
1االقيیاددةة االنسائيیة – لماذذاا يجب أأنن تهھھتمواا؟ 

ما االذيي نتحدثث عنه عندما نقولل "االقيیاددةة االنسائيیة"؟ 

لقد وواافقت على أأنن أأبدأأ هھھھذهه االندووةة بشئ من االتفكيیر حولل ما االذىى نتحدثث عنه 
عندما نقولل  " االقيیاددةة االنسائيیة". هھھھذاا تساؤؤلل معقد يمكن االولوجج إإليیه من عدةة ززوواايا. 
لكن االنقطة ااألوولى االتي يجب أأنن توضح هھھھي ما إإذذاا كنا نتحدثث عن أأىى اامرأأةة تتولى 

االقيیاددةة في أأيي مجالل٬، أأمم نتحدثث من منظورر سيیاسي معيین٬، أأال ووهھھھو االمنظورر 
االنسويي٬، في االقيیاددةة ؟ ووكال االموضوعانن مهھھمانن٬، لكن غالبا ما يختلطا٬، ووهھھھذاا االخلط 
قد يسبب اااللتباسس. أأحيیانا نقولل: االقيیاددةة االنسائيیة٬، في حيین أأننا نتحدثث حقيیقة عن 

االقيیاددةة من االمنظورر االنسويي٬، ووحيینهھھا عليینا اانن نسميیهھھا كذلك. في أأووقاتت أأخرىى 
نتحدثث عن االنساء كقيیاددياتت ووما يكشف عنه ذذلك بشكل عامم٬، لكننا عندهھھھا يجب أأنن 
نوضح أأنن هھھھذاا سؤاالل مرتبط جداا بالسيیاقق .حيیث ال يوجد نوعع ووااحد فقط  من "االقيیاددةة 
االنسائيیة ". فالسيیاقق االذىى يتحدثث عنه االشخص٬، ووأأيي االنساء يتوليین االقيیاددةة٬، ووفي 

أأىى موااضيیع٬، ووفي أأىى حقل ووأأىى ددوولة٬، ووفي أأىى لحظة ززمنيیة٬، هھھھذاا كله مهھھم. 

إإنن االكثيیر من االقيیاددااتت االنسائيیة عبر االقروونن كانت غيیر مرئيیة٬، ألنن  سؤاالل االقيیاددةة تم 
عرضه من خاللل منظورر تقليیدىى للنوعع ااالجتماعي يسيیطر عليیه نماذذجج ووفرضيیاتت 

ررجاليیة حولل ما االذىى  كانن مهھھما٬، ووأأين تكونن االقيیاددةة – ووفي االعاددةة  تم تعريفهھھا  فقط 
في االمجالل االعامم. وو من االمفاررقاتت٬، أأنن بعض ااالنتقاددااتت االنسوية لمفهھھومم االقيیاددةة٬، قد 

أأكدتت هھھھذاا ااألساسس االرجالي ألنهھھا تعرفف مصطلح "االقيیاددةة" فقط بنماذذجج االهھھيیمنة 
ووااالستبداادد٬، وولهھھذاا تنحو غالبا التجاهه ررفض ذذااتت االمفهھھومم باعتباررهه " مضادد للنسوية ". 

حيیث اانن بعض االنسوياتت فشلن في ررؤؤية االطرقق ااألخرىى االتي قد تماررسس بهھھا االقيیاددةة٬، 
ووبالخصوصص من قبل االنساء. 

