه من  َثم زيادة دخل  للجمعية، وتطوير منتج سياحي متميز، ومن 

الكثيرات على إكمال الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية.

وقد ساهمت الجمعية في تدريب أكثر من )700( سيدة في منطقة إقليم البتراء. 

نتاجها تطوير عمل الجمعية واإ
كما تمكنت الجمعية بالدعم الفني والمالي أن تنجز ما يلي:

- تطوير أنظمتها المالية واإلدارية.

- صيانة مركز الجمعية.

- إنشاء صالة للعرض.

- شراء معدات حديثة لإلنتاج.

يجاد أشكال تغليف  - تطوير المنتجات من خالل تعيين مدربين متخصصين، مما ساعد في تحديث التصاميم واإ
أكثر جاذبية وصديقة للبيئة.

التصاميم التي تنتج في مركز الجمعية
 عملت النساء في الجمعية على مزج النمطين التقليدي والمعاصر في تصميم مجموعة من المجوهرات والحلي، 

التي تشمل:

- العقود.

- األقراط.

- األساور.

- الخواتم.

- السالسل الفضية.

- التعليقات.

واإلنتاج يدوي تستعمل فيه الفضة الخالصة، في مشغل الجمعية المجهز بمعدات وماكينات حديثة. وتختم الجمعية 
كافة منتجاتها بما يؤكد نقاء الفضة المستخدمة. وترفق مطوية ورقية مع تغليفة المنتج.
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شكل )7( بعض المواد الترويجية الخاصة بجمعية سيدات األنباط وجمعية خزف األنباط

الوضع على أرض الواقع
وللتمكن من تحسس الواقع الحقيقي قابلت السيدة فوزية الحسنات رئيسة جمعية سيدات األنباط بتاريخ 2013/1/6، 

وهذه أهم األمور والقضايا التي تطرقت إليها:

1- التحديات التي تواجهها الجمعية
التسويق والوصول إلى السائح

تعّد مشكلة التسويق لمنتجات المشروع من أكبر التحديات التي تواجهها الجمعية كما بينت رئيسة الجمعية فوزية 
الحسنات، التي طالبت المسؤولين بااللتفات إلى المشروع، وقالت »إن المشروع يعاني من مشكلة تسويق خانقة 
منذ مدة طويلة، في ظل منافسة غير شريفة من قبل من قاموا بسرقة تصاميم السيدات العامالت في المشروع، 
التي لقيت رواجا بين السياح - من بينها تصميم وجه ملك األنباط- وتصاميم مشابهة لها في الهند، وبيعها 
للسياح بأسعار زهيدة«. وطالبت الحسنات سلطة إقليم البتراء بتخصيص أماكن لتسويق منتجات المشروع في موقع 

مناسب في محيط المدينة الوردية )مدينة البتراء األثرية( بالقرب من مركز زوار البتراء.

ثقافة العيب
تعّد مشكلة أخرى، حيث بينت السيدة الحسنات أنه ال زال غير مقبول اجتماعيا أن تعمل الفتاة في مجال الخدمات 

السياحية المباشرة.

غياب المشاريع السياحية المشغلة للمرأة.

غياب مشاريع سياحية تخدم المرأة من هذه الناحية، فأكثر المشاريع المتوفرة محدودة بالجمعيات المنتجة، وغالبا 
ال تجد المساعدة من المسؤولين والجهات المختصة.



نتاجها وتوسعة نشاطاتها 2- ديمومة عمل الجمعية واإ
أما بالنسبة لتوسعة نشاط الجمعية وتقديم خدمات سياحية، فقد بينت السيدة الحسنات بهذا الشأن »أن جمعية 
سيدات األنباط والجمعيات األخرى المنتجة كجمعية خزف البتراء، تقّدم أفضل خدمة لزائر البتراء، وهي تقديم منتج 
محلي غير مزيف مصنوع بأيد أردنية، يمثل الواقع والتراث لحياتنا األردنية، والزائر أينما ذهب فإنه عند تسوقه 
يحب أن يشتري شيئا من طبيعة البلد الذي زاره«. والمقصود هنا أن األصالة في اإلنتاج والنوعية المميزة، هي 

ضمان الديمومة والتوسع في اإلنتاج.

3- عمل المرأة في القطاع السياحي 
بينت رئيسة الجمعية حسب رأيها من خالل آراء سيدات البتراء، أنه إذا توفر عمل مناسب فإنهن مستعدات للعمل. 
وقد بينت أن أكبر التحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع السياحي هي غياب مشاريع سياحية تخدم المرأة 
من هذه الناحية، وأكثر المشاريع المتوفرة محدودة بالجمعيات المنتجة، وغالبا ال تجد المساعدة من المسؤولين 

والجهات المختصة.

4- العوامل التي تساعد المرأة في دخول القطاع السياحي 

4-1- األعمال والمشاريع المناسبة
القطاع  المرأة في  لدمج  المدخل األفضل  توفير مشاريع سياحية وأعمال مناسبة هي  أن  الجمعية  بينت رئيسة 
السياحي، حيث تساعد في توفير فرص عمل لسيدات المنطقة، خصوصا أن منطقة البتراء هي منطقة سياحية 
هامة، ومستوى المعيشة فيها مرتفع، مما يتطلب عمل المرأة في وظائف وأعمال ذات مردود مرتفع يناسب هذا 

المستوى. 

4-2- برامج توعية
وهناك عدة أمور يمكن أن تساعد المرأة على دخول القطاع السياحي، وهي:

- إنتاج برامج توعوية ألهمية القطاع السياحي في رفع مستوى دخل الفرد من السياحة، والتقليل من مشكلة الفقر 
والبطالة.

- ضرورة تطوير برامج تشجع النساء على االنخراط في العمل السياحي حين توفره.

- تطوير برامج تساهم في رفع مستوى التفكير اإليجابي لدى النساء.

- برامج التدريب وبناء القدرات الموجهة. الشكل )8( يبين نموذجا للشهادة التي تمنح في إحدى الدورات التدريبية 
الموجهة نحو تمكين المرأة، من خالل مشروع سياحة، بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل.
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الشكل )8( يبين نموذجا إلحدى الشهادات التي تمنح في إحدى الدورات التدريبية

4-3 -الجانب المؤسسي والتنسيق
ال بد من وجود مظلة مؤسسية تتكفل بعملية التنسيق وتوفير البرامج والتشبيك مع الجهات والجمعيات المهتمة، 
ويمكن أن تنجز وزارة السياحة واآلثار هذا العمل بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. وفي هذا 
اإلطار يمكن أن تشكل الجهات المانحة )كمشروع سياحة( المهتمة بعمل المرأة في القطاع السياحي، عنصرا 

داعما ممكنا للجهات التي ستتكفل بالمتابعة والتنسيق، كالوزارة والسلطة.

ب- تقييم الحالة الدراسية في ضوء أثرها االقتصادي واالجتماعي
عند النظر في هذه الجمعية نجد –إجماال- أنها:

- تعمل على تطوير منتج سياحي محدد.
داريا(. - تعمل بشكل منفرد غير مرتبط بهيكل أو إطار مؤسسي أكبر وأعلى )مؤسسيا واإ

- تنهض على المبادرة الذاتية المبنية على مرتكزين:
- الحاجة والسعي إلى تحسين المستوى االقتصادي.

- الوعي بأهمية السياحة نشاطا اقتصاديا مفيدا للمراة واألسرة خاصة.
 ومن جانب آخر حيث إن األمور تقاس في كثير من األحيان بنتائجها، نجد أن عمل الجمعية يصب في محورين 

أساسيين:
- مساهمة المنتج السياحي الذي تنتجه الجمعية في تحسين التجربة السياحية )Tourism Experience( لزوار 

المدينة الوردية.
- مساهمة الجمعية في التقليل من الفقر والبطالة بتوفير المزيد من الفرص االقتصادية للمرأة، في شكل دخل مالي 

شهري.
ويتطلب كال المجالين دراسة تفصيلية وعمليات جمع معلومات ومسوحات؛ لقياس النتائج المتعلقة بالعاملين كّما 
)بما يتعلق بعدد النساء المستفيدات اقتصاديا من إنتاج الجمعية وماهية هذه الفائدة(، ونوعا )بما يتعلق بكيفية 
وصول المنتج إلى السائح ومدى تقديره لهذا المنتج(. ويمكن مساعدة الجمعية مستقبال في إجراء هذه المسوحات، 

بما يساعدها في تقييم حالتها اآلن تمهيدا لتعزيزه وتطويره. 
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وبشكل سريع يمكن الحكم على عمل الجمعية إيجابا إذا ما نظرنا إلى عدد السيدات اللواتي أهلتهن الجمعية، حيث 
بلغ عددهن )700( مما يعّد إنجازا يسجل لهذه الجمعية القائمة على المبادرة الذاتية.

وفي المحصلة يتبين أنه ال يزال الوقت والظرف مبكرين للحديث عن عمل المرأة المباشر في الخدمات السياحية 
الرئيسة، كالفندقة والضيافة والداللة السياحية، خصوصا في المناطق التي تقطنها مجتمعات محافظة كالبتراء 
ووادي رم. وهذا الكالم ينسحب على معظم المجتمعات األردنية، ويمكن أن نستثني العاصمة عمان من هذا 

اإلطالق.

4-4 -مكانة المرأة في القطاع السياحي األردني
للتمكن من الحكم على مكانة المرأة في سوق السياحة األردني ال بد من تحديد المعايير التي يمكن الحكم من 

خاللها، ومدى توفر المعلومات والبيانات المرتبطة بها، ليكون التقييم أصدق ما أمكن. 

وبناء عليه فإن هذه المعايير تشمل:

- عمالة المرأة في القطاع السياحي.

- المشاريع السياحية المرتكزة على عمل المرأة.

- انخراط المرأة في مختلف مدارس التعليم السياحي ومعاهده وكلياته.

- الجمعيات والتعاونيات النسائية التي تعمل في المجال السياحي.

- برامج التدريب وبناء القدرات التي تستهدف المرأة ضمن المجال السياحي.

- مدى استجابة التشريعات واألنظمة لموضوع تمكين المرأة ومدى فعاليتها.

وحسب مصادر البيانات المتوفرة فإن المعلومات واإلحصائيات المتوفرة لدى وزارة السياحة واآلثار تعطي بيانات 
حول البند األول من المعايير المبينة آنفا )عمالة المرأة في القطاع السياحي(. ويعطي الجدول التالي صورًة ما 

حول ذلك:
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عدد العاملين في مختلف األنشطة حسب الجنسية والجنس 2011

البند
الجنس الجنسية 

المجموع
أنثىذكرالمجموعغير أردنيأردني 

13,2591,91515,17413,9091,26515,174 الفنــــــــــــــــادق

10,9855,87016,85515,3421,51316,855المطاعم السياحية

4,4341484,5823,2861,2964,582مكاتب السياحة والسفر

1,473161,4891,460291,489 مكاتب تأجير السيارات 

77836814619195814 متاجر التحف الشرقية

1,1401,080601,140 1,140 إدالء السائحين

713 713713 713 مرافقو الرواحل

9063393991722939 شركات النقل السياحي

34144839948 مراكز الغوص

11961251232125 الرياضة المائية

33,8418,03841,87937,4884,39141,879مجموع 2011

33,7328,16841,90037,5934,30741,900مجموع 2010

32,3707,72240,09236,1313,96140,092مجموع 2009

30,9317,03537,96634,0413,92537,966مجموع 2008

28,4585,94734,40530,9643,44134,405مجموع 2007

100.0%10.5%89.5%100.0%19.2%80.8%األهمية النسبية %
)www.mota.gov.jo( المصدر: وزارة السياحة واآلثار

بنظرة سريعة نجد ما يلي:
- تبلغ نسبة اإلناث عموما )10.4%( من مجموع العاملين في القطاع السياحي

- األرقام المبينة تشمل نسبة من العمالة غير األردنية، حيث يالحظ بوضوح وجود العامالت األجنبيات في قطاع 
الفنادق بالدرجة األولى، يليه قطاع المطاعم.

- األرقام تعطي أعداد العاملين بشكل مباشر في القطاع، أما ما يتعلق بأعداد العاملين بشكل غير مباشر في 
القطاعات الرديفة والمساندة فهي غير معروفة.

أما ما يتعلق بباقي المعايير خصوصا المعيار المتعلق بانخراط المرأة في مختلف مدارس التعليم السياحي ومعاهده 
وكلياته ومع ما له من أهمية بالغة، فال تتوفر عنه بيانات محددة من مصدر موحد موثوق.

وفي هذا السياق تناولت العديد من الدراسات واألبحاث المرأة في التعليم السياحي والفندقي في األردن، ومنها دراسة 
قدمها الدكتور إبراهيم بظاظو المدرس في مجال السياحة والضيافة بّين فيها ما يلي:

- تبلغ نسبة اإلناث )28%( من نسبة الملتحقين بالتعليم السياحي والفندقي على المستوى الجامعي.
- تقارب نسبة اإلناث )الصفر( من نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي الفندقي والسياحي.

ويناقش الباحث عاملين هامين يساهمان في التقليل من إدماج اإلناث في التعليم السياحي.



- عامل المواريث االجتماعية القوي
حيث يقول: »تجد المرأة األردنية صعوبة في االلتحاق بالتخصصات السياحية والفندقية في الجامعات األردنية. 
ويرى العديد من العلماء أن العادات السائدة واألعراف االجتماعية والقوانين تعرقل من فرصة التحاقها بالقطاع 
الحياة  أنماط  على  الحفاظ  لغرض  عمدا  على وضعها  يبقون  الريفية  المجتمعات  في  المرأة  أن  كما  السياحي. 
التقليدية«. كما يؤكد أن الفتاة األردنية تواجه الكثير من العقبات في مجال قدرتها على العمل في القطاع السياحي 
العمل  فى مجال  لها  مستقبل  تبحث عن  التي  األردنية  فالمرأة  الجامعي.  التخصص  اختيار  قدرتها على  وفي 
السياحي والفندقي ال يزال المجتمع غير قادر على تقبلها محترفًة في مهنتها. ويضيف: »وتواجه المرأة العديد من 

المشكالت في سوق العمل بسبب إجازات الوضع والرعاية الصحية«.

- عامل الوصول إلى مرحلة اإلشباع في التخصصات التقليدية حيث يضيف ذلك: » تعد وزارة التربية والتعليم 
هي أكبر مشغل لإلناث في المملكة، والتكدس الضخم في قطاع واحد أو وزارة واحدة يقلل في واقع األمر من 
فاعلية فرص التشغيل لإلناث، ويمكن أن يؤدي إلى بطالة في حال انكماش الطلب في ذلك القطاع أو المهنة، 
كبير من  قدر  أمرين على  الطلبات،  المتزايدة من  األعداد  هذه  استيعاب  الدولة من  أجهزة  تمكن  ويشكل عدم 
األسرة  البطالة، سواء على مستوى حاجة  نتيجة  المرأة واألسرة  المتأتية على  بالضغوط  يتعلق  األول  األهمية: 
أو المرأة إلى الدخل اإلضافي الذي يمكن أن تجلبه الوظيفة، أو على مستوى الضغوط النفسية واإلحباط الذي 
ستعاني منه المرأة نتيجة البطالة. أما األمر الثاني فهو ضرورة معالجة هذا التوجه غير الصحيح أصال، الناجم 
عن التكدس في اختصاصات أكاديمية محددة محدودة اآلفاق التشغيلية، ومن َثم التكدس في مهنة واحدة ووزارة 
واحدة. وتصل بطالة اإلناث إلى أربعة أضعاف بطالة الذكور، وتعكس مؤشرات البطالة تأثر فرص النساء في 
سوق العمل بالمتغيرات الدولية واإلقليمية والمحلية، وتتفاوت معدالت بطالة اإلناث في محافظات األردن مما يؤكد 

على أهمية استهداف المرأة لزيادة مشاركتها في سوق العمل السياحي«.

دراسة أخرى بعنوان »التعليم السياحي لإلناث في األردن وأثره في تطور هذا القطاع الهام« تقدم بها الباحث 
مجدي الكلوب ضمن دراسته في قسم اإلرشاد والتطوير السياحيين، تعكس الوعي لدى المجتمع األردني بأهمية 

إدماج المرأة في هذا القطاع االقتصادي الهام. وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج يمكن إجمالها فيما يلي:

إن المجتمع األردني ال يزال يعاني من انتشار ثقافة العيب حيث قال: » تؤدي ثقافة العيب إلى ضعف اإلقبال 
التعليم  اإلقبال على  لذلك كان  اإلناث، ونتيجة  للدخل من  المدّر  الفندقي  السياحي  التعليم  النوع من  على هذا 
السياحي في األردن يأتي من طلبة الثانوية الحاصلين على معدالت متدنية؛ ولذلك - مع تطور العملية التعليمية- 

فإن مستوى الطلبة المتدني ال يساعد كثيرا في نجاح قطاع السياحة«.

كما أشار إلى العديد من التحديات التي تواجه الفتيات األردنيات إذا ما أقدمن على التعليم السياحي: 

- العادات والتقاليد والقيم االجتماعية.

- عدم قبول المجتمع لقطاع الخدمات بشكل عام.

- البنية التحتية غير صالحة.

- طبيعة العمل في قطاع السياحة.

- الصعوبات التي تواجه اإلناث فيما إذا أردن التوفيق بين المنزل والعمل.

- الصعوبة في ممارسة مهارات مهنية معينة تتعلق بأساليب العمل السياحي المرتبطة بالمهارات االجتماعية.
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5 - نتائج عامة وخطوات مستقبلية
أ - الفجوات والثغرات والتحديات

من خالل الحالة الدراسية التي تطرقنا إليها وبعض المقتطفات التي تعكس ما يشغل أذهان الدارسين والباحثين 
دماجها فيه، توصلنا إلى تحديد العديد من الفجوات والثغرات التي  في مجال إدخال المرأة في القطاع السياحي واإ

تقلل من مشاركة المرأة في هذا القطاع بشكل ما، ومن أهم هذه الفجوات:

1- النقص الكبير في البيانات والدراسات واإلحصائيات المتخصصة، التي في حال توفرها تساعد المخطط 
وصانع القرار في رسم خطط واقعية يمكن تنفيذها وقياس نتائجها. وتشمل هذه البيانات:

- عمالة المرأة في القطاع السياحي كّما وجغرافيا ووظيفيا.
- المشاريع السياحية المرتكزة على عمل المرأة.

- انخراط المرأة في مختلف مدارس التعليم السياحي ومعاهده وكلياته.
- الجمعيات والتعاونيات النسائية التي تعمل في المجال السياحي كما ونوعا وجغرافيا.

- برامج التدريب وبناء القدرات التي تستهدف المرأة ضمن المجال السياحي.

 2 - ضعف التنسيق والتفاعل والتواصل بين كافة الجهات ذات العالقة بتشغيل المرأة في القطاع السياحي، 
التي تشمل:

- المؤسسات الحكومية )وزارة السياحة واآلثار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات اإلعالمية(.
- القطاعات السياحية الفرعية )الفندقة والضيافة والسفر والداللة والطعام والحرف اليدوية....الخ(.

- الجمعيات والتعاونيات.
- المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية.

- الجهات الممولة والمانحة.
- المؤسسات التعليمية.

3 - قلة البرامج التعليمية والتدريبية السياحية التي تستهدف المرأة، وضعُفها

4 - غياب مظلة مؤسسية موحدة لتوحيد كافة الجهود الهادفة إلى إدخال المرأة في أنشطة القطاع السياحي

5 - ضعف برامج التوعية الموجهة

وخصوصا ما يتعلق بمحاربة ثقافة العيب والتوعية بما يتعلق باألنشطة المالئمة التي يمكن للمرأة أن تشارك وتبدع 
فيها، وخصوصا الحرف اليدوية والفنون الشعبية وبعض الخدمات السياحية المدروسة.

6 - عدم وجود تشريعات كافية تضمن تطوير برامج إدماج المرأة في القطاع، واستدامة هذه البرامج

وفي هذا السياق نجد أن التشريعات ذات العالقة والمتمثلة في قانون السياحة األردني واألنظمة النابعة منه )أنظمة 
دالء السائحين...الخ(  المهن والفعاليات السياحية – الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر والنقل السياحي واإ
ال تعطي الخصوصية الالزمة للمرأة عنصرا بشريا ذا تميز وخصوصية في صناعة السياحة. إال أن وزارة السياحة 
واآلثار إدراكا منها لدور المرأة فقد أكدت من خالل اإلستراتيجية الوطنية للسياحة )2011-2015( على ضرورة 
رفع مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة في السياحة من )10%( إلى )15%( وذلك ضمن الركيزة الثالثة 

المتعلقة بتطوير سوق العمل.
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ب – الفرص السانحة 
التي تشكل عوامل مساعدة في إدماج المرأة في القطاع السياحي إذا ما وظفت بشكل مدروس مبني على التخطيط 

السليم:

- التراث المادي والفنون والمشغوالت الشعبية.

-الحلي والمجوهرات التقليدية.

-المالبس واألزياء التراثية.

-الصناعات الخزفية.

-الفنون التراثية والسياحية.

-الحياكة والنسيج.

-األطعمة الشعبية والمأكوالت البيتية.

- فرص العمل المطلوبة في المستقبل القريب
- الحاجة إلى أكثر من )25( ألف فرصة عمل في القطاع السياحي خالل السنوات الثالث القادمة، في ظل توسع 

القطاع ونموه المستمر )د. بظاظو، أين المرأة من التعليم السياحي والفندقي في األردن، 2012(

- دعم الجهات المانحة
- استعداد الكثير من الجهات المانحة المحلية واإلقليمية والدولية، لتقديم الدعم للمشاريع والبرامج والمبادرات التي 

تهدف الى إدخال المرأة في القطاع السياحي
- وجود الرغبة واالستعداد لدى المرأة للدخول في هذا القطاع، الذي يتضح من خالل المبادرات والبرامج التي 
ترجمت إلى جمعيات سياحية ومنتجات سياحية خاَلقة مبتكرة، التي تستجيب إلى الحاجة إلى اإلبداع في تطوير 

وتنويع المنتج السياحي لمواكبة السوق الذي يتسم بالتنافسية العالية.

- اإلستراتيجية الوطنية للسياحة
تمثل اإلستراتيجية الوطنية للسياحة )2011-2015( فرصة سانحة كونها تركز على ضرورة رفع مستوى مشاركة 
المرأة في القوى العاملة في السياحة من )10%( إلى )15%( وذلك ضمن الركيزة الثالثة المتعلقة بتطوير سوق 

العمل والخطة التنفيذية المعتمدة بهذا الشأن كما ورد في هذه الدارسة سابقا.

ج – خارطة الطريق المستقبلية
للتمكن من رسم خارطة طريق مسقبلية إلدماج المرأة في القطاع السياحي، ال بد من العمل من خالل عدة محاور:

* تطوير مظلة تنسيقية وتخطيطية يمكن أن تكون جسما مؤسسيا مستقال أو مرتبطا، أو مجموعة أجسام مؤسسية 
مهنية تمّثل بمجلس أو لجنة تضم الجهات ذات العالقة، لجنة تشمل وزارة السياحة واآلثار والجمعيات السياحية 
التي تشكل كافة المهن السياحية واألجسام التمثيلية لقطاع المرأة.....الخ. بحيث تضع هذه المظلة إستراتيجية 
خاصة بإشراك المرأة في القطاع السياحي وتنفيذ خطة نابعة منها على مدى السنوات الخمس القادمة. وبناء على 
الخبرات السابقة في هذا المجال يفضل التوجه إلى البديل الثاني المتجسد في اللجنة أو المجلس الذي يمكن أن 
يكون ضمن هيكلية وزارة السياحة واآلثار كونها تشكل المظلة القانونية والتنظيمية للقطاع السياحي في األردن 
زيادة على وجود إستراتيجية سياحية وطنية تدعم هذا التوجه بما يتناسب مع التوجه الوطني الهادف إلى تركيز 

المؤسسات القائمة وتعزيزها، وعدم التوسع المؤسسي أفقيا.
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* تأسيس بنك معلومات يوفر المعلومات المتخصصة والمفصلة المطلوبة لعملية التخطيط والتقييم، كما بينت في 
البنــــــد )1 -أ( السابق. ويمكن في هذا اإلطار التعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة لتحديد الُمسوحات المطلوبة، 

وتنفيذها دوريا، على أن تعتبر هذه األمور:
ضرورة تحديد البيانات المطلوب مسحها وتحديثها بشكل يضمن شمولها لكافة المعلومات المطلوبة التي تشمل 

المجاالت التالية )التي أوردت في البند 5 – أ – 1 السابق(:
- عمالة المرأة في القطاع السياحي كما وجغرافيا ووظيفيا.

- المشاريع السياحية المرتكزة على عمل المرأة.
- انخراط المرأة في مختلف مدارس التعليم السياحي ومعاهده وكلياته.

- الجمعيات والتعاونيات النسائية التي تعمل في المجال السياحي كما ونوعا وجغرافيا.
- برامج التدريب وبناء القدرات التي تستهدف المرأة ضمن المجال السياحي.

- البيانات المتعلقة بالفقر والبطالة لدى المرأة.
- ضرورة ربط هذه البيانات بنظام الحسابات الفرعية اإلحصائي )Tourism Satellite Account( الذي تقوم 

وزارة السياحة بتأسيسه وتطويره حاليا.
* ضرورة تصميم مسوحات متخصصة على شكل استبانات )Questionnaires( للحصول على التغذية الراجعة 
الخدمات  المرأة وكذلك  تنتجها  التي  السياحية  بالمنتجات  رأيهم  لمعرفة  أنفسهم  السياح  فيها  بما  فئات  من عدة 

السياحية التي تقدمها....الخ.
* تطوير البرامج والمساقات تعليمية الموجهة بالتعاون مع الكليات والمدارس السياحية المتخصصة، بالتنسيق مع 
وزارة التعليم العالي وبحيث تركز هذه المساقات والبرامج على المجاالت المهنية السياحية األكثر مناسبة لإلناث، 

بما يرتبط بطبيعة المناطق المستهدفة وعاداتها.
* البدء الفوري بتنفيذ حمالت توعية باألهمية االقتصادية واالجتماعية إلدماج المرأة في القطاع السياحي تستهدف 

كافة الفئات المعنية على مختلف المستويات، وتشمل:
- صناع القرار.

- العائالت.
- مدارس اإلناث.

- المجتمعات المحلية من خالل األجسام والهيئات التمثيلية الموجودة على أرض الواقع.
- الفعاليات والمهن السياحية األكثر مناسبة وجذبا لعمل المرأة.

ولضمان إنجاح هذه الحمالت من األفضل أن تصمم بطريقة موجهة ال في شكل حمالت عامة. وفيما يلي بعض 
العوامل الواجب مراعاتها:

- أن يشارك في تنفيذها نساء ممن انخرطن في مجال العمل السياحي ضمن مهن مختلفة )إما بشكل فردي أو 
من خالل منظمات وجمعيات أهلية( بحيث يعرض العديد من قصص النجاح التي تعطي المزيد من المصداقية 

لما يروّج له.
االجتماعي  الواقع  حول  ومعلومات  بيانات  على  مبنّي  مسبقا  مدروس  بشكل  جغرافية  مناطق  تستهدف  أن   -

واالقتصادي للمناطق المستهدفة.
- أن تتضمن الحمالت زيارات ميدانية للعائالت واألسر بحيث يستهدف األهالي وبناتهم في الوقت نفسه.
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المصادر والمراجع
.)www.worldbank.org( البنك الدولي لإلنشاء والتعمير -

.)http://www.dosomething.org/tipsandtools( بيانات حول المرأة في العالم -

.)www.mota.gov.jo( موقع وزارة السياحة اإللكتروني -

.)www.dos.gov.jo( موقع دائرة اإلحصاءات العامة اإللكتروني -

.)www.mop.gov.jo( موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اإللكتروني -

- اإلستراتيجية الوطنية للسياحية )2011-2015(، وزارة السياحة واآلثار 2011.

- كتيب الحسابات الفرعية لقطاع السياحة األردني )Jordan Tourism Satellite Account(، وزارة السياحة 
واآلثار بالتعاون مع مشروع تطوير القطاع السياحي األردني الممول من الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي )سياحة(، 

.2012

- المـوقـع اإللـكـترونـي لمـشروع تـطويـر القـطاع الـسـياحـي األردنـي المـمـول مـن )USAID( – سـيـاحـة 
.)www.siyaha.org(

- أين المرأة من التعليم السياحي والفندقي في األردن، د. إبراهيم بظاظو، 2012،
)http://www.meutourism.com/Articles/91.htm( 

- التعليم السياحي لإلناث في األردن وأثره في تطور هذا القطاع الهام، بتول القعايدة، وكالة أخبار المرأة، 2012.
.)http://womenews.net/ar/index.php?act-post&id-4623(

- مقابلة مع السيدة فوزية الحسنات/ رئيسة جمعية نساء األنباط السياحية، 2012.





