
ريادة المرأة عبر وسائل التّواصل 

 االجتماعيّ 

(من الّذاتّي إلى الموضوعيّ )  



صورة المرأة النّمطيّة -1  

فا  ماابال ( بكّل اللّغاا  الممكةا )المرأة الّرائدة عاهرة -
 .الّصورة الّةمطّي  للمرأة المستكية  للّسلط  األبوّي 

الّتا  تطاال المارأة الّتا   األخالقوّيا العاهرة ه  الّتهما  - 
 .تاّدم رأيا مختلفا/ تعّبر/ تتكلّم

أغلااا  فماا  ياااا ”: ومااه هةااا فهاا  تلاادعص ملااص الّصاام  
 “عاهرة

 :الّرائدة ه  سبب كّل المصائب/ المرأة العاهرة-

 “لوالكّه وأمثالكّه لكّةا ضمه البلداه المتاّدم ”       

 

 

 

 

 

 



 رائدة رجل فاشل/ وراء كّل عاهرة -

الّرائاادة العاااهرة مااه مة ااور / وجااود الماارأة الّتاا  تااتكلّم

الّتمّثاال الّةمطااّ  دلياال علااص فواال المة وماا  الّ كورّياا  

 :    الّتاليدّي  ف  بعدها الحميمّ  الخاّص والعامّ 

 :الفول الخاصّ   

 “يا رّب رّيحةا مه ه ه المرأة الل  بال راجل يحكم فيها”

ماااون مّةااا ا ماااه هاااا  الّرويجااال اللااا  عةاااد  اللّااا  مساااّيب          ” 

 “ع      تعمل الل  تحبّ 

 

 



 الّديوث

 :العاّم ممّثال ف  األب الّرمزيّ  الّ كورّي فول المة وم    
 
ألةا   وأدكاناللا  ماا  بو المخص  بورقيب  ومالّ  ها والمرزوق  أرجل مه ”

 “جب  له العار

الجزائاااار بلااااد المليااااوه وااااهيد وتااااوةب بلااااد المليااااوه ماااارا حساااابيا   وةعاااام ”
 (الّسبس ف  موارة ملص المليوه امرأة اللّوات  اةتخبه )“ الوكيييييييييل

   

هةا تأت  العبارة الجديدة الّوائع  ف  الّوبكا  لكّل ماه يعتبار •
أي عاااااجز عااااه حماياااا    “ دّيااااو ”الماااارأة ةااااّدا لااااها فهااااو 

 .المة وم األبوّي 
 

 



             

كيف تتحّولين من عاهرة إلى امرأة             

 محترمة؟

 “لو كاه عّرس  خير ل ”: الّزواج- 

ههاها اساتح  علاص ”ا “اتلهص بصغار ”: االعتةاء باألبةاء-

 “ حال ا ا هب  رب  أطفال  وكفا  مه الهرطا 

كااه مواي  عملا  فركا  صاابوه ”: الايام بوؤوه المةزل-

 “خير

 “وبالعرب  برا استر روح  ووّد دويرت ”: الّستر-       



المرأة المثاليّة في المخيال الّشائع هي           

 الّصامتة
 :الّصورة الّةمطّي  األساسّي  

عدم الحدي  ف  الّوأه العاّم الّ ي هو حكر  

 علص الّرجال
 “كاه علي  أه تكتم  أةفاس  وتبلع  لساة ”     

ةحاااب ةااااول لااا  ياااا ألفااا  يوسااات اةااا  مااااكن ماااراة اةااا  ”     

المااراة اللاا  تتصاارت كياات الراجاال مهااين امااراة أو       .راجاال
 “تمو  تبّدل الجةب متاعها أفضل



األنثويّة عبر  الّريادةأساليب إثبات -2            

 الّشبكات االجتماعيّة

/ عدم الّدخول ف  مهااترا  جدلّيا  حاول صاورة المارأة -1

 .عدم الّتموقع ف  موقع دفاع ّ 

   

أكبر أةواع العةات الّةفساّ  ضاّد المارأة تااوم علاص حوارها  

 .ف  موضع الم ةب الّ ي عليه أه يدافع عه ةفسه

 

 ...ال للّتبرير



األنثويّة عبر  الّريادةأساليب إثبات             

 الّشبكات االجتماعيّة

 فتح باب الحوار-2

 الايمااا ّ الحاااوار يااااوم علاااص حاااّد أدةاااص ماااه المواااتر  

 .الموجود أو المةوود

مواكل مجتمعاتةاا : الحوار اعتارات باارخر المختلات+ 

الجوهرّي موكل ثا  ف  الّةفبا ل ل  يكوه الّتحاّول ماه 

 ...الّتهّجم والّوتم ملص الحوار وائع جّدا

ال مجاّرد     اتاالحوار يعّود المجتمع علص قبول المرأة + 

 .موضوع فاط



عبر الّشبكات  الّريادةأساليب إثبات          

 االجتماعيّة

الّتحّرر مه ة رة / عدم الّتحّرج مه طرح كّل األفكار -3

:ارخر  

...الّسياس  -الجةب -الّديه: الّطابوها  الّتاليدّي -  

حاوق  -الديموقراطّي -الثورا : الّطابوها  الجديدة-

...اإلةساه  

... كّل المفاهيم قابل  للمساءل   

 ...الّصدق مع الّ ا  ومع ارخر               

    



عبر الّشبكات  الّريادةأساليب إثبات          

 االجتماعيّة

 :الّتمييز بيه الهدت والّةتيج  -4

 

الّةجاح ف  الّتواصل مع ارخريه ةتيج  جماع عوامل 

 .وليب هدفا هوسّيا

 

 .الّريادة تفيد أيضا تواضعا أمام الحياة      



 

 

 مع كلّ الّشكر             