رربما قامت بعض االنساء بتولي االقيیاددةة على االدوواامم. حيیث كانن هھھھناكك نساء يتوليین 
االقيیاددةة أأوو يسعيین ليیقدنن٬، ووغالبا ما ااقتصر ااألمر على ااألسرةة وو"االمجاالتت االخاصة" 
للمجتمعاتت االمحليیة٬، لكنهھھن مع ذذلك كن يقدنن. تمكنت االنساء من فض االنزااعاتت٬، 

ووإإيجادد االحلولل لمشكالتت االمجتمع٬، كما ااستطعن جمع االناسس معا لتحقيیق شىء ما٬، 
سوااء كانن ذذلك االشىء هھھھو إإضاءةة رركن ما من االشاررعع لمنع أأنن تصدمم االسيیاررااتت 

ااألططفالل٬، أأوو كانن االعمل لمنع بناء االمنشآتت االنوووية٬، إإنهھھن ددووما يقمن بتحديد ااألوولوياتت 
(االخيیاررااتت االصعبة) أأوو يدبرنن االميیزاانيیاتت االمحدووددةة. على سبيیل االمثالل٬، عند االنظر إإلى 

ما تفعله االنساء في حاالتت االصرااعاتت االمسلحة٬، هھھھنالك ددووما تلك االعمليیة االتي 
تتوالهھھھا بعض االنساء حيیث يتحملن مسؤووليیة بقاء ااألسرةة مجتمعة معا٬، وويساعدنن 

االمجتمع على االنجاةة٬، وويتحدثن مع نساء أأخرياتت عابرااتت للحدوودد االتي كثيیراا ما تشكل 

1 تشاررلوتت بانش: "عمن نتحدثث عندما نقولل االقيیاددةة االنسائيیة٬، االقيیاددةة االنسائيیة – لماذذاا يیجب أأنن تهھتمواا؟"٬، معهھد االقيیاددةة االنسائيیة٬، ااجتماعع في معهھد 
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كراامة االذكر حاجزاا أأمامم عبوررهھھھا. ووررغم ذذلك تبقى تلك االقيیاددةة االنسائيیة  خفيیة على 
االمستوىى االرسمي. 

تكمن االمشكلة في أأنن االنساء غالبا ما لم يكن لديهھھن ال االقدررةة ووال ااالعتراافف 
االرسمي االذىى يتماشى مع االمهھھامم االتي يؤددينهھھا. لذاا فإنن مسألة ااالعتراافف بما تفعله 

االنساء٬، ووإإعطاؤؤهه تأثيیراا أأكبر هھھھو أأمر جوهھھھرىى فيیما يتعلق بالقيیاددةة االنسائيیة. ااننا في 
حاجة إإلى االنظر في كيیفيیة نقل االنساء االقيیاددياتت إإلى موااقع ااكثر قوةة ووتاثيیراا على 

االعالم٬، وو كيیف ننقل االقيیاددةة االتي تقومم بهھھا االنساء٬، ووكذاا ااألفكارر وواالتجارربب االتي 
يمتلكنهھھا إإلى ددااخل  االمجالل االعامم  بقوةة أأكبر٬، ووكيیف نعطى االنساء ااعتراافا أأكبر٬، 

ووسلطة أأووسع٬، وونفوذذااً أأكبر على االمجالل االعامم. االمشكلة ال تكمن في أأنن االنساء لم 
يتوليین االقيیاددةة٬، بل في عدمم االسماحح لهھھن بالقيیاددةة بالقدرر االكافي في االمجاالتت 

االعامة٬،٬، حيیث تتخذ االقرااررااتت االتي تحددد سيیاقق حيیوااتنا جميیعا. 

عند االنظر إإلى االقيیاددةة االنسائيیة ندرركك أأنن هھھھناكك أأنوااعا مختلفة٬، ووأأنماططا ووميیاددين 
مختلفة للقيیاددةة. ووغالبا ما تكونن تصوررااتنا للقيیاددةة ضيیقة - ووتركز فقط على االساسة 
االمنتخبيین أأوو االمداافع صاحب االشخصيیة االكارريزميیة االذىى يمتطى حصانه " ليینقذ" 

االجميیع. لكن هھھھناكك أأنوااعع عديدةة من االقاددةة٬،  رربما يكونن االمداافعونن عن االقضايا االعامة 
وواالسيیاسيیونن هھھھم ااالكثر ظظهھھورراا٬، ووهھھھذاا االنوعع من االسلطة مهھھم لتقدمم ااألهھھھداافف 