الفصل الثاني
جتارب ناجحة يف جمال البناء





1- الَمجارة .. وقصة النجاح

أ. سالمة محمد عبد الهادي مينة
)دولة ليبيا(





مقدمة
عمرها  سنوات  في  نفسها  لتجد  الدنيا  على  عينيها  فتحت  أصيلة  ليبية  سيدة  هي 

الغضة تدخل معترك الحياة من أوسع أبوابه…

تزوجت بطلة هذه الحكاية في سن صغيرة جدا لم تكمل فيها الرابعة عشر. أتمت 
دراستها لتتخرج بالدبلوم المتوسط في التجارة، ثم بدأت العمل موظفة في شركة ليبيا 

للتأمين .. كان هذا في بداية سبعينيات القرن الماضي ..

 ... األيدي  مكتوفة  مينة«  »ماما  مينة  الهادي  عبد  سالمة محمد  السيدة  تقف  لم 
ولم تعط لطموحاتها إجازة ... ولم تجعل عزيمتها تنام فوق رفوف الروتين والملل 

الوظيفي ... بل فكرت ... وخططت... وتمنت.. وعزمت.
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»المجارة الذهبية رأس المال األول لماما مينة«





المجارة بداية الطريق
في زمن ال يسمح للمرأة بأن تكون إال موظفة في وظائف محدودة ... قررت السيدة سالمة التمرد ... وعقدت العزم 
 على منافسة الرجال ... واختارت مجاال كان من الغريب والصعب والمستهجن أن تخوضه امرأة في ذلك اإلبان

الليبيات يغادرن بيوتهن، ونسبة المنتسبات إلى المدارس ال  )سنة 1973( ... حيث لم يكن كثير من النساء 
تتجاوز العشر في المائة إال بقليل ...

سالمة محمد عبد الهادي مينة المولودة في مدينة طرابلس عام 1948 تعزم على أن تكون سيدة مقاوالت أسوة 
بغيرها من الرجال وهي في الخامسة والعشرين من عمرها ...

البداية كانت صعبة قليال ... ففي تلك الفترة لم يكن من السهل أو باإلمكان الحصول على ترخيص المرأة.
توكلت »ماما مينة« على اهلل وحادثت جهاز اإلسكان والمرافق، وهي برأسمال يسير بعد أن طلبوا منها الترخيص 
بتصنيف الرخصة .. وقعت المتمردة في حيرة .. إن كان باإلمكان الحصول على الترخيص فمن أين لها بالمال 
الذي ستدفعه مقابل ذلك؟... فبدون المال لن تستطيع الشروع في استعمال الترخيص. لم تقف السيدة سالمة لتفكر 
كثيرًا .. وضعت يدها على جيدها ... وتحسست ذلك العقد الغليظ الذي كانت تتدلى منه مجارة ذهب )مجارة ما 
كانت سيدة ليبية لتتزوج دون أن تكون من جملة ما يجلبه لها زوجها من هدايا عرسها( .. لم تتردد كثيرا مع أن 
المجارة جميلة وثمينة وهي ذات قيمة معنوية ومادية كبيرة لديها، لكن نجاحها يستوجب منها التضحية بالغالي 

والنفيس .. 
نزعت »ماما مينة« العقد ذا المجارة، واتجهت إلى أول صائغ في سوق المشير حيث باعتها.. قدمت إلى البائع 
العقد بمجارته وطلبت منه أن يثمنهما بعد وزنهما ... نظر إليها البائع .. فرآها تنظر إليه بحب .. فقال: هل 
تريدين حقا صرفه؟ )والصرف بلغة الصاغة هو البيع(، أرجعت البصر بعينيها وحاولت دمعة أن تقفز منهما .. 
لكنها بادرت بجوابه: هات المال .. أعطاها الصائغ مائة وخمسين دينارا ليبيًا .. أخذتها وخرجت وهي تشعر بأنها 

قد باعت هدية قيمة، لكنها اشترت مستقبال واعدًا ينتظرها في مجال المقاوالت ..
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لن نتوقف كثيرا في محطات »ماما مينة« العديدة والمختلفة .. التي لكل منها قصة تختلف... لكننا نقول: إنها 
كافحت وتحدت وصمدت وقاومت عاتيات الرياح وعاليات األمواج كي تكون المرأة التي أرادت ...

تجاوز العقبات
أول العقبات كان رفض زوجها األول عملها في مجال المقاوالت .. إذ لم يرض بانشغالها المستمر ووقوفها على 
مواقع العمل .. تراقب من كثب مجريات األمور .. حاولت حبا ألطفالها وحفظا على تماسك بيتها أن تجعله 
السند لها والمعين ... لكنه أصر على موقفه وخّيرها بين المقاوالت وبينه، وألنها بدأت تحفر اسمها على جدار 
الزمن .. حيث صار لمكتبها باع وصيت وشهرة، قبلت على مضض الطالق بشرط أن تحتفظ بتربية أبنائها 

الستة وحضانتهم ..

لم يجعلها لقب المطلقة الذي حملته على صغر سنها تتراجع أو تتنكص أو تهن، فقد زادها تحديا وقوة .. في 
الوقت ذاته لم ترض أن يشار إليها بإصبع الشك، فهي تعيش في مجتمع يحكم الناس فيه بالظاهر... لذلك قررت 

الزواج مرة أخرى، ولكن هذه المرة ممن عرفت أنه سيكون لها السند والمعين ..

عملت السيدة سالمة في مجال التوكيل التجاري والمقاوالت العامة واألشغال، وتحصلت على التصنيف وتقدمت 
للحصول على عطاءات محدودة في ذلك الوقت، كصيانة المدارس وبنائها وكانت المنافسة كبيرة بين الرجال 
المهندسين  ضم  إداري  هيكل  تشكيل  في  ونجحت  الوسط...  ذلك  في  الوحيدة  المقاولة  كانت  كونها  وبينها، 
والحديد  اإلسمنت  المواصفات، وعرفت  المشاريع حسب  بعض  لتنفيذ  بإجراءات  وقامت  والعمال..  والمساعدين 

والخشب والرمل وخزانات المياه وسيارات النقل والعجانات.

لم يمر وقت كثير حتى أصبحت قادرة -بفضل من اهلل- ثم من زوجها على االنتقال إلى العمل الميداني، وهو 
ما يمثل صعوبة كبيرة تواجهها المرأة الليبية في تلك الحقبة.

النجاح
بمواصلة العمل تطورت األمور وكثرت المشاريع ... وتحصلت السيدة سالمة على عطاء إلنشاء 360 وحدة 
سكنية أنجزتها في الوقت المحدد وكرمت بشهادة تقدير، ثم بدأ عملها يتسع ويكبر، وتحصلت على عطاءات لتنفيذ 
عدة مشاريع، من الدولة الليبية أو بالتعاون مع شركات أجنبية، وصار بإمكانها السفر إلى خارج ليبيا لجلب العمالة 

األجنبية، ويحسب لها أنها أول مقاول يقوم بجلب العمالة من باكستان وبنغالديش إلى ليبيا ..

نما في خارج ليبيا كذلك،  لم يقتصر عمل »ماما مينة« في مجال المقاوالت وأعمال البناء على داخل ليبيا، واإ
فقد عملت وكيلة تجارية لشركة اإلخوان العالمية للتجارة والمقاوالت، وبسبب هذه التسمية طاردها النظام السابق، 
فاضطرت إلى الهروب، بالذهاب إلى إيطاليا حتى حين، ثم أسست شركة مقاوالت في كل من تنزانيا وغامبيا سنة 
1979، أما في سنة 1980، فقد أسست شركة لصناعة المالبس في تايالند، وفي سنة 1981، أسست شركة 

تجارية في ماليزيا وسنغافورة.
الباطن  من  األجنبية  الشركات  بعض  مع  وتعاقدت  مقاوالت  شركة  وأسست  ليبيا  إلى  عادت   2001 سنة  في 
واللغة  اإليطالية  جانب  إلى  وكتابة،  محادثة  اإلنجليزية  اللغة  تتقن  حينئذ  وكانت  نفسه،  النهج  على  واستمرت 
السواحلية اإلفريقية والهندية؛ إليمانها بأن صاحب العمل الناجح سواء أكان رجال أم امرأة عليه أن يكون على 

مقدرة وتفوق تمكناه من تسيير أموره، بحيث يحصد النجاح تلو النجاح في كل مرة...
»ماما مينة« نموذج حي لنجاح من اتخذ من العزيمة منهاجا، ومن قوة الشكيمة وسيلة، ومن دحر الصعاب طريقا 

للوصول ..
سالمة محمد عبد الهادي مينة تبلغ اآلن من عمرها المديد اثنين وستين عاما، أمضت جلها في العمل الدؤوب... 
بوابة  التي ولجت  الوحيدة-  تكن  لم  ليبية -إن  أول سيدة  النهاية  لتصير في  الرجال،  العقبات وتنافس  تصارع 

المقاوالت ونجحت فيها، وصار لها اسم وتاريخ...
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لها سبعة أبناء وعشرون حفيدا ... ال تراها إال والبسمة على وجهها األسمر... العربي القسمات ... وما زال 
الخطوات،  آالف  فيها  وسارت  بخطوة،  بدأته  الذي  المجال  في  واالستمرار  والعمل  العطاء  على  القدرة  لديها 
المجال  لتستثمره في  لتبدأ برأسمال صار يزداد كل حين  بـ »المجارة«)1(  الخطوات ... ضحت  وربما ماليين 
الذي أحبت والطريق الذي اختارت، ولتبرهن لمن حاربها ووقف ضدها واستهجن دخولها في مجال كان ُخّص 
للرجال، أن للسيدات أيضا مكانا في أي مكان وفي كل زمان.. »ماما مينة« المرأة التي عرفت كيف تضع 

بصمتها على جدار الزمن... وتلك »المجارة« )المجيدي()2(.. لتكون بحق أثمن من أي مجارة!!!

)1( المجارة هي مشغولة ذهبية فريدة بين الحلي الليبية... ألنها من الحلي المألوفة في مصوغات أي امرأة، وهي واحدة من المقتنيات التي تتفاخر بها كل امرأة. وتختلف من 
حيث الحجم والنقش والعيار الذهبي ..

والمجارة إضافة إلى كونها تستعمل للزينة والتحّلي بين النسوة إال أنها في الحقيقة تعد من المدخرات التي هي بمنزلة األمن المالي الذي تفزع إليه مالكته عند الضيق، فهي كنز 
ومصدر للمال بإمكانها التصرف به واالستفادة منه متى اقتضت األحوال ذلك ..

)2( )المجيدي( نسبٌة للمجارة ترجع إلى السلطان عبد المجيد العثماني، سلطان الدولة العثمانية حين كانت ليبيا خاضعة لحكمها في القرن التاسع عشر، والنسبة ترجع تحديدا 
إلى نقود ذهبية عثمانية ضربت باسمه في عهده، بين عامي1917-1844. 
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2- من البناء إلى األلياف البصرية

أ. فتيحة عباس زوجة آيت قاسي
)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(
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مقدمة
واألشغال  للبناء  روسكيروس   ROSKIROS مؤسسة  صاحبة  أعمال  سيدة  هي 
العمومية مهندسة دولة في اإللكترونيك تخرجت من جامعة وهران سنة 1991. 
اختصت في البناء ثم انتقلت إلى األلياف البصرية وربطت عالقات مع شركات 
دولية لتطوير نشاطها. وبالرغم من كل انشغاالتها مازالت تواصل التدريب والتعليم 

في مجال إدارة األعمال. وهي متزوجة وأم لثالثة أطفال.
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1- تجربتي في المؤسسات العمومية والخاصة كموظفة
بعد تخرجي من الجامعة، عملت كمدرسة في الثانوية التقنية بمسقط رأسي بمدينة دلس، بعدها عملت كمسؤولة 
للصيانة في االعالم اآللي بالمؤسسة الوطنية للنقل البري، ثم اشتغلت كمساعدة رئيس مشروع التسيير والصيانة 

عن طريق الحاسوب لفائدة مؤسسة سوناطراك البترولية.
هذه العملية كان الهدف منها متابعة توصيل المنشآت البترولية باأللياف البصرية،

بعد هذه التجربة التحقت ببنك عمومي، حيث استفدت من العديد من الدورات التدريبية من بينها التقنيات البنكية 
والمصرفية، التجارة الدولية وغيرها.

في سنة 2001، أدرت مشروعا عائليا الى غاية إنشاء مؤسستي الخاصة، حيت حققت حينها حلما حملته في 
قلبي لسنوات طويلة.

2- انشاء مؤسسة ROSKIROS للبناء واألشغال العمومية
تحصلت على اعتماد الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ANDI سنة 2005، وانطلقت شركتي المتخصصة في 
مجال البناء واألشغال العمومية، وكان اختياري لهذا النوع من النشاط راجع لألهمية البالغة التي حظي بها هذا 

المجال في البرنامج الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خالل العهدة الثانية. 
مباشرة بعد ذلك تمكنت من التحصل على وعد للفوز بعقد مناولة مع مؤسسات الطبرى المحلية والدولية المكلفة 
بانجاز البنى التحتية ذات األهمية الكبرى، وقد حظيت بمتابعة لمشروعي من قبل البنك القتناع المسؤولين بجدوى 
خطة األعمال التي اعتمدتها، وذلك ما مكنني من االستثمار في التجهيزات الالزمة لتطوير وتوسيع مؤسستي. 
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انطلقت مؤسستي في العمل دون أي تأخير أو إبطاء مباشرة، وقد كانت لنا الفرصة للمشاركة في العديد من 
مشاريع المناولة اهمها:

- اشغال تمديد طريق السكة الحديدية الرابط بين تيزي وزو، وواد عيسي. )اشغال التهيئة، تصريف المياه( وكذا 
جزء من محطة المسافرين.

- تهيئة ازدواجية طريق بوسماعيل )تهيئة، حائط الدعم(.

-حماية شط برج الكيفان )وضع الصخور الركامية(.

-انجاز قاعدة الحياة، ووضع قواعد وأساسات الورشات )الهندسة المدنية المركزية(.

-إنجاز محطات )تكسير الصخور، غرفة العمليات، مركز التحويل(.

-إنجاز مساكن وفيالت لصالح الخواص.

-المشاركة في إنجاز مقاطع من الطريق السيار شرق غرب.

-مساهمة في إنجاز محول جنوب 2.

- مشاركة في إزدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مستوى البرواقية.

- المشاركة في تهيئة خط السكة الحديدية تسمسيلت –المشروع ال يزال مستمرا- 2012.
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3- تمثيل شركة CORNING المتعددة الجنسيات 2006
في سنة 2006، تم انتقائي لتمثيل شركة CORNING الدولية المختصة في صناعة األلياف البصرية ولواحق 

االتصاالت الالسلكية.

- تعريف الليف البصري
هو خيط رفيع من الزجاج، ناقل للضوء يستعمل لنقل المعلومات بسرعة الضوء بمساحة نطاق عالية بالمقارنة 

مع ليف نحاسي.
في البداية كانت مهمتي في شركة CORNING مقتصرة فقط على الناحية التجارية البحت، لكن بعد زيارات 
عديدة أللمانيا لدى شريكي تأثرت بطريقة استعمال االلياف البصرية بطرق مستحدثة واقصد هنا طريقة النفخ وهي 

من التقنيات غير المعروفة وغير المعتمدة لدى مؤسساتنا المحلية.

- ماهية طريقة النفخ
أي التمديد أو وضع األلياف البصرية عن طريق النفخ داخل انابيب PEHD باستعمال آلة خاصة، وهذا ما يجعل 

الكابل يصل من 2 الى 4 كيلومتر بخالف التوصيل اليدوي الذي يتطلب القيام بفتحة كل 150 متر.

لماذا إعتماد هذه الطريقة:
- الفصل بين وضع االنابيب ووضع الكابالت.

- تجنب الخسائر خالل وضع االلياف.
- تقليص الضغط حول الكابالت. 

مدادات أطول وأكثر اهمية. - توصيالت واإ
- فرق عمل صغيرة.

- شبكة قابلة للتوسع .
-الليف البصري لين، غير مدرع، وبتكلفة أقل.

بقناعتي الكاملة بان هذه النقاط ذات فوائد تنافسية وغاية في التفرد واإلبداع، وجهت دعوة لشركائي األلمان لعرض 
الطريقة  التخلي عن  أخرى إلقناعهم بضرورة  لالتصاالت، سونلغاز، ومؤسسات  الجزائر  خدماتهم على شركة 

القديمة واالنتقال لتبني هذه التكنولوجيا الحديثة.
كان كل هذا تحديا ناجحا، وتم بالفعل تأهيل جميع المناولين في ميدان التوصيل والتمديدات.
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نشاء فرع روسكيروس للبنى التحتية لالتصاالت سنة 2009 4- توسيع الشركة واإ
بالنظر الى تطور سوق االلياف البصرية في الجزائر، قمنا بإنشاء فرع البنى التحتية لالتصاالت، ونحن من بين 
شركات المناولة المعتمدة من قبل شركة الجزائر لالتصاالت أهم زبون في هذا المجال، ونحن نطمح ألن نفوز 

بثقة شركات اخرى في مجال السكك الحديدية، المياه، الطرق السريعة. 

)FTTH( مفهوم خدمة األلياف البصرية للمنازل
خدمة األلياف البصرية للمنازل FTTH تقوم باستخدام شبكة األلياف البصرية من المقسم حتى منزل العميل ويتم 

تركيب جهاز مودم لدى العميل لتوصيل الخدمة وتتيح الخدمة اآلتية:
- نقل المعلومات بسرعات عالية إلى منزل العميل عن طريق األلياف البصرية ذات التدفق العالي، وبالتالي 
إعطاء سرعات تصفح وتحميل أسرع وبجودة عالية إلى المنازل وبنفس الجودة لجميع العمالء عكس االنترنيت 

عالي التدفق. 
- تقديم خدمات المكالمات الهاتفية. 

- إمكانية تقديم خدمات المحتوى المختلفة مثل التلفزيون عبر اإلنترنت IPTV العالي الوضوح أو تحميل الفيديو. 
والخدمات الترفيهية،واالستخدامات الجديدة مثل المراقبة عن بعد والتطبيب عن بعد.

ان األلياف البصرية هو الحل التكنولوجي الذي بإمكانه االستجابة لجميع االحتياجات الرقمية والتحديات للسنوات 
المقبلة.

ب- السوق الجزائرية ونسبة انتشار هذه التقنية
بالرغم من توجيهات السلطة العليا في الجزائر من اجل القضاء نهائيا على الهوائيات المقعرة –الدش كما هو 
معروف بالمشرق العربي- التي اجتاحت البنايات والمدن واالنتقال الى التلفزيون الرقمي، نالحظ ولألسف استمرار 

هذه الظاهرة برغم اإلرداة والنية الحسنة لدى عديد المسؤولين.

فقط تقنية FTTH يمكن أن تحل نهائًيا هذه المشكلة.

ان السوق الجزائرية كبيرة، ويلزمنا سنوات لكي نتمكن من تشبيك المصالح االدارية والبيوت والمساكن بالنظر الى 
مشاريع السكنات الجديدة الهامة، فان آالف مناصب العمل يمكن أن تنشأ فقط فيما يخص هذه التقنية.

)FTTH( ج- التعاون بين الجزائر لالتصاالت وكورنينغ في مجال
بالشراكة معCORNING اقترحنا برنامج تعاون باالستعانة بخبرة الشركة االلمانية، التي تم وضعها في متناول 
تقنيي الجزائر لالتصاالت ليجدوا ويعتمدوا الحلول التي تالئمهم في مختلف المحطات آملين أن تتمكن هذه التقنية 

من أن تصبح عنصرا من إستراتجية الوزارة المكلفة باالتصاالت.

بالرغم من الصعاب التي أواجهها بشكل يومي خالل ممارسة عملي كإمرة، ورئيسة مؤسسة، ال زلت مقتنعة أنني 
أصبت في اختياري.

واختم مداخلتي بتوجيه دعوة للسلطات العمومية لتستكمل دعمها لتطوير وترقية المؤسسات المتوسطة وباألخص 
تلك التي تديرها او تترأسها النساء.

وأجدد هنا دعوتي أيضا للبنوك لكي تفتح أبوابها كشريك بأن تسهل االستفادة من العقار لتحقيق تطورها ونموها.

ولكم مني جزيل الشكر على كرم المتابعة واإلصغاء.



مناقشة عامة وتوصيات





لقد أثارت العروض السابقة الكثير من النقاش في الجلسة، إلى حد أن أصرت بعض المتدخالت الشابات على 
تقديم تجاربهن كاملة بدل المساهمة في النقاش فقط، باعتبار أنها هي األخرى تحمل أكثر من داللة ومعنى، ولها 
خصوصية يمكن أن تفيد الحاضرات وتؤكد ما سمعنه من قبل سواء في تجربة السيدة سالمة محمد عبد الهادي 
مينة أو السيدة فتيحة عباس زوجة آيت قاسي، األمر الذي بّين، وبوضوح تام، اشتراك التجارب النسائية خاصة 

في مقاوالت البناء في نفس التحديات، وتعرضهن لنفس الضغوط قبل تحقيق النجاح.

وقد بين النقاش حقيقة تشابه ظروف انطالق مؤسسات البناء في أكثر من بلد عربي )ليبيا، الجزائر، العراق، 
ن كانت األمثلة المقدمة غير متقاربة في الفترة الزمنية، وظروف التطور والنجاح. اليمن...( حتى واإ

يبدأ التحدي األول بكيفية دخول عالم المقاولة بامكانيات بسيطة، وبصعوبات تمويلية متعددة، ثم ينتهي بفضل 
جهد مضاعف تقوم به المرأة سواء باالتصال الكثيف واليومي بالميدان أو بالوقوف على كل صغيرة وكبيرة دون 
كلل أو ملل باعتبار أن هناك الكثير من المتربصين بمشروعها وكأنهم يريدون له الفشل. فليس من السهل على 

امرأة أن تقتحم مثل هذا القطاع "الخشن" على حد تعبير البعض. ولكن التجربة أكدت أن ذلك ممكنا.

وركزت المتدخالت على أن كفاءاتهن القائمة على تكوين وتدريب نوعيين كانت في آخر المطاف هي العامل 
الحاسم لنجاحهن، إذ عندما يالحظ المسؤولون جدية المرأة وكفاءتها ونزولها المستمر إلى الميدان يثقون في قدراتها 
وفي نوعية عملها، فتتحسن المعاملة تدريجيا مع مؤسساتها إلى أن تصبح هي األكفأ في بعض األحيان، أي في 

وضعية تنافسية جيدة مقارنة مع المؤسسات األخرى.

وبعد تسجيل إعجابها الشديد بتجربتي البناء المقدمتين قدمت إحدى المشاركات اقتراحا بتعميم مثل هذه التجارب 
على نطاق واسع حتى تكون حافزا لبقية النساء الالئي مازلن يخشين ولوج هذا القطاع، وأكدت بأن عامل السن لم 
يمنع السيدة سالمة محمد عبد الهادي مينة من مواصلة نشاطها والقدوم بتجربتها إلى المؤتمر، بل لم يمنعها من 
االنتقال من عالم المقاوالت والبناء إلى التجارة والخدمات األخرى التي نجحت فيها كما نجحت في القطاع األول.

بالمحيط االجتماعي والعادات  القطاع  نال موضوع عالقة االستثمار في  السياحة،  إلى موضوع  التطرق  وعند 
السائدة فيه والتي عادة ما ترى في الخدمات السياحية عيبا بالنسبة للمرأة. وأشارت إحدى المتدخالت إلى أهمية 
التركيز على جانب الخدمات المرافقة للعمل السياحي بالنسبة للمرأة أكثر من التركيز على عملها المباشر في 
القطاع، وهذه الخدمات منها ما يتعلق بالصناعات المرتبطة بقطاع السياحة أو بتسيير وتطوير القطاع. واعتبرت 
أن التوعية بهذا االتجاه هي التي تخرج الرأي من النظرة الضيقة للنشاط في القطاع السياحي خاصة بالنسبة للمرأة.

وبالنسبة للقطاعات الثالثة ركزت الحاضرات على مسائل التكوين والتأهيل المستمرين باعتبارهما أساس النجاح، 
واعتبرت إحدى المتدخالت أن االمكانيات وحدها بالنسبة للمرأة ال تكفي، بل عليها أن تبرهن في الميدان على 

كفاءتها العالية وأن ال تترك مجاالت قد تكون منفذا النتقادها باعتبارها معرضة لذلك أكثر من غيرها.

وفي األخير يمكن من خالل هذه الجلسة استخالص التوصيات التالية:
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أـ بالنسبة للسياحة: 
براز خصوصية النشاط السياحي ودوره في االقتصاد الوطني  1ـ ضروة تكثيف برامج التوعية ضد ثقافة العيب واإ

وامكانية مساهمة المرأة فيه.

2ـ إشراك النساء أكثر في قطاعات اإلنتاج السياحي من خالل تشجيع التكوين في الميدان الفندقي واالنتاج الحرفي 
وتسيير المؤسسات السياحية والتدريب على أساليب الترويج للخدمات السياحية.

3ـ تشجيع استثمار المرأة في الصناعات التقليدية المرتبطة بالقطاع السياحي وبخاصة تلك المرتبطة بالصناعات 
التقليدية )الخزفية والنسيجية( أو األزياء التراثية واألطعمة واألكالت الشعبية.

4ـ تشجيع الجمعيات التعاونية في قطاع السياحة وتكليفها بالترويج لالنخراط في العمل السياحي.

5ـ الدور االقتصادي الذي يمكن أن تلعبه المرأة باندماجها في القطاع السياحي.

6ـ حل مشكلة العقار بالنسبة للشركات.

ب ـ  بالنسبة لقطاع البناء والمنشآت العامة
1ـ حل مشكلة العقار بالنسبة للراغبات في االسثثمار في القطاع باعتبار الحصول على األرضيات المخصصة 

للبناء من أصعب التحديات التي تواجه الراغبات في االستثمار في هذا القطاع.

2ـ تحقيق مرونة أكبر في مجال تمويل مشروعات المنشآت العامة والبناء التي تشرف عليها النساء والتخفيف من 
الضمانات المطلوبة.

3ـ االنفتاح على تكنولوجيات الدول المتقدمة في هذا المجال وتشجيع شراكة المقاوالت النسائية معها الكتساب 
مزيد من الخبرة والتعرف على رهانات األسواق العالمية. 
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الجزء الخامس

املقاولة النسائية يف اجملال الزراعي

* يسرت األستاذة ياقوت عكرون، كلية الحقوق- جامعة الجزائر 3 )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية( ألعمال 
الجلسة التي احتوت على أوراق هذا الجزء. 





مقدمة
تتميز المقاولة في المجال الفالحي بميزتين رئيستين: األولى أنها عبارة عن تنظيم لإلنتاج في مؤسسات 
صغيرة ومتوسطة، والثانية أنها تساهم بقسط كبير في تنمية االقتصاد الوطني وامتصاص اليد العاملة 
خاصة النسوية منها. وتنطلق النساء عادة لالستثمار في الجانب الفالحي من رغبة ذاتية يمليها المحيط 
النساء  الذي رأت فيه من سبقتها من  الذي يعشن فيه، وهذه الرغبة مكتسبة من ذات المحيط  المباشر 

-األخوات أو األمهات- يتحملن أعباء العمل الفالحي ويشتغلن على نطاق واسع في الريف.

وقد بدأت هذه الرغبة تتحول تدريجيا من العمل الفردي -كأجيرة- أو ُمعينة للزوج إلى من تفكر في إنشاء 
مؤسسة صغيرة أو متوسطة لصناعة المنتجات الزراعية أو تحويلها، مما جلب االنتباه إلى أهمية البحث 

في دوافع هذا التوجه والعوامل المساعدة له والنتائج التي حققها.

ذا كان من السهل معرفة الدوافع الحقيقية الرتباطها في الغالب بتوجه المرأة التلقائي نحو تحقيق مزيد من  واإ
إثبات الذات وفرٍض للمكانة في مجتمعها المحلي عن طريق العمل جنبا إلى جنب مع الرجل في الحقل 
أو المزرعة، فإن العوامل المساعدة على تطوير ذلك إلى مستوى أعلى من النشاط يصل إلى درجة إنشاء 
مقاولة زراعية ينبغي البحث عنها في المكتسبات الجديدة التي اكتسبتها والتطورات الحاصلة في محيطها 

الداخلي والخارجي.

ويأتي في مقدمة هذه المكتسبات التمكن من االحتكاك بخبرة نساء أخريات تمكن في أوساط أكثر مالءمة 
من إنشاء مؤسسات لهن في الميدان الزراعي، وقد كان ذلك يتم عادة خالل المعارض المتخصصة التي 
أصبحت تقترب من النساء أو بواسطة وسائل اإلعالم الحديثة التي قربت تجارب النساء لبعضها البعض.

وهناك وسيلة أخرى لعبت دورا في هذا التطور وهي االقتراب من الجمعيات المهتمة بهذا القطاع ثم االنتماء 
إليها بما توفره من فرص لمعرفة طبيعة العمل في هذا المجال.

وقد تمكنت المرأة الريفية من خالل هذا االحتكاك من االطالع على السياسات الحكومية الداعمة لالستثمار 
في القطاع الفالحي )خاصة التي تقدمها وزارات الزراعة(، واستطاعت التقرب بفعالية من اإلدارات المعنية، 

سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لالستفادة بما يكفي من وسائل اإلرشاد والدعم.

المساعدات  وفي األخير تمكنت في بعض األحيان من االحتكاك بخبرات دولية والتعرف على أشكال 
والدعم اللوجستي الذي تقدمه بعض المنظمات التابعة لألم المتحدة أو الجمعيات غير الحكومية سواء 

أكان هذا الدعم تقنيا أم ماليا.

