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الكتاب عىل ثناء

النسائية القيادة مجلس نجاح جاء الكتاب، هذا من املستفادة الدروس بفضل
ويمكن عاتنا. توقُّ من كثريًا أبعَد وايد وورلد واي يونايتد ملنظمة التابع الوطنية

الكتاب! هذا بقراءة تبدأ أن فقط عليك مماثل، بنجاٍح تحظى أن ملنظمتك

االسرتاتيجية، األسواق مدير بولسن، ليندا
نيويورك نيويورك، وايد، وورلد واي يونايتد منظمة

الحكيم، الكتاب هذا من سيستفيد املانحني تثقيف عملية يف منخرٍط شخٍص أي
تصميم كيفية بخطوة خطوة الكتاب هذا يوضح بالقصص. امليلء الواضح،
القيادة إىل وصوًال املؤقتة، املنح تقديم رعاية من بدءًا املرأة، وضع تعزيز برامج

الكاملة. الخريية

جيفنج بولدر منظمة َسا مؤسِّ إلينجر، وكريستوفر آن
موني، ذان مور ومجلة تايمز أورديناري إكسرتا إن
ماساتشوستس بوسطن،



الخريي والعمل املرأة

بوضوٍح يرسد أنه كما النسائية، التمويل لحركة كبريًا مورًدا الكتاب هذا يوفر
املرأة. عطاء منهاج وبساطٍة

ساكس؛ بجولدمان السابقة الرشيكة زينر، جاكي
نيويورك نيويورك، املرأة، تمويل شبكة رئيس نائبة

أن يندر العطاء، ودوائر النسائي الخريي العمل عجلة بدفع األمر يتعلق عندما
املجال. بهذا واملعرفة الشغف يف املؤلِّفات هؤالء يضاهي َمْن القادة ِمن تجد
بينما خريي، لهدٍف األموال من املزيد بجمع يهتم من لكل الكتاب بهذا أويص

مجتمعنا. يف املهمة التغريات نفسه الوقت يف يعالج

أعمال ورائدة الخريي، العمل مجال يف ناشطة جاري، ترايس
ومؤلِّفة اإلرث؛ ومستشارة الربحية، غري املنظمات مجال يف
تكساس هيوستن، امللهم»، الخريي «العمل كتاب

اإلبداعية الحيوية نظرتهن املجال يف محنكات خبريات تعرض الكتاب، هذا يف
الكاتبات وتُقدِّم الخريي. العمل يف قوٍة من تمتلكه املرأة أصبحت ما حول
املوظفني، مع واستخدامها العمل، ملضاعفة املتميزة العمل ورش من صفحاٍت

األوقات. كل يف للقراءة صالح كتاب إنه الطالب. أو املانحني، أو األمناء، أو

كتاب ومؤلِّفة سابًقا، كونيكتيكت جامعة رئيس جاودياني، كلري
األمريكي االقتصاد الخريي العمل يدفع كيف العام: «الصالح
نيويورك نيويورك، الرأسمالية»، إنقاذ ويستطيع

من الخريي، العمل مجال يف ومدروًسا شامًال تعليميٍّا منهًجا الكتاب هذا يقدم
بها يستطيعون االستشاريني واألفراد املؤسسات يد يف قيِّمًة أداًة يكون أن شأنه

الخريية. إمكاناتهن كامل إىل الوصول من املانحات النساء تمكني
برشكة العمالء واستشاري املدير ثورن، دون
ماساتشوستس بوسطن، بريدج، سيلفر
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الكتاب عىل ثناء

والنساء الرجال يوجهن أن املؤلِّفات هؤالء استطاعت كامل، جيٍل مدى عىل
لكل مهمٌّ الكتاب فإن كذلك الصحيح، الطريق إىل التربعات بجمع املهتمني

الخريي. العمل بمستقبل املهتمني
رشكة ومدير مؤسس فليسنر، دبليو بروس
مينيسوتا مينيابوليس، فليسنر، وايل بنتز

األدواِت املجال، لهذا الجديدات سات املؤسِّ كتبتْه الذي الكتاب، هذا يُحدِّد تحذير:
مستعدون؟ أنتم فهل النسائية؛ الخريية األعمال إلطالق والجديدَة العمليَة

برشكة لالسرتاتيجيات التنفيذي الرئيس ويرت، ليزا
لكتاب شني ليزا مع املشارك واملؤلِّف كوميونيكيشنز، فنتون
العالم يف التغيري محرك النساء تُعترب ملاذا املرأة: «مكانة
نيويورك بروكلني، إليهن»، الوصول يمكن وكيف

بأن النساء من سنٍّا األصغر املتنوعة األجيال شعور سبب الكتاب هذا يوضح
ألقرانها. قدوة تصبح وأن الصفر من الخاصة الخريية رحلتها تؤسس أن عليها
كولومبيا، مؤسسة التنفيذي، واملدير الرئيس فرانسيس، بيفريل
مرييالند والية كولومبيا، مرييالند، مجتمع مؤسسة هوارد، مقاطعة

األجيال عرب النسائي الخريي العمل ر تطوُّ تتبُّع يف رائٍع بعمٍل الكتاب هذا يقوم
الخريية النسائية الهوية اختالف كيفية فهم الكتابيف نجح وقد العميق. وتأثريه
النساء تتوالها التي املتعددة األدوار خالل من وذلك الرجل، لدى نظريتها عن
مرور مع مؤثرة األدوار تلك تجعل التي الحياة مراحل وكذا التوازن، لتحقيق

الوقت.
االستشاري الفرع ،٢١ / ٦٤ قسم مديرة جولدسيكر، شارنا
نيويورك نيويورك، الخريية، برونفمان وتشارلز أندريا ملؤسسة
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الخريي والعمل املرأة

كان ما الخريي؛ النسائي للعمل املثري العالم دخول عىل تايلور مارثا ساعدتني
الناشطات جميع حياة عىل الكتاب هذا يؤثر سوف حياتي. تغيري يف سببًا
إىل االنضمام يف يرغبن من أو صغاًرا، أو كباًرا الخريي، العمل مجال يف
املرأة تحتاجها التي األدوات جميًعا ننتظره كنا الذي الدليل هذا يقدم الرَّْكب.
شكل تغيري عىل واملساعدة املؤسسات لتغيري ثرواتها قوة استخدام من لتتمكن

الحياة.
السابق والعضو الخريي، العمل مجال يف ناشطة بيكاس، جوي
كاليفورنيا أنجلوس، لوس أنجلوس، لوس مدينة مجلس يف

تحفيز بعد أخرى! مرًة النسائي الخريي العمل حركة سات مؤسِّ نجحت لقد
«إعادة كتاب طريق عن عاًما ١٥ من ألكثر النسائية الخريية باألعمال االهتمام
ملساعدة الهام الدليل وتايلور شو-هاردي لنا تُقدِّم التربعات»، جمع اكتشاف

الخريي. العمل خالل من العاَلم مستقبل تشكيل عىل املرأة
التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس ريمر، إلني
ماساتشوستس بوسطن، الخريي، العمل ملبادرة

العمل عن الكتب أهم أحد مؤلِّفات إنتاج من — الجديد الكتاب هذا يحتفي
مساعدة عىل اآلخرين وأعمال عملهن تركه الذي باألثر — النسائي الخريي
السقف ذلك م تَهشَّ ربما الخريية». لألعمال الزجاجي «السقف كرس يف املرأة
يحفز وسوف إنجازه. يتعني الذي العمل من الكثري هناك يبقى ولكن بالفعل،

لذلك! الالزمة بالجرأة تتحىل أن عىل املرأة الكتاب هذا

للتطوير، املساعد الرئيس نائب أُلتينكيمر، إل شرييل
إنديانا الفاييت، بوردو، جامعة

النسائي، الخريي العمل مجال رائدتَي لقب وتايلور شو-هاردي من كلٌّ تستحق
وصوفيا ليون، ماري مثل الخريي، العمل سات مؤسِّ من أسالفهن كان وبالتأكيد
باستخدام الفتيات كليات سن أسَّ الالتي — سكريبس براونينج وإلني سميث،
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الكتاب عىل ثناء

العمل فضائل أيًضا سيمجدن — جمْعنَها التي األموال أو الخاصة أموالهن
الحصول يف سرتغب منهن واحدٍة كل وكانت مارثا، سوندرا أسسته الذي الرائد

الكتاب. هذا من نسخٍة عىل
للتنمية، الرئيس نائب جاكسون، تريش
ماساتشوستس نورثامبتون، سميث، كلية

عىل املرأة تؤديه الذي الحاسم بالدور االهتمام أخرى مرًة املؤلِّفات هؤالء تثري
جميُع الكتاَب هذا يقرأ أن يجب الخريية. األعمال عاَلم ر تطوُّ يف متواصٍل نحٍو
يشاركون الذين واملوظفون واملؤسسية، التنظيمية والقيادات املجالس أعضاء
كتاب فهو العنوان، يوحي وكما النساء. سائر من املقدَّم الدعم حشد يف

جريء!

ومديرة سة مؤسِّ وولربايت، سينثيا
نيويورك وبسرت، وولربايت، مجموعة

هذا من سواءٍ حدٍّ عىل الربحية غري واملنظمات اإلدارة مجالس أعضاء سيستفيد
امللهمة. والقصص العملية والنقاط األساسية املبادئ من الشائق املزيج

جامعة العطاء، تخطيط مديرة ثورنتون، ديان
«مجلس إدارة مجلس وعضو توماس، سانت
تكساس هيوستن، املنح»، لتنظيم هيوستن

االعرتاف عىل الحصول وراء للمرأة التاريخيَّ السعَي الكتاُب هذا يتناول
الخريية. األعمال مجال يف الجوهري بوضعها

التنفيذي واملدير الرئيس دامن، ماي مارجريت
لكتاب املشاركة واملؤلفة والثروة، املرأة ملعهد
فلوريدا سيتي، بالم والعطاء»، والثروة «املرأة

11



الخريي والعمل املرأة

األعمال مجال يف للمبتدئات وكذا التنمية، لخرباء مثريًة قراءًة الكتاب هذا يُقدِّم
العاَلم تغيري يف ورغبتها الفطرية املرأة طبيعة عىل الكتاب يؤكد الخريية.
القيام كيفية حول العملية والنصائح امللهمة القدوة توفري عن فضًال وتحسينه،

بذلك.
مجال يف وناشطة مجتمعية متطوعة لودويك، كريستني
جامعة سة مؤسَّ إدارة مجلس عضو الخريي. العمل
النسائية الخريية األعمال ومجلس ويسكونسن

بعُد تعرتف لم التي واملجالس التربعات جامعي إليقاظ نفريًا الكتاب هذا يُطِلق
العمل ميدان يف العمرية الفئات مختِلف من النساء تؤديه الذي املهم بالدور

اليوم. الخريي
التطوير، قطاع رئيس جوتشالك، واندا
نرباسكا أوماها، الطفل، إنقاذ معهد

أحالم دمج كيفية حول الربحية غري املنظمات لجميع التوجيه الكتاب هذا يقدم
أصوًال يمتلكن اآلن النساء أصبحت حيث ودعمها؛ النسائية الخريية األعمال
التغيري تحفيز يف للمساهمة الالزم الحيوي والتنوع متعاطفة، ورًؤى قوية،

املجتمعي.

جرين، آند لوتس رشكة مديرة تشاو، جسيكا
الستشارات روكفلر بمكتب السابق التنفيذي واملدير
نيويورك نيويورك، الخريية، األعمال

واملمارسات الخاطئة والتصورات الشائعة األخطاء عىل الضوء الكتاب هذا يُلقي
أما النسائي. الدعم تراجع إىل أدَّت التي التمويل صناديق تنمية لعمليات السيئة
يمكن التي العملية واالسرتاتيجيات النصائح مئات فهو الكتاب يُقدِّمه ما أفضل
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الكتاب عىل ثناء

يف الناشطات وتطلعات وقيم احتياجات مع التواصل عىل املنظمات تساعد أن
املستمر. الدعم من املزيد تقديم عىل وتحفيزهن الخريي، العمل مجال

األول، التنمية مدير برادو، ديل إف لوريان
واشنطن والية سياتل، لألطفال، سياتل مستشفى مؤسسة
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املؤلِّفات عن

الخريي العمل «رائدة» بأنها شو-هاردي سوندرا كانرتي آند تاون مجلة وصفت
وهي: كتب، خمسة وتحرير تأليف يف وشاركت سوندرا، ألَّفت ١٩٩٥ عام منذ النسائي.
و«تأسيس الخريي»، العمل يف املرأة إمكانات تحقيق التربعات: جمع اكتشاف «إعادة
و«حلقات الخريي»، النسائي للعمل الطاغية و«القوة كتيب»، النسائية: العطاء حلقات
من تأمالت النسائية: العطاء و«حلقات التغيري»، إلحداث الشباب إلهام الشبابية: العطاء

سات». املؤسِّ
عاًما، وعرشين خمسٍة من ألكثر الخريي العمل تطوير مجال يف سوندرا عملت
تأسيس يف شاركت أو سوندرا ست أسَّ والدولية. الوطنية اإلعالم وسائل يف أعمالها وتُقتبس
األعمال معهد لتأسيس تايلور مارثا مع وتعاونت الربحية، غري املنظمات من العديد
إنديانا. جامعة يف الخريية األعمال مركز برامج أحد اآلن أصبح الذي النسائية، الخريية

الوطني االجتماع وترأست النسائي، الخريي العمل لنمو ًرا تصوُّ شو-هاردي وضعت
عام يف وطنية»، أجندة الخريي: والعمل «املرأة عنوان تحت املوضوع هذا حول األول

وينجسربيد. يف جونسون مؤسسة يف انعقد الذي ١٩٩٣
ترافريس، مدينة يف ١٩٩٩ عام يف األمة يف العطاء حلقات أوىل إحدى شكلت أن وبعد
عطاءٍ حلقَة املتحدة الواليات يف مدينٍة كلُّ تمتلك أن هو شو-هاردي حلم كان ميشيجان، يف
وساعدت املئات، إىل العطاء حلقات أعداد وصلت سنوات، عرش نحو مرور وبعد نسائية.

العطاء». حلقات «أم لقب عليها أُطِلَق حتى منها، العرشات إنشاء يف شو-هاردي
ومارثا شو-هاردي إنديانا جامعة يف الخريية األعمال مركز منح ،٢٠٠٨ عام يف
الخريي بالعمل النهوض يف االستثنائية للمساهمات تايلور شو-هاردي جوائز أوىل تايلور

النسائي.
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مجال يف املتطوعات الناشطات من أنها كما منتخبة، مسئولة شو-هاردي كانت
فخورة. وجدة كبار، أوالٍد لثالثة أُمٌّ أنها كما ترافريس، مدينة يف الخريية األعمال

العبًا تايلور مارثا كانت ويسكونسن، والية جامعة مؤسسة رئيس نائبَة وبوصفها
بني ومن املتحدة. الواليات يف املؤسسية الصبغة ذات املنظمات أنجح إحدى نمو يف رئيسيٍّا
األوىل الخمسة املراكز ضمن ويسكونسن-ماديسون جامعة تأتي الحكومية، الجامعات
ثالثني تجاوزت التي املؤسسة يف عملها فرتة وخالل الخاصة. الهبات ي تلقِّ حيث من
عام ويف الخريي. العمل يف املشورة وتقديم الرئيسية الكربى الهبات مجال يف عملت عاًما،
مجلس أول يَُعدُّ والذي للمنظمة، التابع النسائي الخريي العمل مجلس أسست ،١٩٨٨

كربى. مختلطٍة جامعٍة يف الضخمة للهبات
الجمهور إىل النسائي الخريي العمل رسالة نقل إىل حاجًة َة ثَمَّ أن مارثا رأت
سوندرا مع بالتعاون النسائية الخريية األعمال معهد تأسيس يف شاركت ثَمَّ ومن الوطني؛
إنديانا. بجامعة الخريية األعمال مركز من جزءًا اآلن أصبح الذي ،١٩٩١ عام شو-هاردي
الخريي العمل مجال يف املرجعي الكتاب وتايلور شو-هاردي كتبت ،١٩٩٥ عام يف
مئات من بوحٍي الخريي» العمل يف املرأة إمكانات تحقيق التربعات: جمع اكتشاف «إعادة
عام ويف الطرق. بمختِلف الوطني الصعيد عىل تغيرٍي إحداث إىل يسعني الالتي السيدات
النسائي للعمل الطاغية «القوة كتاب تحرير يف وتايلور شو-هاردي تعاونت ،٢٠٠٦
عنهما ونُقل النسائي، الخريي العمل حول مقالًة ثالثني من يقرب ما كتبتا كما الخريي».

النسائية. واملجالت الرائدة الصحف أهم يف
وخارجها، املتحدة الواليات أنحاء جميع يف عمل ورش ونظمت خطاباٍت تايلور ألقت
تطوير ملجلس النسائية الخريية باألعمال معنيٍة وطنيٍة مؤتمراٍت ثالثة أول ترأست كما
حصلت وقد األخرى. بعضاألماكن التدريسيف هيئة عضو منصب وشغلت التعليم، ودعم

الجوائز. من العديد عىل أعمالها
لوس يف ثقافيٍّا متنوعٍة منطقٍة يف تايلور ترعرعت ماديسون، يف مولدها بفضل
الثالث الجيل من وكانت ويسكونسن-ماديسون، والية جامعة يف تخرجت وقد أنجلوس.
وست جامعة يف املاجستري شهادة عىل وحصلت الجامعة، هذه يف يتخرج الذي عائلتها من
باملوسيقى تايلور تستمتع العايل. التعليم يف الخريي العمل عن أطروحتها عن فريجينيا

لشابَّني. وأُمٌّ متزوجة سيدة وهي والفنون،
الهبات، ملقدمي بالتيمور رابطة االتصاالتيف مدير منصب بودوان-شوارتز بايف تتوىل
الوطني املتحدث أنها كما الرشكات، ملنح وبرنامًجا مؤسسة ١٣٥ تضم رابطة وهي
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املؤلِّفات عن

كتاب تأليف يف وشاركت الهبات، ملقدمي اإلقليمية االتحادات ملنتدى العطاء حلقات باسم
خالل من الخريية األعمال و«تنمية الخريية» لألعمال املرأة دليل الشخصية: «الخطة
الطاغية «القوة كتاب من فصٍل تأليف يف شاركت ذلك، إىل باإلضافة العطاء». حلقات

الخريي». النسائي للعمل
يف امرأٍة ١٠٠ أقوى قائمة ضمن بودوان-شوارتز ريكورد دييل صحيفُة واختارت
٢٠٠٤ عام يف العام» «مبتكر لقب عىل وحصلت و٢٠١٠. و٢٠٠٨، ،٢٠٠٣ عام مرييالند
بالتيمور صحيفة وضعتْها كما العطاء، حلقات مع لعملها ريكورد دييل صحيفة ِقبل من
حلقة سة مؤسِّ هي بودوان-شوارتز .٢٠٠٤ عام يف «٤٠ ال تحت ٤٠» قائمة بيزنسضمن
املتربعات إحدى كونها إىل باإلضافة السابقة، ورئيستها هوارد بمقاطعة النسائية العطاء
بوصفها بنشاٍط بايف تعمل املجتمعية. بالتيمور مؤسسة يف بالتيمور لصندوق سات املؤسِّ
تقطن كولومبيا. مؤسسة أمناء مجلس عضو منصب حاليٍّا وتشغل مجتمعية، متطوعًة
أطفال. أربعة ولديها متزوجة وهي مرييالند، بوالية هوارد مقاطعة يف بودوان-شوارتز
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الالتي والحارض، املايض يف والشجاعة، بالجرأة يتمتعن الالتي السيدات إىل
والعدل املساواة قيم إىل تستند حركًة النسائي الخريي العمل من جعلن

تحديًدا التحية ه وأُوجِّ الجميع. لصالح العالم استدامة عىل وساعْدَن والسالم،
آفاٍق نحو النسائية الخريية باألعمال التحليق يف مستقبًال سيساهمن من إىل
سيصبح خطاهن، يتبع من جميع تُلهم التي جهودهن، خالل فمن أرحب؛
جمعاء. للبرشية ولكن فحسب، والفتيات للسيدات ليس أفضل، مكانًا العالم





وتقدير شكر

وبعض املتميزات، السيدات من العديد جهود تضافر بفضل النور إىل الكتاب هذا ظهر
يفرت ال الذي إيمانهم دون النور الكتاب هذا يرى أن املمكن من يكن لم كذلك. الرجال
برامج تصميم يف باملساعدة كهم وتمسُّ وأبحاثهم، املستمر، ودعمهم الخريي، والعمل باملرأة
وُحبنا امتناننا عميق عن لإلعراب وسيلتنا هي الكلمات إن املانحات. للنساء جذابة مبتكرة

الرائعة. الشخصيات لهذه
السابق، التنفيذي ومديره إنديانا جامعة يف الخريية األعمال ملركز كذلك بالفضل ندين
الخريية. األعمال يف املرأة دور بأهمية طويلٍة فرتٍة منذ آمن الذي تمبل، آر يوجني الدكتور
وسوندرا مارثا من كلٌّ شارَكت الذي النسائية، الخريية األعمال معهد أصبح ٢٠٠٤ عام يف
أُلتينكيمر. شرييل املعهد ورئيسة تمبل جهود بفضل املركز برنامج من جزءًا تأسيسه، يف
املكرسة واملنظمة دوليٍّا بها املعرتف األبحاث مؤسسة بني الرائع االندماج هذا عزَّز وقد
العملية هذه من جزءًا بكوننا فخورات ونحن الفريقني، كال الجنسني بني ع التنوُّ لدراسة
الرئيس منصب اآلن يشغل الذي تمبل، إىل ا خاصٍّ شكًرا ونوجه بها. مشاركتنا وباستمرار
اللتزامها ألتينكيمر إىل وكذا نظره، بُْعد عىل إنديانا، جامعة ملؤسسة التنفيذي واملدير

الجهود. يف الهام التضافر هذا تحقيق يف للمساعدة ومثابرتها
ُسبُل يف االختالفات عن الحديث أن البحث، خالل من بوضوح، املركز أثبت وقد
يُعزى بل الجنيس، التنميط أو النوع اختالف إىل يعود ال والرجال النساء بني العطاء
القصيص للبحث كبريًة مصداقيًة الكميُّ البحُث هذا ويعطي والتمثيل. اإلحصائيات إىل
مدى الفهم تمام املركز يفهم الكتاب. هذا يف بوضوٍح هذا إلبراز سعداء ونحن السابق،
لهذا مكرستني ندوتني املحيل املستوى عىل عقد فقد ثَمَّ ومن وقيمته؛ املوضوع هذا أهمية
جديدة «اتجاهات مبادرة خالل من النرش، مجال يف الكبرية جهوده وركَّز املوضوع،1
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املرأة موضوعها كتب ستة عىل الخاصة، املركز موارد وحشد الخريية» التربعات لجمع
تدريبية دورة كذلك املركز ويُقدِّم اإلنرتنت.2 شبكة عىل منها اثنان نُرش الخريي، والعمل
شبكة مع بالتعاون اإلنرتنت شبكة عىل ودورة املوضوع، هذا تتناول يومني مدى عىل

للمعرفة. تايمز نيويورك
ونودُّ املئات. دعم دون من تحدث أن االجتماعية الحركة مثل كبريٍة لقضيٍة يمكن ال
النسائي الخريي العمل لدعم جهودهم كرَّسوا الذين والرجال للسيدات بالشكر ه نتوجَّ أن

حركة. نؤسس أن استطعنا مًعا، ومنظماتنا. مؤسساتنا يف
األعمال معهد إنشاء يف ساعدن الالتي السيدات عرشات إىل تحديًدا بالشكر نتوجه
للعطاء» كمقدِّمٍة للمرأة الوطنية «الشبكة ى يُسمَّ كان أن منذ واستمراره النسائية الخريية
األعمال مركز برامج أحد حاليٍّا وهو النسائية»، الخريية األعمال «معهد ى يُسمَّ أصبح حتى
وأعضاء رؤساء مناصب تبوَّأن الالتي للسيدات الخاص تقديرنا عن أيًضا نُعِرب الخريية.
وديربا كامينسكي، أندريا : وهنَّ األولية، املراحل خالل التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس
هندريكس، وميج بيكاس، وجوي جاستس، وجني ريمر، وإلني لويس، وباتريشيا إنجل،
أثناء أُلتينكيمر. شرييل وبالتأكيد جريس، سربينكل وكاي بريي، بات وماري باالرد، وكاي
الطرق، بكل السابق الكتاب يف كامينسكي مساهمة حجم مجدًدا أدركنا الكتاب، هذا كتابة
سهًوا غفلنا أننا يقينًا نعلم والهوامش. املراجع بإعداد الخاصة الشاقة املهمة ذلك يف بما
أن من يتفهَّ أن ونأُمل لهن، نعتذر ونحن الرحلة، هذه من جزءًا ُكنَّ َمن بعض ذكر عن

كبري. بتقدير تحظى وأنها ُسًدى تذهب لم جهودهن
حررت التي شو، لهيذر الرائع التحرير دون من الكتاب هذا إكمال املمكن من يكن لم
كما الخريي». العمل يف املرأة إمكانات تحقيق التربعات: جمع اكتشاف «إعادة كتاب كذلك
الكتاب هذا ظهور يف ومهنيٍة بعنايٍة ساهمت التي سوندرا، البنة الدائم امتناننا عن نُعِرب
عن فضًال هاين، وكريستي فينابل آالن ا مهمٍّ دوًرا لعبوا الذين املحررين من الوجود. إىل
الرائعة، الرحلة هذه خالل يوميٍّا ساندنا الذي نرشجويس-باس دار يف العادي غري الطاقم

الشكر. بجزيل جميًعا لهم ه نتوجَّ ونحن
بايف؛ زوج شوارتز، هوارد قدَّمه الذي الدائم للدعم العميق باالمتنان نشعر كما

يُصدَّقان. ال لعملنا سهما وتحمُّ صربهما كان فقد مارثا؛ زوج أنطونيوفيتش، وجاري
الذي سوندرا، رفيق كريستنسن، لجاك ا جدٍّ ا خاصٍّ شكًرا نوجه آخًرا، وليس وأخريًا
ألداء وتشجيعها حثها مع تواُزنها عىل وحافظ الكتاب، هذا كتابة أثناء معها الوقت أمىض

املحدد. املوعد يف مهمتها
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متهيد

للُميضِّ واملوارد األفراد من ممكٍن عدٍد أكرب بحشد يهتم من كلُّ الكتاَب هذا يَقرأ أن ينبغي
الجهات من أو التربعات جامعي من أكان سواءٌ العام، الصالح تحقيق طريق يف ُقُدًما
قائمًة النمطية الصور تزال ال األمر، واقع يف سواء. حدٍّ عىل والنساء الرجال من املانحة،
الكتاب هذا ويُقدِّم الجملة. نفس يف الخريي» و«العمل «املرأة» كلمتَي نستخدم عندما
أصبح ولكنه عابرة، نزوًة أو زائًال اتجاًها ليس النسائي الخريي العمل أن عىل قويًة أدلًة

ومتنوعة. غنيٍة طرٍق عدة خالل من الخريي العمل عنارصمشهد من ا هامٍّ عنًرصا
األربعني األعوام خالل بذاته منفصًال حقًال بوصفه النسائي الخريي العمل ظهر
الواليات يف النساء به تقوم كانت ما عىل الضوء وتسليط االنتباه، َلْفت بهدف املاضية
واملايل، الفكري، مالهن رأس استثمار األعوام: مئات مدى عىل األمريكية املتحدة
تفكري طريقة تغيري هو الهدف كان حولهن. من العاَلم لتحسني والثقايف واالجتماعي،
مجال يف رشيًكا بوصفها املرأة إىل والنظر الخريي، والعمل باملرأة يتعلق فيما الناس
نرشت فعندما الخريية؛ األعمال يف التأثري عىل املرأة قدرة من العالم يُقلِّل الخريية. األعمال
«إعادة بعنوان ،١٩٩٥ عام يف الخريي والعمل املرأة عن كتاٍب أول وتايلور شو-هاردي
العمل فكرة كانت الخريي»، العمل يف املرأة إمكانات تحقيق التربعات: جمع اكتشاف
األعمال، مجال يف كبريًة مكاسَب حققت املرأة أن من الرغم وعىل بدعة. النسائي الخريي
عىل مقصوًرا عامًلا تزال ال الوقت ذلك يف الخريية األعمال كانت املهن، مختِلف يف وكذا

سائًدا. ر التصوُّ هذا يزال ال املنعزلة املكاتب بعض ويف الرجل.
حصول إمكانية زيادة فهو الخريي النسائي للعمل املعارصة الحركة يُميِّز ما أما
استطاعت املاضية، األربعني األعوام يف مؤثر. تغيرٍي لتحقيق الالزمة املالية املوارد عىل املرأة
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مىض؛ وقٍت أي من أكثر والدخل التعليم فرص من املزيد عىل تحصل أن األمريكية املرأة
العرشين القرن ستينيات يف النسائية الحركة زخم من تستفيد أن املرأة استطاعت فقد
نماذج س وتؤسِّ د، متعمَّ اسرتاتيجيٍّ بنهٍج الخريي العمل مجال تدخل كي وسبعينياته
ميس مؤسسة وهي للمرأة، صندوٍق أول س تأسَّ ،١٩٧٢ عام ويف لالندماج. جديدة
أغلب يف وساق. قدٍم عىل يجري فيه العمل زال ما طريٍق بدايَة ليكون للمرأة، فاونديشن
لدعم ِمنًحا ص تُخصِّ أنها كما نسائية، بجهوٍد وتُدار النسائية الصناديق س تتأسَّ األحوال،
يف السيدات عرشات جذب جديًدا نموذًجا العطاء حلقات كانت والفتيات. النساء برامج
الجامعات، يف كبريًا نموٍّا النسائية الخريية األعمال مبادرات شهدت كما البالد، أنحاء جميع
رءوس النساء استغلت لقد .١٩٨٨ عام ويسكونسن جامعة يف تايلور مجهودات بفضل

وخارجه. السائد التيار داخل أموالهن
العمل مجال يف الجنسني بني الفروق استكشاف يف الباحثون بدأ نفسه، الوقت يف
ونقلوا عرش، التاسع القرن يف الخريية النسائية الجمعيات صعود املؤرخون فوثَّق الخريي.
خرباء بدأ والفنون. العايل التعليم مؤسسات نمو يف ساهمن الالتي امُلْحِسنات السيدات ِسرَي
اتخاذ يف املرأة تأثري ومدى والكرم، اإليثار يف الجنسني بني الفروق عن التساؤل يف االقتصاد
القيادة قضايا والنفسيون االجتماعيون األخصائيون تناول األرسة. يف الخريية القرارات
العطاء عىل التديُّن تأثريَ الدينية الدراسات مجال يف الباحثون عالج كما الخريية، وامليول

عام. بشكٍل الخريي
بالفعل النساء عن يختلفون الرجال أن التخصصات د املتعدِّ املنظور هذا أوضح وقد
يمتلكن ال النساء أن ترى التي الحكيمة املايض آراءُ أصبحت لقد الخريي. العمل نهج يف
اإلطالق عىل دقيقٍة غريَ تُذَكر، فائدة قن يُحقِّ وال الخريي، للعمل الالزَم والعزَم اإلمكاناِت
مختلفًة أساليَب يمتلكون والنساء الرجال بأن يعرتف مختلٍف منظوٍر إىل ونحتاج اليوم.
من كلٌّ أظهرت وقد لديهم. العطاء وأنماط دوافعهم تختلف وكذلك والقيادة، لالتصال
أن ومقابالتهن، وأحاديثهن قصصهن خالل من شوارتز، وبودوان وتايلور، شو-هاردي،

للنساء. األحيان من كثرٍي يف يصلح ال للرجال يصلح ما
كتاب يف الخريي؟ العمل عاَلم باملثل يناسب واألعمال السياسة عاَلَمي يناسب ما هل
املعنى من االنتقال أن عىل املؤلِّفة تؤكد تار-ويالن، ليندا للمؤلفة الطريق» تقود «املرأة
مرحلة إىل وصوًال االجتماعي النوع عن بعيًدا بالحديث ينتقل املتوازنة القيادة إىل الرمزي
الذي باملرأة املعنيِّ الرابع املتحدة األمم مؤتمر منذ أنه وأضافت ذاتها. القضايا عىل الرتكيز
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الرامَي الهدَف تجاوز، أو العالم، أنحاء جميع من بلًدا ٢٣ حقق ،١٩٩٥ عام بكني يف انعقد
هذا تحقيق عىل دولة ١٠١ تعمل فيما البالد، يف الترشيعية السلطة لثلث املرأة تمثيل إىل
بكلية األستاذة كانرت، موس روزبيث أكَّدت ،١٩٧٧ عام إىل يرجع مبكٍر زمٍن ويف الهدف.
النساء من املؤثرة الكتلة هذه وجود أن املؤلَّفات، من كبري عدد وصاحبة لألعمال، هارفرد
منظمة أجرت وقد النتائج. عىل إيجابًا يؤثر املؤسسية القرارات ُصنَّاع عدد ثلث تُمثِّل التي
ألفضل فورتشن مجلة قائمة عىل الواردة الناجحة، الرشكات أن أظهر بحثًا كاتاليست
مزيًدا ق تُحقِّ أن استطاعت إدارتها؛ مجالس يف النساء من أكرب عدد بها التي رشكة، ٥٠٠
فيٍض من غيٌض إال األمثلة هذه وما النساء. من أقل عدد بها التي بتلك مقارنًة األرباح من

املجتمع. يف كاملًة مشاركًة تشارك أن املرأة تستطيع عندما يحدث ما إىل بالنسبة
الخريية؟ األعمال مجال إىل تضيفها أن املرأة تستطيع التي املميزة السمات هي ما
اليوم، الرشكات تحتاجها التي القيادة أساليب بعيٍد حدٍّ إىل تشبه قائمًة نضع أن يمكن
وشبكات والرباعة، واإللهام، والخيال، العالقات، وبناء والتوافق، والتواصل، التعاون، وهي:
رأس من تستخدمه أن املرأة تستطيع ما عىل عالوًة األصول، هذه توافر ظل يف االتصال.

نطاق؟ أوسع عىل النسائي الخريي العمل ازدهار يعوق أن يمكن الذي ما وفري، ماٍل
الخريي؛ العمل مجال يف املرأة وإدماج تَقبُّل يقاومان رئيسيان معنيَّان طرفان هناك
وليس التربعات، جامعي بعض يشعر التربعات. جمع مجموعات هو األول الطرف
بالعقالنية، يتسمن ال النساء أن يَرْون وربما الراهن، الوضع تغيري حال بالرتدُّد جميعهم،
الثاني الطرف أما صغرية. تربعاٍت يُقدِّمن أنهن أو القرار، التخاذ طويًال وقتًا ويستغرقن
الدخول يف الحسنة، نواياهن بسبب األحيان من كثرٍي يف النساء، بعض ترتدَّد إذ املرأة؛ فهو
التقدير عىل الحصول يف يرغبن ال أنهن كما املحسنني، مرتبة يف أنفسهن ووضع امليدان إىل
قلبًا يتعارض العلني االعرتاف هذا مثل أن من الرغم وعىل عطايا. من يُقدِّمنه ملا العلني
املرأة بأهلية االعرتاف يُعرقل الحاجز هذا فإن للمرأة، املرسوم االجتماعي الدور مع وقالبًا

العام. الصالح لخدمة ضخمٍة بثرواٍت التربُّع عىل وقدرتها ونفوذها
جديدٍة بعيوٍن ينظرون كيف الُقرَّاء يتعلم وسوف التصورات، هذه الكتاب هذا يُحطِّم
قضية الكتاب هذا يطرح القطاع. هذا يف املشاركة عىل املرأة وقدرة الخريي العمل مجال إىل
عن عامٍة ملحٍة عرض خالل من وذلك النسائي، الخريي بالعمل االهتمام من تزيد مقنعة
العمل مجال يف املرأة قدرات وتكراًرا، مراًرا تُظِهر، التي القصص بعض ورسد املجال،

القيادة. عىل وقدرتها التزامها، ومدى الخريي،
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أشخاص، خمسة عىل السؤال هذا طرحَت إذا النسائي؟ الخريي العمل هدف هو ما
التكافؤ؛ هو الهدف أن البعض يرى مختلفة. إجاباٍت خمس عىل تحصل أن ح املرجَّ فمن
البعض إىل وبالنسبة الرجل. مثل مثلها الخريية األعمال طاولة عىل املرأة وجود ضمان أي
النساء من فيُطَلب املساواة؛ تحقيق يف النسائي الخريي العمل من الهدف يتمثل اآلخر،
التي نفسها باملعاملة يحظني بحيث الرجال؛ مثل األحيان من كثرٍي يف العطاء تقديم
العمل يف املرأة دور عىل الضوء تسليط هو الهدف أن يرى من وهناك الرجال. بها يحظى
ترى وموجهة. وقائدة، ومتطوعة، للتربعات، وجامعًة املانحة، الجهات من بوصفها الخريي
مختلفة، نظٍر وجهات تمثيل إىل يؤدِّي التنوع ألن التنوع؛ هو الهدف أن أخرى مجموعة
حتى اإلشمال، هو الهدف أن ترى فئة وهناك املطروحة. القضايا فهم تعزيز يف واملساهمة
واألبيض والفقري، الغني العالم: أنحاء مختِلف من الناس «جميع» الخريي العمل يشمل
نشارك عندما أقوى نصبح ألننا والثقافات؛ األديان جميع من والنساء والرجال واألسود،

الصعبة. للقضايا حلوٍل إيجاد يف جميًعا
العمل «دفع عنوان تحت ٢٠٠٨ عام انعقدت التي الخريية األعمال مركز ندوة يف
جائزة وهي جديدة، جائزٍة طرح عن املركز موظفو أعلن ُقُدًما»، النسائي الخريي
كان النسائي. الخريي بالعمل النهوض يف االستثنائية للمساهمات تايلور شو-هاردي
لقد األوىل. الجائزة عىل تايلور ومارثا شو-هاردي سوندرا تحصل أن الطبيعي من
أو اتجاًها تصبح أن قبل الخريي العمل يف املرأة مشاركة إمكانية تدركا أن استطاعتا
بالعمل للنهوض منظمًة وأنشأتا طويلة، بفرتٍة الخريية األعمال مجال إلثراء اسرتاتيجيًة
مركز يف اآلن املوجود النسائية»، الخريية األعمال «معهد لتصبح تطوَّرت النسائي، الخريي
لديهما الريادة وروح والتزامهما رؤيتهما تَضُعف لم إنديانا. جامعة يف الخريية األعمال
النسائي. الخريي العمل حق يف شهادة هو مثلما لهما شهادة الكتاب هذا أن ونرى قط.

املدير ميتش، ديربا
املساعد املدير باكتور، أندريا
النسائية الخريية األعمال معهد
إنديانا جامعة يف الخريية األعمال مركز
٢٠١٠ يونيو
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بدأت عندما الكلمات! هذه معنى تَغريَّ كم النسائي: الخريي العمل الخريي، والعمل املرأة
الناس كان ما غالبًا ،١٩٨٨ عام املوضوع هذا تناول يف — تايلور مارثا — منا واحدة
تناقًضا تحوي الخريي» والعمل «املرأة عبارة إن قال بعضهم إن حتى بالحرية، يشعرون
ينفصم ال وثيًقا ارتباًطا مرتبًطا كان الخريي العمل أن غريهم كثريون واعتقد لفظيٍّا.
تقديم عىل أقدمت فإذا املرأة، أما األموال. يمتلكون من هم الرجال إن حيث بالرجال؛
يقولونه. ما هذا أرستها، أو زوجها يدعمها التي للقضايا تُقدِّمه فهي األساس، من العطاء
يف خاطئًا شيئًا َة ثَمَّ أن والعميل، األكاديمي منظورها خالل من تعلم، كانت مارثا أن إال
كان وإذا العطاء؟ تقديم عن محِجمًة املرأة كانت هل الخريي. العمل عن الصورة هذه

السبب؟ هو فما كذلك، األمر
تتناسب ماليٍة بمبالَغ لجامعاتهن النساء تتربع ال ملاذا األسئلة: طرح يف مارثا بدأت
القيادية املناصب يف الرجال عدد كان ملاذا وخريجات؟ طالباٍت بوصفهن أعدادهن مع
الدراسية وامِلنَح والربامج، املباني، من ا جدٍّ قليلة أعداد ى تُسمَّ ملاذا النساء؟ من كثريًا أكثر
والخدمات البرشية، والبيئة والتعليم، الحرة، الفنون كليات تحصل ال ملاذا سيدات؟ بأسماء
األعمال، إدارة كليات عليه تحصل الذي التمويل نفس عىل والتمريض، االجتماعية،
رشيكتها شو-هاردي، سوندرا من مارثا طلبت القوى؟ ألعاب ورياضات والهندسة،
مساعدتَها ويسكونسن، بوالية ماديسون يف التربعات جمع يف وزميلتها الكتاب تأليف يف

إجابات. عن البحث يف رشعتا ومًعا املعلومات؛ من املزيد جمع عىل
ومسئوالت الخريي العمل مجال يف الناشطات السيدات مئات مع مقابالٍت أجرينا
العرشات أمام وتحدثنا النقاش، مجموعات من العديد وعقدنا البالد، أنحاء جميع يف التنمية
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والدة من طلٍب عىل ِبناءً — النتيجة وكانت الوطنية. واملنظمات املحيل املجتمع منظمات من
التربعات: جمع اكتشاف «إعادة بعنوان لنا كتاٍب أوَل هي — تايلور هوجن إستري مارثا،
نرش دار خالل من ١٩٩٥ عام يف نُرش الذي الخريي» العمل يف املرأة إمكانات تحقيق

جويس-باس.

