Dana Touran: A Fighter
Dana Touran was encouraged by her parents and school to practice Taekwondo at a
young age. She participated in her first international competition, the 2007 Asian Taekwondo
Championship, when she was only fourteen. She was the only Arab competitor to have received
the gold medal and the most valuable player award. She continued competing at a national and
international level, winning several medals, including a silver medal at the 2009 Junior World
Taekwondo Championship, a silver medal at the Youth Olympic Games World Qualifications in
2010, a silver medal at the Asian Games in 2010, and a silver medal at the Youth Olympics in
Singapore in 2010 when she was only 17, becoming the first Jordanian and only female to receive
an Olympic Medal at the Youth Olympic Games. This led to her holding a national record that has
yet to be broken.
In 2011, Dana qualified for the 2012 Olympic Games in London, something she had been
dreaming about for years. She wanted to be the first Jordanian to win a medal at the Summer
Olympics. However, she suffered a devastating injury that tore her ACL two days before the
Olympics were set to begin and had to return to Jordan. At the time, her late father offered her
some advice, “if you want to continue playing in the future and to perform like a champion does
the operation and the future is yours for more competitions, I believe in you and I will be by your
side; however, if you think this is going to be your last competition, risk it, and compete but you
will be an easy bridge for other players.” Dana chose to undergo surgery on the day of the
opening ceremony.
One year later, post-recovery, Dana went on to win the silver medal at the 2013 Senior
World Championship in Mexico, which was the first Taekwondo world silver medal Jordan had
ever received at the senior level for men and women. She then proceeded to win a bronze medal
at the 2014 Asia Championship, and fifth place at her final competition, the 2015 World
Championships in Russia. For Dana, competing was something that she considered very noble;
she always strived to raise the Jordanian flag high and make her family and country proud.
At the time, society was not very supportive of young athletes, particularly young female
athletes in martial arts as it was not very common for women to practice martial arts in any
capacity. The stereotypical belief was that women should focus more on their education and on
raising a family. However, Dana says, “at the end of the day, whether the winner is a man or a
woman, the Jordanian flag is the one held high, so it does not matter, does it? Some titles were
exclusively secured by women. This should be enough incentive to treat athletes equally.” Luckily,
Taekwondo as a whole is very inclusive support, and Dana had a very supportive network around
her that helped keep her motivated and focused.

She also had to deal with a lack of available sponsorship opportunities and funding and
had to secure funding out of her pocket to receive strength and conditioning training from
professional trainers. However, Jordan’s international success at Taekwondo has led to it being
one of the most popular sports in the country. Thankfully, the situation has gotten much better
for the new generation of athletes.
Eventually, a combination of a hamstring minor injury, university stress, and burnout
forced Dana to make an important decision: did she want to compete at the 2016 Olympic Games
in Rio de Janeiro? She felt like something was off and that the pressure was too high, which led
to her deciding to take a step back from Taekwondo for the first time since she began in 2002. “I
felt as though I had done a lot for the sport and wanted to take some time to focus on myself and
my personal development.” She chose to focus on and complete her bachelor’s degree in
Business Administration from the University of Jordan in 2016.
She ended up spending two years working in the banking sector. She thinks that, while
she gained important skills from her time there, she always had more of a drive and passion for
sports and continued to train on her own in her free time. However, she no longer dreamt of
securing medals as she no longer felt like it was a major achievement for her. Instead, she wanted
to use the experience she had gained to make more of an impact and contribute positively to the
sport, from a managerial position. She ended up applying to a master’s program in sports
management from Seoul National University in South Korea and received a scholarship to attend.
She recalls her time at university very fondly as she found her true passion in the field of
sports management. Only a few months into the program, she was assigned as a member of the
Development Committee for the World Taekwondo Organization, a huge step for a Master`s
student. She was always very driven to start initiatives, launch projects, and apply what she
learned in her classes as she is a firm believer in sports being an important tool for development.
Upon the Seoul National University instructional graduation in 2020, five out of a total of 20
students had the chance to be interns at five international sports organizations for a period of six
months, before the official graduation in August 2021; Dana was one of them.
The World Taekwondo Organization asked her to join them as an intern where she
worked on two projects: the first about gender equity and women leadership and the other about
refugees. She is now part of the Taekwondo for All committee, which aims to empower women
and refugees among other groups. She often finds herself being the youngest in any room and
tries to use her age as a way to build a bridge between young athletes and the older management
team.