غير أن كل هذه المكتسبات، رغم أهميتها، لم تمكن المرأة من االنطالق في عمل إنتاجي حقيقي في 
الريف، بالنظر إلى الصعوبات والعوائق التي مازالت أكبر من العوامل المشجعة.

االستهالكية،  األسواق  إلى  يصاله  واإ المنتوج  تسويق  سرعة  في  مؤثرا  عامال  تعد  بذاتها  الريف  فطبيعة 
وصعوبة التكيف مع معايير الجودة العالمية يجعله غير قادر على المنافسة المحلية والجهوية خاصة في 
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ظل قواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية، ناهيك عن القدرة على المنافسة في األسواق العالمية وعلى 
اإلنتاج الواسع المعد للتصدير.

وعليه فإن األمر يتطلب صياغة جديدة إلستراتيجية اإلنتاج الزراعي في البلدان العربية، سواء ما تعلق منه 
بما ينبغي توفيره للمرأة لكي تستمر في هذه العملية إن على صعيد الوسائل واألدوات، أو ما نمكنها به من 
شروط كفيلة بأن تشجعها على االستمرار في مثل هذا النشاط خاصة وأن هناك فرصا عديدة متاحة للتطور 
في هذا المجال كحاجة السوق للمنتج المحلي الزراعي الطازج والطبيعي، وتوفر اليد العاملة ذات األجر 
المقبول، وكل تلك السياسات المدعمة لإلنتاج الزراعي، والمبادرات النسائية التي تسعى لتنظيم المنِتجات 

الزراعيات في إطار جمعيات وتمكينهن من التواصل أكثر ومن تبادل أفضل الخبرات.
وتتطلب هذه اإلستراتيجية من ناحية أخرى، السعي لتمكين المبادرات النسائية الناجحة في الميدان الزراعي 
من االنتقال إلى مستويات أعلى من التوسع والتأثير في السوق الوطنية استعدادا للدخول إلى األسواق 

اإلقليمية ومنها األسواق الدولية.
لعل هذه هي أهم النقاط التي سعت جلسة المؤتمر األخيرة التطرق إليها من خالل بحث الدكتورة بتول 
يحفوفي من لبنان، وتجربة نجاح األستاذة أمال مجذوب رباح من السودان، حيث بّين البحث األول العوامل 
ذات التأثير في إنشاء ما أسماه بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اللبنانية )بدل المقاولة(، 
وذلك من الناحيتين اإليجابية والسلبية، مقدما أكثر من نموذج لتعاونيات النساء، وللشراكة مع الخارج، 

ولمشكالت اإلنتاج والتسويق وعوامل النجاح ومسببات الفشل. 
الثاني فتناول صيغة مبتكرة في مجال تشجيع اإلنتاج األسري بشكل عام والفالحي بشكل  أما العرض 
خاص أو ما ارتبط به كالجلود والصناعات التقليدية...وتمثلت هذه الصيغة في جائزة وطنية رفعت شعارا 

لها: ُصنع بمنزلي.
وقد أعطت هذه الجائزة دفعا كبيرا لإلنتاج على المستوى المحلي وبخاصة في المناطق الزراعية والرعوية، 

حيث مست كافة أنواع التصنيع الغذائي والمشغوالت اليدوية والمنتجات الجلدية.
وقد سمح العرضان المتكامالن بإعطاء صورة مصغرة عن واقع المقاولة النسائية في العالم العربي من 
خالل بلدين لهما قدرات معتبرة في اإلنتاج الفالحي. وتبّين من خالل هذه الصورة أن األمر يتطلب مزيدا 
من العمل إلقامة »مؤسسات« فالحية صغيرة أو متوسطة أو حتى على نطاق واسع في العالم العربي، 

بسبب الحاجة الماسة لها من حيث تأمين األمن الغذائي واالستفادة من القدرات المتاحة.
المرجوة منها،  الغايات  لم تحقق  بلد عربي  أكثر من  المطبقة في  المختلفة  التجارب  ولحد اآلن مازالت 
وينطبق ذلك على التجارب التي تقوم بها النساء، ففي لبنان رغم انطالقة بعضها بشكل جيد، عادة ما 
كانت تتوقف عن العمل أو تقلص من نشاطها بسبب عدم القدرة على المنافسة الخارجية باألساس وصعوبة 

التأقلم مع مواصفات الجودة العالمية.
ولعل هذا ما جعل الحديث عن المقاولة النسائية في العالم العربي يستدعي الكثير من النقاش ويطرح أكثر 
من تساؤل عن سبيل الخروج من هذا الوضع وكيفية تغييره نحو األحسن ليس فقط في صالح المرأة إنما 
في صالح االقتصاديات العربية بشكل عام التي ينبغي، قبل أن نتحدث عن التكامل فيما بينها، نتحدث 

عن التكامل بين القطاعات في البلد الواحد، وهو ما أثار الكثير من النقاش.
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الفصل األول
 املقاولة النسائية يف اجملال الزراعي





المقاولة النسائية في المجال الزراعي
دراسة حالة )لبنان(

د. بتول يحفوفي
)الجمهورية اللبنانية(





تمهيد: البنية األساسية لالقتصاد في لبنان وموقع المقاولة منها

يتمّيز لبنان بين مجموعة الدول العربية التي ينتمي إليها، بنظام سياسي واقتصادي ليبرالي، 
قائم على احترام حقوق الملكية الخاصة والمبادرة الفردية .. وقد اعتمدت الدولة في لبنان على 
سياسة اليد المرفوعة )عدم التدخل(، واعتمدت سياسة اقتصادية غير داعمة لإلنتاج المحلي؛ 
مكانات  ألن الدعم يحتاج إلى إمكانات كبيرة محددة، وقدرة للدولة على توفير وسائل التحويل واإ

الدعم والحماية.
فاالقتصاد اللبناني يعتمد على قاعدة موارد طبيعية قليلة، وتطور معتدل في مجال الصناعة 
الخدمات  قطاع  أن  إلى  اإلحصاءات  وتشير  والصناعي.  الزراعي  المجالين  في  والتصدير 
)المصرفية وغيرها( يسيطر على قطاَعي الزراعة والصناعة، فنالحظ أن قطاع الخدمات يشكل 
)70%( من الناتج الوطني، بينما ال تشكل الصناعة سوى )21%( والزراعة )9%( فقط. ففي 
العام 1950، كانت الزراعة تشكل )20%( من الناتج المحلي وانخفضت حاليًا إلى )9%( في 
عام 2002. بينما نجد أن الناتج المحلي من قطاع الخدمات ارتفع من )58%( عام 1950 

إلى )70%( خالل المدة نفسها. 
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المقاولة في لبنان، استخدام المصطلح، ومعايير التعريف

تعريف
ُيستخدم مصطلح المقاولة بوصفه وحدة لإلنتاج تعتمد على العمل ورأسمال تقني ومالي إلنتاج منافع وخدمات، 
وذلك لتلبية حاجات المستهلك، وتهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الربح. فإذا كانت المقاولة تنتج منافع صناعية 
ذا كانت منتجة للخدمات فهي خدماتية. أما إذا كانت المقاولة تشتري المنافع لتبيعها، فهي مقاولة  فهي صناعية، واإ
تجارية. أما المقاولة الزراعية فهي تتعلق أساسا بإنتاج المنتجات الزراعية المختلفة وتسويقها. وتشمل مجاالت 
تربية الحيوانات إلنتاج اللبن وتصنيع منتجاته، زيادة على األشجار المثمرة وغيرها. واستخدم في لبنان مصطلح 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعريف بهذه الوحدات اإلنتاجية.

معايير التعريف
تحدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المقاوالت، وفقا لمعايير مختلفة، منها عدد العاملين فيها ومبيعاتها السنوية 
ومجموع األصول التي تمتلكها وقيمة الرأسمال وحجم اإلنتاج. ولكن نظرًا لصعوبة تحديد المبيعات السنوية يفضل 
يطاليا وكندا  اعتماد عدد العاملين معيارا للتحديد، وهي تتراوح بين 10 إلى 20 عامال حّدا أقصى؛ وفي إسبانيا واإ
تصل إلى 200 عامل، وفي مصر بين 5 و50. أما في لبنان فيتراوح عدد العاملين بين 5 و100. ومع استعمال 
هذا المعيار يبقى توظيف مصطلح المقاولة والمشاريع الصغيرة مصطلحًا يتطلب إعادة تعريف وتصنيف كما 

سيأتي.

مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني
تشير اإلحصاءات التي أجراها المجلس االقتصادي االجتماعي عام 2005، إلى أن عدد هذه المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة بلغ 181298 عام 2005، بينما بلغ عدد القوى العاملة فيها -بما فيهم أصحاب العمل- 716211؛ 
أي بمعدل أربعة عمال للمؤسسة الواحدة. وبلغ معدل قيمة اإلنتاج للمؤسسة الواحدة 116467 $. وهذا ُيظهر 
مدى ضعف هذه المؤسسات وقلة مردودياتها، مما يؤدي في أغلب األحيان إلى عدم استمراريتها ونموها، وذلك 
ألن أغلب هذه المؤسسات لم ُتؤسس على دراسات جدوى اقتصادية علمية حيث إن معظمها قد ُأسس بطريقة 
تقليدية وعائلية وبدون رساميل كافية وبدون دراسة للسوق. ويكون هذا العجز أكبر في المشاريع الصغيرة الخاصة 
بالنساء، فالنساء يدرن مؤسسات عائلية، أو موروثة عن األب أو الزوج، أو تقليدية. وبالنظر إلى غياب تعريف 
واضح للمقاولة، فإن الحاجة المشرعين اللبنانيين ماسة إلى وضع قانون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد 
فادة  عادة دراسة قانون العمل بما يشجع التوظيف واإ فئاتها وخلق محاكم منفردة، لتبسيط اإلجراءات المتعلقة بها واإ

األجراء من كافة الضمانات االجتماعية.

تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مساهمة كبيرة في تحقيق النمو، وتعرف عادة أنها محرك أساس لعجلة النمو 
واالبتكار. وعكس المشاريع العابرة للحدود تأتي المقاولة )المشاريع الصغيرة والمتوسطة( بفوائد مباشرة على البلد؛ 
ألن معظمها مشاريع محلية تعتمد على موارد البلد وأسواقه. لذلك ُيعّد تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساسًا 
لتحقيق النمو االقتصادي الطويل األجل. تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو االقتصادي، وفي 
التقليل من الفقر، من خالل توليد فرص العمل وكذلك في تحقيق التنمية. وبما أن التجربة اللبنانية في التنمية 
االجتماعية ُحكمت بدينامية التمركز والتطريف وسياسة اليد المرفوعة واالعتماد على القطاع الخاص المنفلت، 
فقد أدى ذلك إلى تعطيل روح المبادرات المحلية المهددة بكل مفاجآت اإلغراق في السوق المحلية، أو المنافسة 
قليمية فرضتها رغبة التعاقد مع  المتفاقمة في األسواق العربية والدولية، وزاد األمر تعّثرًا -نظرًا لتحوالت محلية واإ
الشراكة األوروبية والدخول في منظمة التجارة العالمية- مسارُب الهدر الكبيرة المتجسدة في تفريغ األرياف وتفضيل 
هذه المؤسسات من جهة، والتدمير القصدي لبعض الزراعات من جهة أخرى )التين، المشمش، الحمضيات، التفاح 

والحبوب( بعد الكساد، وتحسن الطلب على زراعات أخرى )الخيم الزراعية، التبغ، الموز، المخدرات وغيرها(.
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الزراعة ودور النساء
كان اإلنسان القديم يعتمد على العمل الفردي لتلبية حاجاته، نظرًا لقلة اليد العاملة الماهرة وغياب الوسائل. ومع 
مرور الزمن ظهرت مجموعات عمل ساهمت في الرفع من كمية المنتوجات. تطور هذا النموذج من العمل في 
هذا العصر، من حيث التنظيم والوسائل المستعملة. فاالهتمام بالمقاولة الزراعية النسائية بدأ بعد الحرب األهلية 
من خالل البرامج وخطط العمل التنموية لمؤسسات المجتمع المدني والهيئات الداعمة في إطار خطة التنمية 

الشاملة لالقتصاد اللبناني. 

المقاولة الزراعية النسائية
تشكل المرأة الريفية دعامة المنزل في الريف، فهي -زيادة على نهوضها باألعمال المنزلية- تساهم مساهمة هامة 
في العمل الفالحي العائلي. وكانت العائالت الفالحية الكادحة تغطي عجزها بالربح القائم على الموسم، أو بتشغيل 

النساء. كما كانت تساعد زوجها في األعمال الزراعية وتصريف اإلنتاج، وأحيانا كانت تقوم باألعمال وحدها.

ونجد في آخر إحصاءات وزارة الزراعة أن حوالي )45%( من اليد العاملة المشتغلة في الزراعة هم من النساء. 
ن بشكل غير مباشر. ومع زيادة الوعي واالنفتاح  فإذن المرأة الريفية كانت تمارس العمل الزراعي وال تزال، واإ
دراك أهمية المهمة التي تقوم بها في بناء المجتمع وتنميته، زاد االهتمام بضرورة تمكينها حتى تستطيع مواجهة  واإ
تحديات زمن الحداثة وما بعد الحداثة، وذلك من خالل مساعدتها إلنماء واستغالل قدراتها، سواء بشكل فردي )أي 

المقاولة الزراعية الفردية( أو بشكل جماعي من خالل التعاونيات الزراعية.

وقد نشأت المقاولة الزراعية النسائية في ظروف عائلية، ومن خالل السياسات التنموية التي اعتمدتها الحكومة، 
ومن خالل خطط إعادة اإلعمار في لبنان أيضا، بعد أزمات النزاع، وهي على نوعين: فردية وجماعية.

1 - المقاولة الزراعية الجماعية
"التعاونية الزراعية هي تجّمع للمزارعين في منطقة معّينة، ضمن مؤسسة يديرونها هم أنفسهم، على مسؤولياتهم، 
ويتحلَّون في داخلها بصفتهم أعضاًء بالحقوق والواجبات نفسها. وتخّتص التعاونية الزراعية، بالقطاع الزراعي 
وكل ما يرتبط به من تربية للماشية والدواجن واألسماك... كما تعمل هذه التعاونية على مساعدة األعضاء على 
زيادة إنتاجهم وتحقيق التنمية الزراعية من خالل االهتمام بعمليات اإلرشاد الزراعي وتأمين المعّدات اإلنتاجية 

الزراعية ولوازم اإلنتاج وتحسين شروطه والتسويق والتوريد واإلعارة"...

2 -المقاولة الزراعية الفردية
وهي عبارة عن مؤسسة أو مشروع يديره فرد واحد، يعمل به وحده أو بمساعدة أحد أفراد األسرة أو أفراد آخرين 

أجرَاَء.

تشكل التعاونيات الزراعية 
الشروط الموضوعية لتكوين المقاولة

يمكن تلخيص الشروط الموضوعية لالهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )المقاولة( عامة، والزراعية خاصة 
في:

العالمية  المنافسة  القدرة على  وفقدان  الخاص  القطاع  في  الكبرى  المؤسسات  منها  تعاني  التي  الصعوبات   .1
)القطاعات اإلنتاجية تحديدًا الزراعية منها( بسبب حالة الركود المستمرة، وصعوبة تمويل الدولة ألي مشروع، 

بسبب الدين العام الذي فاق الـ 60 مليار دوالر أميركي.
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إلى مستوى اإلنتاجية، مع أن  المؤسسات على االرتقاء  الحماية، مما حال دون مساعدة  لبنان عن  2. تخلي 
الحماية مشروعة لهذا الغرض في الشراكة األورومتوسطية ومنظمة التجارة العالمية وما أقره المجلس االقتصادي 

االجتماعي في لبنان.

3. السياسات التنموية وتحقيق اإلنماء المتوازن في لبنان واستمرار الدعوة من أجل تأكيد الدعم الحالي للقطاع 
نما ألنه  الزراعي )تجديد مؤسسة إيدال( وضرورة المحافظة عليه ليس فقط كونه قطاعا أساسيا في االقتصاد، واإ
يساعد على تحقيق التوازن االجتماعي واالستقرار األهلي في لبنان، وهو ما ُعرف بسياسات اإلنماء المتوازن 
والمحافظة على األرياف ومكافحة التمركز العشوائي حول المدن الكبرى، والتخفيف من النزوح الداخلي، زيادة على 
أنه يساعد على تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة البيئية التي تتماشى وهوية لبنان المتميزة بطابع الخدمات 
والسياحة، خصوصًا عند تحقيق ميزات تنافسية للسلع الزراعية وما تشكله من قيمة مضافة تتالءم مع طبيعة لبنان 

والحيازات الصغيرة. )الزراعات العضوية تحديدًا(

ستراتيجية األمن الغذائي ومكافحة الجوع وتحقيق التوازن بين االستهالك واإلنتاج  4. سياسات االكتفاء الذاتي واإ
الزراعي الداخلي. )وهو شعار يتبناه لبنان(

المجلس االقتصادي واالجتماعي عام 2004( ودعم  5. مبادرات اإلصالح االجتماعي واالقتصادي )مشروع 
نهوض لبنان بعد الحرب من خالل دعم المؤسسات الصغيرة ودمجها في مشروع متكامل.

التنمية األميركية  الدولي، ووكالة  البنك  تنمية دولية مثل  الممّولة من صناديق  االقتصادية  التنمية  6. مشاريع 
واالتحاد األوروبي.

7. فعالية المجتمع األهلي وحرية المبادرات الجماعية والفردية وحرية تكوين الجمعيات التي يضمها لبنان.

وهنا نشير إلى ثالث تجارب لدعم مشاريع صغيرة نسائية هي:

.CRTDAتجربة مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي -

.YMCA تجربة جمعية الشبان المسيحية -

.NOWARA تجربة المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف -

ونشير إلى أن مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي وجمعية الشبان المسيحية عملتا على دعم المقاوالت 
الجماعية، بينما عمل المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف، على دعم المقاوالت الفردية.

الشروط الذاتية لتكون المقاولة الزراعية النسائية 
نالحظ من خالل دراسة الحالة، أن أبرز الظروف الذاتية لنشأة المقاوالت الجماعية )على شكل تعاونيات زراعية 

نسائية( هي:

1. الرغبة في ملء أوقات الفراغ.

2. إيجاد نوع من االستقاللية المالية، ورغبة النساء في تغيير واقعهن االقتصادي من خالل عمل ال يبعد كثيرًا عن 
المنزل.

3. االستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبتها النساء. 

4. تدوير بعض المنتجات الزراعية التي ال تالقي تصريفًا. 

5. الدعم السياسي الذي نالته بعض النسوة لدعم عملهن من خالل مساعدتهن بالحصول على قروض أو توفير 
تجهيزات أو مقرات للمقاوالت.
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6. االتجاهات الجديدة للمرأة الريفية باعتبار أن العمل واالستقالل االقتصادي ساعدا في تأكيد حقوقها االجتماعية 
والسياسية.

قبال الناس  7. حمالت التوعية التي تنهض بها مؤسسات المجتمع المدني، حول الحقوق الثقافية واالجتماعية، واإ
عليها.

دراسة حالتين من المقاوالت الجماعية
1- جمعية سيدات حاصبيا

- اسم الجمعية: جمعية سيدات حاصبيا.
- سنة التأسيس: 2001.

- عدد األعضاء: 13 سيدة.
- رئيسة مجلس اإلدارة: أمل خير الدين.

- الحالة االجتماعية: عزباء.
- العمر: 45 سنة.

- التحصيل العلمي: متوسط، وشاركت في دورات إلدارة المشاريع في جمعيات ومؤسسات كثيرة.
- كيفية اكتساب العمل الزراعي: عملت سابقًا في الزراعة لمساعدة العائلة.

- نوع المقاولة الزراعية: تعاونية سيدات حاصبيا لتصنيع المنتجات الغذائية.
- كيفية تبلور فكرة العمل: تقدمت اآلنسة لينا صياغة -وهي عضو بالجمعية- بمشروع إنشاء معمل صغير 

للصناعات الغذائية التي كانت تصنعها النساء في المنزل.
والمنظمة  المرسي كور  بدعم من  للجمعية  أنشئ مشغل صغير  المال:  المقاولة وحجم رأس  تمويل  كيفية   -
األميركية للتنمية، مع هبة من وزارة الشؤون االجتماعية، فبلغ المال 16 ألف دوالر أميركي، ينتج المشغل أواني 
مطبخ وطناجر وخاّلطات، وكركيات لتقطير الشرابات وعّصارات كهربائية، زيادة على قوارير ومراطبين زجاجية 

وكراسي وطاوالت للعمل.
- األسباب التي دفعت إلى إنشاء هذه المقاولة: االستفادة من أوقات الفراغ وتدوير بعض المنتوجات الزراعية، 

واالستفادة من مهارات النساء في الجمعية وقدراتهن.
- كيفية التوفيق بين العمل المنزلي والعمل في مشروع المقاولة: كانت كل سيدة تقضي حوالي 8 ساعات يوميا، 

وكان العمل دوريا بين النساء.
- خطة المقاولة وأهدافها: كان الهدف من المشروع تحسين الوضع االقتصادي، حيث كانت النساء تتشاركن في 
تشغيل المشغل، وكن ينتجن حوالي 70 صنفا من المربَّيات المختلفة )السفرجل، والتين، والمشمش، والفريز الذي 
كانت تشتريه السيدات من صور، والبصفير، واللقطين، وغيرها ...( كما صّنعت السيدات مربى لمرضى السكري 
والقصعين،  الورد،  الزهر وماء  والمقطرات كماء  الشرابات  السكروز. وكذلك  بدل  الفركتوز  بإضافة سكر  وذلك 
الرمان،  دبس  أو  الرمان  النعنع، وربُّ  الزعتر، ومقطر  الورد، ومقطر  التوت، وشراب  الرمان، وشراب  وشراب 
ورب البندورة والكاتشاب وغيرها. والمكبوسات )كبيس الخيار والمقتى واللفت، والباذنجان المكبوس أو المكدوس، 
والزيتون المحشي ...( إضافة إلى الكشك واللبنة المكعزلة أو المسردلة واشتهرت جمعية نساء حاصبيا خاصة، 

بتصنيع دبس الصبير الذي أثبتت الفحوصات التي قامت بها مرسي كور أنه مفيد ضد للسرطان.
- المشاركة والتشبيك مع جمعيات أخرى: أقامت الجمعية عالقات تشبيك مع غيرها من الجمعيات النسائية في 

صور )طيرحرفا، بنت جبيل( وذلك لتبادل الخبرات وشراء المواد األولية، ولتصريف اإلنتاج.
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- التسهيالت والدعم: قدمت وزارة الزراعة دورات إرشادية ومنحة مالية سنوية قدرها 5 ماليين ليرة كل سنة، 
ومكانا مجانيا للعرض في سوق الطيب. أما وزارة المالية فكانت تمنحها إعفاءات ضريبية على منتجاتها وعدم 

مطالبة الجمعية بكشف حساب سنوي، إذ قدمت الجمعية تقريرا ماليا واحدا بعد سنة من تأسيسها فقط.
- المشاكل والصعوبات التي واجهت عمل الجمعية: بدأ العمل بالتضاؤل في بداية عام 2003، إذ بعد أن كانت 
النساء  لم تعد  أولية عضوية،  المصنوعة من مواد  البلدية  المنتوجات  النساء يصنعن حوالي سبعين صنفا من 
يصنعن إال بعض األصناف مثل: الكشك والمكدوس وورق العنب الكبوس. بقيت الحال هكذا حتى توقف العمل 
في المشغل عام 2006 وذلك لعدم القدرة على تصريف اإلنتاج إضافة إلى تكلفة نقل المنتجات للمشاركة في 

يجار مقر التعاونية ومكان المشغل. وبقيت الجمعية قائمة بشكل صوري.  المعارض واإ
– تأثير هذه المقاولة في تغيير واقع المرأة الريفية: مع أن التجربة لم تحقق األهداف المرجوة منها، ولكن اآلنسة 
أمل خير الدين تعّد فكرة المشغل تجربة نوعية قدمت للمرأة الريفية في حاصبيا نوعا من االستقاللية االقتصادية 

واالجتماعية في مجتمع ال يزال يتسم بالمحافظة تجاه المرأة.

2- معمل التصنيع الغذائي في عرب صاليم
- اسم الجمعية: جمعية سيدات عرب صاليم.

- سنة التأسيس: 2000.

- عدد األعضاء: 12 سيدة.

- رئيسة مجلس اإلدارة: زاهدة عطوي.

- الحالة االجتماعية: متزوجة.

- العمر: 40 سنة.

- التحصيل العلمي: ثانوي.

- كيفية اكتساب العمل الزراعي: عملت سابقًا في الزراعة لمساعدة زوجها.

- نوع المقاولة الزراعية: معمل صغير للمونة.

المسيحية  الشبان  جمعية  وقدمت  للسيدات،  غرفة  البلدية  قدمت  المال:  رأس  وحجم  المقاولة  تمويل  كيفية   -
تجهيزات المعمل كافة بمساعدة بلغت 20000 دوالر أميركي.

المنتوجات الزراعية واالستفادة من  الفراغ وتدوير بعض  - أسباب إنشاء هذه المقاولة: االستفادة من أوقات 
مهارات النساء وقدراتهن في الجمعية، زيادة على الدعم الذي نالته من زوجها في توفير المساعدة من جمعيات 

الشبان المسيحية.

- كيفية التوفيق بين العمل المنزلي والعمل في مشروع المقاولة: كانت كل سيدة تقضي حوالي 6 ساعات يوميا، 
وكان العمل مداولة بين النساء إلى أن أصبح يعمل في المعمل أجيرات باليوم.

- خطة المقاولة وأهدافها: في عام 1994 قررت مجموعة من النساء في عرب صاليم العودة إلى التصنيع 
الغذائي المنزلي، بهدف استفادة النساء من أوقات فراغهن وتأمين عمل للسيدات يتوافق مع واجباتهن المنزلية، 
ويؤمن لهن دخال ولو يسيرًا. وبدأت السيدات بتصنيع 10 أصناف فقط، أما اليوم فهن يصنعن أكثر من 60 
صنفا من المربيات، مع تقطير الشرابات، وغيرها من المنتوجات البلدية. حتى إن هذه المنتوجات نالت شهادة 
الجودة ISO HACCEP؛ لهذا فإن المنتوجات المصنعة في المعمل تصدر إلى السعودية وفرنسا باسم جمعية 

أطايب الريف.
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- المشاركة والتشبيك مع جمعيات أخرى: أجرت دورات تدريبية في التصنيع الغذائي ألعضاء الجمعية.
– تأثير هذه المقاولة في تغيير واقع المرأة الريفية: بدأ العمل في المعمل بـ 10 سيدات مع سيدات الجمعية، أما 
اليوم فيعمل في المعمل 40 سيدة. تقول السيدة زاهدة: إن المعمل يستقبل الكثير من الفتيات من القرى ليعملن أو 
يتدربن على صناعة المونة وكيفية حفظها. حتى إن الفتيات اللواتي يعملن يتقاضين أجرا ولديهن ضمان صحي. 
لذلك ترى السيدة زاهدة أن هذا المشروع حقق نتائج مهمة سواء على صعيد إيجاد فرص عمل لفتيات من المنطقة، 
أو على صعيد العودة إلى المأكوالت الصحية الخالية من المواد الحافظة، التي تنتج في أغلب األحيان من مواد 
أولية عضوية، إضافة إلى المردود المادي الذي يدره هذا العمل على الجمعية. وتنوي السيدة زاهدة توسيع المعمل 

نتاج أصناف بلدية آخرى. حتى يستطيع استيعاب عدد أكبر من العامالت واإ
للزوم  العريش،  وورق  والمكدوس  كالمربيات  معدودة  أنواعا  يصنعن  كن  المعمل:  منتجات  بنوع  التعريف   -
حاجاتهن، والبقية كن يبعنه في القرية وبعض القرى المجاورة، ولكن بشكل محدود؛ ألن معظم نساء القرى يصنعن 

األصناف نفسها.
- كيفية البدء بالمقاولة: اقترحت السيدة زاهدة عطوي زوجة رئيس البلدية إنشاء جمعية نسائية،وذلك بهدف 

جاد سوق لتصريف منتجات النساء. تطوير العمل الجماعي لنساء القرية وترسيخه، واإ

السمات العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
من أهم سمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في لبنان أنها:

قليلة: قلة عدد هذه المشاريع بسبب عدم تطور هذا القطاع بما يكفي ليمكنه من تحقيق الحجم الالزم لمنافسة 
األعمال والمشاريع األخرى أو دخول األسواق العالمية.

فتية: فتاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على التأثير في االقتصاد، وذلك ألن هذه المشاريع ال توفر أكثر 
من 10 بالمئة من فرص العمل.

قلة الخبرة: نقص الخبرة اإلدارية حيث إن معظم هذه المشاريع تعاني من نقص الخبرة المطلوبة في اإلدارة لتحقيق 
النمو واالستمرار.

تشجع  ال  معقدة  دارية  واإ تنظيمية  إجراءات  المنطقة  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تواجه  البيروقراطية: 
المستثمرين.