الجريء الجديد الخريي العمل (1)

مضت، سنواٍت بضع حتى املاضيني. الَعقدين مدى عىل كبريًا ًا تغريُّ الخريي العمل شهد
فقد اآلن أما واملسئولية، والرؤية والقيم الشغف عن يتحدَّث َمن نجد أن النادر من كان
يف النسائي. الخريي بالعمل مرتبطة وأصبحت االستخدام شائعة املصطلحات هذه صارت
التربعات. جمع عملية اكتشاف» و«أعاد الركب قائد النسائي الخريي العمل أصبح الواقع،
«العمل عبارة يف لفظي تناقض يوجد ال أنه يفهم ال البعض يزال ال ذلك، رغم
من بوصفها الجدِّ محمل عىل املرأة تؤخذ ال األحيان، من كثرٍي ويف النسائي». الخريي
ال العطاء النساء من بها يُطلب التي الطُّرق فإن ذلك، حدث إن وحتى العطاء، ُمقدِّمي

ها. تهمُّ التي والقضايا بها العطاءَ املرأة ل تُفضِّ التي الكيفية االعتبار يف تضع
املرأة أن مفهوم ونرش املستمرة القضايا هذه ملعالجة يدعونا ما هناك أن شعرنا لقد
جمع مفاهيم لتحديث حاجًة َة ثَمَّ أن نرى ونحن العطاء. حلقات أكرب إحدى تُمثِّل قد
الخريية. النسائية القيادات من املزيد ظهور إىل سيُفيض ما للمرأة؛ تروق حتى التربعات
تصميمها تم الربحية غري املنظمات يف الكمبيوتر أنظمة من العديد أن ذلك إىل أضف
يكون ما وهو ل؛ املسجَّ العنوان حسب واحدٍة مانحٍة شخصيٍة إىل الفضل نَسب من لتتمكَّن
وليس وأخريًا فالن». والسيدة «السيد األحوال أحسن يف أو الرجل، اسَم األغلب األعم يف

أفضل». عالم «َخْلق معنى تحمل بعُد النسائي الخريي العمل لفظة تصبح لم آخًرا،
وهي: استكشافها، يف الناس يرغب التي املوضوعات من عدًدا أثَْرنا هذا، بحثنا ويف

النسائي؟ الخريي العمل حركة يقود الذي ما •
الخريي؟ العمل وجه املرأة ت غريَّ كيف •

كيف؟ اجتماعية؟ اٍت تغريُّ عن النسائي الخريي العمل أسفر هل •
العطاء؟ تقديم بعد املانحة املرأة والء عىل الحفاظ يمكن كيف •

تُقدِّم وكيف املرأة؟ عطاء عىل تؤثِّر التي والثقافية العرقية االختالفات هي ما •
العطاء؟ الشابة األجيال
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يعنيه الذي وما املانحات؟ من املزيد جذب الربحية غري للمؤسسات يمكن كيف •
مستقبلها؟ إىل بالنسبة ذلك

الخريية؟ األعمال قادة من بوصفها الجديد وضعها قوة املرأة تتقبَّل هل •
تشجع وكي الخريية، األعمال قادة من تصبح كي املرأة تشجيع ينبغي كيف •

كذلك؟ قادة يصبحوا أن عىل اآلخرين بدورها
مقبولًة عطاءٍ وسيلَة النسائي الخريي العمل كان إذا العالم سيصبح كيف •

للجميع؟

امليدان يف العاملني الزمالء بعض فسألنا األجوبة، عن البحث يف رشعنا أخرى مرًة
عىل وحرصنا مختلفًة وبرامج مناهج رنا وطوَّ املانحات، مع يعمل منهم كثريٌ كان الذين

نتائجها. نرش
السعادة عن معنا فتحدثن معنا، التعاون عىل أنفُسهن املانحات السيدات أقبلت
العطاء ببذل يتعلق فيما بها أحسسن التي واملسئولية العطاء، نتيجة بها شعرن التي
عن االختالف تمام تختلف قصًصا لنا حكني وقد بأرسه. والعاَلم وأَُمِمهن، ملجتمعاتهن،

العرشين. القرن تسعينيات يف سمعناها التي تلك
إىل باإلضافة الخريي، العمل يف ُقُدًما امُلِيض عىل حريصاٍت النساء كانت املرة، هذه
بعطائهن، باالعرتاف سعيداٍت كن لقد وتشجيعهن. لهن، اإللهام وتقديم األخريات، تثقيف
مجال يف لالنطالق الالزمة بالجرأة يتمتعن أصبحن لقد لغريهن. قدوًة أصبحن وأنهن
ما خالل من كذلك ولكن فحسب، الضخمة الهبات تقديم خالل من ليس الخريي، العمل

أفضل. مكانًا العاَلم لجْعل وشجاعٍة جريئٍة جهوٍد من يبذُْلنه
جمع جهود لجميع األساَس هو الكتاب هذا يف نورده مما الكثري يصبح سوف
التربعات، جمع عملية اكتشاف النسائي الخريي العمل أعاد لقد املستقبل. يف التربعات

املهمة. هذه يف يستمر وسوف

الكتاب هذا يف جولة (2)

والعاطفة، القيم، منها: النسائي، الخريي العمل قضية تمسُّ عدة موضوعات َة ثَمَّ
ومن والخربة. االجتماعي، والنوع والجيل، االجتماعية، والتنشئة العليا، وامُلثُل والتعاطف،
نويصبقراءة املانحة. الجهات من بوصفها املرأة إرشاك ُسبُل أفضل لفهم ذلك إدراك املهم
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وهي: عامة، موضوعاٍت أربعة الكتاب فصول تتناول بدايته. من بالكامل، الكتاب هذا
إىل والوصول ودوافعها، العطاء املرأة تقديم وكيفية وإمكاناتهما، الجنسني بني الفروق

النسائي. الخريي العمل وأثر املانحات،
ودوافعهن الخريي العمل مجال الناشطاتيف لبعضالسيدات أمثلًة فصٍل كل ن يتضمَّ
التي الرسيعة» «املعلومات ب ويُختتم فصل، كل من املكتسبة املعرفة تطبيق وُسبُل للعطاء،

الفصل. مادة ص تُلخِّ
يبدو فلماذا والثاني: األول الفصلني يف االختالف بأوجه االعرتاف موضوع نتناول

الربحية. غري املؤسسات ملستقبل أهميته هي وما مختلًفا، النسائي الخريي العمل
العطاء حيث من والرجال، النساء سلوكيات بني الفروق األول الفصل يصف
الصفات هذه معالجة اسرتاتيجيات وكذا االختالفات، هذه أسباب ويناقش والتواصل،

الربحية. غري للمنظمات وفائدتها أهميتها مدى وتحديد بها، واالعرتاف الخاصة
يف املرأة ع توسُّ يستعرض كما العطاء، مجال يف املرأة إمكانات الثاني الفصل ويوثق
التعليمية. وإنجازاتها الوظيفية، خياراتها وزيادة االقتصادية، ومكاسبها العمل، موقع
يرسم حياتها. عىل ثَمَّ ومن املالية، مواردها عىل املرأة سيطرت كيف الفصل هذا ويرشح
العطاء. يف هها وتوجُّ العطاء، تقديمها وكيفية للمرأة، الجديد الخريي العمل مالمح الفصل
العطاء ثقافة ت وغريَّ املرأة يف واحدة جامعة استثمرت كيف برشح الثاني الفصل ويُختتم

املؤسسة. يف
املرأة: عند وأسبابه الخريي العمل ُسبُل والخامس والرابع الثالث الفصول تتناول
الجهات من بوصفها املرأة صفات هي ما املرأة؟ تريد ماذا العطاء؟ املرأة م تُقدِّ كيف

املانحة؟
وسائل ودور للمرأة العرصي الخريي العمل حركة دور يف الثالث الفصل يبحث
بالتفصيل املرأة لعطاء النمطية الصورة ح تُوضَّ وتشكيله. الدور هذا تأسيس يف اإلعالم

موجودة. تزال ال قد عقباٍت أي عىل للتغلب أفكاٍر رشح مع
وهي: الستة»، «املعايري باستخدام العطاء مقدمة املرأة دوافع الرابع الفصل ويصف
الثالثة املعايري عن فضًال واالحتفال. والتعاون، والتواصل، وااللتزام، والتغيري، التأسيس،
والشجاعة. والثقة، السيطرة، وهي: النسائية، الخريية األعمال عن نتجت التي اإلضافية
يف اإلضافية الثالثة واملعايري الستة املعايري دمج كيفية عن اقرتاًحا الفصل هذا ويُقدِّم

التنمية. جهود
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مقدمة

مراحل ذلك يف بما املرأة، عطاء عىل تؤثر التي القضايا الخامس الفصل ويطرح
ودراسات القصص خالل ومن الجيل. عىل خاصٍّ بشكٍل الرتكيز مع الحياة، وأنماط
بعينها». سنٍّ أي «يف املرأة مع التعاُمل كيفية عىل القارئ يتعرَّف جيل، كل من الحالة

املرأة؛ مع التواصل موضوع والتاسع والثامن والسابع السادس الفصول تتناول
عالقاٍت وبناء الخريية، األعمال قيادة يف النساء من املزيد إرشاك اسرتاتيجيات تطرح إذ

والئهن. عىل والحفاظ الحياة، مدى تستمر
املنظمة استعداد مدى تقييم كيفية حول هامٍة معلوماٍت السادسعىل الفصل يحتوي
للوصول الناجحة واألساليب التنمية، اسرتاتيجيات املانحات: النساء إرشاك كفاءة لزيادة
من وغريها له، املخطط والعطاء الضخمة، والهبات السنوي، الصندوق خالل من املرأة إىل

املانحات. عن والبحث التربعات، جمع برامج
يمكن وكيف الخريي، العمل عىل املرأة تُضفيها التي الصفات السابع الفصل يرسد
وفوائد أهمية الفصل يشمل كما الربحية. غري املنظمات عىل بالنفع تعود أن الصفات لهذه
تطوير اقرتاحات عن فضًال الربحية، غري املنظمات يف القيادية املناصب يف املرأة دمج

الخريي. العمل مجال يف والناشطات النسائية القيادات
ينصبُّ حيث النسائية؛ الخريية الربامج تطوير عملية بالكامل الثامن الفصل يتناول
ويَِرُد العطاء. وحلقات العايل التعليم مجال يف النسائية الخريية املبادرات عىل فيه الرتكيز
الربحية غري املنظمات جميع عىل الربامج وخصائصهذه فلسفة تطبيق لكيفية رشح فيه

كذلك. األخرى
ونظرة النسائي، الخريي العمل لرحلة الخمس املراحل فيدرس التاسع، الفصل أما
يتم املانحة. الجهات تعليم عىل الرتكيز مع مرحلة، كل يف الربحية غري للمنظمات املرأة
املايل الربنامج هذا تقديم كيفية ورشح املمارسات» «أفضل باستخدام كامٍل منهٍج توفري

نحو. أفضل عىل للمرأة الجديد والخريي
تأثري حيث من الخريي؛ العمل مستقبل عرش والحادي العارش الفصالن يتناول

ومستقبلها. الخريية النسائية الحركة
الخريي بالعمل التحرُّك من بالجرأة يتسمن نساء العارشكيفتمكنت يعرضالفصل
الخريي العمل ع تنوُّ وزيادة النسائية التمويل بصناديق االهتمام مع جديدة، مستوياٍت إىل
املرأة، تقديمه: وكيفية املرأة لعطاء متكرٍر وصٍف عىل الفصل هذا ويحتوي النسائي.

والنتائج. واألسباب،
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الخريي العمل عىل املؤسيس الطابع إضفاء رضورة عرش الحادي الفصل ويتناول
عملهن يف السيدات، استخدَمت إذا العالم عليه سيكون بما يتنبَّأ أن ويحاول النسائي
الخرييَّ وعمَلهن وسلطاِتهن الخاصَة سماِتهن الربحية، غري املنظمات مع عملهن ويف مًعا

الراهنة. القضايا ملعالجة

الكتاب؟ هذا قراءة يف سريغب من (3)

وسوف الخريية، األعمال عن املزيد معرفة يف يرغبون من جميع الكتاب هذا يخاطب
ويُمثِّل واملجتمعات. واألعراق األجناس مختِلف من القراء جميع من استحسانًا يَلقى
من التربعات وجامعي الخريي، العمل يف والناشطني التنمية، ملسئويل خاصًة أهميًة الكتاب
التنفيذيني واملديرين الربحية، غري املنظمات إدارات مجالس وأعضاء وموظفي املتطوعني،
واملستشارين النسائية، واملنظمات التربعات، جمع ومستشاري واملؤسسات، للرشكات
واملسئولني والساسة، التسويق، ومتخصيص الكمبيوتر، برامج ورشكات املاليني،
األمريكي. املجتمع يف ومسئوليتها ودورها املرأة بوضع واملعنيني واملعلمني، الحكوميني،

جديد رشيك (4)

العطاء أنماط يف االختالفات عىل املاضية العرشين األعوام مدار عىل كثرية أبحاث ركزْت
أصبحت ١٩٩٥ عام يف األفق يف نقاٍط مجرد كانت التي األجيال إن املختلفة. األجيال عرب
و١٩٧٦) ١٩٦٥ عاَمي بني (املواليد إكس الطفرة جيل سيما وال الصدارة، موقع يف اآلن
عىل وتمثيلهم استكشافهم وبُْغيََة و١٩٨٥). ١٩٧٧ عاَمي بني (املواليد واي الطفرة وجيل
يف مؤهالتها عن النظر وبرصف بودوان-شوارتز. ببايف جئنا الكتاب، هذا يف وجه أكمل
واملراهقة؛ الطفولة بني أعمارهم ترتاوح أطفال ألربعة وأمٌّ زوجٌة بايف الخريي، العمل مجال
ونحن اليوم. واألرسة املرأة تواجه التي الهامة القضايا من بكثرٍي علٍم عىل يجعلها مما

العمل. هذا يف بمشاركتها للغاية فخورات
من غريهن مع رشيكاٍت بوصفهن العمل عىل النساء مساعدة هي رؤيتنا كانت لطاملا
سيورِّثْنَه الذي العالم مالمح رسم يف واملساعدة التغيري إلحداث التنمية ومسئوالت النساء
للغاية. ُمرضية النتائج وكانت الخريي، والعمل للمرأة حياتنا كرَّسنا لقد بعدهن. ملن
صالح يف بما العالم تغيري إىل يؤدَي أن يمكن النسائي الخريي العمل أن نعلم ونحن

وأحفادنا. أبنائنا
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األول الفصل

الرجل عن مكانًة تقل ال املرأة

الخريي العمل حركة بنمو يتعلق فيما الخصوص وجه عىل صدري يُثِلج ما إن
عطاءٍ وبمستويات النساء من املزيد مشاركة فقط ليس النساء صفوف بني
الكيفية بشأن تفكرينا يف ذلك أحدثه الذي التغيري أيًضا ولكن فحسب، متزايدٍة
نشعر نَُعْد فلم الخريي؛ العمل يف — والرجل — املرأة إرشاك بها يمكن التي
بل الظروف، كل ويف األوقات جميع يف عينها الطريقة انتهاج تجاه بالراحة
ويستجيبون مختلفة، ألسباٍب العطاء عىل يُقِدمون البرش أن نرى أصبحنا
نُجري السبب ولهذا مختلفة؛ بطرٍق املشاركة يف ويرغبون مختلفة، لرسائَل
أكثر أصبحنا لقد ونُصغي. األسئلة، ونطرح االختبارات، ونضع األبحاث،
املتربعات مع للتعامل قٍة وخالَّ جديدٍة اسرتاتيجياٍت استكشاف تجاه انفتاًحا
القضايا وأهداف قيمهن ق تُعمِّ وسائَل خالل ومن تناسبهن، التي بالطريقة

التحول.1 هذا جراء هائل نحٍو عىل جميًعا استفدنا وقد بها. يهتممن التي

التنفيذي واملدير اإلدارة مجلس رئيس فولك، إديث
إلينوي شيكاجو، كومباني، آند كامبل رشكة

والتواصل. والسلوك واملظهر التفكري يف اختالفات كذلك؛ إال الجنسني بني االختالفات ما
ما االختالفات هذه يف ليس والصوت.) التناسلية األعضاء يف الكبري االختالف عن (فضًال
ليس واألمر اإلعالم، وسائل ره تُصوِّ ما عكس عىل خاطئ، أو سيئ بأنه نصفه أن يمكن
نفهم أن علينا مًعا. للجنسني مدمًرا يكون فسوف ذلك، حدث وإذا الجنسني. بني معركًة



الخريي والعمل املرأة

منهما كلٌّ يُكِمل واألنثى فالذكر مًعا؛ تواصلنا ُسبُل عىل تؤثر وأنها اختالفات، َة ثَمَّ أنه
عاَلمنا. تحسني أجل من منهما كلٌّ بها يتمتع التي االختالف أوُجه إىل ويحتاجان اآلخر،
غري الجنسني، بني االختالف أوُجه عديدة وأفالٌم ومرسحياٌت ومقاالٌت كتٌب تتناول
األستاذة ،١٩٨٢ عام جيليجان كارول ألَّفتْه قصريًا كتابًا كان ثورًة أحدث الذي الكتاب أن
ويف املرأة.»2 وتنمية النفسية النظرية مختلف: «بصوٍت عنوان: تحت هارفرد بجامعة
يف إليها االستماع ويجب املايض، يف فهمها أُيسء قد املرأة أن جيليجان تزعم الكتاب، هذا
الكثري خاصًة الناس، ملعظم جديٍد كشٍف بمنزلة هذا كان الرجل. عن يُميِّزها ما ضوء

واألنثى. الذكر بني اختالفات توجد ال أنه زعموا الذين والنسويات، النسويني من
ممن ْونها يتلقَّ التي االجتماعية والرسائل يلعبون وهم األطفال جيليجان راقبت
أخالقيًة نزعاٍت للمرأة أن إىل َخَلَصت املالحظات هذه خالل ومن األشخاص. من حولهم
قالت مختلف. لديها القيم معنى أن كما الرجل، بها يتسم التي تلك عن تختلف ونفسيًة
من الرجل يفكر بينما العالقات، منطلق من أكرب بصورٍة تُفكِّر املرأة إن كذلك جيليجان
قائًما تأثريه زال وما صدوره، وقت النفس علم يف هزًة الكتاب أحدث القواعد. منطلق
باستخدامها قمنا والتي الكتاب، حواها التي الرسائل من ذُهلنا لقد هذا. يومنا حتى
هذه تأثري كيفية نرى أن وأمكننا الخريية. النسائية باألنشطة الخاص عملنا يف مبكًرا
خاللها من تُطالب التي الوسائل وكذلك للعطاء، املرأة دوافع عىل الفريدة االختالفات

العطاء. بتقديم املرأة
تفكري طريقة عن تختلف بطريقٍة تُفكِّر املرأة كانت إذا إنه نقول أن املنطقي من
كذلك. مختلفًة ستكون الخريية أنشطتهما فإن مختلفة، منهما كلٍّ قيم وكانت الرجل،
تدعم أن تودُّ أنها إىل َخَلصنا فقد والرعاية، العالقات يف كثريًا تفكر املرأة أن إىل ونظًرا
جيليجان كتاب من استقينا أننا كما االجتماعية. املشكالت حل يف تساعد التي القضايا
وكانت الخريي، العمل مجال يف صوتها إظهار إىل بحاجٍة كانت املرأة أن َمفاُدها نظريًة
وراء تكمن التي الفلسفة هي وهذه النساء؛ من غريها مع الخريي بالعمل دائًما مهتمًة

الخريي. العمل يف ومبادراتها املرأة عطاء دوائر
تلعبه الذي الدور تنامي ضوء يف — اليوم مختلف» «بصوٍت كتاب قراءة تجدر
نظرة وكذلك األخالقية، والتزاماتها املرأة دوافع فهم أجل من — الخريي العمل يف املرأة
مع اختلفنا أم أتفقنا وسواءٌ املرأة. خربات واقع من الحياة يف مهمٌّ هو ملا جنسها بني
وحواراٍت تعليمية، ومبادراٍت جديدة، ألبحاٍث إلهام مصدر كانت فقد جيليجان، نظريات

املختلف. املنظور هذا من اآلخر منهما كلٍّ فهم عىل والرجل املرأة ساعد ما سياسية؛
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يف عميلٍّ واقٍع إىل تَُرتَجم وكيف االختالفات هذه من عدًدا الفصل هذا يبحث سوف
الخريي. العمل مجال

املخ من يبدأ يشء كل التنشئة: مقابل يف الطبيعة (1)

كلٍّ سلوك ثَمَّ ومن والرجل، املرأة مخ بني الكبريَة االختالفاِت الدراسات من عدد يُظهر
مخه أنسجة يفقد الرجل إن بنسلفانيا جامعة يف باحث يقول املثال، سبيل فعىل منهما.
والقوى والرتكيز الذاكرة من جزءٍ فقدان ذلك ويصاحب املرأة، من مراٍت ثالث أرسع
الرجل مخ ضمور أن يف السبب هو ذلك أن إىل جور يس روبني د. ويخلُص العقلية.

غاضبًا.»3 ُمسنٍّا «رجًال يجعله ثَمَّ ومن عصبية؛ أكثر يجعله
الرئيس سامرز، لورانس إليه ل توصَّ الذي دقًة األقل االستنتاج ذلك أيًضا هناك
يكون قد واملرأة الرجل مخ بني االختالف أن إىل يذهب والذي هارفرد، لجامعة السابق
الكربى الجامعات يف وهندسيٍة علميٍة ملناصَب املرأة تقلُّد ندرة وراء التفسريات أحد
إىل البالد أنحاء جميع يف النساءَ ودَفع وظيفته سامرز االستنتاج هذا كلَّف وقد بالبالد.4
ويسكونسن، بجامعة النفس علم أستاذة هايد، جانيت وتقول ذلك. عكس وإثبات ي الرتقِّ
عىل أُجري تحليٍل ويف أبحاثها.5 إتمام يف لها إلهاٍم مصدر كانت سامرز مالحظات إن
بني االختالفات أن إىل هايد َخَلصت ،٢٠٠٦ عام يف صدر طالٍب ماليني سبعة قرابة
عن أجرتْه آخر تحليًال يدعم ما وهو تُذكر؛ ال والعلوم بالرياضيات يتعلق فيما الجنسني

6.١٩٩٠ عام يف الرياضيات
الجنسني إىل الحقيقة يف نحتاج بل الذكر، مخ عىل األنثى مخ بتفضيل األمر يرتبط ال
يف بما البلد، لهذا الفكري النتاج يف للمساهمة العقلية قوانا جميع إىل نحتاج فنحن مًعا؛

الخريية. األنشطة ذلك
أكرب الرجل مخ أن باملخ: تتعلقان حقيقتني عىل االتفاق تمام الباحثني معظم يتفق
الثفني الجسم وأن العصبية،7 الخاليا من أكرب عدد لديها املرأة لكن املرأة، مخ من حجًما
تربط التي واألنسجة األلياف من الكتلة هذه الرجل.8 لدى نظريه من أضخم لديها
األيمن املخ جزأَِي بني وإيابًا ذهابًا معلوماٍت ترسل املخ من واأليرس األيمن النصفني
أكثر متعددٍة بمهامَّ القيام املرأة تستطيع الضخم، الثفني الجسم لهذا ونتيجًة واأليرس؛
وتحافظ باألطفال، تعتني املرأة كانت عندما رضوريٍّا شكٍّ بال كان ما وهو الرجل؛ من
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الرجل كان بينما الحقول، يف وتعمل املالبس، وتصنع وتطهو، باملنزل، متقدة النار عىل
للصيد. يخرج

من سواءٌ الحل: أو املشكلة جوانب جميع إىل النظر باملرأة حريٌّ عميل: تطبيق
األكثر الجانب املخ، من األيمن الجانب أو واقعية، األكثر الجانب املخ، من األيرس الجانب
عىل اعرض منها. جزءًا فقط وليس الكبرية، الصورة ترى أن إىل بحاجٍة فاملرأة عاطفية؛

للنهاية. البداية من الحلقات وجميع بأكملها، القصة املرأة

يقول وهو تقول، هي التواصل: (2)

والرجل املرأة بنمو املتصلة النفسية النظريات عىل جيليجان د. فيه ركزْت الذي الوقت يف
اللغويات، عاملة — تانني ديبورا سعت فقد مسموًعا، يكن لم املرأة صوت أن ورأت
مختلًفا املرأة عند التواصل كان إذا ما ملعرفة — تاون جورج بجامعة واألستاذة والكاتبة،
املرأة بني حوار تفهمني: ال «أنت املبدع كتابها كان وقد ال. أم الرجل عند نظريه عن
— التواصل طريقة يف والرجل املرأة بني اختالفاٍت بوجود فيه أقرَّت الذي — والرجل»9
األُلفة» «حوار صكتهما، اللذين املصطلحني أن كما ،١٩٩١ عام يف بيًعا الكتب أعىل من
النساء أن بمعنى االختالفات: لتلك الناس مناقشات يف يرتددان باتا التقرير»، و«حوار
بُْغيََة الرجال يتحدث بينما بعض، عىل بعضهن لتعرُّف وسيلًة بوصفه الحوار يستخدمن

املعلومات. نقل
التي والكلمات واملرأة الرجل بها يتحدث التي الطرق عن فقط تانني تكتب لم
تخيل بوضوح، االختالفات هذه ولرؤية أفعالهما. عن كذلك كتبت ولكنها يستخدمانها،
فالشخصيتان ٢٠٠٤؛ عام يف إنتاجه تم الذي جانبية» «طرق فيلم يف الرجلني صورة
جنبًا يجلسان وهما الراحة درجات أقىص عليهما تبدو كانت وجاك، مايلز الرئيسيتان،
بعٍض وجوه إىل بعضهم ينظر الذكور املمثلون كان ما نادًرا سيارة. أو حانٍة يف جنب إىل
من أكثر مجردٍة عالقٍة عن ون يُعربِّ بحيث جانبيٍّ بشكٍل ينظرون كانوا وإنما مبارشًة،
ما — األحيان معظم يف األفالم يف النساء تصوير يتم املقابل، ويف شخصية. عالقًة كونها
يتحلقن أو مائدٍة حول يجلسن وهنَّ — تسوق بجوالت يقمن أو الجنس يمارسن يكنَّ لم
عادًة األربع النساء تجلس حيث واملدينة»؛ «الجنس التليفزيوني املسلسل يف كما دائرٍة يف

بعض. وجوه يف بعضهن مبارشًة وينظرن مطعٍم يف مائدٍة حول
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وثيقة األفعال، عْرب أم كان شفهيٍّا والرجل، املرأة تواصل عن تانني نظريات زالت ما
املرأة أن إىل نظًرا أنه جيليجان وتضيف كتابها. تأليف وقت كانت كما اليوم بعاَلم الصلة
والتواصل. لالرتباط مختلفة طرق لدينا ن تتكوَّ مختلفتني، ثقافتني نتاج هما والرجل

بها وعٍي عىل وكن الجنسني بني للتواصل املختلفة األساليب عن اقرأ عميل: تطبيق
حوارك يف الشخصية بالجوانب املرأة اهتمام حسبانك يف ضع املتربعات. مع التحدُّث عند

الحلول. أحد طرح قبل املناقشة يف منه واستِفْد

املال حول أفكار (3)

الرجال من فالكثري باملال؛10 يتعلق فيما مختلفة ومعتقدات مشاعر والرجل للمرأة
يف أموالهن إىل النساء تنظر بينما ذاتها، حد يف غايًة ثروتهم زيادة اعتبار إىل يميلون
منطلٍق من امِلنَح تقديم أو األطفال، رعاية أو لالستقالل، وسيلًة بوصفها أرحب؛ سياٍق

إنساني.
القومي «املجلس رئيس باش،11 ليندا تقول األموال، من الكايف بالقدر يتعلق وفيما
التربعات، بجمع املرتبطة اإلثارة روح األمر يتعدَّى النساء، يخص «فيما املرأة»: لبحوث
من رأيناه ما املال. هذا أجلها من يُستخَدم أن يمكن التي االجتماعية األغراض إىل ليمتدَّ
عن صائبًا إحساًسا لديهن أن هو األموال وإدارة املرأة بشأن أبحاثنا يف النساء بعض

واإلنفاق.» املال من الكايف القدر جمع
امرأٍة أصغر زينر كانت ،١٩٩٦ عام ففي مثاًال؛ باعتبارها زينر جاكي إىل باش تشري
مغادرتها وعقب ساكس. جولدمان رشكة يف الرشاكة منصب عليها يُعَرض تاجرٍة وأول
ماليًة مكاسَب حققْت أن وبعد — والثالثني الخامسة سن يف وهي ٢٠٠٢ عام يف للرشكة
املتعلقة اإلنسانية أنشطتها خالل من الخريية األعمال يف منخرطًة أصبحت — جيدة

للمرأة. االقتصادي بالتمكني
ورئيس املؤسس واملدير مايكروسوفت برشكة السابقة املوظفة هينش، كاثرين
آراؤها لها سياتل، يف للمرأة» الحيوية املهن أخالقيات «مرشوع خربة لبيت اإلدارة مجلس
من والخمسينيات األربعينيات يف املرأة أن هينش تعتقد واملال. املرأة بشأن الخاصة
الذي اإلرث يف التفكري من بدًال للعالم تفعله أن تريد ما لدراسة قابليًة أكثر تكون عمرها
قدراٍت ذات امرأًة كوني منطلق من املرأة يف «أُفكِّر هينش: وتقول لذريتها. ترتكه أن تريد

وأحالم.»12
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من املتربعات لتثقيف برامج رعاية االعتبار يف نضع أن املمكن من عميل: تطبيق
مع الخريي والعمل املالية القضايا ومناقشة أحالمهن اكتشاف عىل النساء مساعدة أجل

التاسع.) الفصل (انظر والود. االنضباط معايري تحكمه ُمناٍخ يف النساء من غريهن

فارق إحداث يف الرغبة (4)

للتطوير الجامعة لرئيس السابق والنائب املتطوع املستشار — كافانا توماس يرشح
تجد املرأة أن «يبدو التايل: النحو عىل رؤيته — بميشيجان ميدالند يف نورثوود بجامعة
يميل الرجل أن يبدو بينما الناس، حياة يف فارًقا يُحِدث عطاءها أن تعرف عندما راحًة
يف إليها انتمى التي والهيئات كليته، مثل ساعدته، التي املؤسسات دعم إىل أكرب بشكٍل

والفتيات.»13 الفتيان وأندية الكشافة مثل شبابه،
املساهمة نحو الرجل من أكثر املرأة تميل الخريي»، العمل «تاريخ عن لدراسٍة ووفًقا
خرييٍة لجمعياٍت التربُّع يف والديها إرث حمل يف وتستمر بقوة، بها تؤمن التي القضايا يف
النساء لشبكة التنفيذي املدير هول، دونا تقول املقابل، ويف . ُمعنيَّ مرٍض بعالج تختص
أو جامعته إىل أو التقليدية الخريية للمؤسسات التربع إىل أكثر الرجل «يميل املتربعات:

كنيسته.»14 أو الريايض ناديه
إنديانا بجامعة الخريي العمل مركز نرشها الجنسني بني مهمة أخرى اختالفات َة ثَمَّ

أن: األبحاث تُبني إذ العطاء؛ بشأن

الكثري يملكون من إن حيث بالعطاء؛ الترصيح إىل الرجل من أكثر تميل املرأة •
القليل. إال يملكون ال من تجاه مسئولية يتحملون

األساسية باالحتياجات الوفاء أجل من الرجل من العطاء إىل ميًال أكثر املرأة •
الصحية.15 والقضايا

عىل إنه نيويورك، من لالتجاهات ومحللة كاتبة وهي نيكوالس، جوديث وتقول
الحكومة، تستطيع ال التي للثغرات عميلٌّ سدٌّ أنه عىل عطاءه يصف الرجل أن من الرغم
من بمساعدة التزام أنه عىل عاطفيٍّ منطلٍق من عطاءها املرأة تصف سدَّها، تريد، ال أو

القليل.16 يملكون
الفارق إحداث سياق يف مؤسستك أو منظمتك احتياجات ضع عميل: تطبيق
قم العاطفي. االتجاه إلدخال لقضيتك مختلًفا «سياًقا» ضع األفضل. إىل األمور وتحويل
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املسار عن بعيدٍة متفردٍة قضيٍة عن السؤال تخَش ال اآلخرين. تساعد التي الربامج بوضع
لألحداث. العام

العالقات بناء (5)

وجمال لسحره النساء سائر عليه يُعلِّق ما عادًة البندور، ماركة سواًرا شو-هاردي تمتلك
عامٍّ بوجٍه امتنانها تُظهر فهي وتنرصف، ذلك عىل بشكرهن تكتفَي أن من وبدًال ألوانه.
السيدة مع حواٍر إىل العادة يف ذلك ويُفيض التفاؤل. عن قليًال تتحدث ثم للمجاملة،

شخصية. أموٍر حول يدور األخرى
طبيعة من واملشاركة الشخصية بالصبغة األشياء صبغ إن تانني ديبورا تقول
وظيفته، خالل من عادًة االجتماعية، املكانة منطلق من التواصل إىل يميل فالرجل املرأة؛
أو الشخصيات نتذكر فجميعنا القصص.17 رسد خالل من التواصل إىل تميل املرأة بينما
فوائدها إحدى تتمثل حيث بها؛ تتعلق قصة هناك كانت إذا أفضل بصورٍة املوضوعات
نتعرف القصص، رسد خالل ومن املوضوع. أو الشخص مع عالقٍة بناء عىل املساعدة يف

التشابه. أوُجه ونكتشف الخربات، بني ونُقارن البرش، من غرينا حياة تفاصيل عىل
«االتحاد يف املخطط والعطاء الكربى املنح لقسم السابق املدير باالرد، كاي توضح
بدًال أنه «أعتقد التايل: النحو عىل رها تَصوُّ للمرأة»، الجامعي التعليم لتأسيس األمريكي
الوفرة، ومعدالت البيانية، الرسوم من صفحاٍت خالل من املحتملني املتربعني إرشاد من
املصطلحات. من وخاٍل مسلٍّ بأسلوٍب ممتعٍة قصٍص رسد علينا يتعنيَّ ق، التدفُّ وخرائط
التي واألُرسية املالية للمواقف بسيطة أمثلًة نرسدها التي القصص تُعطَي أن وينبغي

املعنيني.»18 للمتربعني مفيدة بنتائج العطايا تأتي … كيف توضح
أو الحالية، املتربعة وحياة حياتك بني التشابه أوُجه عن ابحث عميل: تطبيق
عىل وأطلعها حياتها عىل األثر أعظم لها كان التي التجاِرب استكشف املحتملة. املرشحة
لرشح ا خاصٍّ شخصيٍّا موقًفا اعرض أو شخصيًة قصًة ارسد بك. مرت مماثلٍة وقائَع
تعتمد أن املهم املعارف؛ أحد طريق عن أو شخصيٍة بصورٍة هذا عمل ويمكنك قضيتك،

حية. أمثلًة وتعرض القصص عىل
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وكيف؟ وماذا، من، التربع: طلب (6)

ويف تقديمه؟ يطلب الذي بالشخص مقارنًة ا مهمٍّ التربع من الغرض يكون مًدى أي إىل
ُكولني ترى والرجل؟ املرأة استجابة طريقة يف اختالف يوجد هل العاملني، هذين ضوء
يستجيبان والرجل املرأة أن فاندربيلت، جامعة يف التمريض كلية عميد كونواي-ولش،
املنحة يلتمس الذي الشخص مع العالقة تُقدِّر «املرأة وتقول: بالفعل، مختلفٍة بطريقٍة
الرجل.»19 عند أهميًة األكثر هو يطلب؟) الذي (من السؤال بينما بالقضية، العالقة وتُقدِّر
شخص يطلبه عندما العطاء إىل ميًال أكثر تكون املرأة أن من الرغم عىل آخر، بمعنًى
العاطفة بعني إليها تنظر حتى لديها أهميٍة ذات تكون أن يجب القضية أن إال تعرفه،
الطالب: الشخص عن ره بتصوُّ غالبًا الرجل يتأثر اآلخر، الجانب وعىل والشفقة. والحب
له مدينًا املنحة طالب سيكون هل املهنية؟ حياته عىل مهم تأثري له الشخص هذا هل

قضيته؟ يف ساهم ألنه
يف لالستشارات فليسنر وايل بنتز لرشكة س املؤسِّ الرئيس فليسنر، بروس ذهب وقد
املنافسة؛ خالل من العالقات الرجال ن «يُكوِّ فقال: ذلك، من أبعد إىل مينيابوليس، مدينة
تَُعدُّ إزعاجهم عىل قدرتنا ألن منًحا؛ يُقدِّموا لكي املقرَّبني أصدقائنا عىل نضغط فنحن
زيارة «أود تقول: امرأًة سمعت أنني مطلًقا أتذكر ال مخلصون. أصدقاء أننا عىل دليًال
عند لديها.» سنتات عرشة آخر عىل الحصول أجل من عليها وأضغط سو صديقتي

اهتمامنا.»20 عىل يدل األمر هذا الرجل،
صلًة أكثرهم عىل وتعرَّف لديك واملتربعات املتربعني ملفات راجع عميل: تطبيق
للقضايا ذاته الوقت يف داعماٍت النساء تلك تكون أن عىل النساء، من املحتملني بعمالئك
ال ذلك، ومع املنحة. طلب عند األقران بواسطة الضغط أسلوب تستخدم ال سية. املؤسَّ
وليس التعاون عىل للتشجيع بعالقٍة املرأة بهم ترتبط الذين األشخاص ذكر من حرج

املنافسة.