االنسوية. لكن هھھھناكك اايضا االقيیاددةة االمؤسسيیة٬، وواالقيیاددةة في ااددااررةة االمنظماتت٬، وواالدفع 
إإلى ااألمامم بمختلف هھھھيیاكل مجتمعنا. كما اانن هھھھنالك قيیاددةة فكرية٬، ووفنيیة٬، ووثقافيیة٬، 

ووقيیاددةة ررووحيیة٬، ووأأيضا قيیاددةة تقنيیة ووعلميیة ..االخ.  فهھھناكك تنويعاتت مختلفة على 
"االقيیاددةة" في أأماكن مختلفة ووألهھھھداافف متعدددةة. إإنن ما تفعله االقائدةة  في االغالب يتحددد 

ليیس فقط  بشخصيیتهھھا٬، وولكن أأيضا بما لديهھھا من فرصص٬، إإضافة إإلى االمجتمع االذىى 
تعيیش فيیه ووااحتيیاجاتت ذذلك االمجتمع٬، ووكل هھھھذاا يؤثر فيیما ينظر إإليیه باعتباررهه ااألكثر 

أأهھھھميیة وومن االممكن تحقيیقه. 

االقاددةة: هھھھل يولدوونن أأمم يصنعونن ؟ 
أأيا كانن مجالل عمل االقائد أأوو نوعع االقائد(ةة)٬، فإنن االقيیاددةة تنطوىى على االعمل لتحقيیق 

شىء ما٬، أأوو االتأثيیر في كيیفيیة عمله٬، أأوو كيیفيیة االنظر إإليیه في هھھھذاا االعالم - سوااءاا كانن 
صغيیراا أأوو كبيیراا. وواالقيیاددةة معنيیة بأمرين هھھھما: ااألفراادد االذين يأخذوونن االمباددررةة٬، أأوو 

االمقدررااتت االجمعيیة لمجموعة معيینة- سوااء كانت مجتمع٬، أأوو حركة٬، أأوو منظمة٬، ااوو أأمة-  
من أأجل خلق االتغيیيیر. وولكن كي  تبرزز  االقيیاددةة االجماعيیة٬، فهھھناكك أأفراادد يتولونن االقيیاددةة٬، 

إإما منفرددين أأوو مجتمعيین لتحقيیق ذذلك. إإذذنن من هھھھم هھھھؤالء االقاددةة؟ هھھھل وولدوواا أأمم 
صنعواا ؟ إإنن االجدلل حولل ما إإذذاا كانن االقاددةة يولدوونن أأمم يصنعونن رربما يكونن ذذوو أأهھھھميیة 

كبيیرةة للذين يعملونن في مجالل تنميیة االقيیاددةة مثلنا٬، لكنني أأعتقد أأنن ااألمرين يحدثانن٬، 
فالقاددةة يولدوونن وويصنعونن. فعلى منواالل االجدلل حولل االثقافة وواالطبيیعة٬، نحتاجج أأنن نلقي 

نظرةة على جانبي االعمليیة. 
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إإنن بعض االخصائص٬، وواالسماتت٬، وواالموااهھھھب االمتعلقة بالقيیاددةة تظهھھر بشكل ططبيیعي لدىى 
بعض االناسس ووتكونن أأشبه بالقدررااتت االموسيیقيیة لدىى االبعض. على سبيیل االمثالل٬، إإذذاا 

نظرتت إإلى أأسرتك أأوو مجتمعك٬، سترىى/ين أأنن هھھھناكك بعض ااإلناثث (وواالذكورر) االذين 
يظهھھروونن سماتت قيیاددية٬، فهھھم قد ينظمونن مجموعتهھھم وويبرززوونن بطريقة أأوو أأخرىى٬، حتى 
لو كانواا في االراابعة أأوو االخامسة من عمرهھھھم. يجب  أأال ننكر أأنن هھھھناكك بعض االمهھھاررااتت 
وواالخصائص االمفيیدةة بصفة خاصة في االقيیاددةة وواالتي يمتلكهھھا فئة من االناسس٬، فمثلما 