قدرات التصنيع: تتحّلى بمزايا نسبية في تصنيع عدد من المنتجات كالخضار وزيت الزيتون والفاكهة المجففة 
وغيرها من األصناف التي أصبحت مطلوبة في األسواق.

البحث والتطوير: معظم هذه المشاريع ليس لديها أي خطط أو رؤى مستقبلية للتطوير؛ ألنها تفتقر إلى القدرة 
الكافية لوضع برامج لذلك.

حواجز التصدير: هذه المشاريع مطالبة باستيفاء الشروط والمعايير الدولية لإلنتاج والنوعية، خصوصا مع اتفاقية 
التجارة العالمية، مما صعب عملية التصدير على هذه المشاريع.

التحديات
تواجه هذه المشاريع الكثير من التحديات الصعبة أمام استمرارها ونموها، بعض هذه التحديات نتج عن طبيعة 
السمات التي شكلت هذه المشاريع إضافة إلى تحديات أخرى كوجود هذه المشاريع في مناطق نائية بعيدا عن 
المدن، وغياب وسائل المواصالت والطرق التي تربطها بالسوق. ومن أهم التحديات التي تواجه المقاولة الزراعية 
في لبنان النزاعات وعدم االستقرار األمني، والجزر أو المناطق األمنية التي تجعل الدولة بعيدة وغير قادرة على 
بسط سلطتها عليها، فعلى سبيل المثال: مناطق الجنوب اللبناني المتاخمة للحدود اإلسرائيلية أو بعض مناطق 

الريف في الشمال وعكار وكذلك في البقاع على الحدود اللبنانية السورية.
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الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة
- في المنطقة فرص كثيرة ومتنوعة للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- إمكانية توفير أسواق كبيرة لبيع المنتجات في ظل أوجه الشبه بين بلدان المنطقة )اللغة والثقافة(.
- قرب المنطقة من أسواق البلدان المتقدمة، وتوقيعها العديد من اتفاقات التجارة الحرة مع بلدان أوروبية مختلفة.

- توفر مصادر الطاقة بأسعار منخفضة.
- توفر جهات التمويل التي ترغب في االستثمار في إنشاء المشاريع المحلية. ويمكن وضع سياسات صناعية 

مبتكرة فعالة تتضمن إجراءات مباشرة وغير مباشرة لتنمية هذه المشاريع منها:
- تقديم إعانات مباشرة لدعم اإلنتاج وتعزيز الصادرات

- وضع سياسات ضريبية وتوفير التمويل من خارج الميزانية، لتشجيع االستثمارات الداخلية والنمو.
- تقديم قروض مدعومة وتخصيص األموال لقطاعات معينة، مع تقديم حوافز للبحث والتطوير.

المباشر  األجنبي  االستثمار  وجذب  التكنولوجيا  واستيراد  واالستثمارات،  الدولية  التجارة  اتجاهات  متابعة   -
وتوجيهه نحو قطاعات معينة.

- التقليل من الممارسات التي تقوض القدرة التنافسية للصادرات.
- تقديم اإلرشاد على مستوى السياسة العامة لتشجيع المشاريع الرائدة.

التوصيات
1- إعداد سياسات إنتاجية طويلة المدى تشجع اإلنتاج وتساهم في تحسين الخلل في االقتصاد.

2- مراجعة اإلجراءات النقدية والضريبية بشكل يشجع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويخفف عنها التكاليف.

3- اإلعفاء من ضريبة الدخل على الربح الناتج عن تحسين األصول المادية والمعنوية عند تحويل المؤسسات 
الفردية وشركات األشخاص.

4- إقرار مشروع دمج الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التنظيم العنقودي وشبكات اإلنتاج.

لنظام  تخضع  مختلطة  مساهمة  شركة  إنشاء  الصناعية:  المؤسسات  دمج  لتشجيع  إنشاء صندوق  اقتراح   -5
الهولدنغ تساهم فيها الدولة من خالل مؤسسة إيدال ومصرف لبنان والقطاع الخاص من خالل اتحاد الغرف 

اللبنانية وجمعية الصناعيين.

6- تحسين اإلدارة والتسويق وتصحيح الخلل الرئيس، في السوق )معدل الفوائد الحقيقية العالي(.

7- تسهيل النفاذ إلى تمويل اإلنتاج والتصدير.

8- التأقلم مع االقتصاد العالمي.

9- تحسين القدرة على االستفادة من برامج إعادة التأهيل الحالية والمستقبلية.
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ملحق )1(

الزراعة في لبنان، نظرة تاريخية

»تقدر مساحة األراضي الصالحة للزراعة بـ )35%( من مساحة األراضي اللبنانية؛ أي 360000 هكتار، بينما 
األراضي المزروعة ال تتجاوز 260000 هكتار، وتتوزع المساحات الزراعية على هذا النحو: حوالي )40%( من 
 األراضي الزراعية في لبنان في منطقة البقاع، و)25%( منها في منطقة الجنوب، و)26%( في منطقة الشمال 
و)9%( في منطقة الجبل. وتعتمد الزراعة عموما على مياه األمطار، حيث إن مجمل المساحة المروية منها 
ال تتجاوز 80000 هكتار في حدها األقصى، أي ما نسبته )25%( من األراضي الزراعية اإلجمالية. تتوزع 
األراضي المزروعة في لبنان على 195 ألف حيازة زراعية وفق التصنيف التالي: )53%( من الحيازات تقل 
مساحتها عن 5 دونمات، )13%( من الحيازات تفوق مساحتها 20 دونمًا، )13%( من الحيازات مساحتها بين 
5 و20 دونمًا، أما من ناحية إنتاج هذه الحيازات فـ )62%( منها يتوجه إلى السوق، و)38%( الستهالكها من 

أصحابها، مع العلم أن ثلثي أصحاب الحيازات يتعاطون نشاطا اقتصاديا آخر غير الزراعة.

تصل نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى )8%( من مجمل اليد العاملة في لبنان، وقد تراجعت هذه النسبة 
بعد أن كانت بحدود )25%( في مرحلة الستينات، مع ضرورة اعتبار أن هذا التراجع أيضًا شمل نسبة سكان 

المناطق الريفية.

للقطاع الزراعي مساهمة في حركة االقتصاد اللبناني إال أنها ال تتجاوز )10%( من الحركة االقتصادية العامة، 
فهذا القطاع يزّود البالد بمجموعة واسعة من التنوع في المحاصيل، التي يصرف جزء منها لتغطية الحاجات 
المحلية، والباقي يصّدر إلى الخارج، حيث تصل نسبة الصادرات الزراعية إلى )30%( من إجمالي الصادرات 
اللبنانية، التي تشمل الحمضيات والتفاح والموز والبطاطا، وتصل قيمة اإلنتاج الزراعي اللبناني إلى 2,1 مليار 
دوالر أميركي، بينما تبلغ فاتورة الغذاء في لبنان 5,2 مليار دوالر أميركي، وهذا يعني أن لبنان به عجز في 
الميزان الغذائي يصل إلى حدود 3,1 مليار دوالر أميركي، األمر الذي يعكس عجزا في االكتفاء الذاتي تبلغ نسبته 
)80%( في بعض السلع الضرورية. وجدير بالذكر أن الزراعة اللبنانية شهدت على امتداد الخمسينات والستينات 

حركة مزدوجة االتجاه:

1. توسع في األسواق العربية ال يخلق أزمات تضطر كباَر المزارعين لتنظيم تعاونيات.

الصغار ال  المزارعين  ما جعل  اإلغراقية، وهذا  الممارسات  وانكشاف  التقليدي  القطاع  في  وتهميش  تراجع   .2
يقدمون على تشكيل التعاونيات إال بهدف االستفادة المؤقتة، حين تشترط الحكومة أو الجهات المانحة للهبات، 

وجودها شرطا ملزما للحصول على الهبة أو المساعدة.

نشأة الفكر التعاوني في لبنان ومهمة الدولة
عانت األرياف في لبنان من النظام اإلقطاعي الذي ساد حتى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، مع غياب 
الدولة عن رسم سياسات تنموية تراعي تحقيق اإلنماء المتوازن بين المناطق اللبنانية، وكذلك القطاعات اإلنتاجية، 
فقد أسهمت في تطوير المدن مقابل إهمال األرياف والقطاع الزراعي خاصة، مع العلم أن الزراعة تعّد مورد رزق 

وعيش هام ألبناء األرياف.

 تأثر لبنان بانفتاحه على أوروبا باالتجاهات التي مّهدت النطالقة العمل التعاوني. نمّيز بين ثالث مراحل لتطور 
النشاط التعاوني وشيوعه في المجتمع إجماال.
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- المرحلة األولى: بدأت عام 1937 مع تأسيس أول تعاونية زراعية في بلدة العبادّية قضاء عالية )محافظة 
جبل لبنان( التي استمرت حتى أوائل الستينات، وذلك عندما اجتمع تلقائيا عدد من أبنائها الذين يملكون بساتين 
الفاكهة لمواجهة ظروفهم القاسية خصوصا من جهة الصعوبة الكامنة في تصريف اإلنتاج والعمل على تسهيل 

توفير األسواق الالزمة.

»وقد ابتدأت هذه التعاونية باثنين وعشرين عضوًا إلى أن بلغ عدد المنتسبين إليها 256 عضوًا نهاية عام 1960، 
وقد استطاعت هذه التعاونية بسبب توّفر الشروط الريادية، أن تضم )60%( من مزارعي البلدة، والجدير ذكره 
أن لبنان لم يكن هذا األمر يحظى عندها بعد بوجود التشريع والتنظيم التعاوني، فُسجلت هذه التعاونية في وزارة 
الداخلية وفقا لقانون الجمعيات الخيرية. وفي عام 1938 تأسست ثالث تعاونيات زراعية أخرى، اثنتان في جبل 
لبنان في كل من المختارة وعين عنوب، واألخرى في بلدة قب إلياس البقاعية، غير أن بعض هذه التعاونيات لم 
يستمر ألكثر من سنتين، فقد انحلت طوعيًا بسبب نقص الخبرة لدى مؤسسيها في إدارتها ما أدى إلى إخفاقها 

ومن َثم توقفها.

سنة 1956 تسّلمت وزارة الزراعة أسمدة كيميائية وعزمت على توزيعها على المزارعين، وقد تم ذلك من طريق 
التعاونيات الزراعية، وذلك بهدف تحفيزهم على االنخراط في العمل التعاوني ولتعليمهم فوائد العمل الجماعي، مما 
يفسر ازدياد عدد التعاونيات التي تأسست خالل تلك السنة. إال أن نشاط هذه التعاونيات اقتصر على المساعدات 
الشكلية غير  التعاونيات  أنها كانت في عداد  العينية والتسويق، كما أن تعاونيات أخرى كانت قد تأسست إال 

الفعالة، تأسست فقط بهدف االستفادة المؤقتة من التقديمات المتوفرة«.

- أما المرحلة الثانية فبدأت خالل الستينات في عهد الشهابية المعروفة بمجموعة اإلصالحات والبرامج التي 
نشرتها في الدولة اللبنانية، ومنها البرامج الخاصة بالريف، خصوصا القطاع الزراعي، زيادة على تحديث القوانين 

التي تنظم أداء التنظيمات المدنية. 

وفي عام 1964، أصدر المرسوم رقم 17199 الذي أعاد تنظيم عمل الجمعيات التعاونية والمرسوَم التطبيقي 
له عام 1965. 

ونتيجة الهتمام الدولة ووعيها بأهمية الحركة التعاونية بوصفه قطاعا متماسكا يهدف إلى خدمة المواطنين كافة، 
استحدثت مديرية التعاونيات في وزارة الزراعة لالهتمام بتنظيم الحركة التعاونية وتطويرها عام 1965، واالتحاد 
الوطني للتسليف التعاوني عام 1968 زيادة على وزارة اإلسكان والتعاونيات عام 1973. كما اعتمدت سياسة 
عداد الندوات في سبيل  صدار النشرات واإ عداد أنظمتها ومراقبة إدارتها واإ متطورة فيما يتعلق بتوجيه التعاونيات واإ

تفعيل الحس التعاوني في مختلف النواحي الحياتية االقتصادية واالجتماعية.

أتت األحداث اللبنانية األليمة التي عصفت بالبالد منذ أواسط السبعينات حتى مطلع التسعينات، لتنعكس سلبًا 
على القطاع الزراعي كانعكاسها على جميع القطاعات اإلنتاجية، مما سّبب ضعفًا في عمليات اإلنتاج وتأمين 

عناصره ومستلزماته وتوفير السلع االستهالكية والخدمات االجتماعية.

وبسبب مفاعيل الحرب وتأثيراتها السلبية أصبحت الضرورة أكثر إلحاحًا لتفعيل النشاط التعاوني، فقد الحظت 
الحركة التعاونية اهتمام القطاع الخاص حيث ظهرت مؤسسات وطنية وخيرية ومؤسسات أجنبية... أبدت االهتمام 
بدعم الجمعيات لتستطيع من خاللها تقديم المعونة الالزمة ألكبر شريحة ممكنة من شرائح المجتمع التي تضررت 
مباشرة من األحداث األليمة، إذ وجدتها خيَر وسيلة إليصال مساعداتها إلى تلك الفئات المحتاجة، حيث قّدمت 
مساعدات مالية وعينية، وساعدت مباشرة من خالل مديرية التعاونيات بتنفيذ مشاريع زراعية في مختلف المناطق 

اللبنانية.

فانتشرت مجموعة من التعاونيات في مختلف المجاالت )زراعية، استهالكية، سكنية...( في أنحاء لبنان، فمع 
أن النشاط التعاوني كان ال يزال حديث العهد، فقد أثبت جدواه وحضوره وأبدى تقّدما في مجاالت كثيرة. وللتدليل 
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على ذلك »بلغ عدد الجمعيات التعاونية عام 1971 في لبنان 45 جمعية تعاونية منها 35 تعاونية زراعية و8 
تعاونيات استهالكية، وتعاونية حرفية واحدة وتعاونية ثقافية واحدة. وارتفع عدد التعاونيات عام 1973 فوصل 

إلى 85 تعاونية.

وبذلك كانت هذه المساعدات محّفزا على إنشاء العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية التي أسهمت في توفير 
لوازم اإلنتاج من أسمدة وأعالف وآالت زراعية، وكذلك في توضيب اإلنتاج وتسويق المنتوجات وتصريفها، وفهم 

آليات السوق والمطالبة بالحماية من المنافسة الخارجية.

عادة  النهوض واإلنماء واإ لبنان مرحلة جديدة سميت بمرحلة  التسعينيات دخل  الثالثة: »في مطلع  المرحلة   -
التعاونية  األعمال  آنذاك  اللبنانية  الحكومة  وخّصت  وبنائه.  الحرب  دمرته  ما  تأهيل  إلعادة  ومحاولة  اإلعمار 
باهتمامها، إضافة إلى وعي الشعب اللبناني خصوصا المزارعين ألهميتها ولما لمسوه من فعاليتها وضرورتها أثناء 
األحداث الصعبة التي مر بها لبنان، ما أدى إلى ارتفاع عدد التعاونيات التي وصلت سنة 1993 إلى )506 
تعاونيات( منها )228 تعاونية زراعية(، وسنة 1994 وصل عددها إلى )494 تعاونية زراعية(، ليتراجع عددها 

الحقًا إلى 317 تعاونية زراعية عام 1999 بسبب حل غير الناشطة منها«.

»احتلت محافظة البقاع المكانة األولى في عدد التعاونيات الزراعية بـ )102( تليها محافظة الجنوب بـ )81( ثم 
محافظات جبل لبنان بـ )67(، والشمال بـ )65( وبيروت بـ )2(.

أما سنة 2001 فوصل عدد التعاونيات إلى )782( تعاونية منها )405 تعاونية زراعية(، حيث احتلت محافظة 
الجنوب المكانة األولى من حيث عدد التعاونيات فيها التي بلغت )229 تعاونية( وذلك بعد تحرير الجزء األكبر 
من الجنوب اللبناني حيث تتابع تأسيس الجمعيات التعاونية في القرى التي كانت تحت االحتالل للتعويض عن 
غياب الدولة من جهة، واالستفادة من البرامج التنموية التي وعدت بها المنطقة من جهة أخرى، مما أحدث خلاًل 
لبنان )227  تليها محافظة جبل  التعاونيات  العدد األكبر من  التعاونيات، فضّمت محافظة الجنوب  في توزيع 

تعاونية( ثم البقاع ) 194 تعاونية(.

فشهد لبنان قيام العديد من المقاوالت الزراعية النسائية الفردية والجماعية من خالل تعاونيات زراعية نسائية، 
اإلنمائية بواسطة االتحاد األروبي  المساعدات  تدفق حزم  بعد عام 2000 وبعد 2006. وذلك بسبب  خاصة 
والمكتب األميركي للتنمية، ومن خالل الجمعيات األهلية اللبنانية في لبنان وأبرزها »مجموعة األبحاث والتدريب 

للعمل التعاوني« و»جمعية الشبان المسيحية«.





امللحق )2(

CRTDA تجربة مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي

مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي، هي هيئة أهلية مسجلة رسميا عام 1999 مقرها بيروت، وتسعى إلى 
المساهمة في التنمية االجتماعية للمجتمعات والمنظمات المحلية من خالل دعم مبادراتها الفردية والجماعية، في 

نصافا. قضايا التنمية والنوع االجتماعي، والفقر، واإلقصاء، بهدف خلق مجتمع أكثر عدالة واإ

تسعى مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي إلى أن تكون جزءا من مجتمع أهلي ناشط مزدهر، يلتزم قيم 
المساواة والتسامح والعدالة، قادر على القيام بأعمال تتحّلى بمواصفات دولية تعكس الحاجات وتحاكي الفرص 

والتحديات العالمية المتغّيرة .

مشروع التمكين االقتصادي للنساء
أطلقت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي مشروع التمكين االقتصادي للنساء عام 2000 بدعم من السفارة 

البريطانية في لبنان والصندوق العالمي للنساء.

يتركز هذا المشروع أساسا في لبنان. يكمن الهدف األساس للمشروع في المساهمة في تبادل الخبرات في هذا 
الحقل، وتمكين النساء وبناء قدراتهن لبلوغ أعلى درجة من االستقاللية االقتصادية لكي يصبحن قادرات على إدارة 
مشاريعهن اإلنتاجية أو أعمالهمن المنزلية. ويرتبط مشروع التمكين االقتصادي للنساء مع مشروع آخر هو التأهيل 

للقيادة، وذلك بالتعاون مع منظمة الشراكة النسائية للتعلم.

أهداف هذا المشروع:
- توفير فرص عمل جديدة للنساء من خالل دعمهن وتدريبهن على اكتساب قدرات ومهارات تقنية.

- المساهمة في تخفيف الحمل االقتصادي الذي على كاهل النساء من خالل توفير خدمات مجتمعية.
- دعم اكتساب المهارات الجديدة في قضايا التنوع االجتماعي والمناهج التواصلية والتشاركية.

- دعم النساء والمجموعات المحلية من خالل تعزيز مهاراتهن وتمكينها، في التخطيط والتقييم والتطوير المؤسساتي 
الداخلي.

- تعزيز جهود المعرفة بمحو األمية االقتصادية، والحقوق االقتصادية والتمكين االقتصادي للنساء، التي تستهدف 
المجموعات والمجتمعات المحلية. 

- تعميم مفاهيم الشفافية والمساءلة ضمن ثقافة المؤسسات األهلية واالجتماعية التي تعمل لتنمية المجتمع والنساء.

خلفية برنامج تمكين المرأة اقتصاديا
تأسس برنامج تمكين النساء اقتصاديا عام 2000، بدءا بالعمل مع 9 تعاونيات نسائية ريفية في منطقة البقاع. 
وبمرور الوقت تطور البرنامج وتوّسع عمله ليشمل 36 تعاونية نسائية ريفية، ومجموعات إنتاجية نسائية تتوزع 

على 3 مناطق من لبنان هي البقاع والجنوب وعكار.

يركز البرنامج على فهم المهام االقتصادية الحيوية غير المرئية التي تنجزها النساء، في سعي إلبراز مساهمتهن 
النساء وتعزيز  المختلفة، وإليصال أصوات  الضوء وتسليطه على أشكال عملهن  لتعزيز  االقتصادية، والحاجة 
دورهن القيادي والمجتمعي. كما يسعى البرنامج عموما إلى توسيع دائرة الخيارات المتاحة للنساء، وتعزيز فرصهن 

سماع أصواتهن، ومساعدتهن على نيل حقوقهن. االقتصادية واالجتماعية والسياسية، واإ

323

المقاولة النسائية في المجال الزراعي



324

األهداف الرئيسة
يمكن تلخيص األهداف الرئيسة للبرنامج في التالي:

- إبراز العمل غير المرئي للنساء عامة وتقديره، والريفيات خصوصًا.
- دعم المنظمات النسائية التي تعمل في هذا المجال وتعزيز مفهوم المشاركة الفاعلة والقيادة.

- بناء المهارات اإلنتاجية والقيادية للنساء.
شراكهن في وضع السياسات. - تسهيل المشاركة الفاعلة للنساء للمطالبة بحقوقهن االقتصادية واإ

- تسهيل الوصول المستدام للنساء إلى سوق العمل.
- إنتاج المعرفة ونشرها والتعلم المتبادل.

اإلستراتيجيات والنشاطات
ينتهج البرنامج أربع إستراتيجيات مترابطة، تعزز كل واحدة منهن األخرى:

بناء القدرات والتدريب
يتضمن هذا المحور تدريب مجموعات النساء على القيادة، والتواصل، وتكنولوجيا المعلومات، واإلدارة والمحاسبة، 
اإلنتاج وزيادة كمياته  نوعية  إلى تحسين  بمشاريعهن ومبادراتهن، إضافة  الخاصة  القانونية  باإلجراءات  والتقيد 

ومراقبة جودته.

ويشتمل أيضا على المتابعة الفردية المستمرة للنساء، إضافة إلى تعزيز مشاركتهن في التحركات التي تسعى إلزالة 
التمييز القائم على النوع االجتماعي، والتضامن معهن ودعمهن للتصدي ألشكال التمييز فرديا وجماعيًا.

تعّد المرافقة الميدانية من ميزات العمل، حيث يتم تحديد أولويات النساء وحاجاتهن من خالل لقائهن مجموعاٍت 
في مواقع عملهن، وقد صمم هذا النوع من الدعم لتلبية هذه الحاجات خصوصا.

الولوج إلى األسواق
بالقرب من  في موقع وسطي  بيروت،  العاصمة  في  للبيع  »النملية«، وهي مركز  أنشأت  الغرض  هذا  لتحقيق 
المتحف الوطني. ولإليضاح إن كلمة »النملية« تعني الخزانة الخشبية التقليدية التي كانت تستعمل لتخزين المواد 

الغذائية قبل اكتشاف الطاقة الكهربائية.

»النملية« مركز لعرض المنتجات التقليدية والصحية وبيعها، التي تصنعها التعاونيات النسائية الريفية، والهدف 
من إنشائها تسهيل وصول هذه التعاونيات ومنتوجاتهن إلى الزبائن، وتنظيم المشاركة في المعارض والتواصل مع 

األطراف العالمية للتجارة العادلة.

سياسات المناصرة والمشاركة في السياسات
ترتكز المناصرة والمشاركة في السياسات على الحوار التفاعلي مع أطراف مختلفة، حكومية وغير حكومية، مثل 
وزراة الشؤون االجتماعية، والبلديات، والجمعيات الشريكة، والعاملين في القطاع الخاص، والنقابات وآخرين؛ من 
أجل بلورة أرضية مشتركة لمواجهة العقبات التي تواجه تعزيز الحقوق االقتصادية للنساء، التي تعيق مشاركتهن 
االقتصادية الفاعلة. وفي هذا السياق يستعد البرنامج إلصدار تقارير خاصة بسياسات الحقوق االقتصادية لتسهيل 

الحوار.

إنتاج البحوث والمعرفة
في إطار هذا المحور تنجز ورشات تدريبية حول كيفية إجراء البحث النوعي، كما يقوم البرنامج بإجراء البحوث 

الميدانية لفهم العمل الرعائي للنساء، وبحوث أخرى حول صعوبات ولوج النساء األسواق.
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النشاطات واللقاءات التنموية
الثاني  تشرين   20 والثالثاء   19 االثنين  يوَمي  إقليميا  لقاء  التنموي  للعمل  والتدريب  األبحاث  مجموعة  نظمت 
السياسة  التطورات  لبحث   ،SEOW2 للنساء المستدامة  االقتصادية  الفرص  تعزيز  إطار مشروع  2012، في 
والنتائج التي أتى بها الربيع العربي على صعيد تمكين المرأة ومشاركتها االقتصادية، إضافة إلى طرح مبادرات 
تساعد على تكريس فعل النساء أكثر على مختلف الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية ودعم مهمتها في 

صياغة السياسات العامة.

وقد تبادل المشاركون الـ 46 من مصر، وتونس، والمغرب، واألردن ولبنان، التجارب حول وضع النساء في البلدان 
العربية وخاصة تلك التي هبت عليها رياح التغيير. كما خصصت الورشة جلسة لمناقشة التغيرات التي طرأت 
على حقوق النساء وخاصة االقتصادية منها، والفرص والمخاطر االقتصادية الجديدة على الصعيدين الوطني 
والعربي، كما ركزت على توضيح الفرق بين عمل النساء الرسمي وغير الرسمي والرعائي، وتثمين كافة أوجه عمل 
النساء. وقد توصل المشاركون الى مقاربات مشتركة حول الكثير من المواضيع التي نوقشت كما اقترح المشاركون 

إستراتيجيات جديدة إلبراز المساهمة االقتصادية الفعلية للنساء وضمان حقوقهن.
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المؤتمر الدولي الخامس للقطاع الزارعي واإلنتاج الغذائي
كيبيك – كندا 17 و21 أيلول 2012

المؤتمر  في  التسويقية(،  »نملية«  تعاونية  في  )األعضاء  لبنان  من  ريفية  نسائية  تعاونيات  شاركت 
بدعم  كندا،   – كيبيك  في  الغذائي  واإلنتاج  الزارعي  القطاع  في  االختصاص  لذوي  الخامس  الدولي 
اقتصاديا.  النساء  لتمكين  اإلقليمي  المشروع  ضمن  التنموي  للعمل  والتدريب  األبحاث  مجموعة  من 
انعقد  الذي  الزراعيين،  والخبراء  للمهندسين  الخامس  الدولي  المؤتمر  إطار  في  المشاركة  تلك  جاءت 
العالم«. »إطعام  بشعار   ،2012 أيلول  و21   17 بين  الكندية  كيبيك  مدينة  في  المؤتمرات  قصر   في 

وقد نقاش المؤتمر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة واألمن الغذائي وكيفية إيجاد الحلول لمواجهتها. فيما 
تركزت توصيات المؤتمر على دعوة البلدان الغنية إلى زيادة معوناتها المالية والفنية والتقنية لبلدان الجنوب، وعلى 
حثها على إلغاء الحواجز التجارية، وتأكيد استمرار الجهود الدولية في مكافحة نقص الغذاء، والدعوة للمثابرة في 
العمل على إنجاز أهداف األلفية الثالثة للتنمية من أجل تخفيض معدالت الفقر إلى النصف بحلول عام 2015.

نّظمت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي في إطار المشروع اإلقليمي لتمكين النساء اقتصاديا، ورشة 
بيروت. في  المسيحيات  الشابات  جمعية  مركز  في  تموز،  و14   13 يومي  خالل  وهذا  معرفية  وطنية   عمل 

وقد حدث على مدى يومين من الورشة تبادل الخبرات والمعارف ومناقشة نتائج األبحاث التي أنجزها عدد من 
الباحثين/ات الميدانيين في إطار المشروع اإلقليمي لتمكين النساء اقتصاديا مع أكثر من 130 مشارك/ة يمثلون 
تعاونيات نسائية ريفية، ومنظمات شقيقة، ومؤسسات قطاع عام، وبلديات، ومنظمات تابعة لألمم المتحدة، إضافة 
نشاء مجموعة  عالميين/ات. وهدفت الورشة إلى تطوير أسئلة بحثية جديدة، واإ إلى أفراد، وخبراء، ناشطين/ات واإ

عمل غير رسمية من المهتمين/ات بمتابعة هذه المناقشات على مستوى األبحاث والسياسات العامة.