والتفاصيل الوقت (7)

البداية من الجزئيات كافة إىل االستماع تريد أنها املرأة مع التعامل واقع من وجدنا
الحصول إىل الرجل يسعى املقارنة، سبيل عىل املعتمدة. االسرتاتيجية وكذا النهاية، إىل
األمر إن نعم، بأكمله. التقرير عىل الحصول إىل املرأة تسعى بينما العميل؛ ص امللخَّ عىل
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أطول؛ وقتًا بالفعل يستغرق املرأة مع فالعمل بأكمله؛ التقرير لعرض أطول وقتًا يتطلب
منطقية. بدْت وإن النتائج إىل تقفز وال أكثر أسئلًة عادًة تسأل فهي

واشنطن يف سيايسٍّ حزٍب لصالح املال بجمع تقوم شو-هاردي كانت عندما
معظم يف رجال يرأسها كان التي السيايس، العمل لجان مع تشرتك كانت العاصمة،
فقط يريدون كانوا الرجال ألن األموال؛ عىل الحصول تماًما اليسري من كان األحيان.
األمر يتطلب لم املطلوب. املال ومقدار املال إليه سيذهب الذي السيايس هوية معرفة
املستمرة. االلتزامات من كثرٍي عن دائًما يُسفر يكن لم أنه غري الوقت، من كثريًا بالتأكيد
به. ُمسلًَّما شيئًا ذلك وكان السيايس؛ إىل خدمًة بهذا قدَّم أنه يعترب املتربع كان وبالطبع

األساس. من مفاوضاٍت أي إلجراء داٍع هناك يكن ولم
املزيد وتقديم األسئلة عن لإلجابة وقٍت لتخصيص استعداٍد عىل كن عميل: تطبيق
تتخذ لكي أطول وقٍت إىل تحتاج قد املرأة أن من الرغم عىل أنه إدراك مع املعلومات، من

به. ملتزمًة عادًة تصبح القرار هذا اتخذت متى فإنها قراًرا،

واالمتنان التقدير (8)

مع التِّجارية» املرشوعات صاحبات للنساء الوطنية «املؤسسة أجرتْها التي األبحاث يف
املرشوعات صاحبات النساء هؤالء من فقط ٪٤٠ كانت رشكات، يمتلكن الالتي النساء
كافانا توماس الربحية غري املنظمات استشاري ويرى التقدير.21 عىل حريصاٍت الكبرية
املرأة «إن اليوم: الوضع عىل تنطبق تزال ال ،١٩٩٩ عام إىل تعود التي األبحاث، تلك أن
عطائها نتيجة ترى أن تريد إنها حيث من عطائها يف ا جدٍّ محددًة كونها إىل تميل املتربعة
سخاؤه يكون أن إىل متطلًعا الرجل يبدو املقابل، يف له. امُلصاحب التقدير انتظار من أكثر
مع وتتفق معني.» مبنًى عىل اسمه كتابة يتم كأن واقعية، أكثر نحٍو عىل تقديٍر محلَّ
ترغب بينما التقدير، عىل يحصل أن الرجل يريد العطاء، «عند قائلة: كونواي-ولش ذلك

املشاركة.» يف املرأة
عنها ثنا تحدَّ التي بالنقطة األمر ذلك شارب، روبرت الخريي، العمل مستشار يربط
يكون الزوج أن خربته خالل من يرى فهو فارق؛ إحداث تريد املرأة أن وهي قبل؛ من
وجمع التذكاري»)، النصب «بناء عليها يطلق (فهو الفرص بتحديد اهتماًما أكثر عادًة
املهنية؛ حياته دعم يف التربع واستخدام السابق، الدرايس بالفصل مقارنًة املال من املزيد

التقدير.22 إىل بالحاجة مدفوعٍة غري املجتمع يف الفارق إحداث إىل املرأة تسعى بينما
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االعتبارات أحد (وهو األسماء إخفاء عن التحدُّث دون من تكتمل ال التقدير ومسألة
«الجيل يف فاملرأة الخامس). الفصل يف باستفاضٍة سنناقشه والذي باألجيال، املرتبطة
جيلها يف للنساء املهذَّب غري من كان حيث اسمها؛ إخفاء إىل أكرب بشكل تميل التقليدي»
اسمهن وضع خالل من ذلك عن خاصٍة بصفٍة والتعبري باملال املتعلقة األمور مناقشة
أن رضورة تدرك باتت املرأة ألن التغيري إىل سبيله يف االتجاه هذا أن غري الِبنايات. عىل
وتستمتع بهن؛ املنوطة بأدوارهن القيام حيث من األخريات به تحتذي نموذًجا تصبح
املتعلقة األفعال ِبُردود لودويك وكريستني الثالث) الفصل (انظر مور دارال مثل نساء

ْمنها. يُقدِّ التي بامِلنَح
فيليب زوجها بُرفقة اسمها يُذكر عندما مطلًقا بالضيق تشعر ال إنها لودويك تقول
«الناس وتضيف: كونيتيَكت»، بجامعة الزائرين «مركز بناء يف للمعاونة منحٍة تقديم عند
لطيفٍة بطريقٍة ذلك يفعلون وهم للمبنى، تربَّعت التي لودويك أنا كنت إذا عما يتساءلون
إن ذلك. مع تعاملك بأسلوب تتعلق إنها املال، أو باالسم تتعلق ال املسألة أن أعتقد ا. جدٍّ
ا؛ جدٍّ سعيدًة يجعلني املبنى ذلك عىل زوجي اسم بجانب اسمي ووضع املنحة تلك تقديم
ألنه فيليب عىل كريستني وتُثني ومعي.» أجيل من بالسعادة يشعرون اآلخرين فإن لذا
الخطوة هذه دون من أن يرى «كان اسمه؛ بجانب املبنى عىل اسمها وضع عىل عها شجَّ

املبنى.»23 هذا تشييد يف دور لها كان امرأًة َة ثَمَّ أن أحٌد يدرك لن
من العطاء مُلقدِّمي الثالثة األجيال «جماعة تأسيس يف شو-هاردي شاركت عندما
طباعة عىل سيوافقن النساء أن من التأكُّد أرادت بميشيجان، ترافريس مدينة يف النساء»
يقدِّمن أن النساء من طلبت حيث بذلك؛ للقيام يسرية طريقة رت وفَّ وقد أسمائهن.
الفكرة راقت لعائالتهن. الثالثة األجيال يف ما شخٍص لذكرى تخليًدا أو تكريًما منحتهن
تبلغ التي منحتهن ذكر يتم أن يف اإلطالق عىل للضمري تأنيٍب أي يجدن ولم للنساء
عالقة بهن تربطه بشخٍص مرتبطًة كانت وقتها املنحة ألن املنشورات؛ يف الدوالرات آالف
النساء تشكو اإلطالق، عىل يشء، أكثر ألن نظًرا النقطة هذه عىل ونؤكد وثيقة. شخصية
إحدى شكَّت املنوال، نفس وعىل نساء. قدمتْها ِمنٍَح بسبب رجاٍل عىل الثناء هو منه
ِمنحة قدَّما وزوَجها أنها من لنا التابعة األفكار طرح مجموعات من واحدٍة يف السيدات
كرة مباريات حضور دعوات تصله َمن فقط هو كان زوجها أن غري لجامعتهما، مًعا
ال لكن بذلك، مهتمة أنها حني يف املباريات بحضور مهتمٍّ غري زوجها أن العجيب القدم.
جامعتها تجاه شعورها سيكون كيف يتساءل أن وللمرء بالدعوات. اسمها إدراج يتم

االفرتاض. سبيل عىل أرملًة تصبح عندما
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يتم أن الطرفان يريد التي الطريقة عن َسل ِمنحة، تقديم عند عميل: تطبيق
راجع مًعا؟ باسميهما أم الرجل؟ أم املرأة؟ باسم ستُكتب هل خاللها. من تقديرهما
يف املتربعني رغبات مع يتوافق أنه من وتأكد الربحية غري ملؤسستك السجالت حفظ نظام
فاعتذر ما، خطأٍ حدوث بسبب السيدات إحدى بك اتصلْت وإذا املؤسسة. أقسام جميع
دعوة عىل دوًما واحرص مستقبًال. ذلك تكرار بعدم الوعد مع االمتنان، رسالة وغريِّ بشدٍة

ذلك. خالف منك يُطَلب لم ما الزوجني، من كلٍّ
التقدير أن واعلم املقدمة. امِلنَح يف أسمائهن استخدام عىل املوافقة عىل النساء ع شجِّ
القضية هو لديها االعتبار موضع فاليشء املنحة؛ املرأة تُقدِّم لكي حافًزا ليس وحده
لكي للنساء فرًصا ر وفِّ فارًقا. تُحِدث أن ِلِمنْحتها وكيف إرشاكها، يتم وكيف ذاتها،

ِمنَح. من ْمنَه يقدِّ ما خالل من آخرين أشخاٍص ذكرى ويخلِّدن يُكرِّمن

التطوعي العمل (9)

لدراسة َوفًقا مجتمعها. يف باالنخراط يتعلق فيما الرجل من عزًما أمىض املرأة أن يبدو
ويف حياتها؛ من جزءًا بوصفه التطوعي العمل إىل املرأة تنظر الخريي»، العمل «تاريخ
وهو ونجفيلد، ميشيل يقول أجر. نظري باألشياء القيام عىل الرجال معظم اعتاد املقابل،
التجاوب إىل الرجال «يميل ورجال: نساءٍ مع جنٍب إىل جنبًا َعِمل الدراسة نفس يف ع متطوِّ
مع الرجال يجلس األحداث. النساء تستبق بينما األحداث، مع يتفاعلون فهم األزمة؛ مع
األطفال ويربني التوت النساء تجمع بينما القرية، يهاجم ما شخٍص انتظار يف ِحرابهم

نصابها».24 يف األمور وضع إىل عامٍّ بوجٍه ويَِمْلَن
باعتبارهم بجدٍّ يعملون كانوا رجاٍل مع اإلدارات مجالس يف عديدٍة مناسباٍت يف عملنا
ذلك يكن لم ما التطوع، يف رغبًة أقلَّ التقاعد ِسنِّ قبل كانوا فقد ذلك، ومع متطوِّعني.
الخطابات وضع يف عادًة النساء تمانع ال اآلخر، الجانب وعىل قياديٍّا. منصبًا ن يتضمَّ

ذلك. نظري مكافأًة ينتظرن أن غري من الهاتف عىل والرد األظرف داخل
نساء أن غري مالها. وبذل وقتها بذل بني تساوي املرأة كانت املايض من ما وقٍت يف
الفارق، اآلن يدركن معظمهن أن ويبدو نفيس، يشء أنه عىل الوقت إىل ينظرن اليوم
الوقت بذل عن يختلف هذا املنظمة. عىل التأثري عىل القدرة يعني املال بذل أن ويدركن

املنظمة. وليس الشخص عىل تأثريًا أكثر عادًة يكون الذي
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الدراسة يف إنه حتى تدعمها، التي املؤسسات يف االنخراط يف ا حقٍّ املرأة ترغب
التِّجارية»، املرشوعات صاحبات للنساء الوطنية «املؤسسة أجرتْها التي سابًقا املذكورة
يف االنخراط مثل العالقات، تكوين يُرْدَن أنهن رشكاٍت يمتلكن الالتي النساء أظهرت
التواصل أو متطوعة مستشارة وظيفة يف العمل ويأتي التِّجارية. باملدارس الفتيات توجيه
تكتفي فال للمشاركة؛ املرأة تختارها التي الوسائل قائمة رأس عىل البنات أو الطالبات مع
لها تُتاح أن األقل عىل أو — كذلك الشخصية املشاركة تريد بل شيك، بتحرير املرأة

بذلك. للقيام الفرصة
العمل مركز يف الخريي» للعمل املرأة «معهد مدير ميش، ديربا ترى عميل: تطبيق
الوقت بزيادة طرديٍّا تزيد منحة تقديم «احتمالية أن ،٢٠٠٧ عام إنديانا بجامعة الخريي
أنشطة وتطوير األمر، واقع يف املال يساوي الوقت فإن املعنى وبهذا للتطوع؛ املخصص

أجلها.»25 من يُنفق الذي الوقت تستحق عملية املتربعات
اإلنرتنت شبكة عىل املنظمة موقع عىل هذا وانرش املتطوعني ملعاونة شبكٍة بإنشاء قم
أمام املتاحة الوسائل وأدرج التطوع، بفرص املتربعات أخِطر اإلعالم. وسائل يف أو

الشباب. مع للعمل املتربعات
من لهم. زمنيٍة جداوَل ووضع املتطوعني لتدريب متطوٍع منسٍق وجود من تأكد
يفعلونه؛ ما يجدون ال ثم توظيفهم يتم عندما باإلحباط يُصابون املتطوعني أن املعروف

املال. أو بالوقت سواءٌ الدعم يف االستمرار إىل والنزعة الحماس يفقدون وبذلك

الوالء (10)

إىل تحتاج املرأة أن طويٍل زمٍن منذ املاليون، املديرون وكذا االستثمار، رشكات أدركت
«مجموعة رئيس شميت، إم لني وتقول بالرجل. مقارنًة قراٍر إىل ل تتوصَّ كي أكثر وقٍت
العائد فإن الخدمي، العمل املرأة أحبَّت إذا إنه إلينوي، بوالية إلجني، يف املالية» مرييتوس
يميل ال أنه غري أقل، معلوماٍت يريد «الرجل وتضيف: الوالء. من كبريًة درجًة سيكون
وتأخذ التعليم من املزيد يف فرتغب املرأة أما التنقل. من يُكِثر حيث طويًال؛ االلتزام إىل

والئها.»26 عىل تبقى ولكنها قرار، إىل ل للتوصُّ أطول وقتًا
فإن الخريي»، للعمل املرأة «معهد يف املساعد املدير باكتور، أندريا ترى وحسبما
بالقضايا بعمٍق تهتم ملتزمة متربعة املرأة «إن التربُّع. عند املرأة عىل ينطبق نفسه الوالء
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«إن املستهلكني: عاَلم يف يوجد الذي بذلك الوالء هذا باكتور وتُشبِّه تدعمها.» التي
هي — والرضا وااللتزام، الثقة، — التِّجارية للعالمة الرئيسية الثالثة الوالء مؤرشات
الطويلة العالقات يف الخصوص وجه عىل املتطوعة املرأة عنها تبحث التي الصفات ذات

الربحية.»27 غرب املؤسسات مع األمد
ففضًال مًعا. يعمالن فهما باإلدارة؛ عميٍق نحٍو عىل الوالء يرتبط عميل: تطبيق
املتطوعني بوالء االحتفاظ مسئولية أيًضا املنظمة تتحمل املنحة، عىل الشكر تقديم عن
دع منهم. املقدَّمة املنح أثر عن دورية تقارير وتقديم املساءلة مبدأ تطبيق خالل من
والئهن إبقاء عىل املستمر اهتمامهن يعمل سوف مساهمتهن. تُقدِّر أنك يعرفن املتربعات

منظمتك. ويف فيك وثقتهن

املرياث وعطايا اإلرث وصايا (11)

أن بالكبود رشكة أجرتْها دراسة وتُبنيِّ باملرأة. طويٍل وقٍت منذ اإلرث وصايا ارتبطت
وفاتها، بعد بأموالها التربع امرأة ترتب فعندما املرأة؛ بها تقوم الخريية الوصايا معظم
ُمكدِّسة «امرأة إىل ل التحوُّ أو حياتها أثناء مواردها استنزاف بشأن القلق عليها يتعني ال

للمال».28
ميًال أكثر فاملرأة الرجل؛ عن كبريٍة بدرجٍة املرأة عند اإلرث وصايا أسباب وتختلف
أو الوصية، تُحققه قد الذي األثر عىل تُركِّز التي للمناشدات االستجابة إىل الرجل من
بجامعة الخريي العمل مركز نرشها ألبحاٍث طبًقا وذلك أقل؛ يملكون من مساعدة قيمة
استجابًة أكثر يكونان األربعني سن دون كليهما واملرأة الرجل فإن ذلك ومع إنديانا.

األساسية.29 االحتياجات عىل تركز التي للوصايا
الرعاية مجال يف الخريي العمل «اتحاد أجراها دراسٍة يف أنه لالهتمام املثري ومن
الخامسة أعمارهم تتعدَّى الذين الرجال من باملائة ٥٤ ذكر ،٢٠٠٧ عام يف الصحية»
الخريية الجمعيات ألن وصايا تركوا أنهم دوالر، ألف ١٠٠ عن دخلهم ويزيد والستني،
لم الدراسة أن من الرغم وعىل الحكومة.30 تُقدِّمها التي تلك من أفضل خدمًة تُقدِّم
مشاركة يف يرغبن النساء من الكثري فإن باملرأة، يتعلق فيما نتائج أي إىل ل تتوصَّ

مسئولياتها. ل تحمُّ الحكومة عىل أن ويعتقدن الحكومة
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بها ستساعد التي الكيفية عىل ركِّز املتربعات، النساء مع العمل عند عميل: تطبيق
تقديم عىل النساء ع شجِّ أفضل. مكانًا العاَلم وجْعل املجتمع إفادة عىل املنظمَة وصاياهن

العمل. هذا ثمار برؤية يتمتعن كي حياتهن فرتة خالل تربٍُّع

العاملي العطاء (12)

مجتمعهن داخل العطاء تقديم يفضلن أنهن يذكرن النساء من الكثري أن من الرغم عىل
من واملزيد املزيد فإن مبارشة، بصورٍة عليهن تؤثر التي واملؤسسات املنظمات إىل أو
يف ونرتيتش كارين بها قامت دراسٍة وحسب العاملي. املستوى عىل العطاء يُقدِّمن النساء
العاملية.31 القضايا لدعم الرجال من ميًال أكثر النساء فإن األعمال، إلدارة تكساس كلية
به قامت الذي البحث يف عامليٍّا؟ العطاء إىل الرجل من ميًال أكثر املرأة تكون ملاذا
أنفسهن يَعتربن أنهن كثريات نساء ذكرْت ،٢٠٠٨ عام يف ستيفنز وكارمن شو-هاردي
أنهن ات الخريِّ النساء هؤالء وأضافت األرض.»32 كوكب «مواطنات أو عامليات» «مواِطنات
االحتياج هذا يََريَْن هن بالطبع امُلِلح؛ لالحتياج نظًرا العاملي املستوى عىل العطاء يُقدِّمن

والعاملية. املحلية القضايا بني الصلة يُدركن ولكنهن املحيل، املستوى عىل
القضايا دعم إىل الرجل من ميًال أكثر املرأة أن ونرتيتش دراسة نتائج أظهرت وقد
ضحايا مثل صلة، أي بها تربطها ال التي القضايا تلك مجموعتها»، عن «الخارجة
الضحايا دعم إىل أكثر الرجل يميل بينما العالم، حول (تسونامي) البحري املد أمواج
عىل تنعكس التي هي الداخلية» و«القضية الداخلية». «القضايا أو الوطني املستوى عىل
مع يتوافق وهذا عالية. مرتبٍة يف الناس يضعه شخٍص جانب من مفضلًة تكون أو املرء
بالقضية تأثُّرها بقدر للعطاء الطالب بالشخص تتأثر ال املرأة بأن السابقة االستنتاجات

ذاتها.
يف النساء بني خاصٍة وبصفٍة العاملي، العطاء النتشار الفعلية البداية كانت ربما
نساء جرامني»؛ «مؤسسة من للنساء املمنوحة الصغرية القروض مع الناشئة، األقطار
مثل مرشوعاٍت يف جرامني» «مؤسسة خالل من استثمرت التي بيلينجسالي لويس مثل

تشياباس.33 نساء جمعية
إجازٍة يف كرو، تراميل األسطوري العقارات ر ملطوِّ الوحيدة االبنة بيلينجسالي، كانت
بموهبة أُعجبت عندما املكسيك، يف تشياباس بوالية كاساس، دي كريستوبال سان يف
رأته بما تأثرت وقد منه. تعاني الذي امُلدِقع للفقر نفسه الوقت يف وأِسَفت املحلية املرأة
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جمع يف للمشاركة تشياباس إىل داالس يف صديقاتها من ثالثني اصطحبت أنها لدرجة
يعشن الالتي النساء (إقراض النساء لهؤالء صغريٍة تمويليٍة قروٍض لتوفري التربعات
٤ بيلينجسالي جمعْت املطاف، نهاية ويف يوميٍّا). واحٍد دوالٍر من بأقل أوالدهن ويُربِّني
الكثري نظر وجهة عن بيلينجسالي وتُعربِّ جرامني». «مؤسسة خالل من دوالر ماليني
كي ذلك أفعل إنني املسئولية؟ لُت وتحمَّ الفرصة انتهزُت «ملاذا تقول: عندما النساء من

أخرى.» مرًة لآلخرين أُقدِّمها
بجزر أتالنتيس ملنتجع الداخلية املصممة ويلسون، تريشا تقول أيًضا، داالس ومن
ذهبت عندما حدث ما دائًما تتذكَّر سوف إنها فيجاس، الس الفينييسيف والفندق الباهاما
يُشبه سنتان عمره كائنًا هناك وجدت األفريقية. األكواخ أحد ودخلت سفاري، رحلة يف
بل ومستديرة، منتفخًة أصابعه كانت حياتي. طيلة املشهد ذلك أنىس «لن جديًدا. مولوًدا
الوقت ذلك ومنذ سنوات، خمس منذ ذلك كان للقلب.»34 موجًعا ذلك كان مربعة. كانت
التي للقرى الطبية واملساعدات التعليم توفر التي ويلسون» «مؤسسة إنشاء يف رشعت

أفريقيا. جنوب يف الثاني ويلسون منزل من بالقرب اإليدز رضبها
متحف ورأَيَْن بعيًدا سافرن الالتي النساء عن املشابهة القصص من العديد وهناك
مجرد من أكثر أرْدَن النسوة هؤالء دبي. وُزْرَن الِجمال وركبن الشمايل والقطب اللوفر
مبارشًة ورأَيَْن أسفارهن خالل حولهن بحثن لقد األخرية. رحلتهن عن والتحدُّث املشاهدة
أنحاء جميع يف النساء إىل ينظرن فهن املرأة؛ عيون خالل من العالم مشكالِت كثٍب وعن
فرصًة وأمامهن مسئوليًة عليهن أن ويشعرن لهن، شقيقاٍت بوصفهن األرضية الكرة
مساعدة تعني املرأة مساعدة أن يُدِرْكن كما الفقر، من التخلُّص يف ملساعدتهن كربى
يد لهن يُقدِّمَن من جانب إىل فيه يعشن الذي العالم ومساعدة بل واملجتمع، األرسة

العالم. يف موقعهن عن النظر برصف العون،
صلًة َة ثَمَّ أن وترى العاملية بالقضايا تهتم املرأة بأن وعٍي عىل ُكْن عميل: تطبيق
خاللها من يمكن وسائل توجد هل أخرى. قارٍة يف يحدث وما محيطها يف يحدث ما بني
الثالث، العالم أقطار يف خاصًة عاملي، دوٍر عىل منظمتك أو مؤسستك مهمة تشتمل أن
منظمتك بني اجتماعيٍة شبكاٍت إنشاء يمكن والفتيات؟ النساء مساعدة حيث من وتحديًدا
يُفكِّْرَن أن معهن تتعامل الالتي املتربعات النساء من اطلب آخر. بلٍد يف مماثلٍة ومنظمٍة
االتجاه هذا ولكن العاملي، املستوى عىل بالتواصل ا مهتمٍّ الجميع يكون لن األمر. هذا يف

بالتأكيد. قائًما يبقى
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معلوماترسيعة (13)

فنحن والنساء؛ الرجال أمخاخ بني وسلوكيٍة وعصبيٍة حيويٍة اختالفاٍت وجود العلم يُظهر
ولوال الخطأ، أو الصواب يعني ال االختالف مختلفة. بطريقٍة ونتواصل ف ونترصَّ نفكر
األوَّلية األبحاث تخربنا ذلك، ومع الكتاب. هذا لتأليف مربر هناك كان ما االختالفات هذه
النساء مثل يفكرون الصغار الشباب أن إنديانا بجامعة الخريي العمل مركز أجراها التي
للساعني للغاية مهم أمر الجنسني بني االختالفات مالحظة أن يعني وهذا بعيد، حدٍّ إىل

الجنسني.35 كال من التربعات عىل الحصول إىل
فهم يف الوقت بعض استثمار األمر ويتطلب دة. ومعقَّ ضخمة مجموعة النساء إن
عطاء دوافع فهم يف األكرب الدور يلعب النوع أن غري وفردي. جماعيٍّ نحٍو عىل النساء

الجيل. ويليه املرأة،
املتربعة: املرأة مع التعامل عند الجنسني بني االختالفات هذه تدبَّْر

بأكملها. الصورة رؤية املرأة تريد •
القصص. خالل من بالقضايا املرأة ترتبط •

وفارق. تغيرٍي إحداث إىل تمنحه ما يؤدَي أن املرأة تريد •
أفضل. نحٍو عىل جنسها بنات بني فيما للتعارف الحوار املرأة تستخدم •

العطاء. يطلب الذي الشخص من للمرأة أهميًة أكثر القضية •
التفاصيل. وتريد متعددٍة بمهامَّ املرأة تقوم •

عىل يطلق والبعض قرار. إىل ل تتوصَّ كي الوقت من فرتٍة إىل املرأة تحتاج قد •
الَحْمل». «فرتة اسم الفرتة تلك

التي املنحة مقابل املالئم الثناء ي تَلقِّ النساء نظر يف للغاية املهمة األمور من •
تُقدِّمها.

نموذًجا تُمثل كانت إذا خاصًة علنية، بصورٍة ِمنَْحتها بتقدير املرأة اهتمام يتزايد •
األخريات. به تحتذي

التطوع. أي املنظمة؛ مع املشاركة فرص عىل الحصول املرأة تريد •
لوالئها. ستطمنئ وبهذا باملعلومات؛ املرأة تزويد عىل احرص •

وصيتها. يف أمواٍل من به ستتربَّع ملا املحتَمل باألثر املرأة تهتم •
العاملية. القضايا دعم إىل الرجل من ميًال أكثر املرأة •
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الثاني الفصل

املال قوة

النمو واإلنرتنت؛ والهند الصني دَِع … للنمو األعظم القاطرة هي اآلن املرأة
املرأة. تقوده االقتصادي

٢٠٠٦ أبريل، ١٢ إيكونوميست،

تاريخنا، يف مرٍة وألول اآلن، اليوم. وعملنا حياتنا يف يشءٍ كل املرأة مجتمع يُغري
مصدر األمهات وتُمثل املتحدة، الواليات يف العاملة القوة نصف النساء تُشكِّل
تقريبًا. األمريكية العائالت ثُلُثَي يف غريهن مع باالشرتاك أو بمفردهن الرزق

رشيفر ماريا أجرتْها دراسة رشيفر»: «تقرير
٢٠٠٩ األمريكي»، التقدم و«مركز

استيقظْت لقد الساحر؛ األمري قدوم تنتظر التي النائمَة الحسناءَ تلك املرأُة تَُعِد لم
يف — الخريي العمل ن تتضمَّ والتي — املالية الشئون زمام تأخذ أن يجب أنها واكتشفْت
والطالق، الزواج وتبعات املرأة، بمكتسبات ترتبط أخرى مهمة ات تغريُّ وهناك قبضتها.

األرسية. واملؤسسات املرياث وإدارة

املرأة ترتكها التي الثروة (1)

بول أجراه الذي البحُث — الخريي العمل مجال يف العاملني نحن — جميًعا أذهَلنا لقد
واألربعني الخمسة مدار فعىل الثروة.1 انتقال عن ١٩٩٩ عام يف هافينز وجون شريفيش



الخريي والعمل املرأة

العاملية الحرب جيل أفراد من األقل عىل دوالر تريليون ٤١ توريث سيجري التالية، عاًما
فيما الحرب تلت التي الفرتة مواليد (وهم الطفرة» «مواليد جيل من واملسنني الثانية
يف يتحكَّْمَن سوف النساء أن هو للدهشة إثارًة األكثر واألمر و١٩٦٤). ١٩٤٦ عاَمي بني
ويرثن الرجال من أطول يَِعْشَن ببساطٍة ألنهن الدولة أصول من كثرٍي يف املطاف نهاية
وسوف الخريي، للعمل الذهبي العرص فجر ببزوغ هذا يُْؤِذُن املمتلكات. جميع من ٪٧٠
من كثرٍي عىل شكٍّ بال املذهلة املعلومات هذه حازت وقد القرار. صاحبَة هي املرأة تصبح
١٩٩٩ عام أن عن تقارير كذلك وردت إذ فيض؛ من غيًضا كان ذلك أن غري االهتمام،
الحقيقة ص وتتلخَّ دوالر. تريليونات ٦ بقيمة الخريية للجهات وصايا كتابة يشهد سوف
تمتلك باتت واآلن مخططة؛ ِمنًَحا بوصفها اإلرث وصايا إعطاء دائًما ل تُفضِّ املرأة أن يف

لآلخرين. تهبه أن تستطيع الذي املزيد
إمكاناتها، إدراك يف بدأْت فقد نفسها؛ املرأة توجهات هو تشجيًعا األكثر ربما

األسئلة: هذه لها وكانت مسئولياتها. خاصٍة وبصفٍة وقوتها،

اسرتاتيجية؟ بطريقٍة أموايل أُقدِّم أن يل كيف •
من القصوى االستفادة تحقيق أجل من اآلخرين مع العمل أستطيع كيف •

أموايل؟
فيها؟ فارًقا أُحِدث أن يمكن التي املجتمع احتياجات هي ما •

اآلخرين؟ يف العطاء روح بث أستطيع كيف •
الخريي؟ العمل يف رائدًة أصبح كي أفعل أن أستطيع ماذا •

بارًزا؟ إرثًا أترك أن أستطيع كيف •

الرجل من أكثر تعطي املرأة (1-1)

أن إنديانا، بجامعة الخريي العمل مركز أصدرها املتربعني، عن مستمرة دراسة أظهرت
الدخل نطاق وعند ،(٨٠٫٧ مقابل يف باملائة ٨٥٫٦) الرجل من العطاء إىل ميًال أكثر املرأة
األرقام وتشري وبساطة. بوضوٍح املزيد، املرأة تعطي دوالر) ألف ١٠٠ عن يزيد (ما األكرب
دوالًرا ٤٢٢٣ املرأة تمنح بينما دوالرات، ٣٩٠٤ يعطي الرجل أن إىل املستوى هذا عند

سنويٍّا.2
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«ُمحِسنو عنوان تحت ٢٠٠٩ عام يف الثروة عن باركليز لبنك دراسٌة غطت وقد
أموال لديهن الالتي النساء أن وأوضحت دوالر)، مليون (فوق األعىل الدخول الغد»
صايف قيمة من باملائة ٣٫٥ يََهبَْن املتحدة الواليات يف دوالر املليون تتعدى مستثَمرة
الرجال.3 يقدمها التي ١٫٨ املئوية النسبة ضعف أي عام؛ كل الخريي للعمل دخلهن
أن إنديانا، بجامعة الخريي العمل مركز أجراها األجيال، مقارنة حول دراسٌة وأظهرت
هذا عند يتوقف ولم العطاء، جهود املرأة قيادة استهلَّ الذي هو الطفرة مواليد جيل
مقابل العطاء إىل الطفرة فرتة خالل ُولدن الالتي النساء من باملائة ٨٩ يميل إذ الحد؛
ويف باملائة؛ ٨٣ مقابل باملائة ٨٩ النسبة بلغت إكس الجيل ففي الرجال؛ من باملائة ٨٥

باملائة.4 ٧٧ مقابل باملائة ٨٠ النسبة كانت واي الجيل
يعتقده ما هذا األقل عىل ذلك. إىل يشري قوي احتمال هناك النمط؟ هذا سيستمرُّ هل
املساعد الجامعة رئيس نائب هاريس، أبريل مثل الثاقب الفكر أصحاب اإلدارة خرباء
تُمثِّل أن عىل نحرص أن بنا «حريٌّ تقول: التي َهنتسفيل، يف أالباما بجامعة للتطوير
بقيمة نستهني أن يمكننا وال الخريجني. لهيكل السكانية الرتكيبة لدينا الخريجني قيادات
لها يا الوسطى.»5 العصور منذ ملواردنا األعظم اإلطالق وشك عىل فنحن املوضوع؛ هذا
يُشكِّلن اآلن النساء أن تدرك هاريس أن جديٍد من تُبنيِّ النساء حق يف قويٍة عبارٍة من

املستقبل. متربعات يصبحن وسوف حاليٍّا، الكليات خريجي من باملائة ٥٨

الثروة من املرأة مكاسب (2-1)

بزيادة ٢٠٠٩ عام يف نيوزويك ملجلة مقاٍل يف لالستشارات بوسطن مجموعة تنبأْت
دوالر تريليون ١٥٫٦ إىل ٢٠٠٩ عام يف دوالر تريليونات ٥٫١ من للمرأة العاملي الدخل
دوالر تريليونات ١٠٫٥ بقيمة املرأة إيرادات يف فارًقا ذلك ويمثل 6.٢٠١٣ عام بحلول
الصيني االقتصاد ينمَو أن ع امُلتوقَّ من املقارنة، سبيل وعىل فحسب. سنواٍت ست خالل
«رائع!» قائًال: يصيح إليها يستمع من األرقام هذه تجعل فقط. دوالر تريليونات ٣ بقيمة
أنفِسِهنَّ بالنساء أيًضا ولكن فحسب، باألرقام ليس لالهتمام، حان قد الوقت أن غري
وبطول الكسب عىل بالقدرة يتمتَّْعَن حقيقيات سيدات توجد األرقام هذه فخلف كأفراد؛
يُِدْرَن سوف أنهن يعني مما وعائالتهن؛ أزواجهن أموال إلدارة مؤهالت والنساء العمر.

الخريي. العمل كذلك
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٢-١ عمل ورقة
الخريي* العمل مجال يف املرأة إمكانات

املالية القرارات يف مشاِركًة نفسها ترى أمريكيات نساء ثالث/خمس/ثماني بني من واحدة
.(٢٠٠٦ تأميل، (بحث أعوام خمسة منذ الحال عليه كانت مما أكثر

(١)

شبكة (إحصاء علنًا املتداَولة األسهم أرباع ثلث/نصف/ثالثة من يقرب ما اآلن النساء تمتلك
شيكاجو).

(٢)

البالد يف الثروات أصحاب كبار من باملائة وستون وأربعون/خمسة وثالثون/ثالثة اثنان
١١٧٣٠٠٠ أصول وُقدرت النساء. من فأكثر) دوالر مليون ١٫٥ قيمتها أصوًال يمتلكون (أفراد
لعام األمريكي الدخل رضيبة مكتب (أرقام دوالر تريليونات ٣٫٢ / ٤٫٦/٤٫٠ بمبلغ امرأة

.(٢٠٠٤

(٣)

واألربعني الخمسة مدار عىل الطفرة جيل مواليد إىل دوالر تريليون ٥ / ٤١/٢٥ يئول سوف
.(٢٠٠٧ يوليو ٦ العايل، التعليم (تاريخ القادمة عاًما

(٤)

(تاريخ املمتلكات جميع من باملائة ٥٠ / ٧٠/٦٠ يرثن وسوف الرجال من أكثر رن يُعمِّ النساء
.(٢٠٠٧ يوليو ٦ العايل، التعليم

(٥)

عام منذ سنويٍّا دوالر مليار ٨ / ١٥/١٠ من بأكثر الخريي العمل لصالح النساء تربعات زادت
.(٢٠٠٣ مذهلة (حقائق ١٩٩٦

(٦)

املرشوعات ربع/ثلث/نصف/ثلثي من يقرب ما — رشكة ماليني ١٠٫٤ النساء تمتلك
مليار دوالر/٧٥٠ مليار ٥٠٠ قيمتُها مبيعاٍت ويحققن — البالد يف ألشخاص اململوكة

.(٢٠٠٧ مايو ٢٢ املرأة، األعمال إدارة بحوث (مركز دوالر تريليون دوالر/١٫٩

(٧)

مجلة (أوبنشو، دوالر ونصف/تريليون مليار/مليار من أكثر النساء ربحت ٢٠٠٠ عام يف
.(٢٠٠٢ مارس األحداث، مجريات

(٨)

٢٠١٠ عام بحلول املتحدة الواليات يف الثروة لنصف املرأة امتالك ع املتوقَّ من
.(٢٠٠٧ يوليو ٦ العايل، التعليم (تاريخ ٢٠٢٠ / ٢٠٢٥/

(٩)

تريليونات ٣٫٧ البالغة الرشائية القوة من باملائة ١٠ / ٢٧/٢٠ بنسبة يساهمن امللونات النساء
األلوان، جميع من النساء قوة :٪٨٥ املتخصصة (السوق املتحدة بالواليات النساء لجميع دوالر

ُمويل). مرييام

(١٠)

السنوات يف النساء أيدي يف النهاية يف تقع سوف اإلرث ممتلكات من األكرب الجزء
.(٢٠٠٢ مارس األحداث، مجريات (مجلة القادمة عرشة الخمس/العرش/الخمس

(١١)

بنسبة الذكور عدد عن يزيد متربعاٍت يصبحن أن يف الراغبات املتزوجات غري اإلناث عدد
.(٢٠٠٧ الخريي، العمل (مركز ٪٢٪ / ٥٪/١٠

(١٢)
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املال قوة

من أكثر املرأة عطاء يكون دوالر، ٢٥٠٠٠٠/١٠٠٠٠٠ / ٥٠٠٠٠٠ إىل الدخل يصل عندما
.(٢٠٠٧ الخريي، العمل (مركز الرجل

(١٣)

خاصة (دراسة صواب/خطأ الخريي. العمل بشأن األرسة قرار اتخاذ يف يتحكم الرجل زال ما
.(٢٠٠٩ الخريية، للمنح الوالء بصندوق

(١٤)

الورقة هذه والستخدام منها. لالستفادة الصحيحة اإلجابات تحت خط وضع تم ملحوظة:
.www.josseybass.com/go/shaw-hardy موقع من بتنزيلها قم للرأي، كاستطالٍع

محفوظة. الحقوق جميع َصنز. آند واييل جون ملؤسسة ٢٠١٠ © النرش حقوق *

العمل مجال يف املرأة «إمكانات بعنوان الذي الرأي استطالع استخدام بإمكانك
له أن وجدنا وقد ولآلخرين. لنفسك األمر هذا لتوضيح التالية الصفحة يف الخريي»
املتربعات، النساء من ملجموعاٍت عرٍض تقديم عند الرضا صيحات انتزاع يف كبريًة فعاليًة
استطالع استيفاء يتم أيًضا. املاليني واملستشارين واإلناث الذكور من التنمية ومسئويل
ويتعرَّف بهذا يقوم شخٍص ألي ويمكن دقائق، وخمس ثالٍث بني يرتاوح زمٍن يف الرأي
أكثر ضخمة؛ الخريي العمل مجال يف املرأة إمكانات أن يرى أن الصحيحة اإلجابات عىل
اإلجابة يف االستطالع لهذا خضع شخٍص أي ينجح لم اآلن حتى يتوقعه. كان مما بكثرٍي
النسب أعىل عىل فلوريدا بجامعة العمداء حصول من الرغم عىل األسئلة، جميع عن
أنهم، سوى بيشءٍ املجموعة هذه أداء تفسري نستطع ولم مجموعة. يف عملوا حني املئوية

لهم. التابعات الخريجات بقدرات وعٍي عىل ريب، وال

املرأة لقلم املتنامية القوة (3-1)

لها أُتيحت متى بالفعل كذلك وهي مدهشة، بصورٍة سخيًة املرأة تصبح أن يمكن
أو الزوجان يقوم عندما التربع ي متلقِّ تحديد يف دوًرا املعتاد يف املرأة وتلعب الفرصة.
الوالء»: «صندوق رئيس ليبي، يس سارة وتقول بالتربع. األرسة اسم تحمل التي املنظمة
ذلك إىل استطاعت ما بيتها محيط يف الِربِّ بأعمال القيام يف دورها دائًما للمرأة «كان
الخاصة لثروتها املرأة تكوين مع متزايٍد نحٍو عىل يتطوَّر الدور هذا أن غري سبيًال،
غري املنظمات سائر عىل وكذا وعلينا، عمرها. طول بسبب الثروة انتقال من واالستفادة

املتربعات.»7 من ا جدٍّ املؤثرة املجموعة لهذه االهتمام من مزيًدا نُويلَ أن الربحية،
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الخريي والعمل املرأة

أوضحت الوالء»، «صندوق بها قام ٢٠٠٩ عام يف دراسٍة عقب ليبي تعليقات جاءت
قرارات يف األسايس املؤثر ُكنَّ زوجاتهم أن ذكروا قد الذكور من املستجيبني معظم أن
الزوجان فيها كان فقط قليلٍة عقوٍد بعد كبريًا تغريًا هذا ويَُعدُّ الرب.8 ألعمال التربع
يتعلق فيما يُذكر رأٌي للمرأة يكن ولم ذلك، الرجل يريد عندما العطاء يبذالن ما دائًما
قائلة: األفكار لطرح مجموعٍة عضوات إحدى علقت وقد الخريي. العمل يف باملساهمة
الخريي. بالعمل تهتم التي هي أنها غري الكلية، نفس يف متخرجان وزوجها ابنتي «إن
وليس التربع عىل حرصها إىل يرجع ذلك ولكن زوجني، بوصفهما يتربعان أنهما أعرف

ذلك.» عىل هو حرصه منطلق من
يف بقوٍة مؤثًرا شخًصا الرتبية، يف السابقة خربتها بفضل مورجريدج، تاشيا كانت
التنفيذي املدير جون؛ زوجها مع بها تربعت التي دوالر، مليون ١٧٥ بلغت التي املنحة
تخرجت ويسكونسن. بجامعة الدارسني لصندوق سيستمز سيسكو مؤسسة يف السابق
بينما ويسكونسن، بجامعة للرتبية ماديسون كلية يف متقاعدة، ُمدرِّسة وهي تاشيا،
مساعدة املنحة من الغرض وكان األعمال. إلدارة ويسكونسن كلية يف جون تخرج

الفنية.9 الكليات أو العامة بالجامعات االلتحاق عىل العامة املدارس خريجي
قوة من كبريًا مقداًرا فإن إنديانا، بجامعة الخريي العمل مركز أجراه لبحٍث ووفًقا
عن ٢٠٠٧ عام يف أجراه الذي البحث ففي املتزوجات؛ غري النساء يد يف يكون القلم
الرجال من التربع إىل ميًال أكثر املتزوجات غري النساء أن املركز وجد الجنسني، عطاء
بني ومن عام. كل أكثر دوالًرا ٦٣٠ بمتوسط باملائة، ١٠ إىل ٩ بنسبة املتزوجني غري
٤٢٢٣ املرأة تربُّع إجمايل متوسط كان دوالر، ألف ١٠٠ عن دخلهم يزيد الذين األفراد
كذلك الوالء» «صندوق دراسة وأوضحت للرجل.10 دوالرات ٣٩٠٤ بمبلغ مقارنًة دوالًرا،

باملائة. ١٠ إىل بعضهن ويصل دخلهن، من باملائة ٦ بمتوسط يتربَّعَن النساء أن

والطالق املال (4-1)

الحصول إىل تسعى كانت عندما ١٩٩٨ عام يف الصحف عناوين ويندت لورنا تصدرت
سنة، ٣٢ به زواجها استمرَّ الذي زوجها من الطالق تسوية من عادلٍة حصٍة عىل
املطالبَة للطالق ويندت طلب ن تضمَّ وقد إليكرتيك.11 جنرال برشكة كبريًا مديًرا ويعمل
األمر ويندت وتوضح دوالر. مليون ١٠٠ من بأكثر املقدَّرة زوجها ممتلكات بنصف
النهاية؛ حتى كذلك الوضع وظل متكافئًا. رشيًكا كنت الصفر، من بدأنا «عندما بقولها:
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املال قوة

وكأنني لزوجي، األكرب الداعم كنُت املنزلية، املهام من باملائة ٩٩ ب قيامي إىل فباإلضافة
مزايا.» أي عىل الحصول دون من ولكن الرشكة، من متزوجة

زوجها ممتلكات نصف من أقل عىل النهاية يف حصلت ويندت أن من الرغم وعىل
الزواج يف املرأة دور عن صاحبتْها التي والدعاية القومية الصحف عناوين فإن التقديرية،
يف رشيًكا بوصفها نفسها إىل املرأة بها تنظر التي الطريقة بشأن هائلة نتائج لها كانت
«معهد وأسست للزواج»، املرأة] تجلبها [التي القيمة …» هذا عىل ويندت وتُطلق الزواج.

