
Rania Harrara: The Gamechanger Teenager 

Being young never stopped Rania Harrara from wanting to change her reality. Rania is an 

18-year-old girl from Morocco who developed a passion for football but was disappointed in its 

situation in Morocco. Facing many challenges herself, she saw that Moroccan girls, including her 

peers, do not have the same opportunities as boys. Throughout the years, Rania participated in 

many initiatives and founded a couple of them to prove that there is a place for girls in youth 

politics and in sports, fields that are dominated by boys in Morocco.  

 

Growing up, Rania always wanted to play football. She practiced and played with her 

cousins and never felt inferior to them. At school, Rania did not find a girls’ varsity team to play 

with. The only varsity team available was the boys’ football team. After giving it much thought, 

Rania decided she wanted to try out for the boys’ varsity team. Her brother supported her 

decision and told her to do what felt right for her but warned her that it will not be easy. Being 

protective of his younger sister, Rania’s brother informed her that the players on the boys’ team 

will not easily accept having a girl on their team. Before tryouts, the coach was also against having 

Rania on the team for the fact that she might not be as good as the boys, however, she insisted 

on proving her point and showing that her playing was worth being seen.  

 

Since girls are marginalized from sports in Morocco, Rania felt that she should come up 

with an initiative that would better support them in their endeavors. At the age of 14, Rania 

decided to establish Association de Football Feminin Casablancais (AFFC) with external help. The 

association aims at empowering girls in participating in male-dominating sports such as football. 

With the help of donors, Rania was able to find a space for girls to train and engage with one 

another. She coached over 50 girls per week and was able to recruit 10 more volunteers to train 

girls. Since the girls lacked access to proper material and equipment, Rania organized fundraising 

events to raise money to buy the needed equipment to ensure safe and effective training. In 

2021, Rania teamed up with Girl Up Morocco and organized the largest sports camp for girls that 

was ever done in Morocco.  

 

In 2020, Rania was chosen to be a leader at Girl Up Morocco. At the debut of her 

experience with the initiative, Rania presented at the Girl Up Leadership Summit about gender 

equality in sports. She took part in the organization’s different initiatives such as the Bootcamp 

and its data collection processes. In 2021, Rania became a board member at Girl Up where she 

worked with the team on empowering girls by providing them with their necessities. During this 

year, Rania collaborated with Global Family to gather clothes and school supplies for girls. She 

also made sure to work on collecting hygienic supplies for girls, necessities that seem a luxury in 

Morocco.  



Rania had faced several challenges that shaped the way she thinks and acts. She was told 

that she was not fit to be an athlete because she was a girl. This made her realize how difficult it 

is to be a woman in Morocco and how challenging the fight will be to prove that she belongs to 

the society that she takes part in. Out of wanting to achieve equal rights in Morocco, Rania 

believes that policy reform should occur on the higher levels so that it affects individual mindsets 

and ideologies.  

 

When she turned 18, Rania had started thinking about the major that she wants to pursue 

at university. Being the person who wants to lead change, Rania decided to major in political 

sciences. She was highly opposed by her surrounding for wanting to pursue this field. They told 

her that there is no place for women in politics and that men will eat her alive. To those people, 

Rania should have gone for medicine since it is more of a ‘feminine job.’ Being a difficult reality 

in Morocco, they told her that going into politics will make her do things beyond her morals to 

get what she wants. 

 

As a student who wants to change the implementation of certain laws regarding women, 

Rania advises the Moroccan government to invest in motherhood. She believes that women 

should be supported when having a child and the baby should be provided with financial support 

and a healthy upbringing. Since the number of employed or financially independent women 

remains low, Rania suggests that the government should also create a plan for widowed and 

divorced women who were financially dependent on their husbands. Having plans that provide 

women with some work opportunities would be the first step into introducing women as strong 

and equal counterparts of men.  

 

Rania advises girls to speak up. She is a strong believer in standing up and fighting for 

one’s rights. When a girl is passionate about her ideas, she should be able to speak up until she 

makes them happen. Rania believes that girls do not owe anyone anything and they should not 

always conform with societal expectations just because they should. Rania advises girls to live 

their lives to the fullest because life is temporary and it should not be lived in regret, even if 

something does not happen the way they want them to happen.  

 

Being a recent school graduate made Rania reflect on the school practices that influenced 

her. To avoid a negative impact on girls, Rania reinforces the notion of training for school 

teachers. She says that when a teacher educates a class with a specific mindset toward girls, 

conforming to societal norms, this would negatively affect the girl. With positive training, Rania 

says, teachers should be able to distance their pre-existing ideologies from what they say in class 

and how they treat their students. They should be able to promote the idea of equality since 

students are malleable at that age and can change their mindsets very easily. 
 