بناء عليه ذلك حددت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي، األسئلة البحثية المستقبلية التالية:

كيف تستعمل وتدير النساء مداخيلهن الخاصة، من العمل التعاوني؟ وما هي أنماط/نماذج صنع القرار لديهن؟

- كيف تعّرف النساء مفهوم تمكينهن اقتصاديا؟ وما هي العوائق/الحواجز التي تحول دون ذلك؟

- كيف ينظر الرجال داخل األسرة إلى عمل النساء في التعاونيات؟ وكيف يؤّثر هذا العمل على طموحات المرأة 
وتطلعاتها؟

- كيف يمكن تحويل عمل النساء المنزلي إلى عمل مرئي؟ 

عقدت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي يوم السبت الموافق لـ 12 أيار 2012 ندوة حول عمل النساء 
غير المنظور وال الرسمي، وحول مشاركتهن الفعلية في االقتصاد اللبناني. وقد أدارت الندوة الدكتورة كريستينا 
واالس، الخبيرة في النوع االجتماعي واالقتصاد، التي تطرقت إلى جملة من المسائل الرئيسة المتعلقة بعمل النساء. 
وفي هذا السياق شددت واالس على أن عمل النساء الرعائي في المنزل، ومساهمتهن في االقتصاد غير الرسمي 
هو عمل غير معترف به، وال تمنحه الجهات الرسمية أي قيمة. وهذا مع أثره األساسي على الصعيدين االجتماعي 
واالقتصادي. وبهدف تغيير الواقع الحالي غير المنصف للنساء، تسعى مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 
من خالل الدورات التدريبية واألبحاث وحلقات النقاش التي تنجزها حول الموضوع إلى إبراز عمل النساء الفعلي 
واالقرار بأثره االقتصادي على الصعيد الرسمي. وقد حضر الندوة نحو 50 مشاركا/ة من مختلف المناطق ممثلين/

ات عن المنظمات المدنية والنسائية، والتعاونيات، والنقابات وممثلين/ات عن وزارة الشؤون االجتماعية.
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كما شاركت »مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي« في المؤتمر الدولي الذي نظمته »جمعية حقوق المرأة 
في التنمية« )AWID( بعنوان »تحويل القوة االقتصادية لتعزيز حقوق النساء والعدالة« الذي عقد من 19 إلى 22 
نيسان 2012 في تركيا. هدف المؤتمر إلى توضيح تأثير القوة االقتصادية على النساء، وعلى تسيير العالقات 
بين مجموعات متنوعة تعمل على هذه المواضيع من منظار حقوق اإلنسان والعدالة. ناقشت المشاركات كيفية 

المساهمة في خلق إستراتيجية فعالة لتعزيز حقوق النساء والعدالة.

وتعمل مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي في هذا الوقت على االنتهاء من تجميع الموارد التي ارتكزت 
عليها وأنتجتها ورشة العمل  تمهيدا لالنتقال إلى الخطوة التالية من البحث والمزيد من بناء القدرات.

وفي إطار هذا المشروع تم نفذت ودعمت تجارب كثيرة لمقاوالت نسائية فردية، مع مراعاة الخصوصية اإلنتاجية 
لكل منطقة. فُدعمت تجربة صناعة سالل القش اليدوية في عين عطا )مشغل سكينة رجب التي أخذت على 
عاتقها تدريب مجموعة من الفتيات وتعليمهن(، وتجربة زراعة األعشاب الطبية والشرابات وتصنيعها في شبعا، 

وتجربة عائدة حمود لتصنيع المونة في قرية الهبارية.
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YMCA جمعية الشبان المسيحية

تأسست )جمعية الشبان المسيحية( )Y.M.C.A( في لبنان عام 1890، وهي جمعية أهلية غير حكومية، ال 
تتوخى الربح بتاتا، وهي غير طائفية كما قد يوحي اسمها، بل تمارس نشاطاتها وتنفذ برامجها ومشاريعها، في 
مختلف المناطق اللبنانية، فال تراعي في عملها المذهبية، أو الطائفية، أو المناطقية. ويعمل فيها حوالى 65 
موظفا، وهناك نحو 100 إلى 150 متطوعا حسب المشاريع، فالعمل التطوعي هو جزء أساسي، في إطار التنفيذ 
العملي للمشاريع والخطط والبرامج التي تقوم بها، وأبرز الممولين لها شركاء محليون وأجانب وهم: )وزارة الصحة 
العامة(، ووزارة الزراعة، والوكالة األميركية للتنمية الدولية، واالتحاد األوروبي، وأميديست، ومنظمة )اليونيسيف(، 
والبلجيكية،  األوسترالية،  والحكومات  المسيحية،  الشبان  لجمعيات  العالمي  واالتحاد  العالمية،  الصحة  ومنظمة 
والكندية، والفرنسية، واإليطالية، إضافة إلى )جمعيات الشبان المسيحية( في الواليات المتحدة األميركية، وكندا، 

وبريطانيا. ويتولى سدة المسؤولية فيها منذ أكثر من 30 عاما، الخبير غسان صّياح.

وفي هذا اإلطار أفادتنا المشاريع التي أنجزتها الجمعية وال تزال، وقد أفادتنا مديرة البرامج في الجمعية، ومديرة 
مشروع )واكب(، ماريا خياط عاصي وقولها: لقد نفذت الجمعية منذ إنشائها العديد من المشاريع والبرامج، التي 
استفادت منها فئات واسعة من الشعب اللبناني، في مختلف مناطقه، خصوصا الفقيرة والمحتاجة في األطراف، 
التدريب،  أبرزها:  عدة  مجاالت  في  فكانت  والبرامج  المشاريع  وتنّوعت  والبقاع،  والجنوب  الشمال  في  وتحديدا 
والتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المستدامة، والزراعة، والتصنيع الزراعي وسواها. وفي هذه المرحلة أطلقنا 
مليون  إلى  تصل  بقيمة  الكندية(،  الدولية  التنمية  )وكالة  من  وبتمويل   )DOT( مع  بالتعاون  )واكب(  مشروع 
ونصف مليون دوالر أميركي، يهدف هذا المشروع إلى مواكبة المرأة والناشدين ألصول المعرفة في مجال التجارة 
وتمكين  التنمية،  أجل  ومن  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  من خالل  الدخل  زيادة  أجل  ومن  والكمبيوتر، 

المجتمعات المحلية، وتحفيز النمو االقتصادي للفئات المهّمشة.

وأضافت عاصي: إننا نعمل على تدريب األشخاص ذوي الدخل القليل، على مجال الكمبيوتر، والتخطيط التجاري، 
والمهارات الحياتية، وكل هذا من أجل تمكين الفئات المهّمشة، والمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا، من استخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وصوال إلى المساهمة في تحقيق اإلصالح االجتماعي-االقتصادي في لبنان، 
من خالل تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لخلق سبل العيش المستدامة، وتنمية المجتمعات المحلية، 
وحقا خالل الشهر الماضي جرى تدريب مدربين وعددهم 16، والتحقوا بالجمعيات الشريكة، وعددها 12 جمعية، 
وفي شهر شباط 2009 إلى شهر أيار 2009، ستلتحق 16 جمعية جديدة بهذا المشروع، من خالل 16 مدربا 
جديدا، إضافة إلى فتح مراكز جديدة، أو دعم مراكز موجودة وعددها 8 مراكز، في كل لبنان، مع جمعيات شريكة 
أخرى، وصوال إلى وجود 8 مديري تدريب )مديرو المراكز(، وهذه هي المرحلة الثالثة وهي األخيرة أيضا، ويستفيد 
في المرحلة األولى والمرحلة الثانية حوالى 1500 مستفيد، من خالل إقامة دورات تدريبية للشباب والنساء في 
دارة تطوير المؤسسات الصغيرة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع  مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واإ
المدني، أما في المرحلة الثالثة األخيرة، فنالحظ وصول العدد إلى 6500 مستفيد، بعد إنجاز المشروع كامال، 
خالل المدة الممتدة من آب 2008 إلى أيلول 2010، والمرحلة األولى تشمل مناطق: جبل لبنان، والشمال، 

والجنوب، والنبطية، وأما المرحلة الثانية فتشمل مناطق بيروت وضواحيها، والبقاع. 
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خدمة المجتمع
إمكاناتهم  وضع  طريقة  إلى  بهم  الوصول  هو  التدريب،  مرحلة  إنجاز  بعد  المطلوب  )أن  عاصي:  وأوضحت 
العلمية في خدمة المجتمع والبيئة التي ينتمون إليها، وأن التعاون حاصل مع مؤسسة سيسكو وشركاء من أجل 
لبنان، لمتابعة هذا المشروع حتى نهايته، وأن أبرز الجهات المستفيدة من شركاء محليين في هذه المرحلة من 
هذا المشروع: )مؤسسة الحريري في صيدا، وبلدية أنصار، وجمعية شؤون المرأة في تول، Beyond، والحركة 
الثقافية في زفتا، والرابطة الخيرية لشباب كفرصير، ونادي مطر في السبتّية، والنادي السرياني اللبناني في السبتّية، 
وجمعية الرعاية الصحية SIDC في سن الفيل، وجمعية كراغوزيان الخيرية في برج حمود، ومؤسسة الصفدي في 
طرابلس، ومنتدى المعوقين في الميناء - طرابلس، والجمعية اللبنانية االجتماعية الثقافية في عكار(. وأن الشركاء 
المعنيين هم: )إيدال، واألونيسكو، ووزارة الشباب والرياضة، وماكروسوفت، وسيتي غروب، والمصرف المركزي، 

ومؤسسة الحريري، ومؤسسة الصفدي(. 

زيادة المهارات
المتعلقة  المهارات  زيادة  إلى   ،2010 أيلول  شهر  في  النهائية  مرحلته  إذ  كامال،  إنجازه  بعد  المشروع  ويهدف 
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمشاركة في المعرفة بين الشباب اللبناني، وزيادة مهارات تنظيم المشاريع 
في المجتمع، وزيادة اإليرادات وتوسيع نطاق األعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خالل تحفيز التنمية 
في المجتمع، والعمل أيضا على تعزيز مهارات النساء والفئات المهّمشة في الحصول على الموارد، وزيادة فرص 
موارد  تنمية  خالل  من  واالتصاالت،  المعلومات  وخدمات  العمل،  وفرص  الصغيرة،  القروض  على  الحصول 

المجتمع والمشاريع التجارية(.

مشاريع أخرى
أما المشاريع األخرى التي تنفذها الجمعية، التي تتوجه إلى كافة المناطق اللبنانية بكل طوائفها ومذاهبها ومّللها 

فهي هذه: 
- مشروع )جائزة سيتي ألصحاب المشاريع الصغرى في لبنان(: )تقوم به الجمعية للسنة الرابعة على التوالي 
بالتعاون مع مؤسسة سيتي غروب األميركية، بهدف تشجيع االستفادة من القروض الصغيرة، إلنجاز مشاريع 
صغيرة في الحجم والتنفيذ، لكن وقعها كبير جدا على أصحابها، لما فيه من مردود إيجابي عليهم وعلى عائالتهم، 
وعدد طلبات الترشيح عام 2012، وصلت إلى حوالى ضعف الطلبات أليٍّ من السنوات الثالث الماضية، ووزعت 
الجوائز الـ 30، في حفل أقيم في فندق الكومودور - ميريديان في الحمراء، في 17 كانون األول الجاري، وشملت 
جوائز نقدية في مجاالت متعددة هي: الصناعة، والتجارة، والزراعة، والمعلوماتية، والمرأة الرائدة، والريادة مع 
وجود الصعوبات )المعوق الرائد(. وفازت بها: جمعية إنماء القدرات في الريف ADR، وجمعية التضامن المهني 
AEP، وبرنامج اإلقراض واالدخار الفردي للمشروعات الصغيرة القائمة CHF Ameen، وكاريتاس، ومؤسسة 
مخزومي، ومؤسسة حرمون الخيرية، ومؤسسة تمكين- مشروع )برنامج األدوية لألمراض المزمنة( وتنفذه الجمعية 
بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومؤسسات دولية حكومية وخاصة إنسانية وخيرية واجتماعية، وانطلق المشروع 
عام 1993، حيث نستورد الدواء من مصادره، بأسعار مخّفضة تشجيعية، ونوزعه على المستوصفات والمراكز 
الصحية، التي وصل عددها عام 2007 إلى 440 مركزا، استفادت من 432،691،2 خدمة طبية، من بينها 
الجمعية مجانًا، وقد وصل  الدواء من  تقدم هذا  المستوصفات  لمريض مرضا مزمنا، وهذه  956،460 خدمة 

التمويل الحكومي لهذا البرنامج إلى 4.9 مليارات ليرة عام 2008(. 

- مشروع )إعادة تأهيل المراكز الفنية الزراعية في الجنوب(: وينّفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتسلمت الجمعية 
دارتها لمدة 3 سنوات )2006 - 2009( وتشمل األعمال، وتحسين إنتاج شجرة  المراكز من الوزارة لتشغيلها واإ

الزيتون، وزيادة نسبة إنتاج الزيت البكر عالي الجودة، وتطوير إنتاج العسل واستخراجه وتدوير الشمع.
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- مشروع لدعم الزراعة والنهوض االجتماعي بالمرأة في البقاع وجنوب لبنان: 16 نيسان )أبريل( 2009.
في  التأهيل  إلعادة  »المبادرة  روس  اإليطالي  التعاون  برنامج  من  جزء  وهو  شهرا،   12 استمر  المشروع  هذا 
حاالت الطوارئ، والتشغيل، والخدمات والتنمية«. مولته السفارة اإليطالية في بيروت. يهدف المشروع إلى تعزيز 
المهمة االقتصادية واالجتماعية للمرأة، من خالل التدريب المهني )الزراعة واألغذية الزراعية...(. استفاد من 
هذا المشروع أساسا سكان قضاء بنت جبيل )القوزح، ورميش، وعين إبل( وفي قضاء الهرمل )الهرمل، وجوار 

الحشيش، وكواخ، وقصر – فيسان(.

- التنمية الريفية والزراعة: برنامج نشط على المستوى الوطني، يعمل على إشراك المزارعين والتعاونيات إلنتاج 
شراك الطالب، والخبراء االستشاريين والمسؤولين الحكوميين على أساس يومي. تعمل الجمعية بشكل  األغذية، واإ
وثيق مع وزارة الزراعة لتوفير التقنيات الزراعية الجديدة التي تعمل على تحسين سبل العيش للمجتمعات الريفية؛ 
يجاد وسائل أكثر استدامة لإلنتاج الغذائي في لبنان وخارجه.  بهدف تعليم األساليب التي تعزز حماية البيئة واإ

المكسيكيين  اللبنانية ومجموعة من  الزراعة  بتمويل من وزارة  لبنان  في جنوب  الزراعي  اإلرشاد  تطوير مراكز 
الخيريين من أصول لبنانية، ُشغل هذا المشروع من 2006 حتى 2012، خدمًة للمجتمعات المحلية في جنوب 

لبنان.

جمعية الشبان المسيحية: تعمل اآلن على إعادة تأهيل 3 مراكز لإلرشاد الزراعي في جنوب لبنان؛ لتحسين 
خدماتها في أعقاب حرب تموز 2006. في أكتوبر 2009، جدد العقد المبرم بين YMCA وزارة الزراعة لمدة 3 

سنوات لتشغيل المراكز التقنية لألغراض التالية:
• تحسين إدارة مراكز وتطويرها، من خالل تفعيل الشراكات بينها وبين المجتمع المحلي.

• تقليل تكلفة اإلنتاج الزراعي من خالل تدريب المزارعين على تقنيات جديدة لإلنتاج.
• تحسين إنتاج زيت الزيتون والعسل في الكمية والنوعية.

• التنمية وتسويق منتجات صغار المزارعين في المناطق المعرضة للتصحر بتمويل من russian وزارة خارجية 
فنلندا، من خالل منظمة المرأة الريفية االستشارية، حيث استمر هذا المشروع سنة واحدة، واستفادت منه التعاونيات 

الزراعية الـ 17 في المناطق الجافة المعرضة للتصحر.

هذا المشروع يأتي في سياق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتطوير األراضي على نحو مستدام لمكافحة 
خطر التصحر من طريق توفير أسواق للمنتجات من هذه المناطق كونها وسيلة لزيادة الدخل ودعم االقتصادات 
المحلية. ويستهدف المشروع المجموعات النسائية في المناطق المهجورة، ويشمل التدريب على تصنيع المنتجات 

مع توفير المعدات الالزمة لإلنتاج والتسويق.

• التدريب على صنع الصابون والشموع والزهور

نظمته جمعية الشبان المسيحية بتمويل من برنامج التذكارية Jinishian من 2009 حتى 2010، وهو برنامج 
للتدريب المهني في 3 مواضيع مختلفة:

- صنع الصابون.

- صنع الشموع.

- تنسيق الزهور )الطبيعية واالصطناعية(.

كان الهدف هو تحسين دخل األسرة، لمجموعة من 25 امرأة أرمينية.

- تطوير المواد التدريبية YMCA لتغطية أيام التدريب الـ27.

• دعم تعاونيات زراعية نسائية
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غطت هذه المشاريع الصغيرة التي مولها: البنك الدولي واالتحاد االوروبي وCpuncil اإلنماء واإلعمار، والمجلس 
عادة التأهيل البدني واالستعادة، 13 تعاونية زراعية، تملكها وتشغلها المرأة التي تأثرت  الدانمركي لالجئين، واإ

بحرب عام 2006.

• إنشاء أطايب الريف، الشركة التعاونية األولى المتخصصة في مجال التسويق في لبنان من خالل برنامج تموله 
.SMART وكالة

وهي اليوم منظمة مستقلة تعمل بشكل وثيق مع التعاونيات الزراعية على ثالثة مسارات رئيسة تهدف إلى تحسين 
نتاجها. خدماتها واإ

جراءات مراقبة الجودة. دارة األعمال الصغيرة واإ • بناء القدرات وخدمات التدريب وخاصة في تجهيز األغذية، واإ

• مراقبة الجودة وضمان اإلنتاج من خالل الرقابة واالختبار.
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امللحق )5(

NOWARA المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف

لبنان  في  الريفية  والمجتمعات  المناطق  آليات دعم  تفعيل  الريفية وضمن مشروع  للمرأة  العالمي  اليوم  بمناسبة 
»تيركوم« الممول من الحكومة اإليطالية والمنفذ من المعهد المتوسطي الزراعي »سيام- باري« وبالتعاون مع وزارة 
الزراعة، أطلق مشروع »المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف« الذي اتفق القّيمون عليه على تسميته »نوارة« 
دينامية  خلق  إلى  تهدف  تنفيذية،  توجيهية  استشارية  هيئة  بأنه  وصف  وقد   www.nowaralebanon.org
تحفيزية للمرأة في مجاالت الزراعة وتصنيع الغذاء والتنمية الريفية. وقد حددت مهام المرصد على الشكل التالي:

دارتها وتحديثها. - إجراء مسوح وطنية وتأسيس قواعد معلومات منهجية واإ
- مراجعة القوانين واألنظمة المتعلقة بوضع المرأة وعمالتها ووضع األطفال في مجاالت الزراعة والغذاء.

- المساهمة في رسم السياسات التي من شأنها تجذير أهل الريف في مناطقهم.
- المساهمة في خلق مناخ استثماري بدعم المبادرات االقتصادية الرائدة، وتشجيع النساء على إدارة المؤسسات 
واألعمال، والمشاركة الفعالة في اإلنتاج والتسويق والعمل التعاوني، في جميع حلقاته من المزرعة إلى المستهلك.

- المساهمة في نقل التكنولوجيا المالئمة وتقوية القدرات الفنية.
- مساندة المنتجين في تنظيم أعمالهم ودعم تأسيس إطار نقابي مالئم.

- تقوية التعاون والتشبيك مع مجموعات المنتجين واالتحادات والمؤسسات ذات الصلة على المستوى اإلقليمي 
والمتوسطي.

- نشر التوعية بين الشباب والمجتمع المدني بشأن أهداف المرصد.

الواقع والمعوقات
يستند تأسيس مرصد »نوارة« إلى عدد من الوقائع والمرتكزات التي اتفق عليها الخبراء االقتصاديون واالجتماعيون 
الزراعي  القطاع  الريف وفي  تنمية موارد  في  الريفية  بالمرأة  المنوطة  بالمهمة  المرتبطة  األطياف،  من مختلف 

والغذائي الحرفي.

• تتحمل المرأة مسؤوليات جسام في العمل الزراعي والغذائي في الريف، وهي موجودة في كافة مراحل اإلنتاج 
الوطنية  المسوحات  أن  وباحثة... إال  ومهندسة  شركة،  ومديرة  يومية،  وعاملة  عمل،  ربة  والغذائي:  الزراعي 

والدراسات واإلحصاءات ال تظهر إطالقا القيمة الفعلية لهذا العمل الذي نادرا ما يحتسب في الناتج الوطني.

• إن أجر العمل اليومي للنساء يساوي نصف ما يتقاضاه الرجل أو ثلثيه. وفي هذا التمييز فائدة غير مبررة ألرباب 
العمل واستغالل لعدم وعي هذه الفئة بأبسط الحقوق التي نص عليها القانون: المساواة في األجور.

• يستثني قانون العمل اللبناني صراحة من أحكامه العامالت والعاملين في القطاع الزراعي من األجراء، والعمال 
الموسميين، مع ما يتبع ذلك من حرمان هذه الفئة، التي تقدر بحوالي )40%( من العمالة الزراعية، من االستفادة 

من خدمات الضمان االجتماعي.

• تواجه المرأة في الريف صعوبات في الحصول على مستلزمات اإلنتاج، وملكية األراضي والقروض الميسرة، 
وهذا واقع يرتبط غالبا بالسياسات التنموية الزراعية المعتمدة في لبنان، وبسلوكيات المجتمع الريفي تجاه المرأة 

ونظرته إلى موقعها التقليدي داخل األسرة.
• غياب المرأة في الريف عن المواقع القيادية وعن المشاركة في التخطيط أو التقييم للسياسات والبرامج اإلنمائية.
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• غياب هيئة دائمة متخصصة ترصد واقع المرأة القانوني واالجتماعي واالقتصادي في الزراعة والريف، وتعمل 
على استدامته بالتنسيق مع الفرقاء المعنيين على المستويات الرسمية واألهلية، وعلى دعم كفاءة هذه الشريحة 

وتطويرها.

المبادرات المضيئة
نجازات هامة ال يمكن تجاهلها بعد اليوم. إن هذا الواقع لم يمنع المرأة في الريف من أن تحقق خروقات واإ

فمع معوقات التسويق والتصدير وغياب رأس المال،  تمكنت المرأة في الريف من ولوج أسواق في الخارج والقت 
إلى منتصف الطريق طلب بعض المؤسسات منتجاٍت ريفية تقليدية طبيعية، فأقبلت على إنتاج سلع غذائية تقليدية 
بكثافة، تعتمد على الموارد المحلية الريفية المتنوعة ذات القيمة المضافة، كالزراعة العضوية والزراعات الطبية، 
وأدت إلى تخصص بعض القرى والمناطق الجغرافية، في إنتاج منتجات غذائية ريفية محددة. وبذلك فرضت نفسها 
بوصفها إمكانية اقتصادية ذات قدرة على إدارة العمل اإلنتاجي وتحقيق مردود اقتصادي هام للعائلة، ال سيما 
حينما توفرت لها اإلمكانات اللوجستية والدعم. وقد تبين ذلك من خالل التجارب الناجحة للتعاونيات اإلنتاجية 

الريفية التي تأسست خالل العقد المنصرم، التي تديرها نساء، أو من خالل التجربة الفردية للمرأة الريفية.

لقد أكدت المرأة الريفية على دورها المحوري بوصفها حافظة للتقاليد والموروث الثقافي للمناطق الريفية، وعملت 
بكل أمانة على ديمومة المنتجات التقليدية الريفية وتناقلها عبر األجيال. تلك المنتجات التي طالما شكلت إحدى 

ركائز تراثنا وجزءا من تاريخنا الذي نفخر به.

أرقام المرصد
من بين أهم األرقام التي سجلها هذ المرصد في المدة األخيرة:

- )7%( من الحائزين الزراعيين في لبنان هن نساء، يستثمرن )4%( من المساحة المزروعة )اإلحصاء الزراعي 
الشامل 1998 وزارة الزراعة 1(

- تشكل النساء )المرجع نفسه( )31%( من اليد العاملة العائلية الدائمة، و)18%( من اليد المأجورة الدائمة 
ضمن الحيازات الزراعية.

- )52%( من عدد أيام العمل الموسمي ضمن الحيازات الزراعية توفرها النساء.
- هناك حوالي 120 تعاونية إنتاجية زراعية-غذائية تديرها نساء.

- )74.8%( من العاملين في مشاغل حرفية )فئة المشاغل التي يعمل فيها عامل واحد( هن نساء. )المسح 
اإلحصائي للقطاع الحرفي في لبنان، وزارة الشؤون االجتماعية، 1998(، وتتنزل مشاغل الحرف الغذائية المرتبة 

الثانية )16%( من بين المشاغل الحرفية في لبنان، بعد الحرف النسيجية.

أبرز مهام المرصد »نوارة«
وتقديم  والتنمية،  والغذاء  الزراعة  مجاالت  في  وعمالتها  المرأة  بوضع  المتعلقة  والنصوص  القوانين  دراسة   -

التوصيات المالئمة لتعديلها وإللغاء التمييز المجحف بحق المرأة العاملة.
القيمة  إبراز  دارتها وتحديثها بهدف  واإ العمل على إجراء مسوحات وطنية وتأسيس قواعد معلومات منهجية   -

الحقيقية لعمل المرأة المزارعة المنتجة للغذاء والحرف، ال سيما الفئات المهمشة والصغيرة منها.
- اقتراح المبادرات الوطنية التي تشجع سيدات األعمال على االنخراط في الزراعة واإلنتاج الغذائي والحرفي 
إحدى  لكونها  التوجه  هذا  تشجيع  شأنها  من  التي  السياسات  رسم  على  والعمل  واالحتراف،  المهنية  باب  من 

اإلستراتيجيات الوطنية لتثبيت أهل الريف في مناطقهم، والعمل على وضع القوانين الداعمة لهذه المبادرات.
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- المساهمة في خلق مناخ استثماري يشجع ويدعم النساء لولوج عالم إدارة المؤسسات واألعمال، ويدفع باتجاه 
تنمية المناطق الريفية، وترسيخ الزراعة أداًة للتنمية المجتمعية.

- المساهمة في نقل التكنولوجيا المالئمة، وتقوية القدرات الفنية والمعرفية وخدمات التسويق...

نتاج الغذاء ودعمها وتعميمها بوصفها نموذجا يحتذى به  - تشجيع المبادرات االقتصادية الرائدة في الزراعة واإ
في تنمية المناطق الريفية.

- العمل على تمكين المرأة وتدريبها ألخذ مواقع إدارية وقيادية في التخطيط ورسم السياسات التنموية في الريف، 
وفي عمليات اإلنتاج والتسويق والعمل التعاوني، في جميع حلقاته من المزرعة إلى المستهلك.

- السعي إلى تقوية التعاون والتشبيك مع مجموعات المنتجين واالتحادات والمؤسسات ذات الصلة، ال سيما على 
المستوى اإلقليمي وفي حوض المتوسط.

المرصد: من يستهدف؟
يتوجه مرصد نوارة بشكل مباشر إلى النساء الناشطات اقتصاديا في مجاالت الزراعة والغذاء والحرف في الريف. 
كما تستفيد من خدماته وأنشطته شريحة كبيرة من العامالت والعاملين في القطاع الزراعي وفي قطاع تصنيع 

المنتجات الريفية، في كل مناطق لبنان.

شركاء المرصد
يضم مرصد نوارة ممثلين عن اإلدارات والمؤسسات الرسمية واألهلية المعنية، كما يستعين بشخصيات مشهود 
لها من القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات التربوية والتعليمية والنقابات المعنية، ومنظمات 

المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية المساندة للمرأة في التنمية والزراعة.

نشاطات نوارة:
وضع النص القانوني للمرصد بعد مشاورات مكثفة ولقاءات مع الجهات الوطنية المعنية وأصحاب القرار والخبراء 
واإلدارات الرسمية المعنية التي شكلت الركيزة األساسية لوضع النظام القانوني لمرصد نوارة.  في مطلع تشرين 
األول 2008 وّقع وزير الزراعة المهندس إلياس سكاف على مشروع مرسوم تأسيس مرصد نوارة، ويواصل القنوات 

الرسمية إلقراره.

بوشر بتأسيس قاعدة معلومات تستفيد منها سيدات األعمال في الريف. وقد جمعت المعلومات والدراسات استنادا 
إلى استمارة أعدت لهذه الغاية خصوصا. كما حللت المعطيات وبّينت أبرز المعوقات التي تواجه عمل المرأة في 
الريف، وتحديد األولويات الواجب تنفيذها. كذلك وضعت الئحة أولية بالسيدات الراغبات في تطوير أعمالهن، 

وهي موجودة ضمن الموقع اإللكتروني للمرصد، الذي سيبادر بتطويرها وتحديثها بشكل دوري.

أسس مرصد نوارة موقعا إلكترونيا تفاعليا يتضمن قاعدة معلومات وخدمات عدة للمشاركين أبرزها: كيفية تأسيس 
عمل أو تعاونية، وكيفية الحصول على التمويل، والمؤسسات الممولة أو المقرضة، ومعلومات حول األسواق، 
جدوى  دراسات  من  مجموعة  إلى  إضافة  والنوعية،  الجودة  وضبط  بالمواصفات  المعنية  بالمؤسسات  والئحة 
الحيوانية والزراعية، ودراسات ومقاالت متخصصة في  الغذائية  الزراعات والمنتجات  لعدد كبير من  اقتصادية 
الزراعة والغذاء والحرف. كذلك يعرض الموقع معلومات بشأن أبرز التشريعات الخاصة بالمرأة في الريف وواقعها 

القانوني، واالتفاقيات الدولية ذات الصلة. الئحة سيدات األعمال لم نستطع الحصول عليها.