يجيید االبعض االغناء فإنن االبعض ااآلخر ال يجيیدهه. ووستكونن كاررثة إإذذاا قلنا أأنن االجميیع 
يستطيیعونن االغناء بنفس االجوددةة٬، أأووحاوولت أأنن تصنع مني مغنيیة٬، سوفف تكونن في 

مشكلة كبيیرةة حيینهھھا. على ذذااتت االمنواالل فإننى ال أأعتقد أأنن أأىى شخص يستطيیع أأنن 
يكونن قائداا٬، كما ال يوجد سبب يمنع أأيي شخص من أأنن يصبح قائداا. إإنن جزءاا من 

االمشكلة يكمن في أأنن االمجتمع يميیل إإلى أأنن يحولل مهھھاررااتت االقيیاددةة إإلى لغز٬، بقصرهھھھا 
على قلة من ااألفراادد٬، وواالذين ينظرإإليیهھھم الحقا ووكأنهھھم أأفضل من سوااهھھھم. لكننا إإذذاا  

نظرنا إإلى مهھھاررااتت االقيیاددةة على أأنهھھا ملكة تتبابن في ددررجاتهھھا بي ااألفراادد وويمكن االبناء 
عليیهھھا٬، ووددعمهھھا ووتحسيینهھھا٬، ألنهھھا مهھھاررااتت يحتاجهھھا االمرء في هھھھذاا االعالم٬، ال لتجعل 

ااحدهھھھم في مرتبة أأعلى من ااآلخرين٬، عندهھھھا رربما يكونن لدينا ططريقة أأفضل للتعامل 
مع االقيیاددةة. 

هھھھناكك قاددةة ططبيیعيیونن في كل مكانن٬، في االمجموعاتت االعرقيیة ووااالثنيیة٬، ووفي االطبقة٬، 
ووااألسرةة٬، وومناططق االسكن ووأأماكن االعمل ...االخ.-  إإناثا ووذذكورراا. لكن عواامل متعدددةة 

تؤثر فيیما يمكن أأنن يفعله االناسس بامكانيیتهھھم االقيیاددية٬، ووما إإذذاا كانت ستتطورر٬، ووكيیفيیة 
حدووثث ذذلك االتطورر. ووفي إإططارر هھھھذاا ااإلددررااكك٬، يتم صناعة االقاددةة٬، حيیث اانن بعضهھھم يتلقونن 

االدعم وويعطونن فرصا عديدةة ليیطورروواا قدررااتهھھم االقيیاددية٬، 
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في حيین أأنن االبعض ااآلخر يبقى محدوودداا٬، مثبط االعزيمة أأوو حتى يقتل الددعائه االقيیاددةة. 
في بعض ااألماكن ااآلنن٬، ووكما كانن االحالل مع االساحرااتت في االماضي٬، تقتل بعض 

االنساء لتوليیهھھن االقيیاددةة٬، كما يحدثث مع بعض االرجالل أأيضا. حيیث يلعب االجنس٬، 
وواالعرقق٬، وواالطبقة وواالتقاططعاتت بيین تلك االعواامل إإضافة إإلى عواامل ااخرىى مثل االمكانن 
وواالتوقيیت االزمني كلهھھا تلعب ددوورراا كبيیراا في تحديد كيیفيیة تطورر االقيیاددةة لدىى أأحدهھھھم٬، 
ووما إإذذاا كانت سيیتم ااالعتراافف بهھھذهه االقدررااتت ددعمهھھا أأوو تثبيیطهھھا. في االوالياتت االمتحدةة 

على سبيیل االمثالل٬، يسمح للشخص بانن يصبح قائداا "للمصالح االخاصة" لمجموعتكم 
ذذااتت االهھھوية االمعيینة٬، على أأساسس االجنس٬، وواالعرقق٬، وواالدين٬، وواالتوجه االجنسي٬، أأوو أأىى 

عواامل أأخرىى. ررغم ذذلك فإنه وولسبب ما فإنن االمجموعة االمسيیطرةة (االذكر ااألبيیض٬، 
االمتباين جنسيیا وواالمسيیحي) هھھھو عاددةة ما ينظر االيیه على أأنه " موضوعى" وومؤهھھھل 

ليیقودد االمجتمع بأكمله. 