عليها. حصلت التي الطالق تسوية قيمة من الزواج» يف التكافؤ
كُمحبٍة حقوقها من جزءًا بوصفه املمتلكات تقسيم إىل كذلك ويندت نظرت وقد
كما األغراض، هذه لخدمة باملال املطالبة تماًما حقها من أن تعتقد وكانت الِرب. ألعمال
الزواج قصص جميع تنتهي ال الحظ، لُحسن السابق. زوجها عىل ينطبق نفسه األمر أن
تتحكم ال املرأة أن تُبنيِّ قصتها أن من الرغم عىل قصتها، ويندت بها أنهت التي بالطريقة

أيًضا. داخله ولكن فقط، البيت خارج املال يف

املرياث خالل من املال عىل الحصول (5-1)

يصاحبها وما األرسة أموال عن معزٍل يف النساء معظم كانت بالبعيد، ليس عهٍد منذ
لَقبول الالزمة الثقة النساء اكتسبت فقط ومؤخًرا للسلطة. استغالٍل وسوء استخداٍم من
اآلخرين. مع والعمل التعلم خالل من والتربع واإلنفاق االستثمار وكذا علنًا، املرياث أموال
ما وورثت ١٩٧٢ عام يف والعرشين الحادية سن يف كانت عندما الد جينفر وتتذكَّر
أويل رشكة أسهم [من املنحة نتيجة بالذهول شعرت «لقد تقول: دوالر؛ مليون من يقرب
للثروة العادل غري بالتوزيع تامٍّ وعٍي عىل كنت حرة. لست بأنني وأحسست ستاندرز]
أفشيته إذا أنني من يقنٍي عىل كنت الذي الرس عىل الحفاظ أجل من كافحت فقد لذا …

االجتماعية.»12 بالعدالة املهتمني أصدقائي بني منبوذة فسيجعلني
الشباب مع االصطفاف طريق عن الصعوبات هذه عىل الد تغلبت الحظ، لُحسن
تعلمت بل فحسب، املال بذل تتعلم ولم املتماثلة. والقيم الثروات أصحاب من اآلخرين
املستوى عىل اآلخرين مع بالتعاون …» الواقع أرض عىل ذلك تطبيق كيفية أيًضا

والفكري.» االسرتاتيجي
وطبًقا املال. تجاه حساسيًة أقل اآلن الشابات فالنساء واألزمان؛ العصور تتغري
النساء من باملائة ٥٨ فإن ،٢٠٠٨ عام يف ستيفنز وكارمن شو-هاردي نرشتْه لبحٍث
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املرياث عىل الحصول يتوقعن و١٩٨٠) ١٩٦١ عاَمي بني ُولدن (الالتي إكس الجيل يف
لذلك.13 أنفسهن ويُهيِّنئ

األرسية واملؤسسات املرأة (6-1)

أدواٍر أداء تَويلِّ يف كذلك بدأَن فقد واملال، الثروة عىل املتنامية النساء سيطرة إىل باإلضافة
العضوية عن حديثة استقصائية دراسة وتُظهر األرسية. مؤسساتهن يف كبريٍة قياديٍة
من باملائة ٥١ أن أرسية) مؤسسات منها ٪٦٠) الصغرية املؤسسات اتحاد أجراها
اإلناث. من املؤسسات بهذه الربامج دعم أطقم من باملائة و٧٨ التنفيذيني املديرين
اليتي»، «مؤسسة يف التنفيذي واملدير اإلداري العضو جاستيس، اليتي جني وتعتقد
باملرأة دائًما املنوطة األدوار أن ،١٩٨٥ عام يف والدها أنشأها أرسية مؤسسة وهي
الفعالة للقيادة الالزمة مهاراتها تنمية عىل تساعدها األرسية باالتصاالت يتعلق فيما
تجعلها التي األرسية اآلليات مع تتجاوب املرأة أن جاستيس وترى األرسية. ملنظمتها
األثر. العظيمة امِلنَح واستثمارات فة الرصِّ التِّجارية القرارات بني توازٍن إحداث يف ماهرًة
الخريي العمل أخالقيات بث عىل الحرص أشد كذلك النساء «تحرص جاستيس: وتقول
عطائهن عىل عالوًة املؤسسية، األنشطة يف إلرشاكهم وسائل وتوفري الشابة األجيال يف
الذي الوقت هذا يف املؤسيس العمل تماُسك عىل يحافظ ما هي تلك ورؤيتُهن الفردي.

كذلك.»14 املستقبل ويف كبريٍة بتغرياٍت يتميز

املرأة تربحها التي الثروة (2)

الالتي النساء أعداَد أعداُدهن تفوق العمل من املال يكسبن الالتي النساء
املرياث. طريق عن عليه يحصلن

أنه من التأكد أجل من الجهد بذل يف سرتغب بعملك، املال تكسب عندما
بحكمة.15 يُنَفق سوف

ديزني أبيجيل الخري ألعمال واملحبة الوريثة
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العاملة املرأة (1-2)

األرقام وتُبنيِّ مىض. وقٍت أي من أكثر العمل بيئة يف يربحن العامالت النساء أصبحت
هن النساء أن ٢٠٠٤ عام يف التوظيف» سياسة «مؤسسة أجرتْها دراسٍة يف الواردة
١٠٠ يربحن الالتي النساء عدد وأن األثرياء، األفراد يخص فيما نموٍّا األرسع القطاع
وكما ذلك، عىل عالوًة املايض.16 العقد مدار عىل مراٍت ثالث تضاعف قد فأكثر دوالر ألف
من بأكثر املرأة دخل ارتفع فقد النسائية»، «البقعة كتاب يف وتشني ويرت من كلٌّ يذكر
وجديٌر باملائة.17 ٦ بنحو الرجل دخل ارتفع بينما املاضية، سنة الثالثني يف باملائة ٦٠
إنهن واإلدارة. التِّجارية األنشطة يف دوراٍت خريجات النساء هؤالء من الكثري أن بالذكر
آن إليه توصلت حسبما وذلك الرجال، مثل مثلهن واملشاركة االستثمار أهمية يُدِرْكَن
املتآلفة».18 للدوائر املالية «املجموعة ورئيس الخريي العمل مجال يف الناشطة كابالن،

الخاصة املالية املوارد إىل الناس نظرة يف ملحوًظا فارًقا للمال املرء كسب يصنع
النساء من مسبوقٍة غري نسبًة أن ٢٠٠٩ عام يف تايم بمجلة مقال وذكر وبأَُرسهم. بهم
الرضوري الدخل رن يُوفِّ أو بيوتهن يف األسايس الرزق مصدر يُشكلن باملائة) ٤٠ (حوايل
يتبعها املرأة دخل زيادة بأن التنمية مسئويل ونبرش أدنى.19 كحدٍّ األرسة تحتاجه الذي

تربعاتها. يف زيادة

املرأة وعطاء التنوع (2-2)

املؤسس ُمويل، مرييام تذكر وحسبما عليها. ل يُعوَّ اقتصادية قوة امللونات النساء تُمثل
تركز تسويقية أبحاث رشكة وهي ،«٪٨٥ املتخصصة «السوق لرشكة التنفيذي والرئيس
أصٍل من ينحدرن املتحدة بالواليات اإلناث السكان من باملائة ٣٥٫٢ فإن املرأة، عىل
إيطاليا.20 أو إسبانيا سكان عدد عددهم يف السكان هؤالء ويماثل أنجلوساكسوني؛ غري
العدد ذلك يزيد أن كولومبيا، بجامعة األعمال إدارة كلية خريجة وهي ُمويل، ع وتتوقَّ
عام بحلول مليونًا وستني ثالثة إىل ليصل مليونًا وخمسني أربعة البالغ الحايل الرقم عن
— اإلناث من املتحدة الواليات سكان نصف أو — مليون مائة عن يربو وما ،٢٠٢٠
حوايل وحدها املتحدة الواليات يف امللونة للمرأة الحايل اإلنفاق ويعادل .٢٠٥٠ عام بحلول
وكندا. واملكسيك إسبانيا مثل لبلدان املحيل الناتج إجمايل من أكثر أي دوالر، تريليون
من أنه املجاور»، املنزل يف املاليني صاحبات «النساء كتابه يف ستانيل جيه توماس ويشري
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بالنسبة املورسات األفريقيات األمريكيات السيدات تتربع العرقية، املجموعات جميع بني
وتقول النبيلة».21 «القضايا عليه يُطَلق ملا دخلهن، من باملائة ١٠ من يقرب ما األكرب؛
إيقافها يمكن ال قوة املاحقة؛ العاملية بالقوة امللونات األمريكيات النساء «تُوصف ُمويل:

أمريكا.» قطاعات كل َعْرب الشامل التغيري عىل ز تُحفِّ
غري الجمعيات من فقط القليل أن األبحاث توضح الثروة، هذه من الرغم وعىل
إلرشاك فعله ينبغي مما الكثري َة وثَمَّ السيدات. أولئك إىل الوصول عىل قادر الربحية

التنمية. مجال يف امللونات النساء

نموهن معدل يفوق بمعدٍل ذلك ويفعلن البلد، هذا يف الثروة من املزيد … امللونات النساء تجمع
السيدات تمتلكها التي الفردية املنشآت عدد زاد و٢٠٠٦، ١٩٩٧ عاَمي بني الفرتة ويف … السكاني
،(٪٢٤ مقابل ٪١٢٠) ألشخاص اململوكة الرشكات بكافة مقارنًة أضعاٍف خمسة بنسبة امللونات
ال إنجازاٍت لتحقيق امللونات النساء تستخدمها التي الحديثة الوسيلة الرائدة املرشوعات وتمثل

تجارية. رشكات وتأسيس طائلة ثروات وجمع أحد، بها يشعر

«٪٨٥ املتخصصة «السوق ُمويل، مرييام

أكثر وتعطي أكثر سرتبح املتعلمة املرأة (3-2)

ذكََّرت للمرأة»، شيكاجو «مؤسسة تُنظمها التي عمل، بغداء املصحوبة السنوية الندوة يف
الوقت ويف سبق «فيما املرأة أمام املتاحة بالوظائف الحضوَر كويندلني آنا الكاتبة
كي كويندلني، قدَّمتْه الذي العرض مثل تنبيه، نداء إطالق أحيانًا األمر يتطلب الراهن».
ما منذ قائمًة تكن ولم املرأة، أمام متاحًة أصبحت التي العمل فرَص املرءُ يستوعب
ورشيكات فضاء، رائدات النساء بني من لدينا فاليوم عاًما؛ وعرشين خمسة من يقرب
الحريق مكافحة قوات يف وعضوات وحاخامات، وَجرَّاحات، كبرية، محاماة رشكات يف
معظم بالبالد. العليا الوظائف عىل ومتنافسات العليا، باملحكمة وقاضيات والرشطة،
الناتجة املادية املرأة مكاسب املنافع؛ تأتي الفرص ومع للمرأة، نسبيٍّا جديد الفرص هذه

وظيفتها. عن
السيدات من املزيد يحصل واليوم، املرأة. أمام الوظائف توفري مفتاح هو التعليم إن
توجد أفضل. ومكاسب أفضل وظائف عىل للحصول وسيلتهن فهو جامعي؛ تعليٍم عىل
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التخرُّج معدالت أن كما بالرجال، مقارنًة العايل بالتعليم املدرجات السيدات يف زيادة اآلن
إىل وباإلضافة باملائة). ٥٥ مقابل باملائة ٦٣) الرجال لدى نظريتها تفوق بهن الخاصة
أنهن كما الرجال، من أفضل الكليات يف النساء أداء أن الحديثة الدراسات تشري ذلك،

الرشف. مراتب من بالكثري رحلتهن يُتوِّجن
اْلِتحاق زيادة استمرار مع ولكن الحايل، الوقت يف الرجل من أقل بالفعل املرأة تربح
ترتجمه والذي للنجاح، يدفعهن الذي الحافز زيادة ومع الجامعي، بالتعليم النساء
عىل املرأة قدرة أن شك ال املكاسب. أرقام تتغري سوف الرشف؛ ومراتب التخرُّج تقديرات
العمل مركز أبحاث وتُظهر العايل، بالتعليم مرتبطة الوظائف عىل والحصول الكسب
عطاؤه. زاد الشخص، يتلقاه الذي التعليم مستوى زاد كلما أنه إنديانا بجامعة الخريي
أكرب بصورٍة الغد يف عطاءها تواصل سوف التعليم، من املزيد عىل املرأة حصول ومع

اآلن. تفعله مما

املرأة عطاء يف ثوابت (4-2)

أن إىل الدراسات تشري إذ والعطاء؛ املنح تقديم مجال يف السيدات بني الثوابت بعض توجد
والفتيات. النساء من جنسهن ولِبَني الصحية، واالحتياجات للتعليم، التربع لن يُفضِّ النساء
املختلفة، الدراسات بها تُصاغ التي الكيفية عىل النهائية النتيجة تعتمد ما غالبًا ذلك، ومع
دائًما األساسية االحتياجات أن غري البحث، مصادر وعىل آراؤهن، املستطَلعة النساء وعىل

عام. بشكٍل النساء قوائم تتصدر ما
ذلك شغفهن، مصادر عىل الرجال) (وكذلك النساء عثور عن الكثري ُكتب لقد
مع العمل خالل من وجدنا وقد العطاء. اتجاه املطاف نهاية يف يُحدِّد الذي الشغف
عىل العثور املمكن من أن واملنظمات، املؤسسات من املختلفة األنواع يف املتربعات النساء
أن النساء من الكثري عىل يصعب ربما تقريبًا. النساء من مجموعٍة أي يف الشغف ذلك
(مع األسماك وصيد والطيور الحيوانات اصطياد لغرض منشأٍة بمنظمٍة الشغف يجدن
الفنية، واملتاحف املجتمعية، واملنظمات الطبية، املراكز أن إال مستحيًال)، ليس األمر كون
باستخدام املتربعات النساء جذب يف برامجها خالل من نجحت قد البيئية؛ والجماعات

والشغف. التعاطف الصحيح؛ املنهج
التعاطف أن تدرك وأصبحت فحسب، ما بقضيٍة االهتمام مرحلة املرأة تخطت لقد
بعيدٍة بطريقٍة املجتمع احتياجات م تتفهَّ املرأة إن للعطاء. أهميًة األكثر السبب هو
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إغاثة جمعيات نساءٌ أنشأت عندما االحتياجات. بهذه وتلتزم الذات، وحب األنانية عن
يف واألطفال النساء توطني ومنازل عرش، الثامن القرن نهاية يف السواحل عىل الالجئني
يف ورغبتهن عاطفتهن من فقط نابًعا ذلك يكن لم عرش، التاسع القرن نهاية يف املدن
الصعبة. ظروفهم مع التعاطف هو األسايس الدافع كان فقد واألطفال؛ النساء مساعدة
خاصًة املتربعات، تستخدمه ما غالبًا الذي املصطلح هو بحياتهن «االرتباط» إن
وجدت املؤسسة إن الحكومية، أوكالهوما جامعة مؤسسة من إنجل، ديربا تقول الشابات.
دوًرا يلعب — املثال سبيل عىل املرأة وصحة البيئية االهتمامات يف املتمثل — االرتباط أن

الجامعة.22 تعقدها التي املستقبلية الندوات من الشابات تريده ما تحديد يف ا مهمٍّ

بها يُحتذى وقدوًة لإللهام مصدًرا بوصفها املرأة (5-2)

اتضح العرشين، القرن سبعينيات يف الحديثة النسائي الخريي العمل حركة بداية يف
فعل يف والرغبة املالية املوارد يمتلكن جنسهن بنات أن الرؤى صاحبات النساء لبعض
تقول إمكاناتهن. الستخدام املالئمة الوسيلة أو العطاء ُسبُل يعرفن ال ولكنهن الكثري،
سنة أربعني «عقب :١٩٩٦ عام يف للمرأة» واشنطن «مؤسسة ُمنشئة ويلوبي، كولني
العطاء عىل املتربعات قدرة بني بالفصل وعٍي عىل أصبحُت الفعال، التطوُّعي العمل من
شكٍل عن عبارًة وضعناه الذي النموذج كان كبرية. منٍح تقديم إىل تدفعهن التي والثقة
الفرصة بمنزلة كانت حيث عليها، وركزت املرأة مع بدأت لقد العطاء. أشكال من جديٍد

الخري.»23 أعمال أجل من املال عىل للحصول بها املعرتَف وغري املرئية غري املحتملة
أنحاء يف النسائية التربع دوائر من ملئاٍت نموذًجا للمرأة» واشنطن «مؤسسة كانت
ِمنٍَح عىل وحصلت امرأة، خمسمائة من يقرب ما عضويتها إىل وانضم املتحدة، الواليات
عىل القدرة امرأة الخمسمائة لدى كان الكتاب. هذا كتابة وقت يف دوالر ماليني ٩ ناهزت
أقرانهن من واحدة تُِقرُّ حني إال العطاء عىل يُقِدمن لم األحيان معظم يف ولكنهن العطاء،

املشاركة. عىل سهن وتُحمِّ عهن تُشجِّ التي الوسيلة لهن ر وتُوفِّ بقدرتهن
تَُعدُّ الخريي. العمل يف االندماج كيفيَة غريهن لتعليم متحمسات أخريات نساء َة ثَمَّ
مؤسسة فرع يف لالستثمار الرئيس نائب منصب شغل من أول — كيتشوم سوزان
العمل مجال يف «املرأة جمعية مؤسيس من واحدًة — هيد هيلتون بجزيرة لينش مرييل
وتقول املجتمع. لخدمة كانرتي لو مؤسسة ترعاها التي العطاء دائرة وهي الخريي»،
الخريي؛ العمل ممارسة كيفيَة النساء لتعليم فرصٍة عىل الحصول إىل «أتطلع كيتشوم:
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هذا أن وأدركت قريناتي من مجموعًة لُت تأمَّ وقد لحياتي، ا جدٍّ مهم الخريي فالعمل
التي التجِربة بنفس اإلحساس عىل أساعدهن أن أردت لقد الجميع. يُراود ال الشعور
من بكثرٍي وشعرت ثراءً حياتي زادت عطائي، زاد كلما أنه يف ص تتلخَّ والتي بها، مررُت
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الرضا.»24
قادة: إىل التحول فرصة النساء منحت قد العطاء دائرة أن كيتشوم وتعتقد

واملؤسسات، الرشكات بعض إدارات مجالس يف يعملن سيداٌت إيلَّ تأتي اآلن
قادة يَُكنَّ قد أنهن مطلًقا بخلدهن يَُدْر ولم واسعًة سلطاٍت لديهن إن ويُقْلن
هذا من رسوري ومبعث العطاء. دائرة من جزءًا يُصِبحن أن قبل مجتمٍع
معنًى وذات مهمٍة منظمٍة إىل الفكرة هذه تحوُّل كيفية متابعة يف يكمن كله
هذا وضع يف نجحنا لقد قبل. من يعهدنها لم بطريقٍة النساء حياة تمسُّ
كي تحفيزهن ويتم يتعلَّمن النسوة هؤالء نرى واآلن اهتمامهن، محور يف األمر
القيادية، التجربة هذه خالل ومن الخريي. العمل يف انخراًطا أكثر يُصِبحن

أخرى. خرييٍة منظماٍت يف مشاركًة أكثر كذلك أصبحن

شغف موطن معرفة عىل احرص باألحرى بل املنظمة، احتياجات عن تسأل «ال
مسئولو تعلَّمه ما هو هذا لعطائه.» نتيجًة مكاسَب عىل يحصل سوف أنه عىل وأكِّد املتربع
إىل للوصول كافيني الشخصية واملكاسب الشغف يَُعِد لم اآلن ولكن املايض. يف التنمية
األزمان هذه ويف املتربعات. لها تستجيب التي الوسائل من فقط اثنتان َفُهَما املتربعات؛
لها ق يُحقِّ الذي النحو عىل بعطائها ه تتوجَّ بل ذاتها، عىل تُركِّز ال املرأة نجد الطاحنة،
ه وتُوجِّ بالتعاطف، إحساسها منطلق من تعطي فهي بالفضيلة؛ إحساسها ويدعم الرضا
يف اآلخرون به يحتذي نموذًجا تُمثل وهي تلبيتها. يمكن التي الحاجات نحو العطاء

عينه. الوقت

العطاء ثقافة وتغيري املرأة يف االستثمار (6-2)

ملؤسسة األول الرئيس نائب بوصفها الحكومية أيوا جامعة إىل إنجل ديربا ذهبت عندما
املسار هو املرأة يف االستثمار أن أدركْت ،٢٠٠١ عام يف للتنمية الحكومية أيوا جامعة
املجموعة أصبحن ما ورسعان الطالب، من األعظم السواد يُمثِّلن النساء كانت السليم.
إمكانات لهن فالنساء أعدادهن؛ مع يتناسب بما يتربعن ال أنهن غري الخريجني، من األكرب
كانت الخريية األعمال عن املرأة ثقافة أن واضًحا بدا إنجل، نظر وجهة ومن ُمدَركة. غري

جديد. مستًوى إىل الوصول إىل تحتاج
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أنهن وجدْت الجامعة، إدارة مجلس أعضاء زوجات إنجل سألت عندما الحقيقة، يف
عىل اجتماعاٍت تنظيم يف إنجل بدأت الجامعة. يف أكرب بشكٍل املشاركة عىل حريصاٌت
الجامعة، يف العطاء عىل املرأة تشجيع طرق ومناقشة فيه يُفكِّرن ما ملعرفة اإلفطار
والعمل للمرأة الحكومية أيوا جامعة «لجنة تشكيل عن االجتماعات تلك وأسفرت
عىل الحصول يف الخريجات مساعدة عىل تُركِّز إقليميٍة برامَج إىل باإلضافة الخريي»،

مالية. خرباٍت
به تسمح الذي بالقدر للخري ُمحبًة تكون أن يمكن ال املرأة أن «أدركنا إنجل: تقول
عن الندوات عقد من عامني وبعد املايل.»25 بوضعها إحساس لديها يَُكْن لم ما إمكاناتها
األرسة مرياث وتخطيط األصول، وإدارة العقاري، التخطيط ذلك يف بما — املايل التخطيط
عىل التأكيد مع الخريية، األنشطة إىل تركيَزها اللجنة َهت وجَّ — التِّجارية املرشوعات من

للعطاء. خطٍة تطوير
عىل ندوات تُعقد كما الجامعي، الحرم يف سنويٍّا مرتني أو مرًة الندوات تُعقد واليوم
إىل يصل الحضور من متزايًدا عدًدا الندوات هذه جذبت وقد اإلقليمية. الفعاليات هامش
اإلقليمية الفعاليات استهدفت بينما الجامعة، داخل املقامة الفعاليات يف امرأٍة ثالثمائة

والزوجات. واألزواج النساء، من أصغر مجموعاٍت
الحكومية أوكالهوما جامعة مؤسسة يف قياديٍّ منصٍب لتَقلُّد إنجل انتقلت وعندما
من املقدَّمة امِلنَح عدد زيادة حيث من واضًحا أيوا والية يف تأثريها كان ،٢٠٠٨ عام يف
باملائة ٣٧ بنسبة املتربعات النساء عدد زاد و٢٠٠٧، ٢٠٠٢ عاَمي بني ففيما السيدات؛
١٣٨ بنسبة النساء من للجامعة املقدَّمة لألموال اإلجمايل املبلغ وزاد ،٢٢٤٣٨ إىل ليصل

دوالر. مليون ٢٥٫٨ إىل ليصل باملائة
حجم زاد بل فحسب، للِمنَح املقدِّمات السيدات عدد زيادة عىل األمر يقترص ولم
مِلنٍَح املقدِّمات السيدات عدد زاد و٢٠٠٧، ٢٠٠٢ عاَمي بني ففيما كذلك؛ نفسها امِلنَح
الرجال منح فيه زادت الذي الوقت يف باملائة، ٥٠ بنسبة فأكثر دوالر ألف ١٠٠ بمبلغ
أيوا جامعة مؤسسة استثمارات آتت لقد فقط. باملائة ٤٢ بنسبة نفسها بالرشيحة

ذلك. عىل دليل خري والنتائج الثقافة، ت وتغريَّ أُُكَلها، الحكومية
صغريًا؛ كان املايل االستثمار إن إنجل تقول الرائع، األثر هذا عن الحديث معرض ويف
السنوية والندوة اللجنة، الجتماعات دوالر ألف ٥٠ من يقرب ما ص تُخصِّ فاملؤسسة

وتأمينها. الندوة رعاية عقود خالل من معظمها اسرتداد ويتم للجنة،
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الجهود؛ لهذه العاملني توظيف عن مسئول معنيَّ شخص أو منصب َة ثَمَّ ليس
واالتصاالت، باملتربعات، الخاصة والفعاليات العالقات قوامه مشرتك مرشوع إنه حيث
لرئيس األول النائب مكتب وجهود وتخطيطها، امِلنَح توجيه وإعادة املعلومات وتكنولوجيا
لكنها الجهود، لهذه الالزمة القيادة بتوفري مكتبنا «قام إنجل: تقول للتنمية. الجامعة
أهداف لتحقيق مًعا الجهات مختِلُف فيها عملت مشرتك، دعٍم ذات مبادرًة بحقٍّ كانت

العائد.» لقياس املؤرشات وتتبُّع النجاح، وضمان الربنامج،
املرأة لدى الخريي العمل ثقافة يف الجامعة استثمار نجاح أدركت إنها إنجل وتقول
الخطاب كتب «لقد املتربعات. النساءَ جوفري، جريج الجامعة، رئيس خاطب عندما
عن بقصٍص وشارك أيوا. والية يف املرأة حققتْه ملا كبرٍي وإعجاٍب بحماسٍة وألقاه بنفسه
الفور وعىل منهن. املقدَّمة امِلنَح خلَّفتْه الذي والتأثري معهن، عمل الالتي املتربعات النساء
األعمال ثقافة أو منظومة من يتجزأ ال جزءًا كان أيوا بوالية املرأة عطاء أن من تيقنت

املجال.» هذا يف بدورها اعرتاٍف عىل وحصلت املتربعة، املرأة وصلت لقد الخريية.

بمؤسساتهم: العطاء ثقافة لتغيري يسَعْون الذين التنمية ملسئويل إنجل نصائح

الثقافة. هذه تُشكِّل أن دوًما منك سيُطلب قائًدا، وبصفتك التنظيمية. ثقافتها لديها منظمٍة كل
األسئلة: هذه نفسك سل املرأة. عطاء عىل تؤثِّر أن التنظيمية لثقافتك ويمكن

املتربع؟ لدى القيم باستكشاف العطاء عن حواراتك تبدأ هل •

األُرسي؟ الخريي العمل ع تُشجِّ هل •

باحتياجات اهتمامها من أكثر للمتربعات املتعددة املصالح باكتشاف تهتم تعاونية ثقافة لديك هل •
املؤسسة؟

بها؟ يُحتذى للعطاء ونماذج النساء، جموع ه تُوجِّ وقيادة الخريي، للعمل ثقافة لديك هل •

معلوماترسيعة (3)

التالية: لألسباب قصوى أهميٍة ذو املرأة عند الخريي العمل إن

بدأت وقد مىض، وقٍت أي من أعظم املرأة لدى العطاء إمكانات أصبحت •
بذلك. تُقرُّ املالية املؤسسات
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الرجل. من أكثر تعطي الحاالت بعض ويف العطاء، بالفعل املرأة تبذل •
األُرسية. املؤسسات يف القرار صاحبة املرأة تكون ما غالبًا •

يتزايد ذلك، فيه يحدث الذي الوقت ويف ومرياثها. وتعليمها املرأة مكاسب تتزايد •
املرأة. عطاء

األُرسية. املؤسسات ويف الزيجات داخل العطاء عملية يف املرأة تتحكم •
حياتها. ثَمَّ ومن أموالها، إدارة عادًة املرأة تتوىل •

لذلك. الصحيح الطريق وجدت متى القضايا جميع املرأة تدعم سوف •
الخريي. العمل مجال يف الدرب املرأة تقود •

الربحية. غري للمؤسسات بالتحديات مليئًا ا مهمٍّ سوًقا األقليات من النساء تُمثِّل •
التربُّع. ثقافة من املرأة عطاء يُغريِّ •

ثماره. يؤتي املرأة لدى الخريي العمل يف االستثمار •

وتُصوِّب العتيقة التقليدية األنماط تتحدَّى ألنها بمكان؛ األهمية من الحقائق هذه
الخريي. العمل يف املرأة إمكانات بشأن تفكرينا تُغريِّ كما املرأة، تجاه املايض إجحاف
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الثاني الجزء

املرأة عند وأسبابه اخلريي العمل سبل





الثالث الفصل

إىلسيداٍت مأًوى بال سيداٍت من التحول
النمطية األفكار وتغيري اإلعالم جريئات:

أوائل يف ذروتها إىل وصلت الحديثة النسائي الخريي العمل حركة أن البعض يعتقد
الخريي العمل ومبادرات النسائية، العطاء حلقات ظهور مع والعرشين، الحادي القرن
كبريٍة بدرجٍة العطاء عىل املرأة قدرة تتزايد فلم النسائية. التمويل وصناديق بالجامعات،
وبدأت الخريي العمل من النوع هذا أهمية أيًضا اإلعالم وسائل اكتشفت ولكن فحسب،

عنه. والكتابة تناوله يف
الحركة تأسيس يف اإلعالم وسائل به قامت الذي الدور الفصل هذا يف نتناول
التغلب وكيفية القديمة النمطية الصورة إىل باإلضافة املرأة، عند الخريي للعمل العرصية

عليها.

الخريي العمل وحركة الصحافة (1)

ُكلَِّفت عندما شاهدتْه ما كروتز إل جوانا وصفت الكلمات بهذه رائع!» منظر من له «يا
ألرى رأيس وأخرجُت النافذة «فتحُت وقالت: األُرسية، املؤسسات عن موضوٍع بكتابة
الخريية والجمعيات النسائي الخريي العمل أن رأيت قبل، من ألحظه لم رائًعا منظًرا
كتاباتها يف كروتز واستمرت ،٢٠٠٣ عام هذا كان قبل.»1 من جيًدا تغطيتها تتم لم

الحني. ذلك منذ النسائي الخريي العمل عن وحديثها
األركان، مكتملة حركة صارت قد النسائي الخريي العمل حركة أن من الرغم عىل
الكاتبات. من العديد ره وفَّ الذي اإلعالمي االهتمام دون من ليَحُدَث يكن لم ذلك أن إال
الخاطئة األفكار حول الصحافة يف الرجال عىل بالالئمة يُلقَي أن املرء يستطيع بالكاد
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شكٍّ بال كان الجديدة الظاهرة هذه عن نُرش ما حجم أن إال املرأة، عطاء عن سادت التي
عنه. الكتابة يف وبدأَْن النسائي الخريي العمل الكاتبات بعض اكتشفت حتى للغاية قليًال
بجريدة اإلخبارية املراسلة ماثيوس، آن سمعت عندما املثال، سبيل عىل
جامعة يف الخريي النسائي للعمل الجديدة املبادرة عن ،١٩٩١ عام تايمز نيويورك
متميًزا مقاًال وحرَّرت رأته، بما إعجابها فيه أبدت تحقيًقا أعدت ويسكونسن-ماديسون،
تُِشيد «الجامعات عنوان تحت نفسه العام من أبريل شهر يف تايمز نيويورك مجلة يف
يف وأدَّى بالجامعة، املرأة تنمية مسئويل لدى كبريًا اهتماًما املوضوع وأثار ببناتها».2
العمل شبكة ذلك بعد ي (وُسمِّ النسائي الخريي العمل معهد إنشاء إىل املطاف نهاية

النسائي). الخريي
كرونيكل مجلة من هول هويل وهي املوضوع، إثارة يف ساهمت أخرى كاتبة َة ثَمَّ
،١٩٩٧ عام منذ النسائي الخريي العمل عن تقارير تكتب هويل كانت فيالنثروبي. أوف
وتقول الصحف.3 يف الخريي» للعمل املرأة «رعاية عنوان تحت األول مقالها نُرش عندما
حيث مختلفة؛ أماكن يف التطورات حجم رأت عندما باملوضوع مهتمة أصبحت إنها هويل
بهذا املقاالت من العديد كتبت وقد املرأة. عىل بالرتكيز وآخرون التربعات جامعو بدأ

.١٩٩٧ عام منذ الشأن
حيث ٢٠٠٧؛ يوليو يف املوضوع إديوكيشن هاير أوف كرونيكل ذا مجلة التقطت
هذه كانت وقد إليهن.4 والوصول املتربعات مع التواصل حول سرتوت إرين مقال نرشت
تقريًرا سرتوت أعدت إذ العايل؛ للتعليم املرأة ريادة مبادرات إىل بالنسبة هامًة الخطوة
املرأة. عند الكامنة القدرات وكذا التعليمية، املؤسسات يف الربامج من العديد نجاح عن
املؤسسات من العديد فاصطفَّ للعمل؛ الدعوة تجاُهل املمكن من يكن لم املرة، هذه يف

للمشاركة. الكربى
تعظيم يف ساهم بيبول مجلة يف مقاًال كييل وتينا ميلر سامنتا كتبت ١٩٩٨ عام ويف
القليلة السنوات خالل حلقٍة ستمائة عىل يزيد ما إىل واحدٍة عطاءٍ حلقة من الحركة
سياتل بمدينة مطبخها يف بيدها ح تُلوِّ وهي ويلوجبي كولني صورة رؤية عند التالية.5
جميع يف فرٍد كل أصبح للمرأة، واشنطن مؤسسة لنجاح سعادتها مدى عن تعبريًا
مجتمعي. يف الدور بهذا أقوم أن «يمكنني نفسه: مخاطبًا يقول املتحدة الواليات أنحاء

عطاء.» حلقة أبدأ أن ويمكنني
مبالغ تعزيز عىل ساعد من هي كانت كانرتي آند تاون مجلة من كروتز، أن إال
أن كروتز ترى املاليني. ومئات املاليني وعرشات املاليني إىل لتصل النسائية التربعات
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تُصدر كانرتي آند تاون مجلة أصبحت ،٢٠٠٣ عام ومنذ مكتَسب، سلوك الخريي العمل
قصصهن، وتتناول الخريي، العمل رائدات أبرز فيه تُقدِّم الخريي، العمل عن سنويٍّا عدًدا

اسرتاتيجي. نحٍو عىل باملال التربُّع كيفية وتوضح
الخريي العمل تُغطِّي التي الوحيدة القومية املجلة هي كانرتي آند تاون مجلة
باميال اْلُمحرِّرة إىل كبريٍّ حدٍّ إىل ذلك يف الفضل ويعود جيد، نحٍو عىل بالكامل النسائي
حميميٍّا «كان بأنه الخريي للعمل املخصص املجلة لعدد تأثرٍي أول باميال تصف فيوري.
أكثر صفحاٍت تخصيص مع ثانيًا، عدًدا العام هذا سنُصدر ثَمَّ، ومن الصدر؛ ويُثِلج

الصعاب.»6 كل رغم العالم يف التغيري هذا يُحِدثون الذين واملجموعات لألفراد
بمجلة — ميشيجان بوالية سيتي ترافريس من — بيدرمان بريندا قرأتْه ملا كان وقد
لذا األثر؛ أبلُغ االجتماعية للقضايا ومعالجتهن املتربعات عن ٢٠٠٨ عام كانرتي آند تاون
جمعية تتكون واملساعدات. التربعات عىل الرتكيز مع ميشيجان سيدات جمعية أسست
مراٍت ثالث أو مرتني يجتمعن الالتي بريندا صديقات من مجموعٍة من ميشيجان سيدات
ملشاركتها، اللذيذة باألطعمة الضيفات تأتي ميشيجان. بحرية عىل بمنزلها العام خالل
أنحاء جميع يف جمعيتها نطاق لتوسيع بيدرمان وتُخطط الشيكات. دفاتر إىل باإلضافة

املجلة. يف بريندا قرأتْه الذي املقال إىل النشاط هذا كل ويُعزى ميشيجان.
العمل حركة دفع يف مستمرًة اإلعالم وسائل كانت الكتاب، هذا تحرير أثناء
سؤاٍل عىل تايمز نيويورك مجلة ركَّزْت ،٢٠٠٩ أغسطس ٢٢ ويف ُقُدًما. النسائي الخريي
التي املقاالت يف يظهر كما العرص؟» قضية هي املرأة حقوق تُعترب «ملاذا هو: واحد،
الخريي» العمل يف الخفي «العنرص عنوان وتحمل كريستوف، نيكوالس الكاتب ألهمها
تحويل السماء: «نصف بعنوان كتابه نرش من وجيزٍة فرتٍة بعد النقود»، حافظة و«قوة
وودان. شرييل زوجته بمشاركة كتبه الذي العالم»، حول للمرأة فرٍص إىل االضطهاد
«ريادة ودراسة السيدات»، «أمة عنوان تحت رشيفر ماريا أجرتْها التي الدراسُة ذلك تال
و«املرأة جودياني، لكلري أقوى» اتحاداٍت تؤسس املرأة أمريكا: يف االجتماعية األعمال
نيكاسرتو ونيكي دامن ماي ملارجريت النهضة» لجيل الصالح اإلرث والعطاء: والثروة

ماكويستن.
ثماني عن يزيد ملا املرأة قضايا عن يكتب كان كريستوف أن من الرغم وعىل
املايل والقطاع العالم وهيئات حكومات اكتشاف بمجرد أنه يف املفارقة تتمثل سنوات،
جميع يف والفتيات السيدات إىل تركيزها ل تُحوِّ العاملي، االقتصاد إىل بالنسبة املرأة أهميَة
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التي القضايا إن تايمز، نيويورك بمجلة املحرر مارزوراتي، جريالد يقول العالم. أنحاء
ويتمثَّل عرصنا».7 عن «بيان أبرز هي تجاهها املرأة تفعله وما العالم يف املرأة تواجه

والفتيات. السيدات قضايا تُعالج التي السياسات وضع يف الَعقد هذا يف التحدِّي
أن من الرغم وعىل النسائية. الخريية األعمال عن نفسه النوع من بيان صدر وقد
اهتماٍم محطَّ يكن لم أنه إال عقود، بضعة مدى عىل منتًرشا كان النسائي الخريي العمل
فإن مماثل، سياٍق ويف العطاء. يف املرأة إمكانات الربحية غري املنظمات أدركت أن بعد إال
لألبد، مستهلًكا بوصفها للمرأة النظرة غريَّ قد للمرأة السوقية للقوة املؤسسات اكتشاف
ِبناءً عمالئها إىل ه املوجَّ املنهج تصوغ صارت إذ أيًضا؛ املالية املؤسسات تفعله ما وهو

املرأة. فيه ترغب ما عىل
مثل عطاء، من تُقدِّمه وما املرأة إمكانات اإلعالم يتناول الحركة، هذه عن وبعيًدا
تتربع التي الدوالرات بماليني تُقدَّر التي العطايا ويتناول املاليني»، يُقدِّمن «نساء حملة
الالتي السيدات وصف يف مسهبًا الخريية، والهيئات والكنائس للجامعات السيدات بها
أعماٍل من تُقدِّمه وما املرأة بدور الحايل الوعي يصل لم الجهود. هذه برعاية يقمن
وتعزيز كشف يف اإلعالم نجح وقد البداية. سوى ليس ذلك فكل بعد؛ ذروته إىل خرييٍة
ومساعدة أكرب بشكٍل عليه التعرُّف خالل من وذلك الرائع»، «املشهد ب كروتز وصفتْه ما

كذلك. عليه التعرُّف عىل اآلخرين

شجاعة امرأة (2)

وقد مالئم. حجٍم إىل ووصولها الحركة نمو عىل ستساعد القصص أن كروتز جوانا ترى
موضوعات يتجاوز فيما للتفكري إياهم داعيًة اإلعالم صناعة يف لزمالئها يًا تحدِّ أطلقت
من أكرب أهميًة النسائي الخريي العمل يمثل الراهن، الوقت «يف قائلة: والغذاء املوضة
بعرضه تسمح ال لدرجٍة ا جدٍّ واسع موضوع الخريي والعمل فاملرأة واللحم؛ البطاطس
قصص هناك تكون أن بد ال الصورة تتضح حتى بأنه كروتز وتعتقد ضيق.» نطاٍق عىل
وأوسيوال اليمينيني، والَديْهما عن املاليني ورثن الالتي هانت األخوات مثل األفراد؛ عن
لصالح مدَّخراتها كامل عن تنازلت التي أفريقيٍّ أصٍل من األمريكية العاملة مكارتي