نّظم مرصد نوارة خالل عام 2008 ندوات استشارية وجوالت ميدانية تدريبية لمجموعة من النساء أصحاب العمل، 
ولخبراء ومسؤولين وأصحاب قرار في لبنان، إلى مدينة روما ومنطقة Puglia في جنوب إيطاليا بهدف تبادل 

الخبرات والتدريب الفني والتقني. 
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جوائز المرصد
باشر مرصد نوارة بتأسيس الجائزة الوطنية ألفضل مبادرة اقتصادية زراعية رائدة نفذتها المرأة في الريف اللبناني 
بشكل منفرد أو ضمن مجموعة. وقد شكلت لجنة من الخبراء والمختّصين الذين وضعوا معايير الجائزة وشروطها، 

التي سوف ُتعتمد سنويا بدءا من عام 2009.

أطلق المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف )نوارة(، جائزة نوارة 2012 للعام الثاني على التوالي. تستهدف 
الجائزة النساء في المناطق الريفية في لبنان، من أصحاب المشاريع االقتصادية الصغيرة والمتوسطة، أو الحرفية، 
سواء العامالت ضمن مجموعة إنتاجية )تعاونية أو مجموعة غير رسمية(، أو صاحبات عمل فردي. وهي فرصة 
للسيدات وألسرهن للتعريف بمشاريعهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم القيمة ومن َثم مساعدتهم من أجل المزيد 

من التطور واإلبداع.

وقد تقرر تخصيص جائزة 2012 للمبادرات االقتصادية في الميادين األربعة التالية:
.Rural Food Catering المأكوالت الريفية الجاهزة -

- التصنيع الزراعي والغذائي.
- السياحة الزراعية و/ أو البيئية.

مشروع يقدمها  العام  لهذا  خاصة  )جائزة  الزيتون  وزيت  للزيتون  اإلنتاج  سلسلة  ضمن  المشاريع   - 
.)Olio del Libano 

أما قيمة الجائزة فهي ثالثة آالف دوالر أميركي، تقدم مساهمًة عينية غير نقدية للمشاريع الفائزة في المرتبة األولى 
في كل من الميادين األربعة؛ من أجل تحسين هذه المشاريع وتطويرها.

النساء  تنفذها  التي  المبادرات االقتصادية الرائدة  تشجيع  إلى  الزراعة  في  بالمرأة  الخاصة  الجوائز  هذه  وتهدف 
بالمناطق الريفية ودعمها، في مجاالت الزراعة والتصنيع الزراعي والغذائي واإلنتاج الحرفي، كذلك العمل على 
المعلومات إحدى  تكنولوجيا  الريف. ويشكل استعمال  النساء في  المعلومات في صميم عمل  تكنولوجيا  إدخال 
الوسائل الناجعة إليصال واقع تلك السيدات المتحديات إلى العالم كله، مما يفسح المجال لهن للتعريف بمشاريعهن 

ومنتجاتهن ويساهم بفضل ذلك في تسليط الضوء على هذه المبادرات للمهتمين والمعنيين.
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امللحق )6(

ISO واإليزو HACCP الهاسب

يعنى  وقائي  نظام  للتلوث. هو  الحرجة  النقاط  المخاطر وتحديد  تحليل  نظام  هو  الهاسب HACCP؟  ماهو 
بسالمة الغذاء من خالل تحديد األخطار HAZARDS، سواء أكانت بيولوجية أم كيميائية أم فيزيائية، ومن ثم 

تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سالمة المنتج.

دواعي استخدام نظام الهاسب؟
- عدم فعالية الطرق التقليدية في التقليل من التسمم الغذائي.

- التمشي مع نظام التجارة العالمي الجديد.
- اشتراط بعض الدول تطبيق هذا النظام على المنتجات الموردة لها.

- الرغبة في إشراك القطاع الخاص في عملية الرقابة.

مزايا الهاسب
- يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الغذائية )الرقابة الذاتية( وهذا أيضًا يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد 

المفتشين من الجهات الرقابية.
- يؤدي إلى جعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسالمة الغذاء ومن َثم ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون. 

- نظرًا لطبيعة نظام الهاسب، يجب توافر قدر أدنى من التأهيل فيمن يكون معنيًا بتطبيق نظام الهاسب. وعليه 
فإن أي منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاما عليها تأهيل العاملين.

- يسهل مهمة التفتيش من الجهات الرقابية.
- يعمل على توثيق كل ما يمس سالمة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

- يعتمد على متطلبات Prerequisets ينبغي أن تكون مكتوبة ومفصلة.
- يمكن تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي.

- يقلل من فرص سحب المنتج من السوق Prduct Recall حيث إنه نظام وقائي يعمل على تقليل األخطار 
الممكنة المرتبطة بالغذاء.

- يفتح المجال أمام الشركات للتصدير لألسواق العالمية.
- يزيد من ثقة المستهلك في المنتج.

القواعد السبع لنظام الهاسب
 .Hazard analysis القاعدة األولى: إجراء تحليل للمخاطر -

 .Critical control points القاعدة الثانية: تحديد نقاط التحكم الحرجة -
 .Critical limits القاعدة الثالثة: تعيين الحدود الحرجة -

 .Procedures to monitor القاعدة الرابعة: استحداث طرق للرصد -
 .Corrective actions القاعدة الخامسة: استحداث إجراءات تصحيحية -

 .Verificatin القاعدة السادسة: استحداث نظام للتدقيق -
- القاعدة السابعة: استحداث نظام للتوثيق.



قواعد تحليل المخاطر
.Hazard analysis القاعدة األولى: إجراء تحليل للمخاطر -

يعني تحديد  ُيسيطر عليها، وهذا  لم  إذا  ُيحتمل كثيرا أن تحدث  التي  المخاطر  إلى تحديد  القاعدة  تهدف هذه 
الخطوات التصنيعية التي يمر بها الغذاء من البداية إلى النهاية.

.Critical control points القاعدة الثانية: تحديد نقاط التحكم الحرجة -
هذه القاعدة تعني تحديد الخطوات التصنيعية التي يمكن عندها السيطرة على المخاطر التي ُحددت في القاعدة 

األولى، بمنعها Prevention أو بالقضاء عليها نهائيا Elimination أو بالتقليل منها إلى مستوى مقبول.
.Critical limits القاعدة الثالثة: وضع الحدود الحرجة

 بعد تحديد CCP، من األهمية بمكان التأكد من أن هذه النقاط تحت السيطرة، وهذا يتم بتحديد منطقة األمان
هذه  لوضع  األبحاث  ونتائج  التشريعية  الجهات  تضعها  التي  بالمواصفات  ويستعان   ،Safety boundaries

الحدود.
.Procedures to monitor القاعدة الرابعة: استحداث طرق للرصد -

بعد تحديد نقاط التحكم الحرجة ووضع ما يعرف بالحدود الحرجة، يجب أن تتبع هذه النقاط للتأكد من أنها تحت 
السيطرة وضمن حدود األمان.

.Corrective actions القاعدة الخامسة: استحداث إجراءات تصحيحية -
القاعـدة تعني وضع خطة من قبل  النقاط الحرجة عن »نطـاق األمان« وهذه  وهو ما يفعل عند خروج إحدى 
لمواجهة فقدان السيطرة على إحدى الخطوات التصنيعية الحرجة، للتقليل من األضرار التي قد تلحق بالمستهلك.

.Verificatin القاعدة السادسة: استحداث نظام للتدقيق -
دخال بعض التحسينات إذا لزم األمر،  لى عمل التحوير الالزم واإ تهدف هذه القاعدة إلى ضمان صالحية النظام واإ

وهذا يعني القيام بما يلي:
- المالحظة الدورية.

السجالت  الحموضة )PH( ومراجعة  الحراري ومقياس درجة  كالمجس  القياس؛  المعدات وأجهزة  معايرة   -
والقرارات المتخذة.

يمكن أن تعمل المؤسسة نفسها على التدقيق، أو بواسطة جهة أخرى كالجهات الرقابية الرسمية، أو من القطاع 
الخاص.

- القاعدة السابعة: استحداث نظام للتوثيق
يستلزم التدقيق الرجوع إلى السجالت لتقييم النظام، وعليه فإن نظام الهاسب يتطلب توثيقا بالكتابة أو بأي طريقة 

أخرى يمكن الرجوع إليها، ويجب أن تكون السجالت بسيطة سهلة لحث العمالة على القيام بها.

ماهو اإليزو ISO؟
 International.أي: التساوي وليست اختصار التسمية »ISOS« كلمة مشتقة من الكلمة اإلغريقية »ISO«
مع  بالمقارنة  الشيء  تساوي   ISO تعني المواصفات  مجال  وفي   ،Organization for Standardization

المواصفة.

• »ISO« هي منظمة غير حكومية وليست جزءا من األمم المتحدة، مع أن أعضاءها يمثلون أكثر من 120 بلدًا.

• كافة المواصفات الصادرة عن المنظمة اختياريٌة مع أن الكثير من الدول تعّدها مواصفات وطنية لها.

• »ISO« غير مسؤولة عن التحقق من مدى مطابقة ما ينفذه المستخدم للمواصفة، مع متطلبات هذه المواصفة.
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• من الضروري التمييز بين المواصفة القياسية للمنتج التي تبين الصفات المميزة المختلفة التي يجب أن تتوفر 
في المنتج ليكون مطابقًا للمواصفة القياسية له، والمواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة الذي يحدد أسلوب إدارة 

الجودة في الشركة، الذي يضمن مطابقة المنتج لمستوى الجودة الذي حددته الشركة.
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الفصل الثاني
جتربة ناجحة للمرأة املنتجة يف السودان 





تجربة ناجحة للمرأة المنتجة في السودان
الجائزة الوطنية لألسر المنتجة

ُصنع بمنزلي

أ. أمال مجذوب رباح*
)جمهورية السودان(

* أستاذ مشارك - باحث مساعد مدير عام مركز البحوث واإلستشارات الصناعية، رئيس لجنة تحكيم الجائزة
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مقدمة

إلى اإلنتاج،  السوداني من االستهالك  المجتمع  الفرد في  ال بد من تغيير سلوك 
واجبه  أداء  في  فاعليته  وزيادة  بالكرامة،  واإلحساس  الكفاية  إلى  به  والوصول 
االجتماعي من خالل التنمية والتطوير، ودعم القيم والعادات االجتماعية الصالحة 
المستقاة من منظومة القيم اإلسالمية، وتمكين األسرة من أن تعتمد على نفسها، 
وتساهم في تطوير بلدها؛ لبناء مجتمع سوداني مستقر؛ ولتحقيق الرفاهة االجتماعية 

واستدامتها.
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أواًل: هيكلة الصناعة في السودان 
القاعدة اإلنتاجية  التنمية الحقيقية في العطاء المستمر والمتطور نحو األفضل في بنية المجتمع، وبناء  تتمثل 
القادرة علي اإلنتاج إلشباع اإلنسان وتوفير سبل العيش الكريم له ... فالتنمية عملية حضارية شاملة لكافة أوجه 
طالق قدراته للعمل واإلنتاج إضافة إلي اكتشاف  النشاط في المجتمع عن طريق بناء اإلنسان وتطوير كفاءته واإ

قدراته وموارده وتنميتها واالستخدام األمثل لها.

فالصناعة هي محور التنمية لما لها من قدرة علي تصحيح االختالالت الهيكلية ورفع معدالت التراكم الرأسمالي 
لتلبية احتياجات االستثمارات الصناعية وغيرها من القطاعات األخرى.

وهنا يتجلي دور الصناعات الصغيرة لمزاياها االقتصادية واالجتماعية التي تفوق المحققة في المنشآت الكبيرة 
خاصة إذا وجدت االهتمام المطلوب واألطر التي تمكنها من النمو واالنطالق. ولقد أصبح من الضروري في هذه 
المرحلة التي تشهد فيها البالد تغيرات إيجابية في البنيان االقتصادي والثقافي، إعطاء المزيد من االهتمام والدعم 
والمساندة للصناعات الصغيرة وتمكينها من القيام بدورها المحوري في تحقيق التنمية المنشودة، فالتصنيع والتنمية 

يعبران لهدف واحد هو النمو والتقدم واإلزهار.

أـ الدور التنموي للصناعات الصغيرة
تلعب المنشآت الصغيرة دورًا تنمويا رائدًا علي مستوى األهداف االقتصادية واالجتماعية وعلي إرساء ركائز خطط 

التنمية القومية ومن أمثلة ذلك:

1ـ توفير فرص ومجاالت العمل
تستخدم المنشآت الصغيرة أعدادًا كبيرة من العمالة وتوفير فرص ومجاالت عمل بمهارات متباينة وتكلفة رأسمالية 
منخفضة كما تحقق االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج ويتوافق ذلك مع ندرة رأس المال في الدول النامية بشكل 

عام ووفرة عنصر العمل بدرجة أكبر.

2ـ سهولة التأسيس واإلنشاء
إن انخفاض حجم رأس المال المطلوب لقيام منشأة صغيرة يتيح الفرصة للعديد من أصحاب المدخرات البسيطة 
علي إقامة أعمال صغيرة ويشجعهم علي ذلك خفض درجة المخاطرة وخفض حجم الخسائر في المنشآت الصغيرة.

3ـ سهولة التوطن
إن صغر حجم رأس مال المنشأة أو نوع النشاط يمنحاها مرونة كبيرة في التوطين في أي مكان وبتبديل الموقع 

بسهولة إلي موقع آخر مع األخذ في االعتبار عدم احتياجها إلي بنيات أساسية كبيرة لممارسة نشاطها.

4ـ تنمية روح االدخار
تعد المنشآت الصغيرة قناة جيدة لتعبئة المدخرات من صغار المدخرين وذلك لالتي:

- محدودية المال الالزم إلقامة المنشأة.

- غلبة الطابع العائلي علي مثل هذه المنشآت الصغيرة مما يسهل استقطاب المدخرات الصغيرة من أفراد العائلة 
إلقامة مشروعاتهم.

5ـ خفض معدالت التضخم
ويتم ذلك عن طريق جذب القوة الشرائية من مجال األعمال غير المنتجة أو االستهالكية إلي مجاالت االستثمار 

واإلنتاج والتشغيل.
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6ـ تنمية االستثمار
تتميز المنشآت الصغيرة بمقومات التكاثر واالنتشار بصورة أكبر وأسرع من المنشآت الكبيرة والمتوسطة مما يؤثر 
بشكل إيجابي على االستثمارات الوطنية ككل ليس من حيث حجم تلك االستثمارات فحسب بل من حيث تنوع 

األنشطة وانتشارها الجغرافي.

7ـ دعم برامج التنمية الصناعية
تشكل الصناعات الصغيرة القاعدة األساسية للقطاع الصناعي فهي التي تدرب وتؤهل الكوادر اإلدارية والعمالة 
الماهرة التي تحتاجها المنشآت الكبيرة والمتوسطة، فقدرة الصناعات الصغيرة علي القيام بهذا الدور يؤمن نجاح 

المنشآت الصناعية جميعها مع ضمان استمرارها وتطورها.

8ـ إذكاء روح المبادرة واالبتكار والتخصص
تشجع الصناعات واألعمال الصغيرة علي التخصص في مجال واحد أو مهنة محددة مما يتيح فرص اإلجادة  

والتميز كما تعد وسيلة جيدة لالبتكار واإلبداع والتطور.

9ـ تعظيم الناتج المحلي
تعظيم الناتج المحلي يعنى كفاءة رأس المال المستخدم وتقاس بإنتاجية وحدة رأس المال المستثمر.. إذ أن هناك 
نتاجية وحدة رأس المال. وبالتالي فإن الصناعات الصغيرة تساعد علي رفع  عالقة عكسية بينت حجم المنشأة واإ

إنتاجية وحدة رأس المال النخفاض رأس مالها ونتيجة لذلك يزداد الناتج المحلي.

10ـ تنويع هيكل الناتج الصناعي
تقوم الصناعات الصغيرة بدور كبير في تنويع هيكل الناتج الصناعي كما تقوم بدور فعال في تنمية العديد من 
الصناعات في مختلف المجاالت وبما أن قيام هذه الصناعات يتطلب رأس ماال اقل مما لو أنتجت في صناعات  

كبيرة فإنها بذلك تساعد علي رفع الناتج الصناعي وتنويع هيكله.

11ـ تجنب التقلبات المفاجئة في عرض المنتجات
المرونة  المنتجات وحيث  تقلبات مفاجئة في عرض  المجتمع من حدوث  الصناعية تجنب  التنمية  أهداف  من 
دارتها في الصناعات الصغيرة والحرفية سواء في عمليات الصيانة أو المقدرة  والسهولة في العمليات اإلنتاجية واإ
في التحول السريع طبقا لالحتياجات في استبدال الماكينات واآلالت وتوسيع قدراتها فإنها بذلك أكثر قدرة علي 

تلبية حاجات المستهلكين.

12ـ تلبية طلبات الصناعات الكبيرة

ويتم ذلك عن طريق توفير مستلزمات معينة للصناعات الكبيرة مثل منتجات محددة أو مكونات وقطع غيار وذلك 
عن طريق تعاقد بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وهو ما يعرف بالمناولة. فشركة جنرال موتورز علي 
سبيل المثال تتعاقد مع 26 ألف مصنع إلنتاج عدد من األجزاء والمكونات التي تدخل في إنتاجها منها أكثر من 

10 آالف منشأة صغيرة تستخدم 10 عمال فأقل.
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ب ـ موقع الصناعات الصغيرة في هيكل القطاع الصناعي
المشروعات الصغيرة بطبيعتها تمثل جزءًا هامًا من النسيج الصناعي واالقتصادي للدولة.. وحتى يمكن الحكم 

علي أهمية هذا القطاع .. نستخلص بعض المؤشرات والمعلومات التي يمكن أن تعين علي ذلك.

أهم سمات المنشآت الصغيرة والحرفية
تأتي الصناعات الصغيرة في المرتبة الثانية بعد الحرف من حيث االنتشار.. إذا ما زال الفكر السائد في هذه 
الحرفية دون تغيير ملموس في األساليب  المكتسب والمتوارث من األنشطة والممارسة  بالكثير  المنشآت يزخر 

والتقنيات المتبعة في اإلنتاج.

إن كل منشآت الصناعات الصغيرة هي منشآت تتبع للقطاع الخاص.. فهي تمثل كيانات مؤثرة لها تواجد وحضور 
ملموس في المجتمع وهي غالبًا ما تكون مملوكة ألفراد أو أسر أو جمعيات أو شركات.

تتركز إدارة هذه المنشآت في يد شخص واحد أو شخصين خاصة في المنشآت التي تقل العمالة فيها عن 10 
عمال إذ يقوم المالك بجميع العمليات اإلدارية.

الطلب على منتجات هذا القطاع يأتي غالبًا من السوق المحلي ويوفر سلعا وخدمات يحتاجها المواطن في الريف 
والمدينة.

تعريف الصناعات الصغيرة
من أبرز المشكالت المرتبطة بالصناعات الصغيرة مشكلة التعريف أي ما نعنيه بالصناعات الصغيرة فحتى اآلن 
ال يوجد في السودان تعريف موحد متفق عليه فبعض المؤسسات ذات الصلة تعرف المنشآت الصغيرة وفق ما 

يتوافق مع أهدافها.

أما التعريف الذي تبنته وزارة الصناعة في المسح الصناعي الشامل لعام 2001م المنشآت الصغيرة هي ) التي 
تستخدم 10 عمال فأقل( ومن هنا تبرز أهمية توحيد التعريفات والمفاهيم الخاصة بهذا القطاع.

الصناعات الصغيرة القائمة بالبالد
بلغ عدد منشآت الصناعات الصغيرة وعلي ضوء نتائج المسح الصناعي للعام 2001م 22460 منشأة موزعة 
علي واليات السودان المختلفة بنسبة )93%( من جملة منشآت القطاع الصناعي بينما بلغت نسبة المنشآت 
الكبيرة والمتوسطة )7%( أي 1654 منشأة من جملة المنشآت القائمة بالبالد.. ومن هنا تبرز أهمية هذا القطاع 
من حيث العدد واالنتشار والمزايا العديدة األخرى التي يحققها والتي تعزز المطالبة بتوفير بيئة مالئمة لتتمكن من 
العمل بصورة أفضل .. وبالتالي تحريك القاعدة العريضة للمنشآت الصغيرة والتي يقوم عليها الهيكل الصناعي 

والنهضة الصناعية المرتقبة بإذن اهلل.

توزيع الصناعات الصغيرة علي الواليات
وضحت نتائج المسح الصناعي للعام 2001م بأن الواليات ذات العدد األكبر في الصناعات الصغيرة كما يلي:

3985 منشأةوالية جنوب دارفور

3506 منشأةوالية الخرطوم 

3101 منشأةوالية الجزيرة

1441 منشاةوالية النيل األبيض

1350 منشأةوالية القضارف
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توزيع منشات الصناعات الصغيرة حسب نوع النشاط
بقية  تليها  ثم   )%37( وبنسبة  الغذائية  الصناعات  نشاط  في  كبيرة  بدرجة  الصغيرة  الصناعات  منشآت  تتركز 

األنشطة األخرى ويتضح ذلك من نتائج المسح الصناعي الشامل لعام 2001م كما يلي:

73%الصناعات الغذائية

12%صناعة تشكيل المعادن

9%صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية

3.5%صناعة الخشب والمنتجات الخشبية

2.75%صناعة المنتجات الكيميائية

1.8%صناعة دباغة وتهيئة الجلود

ثانيا تجربة تحكيم الجائزة الوطنية للمرأة المنتجة في السودان »صنع بمنزلي« ديسمبر 2012
للسالم  المرأة  مركز  في  ممثلة   - الوزارة  تبنت  االجتماعي،  والضمان  الرعاية  وزيرة  السيدة  من  كريمة  برعاية 
والتنمية- جائزة وطنية لألسر المنتجة، وذلك من خالل منافسة كبرى على مستوى القطر؛ الختبار قدرات المرأة 
واألسرة، واختيار أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وأفضل داعم، حّثا للمرأة وشحذا لهمتها، واستنهاضا إلبداعاتها 
الثقافات والعادات  فيه  تتنوع  الذي  السودان  بلدنا  لها على اإلنتاج؛ لجعلها عنصرًا فاعاًل ومنتجًا في  وتشجيعا 
والتقاليد والموروثات، بتنوع الموارد الطبيعية المتوفرة فيه. وهي أول مبادرة من نوعها تسهم في تشجيع األسر على 

اإلنتاج واإلبداع تأّسيا بالدول التي سبقت في هذا المجال.

السودان، شاركن بحماس وتجرٍد  أنحاء  المبدعات من مختلف  التظاهرة قد صادفت هوى كثير من  ولعل هذه 
مشاركة فاعلة، أظهرت مدى اهتمامهن وتفاعلهن بهذا الحدث الفريد، وذلك حرصًا منهن على إظهار قدراتهن 

بداعاتهن التي ما كان لها أن ترى النور لوال هذه التظاهرة. واإ

وقد أصدرت السيدة وزيرة الرعاية والضمان االجتماعي قرارا بتشكيل لجنة التحكيم، كما أصدرت السيدة وكيل وزارة 
الرعاية والضمان االجتماعي قرارا بتشكيل لجنتين، هما: اللجنة العليا، واللجنة الفنية، وبّينت لكل لجنة الغرض 

والهدف من تشكيلها.

وقد ُعقد اجتماع مشترك مع اللجنة الفنية ولجنة التحكيم، من أجل عرض أعمال المشاركين، وتحديد رؤية محددة 
حول عملية تصنيف المنتجات، وقد حددت مايلي:

أهداف الجائزة 
تم تحديد جملة من األهداف للجائزة بهدف ترقية إنتاج األسرة السودانية وتشجيعها على االستمرار في الجهد الذي 

ما فتئت تبذله لترقية مكانتها االجتماعية والمساهمة في االقتصاد الوطني،وقد تمثلت هذه األهداف أساسا في:
- إعالء قيمة الكسب الحالل.

- تشجيع صغار المنتجين على تجويد اإلنتاج وتطويره وزيادته.
- المساهمة في تحويل المجتمعات المستهلكة إلى مجتمعات منتجة.

- تغيير نظرة المجتمع نحو العمل اليدوي.
- بّث روح المنافسة في المنتجين للوصول إلى منتجين ينافسون على المستوى اإلقليمي والعالمي.
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شروط االشتراك في المسابقة لنيل الجائزة
وجرى ضبط شروط محددة للتقدم للجائزة وذلك لتتم عملية الفرز وفق شروط موضوعية تدفع باتجاه ترقية اإلنتاج 

لدى األسرة السودانية، وقد تمثلت هذه الشروط في:

- أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

- أن يكون لدى األسرة المنِتجة منَتج قد ُسّوق بنجاح.

- أن يكون المنَتج قد مر بمراحل تطوير وتحسين.

- أن تكون األسرة قد شاركت في معارض تسويقية.

 - أن تكون األسرة قد شاركت فى دورات تدريبية حسب نوع اإلنتاج، يجب أن تقدم ما يثبت ذلك من شهادات 
)3 دورات على األقل(.

- أن يكون المنتج من صنع األسرة.

- يفضل أن يكون ذا صلة باألصالة والتراث وبالحداثة.

- أن يكون الغالب عليه الخامات المحلية.

- أن يكون المنتج حاصال على موافقة لجنة التقييم للمشاركة بالجائزة.

طريقة المشاركة في المسابقة، والمستندات المطلوبة
وتم تحديد طريقة المشاركة والترشح للجائزة تحدد الطرق اإلجرائية التي ينبغي اتباعها والوثائق التي ينبغي توفيرها 

لكي تتم العملية بأفضل األشكال التنظيمية. وتمثلت هذه الطرق اإلجرائية في:

- يعّبئ المشارك استمارة المشاركة.

- يحصل على استمارة المشاركة من وزارة الرعاية والضمان االجتماعي– مركز المرأة للسالم والتنمية، أو من 
الموقع اإللكتروني للوزارة.

- يرفق المشارك صور شهادات التدريب والمشاركات.

- ويرفق أي مستندات تدعم موقف المشارك لنيل الجائزة.

- يقّدم المشارك عينة من اإلنتاج للجنة التقييم المختصة، ويقدم مادة توثيقية لبيئة اإلنتاج.

الجوائز الممنوحة
أما الجوائز الممنوحة فكانت كالتالي:

- جائزة أفضل أسرة منتجة.

- جائزة أفضل منتج.

- جائزة أفضل راع وداعم لألسر.



وتم ضبط معايير اختيار الناجحين كالتالي:

1- األصالة.

2- التميز.

3- اإلبداع.

4- الجودة.

5- العرض والطلب.

6- التطوير المستمر.

7- المراحل التي مر بها المنتج.

8- البيئة المحيطة.

9- استغالل الخامات.

10- وجود تسويقي.

11- المشاركة في المعارض.

12- إيجاد منافذ لبيع المنتج.

13- نماء العائدات.

المؤشرات
ومن البداية تم ضبط مؤشرات الجائزة بحيث تتم في شفافية وبدون أية تداخالت من الجوانب اإلجرائية أو التنظيمية 

بحيث تم تحديد:

- بداية عمل اللجنة.

- تاريخ إصدار القرار.

- أول اجتماع وعدد االجتماعات.

- وضع المعايير الختيار المشروعات.

ولتحقيق هذا الغرض والسهر على احترام المعايير تم تشكيل لجان مساعدة.

اللجان المساعدة
- لجنة استالم األعمال.

- لجنة فرز المنتجات وترميزها.

- الفرز األول.

- الفرز الثاني.

وقد حققت هذه الجائزة الغاية المرجوة منها بفضل هذه التدابير واإلجراءات المضبوطة، بحيث لم ُتهمل أي من 
المنتجات السودانية مثلما يبينه الجدول التالي:
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المنتجات ورموزها

الرمز الصنفرقم الصنف

Aعطور سودانية وأدوات زينة1

Bمشغوالت سعف2

Cمنسوجات )ثياب / ماليات / فوط(3

Dحياكة )تفصيل وخياطة(4

Eديكور )جلسات / ستائر / كراسي(5

6
مشغوالت يدوية )سكسك / كرشي / إكسسوارات / فخار / شياالت 

Fبالستيك(

7
مأكوالت )عجائن / خبز / منتجات سمكية / حلويات / منتجات 

Gألبانية / عصائر / مربَّيات(

Hلوحات، ركنيات، تحف8

Iمصنوعات جلدية9

Jأسرة منتجة )دواجن / مزارع / مصانع صغيرة(10

أما التصنيف فقد كانت نتائجه كالتالي:  

نتائج التصنيف
1- عطور سودانية.

2- مشغوالت سعف يدوية.

3- منسوجات )ثياب / ماليات / فوط(.

4- حياكة )ألبسة أطفال / ثياب مدرسية(.

5- األعمال اليدوية واألشغال الكرشية )سكسك / كرشي / إكسسوارات / فخار / شياالت بالستيك(.

6- أعمال الديكور )جلسات / ستائر / كراسي(.

7- تصنيع غذائي )عجائن / خبز / منتجات سمكية / حلويات / أجبان / سمنة / عصائر / مربَّيات(.

8- لوحات، ركنيات، تحف.

9- منتجات جلدية.

10- أسرة منتجة )دواجن / مزارع(.

ودشنت األستاذة: أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان االجتماعي عمل لجنة التحكيم بحضور جمع لفيف من 
الوزارات والبنوك والمنظمات والمعاهد الداعمة، وغيرها.