تحددد قيیم االمجتمع من يحصلونن على االدعم٬، وومن يكرمونن٬، أأوو يقتلونن نتيیجة 
لقدررااتهھھم االقيیاددية٬، ووكذاا تحدددهه تعصباتت االمجتمع٬، ووترااتبيیته االهھھرميیة ووبناهه االهھھيیكليیة. 

ووإإذذاا أأررددنا قيیاددةة أأكثر شموال في مجتمعنا٬، عليینا االنظر في إإمكانيیة حصولل االقاددةة 
االمختلفيین على ااالعتراافف٬، وواالدعم٬، ووكيیفيیة حصولهھھم عليیهھھما٬، ووأأنن نسعى للتغيیيیر في 
تلك االهھھيیاكل وواالقيیم . حيیث أأنن براامج تنميیة االقيیاددةة االنسائيیة يمكنهھھا تناوولل ذذلك.  إإننا ال 
نحولل االنساء إإلى قيیاددياتت ٬، لكن بمقدووررنا اانن نوفر لهھھن االفرصص لتحسيین ووددعم االقيیاددةة 

االنسائيیة حتى تصبح أأكثر ووضوحا ووقابليیة للنمو. وويمكننا االعمل لتغيیيیر مناخخ االمجتمع 
ليیصبح أأكثر قبوال للقيیاددةة االنسائيیة٬، حتى يغدوو االتعامل مع االنساء االقيیاددياتت أأكثر جدية 

وويحصلن على فرصص أأكثر لالستجابة لهھھن وولمماررسة االنفوذذ. 

لماذذاا عليینا أأنن نهھھتم؟ 
لماذذاا عليینا أأنن نهھھتم إإذذاا ما حصلت االقيیاددياتت على مزيد من ااالعتراافف وواالقوةة في 

االمجتمع؟ ووما االفرقق االذيي قد يحدثه ذذلك؟ إإذذاا كنت مهھھتما/ةة بما يحدثث في االعالم من 
حولك٬، محليیا أأوو عالميیا٬، عليیك ااالهھھھتمامم بالقيیاددةة االنسائيیة كمصدرر محتمل إلحدااثث 

االتغيیيیر. ذذلك أأنن االعالم في حاجة ألنن تضطلع االنساء بالمزيد من ااألددوواارر االقيیاددية. حيیث 
أأنن االنساء في هھھھذهه االلحظة من االتارريخ يحضرنن إإلى ططاوولة االحواارر ووجهھھاتت نظر ووقيیم 

جديدةة٬، وواالتي باستطاعتهھھا أأنن تعيید إإحيیاء ووتحويل االنقاشاتت وواالخيیاررااتت في عالم مهھھددد 
بالتدميیر االذااتى االمبني على ماضى قيیاددةة ذذااتت ططابع ذذكوررىى غالب. وومن االوااضح أأنه 

قد يصعب عليینا تصورر أأنن االنساء قد يقمن بما هھھھو أأسوأأ٬، وولهھھذاا من االمحتمل أأنن نجربب 
ااالمر. ووهھھھذهه ليیست حجة  بيیولوجيیة بل هھھھى تارريخيیة٬، وومبنيیة على أأنن االنساء لديهھھن 

ووعلى مدىى قروونن تجارربب مختلفة عن االرجالل إإضافة إإلى ااستباعدهھھھن بشكل عامم عن 
االسلطة٬، لذاا فانه ووعلى ااالقل في هھھھذهه االحظة من االتارريخ٬، تقدمم االقيیاددةة االنسائيیة 

فرصا للتغيیيیر. 