Dana believes that governments and companies should take into consideration that
mothers have responsibilities in their households and should be allowed some flexibility at work

such that they can have a good work-life balance. She further advises companies to hire more
women leaders because they are qualified and not just to fill out a quote, “women are very
capable, we are not there to just be a number.”
She is also a firm believer that parents should not stand in the way of their daughters’
growth and development and should encourage them to pursue their interests. She further
extends this thinking to men, particularly husbands, “at the end of the day marriage is a
partnership. It is not a hierarchy.”
As for the media, Dana says it tends to give far more importance to male-led sports,
which, in turn, drives up revenue for male athletes and widens the pay gap between male and
female athletes, “the media needs to focus on female sports teams as well. Female athletes are
just as important as male athletes and the media plays a very large role in spotlighting them.”
These days, Dana believes that “medals are not everything. It is much more important to
have athletes who can be good leaders and good people when they grow up.” Dana encourages
young women and girls to remain confident in their capabilities and not to listen to any
environment that may try to tear them down, and to not strive to fill out an assigned gender role,
but to instead work to improve themselves, their skills, and their education and not to doubt the
importance of whatever they choose to do. “Women need to know their worth; if they feel like
they deserve more, they should ask for more, because no one else will.”
This story was written by Ghada El Kawas

دانا توران :المحاربة
ً
تشجيعا من قبل والديها بخصوص ممارسة التايكواندو يف سن مبكرة .فقد شاركت يف أول مسابقة
القت دانا توران
دولية لها -بطولة آسيا للتايكوندو عام  - 2007عندما كانت ف الرابعة ر
عش من عمرها فقط .هناك ،حصلت عىل الميدالية
ي
.
الوطت
الت حصل عىل ذلك واصلت المنافسة عىل المستوى
ي
الذهبية وجائزة أفضل العب وكانت المنافسة العربية الوحيدة ي
والدول ،وفازت بالعديد من الميداليات بما يف ذلك الميدالية الفضية يف بطولة العالم للتايكوندو للناشئي لعام ،2009
ي
والميدالية الفضية يف تصفيات األلعاب األولمبية للشباب يف عام  ،2010والميدالية الفضية يف دورة األلعاب اآلسيوية يف عام
 ،2010و الميدالية الفضية ف أولمبياد الشباب ف سنغافورة عام  ،2010عندما كانت ف السابعة ر
عشة من عمرها ،لتصبح
ي
ي
ي
ى
الت تحصل عىل ميدالية أولمبية يف دورة األلعاب األولمبية للشباب ،مما أدى ذلك
بفضل كل ذلك أول أردنية واألنت الوحيدة ي
ّ
تخطيه حت اآلن.
وطت لم يتم
إل احتفاظها بسجل
ي
وف عام  ،2011تأهلت دانا لدورة األلعاب األولمبية لعام  2012ف لندن ،وهو ٌ
أمر كانت تحلم به منذ سنوات.
ي
ي
وأرادت أن تكون أول أردنية تفوز بميدالية ف األلعاب األولمبية الصيفية .ومع ذلك ،فقد عانت من إصابة مدمرة ّ
مزقت الرباط
ي
ّ
.
األمام قبل يومي من انطالق األلعاب األولمبية واضطرت للعودة إل األردن يف ذلك الوقت ،قدم لها والدها الراحل
الصليت
ي
ي
تلعت مثل األبطال فالمستقبل يحمل لك المزيد من
وأن
المستقبل
ف
اللعب
مواصلة
ف
ترغبي
كنت
"إذا
النصائح،
بعض
ِ
ي
ي
ي
ّ
المسابقات ،وأنا أؤمن بك وسأكون إل جانبك؛ ومع ذلك ،إذا كنت تعتقدين أن هذه ستكون آخر منافسة لك ،خاطري بها
ّ
ً
جشا سهل العبور لالعبي اآلخرين" .إال أن دانا قد اختارت الخضوع لعملية جراحية يف يوم حفل
وتنافس ولكنك ستكوني
ي
االفتتاح".