وأقبلت لجنة التحكيم على عملها بعد التدشين، فقامت بالتصفية األولية التي أبعدت من خاللها بعض المنتجات 
من المنافسة، وذلك لألسباب اآلتية:
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1- عدم استخدام المواد الخام المحلية.

2- عدم جودة المنتج.

3- عدم وجود عنصر األصالة في المنتج.

4- التقليدية وعدم االبتكار.

أعمال التقييم للمنتجات المتنافسة
اجتمعت لجنة التحكيم لتقييم المنتجات، فكان ُيعرض كل منتج على أعضاء اللجنة السبعة، كل عضو منهم 
يقّيم المنتج المعروض أمامه في استمارة تحكيم منفردة عليها توقيعه، ثم تجمع االستمارات -بعد اعتماد رئيس 

اللجنة- لُتفرغ في استمارات التجميع.

وقد لوحظ أن نتائج المشاركة في مجال األغذية كانت مخيبة لآلمال والطموح، وذلك راجع لغياب العلمية لدى 
المشاركات ونقص التدريب، مما أدى إلى تلف المنتج بسبب:

1- إما ضعف إعداد الحافظة المستخدمة.

2- أو الخطأ في ضبط درجة حرارة الحفظ.
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اخلامتة





 لقد انعقد المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية بهدف تناول موضوع لطالما تكرر بشأنه الحديث في كافة اللقاءات 
والمؤتمرات السابقة، وكان الهدف األول من عقده هو البحث عن أفضل السبل لتحقيق أقصى ما يمكن من أهداف 
متعلقة بهذا الموضوع. وكان ال بد من التريث قدر اإلمكان في تحديد الموضوعات واختيار المنهجية المالئمة لهذا 

الغرض حتى تتم االستفادة من كل الجهد المبذول سواء أكان بحثيا أو تنظيميا لبلوغ الغاية المنشودة.

وبالفعل بدأ العمل مركزا منذ االنطالقة األولى على تحديد المجال الذي ينبغي تناوله تحديدا دقيقا، ثم ضبط 
المقاربة المنهجية التي ينبغي إتباعها لتكون ذات جدوى علمية وعملية. وتم التفضيل بين أكثر من موضع لتناول 
إشكالية المرأة واالقتصاد: هل ينبغي البحث في عالقة المرأة بالتنمية االقتصادية والغوص في مجاالت فتح الفرص 
أمام عمالة النساء والقطاعات المشغلة ونسب التطور واختالف الوضعيات من بلد إلى آخر...، أم ينبغي بحث 

الموضوع من خالل زاوية أخرى للنظر في أبعاده المختلفة؟

 وتمت اإلجابة عن هذا السؤال بالقول أنه ينبغي الخروج عن األساليب التقليدية التي عادة ما يتم تناول مثل هذه 
الموضوعات من خاللها، والتفكير في مقاربة منهجية أخرى ذات داللة أعمق وبإمكانها أن تكون ذات تأثير أبلغ.

ومكن النقاش حول هذه المسألة على مستوى قيادة المنظمة من اختيار بديل آخر يتمثل في الحديث عن المرأة 
في الجانب االقتصادي أثناء الحركة أي وهي تمارس نشاطها، والخروج بخالصات بهذا الشأن إن كان وال بد منها 
أو استنتاجات نظرية. أي ينبغي أال ُنسقط األدوات النظرية في التحليل االقتصادي على واقع المرأة بل ينبغي أن 
نتناوله من خالل هذه األدوات. أي أن واقع المرأة وهي تمارس نشاطها االقتصادي يصبح هو القاعدة األولى التي 

ننطلق منها لفهم المشكالت أو استخالص النتائج أو الخروج بتوصيات.

وبالفعل تم اعتماد هذه المنهجية في العمل من قبل منظمة المرأة العربية، على أساس أن تتجه األبحاث إلى دراسة 
قليميا ودوليا، ثم السعي  حاالت بعينها كما هي في الواقع بإيجابياتها وسلبياتها والظروف المحيطة بها محليا واإ
لتفسير واقعها من خالل ما يملك الباحث من أدوات نظرية. وفي الوقت ذاته ينبغي أن ندعو تجارب حية تأتي 

إلى المؤتمر وتقف أمام المشاركات تستعرض حقيقة نشأتها ومسار تطورها وكيف وصلت إلى موقع النجاح. 

وكان الغرض من إتباع هذه المنهجية أن تكتمل الصورة لدى المرأة الحاضرة، ولدى غيرها من النساء فيما بعد، 
أن الواقع االقتصادي للمرأة كما تشير إليه األبحاث والتقارير قد يتشابه وقد يختلف عن الواقع الذي تقدمه المرأة 
بنفسها عن نفسها. وفي كال الحالتين تتمكن المرأة المتابعة من االقتراب من الحقيقة بطريقة أفضل لتتسلح بدروس 

وعبر من شأنها أن تكون أداة قوتها المستقبلية. 

وانطالقا من هذه القناعة تمت الموافقة قبل أكثر من سنة على تاريخ انعقاد المؤتمر وبعد مشاورات واسعة وتبادل 
لآلراء على اعتماد منهجية الدراسات الميدانية وتجارب النجاح. منهجية لم تكن منظمة المرأة العربية قد اعتمدتها 

في السابق بمفردها، ولكن أبرزت مالمحها األولى أنها قابلة للتطبيق وقادرة على تحقيق الغايات من اختيارها.

وانطالقا من هذا بدأ التفكير في المحاور الرئيسة التي ينبغي اعتمادها، وتم اختيار خمسة محاور بدت أنها قادرة 
على اإللمام بالموضوع الذي تم تحديده: "المقاولة وريادة األعمال النسائية في العالم العربي: قيادة وتنمية".
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وتمثلت هذه المحاور في دراسة موضوع المقاولة النسائية في المجاالت التالية:

- االستثمار الصناعي والتجاري.

- التربية والتعليم واإلعالم.

- األعمال الحرة النسائية.

- السياحة والخدمات.

- الزراعة.

وكان الغرض من تناولها بهذا الشكل أن يتم التطرق إلى مواضيع تقليدية وأخرى لم يسبق أن تم تناولها من قبل 
بهذه الطريقة كريادة األعمال واالستثمار في مقاوالت البناء أو في السياحة...وقد حققت جلسات المؤتمر التنوع 
المرأة  نشاط  لترقية  منها  االستفادة  يمكن  المقدمة  واألبحاث  التجارب  بين  بمقارنات  للخروج  والكافي  المطلوب 

المقاوالتي وتوعيتها بخصائص المسار الذي ينبغي أن تأخذه إذا ما اختارت هذا البديل.

ن بدت مختلفة في األسلوب وزاوية الطرح من  وقد ضم هذا المجلد مختلف األبحاث والتجارب التي تم تقديمها، واإ
امرأة إلى أخرى إال أنها كانت جميعها تسلط الضوء على جانب ربما لم تهتم به األخرى. فمن تلك التي أعطت 
الصبغة الذاتية لمسار نجاحها بأن تحدثت مع نفسها لآلخرين، إلى تلك التي حاولت أن تطرح التجربة في شكل 
موضوعي بعيدا عن تطور الحياة الشخصية، إلى ثالثة جمعت بين األسلوبين مما أعطى تنوعا في الطرح ومّكن 

من الخروج بنتيجة تقول أنه كما لكل امرأة أسلوبها في النجاح فلكل امرأة أسلوبها في قول ذلك.

وكانت المحصلة في مجملها إيجابية من حيث ما تحقق من أهداف نوجزها فيما يلي:

1 - إعادة صياغة البعد االقتصادي لدى المرأة 
وقد تم ذلك من خالل ربطه بعنصري المبادرة والعمل اللذين تتضمنهما المقاولة باعتبارها صيرورة تهم النشاط 
الميدان  في  عاملة  أو  اقتصاديا  ناشطة  فقط  ليست  المقاولة  فالمرأة  مراحله.  من  مرحلة  وليست  االقتصادي 
رادة وقادرة على تسطير مشروع وتحديد أهدافه واالحتياط للصعوبات، وتجاوزها  االقتصادي بل هي صاحبة فكرة واإ
وبلوغ األهداف المسطرة من قبل. أي أن تناول البعد االقتصادي من خالل المقاولة مكن النساء من االنتقال إلى 
مستوى آخر من اإلدراك لدورهن في هذا القطاع، وبدل أن يبقى التفكير محصورا لديهن في الجوانب التقليدية 

انتقل إلى جوانب أخرى تحمل روح المخاطرة والقدرة على مواجهة احتماالت النجاح والفشل.

ومن ناحية أخرى أبرز تناول البعد االقتصادي من خالل المقاولة، أن األمر ال يتعلق بنوعية المشروع أو بحجمه 
أو بمدى قدرته على تحقيق الربح بقدر ما يتعلق باإلرادة في إيجاده في حد ذاتها. أي أن المرأة بمجرد أن تمتلك 
الرغبة واإلرادة في إنشاء مقاولة تتحول من نوع من النشاط االقتصادي إلى نوع آخر يحمل دالالت أكبر لوجودها 
ولمكانتها االجتماعية وللتمكين لها في المجتمع، وهو األمر الذي أدركته المشاركات في المؤتمر حتى من خالل 
تلك التجارب الصغيرة الناجحة التي كانت لنتائجها على واقع المرأة أكبر األثر من نتائج أخرى قد تتمكن من 

تحقيقها من غير أي نشاط مقاوالتي. 

2 - منهجية أخرى لتناول المعطيات االقتصادية
ومن خالل ما تم عرضه من دراسات حالة لم تبق األرقام المقدمة مجرد إحصائيات قامت بها هذه الهيئة أو 
تلك، إنما أصبحت إحصائيات مرتبطة بحالة معينة. فهي حقيقية ال شك فيها، سواء ما تعلق برأس المال أو عدد 
المستخدمين أو النتائج المحققة. أي أنها أخذت مصداقية من موقع أنها تعبر عن حالة معينة وليس عن حاالت 

مدمجة تم اعتمادها من قبل جهات حكومية أو غير حكومية قد تزيد أو تنقص من مصداقيتها.
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وهذا لم يمنع من االستئناس بالبيانات الصادرة من الهيئات العامة المحلية أو من هيئات دولية لتقديم قراءة في 
الحين واآلخر  بين  تقدم  كانت  التي  المعطيات  اما  المدروسة.  للحالة  الباحثين محليا  قبل  المستقاة من  األرقام 
من خالل التجارب المعروضة عن المحيط الذي انطلقت فيه أو اإلمكانيات التي كانت تملك فقد كانت تعطي 
اإلحصائيات  بتحيين  والمتعلق  المؤتمر  هذا  عقد  من  المتوخى  الهدف  يجعل  مما  لدالالتها،  أكبر  مصداقية 

والمعطيات المتعلقة بالحياة االقتصادية للمرأة من خالل المقاولة قد تحقق إلى حد بعيد.

3 - مفهوم أوسع لريادة األعمال
وخلص المؤتمر في جانب ريادة األعمال إلى أن األمر يتعلق بنهاية مسار ناجح للمرأة المقاولة. فالريادة تأتي 
نتيجة عمل مستمر يبدأ من الفكرة إلى تجسيدها بما في ذلك جميع المسالك التي أخذتها عملية التجسيد بصعوباتها 

والعوامل المساعدة على إتمامها، وهي في آخر المطاف غاية من غايات النشاط االقتصادي للمرأة.

وأبرز المؤتمر أن الريادة تحمل باإلضافة إلى الدالالت االقتصادية ما يفيد معنى القيادة وتحمل المسؤولية واتخاذ 
القرار في الجانب االجتماعي، ذلك أن موقع المرأة في الهيكل االجتماعي-الثقافي وحتى السياسي يتبدل عن ما 

كان عليه ما قبل الدخول في مسار الريادة.

وبتكامل الجانبين االقتصادي واالجتماعي تأخذ الريادة أبعادها الحقيقية بالنسبة للمرأة وتتحول من غاية تجسد 
نهاية مسار صناعي أو حرفي أو خدماتي إلى مفهوم ذي داللة أعمق مما يحمله في المطلق خارج نطاق هذا 

المسار.

4 - من القيادة إلى التنمية
واتضح من خالل أشغال المؤتمر أن مسألة الريادة والقيادة مترابطتان، وكالهما له وزن في إستراتيجية التنمية 
الوطنية. فالمرأة التي ال تمتلك القدرة على ريادة أعمالها ال تستطيع قيادة المسار التنموي في محيطها المباشر 
حيث تصل مقاولتها أو مؤسستها، لذا تم التأكيد على أن الغاية اإلستراتيجية من النشاط المقاوالتي بالنسبة للمرأة 
ليس تحقيق القيادة في حد ذاتها أو المساهمة في اتخاذ القرار فحسب بل هو المساهمة من موقع القائد في التنمية.

وقد تعززت هذه الفكرة في المؤتمر، فليس مطلوبا من المرأة أن تكون فقط أداة تنفيذية لتحقيق التنمية من خالل 
العمل الذي تشارك به، إنما عليها أن تساهم بتصورها في المسار العام الذي ينبغي أن تأخذه هذه التنمية، أي 
ينبغي أن تندرج ضمن اإلطار العام الذي يقود مسار التنمية بأكمله، وال تكتفي بلعب دور المنفذ الذي ال يهمه 
ما كان لدى القيادة من بدائل. وتعد هذه الحالة مرحلة متقدمة من مراحل تدخل المرأة في الخيارات المطروحة 

لتحقيق نمط التنمية المختار.

5 - تحديد مالئم لألولويات
وسمح المؤتمر من خالل أوراقه وتجاربه بالخروج بإدراك واضح لألولويات التي تحكم تطور المقاولة النسائية، ففي 
المقام األول برزت للوجود الفكرة التي ينبغي أن تسبق أية خطوة تخطوها المرأة لولوج عالم المقاولة، أي أن يكون 

صرار تام على تحقيقه. لديها استيعاب كامل للمشروع والغاية منه، ولديها تصور واضح عن مآله المستقبلي واإ

عندها تبرز األولوية الثانية المتمثلة في حل مشكلة التمويل، وفي هذا الجانب أبرزت الحاالت المدروسة والتجارب 
المقدمة أنه ليست هناك طريقة واحدة لتجاوز هذه العقبة، إذ هناك مقاوالت استفادت من تشريعات مالئمة في 
ثالثة  العائلي وفئة  المجهود  لتستفيد من قرض مصغر أو متوسط وهناك أخريات اعتمدن على  البلدان  بعض 
انطلقت من قدرات فردية في غاية التواضع إال أنها تمكنت من تطويرها إلى أن أصبحت رأسماال قادرا على مواكبة 

مشاريعها إلى النهاية. 
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وفي مرتبة ثالثة كانت المسائل المتعلقة بالمحيط هي التي تسترعي االنتباه، فأحيانا يكون مالئما لالنطالق في 
المشروع مشجعا له، وأخرى يكون مثبطا مانعا لذلك، وفي كل الحاالت بينت التجارب التي تم تقديمها أن اإلصرار 
على النجاح واإليمان بالقدرات هو الذي كان في كل مرة يتغلب على المحيط المناوئ، مع تسجيل وجود تبدل 

يجابي في هذا المحيط بفضل النجاح الذي حققته النساء متحدية إياه في أكثر من موقع. مستمر واإ

أولويات ثالث يبدو أنها أصبحت واضحة في أذهان المشاركات في المؤتمر الرابع من خالل بروزها حية في أكثر 
من بحث وأكثر من عرض ومن خالل تأكيدها أثناء النقاش الذي دار بين الحاضرات.

6 - دور مهم للتدريب والتأهيل
ومن بين النتائج األخرى التي وصل إليها المؤتمر أن لتدريب وتأهيل النساء في مجال المقاولة أهمية بالغة إضافة 
إلى التكوين القاعدي أو النظري الذي يكون لهن انطالقا من المؤسسات التعليمية أو الجامعة. وقد برزت أهمية 
هذا الجانب بعد أن تبين أن آليات العمل في أي قطاع من القطاعات تتبدل باستمرار، وشروط اإلنتاج هي األخرى 
أصبحت تخضع لمقاييس متفق عليها عالميا وينبغي لمن ينطلق في أي قطاع من القطاعات أن يكوم ملما بها.

فمهمة التأهيل المستمر تعني أن هناك حاجة مستمرة لكي تبقى قدرات النساء المقاوالت في مستوى ما عرف 
العالم من تطورات، إن في المجال التقني أو اإلداري أو التسويقي. وقد أكدت أكثر من تجربة كيف أن بعض 
النساء تمكن من إيجاد حلول لمشكالت تطوير منتوجاتهن بعد أن استفدن من حلقات تدريب لدى مؤسسات مؤهلة.

وعليه فإنه ينبغي تطوير هذه العملية التي كانت متسمة بالمبادرات الفردية إلى إستراتيجية عربية متكاملة يكون 
في مقدورها استيعاب حاجات النساء المقاوالت من التدريب والتأهيل ضمن رؤية واضحة ومتكاملة تستوعب كافة 
القدرات وتأخذ بعين االعتبار الحاجات الخاصة لكل نوع من المؤسسات ضمن اإلطار المحلي أو اإلقليمي الذي 

تشتغل به.

7 - استخدام واع لإلعالم والترويج
وبرزت من خالل هذا المؤتمر الحاجة الماسة لالستفادة من اإلستراتيجية اإلعالمية تجاه المرأة التي تبنتها منظمة 
المرأة العربية، مع التركيز على اإلعالم في القطاع االقتصادي إلعادة رسم الصورة الجيدة عن المرأة المقاولة 
المستوى  يلعبه اإلعالم على  الذي  الكبير  الدور  للمشاركات  تبّين بوضوح  المختلفة، حيث  لمنتوجاتها  والترويج 

االقتصادي، وباألخص لتمكين هذه المقاولة أو تلك من النجاح.

فقد تم تقديم أمثلة حية عن مؤسسات تديرها نساء لم تتمكن من التطور والتوسع بسبب عدم نفاذ سلعها ومنتجاتها 
للسوق عبر حمالت مدروسة، في حين تمكنت مؤسسات أخرى من التطور بسرعة بعد تبينها لمخطط إعالمي 

وفعال مّكنها من اقتحام السوق.

وهنا تمت اإلشارة إلى التكاليف الباهظة للحمالت الترويجية اليوم وصعوبة قيام المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
الجهات  من  الدعم  تلقى  مختصة  مؤسسات  بها  تتكفل  موحدة  إستراتيجية  ذلك ضمن  يكون  أن  غير  من  بها 

الحكومية.

وتم التأكيد أيضا في هذا المؤتمر على دور اإلعالم في جانب التأثير في المحيط الثقافي الذي تتحرك ضمنه 
المقاولة النسائية. إذ لوحظ وجود أحكام مسبقة لدى الرأي العام عن إمكانية نشاط المرأة في هذا القطاع دون 
النشاط  الممارس على هذا  الضغط  يزيل  بما  تغييرها  الواعي على  يركز اإلعالم  أن  ينبغي  أنه  اآلخر. وتبين 

االقتصادي أو ذلك باعتباره ال يليق بالنساء كالبناء والفندقة مثال.
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8 - أبعاد التكامل وأهميته
بينت األبحاث والتجارب التي قدمت سواء في مجال التشريعات المعمول بها أو أساليب التمويل والمكانة المعطاة 
للمقاولة النسائية فرقا واضحا بين البلدان العربية، إذ توجد بلدان أكثر تقدما في هذا المجال من األخرى، وبعضها 
استفادت من خبرة سنوات من العمل في هذا القطاع أو ذلك، مما دعا إلى ضرورة تبادل الخبرات في هذا المجال 

لعدم تكرار ذات األخطاء ولالستفادة من النتائج المحققة في وسط مشابه.

وهناك أيًضا خبرة عربية في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلف أسلوب القيام بها من بلد آخر، 
ينبغي توحيد آليات العمل بها تفادًيا وتجنًبا لألخطاء التي وقعت هنا أو هناك. وعلى هذا األساس تم التأكيد على 
التنسيق في هذا المجال بين مختلف الهيئات العربية المؤهلة للقيام بذلك، وتمت دعوة منظمة المرأة العربية للعب 

دورها في هذا المجال.

9 - نظرة جديدة للمحيط الدولي
لقد تمكن المؤتمر من التطرق إلى مسألة تأثير المحيط الدولي في المقاولة وريادة األعمال النسائية، وأبرز أن هذا 
المحيط أصبح مشجًعا أكثر منه مثبطا، ذلك أن الكثير من الهيئات والشركات العالمية أصبحت تفضل االعتراف 
بدور المقاولة المحلية وتتعامل معها من خالل المناولة، بل أصبح من السهل الدخول في شركات مع مقاوالت 
أجنبية أحيانا ذات صيت عالمي، فقط أن تتصف المقاولة المحلية بما يكفي من الكفاءة والجدية لكي يتم التعامل 

معها.

وقد تبين من خالل المؤتمر أن هناك دورا للمنظمات التابعة لألمم المتحدة وللهيئات والجمعيات الدولية الحكومية 
وغير الحكومية في تمكين النساء من االنطالق في مقاوالتهن، سواء من خالل توفير الدعم اللوجستي أو الخبرة 

التمويلية لهن أو من خالل نقل الخبرة عبر الشراكة أو تبادل الخبرات وتقديمها من خالل تكوين مالئم.

وقد برز وعي في هذا المجال بكيفية التعامل مع هذا المحيط باعتبار أنه لم يعد باإلمكان القيام بأية نشاطات 
اقتصادية من غير التكيف مع آليات عمل االقتصاد العالمي والقوانين التي تحكمه.
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م. إيهاب عمارين
المملكة األردنية الهاشمية

لـــدى شركـــة كيمونكــس العالميـــة  عمل المهنــــدس إيهاب عماريـــن مستشارا للتخطيــط السيـــاحي والتـــراثي والحضـــري 
)Chemonics International( باإلضافة إلى عضوية لجنة إدارة متحف األردن وعضوية لجنة أمانة عمان الكبرى 

للتراث العمراني. كما عمل مديرا لمشاريع تطوير المواقع والبنى التحتية في شركة مواقع األردنية عام 2012.

عمل سابقا مديرا للتخطيط والمشاريع السياحية في معهد عمان للتنمية الحضرية كما شغل وظيفة األمين العام بالوكالة 
ومساعد األمين العام للشؤون الفنية في وزارة السياحة واآلثار باإلضافة إلى العمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات 
العالقة على تأسيس مجلس تنظيم إقليم البتراء الذي تطور حاليا إلى سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. كما ساهم 
في تأسيس جمعية أبناء حمود إلحياء التراث الثقافي والتاريخي عام 2005 والتي تهدف إلى إعادة إحياء العمارة 

عادة توظيفها اجتماعيا واقتصاديا. التراثية واإ

كما ساهم في إنجاز اإلستراتيجية الوطنية للسياحة )2004-2010( والمرحلة الثانية منها )2011-2015( وفي 
إنجاز قانون الحفاظ على التراث العمراني والحضري. وفي مجال التطوير الحضري والسياحي فقد كان مديرا لبرامج 

تطوير البنى السياحية التحتية والحضرية. 

المهندس إيهاب عمارين حاصل على شهادة الماجستير في هندسة التخطيط الحضري لعام 1993 وشهادة البكالوريوس 
في هندسة العمارة لعام 1989 من الجامعة األردنية .

ونظرا النجازاته في مجاالت تطوير المواقع السياحية والتراثية فقد أنعم عليه جاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين 
المعظم بوسام االستقالل من الدرجة الثانية عام 2009، كما حصل على جائزة دوليه في مجال الحفاظ على التراث 
العمراني وتطويره سياحيا )Green apple Award( من المملكة المتحدة عام 2009. وقد حصل على جائزة سمو 

األمير الحسن بن طالل للتميز في هندسة العمارة عام 1989.

أ. جمانة غنيمات
المملكة األردنية الهاشمية

األستاذة جمانة غنيمات هي رئيس تحرير جريدة الغد اليومية األردنية، وهي أول امرأة تعتلي هذا المنصب في المنطقة. 
وقبل أن تتولى هذا الموقع شغلت منصب رئيس تحرير مساعد وكذا منصب مدير القسم االقتصادي بجريدة الغد.

لقد ولجت السيدة غنيمات حقل الصحافة منذ سنة 1999 عندما بدأت تشتغل لبعض وسائل اإلعالم المحلية والعربية، 
وخالل مسارها الطويل ككاتبة مقاالت رأي وافتتاحيات وصحفية، تبوأت مواقع متميزة بجريدتي الرأي والسجل، كما 
عملت صحفية متعاونة مع العديد من الصحف والمجالت اإلقليمية. وهي أيضا عضو في نقابة الصحفيين األردنيين.

وطيلة مسيرتها اإلعالمية اهتمت السيدة جمانة غنيمات بالمسائل االقتصادية المرتبطة بحياة الشعب األردني فقامت 
بإبراز أثر الفقر ووّثقت للمسائل المتعلقة بالبطالة بالمملكة.

وقد حصلت السيدة جمانة غنيمات على جوائز عدة على افتتاحياتها ومقاالتها حول االقتصاد الوطني وكذا على دفاعها 
ونصائحها ألجل ترقية هذا االقتصاد واالنتصار على التحديات الكثيرة التي تواجهه.

وباإلضافة إلى ما اعتادت على تقديمه من تعاليق اقتصادية كخبيرة، لعبت السيدة جمانة غنيمات دورها كأحد أهم 
الوجوه اإلعالمية المعروفة في المملكة األردنية الهاشمية لمساندة تمكين المرأة وتعليمها، وذلك إليمانها الراسخ بقدرة 

النساء األردنيات على المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمملكة.
لقد ولدت السيدة جمانة غنيمات في مدينة سلط، باألردن، وحصلت على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة 

األردن، وهي متزوجة وأم لطفلين.



أ. عزة القبيسي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

من خالل كونها فنانة تشكيلية تخصصت في تصميم وصياغة المجوهرات، تسعى األستاذة عزة القبيسي إلى الوصول 
قليميًا وعالميًا لنشر أفكارها المتعلقة بالبيئة والتراث من خالل مجوهراتها )تحفها  إلى أكبر شريحة من المتابعين محليًا واإ
المصغرة( فازت سنة 2011 بجائزة المجلس الثقافي البريطاني للمصممين رواد األعمال الشباب عن فئة التصميم 
واألزياء حيث مثلت دولتها اإلمارات العربية المتحدة في أسبوع لندن للموضة، كما كانت أول من تفوز بجائزة اإلمارات 

للسيدات سنة 2011 عن فئتين مختلفتين في دورة واحدة )فئة سيدات األعمال، والمساهمات المجتمعية(.

ولدت األستاذة عزة القبيسي في أبوظبي سنة 1978 وتلقت تعليمها في لندن. حصلت على دبلوم الدراسات التأسيسية 
من كلية شيلسا للفنون، وعلى بكالوريوس اآلداب مع مرتبة الشرف في صياغة الفضة، تصميم المجوهرات والحرف 
المصاحبة من كلية لندن جيلدهول المرموقة لتكون أول مصممة مجوهرات إماراتية متخصصة في هذا المجال، بجانب 

حصولها على شهادة تقييم األلماس من معهد HRD لألحجار في انتورب- بلجيكا. 

بعد عودتها إلى الدولة أطلقت عالمتها التجارية المتميزة »أرجمست« »ARJMST« من خالل تأسيسها للمعمل العربي 
للمجوهرات واألحجار الكريمة في أبوظبي والتي يندرج تحتها عدد من مجموعات المجوهرات الفنية مثل: »األبدية«، 
»اإلمارات«، »الصدى«، »مارين سمفوني« و»دموع المالئكة« التي تحكي بدورها قصة رحلة البحث عن اللؤلؤ في 
الخليج العربي. كما أسست في 2006 أول مشروع غير حكومي غير ربحي تحت اسم »صنع في اإلمارات للهدايا 

التذكارية«. 

وفي عام 2011 أطلقت األستاذة عزة القبيسي مبادرة محلية في مدينة زايد - المنطقة الغربية تحت اسم »لمسة إبداع« 
تقوم من خاللها بتدريب مجموعة من الخريجات في مدينة زايد في مجال التصميم وصياغة المجوهرات.