الخريية. نوفو مؤسسة مالَكْي وزوجها باِفت وجينيفر الدراسية، امِلنَح
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يكون أن يمكن الذي فما الرواية، تستحق التي القصص تلك من واحدة مور دارال
األعمال إدارة لكلية دوالر مليون ٢٥ ب تربعت التي مور دارال منحة من قيمًة أكثر
سلًفا، ناقشناها والتي للمرأة النمطية التربعات عكس فعىل كارولينا؟ ساوث بجامعة
عىل اسمها وضع يف تمانع ولم القرار، هذا التخاذ طويًال وقتًا تستغرق لم مور أن نجد

الكلية. مبنى
استثمارية رشكة وتدير االستثمار يف خبرية خمسينية سيدة وهي مور، اتخذت
مع الغداء وجبة أثناء املبلغ بهذا التربع قراَر زوجها، مع بالتعاون دوالر ملياَري بقيمة
«لم قالت: حيث باسمها، املبنى بتسمية عرضهم قبلت كما بالجامعة، التنمية مسئويل
أعتقد ولكني أخرى بدائل هناك كانت فقد باسمي؛ املبنى لتسمية مضطرين يكونوا
معقل تسمية فكرة رسمها. أرادوا التي الصورة يف هائلة قفزة يُحِدثوا أن أرادوا أنهم
ثورموند سرتوم السيناتور بلدة هذه أن وحقيقة يل. يروق أمر لهو امرأة باسم الرأسمالية

وملحوظ.»8 طيب تَقدُّم تحقيق تعني
الواليات من كارولينا ساوث أن فبما التغيري. دفع يف ِمنَْحتها مور استخدمت
إدارة كلية يف االستثمار وأن الوالية، يف األصول أهم أحد الجامعة أن مور رأت الفقرية،
لتقييم االستشاريني الخرباء من بفريٍق فاستعانت الوالية؛ اقتصاد سيساعد األعمال
للبحث وسعْت ومراجعتها، املناهج تنقيح أجل من وضغطت العملية، يف وشاركت الكلية،
الكلية أن النتيجة وكانت ُجُدد. تدريٍس هيئة أعضاء توظيف إىل ودعت جديد، عميٍد عن
ومن العالم. يف الدولية األعمال إدارة برامج أفضل من واحًدا لديها بأن تُشتَهر باتت
املبتَكرة التِّجارية املرشوعات ودفع لتنمية االنطالق نقطة هي هذه تَُعدُّ مور، نظر وجهة
األعمال، إلدارة مور دارال لكلية قدَّمتْها التي امِلنَح مجموع إن الوالية.9 أنحاء جميع يف
بالواليات خاصٍّ تربٍُّع من استفادًة الجهات أكثر منها تجعل دوالر، مليون ٧٠ تبلغ والتي

األمريكية. املتحدة
العاملي الخريي العمل مؤسسة لرئيس األول النائب — ديفيز كيمربيل كانت ربما
الرضوري «من قالت: حني مور دارال منحة إىل تُشري — تشيز مورجان مؤسسة ورئيس
يمنحونا أن اآلخرين من ننتظر أن يمكننا ال منها. وتستفيد قوتها مدى املرأة تفهم أن
وحتى ونفوذنا.»10 مواردنا من واالستفادة الظروف تهيئة إىل نسعى أن بد ال بل القوة،

عليها. وتتغلب النمطية األفكار املرأة تدرك أن بد ال ذلك، يتم
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العراقيل ووضع التنميط (3)

فقد القوية، أو بالجريئة وصفها تتجنَّب املرأة كانت الزمن، من طويلٍة فرتٍة مدى عىل
عندما وعادًة أُرستها، نطاق يف استخدامها وسوء القوة استخدام السيدات من كثريٌ عايش
األنثوية الطبيعة مع تتناسب ال الجرأة بأن أخريات شعرت بينما باملال، األمر يتعلق
يف ُمدَرجة ليست …» نقاشية، مجموعة يف السيدات إحدى قالت كما القوة، وأن للمرأة،

قامويس.»
اعرتفت وينفري أوبرا حتى ظ. التحفُّ هذا يف األسايس العامل هو الخوف أن ويبدو
مليون خمسني تدَّخر جعلها ما البورصة؛ يف أموالها استثمار بشأن ظ تتحفَّ كانت بأنها
مأًوى».11 بال «امرأة أموال املدخرات هذه عىل ُمطِلقة سائلة، أمواٍل صورة عىل دوالر

ييل: ما «النسائية» األعذار بعض وتشمل

أحالمي.» فارس «أنتظر •
املايل.» مستشاري أو أرستي تنصحني حيث تربعاتي ه أوجِّ ما «دائًما •

ننفقه.» أين يقرر َمن فهو لذا املال؛ يجلب من هو «زوجي •
املال حديث أن السيدة هذه ترى ال املال.» عن أتكلم عندما باالرتياح أشعر «ال •

املهذبة. بالسيدة يليق
زوجي.» أسأل أن بد «ال •

لجامعته.» زوجي تربُّع قْدر بنفس ليس ولكن الفن، ملتحف أتربع «نعم، •

تربعات حول التنمية مسئويل امتعاض نرى التربعات، متلقية الجهة جانب ومن
السيدات:

عىل املبني الرأي هذا سيدة»: من تربٍع أي ى أتلقَّ أن قبل التقاُعد سن «سأَبلغ •
التربع. قرار التخاذ طويًال وقتًا يستغرقن السيدات أن

كافية». تربعاٍت السيدات تُقدِّم «ال •
كيف تعرف وال أموال، لديها فليس ثَمَّ ومن الكبرية؛ املؤسسات املرأة تدير «ال •
املرأة أن يعلم يكن لم الذي املديرين أحد ترصيح منها»: تستفيد أو تطلبها،

التربعات. لجمع حملًة ترأس أن ويمكنها لتعطي أموال لديها
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جمع وخرباء أنفسهن السيدات بني النمطية واألفكار رات التصوُّ هذه مثل تسود
يف املرأة قيادة تحدِّي جمعية رئيسة هاوزر، ريتا رشعت وقد سواء. حدٍّ عىل التربعات
الذي الخريي العمل شكل وتغيري النمطية األفكار تحدي يف ،١٩٩٠ لعام هارفرد حملة
هارفرد حملة جمعت تعبريها. حد عىل الذكورية» السيطرة معاقل آخر «أحد عليه تطلق
قدَّمن ممن وزميالتها هاوزر جهود بفضل شهًرا، عرش ثمانية يف دوالر مليون أربعني
العمل شكل تغريَّ لقد دوالر.12 ألف و٢٥٠ دوالر ألف ٢٥ بني ترتاوح بقيمٍة تربعاٍت
هارفرد. توقعات قوائم يف األخري املركز تحتل املرأة تَُعِد ولم األبد، إىل هارفرد يف الخريي

النمطية األفكار عىل التغلب (4)

بتربعات املتعلقة الخاطئة واملفاهيم والعراقيل النمطية األفكار كل بدأت الحظ، لُحسن
قدرتها وزادت أموالها، عىل السيطرة من أكرب قدًرا املرأة أخذت إذ وتتالىش؛ تزول املرأة
رءوس يف املالية الشكوك بعض هناك زالت ما ذلك، من الرغم وعىل األموال. كسب عىل

التايل: النحو عىل معالجتها التنمية ملسئويل ويمكن السيدات، من الكثري

إدارتها، تمت التي املناقشة مجموعات من مجموعٍة كل يف املناقشة»: «مجموعات •
وطريقة تربعاتهن عن يتحدثن الشابات، خاصًة السيدات، بعض بسماع سعدنا
فلم سنٍّا األكرب السيدات أما أزواجهن. بمشاركة أو َوْحَدهن قراراتهن اتخاذهن
بأنهن تيش وجوههن تعبريات كانت ولكن عام، بشكٍل يشءٍ أي يَُقلَن يَُكنَّ
ثم الوقت، من لفرتٍة األمر ويتدبَّرن املكان، يغادرن سوف تماًما. األمر يُدِركن
يف مساٍو بدوٍر يُطاِلبن األقل عىل أو األرسة، يف الخريي العمل يف بدوٍر يُطاِلبن
قسم إىل الرجوع يُرجى بأهميتها. يؤمنَّ التي املوضوعات بشأن القرارات اتخاذ

النقاش. مجموعات تنظيم عن املعلومات من ملزيٍد «أ» املصادر
تبارشها للمرأة جلساٍت عقد املفيد من يكون قد املايل»: التثقيف «دورات •
الدورات، هذه يف والثروات. األموال إدارة رشكات وتديرها ربحية، غري مؤسسات
ومناقشة الخريي العمل وتخطيط املايل التخطيط يتعلمن أن للنساء يمكن
أو للسخرية التعرُّض من خوٍف دون املالية التعامالت إزاء به يشعرن ما
الفصل يف املوضوع هذا عن املزيد معرفة (يمكن بأفكارهن. االستخفاف

التاسع.)
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املدير ويرت، ليزا تناولت اإلنرتنت»: بشبكة املرأة التصال الالزمة الوسائل «توفري •
تأليف يف تشني ليزا شاركت والتي لالتصاالت، فينتون لرشكة االسرتاتيجي
يمكن وكيف العالم يف التغيري محرك النساء تُعترب ملاذا املرأة: «مكانة كتاب
عرب واملشاركة للتواصل للمرأة سهلٍة وسيلٍة توفري أهمية إليهن»؛13 الوصول
الجمعيات عىل ينبغي ثَمَّ، ومن فيسبوك؛ موقع أو املدونة أو املنظمة موقع

وإدارتها. املنتديات هذه مثل إنشاء الخريية
املثرية، املوضوعات من الخريي والعمل املرأة اإلعالم»: وسائل من «االستفادة •
القضية. هذه نحو االهتمام تحويل عىل اإلعالمي الوعي زيادة ساعدت وقد
من قضاياها لطرح بنجاٍح اإلعالم وسائل تستخدم أن الخريية للجمعيات يمكن
باملتربعات اإلعالمي فاالهتمام املرأة؛ انتباه تجذب التي القصص عرض خالل
والعطاء ماليٍّا، واالستقالل ذاتهن، إدراك نحو املستقبل يف َههن يوجِّ أن يمكن

خوف. دون

معلوماترسيعة (5)

فكانت للمرأة؛ الحديث الخريي العمل حركة إنشاء عىل اإلعالم وسائل ساعدْت •
وقد خاصة، بصفٍة املوضوع بهذا الكاتبات تهتم ُقُدًما. لدفعها قوي دعٍم مصدَر
إىل اإلعالم، وسائل اهتمام كان وقد الحركة. هذه لتأسيس حثيثًة جهوًدا بذلن
باملرأة املعنية األخرى املؤسسات وكذا العطاء، حلقات ظهور يف سببًا بعيد، حدٍّ

الخريي. والعمل
االقتصادية للقوة مصدًرا أصبحت حيث كبريًا؛ اهتماًما املرأَة اإلعالم وسائل تُويل •
هذه مع التعامل إزاء يًا تحدِّ الربحية غري املؤسسات وتواجه العاملية. والخريية

والفتيات. للنساء موسعٍة برامَج توفري خالل من اإلمكانيات
عواطف تُثري التي القصص تلك خاصًة اإلعالم، وسائل اهتمام القصص تجذب •
تعمل أن املعنية واملؤسسات واملنظمات السيدات عىل وينبغي ومشاعرهم. القراء
نحو ُقُدًما الحركة لتدفع القصص؛ خالل من اإلعالم، وسائل مع جنٍب إىل جنبًا

ر. التطوُّ
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وسائل إيجابية من الرغم وعىل الخريي. العمل شكل املرأة شجاعة ت غريَّ لقد •
النمطية األفكار بعض هناك زال ما املانحات، بعض وجرأة والصحافة اإلعالم
واالهتمام األجيال، بتَغريُّ والعراقيل األفكار هذه تزول وسوف والعراقيل.

الربحية. غري املؤسسات رعاية تحت املتربعات وتوعية اإليجابي، اإلعالمي
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الرابع الفصل

األساسية، الستة املعايري املرأة: عطاء
إضافية معايري وثالثة

مجرد عن السبب يزيد الحديثة؟ النسائي الخريي العمل حركة ظهور إىل أدَّى الذي ما
العمل ثقافة تغيري هو السبب كان أخريًا. للعطاء الالزمة املالية املوارد املرأة امتالك

الرجل. لدى مثيالتها عن مختلفة للعطاء دوافع لديها املرأة بأن االعرتاف الخريي:

سلمية ثورة (1)

ونُرشت وشو-هاردي ستيفنز كارمن من كلٌّ أجرتْها باألجيال تتعلق بحثيٍة دراسٍة يف
أهم حول الخريي بالعمل املهتمات السيدات من مجموعٍة عىل سؤال ُطرح 1،٢٠٠٨ عام
وكان كبري، بشكٍل فيهن وأثَّرت حياتهن خالل وقعت التي العاملية أو املحلية األحداث
العامَل هي الحرُب كانت الجيل، عن النظر فبرصف الحرب؛ هو ساحقٍة بأغلبيٍة الجواب
حرب أو فيتنام حرب أو الثانية العاملية الحرَب السيداُت وذكرت تأثريًا، األكثر األسايسَّ

الخليج.
املرأة تُطاِلب الذي املجال هو العاملي السالم إحالل يكون أن املستغَرب من ليس
الدراسة، يف معهن تحدثنا الالتي السيدات من ٪٩٩ أن كما فيه. نفوذها لها يكون بأن
التعليم، خالل من العالم يف إيجابيٍّ تغيرٍي وتحقيق السالم تحقيق بإمكانهن أن اعتقدن
التي «التعاطف»، كلمة ذََكْرَن منهن الكثريات التعاطف. إىل والدعوة الخريي، والعمل
السيدات شعرت لقد اآلخر. ومراعاة والتقدير والعطف واالهتمام الشفقة معنى تحمل

به. الجميع يشعر أن ويُِرْدَن بالتعاطف،
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كانت فلطاملا بالسالم؛ ينعم عاَلٍم إىل بالوصول بدءًا أفضل، عاَلٍم يف املرأة ترغب
بأَْرسه؟ العالم يف كذلك الحال تكون ال َفِلَم وسالمها، األرسة أمن عن املسئولة هي املرأة
بحثنا يف و١٩٦٤) ١٩٤٦ عاَمي بني الفرتة (مواليد الطفرة جيل من سيدة أخربتنا لقد
اقتصادية فرصة هناك تكون حينما فقط سالم هناك يكون أن املمكن «من :٢٠٠٧ عام
النُّظم من إطاٍر يف تعمل بيئٍة يف فقط توجد الحقيقية االقتصادية والفرصة فرد. لكل

الفردية.» واإلنجازات واإلبداع الحرية وترعى الطبيعية،
و١٩٧٦) ١٩٦٥ عاَمي بني (الفرتة إكس الجيل مواليد من أخرى سيدة وتشري
وَفْهم العاملي، السالم هو إليه نحتاج الذي التغيري «إن تقول: حيث مشابهة، أفكاٍر إىل
واالستعداد وتقديرها الجنسية هات والتوجُّ والتقاليد والديانات النظر وجهات يف االختالف

بينهم.» السلمي التعايش إىل الوصول بل الناس، بني التجانس أعني وال لتقبُّلها.

محركة قوًة بوصفها املرأة (2)

كميات خاللها َقت ُحقِّ ازدهاٍر فرتات املتحدة الواليات شهدت األخريين، العقدين خالل
ظهرت الجديدة الثروة هذه وبفضل بالتكنولوجيا. معظمها يرتبط الثروة، من هائلة
وزادت املتواَرثة، الثروة محل املكتَسبة الثروة حلت لقد محركة. قوًة بوصفها املرأة
وأصبحت املغلقة، األبواب فتح يف املرأة وبدأت عات، والتوقُّ والفرص التعليم مستويات
كثرٍي ويف الخريي. والعمل والتعليم املرشوعات إدارات مجالس يف قياديًة مناصَب تشغل

جديدة. أبوابًا تنشئ أو الدخول، لتستطيع املغلقة األبواب املرأة تقتحم الحاالت من
يَْدرسون من هم الرجال وكان األرسة، عائَل هو الرجل كان ببعيد، ليس زمٍن منذ
املرأة فتُشكِّل اآلن، أما األُرسية. األعمال إدارة يتولَّْون أو الطب، يمارسون أو القانون،
«إنشاء» تتوىل املرأة وبدأت كبرية، حشوٍد يف الطب كلية وترتاد القانون، طالب غالبية
املرأة وأصبحت الثقيلة، اآلالت محل التكنولوجيا حلت لقد العائلية. التِّجارية األعمال
أشكال جميع يف وجود للمرأة وأضحى الرجل. مثل تامٍة بسهولٍة الكمبيوتر تستخدم
الجنسني لكال الفرص فيه تتساوى حقٍل يف وتعليمها ذكاءها تستخدم فهي التِّجارة؛
محل العقول حلَّت فقد ثانية، مرًة صناعيًة قوًة أمتنا تصري أن ح املرجَّ غري من باطِّراد.

العضالت.
جديدٍة وأمواٍل القديمة، للمشكالت جديدٍة حلوٍل إيجاد عىل اقتصادنا مستقبل يعتمد
املرشوعات من جديدٍة وأنماٍط ،٢٠٠٨ عام األسواق انهيار يف ُفقدت التي تلك محلَّ تحلُّ
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للمرأة اإلبداعية والقدرات املرشوعات ريادة مهارات تطبيق بدأ وقد والصناعية. التِّجارية
تكتفي املرأة تَُعِد فلم الخريي؛ العمل ذلك يف بما والحياة، العمل مجاالت من مجال كل يف
تَستخدم وأصبحت ومواهبها، لقدراتها ًسا متنفَّ تجد كي التطوُّعي العمل يف باملشاركة

للعطاء. وجديدٍة أفضَل طرٍق البتكار وقدراتها ومواهبها أموالها

املرأة لعطاء األساسية الستة املعايري (3)

املرأة عند العطاء دوافع أن وجدنا النقاش، مجموعات خالل ومن التسعينيات، بدايات يف
والتعاون، واالتصال، وااللتزام، واالبتكار، التغيري، وهي: أساسية، معايري ستة يف تتحدَّد

واالحتفال.

فارق. وإحداث لألفضل األشياء تغيري «التغيري»: •
العمل خالل من األعمال وريادة للمشكالت، جديدٍة حلوٍل ابتكار «االبتكار»: •

الخريي.
تشارك التي واملؤسسات للمنظمات التطوعي العمل خالل من االلتزام «االلتزام»: •

املرأة. فيها تطوعت التي للمنظمات التربع يكون ما وغالبًا السيدات، رؤية
وبناء املرأة، تربعات فيها تؤثر التي الشخصيات مع التواصل «التواصل»: •

املرأة. تدعمها التي باملرشوعات املعنيني مع رشاكات
أكرب، مجهوداٍت إطار يف السيدات، من غالبًا اآلخر، مع التعاون «التعاون»: •

واإلرساف. واملنافسة االزدواجية تجنُّب إىل والسعي
بمعنًى والتمتع النسائية، باإلنجازات واالحتفال ممتع، وقٍت قضاء «االحتفال»: •

عنها. والرضا النسائية الخريية لألعمال أعمق

عظمة من جزءًا أصبحت قد الستة املعايري هذه أن والسعادة الدهشة إىل يدعو ومما
باور ريبيكا وتصف املتحدة. الواليات أنحاء جميع يف النسائي الخريي العمل وفخامة
أوستن» «إمباكت بمؤسسة الستة املعايري هذه يف وزميالتها هي وجدتْها التي القيمة

قائلة: تكساس، بوالية أوستن مدينة يف الخريية،

لعطاء الستة املعايري هذه إىل استناًدا أوستن إمباكت جمعية أسسنا لقد
األفضل، نحو العالم تَُغريِّ التي األشياء ابتكار تحب املرأة أن وتعلمت املرأة.

83



الخريي والعمل املرأة

ويشعرن السيدات تتواصل املنح استعراض عملية أثناء التعاون خالل ومن
وتتاح بإنجازاتنا، نحتفل أن كذلك نحب الدور. بهذا بالقيام الحقيقي بااللتزام
إمباكت مؤسسة أعطت لقد السنوي. اجتماعنا خالل بذلك للقيام الفرصة لنا
يف يتحكمن ألنهن العطاء عىل قدرتهن لزيادة الالزمة الثقة السيدات أوستن

القرار. صنع عملية
التي الطريقة هي فهذه املرأة، عطاء طريقة هذه كانت إذا أنه ندرك كنا
هذه قبلنا إذا بأنه يقنٍي عىل كنا لقد املجموعة. هذه يف النساء بها تستمرُّ
أوستن، إمباكت لجمعية تأسيسنا عند أعيننا نُْصَب وجعلناها الستة املعايري
للغاية.2 ناجحات فنحن لذا عنها؛ نتحدث زلنا ما والرقي. ر التطوُّ يف فسنستمر

املعايري إن األمريكية، مينيسوتا بوالية املرأة بمؤسسة العضوة باتكر، روبر يل وتقول
وتضيف باملؤسسة، املرأة قيادة أسلوب من جزء املرأة عند الخريي للعمل األساسية الستة
مقولة تعجبني باالحتفال، والخاص األخري باملعيار يتعلق فيما املثال، سبيل «عىل قائلة:
جزءًا أكون أن أرغب فال والرقص الغناء أستطيع ال كنت «إن تقول: إذ جولدمان إيما

االحتفاالت.»3 أجواء يف دائًما نعيش املرأة مؤسسة يف وهنا ثورتكن!» من

التغيري (1-3)

والرتعرع الجسد وصورة الجمال أمريكا: «بنات كتاب مؤلفة موليناري، روزي تُعربِّ
نفهم ألننا، ربما أو أننا، من الرغم عىل العالم نُغريِّ «نحن قائلة: هذا عن التينية» كفتاة

األحيان.»4 بعض يف ينبذنا كان العالم أن
استثناء ممارسات ملعالجة العرشين القرن سبعينيات يف املرأة صناديق أُنشئت لقد
الحكومي والدعم واملؤسسات، الرشكات، ِمنَح عىل الحصول من والفتيات السيدات
االستقالل لتحقيق للنساء الفرص الصناديق هذه وفرت وقد لذلك. حدٍّ ووضع والفردي،
من والفتيات السيدات مكَّن ما الدعم؛ طرق ت غريَّ كما االجتماعي، والتغيري االقتصادي
حلول ووضع التربعات َمنْح فرصة عىل املرأة وحصلت منه. عادٍل نصيٍب عىل الحصول

نسائي. بفكٍر والفتيات السيدات لقضايا
يف النسائية التمويل صناديق تَطوَّرت االجتماعي، التغيري إحداث مفهوم عىل وِبناءً
العالم أنحاء جميع يف منظمًة ١٤٥ إىل ١٩٧٧ عام واحدٍة منظمٍة من املتحدة الواليات
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زيادة أدَّت لقد والفتيات. السيدات قضايا يف سنويٍّا دوالر مليون ٦٠ تستثمر ٢٠٠٩ عام
أن يمكن والفتيات السيدات يف الخريية االستثمارات أن فكرة َقبول إىل املرأة صناديق
ودول األمم يف ولكن فحسب، املحلية املجتمعات يف ليس عاجًال، إيجابيٍّا تغيريًا تُحِدث
«عندما قائًال: األمر عنان، كويف املتحدة، لألمم السابق العام األمني وأوضح كذلك. العالم
ويزداد صحة، أكثر األرسة فتصبح الفور، عىل الفوائد نرى كامل، بشكٍل املرأة تشارك
دوٍل وعىل املجتمعات عىل ينطبق األرسة عىل ينطبق وما واستثماراتها. ومدخراتها دخلها

املطاف.»5 نهاية يف بأكملها
التغيري هو عملها أن كاسني كارولني أدركت املسار».6 تغيري كاسني: «كارولني
ظلت فقد النسائية؛ ميشيجان ملؤسسة التنفيذي واملدير الرئيس منصب شغلت عندما
مهمة أن من الرغم وعىل املاضية. الخمس أو األربع السنوات مدى عىل تكافح املؤسسة
والعمل جوهرها وتحديد املؤسسة إىل االنضمام يف تتمثل دائًما كانت الوظيفية كاسني
الكبري االقتصادي الركود سنوات خالل السهل باألمر يكن لم هذا أن إال تطويرها، عىل

خاص. بشكٍل ميشيجان مؤسسة خاللها عانت التي ،٢٠٠٨-٢٠٠٩
الرغم عىل أنه وأدركت األوىل، الخمسة األشهر خالل تستمع ظلت إنها كاسني تقول
تحظى تكن لم املؤسسة أن إال للمرأة، ميشيجان ملؤسسة الدعم من كبرٍي قدٍر وجود من
صعوبًة تجد املؤسسة كانت الواقع، يف تمتلكها. أنها الناس ظن التي النفوذ أو باملوارد
ممكنًا؛ يَُعْد لم ذلك أن إال السيارات. رشكات دعم عىل تعتمد وكانت احتياجاتها، توفري يف
املالية األوقات خالل ثمارها تؤتي تَُعْد لم للعرص مواتيٍة غري باتت التي أعمالهم فطبيعة

الصعبة.
وأن مبارشة، املشكالت املؤسسة تعالج أن يف يرغبون الناس أن أيًضا كاسني وجدت
يف أنهم «أخربوني والفتيات. للنساء الداعمة للمؤسسات باألموال التربع دورها يتجاوز
عىل قادرين يكونوا لم املرأة، لقضايا الداعمة للمؤسسات يتربعون كانوا عندما املايض،
االستفادة إىل يحتاجون أنهم أضافوا كما املرجوَّة. النتائج من تربعاتهم حققتْه مما التأكُّد

جديدة.» حلوٍل إىل ل والتوصُّ اإلبداعية الطاقة من
«لقد كاسني: تقول النسائية. املرشوعات صندوق رعاية يف الِفَكر إحدى وتتمثل
املجتمع دعم الستعادة للمرأة ميشيجان مؤسسة به تقوم أن يمكن ما حول سؤًال طرحت
الخاصة مرشوعاتها يف لتبدأ املرأة تأهيل هو دائًما الجواب وكان تأثريها. وزيادة لها،
الجديدة، املرشوعات من ٪٤٠ تبدأ املرأة أن من الرغم وعىل املالية. مكانتها الستعادة
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إىل تُضطر وكانت املغامر، املال رأس دعم صندوق من فحسب ٪٤ عىل تحصل فإنها
التقليدية.» املصادر من املايل الدعم عىل الحصول من تمكُّنها لعدم مطبخها من العمل
بحيث املطلوب التغيري إلحداث يكفي بما مؤثرًة الخريية كيلوج مؤسسة منحة كانت
كيلوج منحة مكَّنْت لقد املساهمات. من املزيد عىل للمرأة ميشيجان مؤسسة حصلت
إن كاسني وقالت الدعم، لزيادة املناسب الوضع ملعرفة جدوى دراسة إجراء من املؤسسَة

املرشوعات. من لالستفادة به القيام يلزم ما معرفة عىل ساعدتهن الدراسة
املرأة دعم صناديق زيادة وراء املنطقي األساس هو التغيري كان سلًفا، الحظنا كما
التربعات لزيادة تماًما جديدٍة طريقٍة ظهور إىل نجاحها أدَّى وقد تقريبًا. عاًما أربعني منذ

املرأة. تريده ما إىل باالستماع تبدأ النسائية،

اإلبداع (2-3)

املستقبل أجيال تنجب التي فهي وذاتها؛ وتقاليدها وجوهرها بطبيعتها مبدعة املرأة
لتُِعدَّ حديقتها؛ يف البذور وتزرع أرستها، مالبس تبتكر التي وهي تربيتهم، يف وتبدع
يف مكارثي كاثلني الدكتورة تقول كما التقليدية، الناحية ومن مطبخها. يف الطعام منها
وسائل ابتكار عن املسئولة هي املرأة كانت الكريمة»،7 السيدة زيارة إىل «العودة كتابها

بلدنا. يف الثقافية واملؤسسات الثقافات من الكثري وإبداع أرستها، عالج
الثامن القرن أواخر يف اإلغاثة جمعيات تشكلت للمرأة، الخالقة الجهود خالل ومن
التاسع القرن أواخر ويف والغرب. الرشق سواحل من القادمني املهاجرين ملساعدة عرش
ملساعدة املدن يف سكنيًة مستوطناٍت السيدات من وغريها آدمز جني أسست عرش
والفتيات. السيدات دعم صناديق تأسست العرشين القرن أواخر ويف واألطفال، السيدات
يجتمعن ُكنَّ ما وغالبًا السيدات، من نظرياتها مساعدة عىل دائًما املرأة حرصت لقد
الفصل يف بالتفصيل (سنناقشها العطاء وحلقاُت املشكالت، لحل جديدٍة طرٍق البتكار
السيدات ملساعدة عموًما تتشكل وهي االجتماعات، لهذه العرصي الشكل تَُعدُّ الثامن)

املجتمع. يف األخريات
كبري عدد هناك التاريخية، والتحديات التغيريات تسود حيث األوقات، هذه مثل يف
الجديدة الفرص تلك واستغالل لالبتكار واألزواج والرجال للنساء الجديدة الفرص من
واستقراًرا. استمرارية أكثر مجتمًعا لنا تفرز جديدة ومؤسسات وبرامج منظمات إلنشاء
العطاء؛ يف اإلبداعية طريقتهما لهما لزوجني جيًدا مثاًال مورجريدج وجون تاشيا وتَُعدُّ
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بالتربع لزواجهما األربعني بالذكرى االحتفال قرََّرا التقليدية، الهدايا تبادل من فبدًال
السابقُة املعلمُة تاشيا، أهدت حيث بماديسون؛ ويسكونسن جامعة يف منحتني وتمويل
منحًة لألنظمة، سيسكو برشكة التنفيذيِّ الرئيِس جون، زوجها باسم الخاص، بالتعليم
منحًة زوجته باسم جون وأهدى الكمبيوتر، علوم يف دوالر مليون ١٫٦ بقيمة دراسيًة
الجميع، إمكان يف ليس هذا أن حني ويف الرتبية. بكلية القراءة يف دوالر ١٫٦مليون بقيمة
هدايا من وأصدقائنا أرستنا ألفراد نقدمه أن يمكننا فيما جميًعا نفكر أن املمكن فمن

اهتماماتهم. مجاالت يف واحتفاليٍة إبداعيٍة
الخريي العمل بأن جاري ترايس آمنت ما دائًما وإلهام».8 ابتكار جاري: «ترايس
تأسيس عىل ساعدت أو بنفسها أسست لقد للمرأة. الريادية الصفات متنفس هو
أسهم من عمرها من العرشينيات يف ثروة ورثت أن منذ ربحية غري مؤسسة عرشة ثماني
للهاتف. األكرب جدها اخرتاع براءة إىل باإلضافة املالية، والدتها أسهم ذلك يف بما بيلسربي،
وويسكونسن، ومينيسوتا، وفلوريدا، نيويورك، يف املنازل من عدًدا تمتلك عائلتها كانت
كان خدمتهم. يف يعملون شخًصا ٣٦ لديهم كان األوقات من وقٍت ويف بفرنسا، وباريس
تتربع أن اختارت ذلك من بدًال ولكنها واإلنفاق، الرتف حياة جاري تُواِصل أن املمكن من

أسستها. التي املنظمات خالل من اآلخرين وتساعد ذلك بكل
نيويورك، مدينة يف املجتمع إىل وخروجها بورتر» «مس مدرسة يف دراستها بعد
من عدٍد يف للعمل تطوعت ثم ،١٩٧٣ عام لورانس سارة كلية يف جاري تخرجت
جاري أسست املرأة، طلبات إىل تُصغي ال املنظمات بأن إلحساسها ونتيجًة املنظمات.
التغيري دعم أجل من التربع عىل الثريات السيدات ملساعدة املاهرات» «السيدات جمعية
مؤسساٍت إىل حاجٍة يف املرأة أن وجدت الشخصية، تجربتها خالل ومن االجتماعي.
بالوضع قط تقبل لم إنها وحيث أفكارهن. عن التعبري عىل ملساعدتهن فقط للنساء
لتبدأ اإلبداعي ِفْكرها استخدمْت ولكن فحسب، مالها رأس جاري تستخدم لم الراهن،
عىل والتغلب السالم، ونرش البيئة، وحماية املرأة، ملساعدة جديدٍة منظماٍت تأسيس يف
جميع يف حقوقها من املحرومة الجماعات من للعديد الفرص وتعزيز االجتماعي، الظلم
اآلن ى يُسمَّ ما دعم يف رئيسيٍّا دوًرا ولعبت املثليني حقوق قضايا أيَّدت كما أمريكا، أنحاء

املثليني. دعم بصناديق
هيوستن مدينة يف ليجايس» «إنسبايرد جمعية جاري أسست األخرية اآلونة يف
ل التوصُّ إىل تتوق شابة، بوصفها شخصيٍّا، بأنها جاري شعرت حيث تكساس؛ بوالية
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بها يؤمنَّ التي والقضايا املتربعات بني التوفيق عىل الجمعية تعمل امللهم». «إرثها إىل
الخطط هذه وصفت وقد للعطاء. األمد الطويلة خططهن ترسيخ عىل وتساعدهم بقوة،
دليلك امللهم: الخريي و«العمل للعطاء»9 خطة ابتكار امللهم: الخريي «العمل كتابَيها يف
برامج يف وكذا الثانية)،10 (الطبعة اإلرث» وترك للعطاء خطة البتكار بخطوة خطوة

آخرين. مع بالتعاون طورتها التي املتربعات توعية
محرك هو الشباب تثقيف بأن تؤمن حيث ا؛ خاصٍّ اهتماًما الشباب جاري وتُوِيل
أفضل. مجتمٍع تهيئة عىل يساعد ما وهو الخريي، العمل خالل من االجتماعي التغيري
الشبابية العطاء لحلقات منهٍج وضع عىل كلٍل دون جاري عملت الغاية، لهذه وتحقيًقا
خالل من توفريها تم والتي الكرم»11 جيل أدوات التغيري: إلحداث الشباب «إلهام بعنوان
أدوات مجموعة كتاب يف ملشاركتها شو-هاردي ُكرَِّمت وقد ليجايس». «إنسبايرد جمعية
لكتابة الالزم املال لجمع جهًدا جاري تدَّخر لم باين. كارين مع بالتعاون الخريي العمل
جاري لدى واإلبداع الشخيص فالدافع ق؛ سيتحقَّ الحلم بأن آمنت فقد وطباعته؛ املنهج
جريئة. كانت وإن ورحيمة، عقالنيٍة بطريقٍة صعبٍة مجتمعيٍة قضايا معالجَة ألهماها

االلتزام (3-3)

التزام عامة، مؤسسة أم مؤسستها أكانت سواءٌ الخريية، املؤسسة تجاه املرأة التزام إن
أن يمكن أنها ترى عندما فقط ومالها بوقتها بالتربع التزامها تعلن فاملرأة «كامل»؛
يف االلتزام يشمل وقد ورسالتها. املؤسسة برؤية التزامها سيتجىل ثَمَّ ومن فارًقا؛ تُحِدث

نفسه. الوقت يف أخرى وإنشاء مؤسسٍة إنقاذ األحيان بعض
عىل دليل هناك كان إذا وااللتزام».12 التحسينات بولسن: وليندا فوكس «كاي
خالل من الدليل هذا تُقدِّم وايد وورلد واي يونايتد مؤسسة فإن للعطاء، املرأة إمكانات
ملؤسسة تابعًة مجموعًة ١٢٥ خالل فمن بنجاح؛ النسائية الريادة مجالس إطالقها
٥٦١ تجمع أن املرأة ريادة مجالس استطاعت البالد، جميع يف منترشًة واي يونايتد
الخريية الجمعيات معظم شهدت عندما ،٢٠٠٨ عام ويف سنوات. ثماني يف دوالر مليون
واي يونايتد بمؤسسة املرأة تربعات زادت االقتصادية، التحديات بسبب انخفاًضا األخرى

املائة. يف ١٢ بنسبة
رأت فقد التحسينات؛ بعض إدخال يف املرأة ريادة مجلس بدأ أنطونيو، سان يف
أنطونيو سان بمدينة واي يونايتد مؤسسة يف بنشاٍط تعمل كانت التي فوكس، كاي
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فعالًة ناشطًة كانت بأنها وصفتها التي وهي الصالون، يف سيدًة املؤسسة، برسالة وتؤمن
نسائيٍة مجموعٍة بدء يف املساعدة تنوي كانت إذا فوكس املرأة هذه سألت املجتمع. يف

بحماس. العمل بدأ وبالفعل واي، ليونايتد
ثالث سوى األمريكية املتحدة الواليات يف واي يونايتد ملؤسسة يكن لم ١٩٩٩ عام يف
العاصمة يف اجتماًعا فوكس حرضت وجيزة، بفرتٍة ذلك وعقب للمرأة، خرييٍة مبادراٍت
تقول: هذا وعن واي، يونايتد بمؤسسة األخريات السيدات من بعدٍد التقت حيث واشنطن
وكنا املشكالت، يحل أن يمكن شيئًا س نؤسِّ أن أردنا فقد اإلفطار؛ مائدة عىل الحوار «بدأ
تسري تكن لم األمور أن نعلم كنا الرجل، عن مختلٍف بشكٍل وتفكر تعطي املرأة أن نعلم
تغيريًا لنُحِدث آليٍة إىل ونحتاج واي يونايتد ملؤسسة ملتزمات وكنا يُرام، ما خري عىل

املجتمع.» ملشكالت الجذرية األسباب إىل بالوصول حقيقيٍّا
طرق وله مختلفة، تربعاٍت بمبالغ ويحظى مستقل، كياٍن عن عبارة مجلٍس كل
سنويٍّا، دوالر و١٠٠٠٠ دوالر ١٠٠٠ بني التربعات حجم ويرتاوح للمنح. مختلفة توزيع
جزءًا تَُعدُّ التي الخاصة للمرشوعات دعمها املجالس من باملائة ٥٠ من أكثر ه ويُوجِّ
مبارشًة تربعاتها أخرى مجالس ه تُوجِّ حني يف واي، يونايتد ملؤسسة العامة األهداف من
مجالس من مجلس كل «يلتزم فوكس: وتقول األموال. عىل قيوٍد وضع دون للمؤسسة

كان.» أيٍّا به يعمل الذي املجتمع بتغيري املرأة ريادة
ملؤسسة والتابع املرأة لريادة القومي املجلس ترأس التي — فوكس تفتخر واآلن
التقليديات املتربعات من أبعد آفاٍق إىل وصلت مبادرتهن بأن — العاملية واي يونايتد
وقادة الصغرية التِّجارية املرشوعات وصاحبات البيوت ربات لتشمل واي يونايتد ملؤسسة
تربعات ي لتَلقِّ املجالس بعض يف خاصة فئة أُنشئت وقد النساء. من الكربى الرشكات
دوالر. ١٠٠٠ إىل لتصل تزيد حتى دوالر، ٥٠٠ إىل تصل والتي سنٍّا، األصغر السيدات
جمع عىل قادرات «نحن فتقول: الناجحة، التِّجارية باألعمال املجالس هذه فوكس وتُشبِّه
لها يكون أن تريد كما أموالها، تستثمر أين تعرف أن تريد املرأة ألن األموال؛ من املزيد

اآلخرين.» مع التواصل عىل قادرًة تكون وأن الحل، يف رأي
بمؤسسة املستثمرين وعالقات االسرتاتيجية األسواق مدير بولسن، ليندا وتقول
املجالس. وتركيز اهتمام موضع هي املوارد وتنمية والقيادة التأييد إن واي، يونايتد
رأيها عن التعبري يف املرأة بمساعدة يتعلق إنه باملال؛ التربع من أكثر هو بما يتعلق «األمر
القيادة مهارات من واالستفادة القيادة تحسني عىل نعمل نحن املجتمع. يف التغيري وقيادة
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فوكس وتفيد باملاليني.» مالها رأس كبريًة مؤسسًة أو أرسًة تقود أكانت سواءٌ املرأة، عند
واي يونايتد مؤسسة وتعترب املرأة، ريادة مجالس تجاه بعمٍق ملتزمة املرأة بأن وبولسن

الخريي. العمل يف املفضل رشيكها
الربحية غري املؤسسات تستطيع ما عادًة الخريي، للعمل املرأة مجلس وبتأسيس
ريادة مجالس إن بولسن وتقول النسائية. التربعات لزيادة نظًرا املال لجمع التخطيط
مدار وعىل مايل، نجاٍح مؤرش كل يف املتوسط تفوق واي يونايتد ملؤسسة التابعة املرأة
العرشة عىل تزيد نموٍّ نسبة ومؤسساتها واي يونايتد قْت حقَّ املاضية سنوات الثالث