التعاف ،عزمت دانا عىل الفوز بالميدالية الفضية يف بطولة العالم للكبار لعام  2013يف المكسيك،
عام واحد من
بعد ٍ
ي
وقد كانت أول ميدالية فضية عالمية يف التايكوندو يحصل عليها األردن عىل اإلطالق عىل مستوى الكبار من الرجال والنساء.
ثم رشعت يف الفوز بميدالية برونزية يف بطولة آسيا لعام  ،2014واحتلت المركز الخامس يف منافستها النهائية  -بطولة العالم
ا
ً
ً
ً
األردن عاليا وجعل
لعام  2015يف روسيا .بالنسبة لدانا ،كانت المنافسة شيئا تعتبه نبيًل جدا؛ فلطالما سعت إل رفع العلم
ي
عائلتها وبلدها فخورين.
ً
ً
ً
وخصوصا الشابات
داعما جدا يف فنون الدفاع عن النفس للرياضيي الشباب،
يف ذلك الوقت ،لم يكن المجتمع
ً
النمط أن المرأة يجب
منهن ،حيث لم يكن من الشائع جدا أن تمارس النساء فنون الدفاع عن النفس بأية صفة .وكان االعتقاد
ي
ا
ى
األردن
"ف نهاية اليوم ،سواء كان الفائز رجال أم امرأة ،يبق العلم
ي
أن تركز أكب عىل تعليمها ً وعىل تربية األشة .لكن دانا تقول :ي
ً
هو العلم الذي ُيرفع عاليا ،وال يهم كل ما دون ذلك ،أليس كذلك؟" ّ
حافزا
تم حرص بعض األلقاب بالنساء .يجب أن يكون هذا
ً
ٍّ
شمول للغاية ،وكان لدى دانا
كافيا لمعاملة الرياضيي عىل قدم المساواة لحسن الحظ ،يعتب التايكوندو ككل مصدر دعم
ي
شبكة جد داعمة حولها ساعدتها يف الحفاظ عىل تحفبها وتركبها.
ً
كما كان عليها أيضا التعامل مع نقص فرص الرعاية والتمويل المتاحة واضطرت إل تأمي التمويل من مالها الخاص
لتلق التدريب ُ
الدول يف التايكوندو إل كونها
المحكم ذا المعايب المحددة من المدربي المحبفي .ومع ذلك ،أدى نجاح األردن
ي
ي
واحدة من ى
أكب الرياضات شعبية ف البالد ،ولحسن الحظ ،تحسن الوضع ً
كثبا بالنسبة للجيل الجديد من الرياضيي.
ي
الجامع ،واإلرهاق ،دانا عىل اتخاذ قرار مهم:
يف النهاية ،أجبت مجموعة من إصابات أوتار الركبة الطفيفة ،واإلجهاد
ي
ً
هل أرادت التنافس يف دورة األلعاب األولمبية لعام  2016يف ريو دي جانبو؟ شعرت أن شيئا ما قد توقف وأن الضغط كان
ً
أنت فعلت
مرتفعا للغاية مما دفعها إل اتخاذ قرار بالباجع عن التايكوندو ألول مرة منذ أن بدأت يف عام " .2002شعرت كما لو ي

الشخص " .اختارت البكب عىل
نفس وعىل تطوري
الكثب من أجل هذه الرياضة وأردت قضاء بعض الوقت يف البكب عىل
ي
ي
درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من الجامعة األردنية عام  2016وإكمالها.
وه تعتقد أنه عىل الرغم من اكتسابها لمهارات مهمة
انتىه بها األمر إل قضاء عامي يف العمل يف القطاع
ي
المرصف .ي
دائما دافع وشغف ى
من وقتها هناك ،فقد كان لديها ً
أكب للرياضة واستمرت يف التدريب بمفردها يف أوقات فراغها .ومع ذلك،
 .ا
لم تعد تحلم بالحصول عىل ميداليات ألنها لم تعد تشعر أن هذا إنجاز كبب بالنسبة لها بدال من ذلك ،أرادت استخدام الخبة
إيجان يف الرياضة ،من منصب إداري .انتىه بها المطاف بالتقدم لبنامج
الت اكتسبتها إلحداث تأثب أكب وللمساهمة بشكل
ي
ي
الماجستب يف إدارة الرياضة من جامعة سيول الوطنية يف كوريا الجنوبية كما حصلت عىل منحة دراسية للحضور.