This story was written by Tamara Sleiman  



ي قلبت الموازين  رانيا حرارة: 
 المراهقة الت 

ي تغيير حياتها. 
ي الّسن لم يمنعها من الّسعي ف 

ة ف  عاًما، نّمت    18وهي فتاة مغربّية تبلغ من العمر   كون رانيا حرارة صغير

ي المغرب أصابها باإلحباط.  
ا لكرة القدم ولكّن واقع هذه الّرياضة ف  ً ا كبير

ً
فقد واجهت الكثير من التحديات وشهدت واقع   شغف

ي لم يحظير  بالفرص ذاتها كالفتيان. 
ي الع الفتيات المغربيات بما فيهن زميالتها اللوات 

ديد من المبادرات عىل مّر شاركت رانيا ف 

 هذين  
ّ
، ذلك ألن ي ي العمل السياسي الشباتر

ي الرياضة وف 
هن عن وجود مساحة للفتيات ف  ا منها لتير

ً
الّسنير  وقد ابتدأت بعض

ي المغرب. 
  المجالير  يهمن عليهما الذكور ف 

 

ي صغرها. 
ا ما كانت رانيا تريد أن تلعب كرة القدم ف  ً ا  فقد لعبت وتدّربت مع أقار  وكثير

ً
ها أقل شأن

ّ
ب  ها ولم تشعر قط بأن

ي المدرسة.  منهم. 
 أنها لم تجد فريق منتخب للفتيات لكي تلعب معه ف 

ّ
وبعد التفكير   ففريق المنتخب الوحيد كان للفتيان.  إّل

ا، قررت اإلنضمام إىل فريق منتخب الفتيان، ي قرارها ونصحها بأن تقوم بما تشعر أنه يناسبها   مليًّ
ه  حيث دعمها أخوها ف 

ّ
لكن

ا.  ً ا من أن ذلك لن يكون يسير
ً
رها أيض

ّ
كما أعلمها بأنه ليس من السهل أن تنال فتاة القبول لالنضمام لمنتخب فريق الفتيان  حذ

ا. 
ًّ
ي الفريق ألنها قد ال تكون جيدة   كونه حريًصا عىل أخته األصغر منه سن

ا وجود رانيا ف 
ً
قبل االختبارات، عارض المدّرب أيض

 لعبها يستحق المشاهدة. مثل الفتيان، لكن
ّ
  ها أرّصت عىل إثبات وجهة نظرها وإظهار أن

 

أن   من شأنها  بمبادرة  ي 
تأت  أن  عليها  أنه يجب  رانيا  المغرب، شعرت  ي 

ف  الرياضة  مجال  ي 
ف  الفتيات  لتهميش  ونظًرا 

ي مساعيهن. 
النسائ تدعمهن بشكل أفضل ف  القدم  اتحاد كرة  إنشاء  رانيا  ة، قررت  الرابعة عشر ي سن 

( AFFCية كازابالنكا )فف 

ي يهيمن عليها الذكور مثل كرة القدم.  بمساعدة خارجية. 
ي الرياضات الت 

 يهدف هذا اإلتحاد إىل تمكير  الفتيات من المشاركة ف 

نت رانيا من إيجاد مساحة للفتيات للتدريب والتفاعل مع بعضهن البعض. 
ّ
، تمك عير  كما قامت بتدريب أكير   وبمساعدة المتير

ي األسبوع وتمكنت من تجنيد  فتاة  50من  
ونظًرا الفتقار الفتيات إىل الوصول للمواد   متطوعير  آخرين لتدريب الفتيات.   10ف 

اآلمن   التدريب  لضمان  الالزمة  المعدات  اء  لشر األموال  لجمع  عات  التير لجمع  فعاليات  رانيا  نظمت  المناسبة،  والمعدات 

ي عام   والفعال. 
ي  Girl Up Morocco" ، تعاونت رانيا مع2021فف 

للفتيات عىل اإلطالق ف  ي 
" ونظمت أكير معسكر رياض 

  المغرب. 

 

ي عام  
ي "2020فف 

ي أول تجربة لها مع المبادرة، قدمت   ".   Girl Up Morocco ، تم اختيار رانيا لتكون رائدة ف 
وف 

ي الرياضة. 
ا تقديمًيا حول المساواة بير  الجنسير  ف 

ً
ي قمة قيادة الفتيات عرض

ي مبادرات مختلفة للمنظمة مثل  وشاركت   رانيا ف 
ف 

" Bootcamp  ي عام   " وعمليات جمع البيانات الخاصة بها.و
ي مجلس إدارة " 2021ف 

"    Girl Up ، أصبحت رانيا عضًوا ف 

 Globalوخالل ذلك العام، تعاونت رانيا مع " حيث عملت مع الفريق عىل تمكير  الفتيات من خالل تزويدهن باحتياجاتهن. 