إإنن االنساء في ووضع مهھھم يمكنهھھن من أأنن يجلبن إإلى االطاوولة مختلف االتجارربب االتي قد 
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تقودد إإلى إإيجادد خيیاررااتت مختلفة لعالمنا. بيینما ال توجد حتميیة ألىى من ذذلك أأوو أأيي 
ضرووررةة بيیولوجيیة٬، إإال أأنن هھھھناكك توجهھھا لدىى االنساء لخلق أأساليیب قيیاددةة أأكثر تعاوونا. مرةة 

أأخرىى٬، ووعند االنظر إإلى االصرااعاتت ااالثنيیة٬، سوااء في االشرقق ااالووسط٬، أأوو رروواانداا٬، أأوو 
االصومالل٬، أأوو فيیما كانن يعرفف بيیوغوسالفيیا٬، كانت االنساء باألساسس هھھھن االالئي عبرنن 

االحدوودد ااالثنيیة٬، وو حاوولن خلق االحوااررااتت االتي قد تخترقق بعضا من تلك االصرااعاتت 
االعنيیدةة. لم يكن كل االنساء ٬، وولم يتم ذذلك ددوونن أأيي ررجالل٬، وولكن في االغالب٬، كانت 

االقيیاددةة االنسائيیة هھھھي االتي تمهھھد االطريق للسالمم ووتعمل على خلق إإمكانيیاتت جديدةة 
في ااألماكن االتي تشهھھد أأصعب االصرااعاتت. 

قد تتطرقق االقيیاددةة االنسائيیة أأيضا إإلى االحاجة إإلى منهھھج أأكثر تكامال ووشموال للتعامل 
مع قضايانا ااالجتماعيیة االيیومم. حيیث أأنن تجارربب االنساء عموما تجلب االعامم وواالخاصص معا 

بدررجة أأكبر مما يفعل االرجالل٬، وواالنساء عاددةة ما ااضطرررنن إإلى االعمل من أأجل رربط 
ااالشيیاء مع  بعضهھھا. إإنن هھھھذاا هھھھو ما يحتاجه عالمنا االتخصصي وواالمتشظي. ووبالطبع٬، 
آآمل أأنن االنساء االالئى ااستبعدنن من االسلطة من قبل٬، سيیكونن لديهھھن قدرراا أأكبر من 

االحساسيیة لمهھھمة االعمل من أأجل ضم االجميیع. وولكن ذذلك ليیس محتما٬، حيیث أأنن 
ماررجريت تاتشر٬، لم تكن جيیدةة في ذذلك ووبعضا االنساء االقيیاددياتت اايضا لم يكن جيیدااتت 
كذلك. لكن بشكل عامم لدىى االنساء نمط يقترحح اانن لديهھھن ررؤؤية ااكثر شموليیة للحاجة 

النن يكونن االجميیع ضمن تلك االعمليیة. إإنن نموذذجج االهھھيیمنة االذكوررية٬، حيیث يرغب شخص 
ااوو مجموعة ما في اانن تحتل مكانا أأعلى من ااآلخرين٬، هھھھو جزء من ااززمة االهھھيیمنة 

االمبنيیة على ااالختالفاتت وواالتي نوااجهھھهھھا في عالم االيیومم. يمكننا أأنن نأمل أأنن االنساء قد 
يتبنيین نماذذجج قيیاددةة أأقل هھھھيیمنة٬، بهھھا مزيد من االجماعيیة وواالتعاوونيیة. تلك االنماذذجج االتي 
تنحو إإلى جلب االمزيد من االناسس إإلى تلك االعمليیة على أأسس أأكثر مساووااةة٬، ووهھھھذاا 

سيیؤددىى إإلى االحصولل على االمزيد من ااألفكارر على االطاوولة ووإإعطاء االمزيد من االناسس 
فرصة االمساهھھھمة في االحلولل االتي يتم اابتكاررهھھھا. 