الحقيق يف مجال إدارة الرياضة .بعد
وه تتذكر الوقت الذي قضته يف الجامعة باعباز شديد حيث وجدت شغفها
ي
ي
وه خطوة كببة لطالب
العالمية،
التايكواندو
لمنظمة
التنمية
لجنة
ف
كعضو
تعيينها
م
ت
نامج،
الب
من
فقط
بضعة أشهر
ي
ي
ً
ً
الماجستب .كانت دائما مدفوعة جدا لبدء المبادرات وإطالق المشاري ع وتطبيق ما تعلمته يف فصولها الدراسية ألنها تؤمن
بشدة بأن الرياضة أداة مهمة للتنمية .عند التخرج من جامعة سيول الوطنية يف عام  ،2020أتيحت الفرصة لخمسة طالب
ً
الرسم يف أغسطس
طالبا للعمل كمتدربي يف خمس منظمات رياضية دولية لمدة ستة أشهر قبل التخرج
إجمال 20
من
ي
ي
2021؛ كانت دانا واحدة منهم.
طلبت منها منظمة التايكواندو العالمية االنضمام إليهم كمتدربة حيث عملت ف ر
مشوعي :األول يتعلق بالمساواة
ي
ً
الت تهدف إل تمكي
وه اآلن عضو يف لجنة التايكوندو للجميع ي
بي الجنسي والقيادة النسائية واآلخر كان متعلقا بالالجئي .ي
النساء والالجئي من بي المجموعات األخرىً .
غالبا ما تجد نفسها األصغر يف أي غرفة وتحاول استخدام عمرها كوسيلة لبناء
ً
جش بي الرياضيي الشباب وفريق اإلدارة األكب سنا.
تعتقد دانا أن الحكومات ر
والشكات يجب أن تأخذ يف عي االعتبار أن األمهات يتحملن مسؤوليات يف أشهن ويجب
أن ُيمنحهن بعض المرونة ف العمل بحيث يمكن أن يكون لديهن توازن جيد بي العمل والحياة الخاصة .كما تنصح ر
الشكات
ي
بتوظيف المزيد من القيادات النسائية ألنهن مؤهالت وليس فقط لملء عرض أسعار" ،النساء قادرات بالفعل ،ولسنا هناك
ً
ً
وينبع أن يشجعوهن
ينبع عىل األهل أن يقفوا يف طريق نمو وتطور بناتهم
ي
لنكون مجرد رقم" .كما أنها تؤمن إيمانا راسخا بأنه ال ي
"ف نهاية المطاف ،الزواج هو رشاكة وليس
عىل
متابعة اهتماماتهن .كما أنها توسع هذا التفكب ليشمل الرجال ،وال سيما األزواج ي
ا
ًّ
تسلسًل هرميا".
ّ
والت بدورها تؤدي إل
الت يهيمن عليها الذكور ،ي
تشب دانا إن وسائل اإلعالم تميل إل إعطاء أهمية أكب للرياضات ي
زيادة اإليرادات للرياضيي الذكور وتوسيع فجوة األجور بي الرياضيي والرياضيات" ،تحتاج وسائل اإلعالم إل البكب عىل فرق
ً ً
أهمية عن الرياضيي كما تستطيع سائل اإلعالم أن تؤدي ً
ّ
دورا بارزا جدا يف تسليط
اإلناث الرياضية كذلك .فالرياضيات ال يقلن
الضوء عليهن".
ر
شء .ومن األهمية بمكان أن يكون لدينا رياضيي ورياضيات
يف هذه األيام ،تعتقد دانا أن "الميداليات ليست كل ي
ً
وأشخاصا صالحي عندما يكبون " .تشجع دانا الشابات والفتيات عىل االستمرار بالوثوق
يمكن أن يكونوا قادة جيدين
ا
ّ
السع لملء دور جندري معي ،ولكن بدال
بقدراتهن وعدم االستماع إل أي مجموعة قد تحاول الحط من عزيمتهن ،وعدم
ي
من ذلك عليهن أن يعملن عىل تحسي أنفسهن ومهاراتهن ،وتعليمهن وعدم الشك بأهمية ما يخبنه" .يجب أن تعرف المرأة
قيمتها؛ وإذا شعرت بأنها تستحق المزيد ،فعليها أن تطلب المزيد ألن ال أحد سيقوم بذلك لها".
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