Familyال لجمع  للفتيات. "  المدرسية  واللوازم  تلك   مالبس  للفتيات،  الصحية  المستلزمات  لجمع  العمل  كما حرصت عىل 

ي المغرب. 
عد كمالية ف 

ُ
ي ت
ورية الت   المستلزمات الض 

  

ها وتضفها.  تفكير ي شكلت طريقة 
الت  التحديات  العديد من  رانيا  إنها ليست كفًء ألن تكون   كما واجهت  لها  قيل 

فتاة،  ألنها  إىل    رياضية  تنتمي  أنها  إثبات  ي 
ف  النضال  المغرب ومدى صعوبة  ي 

ف  امرأة  تكون  أن  تدرك مدى صعوبة  ما جعلها 

 إصالح السياسات يجب أن يحدث عىل مستويات أعىل بحيث يؤثر عىل العقليات  
ّ
المجتمع الذي تشارك فيه. وهي تعتقد أن

ي تحقيق المساوا
ي المغرب. واأليديولوجيات الفردية وذلك بدافع من رغبتها ف 

  ة الحقوقية ف 

 

ي الجامعة.   18عندما بلغت  رانيا سن  
ي التخصص الذي تريد دراسته ف 

ي التفكير ف 
وكونها الشخص الذي   عاًما، بدأت ف 

ي العلوم السياسية. 
، قررت رانيا التخصص ف  ي متابعة هذا   يريد قيادة التغيير

عارض بشدة من قبل محيطها لرغبتها ف 
ُ
كانت ت

 الرجال سيأكلونها حية.   قالوا لها  المجال. 
ّ
ي السياسة وأن

ي عىل رانيا أن   إنه ال مكان للمرأة ف 
بالنسبة لهؤالء األشخاص، كان ينبع 



ي السياسة   تتجه نحو الطب ألنها  وظيفة أكير "أنوثة".و
وها أن الدخول ف  ي المغرب، فقد أخير

نظًرا لكونها حقيقة صعبة ف 

 ىل ما تريد. سيجعلها تفعل أشياء تتجاوز أخالقها لتحصل ع

 

المتعلقة  القوانير   بعض  تطبيق  تغيير  تريد  األمومة كونها  طالبة  ي 
ف  باالستثمار  المغربية  الحكومة  رانيا  تنصح  كما 

ي تزويد الطفل بالدعم الماىلي والتنشئة السليمة.  بالمرأة. 
ي دعم النساء عند إنجاب طفل، كما ينبع 

نظًرا ألن  وهي تعتقد أنه ينبع 

ي  عدد النساء العامال 
ا خطة لألرامل والمطلقات اللوات 

ً
ح رانيا أن تضع الحكومة أيض ا، تقي 

ً
ت أو المستقالت مالًيا ال يزال منخفض

 عىل أزواجهن. 
ً
ات   كنَّ يعتمدن ماليا ي تقديم النساء كنظير

فوجود خطط توفر للمرأة بعض فرص العمل سيكون الخطوة األوىل ف 

  قويات ومتساويات مع الرجال. 

 

حدث.فهي باإلضافة إىل  
ّ
 رانيا الفتيات عىل الت

ّ
 تؤمن بشدة بالوقوف والنضال من أجل حقوق اإلنسان.  ما سبق،  تحث

التحدث حت  تحققها.  تكون قادرة عىل  أن  الفتاة متحمسة ألفكارها، يجب  تكون  لسن   ألنه عندما  الفتيات  أن  رانيا  تعتقد 

التوق مع  التوافق  دائًما  ء وال يجب عليهن  ي
بأي سر أنه يجب عليهن ذلك.كمامدينات ألحد  لمجرد  المجتمعية  تنصح   عات 

ء   ي
لو لم يحدث سر ي حالة ندم، حت  

نعيشها ف  ة وال يجب أن  الحياة قصير أكمل وجه ألن  بأن يعشن حياتهن عىل  الفتيات 

ي يردنها. 
  بالطريقة الت 

 

ي أثرت علي
ي الممارسات المدرسية الت 

ي   ها. وكونها تخرجت مؤخًرا من المدرسة جعل رانيا تفكر ف  ولتجنب التأثير السلتر
وتقول إنه عندما يقوم المعلم بتعليم فصل دراسي بعقلية معينة تجاه   عىل الفتيات، تعزز رانيا فكرة تدريب معلمي المدارس. 

ه من خالل التدريب   الفتيات، وبما يتوافق مع األعراف المجتمعية، فإن هذا سيؤثر سلًبا عىل الفتاة. 
ّ
، يجب  وتضيف أن ي اإليجاتر

ي الفصل وكيف يعاملون طالبهم. 
يجب أن يكونوا   أن يكون المعلمون قادرين عىل إبعاد أيديولوجياتهم السابقة عّما يقولون ف 

هم بسهولة بالغة.  ي ذلك العمر ويمكنهم تغيير طريقة تفكير
وي    ج لفكرة المساواة ألن الطالب مرنون ف   قادرين عىل الي 

 
ا سليمانهذه القصة من تأليف تمار   

 