أأخيیراا٬، عليیك أأنن تهھھتم بالقيیاددةة االنسائيیة ألنن االتمثيیل هھھھو أأمر أأساسي في االديمقرااططيیة 
وواالعداالة. حتى ووإإنن لم يكن االحصولل على نساء أأكثرفى االقيیاددةة االمعترفف بهھھا على كل 

االمستوياتت ال يحقق ااختالفا كبيیراا االسيیاسة٬، حيیث اانه ال يمكننا ااالددعاء اانن لدينا 
دديمقرااططيیة في هھھھذهه االبالدد ااوو في معظم االعالم عندما يكونن تمثيیل االناسس في 

االسلطة شديد ااالنحراافف. هھھھذاا سؤاالل متعلق بالجنس٬، كما هھھھو متعلق أأيضا بالعرقق٬، 
وواالطبقة ووعواامل أأخرىى. إإذذاا كنا نؤمن بالديمقرااططيیة ٬، فإنن االتنوعع االكامل للسكانن 

االمتأثرين يجب اانن يحظى بصوتت أأكبر. هھھھذاا ااألمر يتم ااالعتراافف به مؤخراا بصوررةة متزاايدةة 
على االمستوىى االدوولي٬، في بعض االدوولل االتي تختبر مجموعة كبيیرةة من االوسائل 
لخلق نظم االكوتاتت٬، في أأجزااء مختلفة من االعمليیة ااالنتخابيیة من ااسكندنافيیا إإلى 

ااالررجنتيین إإلى االهھھند وومؤخراا فرنسا. إإنن االوالياتت االمتحدةة ال ززاالت متأخرةة في اانن 
تعترفف ببساططة اانن االديمقرااططيیة ال يتم إإددررااكهھھا ااذذاا كانن االكثيیر من االسكانن مبعدين من 

عمليیة ااتخاذذ االقراارر. 
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االقيیاددةة االنسائيیة االعالميیة: 
قضى مركز االقيیاددةة االنسائيیة االعالميیة االعقد االماضى يعمل على تعزيز االقيیاددةة 

االنسائيیة ووعلى أأنن يأتى بالمزيد من ااألصوااتت االنسائيیة إإلى ددااخل جدوولل ااألعمالل 
االعالمي٬، خاصة حولل حقوقق ااإلنسانن. فعندما نلقي نظرةة على االتغيیرااتت االتي أأحرززتهھھا 

االنساء في االميیاددين االعامة٬، نجد أأنن هھھھناكك ااآلنن ووبطريقة ما قبوال أأكثر للقيیاددياتت فيیما 
يسمى بالموااضيیع "االناعمة". حيیث نجد االنساء في ااألمم االمتحدةة على سبيیل 

االمثالل٬، على ررأأسس االوكاالتت االتي تتعامل مع قضايا االسكانن٬، وواالالجئيین٬، ووااألططفالل٬، 
ووحقوقق ااالنسانن. لكن االنساء ال يشاهھھھدنن كقائدااتت في معظم  االموااضيیع االصعبة مثل 

خفض االتسلح ووااألمن االقومي٬، أأوو في االمؤسساتت االماليیة مثل االبنك االدوولى 
ووصندووقق االنقد االدوولي. أأرريد أأنن أأررىى االنساء على ررأأسس هھھھذهه  االوكاالتت حتى يتحدينهھھا 

لتصبح مختلفة٬، ووجزء من تحديهھھن لهھھا يكمن في ااخترااقق مفهھھومم أأنن تلك االوكاالتت 
تنطوىى على  قدرر من االسلطة أأكبر من قدررةة االنساء على االتعامل معهھھا. هھھھذهه ووااحدةة 

من االمهھھامم أأمامم االنساء ليیتحركن قدما باتجاهه االمجاالتت االصعبة مثل االتمويل٬، 
وواالتجاررةة٬، وواالدفاعع ووخفض االتسلح. 