د. عائشة سالم سيف مبارك 
مملكة البحرين

الدكتورة عائشة سالم سيف مبارك هي مديرة إدارة التخطيط والمشاريع التربوية بوزارة التربية والتعليم ورئيس قسم 
المرأة والطفل  اإللكتروني( ومديرة مركز معلومات  )التعليم  المستقبل  لمدارس  الملك  المعلومات بمشروع جاللة 
ومدرسة بوزارة التربية والتعليم وعضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الثاني ونائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس 
الشورى لدوري االنعقاد األول والثاني من الفصل التشريعي الثاني وعضو لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى لدور 
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وعضو عديد الجمعيات كجمعية اإلنترنت ببريطانيا والجمعية الدولية 
لالتصال بالواليات المتحدة األمريكية واالتحاد الدولي للمعلومات وعضو سابق بجمعية البحرين لتقنية المعلومات 
التأسيسية  اللجنة  في  بيسك وعضو مؤسس  الويب  مجال  في  ومدربة  اإللكتروني  المحتوى  جائزة  في  ومحكمة 

لمجموعة المرأة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

تحصلت الدكتورة عائشة سالم سيف مبارك على دكتوراه في إدارة نظم المعلومات بجامعة لفيرا ببريطانيا، وعلى 
ماجستير في إدارة المعلومات واالتصال الجماهيري من جامعة مانشستر ببريطانيا، وعلى بكالوريوس تربية ودبلوم 

تربية وشهادة إدارة األعمال والمشاريع.
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د. مي سليمان العتيبي 
مملكة البحرين

الدكتورة مي سليمان العتيبي هي مدير عام مؤسسة مياسم العقارية، ومدير عام مؤسسة مياسم لالستراتيجية االتصالية، 
خبيرة إعالمية لدى منظمة المرأة العربية وأستاذ مساعد بنظام جزئي بجامعة البحرين، ومعدة ومشرفة برامج ونائب 
البحرين.  بيان  أم ك، ومدرسة  أتش  لكل من شركة  تنفيذية  البحرين، ومؤسسة ومديرة  بتلفزيون  الدراما  لجنة  رئيس 
تحصلت على الدكتوراه في اإلستراتيجية اإلعالمية )إعالم االنتخابات( )جامعة ماسترخت هولندا( سنة 2009 وعلى 
ماجستير في اإلستراتيجية اإلعالمية )إعالم االنتخابات( -امتياز- )جامعة ماسترخت هولندا سنة 2006(، وكذا على 
ماجستير في اإلعالم التلفزيوني )الجامعة األميركية بالقاهرة 1992(. كما كانت قد تحصلت على بكالوريوس في 

التربية )الجامعة األميركية ببيروت 1972(، وعلى دبلوم في التربية )الجامعة األميركية ببيروت 1972(.

البحثية  األوراق  عديد  قدمت  كما  واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  من  ثرية  قائمة  العتيبي  سليمان  مي  الدكتورة  لدى 
والمشاركات العلمية في مؤتمر الفكر العربي عن نتائج االنتخابات في البحرين لسنة 2006، وعن اإلعالم االنتخابي 
العربي سنة 2008، كما قدمت ورقة عمل وعرضا تحليليا عن التغطية اإلعالمية لالنتخابات البحرينية 2006، في 

المؤتمر اإلعالمي العالمي بإيرلندا سنة 2009.
World Communication Association- the National University of Ireland

وقد توجت مسيرة الدكتورة مي سليمان العتيبي بعديد اإلصدارات أهمها: دراسة عن التغطية اإلعالمية لالنتخابات 
البحرينية 2006 وكتاب عن “دور اإلستراتيجية اإلعالمية والسياسية والتواصل الجماهيري في التأثير على التصويت 
لصالح المرأة في االنتخابات البرلمانية”ـ التجربة البحرينية 2006ـ صدر في هولندا 2009 باللغة اإلنجليزية ومترجم 
إلى العربية، ودراسة عن اإلستراتيجية اإلعالمية االنتخابية في البحرين بمنتدى الفكر العربي األردن 2008. ومسح 

في مجال االتصال لمملكة البحرين.. منظمة المرأة العربية 2005، وغيرها من المؤلفات...

ونتيجة هذا الجهد الكبير والنشاطات المتنوعة حصلت الدكتورة مي سليمان العتيبي على عديد الجوائز والشهادات..

السيدة مفيدة القيرماني الوسالتي
الجمهورية التونسية

الشريك، مدربة، مرافقة  لمكتب  بتونس، مديرة عامة  الوسالتي في عام 1960  القيرماني  الدكتورة مفيدة  ولدت 
وميسرة لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة. مؤسسة وأمينة صندوق مجلس األمناء للشبكة العربية للمساءلة 
االجتماعية بالعالم العربي »أنسا-العالم العربي« ANSA-AW وممثلة دولة تونس بذات المجلس. وشغلت كذلك 
منصب المديرة التنفيذية بتونس للرخصة األوربية لكفاءة األعمال EBCL. وهي مدربة معتمدة للرخصة األوربية 
بالعالم العربي في النمسا، تركز على استعمال مناهج جديدة للتعلم والتغيير والقيادة، هي ذات خلفية أكاديمية 
اقتصادية وتجارة دولية. األستاذة مفيدة القيرماني الوسالتي لديها خبرة مكثفة في مجال القطاعات التعليمية العامة 
والخاصة والجامعات حققت العديد من التحديات من أجل تنمية المهارات القيادية وميدان األعمال التجارية الدولية. 
وكوادر  المشاريع  والمرافقة ألصحاب  االستشارات  مجال  في  أيضا  تشتغل  الوسالتي  القيرماني  مفيدة  األستاذة 
دارة المشاريع وكسب  المؤسسات الخاصة والعامة، لها تجارب ريادية ناجحة في ميادين روح المبادرة واإلرشاد، واإ

التأييد والدعوة، والتخطيط االستراتيجي وبناء القدرات والحوكمة المحلية وحقوق اإلنسان والتنمية المحلية.
عملت ألكثر من 15 عاما على قضايا النوع االجتماعي والشباب والمرأة والتمكين عن طريق مشاريع التنمية 

االجتماعية لألفراد المهمشين لضمان استقاللهم المادي.
والمؤسسات  الدولية  المنظمات  مع  كمتحدثة  الخبرة  من  سنوات   10 لديها  الوسالتي  القيرماني  مفيدة  األستاذة 
الحكومية والخاصة، ساهمت في العديد من برامج القيادة المهنية لدعم القيادات النسائية مع خبرات كبيرة في 
أوروبا وشمال إفريقيا، ومنطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق األوسط والمنظمات العالمية وحلقات عمل في أوروبا 

وشمال أفريقيا وآسيا...
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األستاذة مفيدة القرماني الوسالتي حاصلة على ماجستير مهني في إدارة األعمال الدولية والتصدير بكلية الحقوق 
 ESC« والعلوم االقتصادية والقانونية من سوسة بتونس وماجستير في إدارة التجارة الدولية بالمدرسة العليا التجارية

بتونس«.

أ.د محمد سليم قاللة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ُعرف األستاذ الدكتور محمد سليم قاللة في السنوات األخيرة باهتمامه باالستشراف والقيام بالدراسات االستشرافية 
واإلستراتيجية من خالل استخدام برامج مخبر »ليبسور« في االستشراف االستراتيجي ومن خالل التدريب على 
البرامج المعلوماتية الخاصة باالستشراف بالجامعة الجزائرية. كما لم يتوقف منذ أكثر من 30 سنة عن التدريس 
في ذات الجامعة مختصا في الفكر السياسي، والمنهجية والسياسة الخارجية للقوى العظمى. وُعرف عنه اهتمامه 
باإلعالم حيث كان صحفيا منذ أكثر من 34 سنة وكاتبا تقلد عدة مسؤوليات في وسائل اإلعالم مديرا ورئيس 

تحرير وانتخبه زمالؤه سنة 1996 نائبا لرئيس اتحاد الكتاب الجزائريين.

إلى  باإلضافة  كتب  و4  المقاالت  مئات  كتب  حيث  واألدبي  العلمي  البروفيسور سليم قاللة بين  إنتاج  تنوع 
أطروحتي الماجستير والدكتوراه، وتحت يده بضعة مؤلفات تنتظر الطبع. وكان آخر مؤلف له هو مذكرات والدته 
أرملة الشهيد البطل قاللة حشاني الذي أستشهد قبل والدته في 08 مايو 1958 أثناء ثورة التحرير الجزائرية. اهتم 
بقضايا المرأة من خالل مشاركته في رسم اإلستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية سنة 2007، ومنها انتقل إلى 
االهتمام بكل ما يعزز مكانتها االقتصادية واالجتماعية، وترجم ذلك في المدة األخيرة بإشرافه على الفريق العلمي 
لتحضير المؤتمر الرابع عن المقاولة وريادة األعمال النسائية في العالم العربي: قيادة وتنمية الذي أراد من خالله 

أن يعطي المرأة سرعة جديدة في عالم التقدم واالزدهار.

أ.نورية بن غبريت رمعون
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

االجتماعية  األنتروبولوجيا  للبحث في  الوطني  المركز  بن غبريت رمعون منصب مدير  نورية  األستاذة  شغلت 
والثقافية، وهي متحصلة على دكتوراه الدرجة الثالثة من جامعة السربون بباريس سنة 1982 وعلى دبلوم الدراسات 

المعمقة من جامعة وهران بالجزائر.
اهتمت من البداية بسوسيولوجية التربية والعمل والتنمية واألسرة والنوع االجتماعي والطفولة. وقدمت في هذا اإلطار 
عدة مداخالت من بينها » النساء والمجتمع في الجزائر« »النساء المقاوالت ماذا نعرف عنهن اليوم« »المرأة 
والشغل، صعوبة البروز، نتائج تحقيق وطني« »مسار النساء المقاوالت في الجزائر دراسة حالة وهران«...الخ.

كما نشرت عدة أبحاث في هذا المجال مثل الدراسة الموسومة: »التمفصل الصعب بين التكوين المهني والشغل« 
التمدرس«... ولديها  الجزائر..« األسرة ومرحلة ما قبل  الخاص« »نظام ل.أم. د في  الفضاء  »العنف ضمن 
مؤلفات عدة من بينها »النساء االفريقيات في مواجهة التنمية«، »الجزائر بعد 50 سنة حالة المعارف في العلوم 

االجتماعية واإلنسانية«، »النساء والتنمية«...الخ.
وساهمت في مجال الخبرة في عدة قطاعات حيث ترأست الفريق المكلف بدراسة وضعية المرأة في دائرة شروين، 
وشاركت في دراسة عن »إعداد استراتيجية وطنية لألسرة« وعملت كخبيرة ضمن الدراسة التي تم إعدادها بشأن 
»دعم المساواة بين الرجال والنساء في المنطقة األورومتوسطية«. وكانت عضو في دراسة عن »تعزيز قدرات 
المرأة في مجال ريادة األعمال والمشاركة في السياسة واتخاذ القرار في الجزائر والمغرب وتونس«، كما كانت 
عضو في فريق »العمل المنزلي في الجزائر« وفي فريق »العنف تجاه النساء«... باإلضافة إلى المشاركة في 

عديد الفرق ذات الطابع البحثي لها صلة بالتمكين للمرأة وترقيتها.
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د. وهيبة بن دايخة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باحثة في مجال الهندسة الميكانيكية، متحصلة على شهادة دكتوراه دولة في مجال الطاقويات، امتلكت عدة براءات 
اختراع في مجال إنتاج الهيدروجين وتكييف الهواء، وقامت بنشر أكثر من 40 بحثا علميا. وبفضل جهودها 
المتواصلة في مجال تخصصها تمكنت من الحصول على جائزة أفضل اختراع في المعرض الوطني لالبتكار 
الذي نظمته وزارة الصناعة وترقية االستثمار والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية تحت إشراف المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية )08-10 ديسمبر 2012 - بالجزائر العاصمة(. كما حصلت على جائزة أفضل عرض 

ملصق في المؤتمر الدولي لتطبيقات الطاقات المتجددة )20-23 أكتوبر 2013 - مدريد- إسبانيا(.

السيدة فتيحة عباس زوجة آيت قاسي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

متحّصلة على دبلوم مهندس دولة في اإلكترونيك سنة 1991، وعلى دبلومات أخرى في التقنيات البنكية والمالية، 
قاعدي صلب  بتكوين  مسلحة  األعمال  عالم  تخوض  أن  من  عباس  فتيحة  السيدة  تمكنت  البصرية.  واأللياف 
وخبرة ميدانية بدأتها كأستاذة في الثانوية التقنية بدلس شرق العاصمة الجزائرية ثم انتقلت إلى العمل في الشركة 
الوطنية للنقل البري كرئيسة مصلحة، ثم مساعدة مشروع بشركة سونطاراك البترولية المعروفة، ومنها إلى البنك 
الجزائري للتنمية كمكلفة بالدراسات. وبعد أن جمعت بين التكوين التقني والمالي انتقلت إلى مجال التسيير حيث 
أشرفت على مشروع للترقية العقارية ثم على مؤسسة عائلية للنقل، لتصل في األخير إلى تأسيس شركتها الحالية 
»روسكيروس« المتخصصة في إنجاز الطرقات والبناء، حيث قامت بإنجاز عدة مشاريع للطرق، وتمكنت من 
الحصول على تمثيل لشركة كورنينغ األمريكية، لتصبح متخصصة في مجال مد األلياف البصرية عبر الطرقات 

من خالل استخدام آخر التكنولوجيات في هذا الميدان.

أـ أمال مجذوب رباح
جمهورية السودان

الخرطوم ودبلوم عالي في  األعمال من جامعة  إدارة  بكالريوس في  أمال مجذوب رباح متحصلة على  السيدة 
اإلحصاء وشهادة ماجستير حاسوب وبحوث عمليات من انجلترا. وقد تخصصت من البداية في مجال المعلومات 

دارة الجودة الشاملة وعملت في مجال حاضنات المشاريع. واإلحصاء والمسوحات واإ

وقد تقلدت السيدة أمال مجذوب رباح عديد المناصب التي لها عالقة بالجانب االقتصادي في السودان حيث كانت 
سكرتيرا لجمعية الحاضنات السودانية وعضوا في كل من جمعية حماية المستهلك وجمعية حماية البيئة سكرتارية 

مشروع الحلفايا.

كما ساهمت بفعالية في األنشطة االجتماعية باعتبارها عضو منظمة المرأة للسالم والتنمية والمنظمة السكانية 
السودانية ومجلس إدارة حاضنات سيدات األعمال.

وقد أصدرت في مجال المرأة مدونة الحاضنات وجمعية المهندسات السودانيات. والسيدة أمال مجذوب رباح تجيد 
اللغتين العربية واإلنجليزية وتحسن اللغة الفرنسية.
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د. ذكرى عبد المنعم إبراهيم
جمهورية العراق

الدكتورة ذكرى عبد المنعم إبراهيم حاصلة على شهادة الدكتوراه في األنثروبولوجيا الثقافية من قسم االجتماع )كلية 
اآلداب( جامعة بغداد، وعضو هيئة التدريس في القسم آنف الذكر، ولها العديد من البحوث العلمية وشاركت في 
مؤتمرات علمية، وفازت بالبحث التطبيقي عن المرأة والتحول الديمقراطي في مسابقة األكاديميين العراقيين لمعهد أتاري 

)عمان األردن(.
لديها خبرة واسعة في الدراسات التطبيقية وفي تصميم االستبيانات وفي توظيف المناهج العلمية في الحقل الميداني. 
وأشرفت ميدانيا على مشاريع التخرج، كما لديها خبرة في التحليل اإلحصائي. وحصلت على بعثة بحثية في جامعة 
عين شمس بجمهورية مصر العربية، وتدربت خالل وجودها في القاهرة على المزيد من تقنيات البحث التطبيقي وآلياته 

في عام 2010.
 قامت بتدريس مواد عدة في الدراسة األولية الجامعية:علم االجتماع الريفي، األنثروبولوجيا االجتماعية، أنثروبولوجيا 

الفلكلور، أنثروبولوجيا سياسية، انثروبولوجيا االتصال، االنثروبولوجيا االقتصادية.
 وقد ساهمت الدكتورة ذكرى عبد المنعم إبراهيم في مشروعات بحثية عدة في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع 
وتطوير التعليم مثل تريف مدينة بغداد دراسة انثروبولوجية )أطروحة دكتوراه( والتعاون والتغالب في المجتمع العراقي، 
دراسة انثروبولوجية) رسالة ماجستير( ووضع المرأة الريفية. والمرأة والتحول الديمقراطي في المجتمع العراقي، ووضع 

المرأة في العشيرة العراقية وغيرها من الدراسات واألبحاث..
كما شاركت الدكتورة ذكرى عبد المنعم إبراهيم في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية الوطنية والدولية، وهي عضو 
الجمعية العراقية للعلوم االجتماعية وناشطة في منظمات المجتمع المدني حصلت على عديد كتب الشكر وشهادات 

التقدير.

د. زوينة بنت سعيد الكلباني
سلطنة عمان

الدكتورة زوينة بنت سعيد الكلباني خبيرة تربوية بمكتب وزيرة التربية والتعليم.. دكتوراه تكنولوجيا التعليم وعضو مجلس 
أمناء مركز اللغة العربية بدول الخليج.

صدرت لها ثالث روايات )الجوهرة والقبطان( عن دار بيت الغشام للنشر والترجمة ورواية )ثالوث وتعويذة( و)في كهف 
الجنون تبدأ الحكاية( عن المؤسسة العربية للنشر ببيروت.

توظيف  في  متلفزة  تدريبية  حقيبة  إعداد  أهمها  عمل  بأوراق  واإلقليمية  المحلية  المؤتمرات  من  العديد  في  شاركت 
إستراتيجية العصف الذهني في تدريس مادة اللغة العربية- مقدمة لمشروع المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، وتقديم 
أبحاث عن »التجربة العمانية في المطالعة اإلثرائية« وعن التجربة العمانية في بناء المناهج الدراسية المعاصرة لتنمية 
مهارات التفكير واإلبداع وبحث آخر تناول مقاربة مبنية على تطبيق تربية حقوق اإلنسان في األنظمة المدرسية في 
الدول العربية التجربـــة العمانيــــــــــة. كما أشرفت الدكتورة زوينة بنت سعيد الكلباني على دورة تدريبية عن »فن اإللقاء 
أسسه ومهاراته« موجهة للطالب المشاركين في مسابقة اللغة العربية األولى بمكة المكرمة بدائرة تنمية الموارد البشرية 

2004م. 
كما شاركت في تأليف مناهج اللغة العربية العمانية بالمراحل التعليمية المختلفة وفي تأليف كتاب عن سلطنة عمان 
)الموقع الجغرافي والتاريخ والعادات والتقاليد والفن المعماري والفنون الموسيقية( مع شركة الغاز اإلسبانية تجري ترجمته 
إلى ثماني لغات. كما شاركت مع مكتب اليونيسيف بالسلطنة في تضمين مفاهيم حقوق اإلنسان وحقوق الطفل في 
المناهج العمانية 2005م، إلى جانب مشاركات عدة في مجاالت مراقبة وتقويم تحصيل التعليم في مادة اللغة العربية، 
وفي وضع اختبارات مادة اللغة العربية في الثانوية العامة والمعاهد اإلسالمية والكليات التقنية بسلطنة عمان وغيرها 

من النشاطات التربوية كإعداد المسرحيات والقيام بالتأليف الدرامي لإلذاعة العمانية.
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أ. عبير عودة
دولة فلسطين

كانت شهادة التدقيق األمريكية هي مفتاح دخول األستاذة عبير عودة عالم المال واألعمال إذ شغلت بعد الحصول 
على هذه الشهادة منصب خبير مالي في مشروع للبنك الدولي لمدة ثالث سنوات إال أنها لم تتوقف عن طلب 
المعرفة فالتحقت بالجامعة ثانية لتتحصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة نورث ويسترن في 
شيكاغو. وبعد انتهاء مشروع البنك الدولي عملت األستاذة عبير عودة مراقًبا رئيًسا في شركة فلسطين لتطوير 
دارة المناطق الصناعية. ثم التحقت بفريق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وأسست قسم التحليل المالي لدى  واإ
الوكالة إلى أن طلب منها دولة رئيس الوزراء سالم فياض رسميا شغل منصب المدير العام لهيئة سوق رأس المال.

األستاذة عبير عودة من مواليد مدينة رام اهلل بفلسطين من أسرة متوسطة الحال، متزوجة وأم ألربعة بنات.

د. بتول يحفوفي 
الجمهورية اللبنانية

دارة الجماعات  لدى الدكتورة بتول يحفوفي خبرة واسعة في مجال تنظيم العمل مع المجتمعات المحلية وتنظيم واإ
والتواصل والتنسيق بين الهيئات األهلية والسلطات المحلية للتخطيط للتنمية وكذا في مجال األبحاث األكاديمية 
دارة وتقييم المشاريع اإلنمائية واالستشارات الوطنية واإلقليمية في مجال  واالجتماعية والتخطيط واتخاذ القرار واإ
التنمية وتطوير القدرات المحلية كما تتميز بقدرة عالية على التواصل مع اآلخرين والتنسيق مع الهيئات األهلية 

المحلية األورومتوسطية والدولية والهيئات المانحة، وبذلك أصبحت ُتعرف بانفتاح وسلوك ديمقراطي متميزين.

الدكتورة بتول يحفوفي حاصلة على شهادة دكتوراه في الفلسفة االجتماعية من جامعة بوردو-3 فرنسا سنة 1982، 
وعملت أستاًذا مساعدا بكلية اآلداب، الفرع الرابع الجامعة اللبنانية- كسارة، كما تولت منصب رئيسة قسم الفلسفة 
بذات الكلية. وقد قامت بنشر عديد المؤلفات من بينها مكانة المرأة في الفلسفة العربية اإلسالمية وبحث عن المرأة 
والمشاركة في الحياة السياسية في منطقة البقاع سنة 1994، كما قامت بعديد الدراسات االقتصادية واالجتماعية 
من بينها دراسة في منطقة البقاع حول صغار المزارعين سنة 1995 بالتعاون مع مركز ماء داتا لإلحصاء لصالح 
منظمة إيفاد، ودراسات أخرى عن المرأة والمشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية في لبنان والمنطقة العربية. 

وفي جانب آخر أنجزت الدكتورة بتول يحفوفي مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروعات عدة تتعلق بالمناطق 
الريفية المحورية MicroRegions. وشاركت مع المنظمات العربية للتنمية في مشروع التنمية في لبنان ومكافحة 
الفقر وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كما شاركت في صياغة مشاريع للتنمية االجتماعية في مناطق الفقر في 
منطقة بعلبك – الهرمل ُقدمت لمجلس اإلنماء واإلعمار في مجال التنمية االجتماعية ما بين 2005 و2006.

وقد ساعدها هذا أن تكون عضوا في المنبر األورو - متوسطي وأن ترأسه ما بين 2009 و2012.
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السيدة سالمة محمد عبد الهادي مينة
دولة ليبيا

العمل في مجال  بدأت   .1972 تجارة عام  دبلوم  1948م متحصلة على  ليبية من مواليد طرابلس عام  سيدة 
المقاوالت والتجارة والمقاوالت التجارية في سنة 1973 م برأسمال بسيط.. إلى أن حصلت على التصنيف وتقدمت 
للحصول على عطاءات محدودة في ذلك الوقت كصيانة المدارس وبنائها وكانت المنافسة كبيرة ما بين الرجال 
وبينها باعتبارها المقاولة الوحيدة في ذلك الوسط ... بعدها قامت بتشكيل هيكل إداري ضم مهندسين ومساعدين 
وعمال .. وقامت بإجراءات لتنفيذ بعض المشاريع حسب المواصفات شامال ذلك اإلسمنت والحديد والخشب والرمل 
وخزانات المياه وسيارات النقل والعجانات. وبمواصلة العمل تطورت األمور وكثرت المشاريع وتحصلت السيدة 
مينة على عطاء إلنشاء 360 وحدة سكنية أنجزتها في الوقت المحدد وكرمت بشهادة تقدير، ومنها بدأ عملها 
يتسع ويكبر كمقاولة وتحصلت على عطاءات لتنفيذ عدة مشاريع سواء من دولة ليبيا أو بالتعاون مع شركات 

أجنبية، وهي اآلن مفوضة شركة البحيرات السبع للمقاوالت المساهمة.

األستاذة سالمة محمد عبد الهادي مينة تجيد اللغة االنجليزية إجادة تامة وقد أسست عدة شركات داخل الوطن 
للترجمة  مكتبا  أيضا  األجنبية وأسست  الشركات  تعاقدت مع بعض  كما  كتايالندا وماليزيا وسنغافورة  وبالخارج 

والخدمات العامة.

د. صباح الشرايبي
المملكة المغربية

متحصلة على دكتوراه دولة في القانون والعلوم السياسية وعلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلدارية، وعلى 
أستاذة  اشتغلت  الثاني.  الحسن  جامعة  من  العام  القانون  جازة  واإ الدولية  العالقات  في  العليا  الدراسات  رخصة 
فترة  قضت  كما  بفرنسا.  -اردان  شومبان  رانس  بجامعة  زائرة  وأستاذة  المقاوالت  دارة  واإ للتجارة  العالي  بالمعهد 
تدريبية بالمعهد السويسري للقانون المقارن -دوريني- بلوزان. ومن جهة أخرى قامت بمهام استشارية في مجال 
IRI US-  إستراتيجية المنظمات وتنمية القدرات، وقدمت استشارات لصالح قطاعات وزارية ومنظمات دولية مثل

AID GTZ UNICEF. والدكتورة صباح الشرايبي لها مهمة تمثيلية بالمجلس البلدي لمدينة الدار البيضاء، وهي 
عضو بالمجلس اإلداري للمركز الدولي للتوفيق والتحكيم -غرفة التجارة والصناعة والخدمات- بالرباط وعضو 
باللجنة المديرة للتقرير العام حول 50 سنة من التنمية البشرية 1950-2005، وعضو المكتب الوطني لمجموعة 
الديمقراطية والحداثة ونائبة رئيس المؤسسة المغربية للشباب المبادرة والتنمية، لديها عدد من اإلصدارت من بينها 
السياسة الجهوية والتنمية الترابية، واإلدارة والتنمية في الدول المغاربية، والمرأة والمجتمع والقرار السياسي، والسلم 
واألبعاد الجهوية في المحيط المتوسطي، كما نشرت عدة مقاالت وشاركت في عديد الندوات والدورات التكوينية.
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السيدة أم كلثوم بنت حامدينو 
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

الدولة  بكتابة  والتوجيه  1992 و1997 رئيسة مصلحة اإلعالم  بين  ما  بنت حامدينو  كلثوم  أم  السيدة  عملت 
المكلفة بشؤون المرأة، وما بين 1998 و2003 إطارا بمشروع البنية المندمجة للزراعة المروية بموريتانيا؛ وحدة 
اإلنعاش الريفي، وما بين 2007 و2010 خبيرة مكلفة باإلعالم والتهذيب واالتصال بمكونة التغذية بوزارة الشؤون 
لالنتخابات مكتب  المستقلة  اللجنة  فبراير2008 كمندوبة  والطفولة واألسرة. كما شاركت في شهر  االجتماعية 
الجزائر. وفي مجال الدراسات أعدت في سنة 2011 دراسة ميدانية حول المرأة الريفية لفائدة مركز المرأة العربية 
المغاربي  المركز  كنائب رئيس  اجتماعية  باحثة  اشتغلت  بتونس. كما  للدراسات والبحث والتكوين بمركز كوثر 
للدراسات اإلستراتيجية وخبيرة في مجال اإلعالم واالتصال والتهذيب، وشاركت في العديد من النشاطات والملتقيات 
والندوات الوطنية والدولية حول المرأة واألسرة والطفل كما شاركت في ورشة إعداد خطة إقليمية لمناهضة العنف 

ضد المرأة منظمة من طرف منظمة المرأة العربية بتونس سنة 2010.

السيدة أم كلثوم بنت حامدينو حاصلة على دبلوم الدراسات العليا المعمقة )وحدة المرأة والتنمية متعددة التخصصات( 
من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية من جامعة موالي إسماعيل بمكناس، )المملكة المغربية( ومسجلة لتحضير 

الدكتوراه بنفس الجامعة منذ 2005.

أـ فوزية عبد المحمود ناشر القباطي 
 الجمهورية اليمنية

السيدة فوزية عبد المحمود ناشر القباطي حاصلة على بكالوريوس في الدراسات النفسية الطبية االكلينكية من 
بالقاهرة وكذا على دبلوم في أنظمة  القاهرة وعلى دبلوم عال في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية  جامعة 
الكمبيوتر بنفس الجامعة. فضال عن دبلوم عال في إدارة األعمال من معهد لندن للعلوم اإلدارية ودبلوم عال 
في مجال المبيعات من معهد لندن للعلوم اإلدارية.. دخلت عالم األعمال من خالل إدارة وكاالت سفر وسياحة 
وشركات طيران سنة 1987، ثم انتقلت إلى مجال التوكيالت التجارية والتجارة العامة وتقلدت منصب مديرة مكتب 
سيدات األعمال في الغرفة التجارية الصناعية ورئيس اللجنة العليا للسياحة في اتحاد المستثمرات العرب ثم رئيس 
لجنة سيدات األعمال والتأهيل والتدريب والشباب في االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ومدير عام 
إدارة ماجك للتجارة الدولية وكذا شركة LTC المصرية فرع اليمن. وتوج ذلك بأن تقلدت بمنصب رئيس مجلس 
سيدات األعمال اليمنيات، وعززت ذلك بعضويات عدة في مجلس إدارة صندوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
لجمعية  الفنية  واللجنة  لمنتدى اإلعالميات  واللجنة االستشارية  الفكرية  الحماية  إدارة منظمة  بصنعاء، ومجلس 

البنوك اليمنية باإلضافة إلى عضويات أخرى في جمعيات تهتم بالمرأة والصحة واألمومة والطفولة والعمل.

وقد عززت السيدة فوزية عبد المحمود ناشر القباطي قدراتها بدورات تدريبية في عدة مجاالت كاإلدارة والتسويق 
دارة المشروعات وترويج الحوار االجتماعي والمحاسبة والنوع االجتماعي ومعايير العمل الدولية. كما  والسياحة واإ
شاركت في عدة فعاليات محلية ودولية أكسبتها خبرة إضافية في مجال ريادة األعمال كما شاركت ونظمت ورش 

عدة قطاعات ونالت عدة شهادات تكريم وتقدير.