باملائة.
فإن بعُد، املرأة ريادة ملجالس مستعدٍة غريَ الربحيِة غريُ املؤسسُة كانت ولو حتى
مؤسسة. أو منظمٍة أي من جزءًا تكون أن يمكن عليها تعتمد التي التربعات جمع وسائل

التايل: تحقيق عىل تعمل أن املؤسسات لهذه يمكن املرأة، ولجذب

املرأة. رعاية قوة تتناول التي املؤسسة أجزاء عىل الرتكيز •
فرص توفري خالل من صوتها توصيل عىل املرأة تساعد التي الطرق توفري •

لحمايتها. الجهود وبذل القيادة،
املعامالت طريق عن جمعها من بدًال العالقات بناء طريق عن التربعات جمع •

نفسها). العالقات جودة من أكثر تقديٍر محل العالقات عدد يكون (حيث
النتائج. حول التقارير وإعداد التأثري لقياس طرق وضع •

ومعالجة املعيشة مستوى تحسني تشمل التربعات جمع أهداف أن عىل التأكيد •
االجتماعية. القضايا

وإرشاكهن. املتربعات احتواء •
املرأة. تهم التي القضايا عن للدفاع فرص توفري •

االتصال (4-3)

عرص يف االجتماعي التغيري تحفيز «الدافع: كتابها يف فاين أليسون التسويق خبرية تقول
بالنسبة االتصال» «عرص يف رئيسيٍّا قوٍة عامَل اليوم يَُعدُّ اإلنرتنت ظهور إن االتصال»،13
مع والتعاون املعلومات تبادل يف الفطرية برغبتها مدفوعًة تستخدمه ألنها املرأة؛ إىل

اآلخرين.»
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املشاركة يف ونساءً، رجاًال املتربعني، لدمج ُطُرٍق إىل املنظمات أنجح توصلت وقد
طرق وأفضل واملتربعني، املؤسسات بني الروابط لتقوية طرٍق عن تبحث ألنها العمل يف

متطوعني. بوصفهم ومشاركتهم واتصالهم املتربعني تواصل
التواصل شبكات وباستخدام واالتصال. للتواصل سهلًة سبًال اإلنرتنت ر يُوفِّ
هذا مواقعه. عرب للتواصل طرًقا ر يُوفِّ الربحية غري املؤسسات من العديد فإن االجتماعي،
الذي االتجاه وهو الرجال، من أكرب بصورٍة اإلنرتنت يستخدمن السيدات ألن طيب أمر
النساء تُعترب ملاذا املرأة: «مكانة كتابهما يف تشني وليزا ويرت ليزا تقول استمراره. ع يُتوقَّ
بوصفه اإلنرتنت املرأة «تستخدم إليهن»:14 الوصول يمكن وكيف العالم يف التغيري محرك
وتقرتح املضيفة.» املؤسسة أم اآلخرون املستخدمون سواءٌ اآلخرين، مع للتواصل منربًا
أطول. لفرتٍة عليها تواصلها استمرارية وتشجيع املرأة لجذب مواقع إنشاء الكاتبتان

وهي ماكجورن، ليندا تُدرك القدم.»15 كرة وراء فيما التواصل ماكجورن: «ليندا
قيمَة فلوريدا، جامعة مؤسسة ورئيس جنزفيل بمدينة مواقع ومطورة ومحامية محاسبة
للمرأة: فلوريدا جامعة مؤسسة لتأسيس قويًة مؤيدًة ماكجورن كانت وقد التواصل.
له املؤسسة يف تواُصلنا من الكثري «إن وتقول: الخريي. والعمل الريادة إلهام مبادرة
هذا ويشمل آخر.» مستًوى إىل املرأة مشاركة تحويل إىل نسعى واآلن بالرياضة، عالقة
وتضيف الجامعة. عن السيدات خاللها تستمع إقليميٍة اجتماعاٍت عقد الجديد املستوى
االجتماعات هذه وستكون والسيدات، والطالب العمداء بني لقاءاٍت لتنظيم «نخطط قائلة:

السيدات.» لتعاُرف فرصٍة بمنزلة
جاكسونفيل مدينة من نقاٍش مجموعات سبع ُعقدت فقد الوالية، رقعة التساع ونظًرا
باملؤسسة، املشارك الرئيس ماكجو، وبيس ماكجورن لندا حرضت وقد ميامي. حتى
دوالر. املليار ونصف ملياًرا قيمتها بلغت والتي ،٢٠٠٥ عام أُطلقت التي التربعات حملة
الخريجني وأرامل وزوجات فلوريدا جامعة خريجات لقاء أهمية تُدرك ماكجورن وكانت

الجامعة. مع التواصل وإعادة التواصل أجل من
ورئيس الحملة رئيس مساعد منصب تشغال أن السيدتان هاتان استطاعت كيف
أيَّدْت «لقد القيادية. األدواَر السيدات لتَويلِّ حان قد الوقت إن ماكجورن تقول املؤسسة؟
القيادية للمناصب السيدات من املزيد َشْغَل املؤسسة، لرئيس املساعد النائب برام، ليزيل
تشغالن سيدتان هناك كانت ولكن فحسب، املناصب هذه وبيس أنا نَشغل ولم بالجامعة.
بجمع (املعنية بوسرت» «جاتور وجمعية الخريجني جمعية إدارة مجلس رئيس منصب

كذلك.» الرياضية) التربعات
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وجود إىل الجامعة يف القيادية للمناصب املرأة َشْغل يف السبب ماكجورن وتعزو
القيادية املناصب عدد لزيادة طويلٍة لفرتٍة سَعْوا الذين املستنريين املوظفني من مجموعٍة
لنا املرشوعات بعض بتخصيص املناصب تلك تويلِّ عىل ساعدونا «لقد بالجامعة. للمرأة
املؤسسة وتضيف املرأة. وإمكانيات قوة مدى الجامعة اكتشفت وعندها عليها؛ نعمل كي

منظم.» منهٍج وفق سنويٍّا السيدات من أعداًدا
يف املساعدين الرؤساء أحد زوجة بها شعرت التي الدهشة مدى ماكجورن وتذكر
اإلدارة؛ مجلس يف عضًوا باختيارها أُخربت عندما فلوريدا، جامعة ملؤسسة األخرية الحملة
السعادة قمة يف وكانت ا؟» حقٍّ إليكم انضمامي يف ترغبون «هل متعجبة: «سألت حيث

الجامعة.» للقاءات معارفها ودعت وفاعًال، نشيًطا عضًوا كانت كما دعوتها، عند
العمر، من والستينيات الخمسينيات يف السيدات من العديد «هناك ماكجورن: تقول
يف تغريُّ هناك ذلك. منهن ُطلب ما إذا للمشاركة واالستعداد املالية اإلمكانات لديهن
ولديه التِّجارية املرشوعات يف املناصب من العديد شغل السيدات من الجيل وهذا األجيال،
قدراٍت ويمتلك ماليٍّا، املرشوعات هذه نحو االلتزام من يُمكِّنه ما املادية اإلمكانيات من
املرأة مشاركة أن ندرك أننا هو الخريي للعمل املرأة ريادة مبادرة يف السبب إن قيادية.
أن وأدركنا أوًال يتحقق أيهما يف بحثنا فقد الخريي؛ العمل مبارشة يليها القيادة، يف

أوًال.» تأتَي أن يجب القيادة
اتصال، عىل ليبقني شهريٍّا السيدات بمراسلة فلوريدا جامعة مؤسسة وتقوم
عن مقاًال املؤسسة «أعدت ماكجورن: وتقول . الجامعيِّ الَحَرم يف يحدث ما عىل ويَطَِّلْعَن
الهندسة. لكلية جديدًة عميدًة اآلن لدينا أن كما بوسرتز»، «جاتور لجمعية املرأة رئاسة
إننا كلياتهم. يف خدماٍت من املرأة تُقدِّمه بما ملوافاتنا العمداء مع نتواصل نحن أيًضا

القدم.» كرة مباريات يتجاوز بما املرأة مع تواصلنا دائرة نوسع

التعاون (5-3)

من أبعد معنًى يحمل ولكنه الجماعي»، «العمل هو الكثريين، نظر وجهة من التعاون،
ملؤسسة املساعد املؤسس فيرش، جويل تعتقد السيدات. من العديد إىل بالنسبة كثريًا ذلك
يف املساواة تحقيق أدوات أهم «أحد فهو العدل؛ تحقيق إىل سبيل التعاون أن اليت» «الف
يكرتث وال املرأة يُراعي نموذج إنه للظلم، مكان فال بالتعاون، تعمل كنت فإن املجتمع.

الوظيفي.»16 ج بالتدرُّ
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يف النساء تعمل حيث املرأة؛ عند الخريي العمل يف ا هامٍّ عنًرصا التنوع كان لطاملا
العمل «حد» هو التعاون أن البعض يتصور واملسئوليات. القصص وتتشاركن تعاون،
ي بمتلقِّ معرفٍة عىل املتربعات وتصبح املنح، ترصف أن بمجرد ألنه املرأة؛ عند الخريي
التعاون. هو وهذا املنح؛ ي متلقِّ مع جنٍب إىل جنبًا الحاالت من كثرٍي يف يعملن فإنهن املنح،
من أكثر له التعاون أن ريتيش ديبي ترى تأثري».17 إلحداث التعاون ريتيش: «ديبي
خليج بمنطقة «١٠٠ «إمباكت لجمعية للتربع أخرياٍت مع التعاون يعني فهو معنًى؛
ويعني .٢٠٠٣ عام أخرياٍت مع تنظيمها عىل ديبي ساعدت عطاءٍ حلقة وهي بنساكوال؛
يعني وأخريًا، ونموِّها. املؤسسة إدارة يف السيدات مهارات من االستفادة كذلك التعاون
إمباكت جمعية أعضاء ملساعدة بنساكوال يف الربحية غري املؤسسات مع العمل التعاون
نشاطهم. عن اإلعالن يف الربحية غري املؤسسات ومساعدة مجتمعهم احتياجات ملعرفة
الجماعي. والعمل العطاء إىل التعاون عن ريتيش لرؤية املختلفة الثالثة األنماط وتفيض
مندوبة كانت عندما عملها من جزءًا كان ألنه التعاون عن الكثري ريتيش تعرف
اآلخرين؛ مع جيًدا تتعاون ريتيش كانت ديد. ساوث ومقاطعة كيز فلوريدا لدى الوالية

وظيفتها. يف األخريين العامني خالل األقلية زعيمة انتُخبَت ثَمَّ ومن
حلقة عن بيبول مجلة يف ملقالٍة قراءتها وبعد بنساكوال. إىل ريتيش انتقلت ١٩٩٩ يف
أن قررت — ستيل ويندي ستها أسَّ التي سينسيناتي يف «١٠٠ «إمباكت — نسائية عطاءٍ

ريتيش: وتقول بلدتها. يف عطاءٍ حلقة تبدأ

اكتشاف أعدت لذا العالقات؛ إىل فيه أفتقر جديٍد مجتمٍع يف نفيس وجدت
عىل الرتكيز واخرتت املجتمع، يف تغيرٍي إحداث يف أشارك أن أردت نفيس.
مشاركة عىل وتشجيعها املرأة دور تعزيز يف لرغبتي النسائية التربعات
رغباتنا مستخِدماٍت مًعا، نتعاون عندما جماعي. تغيرٍي وإحداث أفكارها
مؤسسة سيدات تعلم تأثري. لنا سيكون املجتمع، لتحسني الحياتية وتجاِربنا
بتغيري يتعلق فيما خاصًة والطويل، القصري املدى عىل يُِرْدَن ما جيًدا إمباكت

األفضل. نحو املجتمع

١٠٠٠ ب يتربعن عضوة ٢٣٣ من بنساكوال إمباكت مؤسسة عضوات عدد زاد لقد
قيمُة بلغْت منحًة وعرشين بواحد تربعن وقد .٢٠٠٩ عام عضوة ٥١٤ إىل سنويٍّا، دوالر
والتعليم، والثقافة، الفن وهي: مجتمعية، مجاالٍت خمسة يف دوالر ألف ١٠٠ منها الواحدِة
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دوالٍر بمليونَي بنساكوال إمباكت مؤسسة تربعت عام، وبشكٍل والصحة. واألرسة، والبيئة،
لدى االهتمام مجاالت من مجاٍل كل يف كربى إضافيٍة منحٍة إىل باإلضافة ِمنَح، صورة يف

املؤسسة.
ليتجاوز عملها نطاق بسطت التي إمباكت، مؤسسة يف مستمر جهد التعاون إن
للتعريف ليس الربحية، غري املؤسسات لكل سنويٍّ برنامٍج رعاية إىل ويصل باملنح التربع
التربع، عملية عن بموضوعاٍت خاصٍّ برنامٍج لتوفري أيًضا ولكن فحسب، إمباكت بنشاط
ثنا تحدَّ «لقد ريتيش: وتقول اإلعالم. إىل الربحية غري املؤسسات رسالة توصيل وكيفية
االقتصادية األوقات ظل يف الربحية غري املؤسسات نجاح كيفية عن املايض العام خالل
املرأة وتلتزم الستمرارها. والتخطيط املؤسسة يف املستقبل قادة تحديد وكيفية العصيبة،
خالل من فقط ليس املجتمع، يف ربحيٍة غري قويٍة مؤسساٍت بإنشاء إمباكت مؤسسة يف
نعمل فنحن كذلك. الربحية غري املؤسسات مع التعاون خالل من ولكن التربع، عمليات
عىل بمساعدتهن وذلك لتحقيقها، يجتهدن التي الحياتية الخدمات جودة إىل لنصل مًعا

أدائهن.» تحسني

االحتفال (6-3)

باملال تربعها طريقة شوب»، بودي «ذا سة مؤسِّ روديك، أنيتا ديم الراحلة وصفت
يف تتمثَّل العمل هذا نجاح يف املتعة نظري، وجهة «من قائلة: ذلك وتُعرِّف «املتعة».18 ب

العطاء.»19
العطاء، فرحة تدرك فلم العمر؛ من والستني الرابعة يف روديك يْت تُوفِّ أسف، بكل
املرشوعات وُمنظِّمات األعمال رائدات من السيدات سائر أن إال تربعاتها، كل أثر تَر ولم

.٢٠٠ ال لجمعية عضوات مثل إرثها، يحملن
لجمعية السابق الرئيس وينرت، أليسون تقول بالنجاح.»20 االحتفال وينرت: «أليسون
املجموعة عضوات إن — األعمال مجال يف للمرأة حرصية قيادة مجموعة وهي — ٢٠٠ ال
جمعيُة أسست ١٩٨٦ عام يف الجميل. ردَّ ويُِرْدَن الفريدة املتميزة بمكانتهن درايٍة عىل
ناجحة. رشكاٍت وقائدَة مرشوعاٍت منظِّمَة تكون أن عىل املرأة ملساعدة مؤسسًة ٢٠٠ ال
عىل للحصول السيدات من الكليات شباب لتشجيع توعية برامج «لدينا وينرت: وتقول
خريجي نصف األقل عىل يمثلن السيدات أن وينرت وترى األعمال.» إدارة ماجستري
األعمال. إدارة ماجستري دورات يف الثلث فقط يمثلن أنهن إال والحقوق، الطب كليات
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دراسة عن املرأة ُعزوف يف السبب أن واكتشفنا الشأن، هذا يف البحوث أجرينا «لقد
ورغبتها الحياة، يف الجهد يستحق يشءٍ عمل يف رغبتها إىل راجٌع األعمال إدارة ماجستري

التخطيط.» هذا مع يتناسب ال العمل غمار يف والخوض األفضل. إىل العالم تغيري يف
طريق وعن الكليات، إىل ٢٠٠ ال جمعية عضوات تذهب التوعية ندوات خالل من
إدارة يف املاجستري عىل الحصول أن يوضحن بهن يُحتذى لسيداٍت نماذج عرض
خالل من لألخريات أيًضا بل فحسب، للطالبات ال النجاح، إىل يؤدَِّي أن يمكن األعمال
حكاية يف نبدأ ثم بقصصنا، نحتفل البداية «يف وينرت: تقول عليهن. الطالبات تأثري
نتحدث إنجازهن. تحقيق واستطعن العقبات عىل تغلبن الالتي العضوات بعض قصص
املطاف نهاية يف معهن سيعملن الالتي للنساء يُقدِّمنَه أن يمكن عما الطالبات مع
الخريي العمل نناقش كما املايل. االستقالل وإىل طاقتهن كامل إىل للوصول ويساعدنهن

األخريات.» ملساعدة نجاحها املرأة فيها تستخدم التي والطرق
تُمنح عام فكل الجمعية؛ رسائل إحدى هو ٢٠٠ ال جمعية عضوات بنجاح االحتفال
الخريية املبدعة جائزة الجوائز هذه من لعضواتها. التميُّز جوائز من جوائز أربع أو ثالث
متابعة يف وتستمر الخريي للدعم مبتكر برنامج بتطوير تقوم التي للعضوة تُمنح التي
التي كربى، ماليٍة رشكٍة يف السابق الرشيك داكورث، كوني املؤسسة َكرَّمت وقد الربنامج.
تحقيق عىل األفغانيات السيدات بمساعدة معنية مجموعة وهي «أرزو»، مجموعة بدأت
رشكة مديرة كوتش جودي َكرَّمت كما اد. جَّ السَّ بيع خالل من االقتصادي االستقالل
كتابًا»، يل «أحرض مؤسسة أنشأت التي كاليفورنيا بوالية فريمونت بمدينة التصنيع
لتمكني الدولة؛ أنحاء كل يف األعمال يف املتخصصة املكتبات إلعارة رشكٍة بتأسيس وذلك
العاملني املؤسسة تساعد كما أيام. بضعة كل ألطفالهم الكتب استعارة من العاملني
بعضوات نحتفل «إننا وينرت: تقول اإلنجليزية. باللغة القراءة تعلُّم عىل اللغة ثنائيي

عمله.» يمكن ما األخريات للعضوات ونبني أعمالهن، ونُربز املؤسسة
عالم يف نجاًحا قَن حقَّ الالتي السيدات من مجموعة هن ٢٠٠ ال جمعية وعضوات
األمر مع ويتعاملن العطاء يف مسئوليتهن يُقدِّرن إنهن املرشوعات. تنظيم يف أو الرشكات
جمعية يف فالسيدات عاًما؛ عرشين إىل عرشٍة منذ السيدات من كثرٍي بخالف بجدية،
إن لهن. يشءٍ تقديم عىل ويحرصن بالفتيات يهتَِمْمن بل بالذكور، كثريًا يبالني ال ٢٠٠ ال
يَِجْدَن لم ألنهن ربما سنٍّا األصغر للنساء حسنة قدوة يَُكنَّ أن يف يرغبن الجمعية عضوات
عضوات بنجاح االحتفال خالل ومن بها. يُحتذى التي النماذج من الكثري شبابهن يف
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يوفر النجاح هذا ألن الرشكات؛ عالم يف إنجاًزا تحقق أن الجيد من أنه نوضح الجمعية
فجادوا العمل يف «أجادوا املثل يقول وكما املجتمع. يف الخري لفعل والوسائل األدوات

بالخري.»

املرأة لعطاء الشخصية النتائج األخرى: اإلضافية الثالثة املعايري (4)

ظهرت ٢٠٠٠ عام حتى ١٩٩١ عام منذ املرأة عطاء يف تغيرياٍت من شهدناه ما خالل من
فعلها عن ونتج للعطاء، الوسائل لديها أن تدرك اآلن فاملرأة أخرى؛ معايري ثالثة لنا

يف: تمثلت أكرب وقناعة أعمق معنًى الخري

الخريي. وعملها وأموالها حياتها أمور زمام يف «التحكم» •
الخريي. العمل ريادة يف «الثقة» •

واملخاطرة األشياء فعل يف القديمة األساليب وتحدِّي مواجهة يف «الشجاعة» •
التغيري. إلحداث بالعطاء

التحكم (1-4)

عندها من يبدأ التي النقطة هو تقديٍر أقل فعىل الثالثة، املعايري أهم هو التحكم يكون قد
عمل هناك يكون لن فيها، وتحكُّمها املالية ملواردها املرأة َفْهِم دون فمن خري؛ كل فعل
أحد يف تُزايد قد بل الخاصة، األحدث من قليٍل عدٍد يف املرأة تشارك قد مؤثِّر. خريي
اآلخرين ومساعدة الخريي بالعمل الحقيقي التزامها أن إال زوجها)، مع (غالبًا املزادات

أرستها. وقدرات املالية قدراتها املرأة تدرك أن بعد فقط يتم
تعمل أو تقرأ أن املرأة عىل ينبغي أنه إىل جاري ترايس املجتمعية الناشطة تشري
ميزانيات. أم مالية عقوًدا أم حساباٍت أكانت سواءٌ املالية، األمور يف شهريٍّا ساعاٍت أربع
الرياضية؛ األلعاب ممارسة عن أهميًة يقل ال العمل هذا فإن جاري نظر وجهة فمن
سيطرة أن جاري تَعترب كما التمكني.» ويمنحنا املنزل عىل الحفاظ يف يساهم «فهو
لقيادة وأمهاتنا للتصويت جداتنا خروج عن األهمية يف ن يَِقالَّ ال املايل واستقاللها املرأة

السيارات.
من واحدة امرأة أن ٢٠٠٦ عام برودنشال مؤسسة عن صدر استبيان أظهر وقد
األمر كان عما املالية القرارات يف مشاركًة أكثر نفسها تَعترب أمريكياٍت نساءٍ ثالث كل
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وكنا الخريي املرأة عمل بزيادة تُبرشِّ األرقام هذه أن أدركنا سنوات.21 خمس منذ عليه
وشئونها أرستها إدارة عىل قادرًة املرأة تكون أن يعني املالية األمور يف والتحكم حق. عىل

الئق. نحٍو عىل العيش عىل اآلخرين مساعدة من تَمكُّنها ثَمَّ ومن املالية،
بالسيطرة، يتعلق ما كل ستاني باربارا تعرف حياة».22 استعادة ستاني: «باربارا
بلوك آر آند إتش رشكة مؤسيس أحد ابنة هي للسيطرة. االضطرار األقل عىل أو
أن من الرغم وعىل الثروة، ظل يف وكربت تربَّت وقد الدخل، رضيبة إعداد يف املتخصصة
يف نقاٍش موضوَع َقطُّ يكن لم املال فإن والتمويل، باملال مختصة كانت والدها رشكة
املال. عن معرفته برضورة باربارا شعرت ما كل وهذا الكثري، منه ينفقون فهم املنزل؛
أنها تأكَّد وبهذا والعرشين؛ الحادي ميالدها عيد يف وديعًة والدها لها خصص
بحيث األمور، زمام زوجها يتوىل ثم ج، تتزوَّ حتى والدها بها سيعتني بخري. ستكون

فيه. بثقتها ويتمتع الوديعة، يدير
املليون عىل تزيد رضيبية فواتري لها وترك أموالها، د وبدَّ فيه ثقتها بدَّد زوجها ولكن
حكايتها ستاني ذكرت اليقظة. نداءات تتوقف ولم مساعدتها، والدها رفض دوالر.

.١٩٩٧ عام املنشور األحالم»23 فارس يأتي «لن بعنوان لها كتاٍب أول يف بالتفصيل
«كان ذلك أن ستاني رأت حياتها. أمور زمام لتويلِّ اضُطرت كيف ستاني أوضحت
الحال عليه كانت بما مقارنًة املال من لديَّ ما قلة من الرغم فعىل … نقمة ِزيِّ يف نعمًة
ألنني كبرية؛ بدرجٍة أمنًا أكثر أنني اآلن أشعر فإنني الِقمار، يف زوجي يُضيِّعه أن قبل

األمر.» أفهم
رشيًكا اعتربتْه شخص وهو مايل، بمخطِّط االستعانة هي لستاني خطوة أول كانت
يف الذكيات السيدات بعض وحاورت تساؤالٍت طرحت ثم ُمنقذًا. أو والًدا وليس لها
لها أضاء ما وهو ذكيات»، «نساء وجمعية جاري ترايس مع مرشوٍع لعمل األموال إدارة
يمكن ما بل أموال، من يملكنه ما يدفعهن ال السيدات هؤالء أن اكتشفُت «فقد الطريق.

املال.» بهذا يفعلنه أن
لديهن وليست املايل باألمن يشعرن ال الالتي الثريات السيدات أن ستاني اكتشفت
بالقدر أتربع كنت فقد عندي؛ صًدى له وجدُت ما «وهو بأموالهن. يتربعن ال املعرفة
ستاني وتعزو أموري.» أُنظم بدأُت حتى الجد َمْحمل عىل األمور آخذ وال املال من القليل

ُكتُبها. يف جاري تناولتْه ما وهو العطاء، تخطيط بأهمية تعريفها فضل جاري إىل
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حياتها، من جزءًا السيدات مع العمل كان لذلك متمرسة؛ نفسية أخصائية ستاني
التي نفَسها األخطاءَ األخرياُت السيداُت ترتكب أن تُِرْد لم رسالتها. أصبح ما ورسعان
تحقيق يف السيدات ستاني تساعد وموقعها، وندواتها كتبها خالل ومن واآلن، ارتكبتْها.
ما هو هذا ألن واهتماٍم بأرسٍة َحِظيُت أنني لديَّ الواضح من «أصبح املايل. االستقالل
من هو، املايل فالذكاء الحياة. يف بالهدف ا حسٍّ ذلك أعطاني فقد به؛ القيام يلَ ًرا ُمقدَّ كان
فقد مالك عىل تسيطر وعندما لقيمك، ووفًقا برشوطك الحياة تعيش أن نظري، وجهة

حياتك.» زمام ملكت

الثقة (2-4)

تقريبًا ح رصَّ الخريي، العمل بشأن ٢٠٠٩ عام األمانة جمعية أجرتْها التي الدراسة يف
وحجم وجهة يُقرِّرن الالتي بأنهن البحث عليهن أُجرَي الالتي السيدات عدد نصف
زوجاتهم أن أقرُّوا الذين — ٪٩٢ — الرجال عدد هو دهشًة واألكثر أرسهن.24 تربعات
بروس الدراسة هذه أكَّد به. يتربعون ما ومقدار وجهة يخص فيما الكلمة صاحبات هن
الخريية االستشارات يف املتخصصة فليسنر وايل بينتز لرشكة املؤسس الرئيس فليسنر،
الشخص بشأن سنواٍت عدة منذ بحثًا رشكتنا أجرت «لقد قال: حيث مينيابولس؛ بمدينة

األول.»25 املؤثر هي فالزوجة الرجل، إىل وبالنسبة التربع. قرار يف املؤثر
املال فيها يُنفق التي الِوْجهة َوْحَدُه الرجل اختيار من التغيري هذا إىل أدَّى الذي فما
القرار صاحبَة هي تكون أن أو العطاء، عملية يف املؤثَر العنَرص هي املرأة تكون أن إىل
لجمعية الدراسة ذات إىل بالرجوع الثقة؟ هذه عىل املرأة حصلت وكيف أين الفعيل.
يف يد دائًما للمرأة «كان تقول: ليبي يس سارة الجمعية رئيس نجد ٢٠٠٩ عام يف األمانة
وتحوُّلها لثرواتها املرأة امتالك زيادة مع ر يتطوَّ الدور هذا ولكن الخريي. أرستها عمل

أطول.»26 زمنيٍة لفرتٍة تعيش وألنها الثروة، انتقال من مستفيد إىل
وجهة تُقرِّر أن حقها من أن تعتقد فهي ثَمَّ ومن املال؛ من كبريًا قدًرا تكسب فاملرأة
القرارات، هذه اتخاذ يف املرأة يف لثقته أيًضا بالرجل اإلشادة من بد وال املال. هذا إنفاق

اتخاذها. يف مساعدتها أو
من منفرٍد متربٍع أي عامٍّ بوجٍه يوجد ال أنه التنمية مسئويل من واملزيد املزيد يعلم
الطويلة االلتزامات إلتمام الزوجني كال مع يعملون من هم األذكياء واملسئولون الزوجني.

األمد.
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يف فيليب زوجها مع لودويك كريستني تعيش امرأة».27 رحلة لودويك: «كريستني
تاريخه يمتد مجتمع وهو كونيتيكت، بوالية ريدجفيلد منطقة يف تاريخيٍّ ريفيٍّ منزٍل
مجال يف تعمل أرسٍة إىل كريستني تنتمي بريكشاير. جبال ُسفوح يف سنٍة لثالثمائة
أمهم رعاية يف وإخوته هو تربَّى فقد فيليب زوجها أما ويسكونسن، بوالية املزارع ألبان

نيويورك. بوالية الكادحة
لتحصل دراستها كريستني واصلت ويسكونسن-ماديسون، جامعة يف التخرُّج وبعد
بفيليب. التقت وهناك كونيتيكت، جامعة من التخاطب أمراض يف جامعية درجٍة عىل
املبيعات بقسم للعمل فيليب اْلتحق الجامعة بذات األعمال إدارة كلية يف التخرُّج وعقب
مجال يف تعمل رشكة وهي ويل، تريد رشكة ١٩٨٠ عام يف س أسَّ ثم إم، بي آي برشكة

املتقدمة. التكنولوجية ات اْلُمَعدَّ تأجري
ويقول: واحد، كفريٍق يعمالن وزوجته أنه أوضح أنه إال كبريًا، نجاًحا فيليب حقق
ويقول مًعا.» نعمل فنحن فيه؛ رشيكتي كريستني فإن إنجاز، من حققتُه ما كان «مهما
الفرصة لديهما واآلن الحميمة، صديقته هي وزوجته سعيدة، حياًة يعيش إنه فيليب

ثروتهما. من بجزءٍ للتربع
بأن تشعر لم كما القرارات، اتخاذ عند قط بارتياٍح تشعر تكن لم كريستني أن إال
مجلس ترأس التي نفَسها املرأَة أن نُصدق أن اليوم الصعب من كبرية. قيمة لها أفكارها
املؤسسة، إدارة مجلس وضمن ويسكونسن، جامعة بمؤسسة النسائي الخريي العمل
الطريقة بهذه تُفكِّر كانت والتطوعي؛ الخريي لعملها األخرى تلو مرًة تكريمها تم والتي
للقضايا والعطاء التفكري عىل ساعدتْها التي بالثقة تنضح اآلن إنها وقدراتها. نفسها عن

والفتيات. بالسيدات منها الكثري يتعلق والتي بها، تهتم التي
بها تتمتع التي نفسها الثقة تحقيق يف األخريات السيدات بمساعدة كريستني تؤمن
عىل املرأة تشجيع «إن كريستني: وتقول وأموالها. حياتها عىل بالسيطرة وذلك اليوم،
توازن لتحقيق ا جدٍّ مهم جزء هو العليا ُمثُلها أجل من املالية مواردها من االستفادة

إضافيٍّا.» شيئًا وليس املجتمع يف رشيًكا لرياها للمرأة املجتمع استجابة
بأن ا حقٍّ يؤمن الذي فيليب، مثل مشجع زوج للمرأة يكون أن ذلك عىل يساعد
األمر وهو الكبرية؛ املالية املبالغ ذات الشيكات كتابة عىل ويحثها رشيكته كريستني
أخرياٍت سيداٍت بني ُوجودها إن أيًضا تقول لكنها َحْلِقها. يف ة ُغصَّ تَعتربه تزال ال الذي
دعوتي «إن قالت: كما ثقتها. بناء يف كبريًا عامًال كان الخريي والعمل املال عن يتحدثن
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أعمالها السيدات تناقش حيث غداءٍ مأدبة لحضور ويسكونسن جامعة مؤسسة ِقبل من
بأنني شعرت املال عن السيدات مع تحدثت وكلما إيلَّ. بالنسبة جذريٍّا حدثًا كان لخريية

ثقة.» أكثر
كينج الدكتور جائزة عىل كريستني حصلت والتطوعية الخريية لجهودها ونظًرا
وعند االبن. كينج لوثر مارتن الدكتور اسم عىل يَْت ُسمِّ والتي املجتمع، لخدمة ريدجفيلد
الدكتور بروح تتمتع ألنها يأتي التكريم هذا بأن ُوصفت الجوائز، توزيع حفل يف تقديمها
تمتلك كريستني أصبحت التي الثقة تلك الثقة، من عموًما تأتي الروح وهذه كينج.28

والسيايس. واالجتماعي واملايل الفكري مالها رأس عن فضًال منها، الكثري

الشجاعة (3-4)

تكون بشجاعة. ف تترصَّ الحاالت معظم ففي والعمل، للتغريُّ املبادرة املرأة تتخذ حني
مدى هو ببالها يخطر ما آخر إن حتى للغاية، عظيمًة ورسالتها مهمتها يف املشاركة
أن يف الثقة لديهن وأموالهن حياتهن أمور زمام يملكن الالتي والسيدات عملها. شجاعة

اإلضافية. الثالثة املعايري آخر هي وهذه شجاعات، يَُكنَّ
هاوس، هول مؤسسة تؤسس كي بالشجاعة التحيل إىل أدامز جني احتاجت لقد
أنها تدرك جعلتها التي املحركة القوة هو كان واألطفال السيدات مع تعاطفها ولكن
فهي بالبداهة؛ صحيح به تقوم ما أن معرفة بأنها أيًضا الشجاعة ُوصفت وقد ستنجح.

واإلقدام. الهدف عىل بالرتكيز الشعور وإنما للفرص، اقتناًصا ليست
يتصفن أن بد ال األعمال وسيدات أعمال، سيدات السيدات معظم ألن الحظ، ولحسن
املهنية والساحة األعمال عالم من تنتقل الصفات هذه فإن الفرص، واقتناص بالشجاعة

الخريي. العمل إىل
عرش أحد بني من الثالثة االبنة هي تريد».29 كما العالم تتخيل ووماك: «شرييل
.١٩٨٣ عام املستقلني الشاحنات لسائقي تأمني رشكة أسست وقد ، بَنَِميٍّ ملهاجٍر طفًال
سنويٍّا. دوالر مليون ١٠٠ إىل وصلت قد الرشكة عائدات كانت ٢٠٠٢ عام باعتها وحني
مصانع أحد يف اليوم يف ساعًة عرشَة ثمانَي العمل اعتاد الذي الراحل والدها كان
بل القوية، العمل أخالقيات فقط فيها خ يُرسِّ فلم إلهامها؛ مصدَر هو الزجاجية األلياف
أن يف صعوبة تجد ال بأنها وصفها يف سببًا كان توجًها أورثها أنه ذلك من األهم ربما

تريد». كما العالم «تتخيل
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عىل تأمنٍي رشكة ويف عام، ملدة االبتدائية املدارس إحدى يف ُمدرِّسة عملت أن بعد
لسائقي الوطنية الجمعية تأسيس يف تبدأ أن ١٩٨١ عام قررت ترقية، دون الشاحنات
ولو تقرأ كيف تعرف تكن لم إنها شرييل تقول منزلها. َقبْو يف املستقلني الشاحنات
كان «بالطبع ساخرة: قالت رشكتها تمويل كيفية عن ُسئلت وعندما مايلٍّ. حساٍب كشف
إىل سبييل يف كنت الزوج. هذا تركت فقد يحدث؛ لم هذا الواقع يف لكن عيلَّ. يُنفق زوجي
ملدة أختي مع وارتحلت زوجي تركت أقول؟ أن يمكن ماذا جذرية. بصورٍة حياتي تغيري
كنت سنويٍّا. دوالر ألف عرش سبعة إىل يصل دْخيل كان مسكنًا. وجدت حتى أشهٍر ثالثة
يف طبيعيٍّا أمًرا ذلك وكان … وجبتي عىل أحصل أن أستطيع كي غراميٍة مواعيَد يف أخرج
وجبتي.» ثمن أدفع كنت فقد الغرامي املوعد من أكثر الرجال طلب إذا أما الوقت. ذلك
ا») جدٍّ ذكيات «نساء لعبارة (اختصار دبليو يس يف رشكة ووماك أسست سنتني بعد
اشتكى ما إىل استمعت «ألنني الشاحنات لسائقي الطلب حسب التأمني وثائق تبيع التي
ما هو «ها لهم: قلت ثم شيئًا وأسست مشكالتهم حل يف فساعدت بشأنه، السائقون
العمال لتعويض بديًال وجدت أنها هو طورتْها التي املبتكرة املنتجات أحد طلبتموه».»

املستقلني. املتعاقدين
ملعب إلقامة كنساس لجامعة دوالر مليونَي بمبلغ ووماك تربعت ٢٠٠٢ عام يف
وتقول أروتشا. ديموستن والدها، اسم عىل أروتشا ملعب ي ُسمِّ للنساء. بيسبول كرة
ألنه يستخدمنه الالتي الرياضيات يف الثقة مستوى من سيزيد امللعب «هذا ووماك:

املرأة.» بقدرات اآلخرون يؤمن مًدى أي إىل ويوضح املنافسة مستوى سريفع
هذا ولتحقيق العالم. حول الشابات السيدات تُلِهم أن هو هدفها إن ووماك وتقول
رئاستها تتوىل التي العالم، حول الرائدات األعمال سيدات مؤسسة اشرتت فقد الهدف
العالم. حول ثراءً األكثر األعمال سيدات من عدًدا سنويٍّا تُكرِّم دولية مجموعة وهي اآلن،
عليها يسيطر التي الصناعات من اثنتني يف للنجاح املطلوبة الشجاعة ووماك تُمثِّل
بالصعب، ُوصف قد أسلوبها أن من الرغم وعىل بالشاحنات، والنقل التأمني الرجال،
وتقديم العاملني أبناء رعاية اشتملت التي باإلدارة واهتمامها رعايتها عىل أُثني فقد
مرشوعاتها من كلٍّ يف ووماك، حياة إن النساء. من وأغلبهم للعاملني، املطهوَّة الوجبات
الشجاعة لرتسيخ جهودها ويف جديدة مساٍع تجربة يف جرأتها تُظهر الخريية، واألعمال

كذلك. األخريات لدى
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معلوماترسيعة (5)

ويمكن املرأة، عطاء عن رسيعًة ملحًة تمنحنا اإلضافية والثالثة األساسية الستة املعايري
معياٍر كل اإلخبارية. واملقاالت النقاشية والحلقات العمل وورش الخطب يف استخدامها
لنرش قيِّمًة أداًة تُمثِّل وكمجموعٍة املرأة، لعطاء األساسية العنارص يصف ِحَدٍة عىل منها
اإلجراءات باتخاذ التسعة املعايري هذه من االستفادة يمكن الخريي. املرأة بعمل االهتمام

التالية:

استخدام خالل من املوجودة الربامج ابتكار وإعادة جديدة برامج تطوير •
املرأة. عند املرشوعات وتنظيم اإلبداعية القدرات

املرأة. مواهب من االستفادة •
والفتيات. السيدات تخدم التي املرشوعات إقامة •

سباًقا ُكن املجتمعية. القضايا حل يف للمساعدة مؤسستك داخل الوسائل توفري •
برامجك. يف

منها تطلب أن قبل املؤسسة برسالة وااللتزام املشاركة املرأة من تطلب أن •
التربع.