إإننا نحتاجج أأيضا إإلى معالجة مسألة تغيیيیر االمناخخ لكي تتمكن االنساء من االقيیاددةة. 
وومالذىى يعنيیه حقا أأنن نخلق مناخا حيیث نفترضض أأنن االقيیاددةة االنسائيیة ستكونن فيیه 

ظظاهھھھرةة ططبيیعيیة ووعاددية في مستوياتت االمجتمع االمختلفة. لقد حدثث هھھھذاا في بعض 
االدوولل ااالسكندنافيیة االتي لديهھھا نساء أأكثر من االرجالل في مجالس ووززرراائهھھا. وونحن نعلم 

أأنه لكي تكونن االقيیاددةة االنسائيیة مختلفة ووتصنع فرقا في االسيیاسة٬، يجب أأنن تكونن 
أأكثر من مجردد أأفراادد منعزليین يحصلونن على االسلطة. إإنن االدررااساتت االسيیاسيیة تظهھھر 
اانه عندما تشكل االنساء االكتلة االحرجة (وواالتي تحددد في االعاددةة ما بيین 25-30%)٬، 
فإنن االمناخخ يتغيیر حيیث تتمكن االنساء من إإحدااثث فرقق ااكبر ووال يصبحن مجبرااتت ألنن 

يشبهھھن االرجالل ليیوااصلن حيیاتهھھن. 

إإنن هھھھذاا هھھھو االوقت االمناسب لمزيد من االقيیاددةة االنسائيیة٬، حيیث أأنن هھھھذهه االفرصة تأتي 
بعدةة ططرقق في ظظل أأززماتت ززماننا االحالي وواالتي تخلق سيیاقا جديداا تتمكن فيیه االنساء 
من االقيیاددةة. إإنن نهھھاية االحربب االباررددةة ووتوسع االعولمة تحدتت االعديد من االنظم االقديمة٬، 

ووخلقت االحاجة إإلى فكر جديد ووووسائل جديدةة للفعل. ووبشكل مماثل فإنن االنزااعاتت 
وواالحرووبب االمدنيیة االمستعرةة في االعقد االماضي وواالتي كانن االقتالل فيیهھھا يتم في ددااخل 

ااالررااضي االمدنيیة قد أأددىى لمشارركة االنساء في صناعة االسالمم  ووإإبراازز ندااءااتت إإلى 
اايجادد مقاررباتت جديدةة للتعامل مع  ااالززمة٬، مما أأددىى إإلى تزاايد ااالهھھھتمامم بدوورر االنساء 
في صناعة االسالمم. هھھھذاا االموضوعع قد ووصل إإلى مجلس ااالمن االتابع لالمم االمتحدةة 

في االعامم االماضي( تشرين ااألوولل- أأكتوبر 2000). لكن مثل تلك االفرصص يجب اانن تؤخذ 
بجدية لتحدثث تحوال في ااالجندةة بالنسبة لدوورر االنساء حتى يحصلن على نوعيیة 

االسلطة االتي ال تمكنهھھن فقط من ااالستجابة لالززماتت٬، بل تمكنهھھن اايضا من تغيیيیر 
االظرووفف االتي قاددتت لألززمة في ااألساسس. إإنن االتحدىى االذىى يوااجهھھنا هھھھو أأنن ننقل 

االقيیاددةة االنسائيیة إإلى االخطوةة االقاددمة. كما أأنن على االنساء أأنن يفعلن أأكثر من مجردد 
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تنظيیف االفوضى االتي صنعتهھھا االقيیاددةة االذكوررية للعالم ووتحدىى سيیاستهھھم٬، يجب عليینا 
أأنن نأتي باططرووحاتت بديلة ووووسائل للعمل٬، قد تقودد  االعالم إإلى مكانن مختلف. إإنن 
االرهھھھانن كبيیر وويبدوو أأنه من االمعقولل بقدرر كافف أأنن نهھھتم بإمكانيیاتت االقيیاددةة االنسائيیة 

على االمستوىى االمحلي وواالعالمي. 
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