بعض. مع بعضهن السيدات لتواصل وسائل توفري •
قضيتك. نحو سات واملؤسِّ األعمال سيدات لجذب وسائل توفري •

ُطُرق عن وسؤالهن نقاشية مجموعة إىل سات واملؤسِّ األعمال سيدات دعوة •
الربحية. غري للمؤسسات للتربع قريناتهن تشجيع

باملجلس. عضواٍت يَُكنَّ أن اإلدارة مجلس أعضاء زوجات من تطلب أن •
للشابات. وموجهاٍت ُقدوة يُصبحَن أن عىل السيدات تساعد التي الربامج تطوير •
االرتقاء املنافسة. ال التعاون أساس عىل األخرى والهيئات املؤسسات مع العمل •

مًعا.
بهن. واالحتفال لتكريمهن مؤسستك أو مجتمعك يف الناجحات السيدات إرشاك •
تلتقَي أن إىل حاجٍة يف وهي بالرضورة؛ فيه تتحكم ال املال تملك التي املرأة •
الشكل وهذا وحياتها. الخريي والعمل املال حول للنقاش األخريات بالسيدات
الربحية غري املؤسسة خالل من توفريه ويمكن املتربعات تثقيف من جزء هو

التاسع). الفصل (انظر
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التنفيذي املدير منصب تتوىلَّ أن رشكٍة مديرة أو أعماٍل سيدة من تطلب أن •
بوبي التجميل إمرباطورة من ُطلب فقد واحد؛ يوٍم ملدة التنمية مسئول أو
فوافقت برونكس، ذا مقاطعة يف ابتدائيٍة مدرسٍة مديرة منصب تتوىلَّ أن براون
وعن الحني. ذلك منذ مهتمًة أصبحت لكنها أكثر، ال تجِربة مجرد أنها معتقدًة

املدرسة.»30 حب يف وقعُت «لقد تقول: هذا
تستثمر أن وعىل الخريي، العمل رائدات من رائدًة تكون أن عىل املرأة تشجيع •

مؤسستك. يف
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الخامس الفصل

وأجيال وأنامط، مراحل،

النساء إن وحيث الرجل. تجاِرب مثل سائًدا املرأة تجاِرب توثيق يكن لم املايض، يف
تجاِربهن عن الكثري إلينا يصل لم الحروب، إشعاَل أو دوٍل ُحْكَم املايض يف يَتولَّنْيَ لم
املعروف من أصبح الحظ، لُحسن الخريية. وأعمالهن اهتماماتهن ذلك يف بما الحياتية،
بعني نأخذ أن املهم من وأصبح الخريي، العمل مجال يف مميًزا عطاءً تُقدِّم املرأة أن اليوم
عىل سبق ما كل تأثري وكيفية الحياتية، وتجاِربها القيادية، وصفاتها إمكاناتها، االعتبار
أعمالهن خالل من ذلك يحدث الغالب ويف النساء، حياة توثيق حاليٍّا يتم املرأة. عطاء

الخريية.
حيث الخردة»1 أعمال «رائدة بأنها ،٢٠٠ ال لجنة عضوة سريلني، مارشا ُوصفت
تضع «أن مفهوم جيًدا وتعي الخردة ملعادن املتحدة الرشكة ى تُسمَّ رشكًة تمتلك إنها
يعمل أن رشكتها يف يتعني تنفيذيٍّ موظٍف أي عىل يتحتم آخر». شخٍص موضع نفسها
يكون أن عىل ساعد ما لديها؛ مقعًدا يستحقَّ أن قبل الخردة ساحة يف أسابيع خمسة
تسري أيًضا الوطني. الصعيد عىل عليه املتعاَرف املعدل من أقل لديها العمالة دوران معدل
خوذتها بفضل بسهولٍة تمييزها ويمكن الخردة، ساحة أنحاء يف مراٍت بضع سريلني
بالفراء. املبطَّن ومعطفها والحرير، الكشمري من املصنوع هريميس ووشاح الوردية
خالل موظفوها يشهده ما بكل يوميٍّا تمرُّ ولكنها بها، ا خاصٍّ عمٍل زيَّ سريلني ترتدي

حياتهم.
أن استطاعوا فإذا امِلنَح، عىل للحصول يسَعْون َمن عىل نفُسه املفهوم وينطبق
ساعدتها التي والعوامل حياتها فهم عىل ذلك فسيساعدهم واحد، ليوٍم املرأة حياة يجربوا
قد تحديًدا. الوقت هذا يف العطاء، تقديم يف تستمر وأن املانحني، قطاع إىل تنضم أن عىل
أن أو ثالثة، أو ثانيًة زوجًة تصبح أن أو الزوج، عن االنفصال اليوم املرأة حياة تشمل
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والحالُة العائلية، الخلفيُة الواضحِة األخرى العوامِل ومن الحياة. عن زوجها رحيل تشهد
األخرى العوامل بعض َة ثَمَّ ذلك، إىل وباإلضافة والعمر. والوظيفة، واألبناء، االجتماعية،

الواضحة. العوامل جانب إىل الخفية
الحياتية، املرأة مراحل هي: عامة جوانب ثالثة استعراض سنحاول الفصل هذا ويف

واألجيال. الحياة، وأنماط

الحياتية املرأة مراحل (1)

وهي: القضية، بهذه صلٍة ذات املرأة حياة يف مشرتكة عوامل خمسة َة ثَمَّ
التي تلك عن األطفال بتنشئة تقوم التي املرأة بها تمر التي املرحلة تختلف الرعاية:
والَديْها رعاية ذلك من بدًال تتوىل قد والتي بالفعل، أبناؤها بلغ التي املرأة تشهدها
ما غالبًا باالنشغال. الرعاية مرحلتَي يف املرأة تتصف ذلك، من الرغم وعىل املسنَّنْي.
أبنائها. عن بالحديث عموًما املرأة وتستمتع أمهاتهم، اهتمام محور األطفال يكون
باألمر ليس املريض بالزوج االهتمام أو املسنني اآلباء عن الحديث اآلخر، الجانب وعىل
جميع إىل اإلشارة ينبغي ذلك، ورغم اجتماعي). بتشجيٍع يحظى ال أنه (كما املمتع

هادف. حواٍر أي يف الرعاية حاالت
رغٍد يف نشأن وقد ثرية، عائالٍت إىل الشابات من عدد ينتمي الحياة: هبات استقبال
توافر عدم بسبب اآلخرين بمعاناة كاملٍة درايٍة وعىل املال، أهمية ويُدركن العيش من
اآلن يستخدمنها التي الِقيَم نوعية آباؤهن فيهن غرس وقد األساسية، احتياجاتهم
العالم وتحويل نبيلٍة قضايا عىل للعثور متعطشات السيدات هؤالء املجتمع. لتشكيل
إنهن وحيث َوِرثْنَه. مما ريادية أعماًال ويُنشنئ جديدة حلوًال فيُجرِّبن أفضل، مكاٍن إىل
التقليدية الربحية غري املنظمات عىل الصعب فمن الراهن، الوضع عن راضياٍت غري
غري املنظمات تغيري عىل ويساعدن اإلصالح، إىل يَسَعنْيَ إنهن السيدات. هؤالء اجتذاب

العالم. تغيري يحاولن فيما الربحية
وقت بني التوازن تحقيق دائًما تحاول أرسة ولديها وظيفٍة يف تعمل سيدٍة كل التوازن:
إذا الخاص؛ ووقتها أرستها مع تقضيه الذي والوقت بمنزلها، عنايتها ووقت العمل
املرجح ومن رسيًعا، املعلومات عىل الحصول إىل املرأة تحتاج . متبقٍّ وقٍت أي هناك كان
أصدقائها؛ يف املرأة تثق ما عادًة األرسة. وأفراد األصدقاء من عليها للحصول تسعى أن
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واحدٍة عىل بعينها قضيًة السيدات إحدى اقرتاح من فاعليًة أكثر هو ما هناك فليس
بريٍد رسالة أي من أقوى فعٍل ِة بردَّ الوسيلة هذه تأتَي أن املرجح ومن صديقاتها. من
صحيحة النظرية هذه أن شو-هاردي وجدت وقد ما. يوًما السيدة تتلقاها مباِرشٍة
األُْخَريَات تدعَو أن حتى عليها يكن لم حيث ميشيجان؛ يف العطاء حلقة أسست عندما
ووافقت حد، أقىص إىل مهمتها صديقاتها وثقة حماستها ت يرسَّ فقد إليها؛ لالنضمام

ذلك. منهن يُطلب أن دون االنضمام عىل الغالبية
غري مؤسسٍة أو رشكة، أي يف إداريٍّا منصبًا تشغل املرأة كانت إذا املهني: لَّم السُّ ُصعود
لنجاحها. ا هامٍّ أمًرا لألنظار وجذبها ظهورها يمثل الخاص، عملها تمتلك أو ربحية،
الخريي، بالعمل األمر يتعلق عندما قلبها تستخدم تزال ال املرأة تلك أن من الرغم وعىل
التواصل شبكات أهمية مدى جيًدا املرأة هذه تعلم كذلك. عقلها استخدام إىل تلجأ فهي
ثقافة من جزءًا كونها يعني ما الجماهري؛ ومع الحدث موقع يف موجودة تكون وأن
وقد قيادية، مناصب بتويلِّ مهتمًة املرأة تلك تكون قد مجتمعها. يف الخريي العمل
املواقف هذه جميع تساعد ال التربعات. لجمع حملٍة من أو كربى حملٍة من جزءًا تكون
غري ومؤسساتها وأعمالها رشكتها عىل الضوء وتسلط بل فحسب، ظهورها زيادة عىل

كذلك. الربحية
فيه تسعى الذي الوقت هو هذا زواجهم، بعد املنزل األبناء يغادر عندما الفارغ: العش
مبارش، نحٍو عىل بالقضايا اهتمامهن ويُظهرن غريهن، مع التواُصل إىل كثرياٌت نساءٌ
تلك تَُعْد لم عام. بوجٍه ظهوًرا وأكثر السياسية الناحية من نشاًطا أكثر يصبحن كما
الخريية. األعمال مخاطر وتويلِّ الصعبة، األسئلة وطرح ما، قضيٍة منارصة تخىش املرأة
هو ذلك من األهم ولكن هام، أمر املادي العائد عىل والحصول االستثمار أن ريب ال
من أنه جيًدا املرأة تعلم الحياة، من املرحلة هذه يف إجابات. عىل الحصول محاولة
التي القضايا بدعم للمجازفة استعداٍد عىل أنها إال االستثمارات، جميع تنجَح أالَّ الوارد

هامة. اجتماعيًة مشكالٍت تعالج

الحياة أنماط (2)

الحياة ألنماط املشرتكة السمات بعض نجد ييل وفيما املرأة، حياة نمط معرفة املهم من
الخريي. بالعمل الصلة ذات
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عىل معتادًة اليوم املرأة أصبحت املايض، القرن يف املرأة عكس عىل الرياضية: املرأة
السن كبار املجتمع ويحث منها. متوقًعا ذلك أصبح بل الرياضة، ممارسة يف املشاركة
حياٍة نمط واتباع والجولف، التنس ولعب الصحية األندية يف االشرتاك عىل النساء من
الريايض النشاط يف املشاركة الشابات من العديد اعتاد اآلخر، الجانب وعىل ريايض.
القدرات عىل يحافظن لم أنهن من الرغم وعىل الجامعية. أو الثانوية الدراسة بمرحلة
تساهم وقد السيدات. رياضات الريايضوخاصًة النشاط يدعمن زلن ما فإنهن نفسها،
مسابقات أو الحديث، الثالثي مسابقات أو املاراثون، أنشطة يف سنٍّا األكرب السيدات
االلتزام فوائد جيًدا السيدات هؤالء وتعي الجولف. وِفَرق التنس، بطوالت أو امليش،
الربامج دعم خالل من نفسه النهج اتباع عىل األخريات مساعدة يف ويرغبن الريايض،

التعليمية. ومؤسساتهن املحلية مجتمعاتهن يف الرياضية
الخريي، بالعمل جهلها يعني ال راٍق ريفيٍّ ناٍد يف عضًوا املرأة َكْون االجتماعية: املرأة
له سيكون لها يروق قد الذي العطاء نموذج أن االعتبار يف نأخذ أن املهم من ولكن
تُقبل ما عادًة الخاصة. والفعاليات العطاء حلقات مثل األخريات، مع بالعمل عالقة
كونها حالة يف أما منزلها. أو لها التابع الريفي النادي يف الفعاليات تنظيم عىل املرأة
عملها فينعكس االجتماعي؛ املستوى عىل زوجها تدعم أنها ريب فال عاملة، غري امرأًة

بالتبعية. عليه الخريي
ما بها؛ املحيطة البيئة مع بالتوافق املستقلة املرأة تشعر ال ما غالبًا املستقلة: املرأة
واملشاركة رأيها عن التعبري تخىش ال وهي لها. فخٍر مصدَر األعم األغلب يف يكون
ذلك من أبعد هو ما إىل تذهب قد إنها حتى القضايا، ودعم األنشطة يف بفاعلية
عىل املرأة، هذه وتنجح ضدها. أو معها تتفاعل التي القضايا عن للدفاع والتظاهر
تستهويها وال القوانني. بتغيري تنادي التي الطلبات عىل التوقيعات جمع يف تقدير، أقل
وتستهويها القضايا عن الدفاع تدعم كانت وإن كبري، حدٍّ إىل الجماعية األنشطة
تؤيدها قضيٍة تقديم خالل من العمل إىل املستقلة املرأة تجتذب أن ويمكنك السياسة.

جماعي. عمٍل عىل بالرضورة ذلك ينطوَي أال عىل املؤسسة، داخل
تنطوي التي القضايا الناشطة تدعم حيث بعيد؛ حدٍّ إىل املستقلة املرأة تُشبه الناشطة:
بالتنوع كذلك املرأة هذه وتهتم االجتماعية. العدالة وتُعزِّز اجتماعي عمٍل عىل الغالب يف
يف كذلك كانت ربما أو مجتمعها، يف جدٍّا نشطًة تكون ما وعادًة املحيطة، والبيئة
جيًدا تؤدي كما القيادية، بطبيعتها الناشطة تمتاز حياتها. مراحل من ما مرحلٍة

108



وأجيال وأنماط، مراحل،

األمثل. النحو عىل ما قضيٍة لدعم عليها االعتماد ويمكن بالتحفيز، وتتسم فريق، ضمن
ملشاركتها الرئييس واملفتاح الوقت، طوال مشغولًة الناشطة تظل أن الرضوري ومن

ملموس. أثر له تفعله ما أن ترى أن هو
تُنتجه ما أحدث وتستخدم ترتدي ما غالبًا املستهلكة املرأة إن حيث املستهلكة: املرأة
ال بالقضية. املنتَج ربط خالل من إليها الوصول يكون أن يجب التِّجارية، املاركات
االحتكاك أن إال والعالم، املجتمع باحتياجات ُملمة غري َكْونها يف ذلك وراء السبب يُعزى
يونيو عدد إىل النظر عند املعجزات. معها يصنع ق التسوُّ خالل من االحتياجات بتلك
عنها املعلن األغراض من العديد أن سنجد كانرتي، آند تاون مجلة يف الخريية لألعمال
ووصوًال دين املرشَّ رعاية من بدءًا القضايا، بعض لصالح عائداته من بجزءٍ يساهم
والخمور، واألطعمة، املجوهرات، للبيع املعروضة األغراض وتشمل الفنون. رعاية إىل
تُنفقه الذي املال من جزءًا أن ومعرفة هواية، ق التسوُّ يمثل إليها، بالنسبة واملالبس.

نفسه. الوقت يف لها ومحفٍز ذريعٍة بمنزلة يكون قد خرييٍّ عمٍل لصالح سيذهب

نزعاٍت ذات امرأًة أو دينية، بشعائَر للغاية ملتزمًة املرأة هذه تكون قد الروحانية: املرأة
أن يف بشدٍة الروحانية املرأة ترغب األساس، يف نوعها. من وفريدٍة خاصٍة روحانيٍة
بمحاولة تهتم أنها كما الشخيص، الصعيد عىل مؤثًرا خرييٍّا عمًال تؤدِّي بأنها تشعر
ولكنها الديني، التزامها لعمق وفًقا اآلخرين إىل بالنسبة األفضل إىل األحوال تحويل
السيدة هذه تشعر األحيان، من كثرٍي يف اآلخرين. حياة بتغيري بالرضورة تلتزم ال
ة. كُمبرشِّ بالعالم ناءٍ مكاٍن يف أو للفقراء، الحساء لتقديم مطعٍم يف بالعمل بالسعادة
عمق البداية يف تستشعر أن عليك مؤسستك، من جزءًا السيدة هذه تصبح لكي

والروحية. الدينية معتقداتها
جديرًة حياتها تجعل ما قضيٍة عىل الثرية السيدة هذه تركز حاملا الجديرة: املرأة
زيارة أثناء اهتمامها يثري أمًرا تُصادف قد بالحياة. نابضًة شخصيًة تصبح باالهتمام،
عىل تعثر أو حرفية، ِمَهنًا يزاولن ممن سيداٍت برعاية األمر بها فينتهي أخرى؛ مدينٍة
إىل السيدات من النوعية تلك تُشبه موقف، أي يف به. تحيا الذي الحي يف فريدٍة قضيٍة
ترغب ما وكل املايض. يف الخريي العمل يزاولن ُكنَّ الالتي املحِسنات السيدات كبرٍي حدٍّ
شغَفها. هو ليصبح ما برنامًجا أو ربحيٍة غري منظمًة تجد أن هو السيدة تلك فيه
به يُفكِّرن ما تعرف أن السيدات من النوع هذا ملشاركة تسعى التي املنظمات عىل
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ترغب السيدات من النوعية تلك أن تدرك أن عليها ينبغي كما آرائهن، عن وتسألهن
بالتمويل. تدعمه الذي املجال يف الريادة موقع يف تكون أن يف

أجيال (3)

ورئيسة والعطاء»، والثروة «املرأة لكتاب املشاركة املؤلفة دامن، ماي مارجريت أجرت
يف خاصًة األبحاث، من العديد بفلوريدا، وورث ليك يف والثروة املرأة معهد ومؤسسة
التجاِرب من بمجموعٍة الجيل هذا «يتميز مارجريت: وتقول الطفرة. جيل مواليد مجال

محددة.»2 تاريخيٍة حقبٍة يف أحداثها جرت التي املشرتكة الحياتية
الطفولة، تجاِرب فتجتمع فيه؛ ُولدت الذي للجيل وفًقا املرأة تتشكَّل ما غالبًا
من العديد هناك الثقايف. تاريخها لتُشكِّل ِقيَم من تملكه ما وكل بأقرانها، وعالقتها

أفرادها. عطاء طريقة عىل يؤثر ما األجيال؛ بني فيما لالهتمام املثرية االختالفات

األجيال تحليل (1-3)

التفكري، ومجموعات املقابالت، مئات عقد خالل من األجيال مفاهيم بتطوير قمنا
،٢٠٠٨ عام ويف العمل. مجال يف الجنسني بكال الخاصة األبحاث نتائج إىل باإلضافة
اختارتاها عينٍة عىل أجرتاها التي األبحاث نتائج ستيفنز وكارمن شو-هاردي نرشت
البحث هذا شمل الخريي.3 العمل يف املشرتكات السيدات من سيدة مائتَي تضم بنفسيهما
إكس والجيل ،(١٩٦٤ إىل ١٩٤٦ من الفرتة (مواليد الطفرة جيل مواليد األساس يف
الفرتة (مواليد الذروة جيل من عينٍة إىل باإلضافة ،(١٩٧٦ إىل ١٩٦٩ من الفرتة (مواليد

.(١٩٤٥ إىل ١٩٢٥ من
النسائية الشخصيات إىل النظر خالل من األجيال بني الفرق معرفة يسهل الغالب، يف
باربرا من كلٍّ بني ما الفارق إىل النظر خالل من املثال، سبيل عىل جيل؛ كل يف الشهرية
،(١٩٦٤ (مواليد أوباما وميشيل ،(١٩٤٩ (مواليد بيلويس ونانيس ،(١٩٢٥ (مواليد بوش
(مواليد سايرس وماييل ،(١٩٨٠ (مواليد كلينتون وتشيليس ،(١٩٧٠ (مواليد فاي وتينا
الفريدة املزايا من العديد يمتلكن الالتي السيدات من جميعهن شك، دون .(١٩٩٢
يبدو غالبًا أجياٍل من إليه ينتمني ما أن إال الرابع، الفصل يف مناقشتها تمت التي املشرتكة
اختياراتهن يف وبالتأكيد مِلَهنهن، واختيارهن األبوة، ونهج الزوجية، عالقاتهن يف واضًحا

الخريي. العمل مجال يف
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قدٍر أكرب جمعنا وقد والعطاء، العمر بني إيجابيٍة عالقٍة وجود إىل الدراسات تشري
ويُسعدنا املجال.4 هذا يف أبحاثنا إىل باإلضافة الخاصة مصادرنا من املعلومات من ممكٍن
إنديانا، جامعة الخريية، األعمال ملركز التابع النسائية الخريية األعمال معهد إن نقول أن
تلك نتائج عىل للحصول ونتطلع أعماله، قائمة عىل التجريبية األبحاث من العديد وضع

الفصل. هذا يف املركز إليها ل تَوصَّ التي األوَّلية النتائج بعض أدرجنا وقد األبحاث.
بل فحسب، األجيال عىل مقترصًة النتائج تكون لن باستنتاجاتنا: يتعلق وفيما
اختالفات دائًما هناك تكون سوف جيل، كل إىل وبالنسبة كذلك. بالشمولية ستتميز

واستثناءات.

التقليدية املرأة (2-3)

يعرف «األب الشهري التليفزيوني الربنامج جيل إىل ينتمني الالتي السيدات كانت ما غالبًا
بني ما الفرتة مواليد من العرشين، القرن خمسينيات يف يُعرض كان الذي األفضل»،
وقد عمله. ملمارسة الزوج يخرج بينما أرسهن لرعاية باملنزل يَبَقنْي ،١٩٣٠ حتى ١٩١٥
منهن العديد أن من الرغم عىل أزواجهن، لُحْكم راضخاٍت ُكنَّ منهن العديدات أن بدا

أرسهن. به تقر أو تراه كانت مما كثريًا أكثر األرسة نتاج عىل أثَّرن
«الحفظ» وهما: نحو، أفضل عىل الجيل هذا سيدات تصفان مفردتان َة ثَمَّ
عن أسفر ما الكبري؛ بالكساد بعمٍق الجيل هذا سيدات تأثرت فقد و«الحافظات»؛
سيدات كانت اقتصاديٍّا. الحرص شديدات أصبحن ثَمَّ ومن أموالهن؛ فْقد من خوفهن

ألطفالهن. وتوريثها أموالهن عىل الحفاظ بمسئولية يشعرن الجيل هذا
لألرسة، بدْخل يأتني الالتي العامالت السيدات من الجيل هذا سيدات معظم تكن لم
لم هؤالء وحتى الثانية، العاملية الحرب فرتة خالل بوظائف اْلتحقن َمن عدا فيما
بعد أزواجهن عودة بمجرد بيوٍت كرباِت السابق وضعهن إىل وُعْدَن عملهن يف يستمررن
األجيال سيدات من أكثر ويَِمْلَن الصفر، من يبدأن أن يخَشنْي كن السبب، ولهذا الحرب؛

دات. ُمرشَّ سيداٍت إىل يتحولن أن من الخوف إىل السابقة
يتولني أو األرامل من التقليديات السيدات من كبري جزء أصبح الراهن، الوقت يف
الجيل هذا سيدات تتعامل أن املحتمل غري من أمراض. من يعانون الذين أزواجهن رعاية
مثل مؤثرًة حياتيًة تجِربًة شهدن إذا إال الخاصة، أموالهن بوصفها أرسهن أموال مع
إحساسهن نتيجة نفسها للقضايا عطاؤهن يستمر سوف الغالب ويف الطالق، أو الوفاة
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يف الجيل هذا سيدات ترغب ال ذلك، إىل باإلضافة وعائالتهن. أزواجهن تجاه باملسئولية
باسم التقدير هذا يكن لم ما عطايا، من تمنحه ما مقابل تقديٍر عىل الحصول يف الغالب

األموال. لهذه بِمْلكيتهن يشعرن ال ألنهن لزوجها؛ تقديًرا أو عائلتها
العديد افتقاد من الرغم فعىل قاعدة؛ لكل استثناءاٍت دائًما هناك أن ريب ال
الخاص طريقهن رسم يف نجحن فقد حياتهن، يف القدوة لوجود الجيل هذا سيدات من
التقليديات، السيدات عىل املعروفة األمثلة من الخاصة. بطريقتهن والهبات العطايا لتقديم
وباربرا الثانية، إليزابيث وامللكة والرتز، وباربرا تاترش، ومارجريت أوكونور، داي ساندرا
أنجلو. ومايا فورد، وبيتي وودوارد، وجوان كرانتز، وجوديث ريتش، وأدريان بوش،

الخريي والعمل التقليدية املرأة

يف نهجها لتغيري حياتيٍة تجِربٍة خوض إىل تقليديٍة سيدٍة كل تحتاج ال الحظ، لُحسن
أقىص إىل بحياتها االستمتاع يف لويد مارجريت ترغب املثال، سبيل عىل الخريي. العمل
العديد يكتفي عاًما. ٨٨ العمر من أبلغ َكْوني بالدهشة «أشعر مارجريت: وتقول الحدود،
باحتساء باالستمتاع حياتهن من املرحلة هذه يف عمري مثل يف امُلِسنَّات السيدات من
أن أريد اهتماًما. الحقيقية الحياة يُولِني وال فلوريدا، إىل السفر أو الكوكتيل رشاب
من بأكثر مارجريت تربعت وقد عمري.» عن النظر برصف والتأثري العمل يف أستمرَّ
دوالر مليونَي وحوايل كارولينا، ساوث يف كريشو، مقاطعة يف الغابات من فداٍن ثمانمائة
مارجريت: وتقول لألرايض. األمثل االستخدام عن رؤيتها لتطبيق كليمسون لجامعة
وأشعر الحيوي، الرتابُط قضية يناقش تربويٍّا ومرشوًعا لالتصال، مركًزا تصبح «سوف
أن من تنبع مارجريت حماسة أن ريب ال املرشوع.»5 هذا تجاه الشديدة بالحماسة
دويل ونموذج عاملي، مستًوى عىل البيئي للتعليم مركٍز لتأسيس تُستخدم سوف األراَيض

إضايف. جولف ملعب مجرد تصبح ولن الخرضاء، السكانية للتنمية

الخريي العمل يف التقليدية املرأة إرشاك

التالية: املناهج تجِربة يمكن

وصية»: كتابَة عليها ْح واْقَرتِ حياتها، خالل باألموال التربع يف السيدة َد تردُّ ْم «تَفهَّ •
تحرير إىل الجيل هذا سيدات تميل حياتها، خالل أموالها نفاد من خوفها بسبب
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وضع ثم اهتمامها، تُثري التي القضايا إىل ل التوصُّ عىل مساعدتها يجب الوصايا.
وصية. تحرير خالل من القضايا هذه لتنفيذ برنامج

عىل التقليدية املرأة وافَقت إذا حياتها»: خالل سنوية ِهبَة تقديَم عليها ْح «اْقَرتِ •
عن الناتجة نفسها بالقيمة سنوية هبة تقديم عليها فاقرتح وصية، تحرير مبدأ
وسوف حياتها خالل العطاء بفرحة تستمتع سوف أنها لها ارشح الوصية.
إىل الهبة ذهبت إذا املطاف. نهاية يف وصيتها مآل مشاهدة عىل قادرًة تكون
املنحة. عىل حصلوا الذين الطالب مقابلة بفرصة تحظى فسوف دراسية، منحٍة
أوشكن أو األرامل، من التقليديات السيدات معظم أصبح االتصال»: عىل «حاِفْظ •
مع عمل الذي الذكي الشخص أو املنظمة أو املؤسسة عىل كذلك. يصبحن أن
االتصال يف يستمرَّ أن الحياة قيد عىل زوجها كان فيما السيدات من الفئة تلك
االتصال ألن الهبات من العديد يُفقد الزوج، وفاة بعد أزواجهن. وفاة بعد بهن

الزوج. حياة خالل اإلطالق عىل موجوٍد غري أو ضئيًال كان السيدة مع
الحافظات دور يؤدين التقليديات السيدات إن حيث عائلتها»: بأفراد «اتَِّصْل •
االتصال فإن الفائدة، من قدٍر أكرب لورثتها تضمن أن وتريد األزواج، ألموال
تُقدِّم أن عىل حثِّها يف األحيان من كثرٍي يف ورثتها سريغب رضوري. أمر بهن

الحياة. قيد عىل تزال ال وهي العطاء بسعادة تشعر كي باسمها شيئًا
سيدات أن من الرغم عىل حياتها»: خالل حققتْه ما لكل واالمتنان «تقديرها •
ما التمييز بعض بالتأكيد شهدن قد أنهن إال ذلك، يذكرن ال قد الجيل هذا
ملشوار التقدير إظهار يجب مالئًما، ذلك كان إذا حياتهن. خالل الجنسني بني
االقتداء يَْوَدْدَن من مساعدة مع قدوة، إىل تحويلهن ُسبُل وعرض كفاحهن،

تجاِربهن. بثمار

نهاية «يف قائلة: التقليدية املرأة قيم بوش باربرا السابقة األوىل السيدة وتلخص
بقضيٍة الفوز عدم أو حياتك، خالل آخر اختباٍر اجتياز عدم عىل أبًدا تأسفي لن حياتِك
زوجك، مع تقضيه لم الذي الوقت هو ا حقٍّ عليه ستندمني ما ما. صفقٍة عقد عدم أو ما،
يف يكون فقد يدري، «ومن مضيفة: أمامها ونظرت والدك.» أو طفلك، أو صديقتك، أو
وتسكن األوىل السيدة لتصبح خطواتي تتبع ما فتاة الجمهور هذا وسط هناك ما مكاٍن

التوفيق.»6 كل لها أتمنى وأنا األبيض، البيت
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الذروة وقت نساء (3-3)

وقت «نساء كتابها يف التسويق، مجال يف وتعمل كتٍب مؤلفة وهي بارليتا، مارتي تقول
حياتهن.7 يف الذروة مرحلة يف ألنهن االسم هذا السيدات هؤالء عىل أطلقت إنها الذروة»،
الجامعية، املراحل أوالدهن اجتاز وقد و١٩٤٥، ١٩٢٥ عاَمي بني ُولدن السيدات هؤالء
لالستمتاع متفرغاٍت وأصبحن وأزواجهن، هن التقاعد سن من اقرتبن أو تقاعدن وربما
تاريخ يف وحيويًة ثراءً األكثر الجيل بأنه كذلك هذا السيدات جيل ب ويُلقَّ بحياتهن.

األمريكية. املتحدة الواليات
ُكنَّ التي القدوة بمثابة السيدات هؤالء عىل الثانية العاملية الحرب تأثري يكون قد
يرى وهو الجيل هذا نشأ نسبيٍّا. قصريٍة لفرتٍة التأثري هذا كان ولو حتى إليها، يحتجن
ذلك، إىل وما الدفاع، وزارة ومكاتب الحربية، املصانع يف ويعملن املنزل يغادرن السيدات
أماكن إىل الذكور عاد عندما وبالطبع، الحرب. إىل ذهبوا الذين الذكور مهامَّ مؤدياٍت
نساء ملعظم اإللهام املوقف هذا ر وفَّ ذلك، ومع منازلهن. إىل أيًضا النساء عادت عملهم،
فقد حياتهن؛ من األوىل العرش السنوات خالل إمكاناتهن حدود رأين حيث الذروة؛ وقت

نفسه. الوقت يف أُرسهن ويرَعنْي املنزل خارج يعملن النساء شاهدن
ووجدت الطالق، بسبب األرسة تفكُّك تجِربة عايش من أول هو الجيل هذا كان
كان ال. أم مستعداٍت كنَّ سواءٌ بالوظائف، االلتحاق عىل مجرباٍت أنفَسهن كثريات نساء
السيدات أُوَليَات من أصبحن ثَمَّ ومن األموال؛ إدارة كيفية يتعلمن أن السيدات هؤالء عىل

بأنفسهن. الخريي العمل غمار يخضن الالتي
والنساء، الرجال بني اختالفاٍت بوجود االعرتاف يف الذروة وقت نساء ترتدد ما غالبًا
ال أنه من يتفهَّ أن استطعن العمر، يف تقدُّمهن مع ولكن الجسدية. االختالفات عن بعيًدا
السيدات هؤالء وتشعر واملرأة. الرجل بني اختالفاٍت وجود بحقيقة االعرتاف من َضرْيَ
مساعدة يف ويرغبن الرجال، عليه يسيطر عالٍم يف اإلنجازات من قنَه حقَّ ملا بالفخر

النجاح. إحراز عىل الصغريات الشابات
من أُوَليَات من كونهن إىل يرجع ما وهو التعليمية؛ العملية الذروة وقت نساء تدعم
وربما الجامعي، التعليم مزايا بنفسها املرأة شهدت فقد عائالتهن؛ يف بالجامعة التحقَن
من مبكٍر وقٍت يف وظيفٍة عىل حصلت وربما الجامعة. مرحلة يف بزوجها التقت قد تكون

أطفالها. تنشئة من انتهت أن بعد الحٍق وقٍت يف أو حياتها،
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تلك نساء مهدت األجر، مدفوعة مهنٍة يف أو التطوعي العمل يف جهودهن خالل من
االعرتاف عدم من الرغم (عىل وحفيداتهن لبناتهن الفرص من كبرٍي لعدٍد الطريق الحقبة
لألجيال متاحة الفرصة أن من التأكد عىل يحرصن كما بها)، اإلشادة أو بمجهوداتهن
الفرص تلك تُقدِّم التي للمنظمات الدعم تقديم عىل السيدات هؤالء تُقبل ما وغالبًا املقبلة.

الشابات. للنساء
بسبب الجيل، هذا نساء معظم عن الربحية غري املنظمات من العديد غفل وقد
ولكن «الصامت». الجيل أو أيزنهاور جيل وهي عليهن، أُطلْقت التي السابقة التسمية
عىل الجيل هذا شخصيات من الصمت. عن البُعد كلَّ بعيداٍت ُكنَّ الجيل هذا نساء
باملحكمة القاضية جينسربج بادر وروث سوير، وديانا ستاينم، جلوريا املثال: سبيل
شاالال، ودونا بوكرس، وباربرا فينشتاين ديان الشيوخ مجلس وعضوتا األمريكية، العليا
تعريف إعادة يف السيدات هؤالء نجحت فوندا. وجني هون، وجولدي ستيوارت، ومارثا
إىل باإلضافة والسياسية، املالية املجاالت جميع يف نجاحاتهن واستعرضن املرأة مفهوم

أرسهن. تنشئة يف نجاحاتهن

الخريي والعمل الذروة وقت نساء

عندما أما تتم، لن الصفقة أن اعلم األمر.» يف أفكر «سوف الرجل: يقول عندما
ا.8 حقٍّ تقوله ما تعني فهي األمر» يف أفكر «سوف املرأة: تقول

كارولينا ساوث جرينفيل، هيب، كيت آنَّا

بوالية جرينفيل، يف الخريي العمل مجال يف الناشطات إحدى — هيب كيت آنَّا أمعنت
الصغرية الخريية واملؤسسة به تقوم الذي الخريي العمل يف الفكَر — كارولينا ساوث
َمِليٍّا تفكر جعلها ٢٠٠٨ عام يف االقتصادي الكساد إن هيب وتقول ألرستها. التابعة
لذلك ونتيجًة بالفعل؛ اهتمامها تثري التي القضايا بكتابة تبدأ أن وقرَّرت تُقدِّمه، فيما
«أشعر هيب: وتقول اهتماماتها. عىل وتركز الخريي لعملها جيًدا تخطط أن استطاعت
الخريي.» العمل مجال يف تقديمه يف فعليٍّا أرغب ما أُقدِّم أن اآلن أستطيع َكْوني بالسعادة
إىل تحولت ساندتها التي القضايا بعض أن هيب اكتشفت التجِربة، تلك خالل
قلصت أن وبعد التايل. للجيل أورثتها بل القضايا، تلك تدعم تَُعْد فلم أبنائها؛ لدى شغٍف
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لالهتمام»، مثري «تطور بأنه وصفته ما هيب وجدت الضئيلة، العطايا وأوقفت مساهمتها
والبيئة. والفنون، املرأة، تعليم وهي: ا، حقٍّ بها تهتم التي الثالثة املجاالت وهو

أن عليها ينبغي بأنه العتقادها إما واللجان، املجالس يف العمل من سنواٍت بعد
العون، يد تمد أن أرادت ببساطٍة ألنها أو ما، شخٍص عن تنوب كانت ألنها أو ذلك تفعل
ويشمل السابقة. الثالثة املجاالت أحد تعالج التي املجالس يف اآلن تعمل إنها هيب تقول
فريجينيا، ستانتون، يف كوليدج بولدوين ماري جامعة فيها، تخرجت التي الجامعة ذلك
٤٢ قيمتُها بلغت حملٍة رئاسة يف وشاركت عاًما ٢٥ ملدة املجلس يف عضوة كانت حيث
األزواج تخاطب هيب تكن لم عاًما، ثالثني منذ الوقت، ذلك يف .١٩٩٠ عام يف دوالر مليون
األزواج.» ال الزوجات مع التواصل علينا أن أعلم «كنت وتقول: العطايا، عىل للحصول
كثريًا أكثر لجامعتها تُقدِّم حيث املرأة؛ بتعليم يتعلق الرئييس شغفها أن هيب وتضيف
كنا «لطاملا هيب: تضيف نفسه الوقت يف فيها. ج تخرَّ التي للجامعة زوجها يُقدِّمه مما

اآلخر.» يدعمها التي القضايا تجاه كريًما منا كلٌّ وكان رشيكني،
فإن عفويٍّا، كان املرأة قضايا تجاه تفكريي أن من الرغم «عىل قائلة: وتضيف
بروكجرين حدائق واستطاعت املجال.» هذا يف كان خرييٍة أعماٍل من قدمتُه ما معظم
التي الثالثة املجاالت يف هيب آمال ق تُحقِّ أن كارولينا، ساوث بوالية إنلت، موريلس يف
من العديد إن إداراتها. مجلس يف عضوة وهي والبيئة)، والفنون، (املرأة، اهتمامها تثري
«يستهوي بقولها: ذلك هيب وتفرس النساء، أعمال من الحدائق يف املوجودة املنحوتات
نهاية يف فسنتمكَّن والفنون، البيئة تناولنا ما وإذا اإلبداع. يستهويها كما املرأَة الجماُل

العالم.» يف جميًعا تهمنا التي الرئيسية املكونات معالجة من املطاف

الخريي العمل مجال يف الذروة وقت سيدات إرشاك

الحقبة: تلك سيدات مع التعامل عند االعتبار يف األفكار هذه وضع يجب

الخريي، العمل مجال يف تقليدي هو ما كل بكرس الحقبة تلك من املرأة «تهتم •
غريها أمام زالت، وما الطريق، املرأة تلك مهدت لقد برامجه»: أو وسائله سواءٌ
أمهاتهن من أكثر الطفرة جيل سيداِت الفرتة تلك سيداُت وتشبه النساء. من
يف العالم يف الجذرية التغريات شهدن وقد التقليدي. الطراز إىل ينتمني الالتي
تخىش ال الحارض. الوقت يف السائدة الفوىض وكذلك الهادئة، طفولتهن فرتة
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مرشوعاٍت يَُقْدَن أنهن كما بعطائهن، اليشء بعَض املخاطرة من السيدات هؤالء
الخريي. العمل يف رائدًة

الربامج تفضل ولكنها بالفعل، القائمة للمؤسسات الدعم السيدات هؤالء «تُقدِّم •
الحقبة تلك من املرأة ل تُفضِّ املجتمع»: مشكالت تعالج والتي واملميزة الجديدة
إليها بالنسبة الخريي العمل ويكون اْلَمْعِنيَّة، بالقضية صلٍة عىل تكون أن
أن ع املتوقَّ من فكيف التربعات. جمع وتحديًدا التربعات، لجمع حملة بمثابة
االجتماعية؟ القضايا حل كيفية عىل املؤسسة أو املنظمة يف إسهاماتها تؤثر

حدد أوًال، النساء»: من التالية األجيال مساعدة يف الحقبة هذه سيدات «ترغب •
مؤسستك، يف والفتيات بالنساء املتعلقة القضايا أو بالفعل املوجودة الربامج
التي للربامج ُمدِركٍة غري املرأة تكون ما غالبًا املساعدة. لطلب إليها م تَقدَّ ثم
من الرغم وعىل الجامعي. الحرم داخل األطفال رعاية مثل املؤسسات، تُقدِّمها
أنها تدرك أن يجب املوظفني، بني والتنسيق الوقت من الكثري يستغرق األمر أن
قد كما بنفسها، املنظمة داخل املوظفات أو الشابات بتوجيه مهتمًة تكون قد
بقوٍة مرتبطًة كانت إذا سيما ال صديقاتها، من املال لطلب استعداٍد عىل تكون

الربحية. غري باملؤسسة
الزوجية»: القرارات اتخاذ عملية عىل التأثري حيث من األوَل هو الجيل هذا «كان •
الرجل، مع املساواة قدم عىل تقف وبأنها صوتها بأهمية تؤمن املرأة هذه أن فبما
من تُقدِّمه ملا التقدير عىل بالحصول املرأة تهتم بنفسها، العطايا م تُقدِّ وألنها
اسمها يوضع وأن ملجهوداتها، املالئم التقدير عىل تحصل أن تريد فهي هبات؛
أهمية عن املعلومات من ملزيد السادس الفصل (انظر لها. تروق التي بالطريقة
االعتبار. يف مًعا اللجان يف الزوجني عمل نضع أن املمكن من الهبات.) تقدير

لم ما الحوار، يف املرأة هذه دمج يجب للمنح، مقدم وهو الزوج، دعوة «عند •
فمن الخريي العمل حوارات يف الزوجة تجاهلَت إذا رصاحة»: ذلك عكس يُطَلب

أرملة. أصبحت إذا عطاءها تواصل أن ح املرجَّ غري
املجمعة الهبات تقديم الجيل هذا سيدات تُفضل عة»: ُمجمَّ هباٍت تقديم «اقرتح •
مع تشرتك أن املناسب من يكون وقد األوحد.» «املتربع بدور القيام عن عوًضا

املنح. لتقديم أخريات سيدات أربع أو ثالث

117



الخريي والعمل املرأة

هي املرأة حياة ذروة «إن االقرتاع: يف املرأة بحق املنادية ستانتون، كادي إليزابيث تقول
الخريي.»9 العمل حقل يف … ومشاعرها أفكارها تنساب عندما … الخمسني بلوغها عند
فهي للمرأة؛ النموذج هذا نهج تُفرسِّ املقولة هذه تزال ال الزمان، من قرٍن مرور وبعد
تستمتع زالت وما املال، رأس إىل باإلضافة والوالء واملثابرة والقيادة الشجاعة تمتلك

العطاء. يف رغبتها يف تستمرُّ كما ونجاحاتها، بجهودها

الطفرة جيل سيدات (4-3)

الجيل ،١٩٦٤ حتى ١٩٤٦ من الفرتة مواليد السيدات، من املذهلة املجموعة هذه تمثل
جيًدا السيدات هؤالء تعلم األمريكية. املتحدة الواليات تاريخ يف تعليًما واألفضل األكرب

إليهن. باالستماع جديرات فهن ثَمَّ ومن األمور؛ مقاليد يمتلكن أنهن
الرشكات يف التنفيذيني واملديرين املديرين مناصب ء بتبوُّ السيدات هؤالء تكتفي ال
ومؤلف الدكتوراه شهادة عىل الحاصل توماسستانيل، أجراها دراسة أظهرت بل الرائدة،
يف سيدة مليون ٣٨ أو ٣٧ حوايل هناك أن املجاور»، املنزل يف القاطنة «املليونرية كتاب
إىل يصل مستقالٍّ صافيًا ماٍل رأَس يمتلكن أعمال سيدات منهن ماليني ٩ الجيل، هذا

دوالر.10 مليون من أكثر
حرب نضجهن: مرحلة يف النساء من الطائفة تلك عىل كثريًا التليفزيون أثَّر وقد
الحقوق وحركة كينج، لوثر ومارتن كنيدي واغتيال الحرب، أثناء واالحتجاجات فيتنام،
بالتغيري. طالبن ثَمَّ ومن باملثالية؛ الجيل هذا نساء اتسمت سبق، ما لكل ونتيجًة املدنية؛
ولُحسن العالم، يف اآلن حتى حدث الذي بالتغيري السيدات هؤالء تكتِف لم الواقع، يف
للمرأة، االقتصادي االستقالل مثل الهامة بالقضايا الجيل هذا اهتمام محور يتمثل حظنا،
أنهن جيًدا يعلمن الطفرة جيل سيدات بأن القول ويمكن االجتماعية. والعدالة والبيئة،

باالهتمام. يطالبن ثَمَّ ومن العظيمة؛ بالقضايا مرتبطات
تُقدِّم إنديانا، بجامعة الخريية األعمال مركز من براون، ميليسا أجرتْه لبحٍث وفًقا
الجيل. هذا بها ينفرد خاصية وهي نفسه، الجيل رجال من أكثر الطفرة جيل سيدات
كما األجيال، بني سخاءً األكثر هن الطفرة جيل سيدات أن كذلك براون أبحاث وأظهرت
عىل تحثُّ التي للرسالة الرجال من استجابًة أكثر الجيل هذا سيدات من السن كبار أن
كامينسكي، أندريا وتقول للمساعدة.11 بحاجٍة ُهم من مساعدة تجاه املسئولية ل تحمُّ
يشعرن الجيل هذا نساء إن للناخبات، ويسكونسن جامعة لتحالف التنفيذي املدير
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الراهن الوضع عىل فالحفاظ الوالء؛ بدافع العطاء أبًدا يُقدِّمن وال السلطة تجاه بالريبة
بدًال األنظمة إسقاط إىل منهن العديد يميل الواقع، يف إليهن. بالنسبة أهميٍة أي يُمثِّل ال
القرن ستينيات شهدتها التي االجتماعية االضطرابات من جزء فهن عليها؛ الحفاظ من

العرشين.12
ال اليوم، عاملنا يف الكربى القضايا حل عىل ينصبُّ اهتمامهن أن من الرغم وعىل
التي التقليدية القضايا دعم عىل ينصبُّ ال الطفرة جيل سيدات اهتمام بأن القول يمكن
يختلف الطفرة جيل سيدات عطاء أن إال والفنون. التعليم مثل املرأة عطاء إليها يتوجه
دعمهن يُظهرن أن ح املرجَّ من املثال: سبيل عىل السابَقني. الجيَلني عطاء عن ما نوًعا
سابقني. رؤساء زوجات يصور ملعرض دعمهن من أكثر ملوناٍت نساءً ر يُصوِّ ملعرض

التي األموال بشأن اْلُمساءلة حق لهن يكون بأن كذلك الطفرة جيل سيدات تطالب
أموالهن أن من التأكد يف ويرغبن استثماًرا، بوصفه عطائهن إىل ينظرن فهن بها؛ يتربعن

تأثري. إحداث إىل وتؤدِّي بحكمٍة تَُرصف
ما ودائًما القرار، صناعة عملية يف املشاركة يف املستقل الجيل هذا سيدات ترغب
كتابة إعادة الجيل هذا سيدات تتوىل األداء. تحسني كيفية عن وكذا السبب، عن يتساءلن
هؤالء تخىش وال األرسة. داخل األمور مقاليد يف يتحكمن كما الخريي، العمل قواعد
وتستطيع السيدات. من أقربائهن عىل التأثري أو الجديدة القواعد استخدام من السيدات
يف الخريي العمل عىل جذريٍة تغيرياٍت وإحداث الوْعي رفع يف يشاركن أن السيدات هؤالء
الطفرة جيل سيدات وخبرية املرأة ثروات مديرة دامن، ماي مارجريت تقول محيطهن.
عىل التأثري «يستطعن الطفرة جيل سيدات إن والعطاء»، والثروة «املرأة كتاب ومؤلفة
العمل ثقافة قواعد يُِرِسنَي أن بإمكانهن أن كما اْلُمسنَّات، السيدات عطاء خطط قرارات

للشابَّات.»13 الخريي
ألداء أزواجهن مع التعاون إىل الذروة جيل وسيدات التقليديات السيدات تميل فيما
هؤالء تُبدي أزواجهن. عن بعيًدا العطاء نهج الطفرة جيل سيدات بدأت الخريي، العمل
مقارنًة أقلَّ باحتماليٍة ولكن الضخمة، للمؤسسات العطاء لتقديم استعدادهن السيدات
العلني التقدير عىل الحصول يف غضاضًة السيدات هؤالء تجد وال التقليديات. بالنساء
املشاركة يف الجيل هذا سيدات ترغب النساء، جميع ومثل املنظمة. صالح يخدم كان إذا

العطاء. تقديم قبل الفعلية
ولجان املدن، مجالس يف يعملن حيث الطفرة؛ جيل سيدات عىل العثور يصعب ال
ملناصب للرتشح السيدات من الفئة هذه وتستعدُّ والوطنية، الحكومية واملكاتب املقاطعات،
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أصبحن قياسية، بأعداد الحقوق كليات يف تخرَّجَن الطفرة جيل سيدات إن وحيث أعىل.
كما الوطني، املستوى وعىل الدولة ومجالس املحلية املجالس يف قضائيًة مقاعَد يشغلن
هيلني الجيل هذا سيدات أبرز ومن الخريي. العمل مجال يف الصفوف مقدمة يف أنهن
جونسون. وشيال جيتس، وميليندا جاري، وترايس باِفت، أليس وسوزان هانت، الكيل

الطفرة جيل لسيدات الخريي العمل
الخريي.14 العمل خالل من ِقيَمي عن للتعبري مضطرة نفيس أجد

ويسكونسن ماديسون، ويستون، روزن شرييل

ُولدت العرشين. القرن ستينيات مواليد من مثاليًة طفلًة ويستون روزن شرييل كانت
هوفمان آبي تُمثِّل كانت التي الرشكة لصالح محكمٍة كاتبَة وعملت شيكاجو، يف شرييل
حياتيٍة تجِربٍة عىل شرييل حَصلْت سيفن». «شيكاجو قضية نظر خالل روبن وجريي
أبناء من الكثري يعرفه ما تُمثِّل كانت التجربة هذه أن إال قريناتها، من أكثر شخصيٍة
حلول، إيجاد إىل تحتاج التي املدى الطويلة القضايا من العديد هناك أن وهو أال جيلها؛
«كانت شرييل: وتقول ذلك. ق نُحقِّ أن وبوسعنا بسهولة، التغيري إحداث املمكن ومن
غريَ تكون أن املمكن من يكن ولم وساق، قدٍم عىل حولنا تَجري املدنية الحقوق حركة
أعتقد شيكاجو. مثل كبريٍة مدينٍة يف تحيا عندما خاصًة الواضح، االجتماعي للظلم ُمدرٍك
كينيدي وبوبي جون اغتيال شاهدنا فلقد والعجز؛ باإلحباط الستينيات خالل شعرنا أننا
وكان ليًال. التليفزيون شاشات عىل فيتنام يف يُقتلون الناس ورأيْنا كينج، لوثر ومارتن

يفعلوه.» أن يمكنهم عما التساؤل يف الشباب يبدأ أن الطبيعي من
إىل بالنسبة للغاية رسيًعا التغيري إحداث عىل القدرة إىل العجز من التحوُّل كان
الستينيات فرتة «علَّمتْني تقول: إذ إحداهن؛ ويستون وكانت الستينيات، مواليد من العديد
املجاور الحي يف أو العاملي الصعيد عىل سواءٌ مجتمعنا، مسئولية نتوىل أن يجب أننا
ويمثل ذلك.» نفعل أن فعلينا املادية، املساعدة تقديم إمكانية نمتلك كنا وإذا وحسب.
العمل استخدام بإمكانية تؤمن ألنها ا مهمٍّ عامًال ويستون إىل بالنسبة الخريي العمل
املستمر ودفاعه املدنية الحريات اتحاد عرب التغيري كان سواءٌ التغيريات، إلحداث الخريي
والخدمات الدولية اإلغاثة وبرامج اليهودي ماديسون اتحاد أو اإلنسان، حقوق عن
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شهادتها عىل حَصلت حيث ويسكونسن-ماديسون؛ جامعة أو يرعاها، التي االجتماعية
القانون. يف

اإلدارة مجلس رئيس منصب تتوىلَّ كما الحقوق، بكلية أستاذًة ويستون تعمل
دوجالس رشكة وهي ويسكونسن، يف سيدة تمتلكها رشكٍة ألكرب التنفيذي والرئيس
ستيوارت حصلت التعليم. مجال يف املستخَدمة الكمبيوتر ملنتجات ع موزِّ أكرب ستيوارت؛
فرتة خالل عائلته أعمال يدير كان الذي زوجها من الطالق تسوية إطار يف الرشكة عىل
فقد للرشكة، العام واملستشار الرئيس نائب منصب تولَّت ويستون أن وبما زواجهما.
ستيوارت دوجالس رشكة مبيعات وصلت ،٢٠٠٧ عام ويف يشء. بكل درايٍة عىل كانت
تابعٍة رشكٍة بافتتاح قامت كما موظًفا، ١٥٠ لديها يعمل وأصبح دوالر، مليون ٣٠٠ إىل
الخريي؛ العمل عىل موظفيها تشجيع يف ترغب إنها ويستون وتقول أوروبا. يف لها
يُدار الربحية. غري املنظمات إىل يقدمونها تربعاٍت ألي تماًما مساويًة تربعاٍت تُقدِّم حيث
حدٍّا ويستون وضعت وقد واي»؛ «يونايتد منظمة حمالت من حملة صورة يف الربنامج

قط. إليه تصل لم أنها تزعم ولكنها بالفعل، للميزانية
دون به تقوم ال فإنها ويستون، إىل بالنسبة الخريي العمل أهمية من الرغم وعىل
تقديمه تم ما مسئوليَة منظمٍة أي ل تُحمِّ أنها عىل ويستون تؤكد ما دائًما محاسبة.
مثل تُدار املنظمة أن من التأكد يف دائًما «أرغب ويستون: وتقول خريية. مساعدات من

الرشكات.» تُدار كيف جيًدا وأعلم الرشكة،
وانتهى واالنعطافات، التحوُّالت أشكال جميع حياتي خالل «شهدُت قائلة: وتضيف
شك ال مىض. وقٍت أي يف عليه سأحصل أنني أظن كنت مما أكثر ماليٍة بموارَد األمر بي
تحديات نواجه وإذ املادية. األشياء عىل األفراد تركيِز زيادَة حياتي خالل شهدُت أنني
كان إن الناس يتساءل ما غالبًا امُلناخ، وتغريُّ الغذائي األمن انعدام مثل االستدامة،
تكديس يف باالرتياح أشعر ال به. القيام يجب ما هو األساسية احتياجاتهم عىل الحصول

الخريي.» العمل خالل من ِقيَمي عن للتعبري مضطرة نفيس أجد ما ودائًما األموال،

الخريي العمل يف الطفرة جيل سيدات إرشاك

الطفرة: جيل سيدات إحدى مع التواصل عند االعتبار يف األفكار هذه وضع يتعنيَّ

ولذلك النضج؛ مرحلة إىل وصلْت قد الطفرة جيل سيدات أَُرس تكون ما «غالبًا •
ورؤيتها بِقيَمها لاللتزام استعداٍد عىل املرأة فهذه املالئم»: الوقت هو فهذا
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مجموعات يف الوقت بعض اقِض املخلصني. الخريي العمل أفراد أحد لتصبح
تجاه شعورهن استكشاف محاوًال السيدات من الجيل هذا إىل واستمْع املناقشة
ورؤيتهن. الخاصة الشخصية ِقيَمهن استكشاف عىل وملساعدتهن مؤسستك،
املوارد قسم يف األسئلة وطرح املناقشة مجموعات بعقد خاصة مقرتحات (هناك
املنظمة، يف رشكاء أنهن لهن أكِّْد لهن، مهمٌّ أمٌر التعاون وألن الكتاب.) بنهاية

للمشاركة. وسيلًة لهن ر ووفِّ
تجاوز بعد خاصًة املال، قيمة ملعرفتهن االحرتام الطفرة جيل سيدات «تستحق •
الجامعية»: الدراسة مرحلة يف أطفالهن كان لو أو معينة، مرحلًة أطفالهن
يقرأن أن ويمكنهن املالية باألمور درايٍة عىل السيدات هؤالء تكون ما غالبًا
ومن استثماًرا؛ بوصفها املؤسسة إىل السيدات هؤالء تنظر امليزانية. كشوف
أن من التأكُّد ويُِرْدَن االستثمار هذا من عائٍد عىل الحصول يف يرغبن فهن ثَمَّ
السيدات من النوعية هذه معاملة يجب األمثل. النحو عىل تُدار استثماراتهن
املالية. وتفاصيلها املنظمة ميزانية عن مفصلٍة معلوماٍت تقديم مع واحرتاٍم بثقٍة
للمنظمة. خرييٍّ عمٍل من قدَّمتْه ما نتائج بأحدث املرأة إعالم عىل دائًما احرص
جمع أهميَة املنزل، خارج يعملن من وخاصًة السيدات، من الفئة تلك تَعَلُم
عليهن، التحدي عرض هو عمله ينبغي ما كل بعملها. يؤمنون ملنظمٍة التربعات

ونجاحهن. بمهاراتهن واستمتْع اسرتِخ ثم
ملا باالمتنان يشعرن فهنَّ سيرتْكنَه»: الذي اإلرث يف الطفرة جيل سيدات «تفكر •
األجيال إىل تُمرَّر سوف ِقيَمهن أن من التأكُّد يف ويرغبن أمهاتهن لهن قدمتْه
يمكن حياتهن. فرتة عطاؤهن يتجاوز أن يف الجيل هذا سيدات ترغب التالية.
إىل بالنسبة وتحديًدا األجيال، من عدٍد مدى عىل املستمرة الربامج يف التفكري
من كنَّ سواءٌ الطفرة، جيل سيدات أَُرس إىل املنتميات سنٍّا األصغر السيدات

أخواتهن. بنات أو حفيداتهن أو بناتهن
املهنية حياتهن يف متعددًة مهامَّ تتوىلَّ أن الطفرة جيل سيدات «استطاعت •
الوقوف يف السيدات من الفئة تلك ترغب شامل»: نحٍو عىل ويفكرن واملنزلية،

كاملة. الصورة ورؤية الربامج تفاصيل كافة عىل
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الفرصة تهيئة عىل احرص التغيري»: إىل يَتُْقَن الطفرة جيل سيدات زالت «ما •
أن يف السيدات هؤالء ترغب مشكلة. حل يف املساعدة من أكثر هو ما لتؤدَي لها

مؤثِّرة. إيجابيٍة بنتائَج وتأتي ملحوًظا تغيريًا الخريية أعمالهن تُحِدث
اإلنرتنت يستخدمن فهن االجتماعي»: بالعمل دائًما السيدات هؤالء «تهتمُّ •
الثانوية الدراسة مرحلة يف أصدقائهن مع التواصل ُسبُل لهن ر وفَّ وهذا ِبنََهم،
وعند التواصل، عىل املانحات ملساعدة اإلنرتنت شبكة استخدم والجامعية.
لضمان إلكرتونيٍّا موقًعا لهن قدِّم النقاش، مجموعات يف األوىل للمرة اجتماعهن
اإلنرتنت شبكة عرب للتواصل فرٍص تقديم عىل احرص محادثاتهن. مواصلة
عن الثامن والفصل التطوير عن السادس الفصل (انظر صداقات وتكوين

الربامج).

تحديات تكون ما «دائًما قائلة: الجيل هذا فرصوواجبات كلينتون هيالري لخصت
منا كالٍّ أن وإدراك األمة تواجه التي التحديات مجابهة يف البدء املهم ومن صعبة، التغيري

مستقبلنا.»15 تغيري من ونتمكَّن مسئوليًة أكثر بعدها لنصبح التغيري يتطلب دور له

إكس الجيل سيدات (5-3)

العاملية الحرب مواليد طفرة بعد املواليد انخفاضمعدالت يف مرحلٍة إىل إكس الجيل يشري
الجيل هذا ويَُعدُّ ،١٩٧٦ حتى ١٩٦٥ من الفرتة يف الجيل هذا مواليد جاءت الثانية.
خالل ونشأَْن الجيل هذا سيدات ُولدت له. والالحقة السابقة األجيال من حجًما أصغر
عاصفة وشاهدن فيتنام، حرب بعد أُشدَّهنَّ وبلغن الباردة، الحرب من األخرية السنوات
االقتصادي االستقرار بعدم يموج عالٍم يف ترعرعن لقد إن. إن يس قنوات عىل الصحراء
اليوم انتهاء بعد املنزل إىل يعودون كانوا الذين املفاتيح» «أطفال أوائل من وُكنَّ واملحيل،

العمل. يف زالوا ما آباءهم ليجدوا الدرايس
خبرية جولدسيكر، شارنا حددْت وااللتزام»،16 الواجب وراء «ما بعنوان مقاٍل يف

ييل: كما إكس الجيل شخصية سمات الخريية، األعمال

وزيادة الرشكات، حجم وتقليص الفضائح، عرص يف نشأ إكس الجيل أن بما •
سواء مؤسسة، كل من التشكُّك تعلموا فقد أضعاف، ثالثة الطالق معدالت
الجيل يشعر الطفرة، جيل ومثل الزواج. مؤسسة وحتى الرشكات، أو الحكومة
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والحرية الفرص إتاحة قيم خالل من بالتحفيز األحيان من كثرٍي يف إكس
وااللتزام. والوالء الواجب من أكثر والرحمة؛

للتنافس داٍع أي هناك يكون ما نادًرا الجيل، لهذا األصغر األعداد بسبب •
القيادية األدوار تَويلِّ فرص عىل الجيل هذا بنات تحصل قد الفرص. عىل
الخاصة الناشئة رشكاتهن بدء أو عمرهن، من والثالثينيات العرشينيات يف

الربحية. غري ومنظماتهن
بوصفهن إليهن تُشري إكس الجيل نساء عن النمطية الفكرة أن من الرغم وعىل •
واإلبداع الدءوب العمل عىل قدرتهن التشغيلية التجاِرب أظهرت «كسوالت»،

اهتمامهن. تثري قضيًة يجدن عندما واملهارة،

أبناء بعض وشهد السابقة، األجيال من للطالق عرضًة أكثر الجيل هذا آباء كان
اإلحساس الوقت مع واختفى وظائفهم، من للترسيح يتعرَّضون آباءهم الجيل هذا
الجيل هذا أبناء ينزع لذلك، ونتيجًة الحياة؛ مدى وظيفٍة عىل بالحصول املرتبط باألمان
قيمة يُقدِّرون أنهم كما الذاتي، واالكتفاء واإلبداع، والتفرُّد، االستقاللية، إىل الغالب يف
باملنافسة يستمتعون أنهم إال الشخصية، والحياة العمل بني واملوازنة واملسئولية، الحرية،

كذلك. والتحدِّي

إكس الجيل لسيدات الخريي العمل

سيدات إنهن حيث الخريي؛ العمل مجال يف جديدًة موجًة الجيل هذا سيدات تُمثِّل
من أكثر العرقي ع بالتنوُّ الجيل هذا سيدات تتميَّز منفتح. فكٍر وصاحبات ناجحات
قضاء يف ويرغبَْن الوقت من القليل لديهن يتوافر الغالب ويف السابقة، األمريكية األجيال
،٢٠٠٨ عام تراست17 نورثورن صندوق أجراه استفتاءٍ ويف عائالتهن. مع الوقت هذا
األعمال ضعف من يقرب ما املتوسط يف يُقدِّمن الثريات الجيل هذا سيدات أن تبنيَّ
وأكثر بوصاياهن يتعلق فيما سخاءً أكثر أنهن ظهر وقد آباؤهم. قدَّمها التي الخريية
للمؤسسات بعطائهن مقارنًة عطائهن يف واملجتمعي العاملي الصعيَدين عىل التزاًما
دائٍم إرٍث وإنشاء أرسهن أفراد تكريم عىل بإرصارهن الجيل هذا سيدات تمتاز الكربى.
إكس الجيل سيدات إمكانات ساعدت وقد السابقة. األجيال من أكثر وألرسهن ألنفسهن
التعليم، مستويات أعىل عىل حصولهن إىل باإلضافة السلطة، عىل والحصول العطاء، عىل

واملؤسسات. واملنظمات املجتمعات يف السلطة مراتب أعىل يف الجيل هذا وضع عىل
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الطفرة إكسوجيل الجيل بني مقارنة

سيدات تعلم أن املهم من الطفرة، وجيل الذروة جيل سيدات إىل بالنسبة الحال هي كما
من وبالرغم األفضل. نحو تغيريًا يُحِدث أن شأنه من الخريي عملهن أن إكس الجيل
أو الشخيص دخلهن من بأمواٍل الخريي العمل إمداد إىل الجيل هذا سيدات تميل ذلك،
وقد صديًقا. أو زوًجا كان سواءٌ آخر، فرٍد أي مع باملشاركة العطاء من أكثر مرياثهن من
«عطاء اسم تحت ٢٠٠٨ عام ستيفنز وكارمن شو-هاردي أجرتْها التي الدراسة أظهرت
بسيدات مقارنًة إكس الجيل سيدات تُقدِّمه ما بني الَفرَق األجيال» منظور من املرأة:

ييل: كما الطفرة، جيل

مع دخلهن، إجمايل من ٪ و٧ ٤ بني ما الطفرة جيل سيدات عطاء يرتاوح •
و٢٥٪. ١١ بني ترتاوح بنسبٍة للتربع استعدادهن

مع دخلهن، من ٪٣ إىل ١ بنسبة للتربع استعدادهن إكس الجيل سيدات أبدت •
و١٠٪. ٨ بني ترتاوح بنسبة للتربع استعدادهن

من الخريي العمل يف واملشاركة مرياث عىل الحصول الجيل هذا سيدات تتوقع •
الطفرة. جيل سيدات من أكثر ومؤسساتهن، عائالتهن ثروة خالل

مع بالتعاون الخريي العمل ملتابعة استعدادهن الطفرة جيل سيدات أبدت •
دخلهن من العطاء يُقدِّمن ممن إكس الجيل سيدات عكس عىل أزواجهن،
العمل يف ورشكائهن أزواجهن مع التعاون عىل مرياثهن من أو الشخيص

الخريي.
عن يختلف ما وهو حياتهن؛ خالل العطاء تقديم يف إكس الجيل سيدات ترغب •
حياتهن بعد فيما الخريي العمل استمرار يف يرغبن الالتي الطفرة جيل سيدات

وأحفادهن. أطفالهن مع
األمور لفهم الوقت من املزيد إىل يحتجن بأنهن الطفرة جيل سيدات تشعر •
املزيد تعلُّم يف رغبتهن إىل أرشن الالتي إكس الجيل سيدات عكس عىل املالية،

املالية. األمور عن
إىل يَِمْلَن أنهن إىل الطفرة، جيل من أكرب بدرجٍة إكس، الجيل سيدات أشارت •
نفس يف (ألشخاص جيلهن مستوى عىل الخريي العمل مجال يف العطاء تقديم

العمرية). الفئة
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جيل سيدات أبدت فيما املال، من أكثر للوقت إكس الجيل سيدات تقدير يزداد •
سواء. حدٍّ عىل واملال الوقت لبذل استعدادهن الطفرة

من أكثر الكبرية للمؤسسات العطاء يُقدِّمن أن املرجح من الطفرة جيل سيدات •
إكس. الجيل سيدات

سيدات بعكس علنًا، ْمنه قدَّ ما عىل التقدير ي تَلقِّ يف الطفرة جيل سيدات تمانع ال •
به االعرتاف يكون أن رشيطَة التقدير لتقبُّل استعداٍد عىل فهن إكس؛ الجيل
التقدير عىل املنظمة مساعدة يف ساهم من كل يحصل وأن املؤسسة لصالح

نفسه.
لهذا بينما عطاءاتهن، ملتابعة تقريٍر عىل بالحصول إكس الجيل سيدات تهتم ال •

الطفرة. جيل سيدات إىل بالنسبة أهمية األمر
مجتمعاتهن يف الخريي العمل مجال يف باملشاركة إكس الجيل سيدات تهتم •

الطفرة. جيل سيدات من أكثر الدينية

إكس الجيل لسيدات الخريي العمل

مؤسسة عمليات ومديرة الخريي العمل مجال يف الناشطة ترييل، جونز تانيا ترى
السابقني الجيلني بني فارًقا هناك أن مرييالند، بوالية الخريية، لألعمال بالك أسوشيتيد
«أعتقد تانيا: وتقول وأمواَلهن. وقتَهن إكس الجيل سيدات استثمار كيفية حيث من
تحقيق إىل تُفيض بطرٍق والقوة باملوهبة املشاركة يف يرغبن إكس الجيل سيدات أن
إىل بالنسبة الخريي العمل عىل الرتكيز يف األمر يتلخص جييل، إىل بالنسبة مخرجات.

قضاياها.»18 ندعم التي املؤسسات يف الوقت قضاء يف نرغب فنحن معينة؛ قضايا
الخريي العمل مجال يف إلهامها مصدر بوصفها والدتها إىل الفضل تانيا تعزو
أن أيًضا تعتقد بل فحسب، الخريي العمل مجال يف الكثري والدتي تُقدِّم «لم قائلة:
عىل وتطوٍع عطاءٍ من به تقوم ما كل يعتمد خاص. بشكٍل مميًزا ليس به تقوم ما
للعطاء استعداٍد عىل ووالدتها تانيا أن من الرغم وعىل اآلخرين.» ومساعدة املشاركة
وقتي أقَيض أن «أريد تانيا: تقول مختلًفا، نهًجا تتبع منهما كالٍّ فإن متشابهة، ألسباٍب
به أقوم ما عميق. تأثري لها يكون وبطريقٍة بعمٍق بها أهتم التي القضايا عىل العمل يف
املحتاجني من الكثري هناك الخريي. العمل خويضمجال أسباب يؤكد املهني املستوى عىل
ترى الفرق؟ هو ما إذًا، ما.» بطريقٍة مساعدتهم سوى خياٍر أي َة ثَمَّ وليس العالم، حول
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مسئوليٍة من العمل هذا يصاحب ما وتدرك الخريي العمل مجال يف ناشطًة نفَسها تانيا
نفسه. املنظور من نفَسها ترى ال والدتها أن حني يف وفرصة، وسلطٍة

بمقاطعة كولومبيا بمؤسسة ٢٥٤٥ برنامج سة مؤسِّ ريد، دودسون كانديس نشأت
ولهذا واملال؛ والجهد الوقت بذل أهمية فيها غرست أرسٍة يف مرييالند، بوالية هاوارد
البنتها به يُحتذى نموذًجا تكون أن تنوي ولكنها فحسب، املال بإعطاء تكتِف لم السبب،
تختلف الخريي العمل ملسار تَولِّيها وطريقة العطاء عن نظرها فوجهة ذلك، ومع وغريها.

والَديْها. عن بالكلية
دعم والداي «تَوىلَّ قائلة: السابق الجيل عن اختالفها أوُجه ريد دودسون وتوضح
من جييل، إىل بالنسبة والصحة. املدنية الحقوق مجاَيل يف تعمل كربى وطنيٍة منظماٍت
أنني أعتقد ال املحيل. الصعيد عىل الراهن للوضع أموالنا تغيري كيفية نرى أن املهم
إنفاقها.» لكيفية مدركًة أكون لن ألني الوطنية؛ للمنظمات أموايل إعطاء يف أرغب قد
ووقتنا. أموالنا تُحِدثه أن يمكن الذي التأثري مشاهدة يف جييل «يرغب قائلة: وأضافت
منطقيٍة بطريقٍة املجتمع وبناء والتواصل، والوعي، واملشاركة، بالتعليم، األمر يتعلق

ومنظورنا.»19 حياتنا أنماط تالئم
التنفيذي املدير كونها الخريي؛ العمل مجال يف مميزًة خربًة جرانت ريد شريي تمتلك
ريد تكتفي ال ذلك، من الرغم وعىل ميشيجان. بوالية هيلز، أوبورن يف ريد عائلة ملؤسسة
الجيل إىل املنتمية السيدة هذه واالهتمام الشغف يدفع وإنما بها، لالسرتشاد بخربتها
مثل النعم من الكثري عىل حياتي «تحتوي ريد: تقول األرسية. املؤسسة تلك وتُدير إكس
وتضيف أفضل.» مكانًا العالم هذا يصبح كي أتربَّع أن وأودُّ والثروة، والصحة، الحب،
فيما نفكر أن ملهم ليشء وإنه املقابل، يف الكثري عىل أحصل العطاء م أُقدِّ «عندما قائلة:

املبدأ.»20 هذا األشخاص من العديد اتبع إذا يَحُدث أن يمكن
العميل التدريب خالل من األطفال ع تُشجِّ تعليمية برامج ريد عائلة مؤسسة تمول
ريد والد إن وحيث الهندسة. مجال يف الدراسية امِلنَح عىل املؤسسة وتركز التعليم. عىل
املؤسسة عطاء توجيه يف طويًال وقتًا ريد قضت فقد املؤسسة، هذه مؤسس هو جرانت
مجال يف الجنسني بني فجوٍة بوجود ريد تؤمن والدها. وشغف اهتماماتها بني للجمع
املرأة بقوة كذلك ريد وتؤمن الرجل، عطاء عن يختلف املرأة عطاء وأن الخريي، العمل
القوة نقاط وتمثل والرحمة. التعاطف عىل كبرية قدرة لديها أن وترى قائدة، بوصفها
دليًال تُقدِّم أنها كما اآلخرين، ملساعدة الشخيص دافعها من كبريًا جزءًا آنًفا املذكورة
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تعاملت الذين الخريي العمل قادة من «العديد ريد: وتقول املؤسسة. إلدارة اسرتشاديٍّا
بالضمري يتمتعن كما الخاصة ثرواتهن السيدات هؤالء تمتلك السيدات. من كانوا معهم
أكثر أصبحن لذلك ونتيجًة والتأثري؛ والتغيري، ل، بالتحوُّ االهتمام شديدات وهن واألخالق،

الخريي.» العمل ساحة عىل ظهوًرا
أو «الجهد ييل: كما الخريي» «العمل كوم دوت ديكشنري قاموس موقع يُعرِّف
حب التربعات، أو الخريية املساعدات طريق عن البرشية رفاهة مستوى رفع يف الرغبة
جميع «تنطبق ريد: وتضيف الخريي.» العمل يمارس الذي الشخص عام، بوجٍه البرشية
الخريي العمل مارست أنني وأعتقد تماًما، عيلَّ الخريي العمل لكلمة التعريفات هذه

حياتي.» طوال بالفعل

الخريي العمل يف إكس الجيل سيدات إرشاك

املفيدة: اإلرشادات بعض إليكم

بحاجٍة وهن حياتهن، تُالئم مغًزى ذات خياراٍت إىل إكس الجيل سيدات تحتاج •
إىل الوصول كيفية يف الذكية املؤسسة ستفكر بحياتهن. التواُزن تحقيق إىل
التواصل حاول حياتهن. يف به يهتممن ما خالل من إكس الجيل سيدات
تدعَوهن أن يمكنك كما بالفعل، املوجودة السيدات مجموعات خالل من معهن
أو الكتاب، نادي مثل العادية االتصال حلقات بعض خالل من للمشاركة
الالتي إكس الجيل وسيدات الرياضية. املجموعات أو األمهات، مجموعات
املشاركة إىل باإلضافة الشخيص ووقتهن األرسة وقت من االستفادة يستطعن
العمل يف معك باملشاركة يلتزمن أن املرجح من الخريي والعمل املجتمعية

الخريي.
حياته يف بعمٍق والتكنولوجيا الكمبيوتر ل تدخُّ شهد جيٍل أول هو الجيل هذا •
بكثافة، االجتماعي التواصل وسائل إكس الجيل سيدات تستخدم وتكوينه.
مع بعضهن لتواصل سهلٍة طرٍق توفري الربحية غري املنظمات من عن ويتوقَّ
املستوى عىل الرقمية التكنولوجيا السيدات هؤالء تَستخدم املنظمات. ومع بعٍض
فيسبوك مثل االجتماعي التواصل وسائل يستخدمن كما واملهني، الشخيص
السيدات هؤالء تساعد أن الحصيفة املؤسسات شأن ومن للتواصل. إن ولينكد
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أثناء لهن، املناسبة وبالطريقة املناسب الوقت يف تهمهن، قضايا يف املشاركة عىل
الجديدة. األدوات هذه َعْربَ وأصدقائهن وعملهن، عائالتهن، مع التواصل

للعمل معالجتها طريقة يف السابقة األجيال عن الجيل هذا سيدات تختلف •
ع بالتطوُّ السيدات هؤالء تكتفي ال الفعلية. املشاركة يف ترغب حيث الخريي؛
االعتبار يف تضع أن يجب املزيد. يف يرغبن فهن الربحية؛ غري املنظمات مع
عىل للوقوف وسيلًة لتكون والتعليمية التطوعية بالرحالت القيام فرص توفري
كذلك. للمشاركة أطفالهن إىل الدعوة توجيه املمكن ومن املؤسسة. احتياجات
معاملتهن السيدات تتوقع حني ويف سابقيه. من تنوًعا األكثر هو الجيل هذا •
بعض هناك كانت فقد أقليات، بوصفهن ليس وبالتأكيد املساواة قدم عىل
من أفراٍد مع اإلنرتنت شبكات عىل التواصل لن فضَّ الالتي امللونات السيدات
بالتيمور. يف التغيري مؤسسة مع الحال كانت مثلما العرقية، مجموعتهن نفس
أثناء العمل رشكاء مع التواصل وفرص بالقيادة إكس الجيل سيدات تهتم •
الخاصة. مرشوعاتهن بتطوير قيامهن أثناء أو الوظيفي السلم صعودهن
يف عطائهن مع املجتمعية مشاركاتهن دمج عن الجيل هذا سيدات وتبحث
مجاَيل يف والشبكات العمل بني للربط السيدات تسعى كما الخريي، املجال
سيدات سائر مع التواصل إىل باإلضافة التطوعية، واملشاركات الخريي العمل
العمل. إطار يف والتأثري القيادة فرص عىل والُحصول العمل، مجال يف الجيل هذا

واي الجيل سيدات (6-3)

١٩٨١ بني ما الفرتة (مواليد واي الجيل سيدات عطاء يكون أن الغريب من ليس
املوارد يمتلك وال سنٍّا األصغر هو الجيل فهذا األجيال؛ سائر عطاء من أقل و١٩٩٩)

السابقة. لألجيال توافرت التي املادية
بعد حتى حياتهن طوال العمل يف الجيل هذا سيدات تستمر لألبحاث،21 وفًقا
يف التوازن إىل الوصول إىل الجيِل هذا سيداُت تتوق ذلك، من الرغم وعىل أرسة. تكوينهن
وتحقيق وعائالتهن، املهنية حياتهن بني التوازن تحقيق عىل والرتكيز حياتهن، جوانب
األجيال أداء الجيل هذا سيدات من العديد شاهد الشخصية. حياتهن صعيد عىل إنجازاٍت
لتحقيق أفضل طريقٍة إىل لن سيتوصَّ بأنهن يقنٍي عىل وُكنَّ العامالت، األمهات من السابقة
اللعبة، قواعد وضع الجيل هذا سيدات تُعيد أن ع املتوقَّ من األحوال، جميع يف التوازن.22
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يف يرغبن إذ وظيفة؛ مجرد من أكثر هو ما عىل الحصول يف يرغبن أنهن عن واإلعراب
شغفهن. تثري مهنٍة عىل الحصول

واي الجيل لسيدات الخريي العمل

لعطائهن. معنًى إليجاد ويكافحن لحياتهن، معنًى إيجاد عن واي الجيل سيدات تبحث
تحلم لم بطرٍق حياتهن إىل الوطنية واملمارسات الخريي العمل السيدات هؤالء وتُدخل
بطريقٍة العالم واي الجيل سيدات «ترى جولدسيكر: شارنا تقول السابقة. األجيال بها
وليس مختلف، بشكٍل مجتمعهن يف األمور تجري الحياتية. تجاِربهن خالل من مختلفٍة
السبب ولهذا التكنولوجيا؛ خالل من ولكن كيوانيس مجموعات خالل من بالرضورة

بالرتابط.»23 مختلف شعور هناك
واألصدقاء، العائلة، من املجاالت كل َعْربَ بالرتابط املختلف الشعور هذا ويرسي
املجتمع عىل هنا املجتمع يقترص وال واملحلية. الكبرية واملؤسسات والرفقاء، والزمالء،
املتعلقة املجتمعات لبناء التكنولوجيا واي الجيل سيدات فتستخدم فحسب، الجغرايف
سيدات وتركز الخريي. العمل مجال يف خاصًة وربطها، اهتماماتهن موضع بالقضايا
الوقت يف والعطاء املشاركة مع إليهن، بالنسبة األهمية، ذات القضايا عىل الجيل هذا
الجديد الشعور هذا ويساعد االجتماعي. التواصل ووسائل التكنولوجيا باستخدام ذاته

التوازن. تحقيق يف السيدات هؤالء رغبة تحقيق عىل بالرتابط
دون مبكرًة بدايًة يبدأَْن أنهن إال واي، الجيل لسيدات املتواضعة البداية من وبالرغم
النهائية السنة طالبات إحدى أزوت، سارة قرَّرت الجامعة، يف لها عاٍم آخر يف شك. أدنى
أجل من التربعات بجمع فقامت لها؛ معنًى يحمل يشءٍ فعل يف ترغب أنها براون، بجامعة
والخدمات املواد توفري عىل تُركز إليها بالنسبة أهميٍة ذات منظمة وهي أكيومن، صندوق
طرٍق خالل من معقولٍة بأسعاٍر واإلسكان، واملاء، الصحية، الخدمات مثل الرضورية
والتنمية، املال مجاَيل بني تجمع التي باملساحة أزوت تهتم السوق. عىل تركز مبتكرٍة
وعرب مغًزى ذات رسالٍة َعْربَ جيلها أبناء مع للتواصل مبتكرٍة وسيلٍة عن بحثت وعندما
أزوت: تقول االجتماعي. التواصل تكنولوجيا إىل توجهت للتربع، سهلٍة فرٍص توفري
ليست أنها مضيفًة األيام.» هذه إليه نحتاج ما كل هي االجتماعي التواصل «وسائل
رسائل أي تُرِسل ولن خطاباٍت أي عىل تَُردَّ لن وأنها التقليدي الخريي بالعمل معجبًة

األموال.24 لطلب

130



وأجيال وأنماط، مراحل،

تبدأ الجامعة يف وأصدقائها وفيسبوك، جيفينج، فريست عرب رسالًة أزوت أرسلت
٢٤ ال خالل أكيومن صندوق أجل من دوالر ١٠٠٠ مبلغ أجمع أن «أحاول كالتايل:
ال دوالرات. ١٠ بمبلغ للتربُّع فرٍد ١٠٠ دعوة َعْربَ ذلك أفعل أن وأودُّ القادمة. ساعة
ذلك، من الرغم وعىل ُركود. حالة يف أننا أعلم ولكني االقتصادي، الوضع عن الكثري أعلم
بصحٍة زلنا وما الدراسية، املرصوفات ل تحمُّ وبإمكاننا منخفضة، الوقود أسعار تزال ال
بتحقيق أزوت تكتِف ولم الجميع.» إىل بالنسبة الحال هو ليس هذا أن إال وسعداء. جيدٍة

دوالر. آالف ١٠ لجمع حملٍة كبداية أيًضا ذلك فعلت لكنها فَحْسُب، هدفها
بالنسبة ولكن خري. فاعلة لقب نفسها عىل والرت كريستني فرانسيسكان سان تطلق
السيدات من الجيل هذا يؤمن إحسانًا.25 كونه من أكثر رشاكًة الخري عمل يمثل إليها،
عالٍم إىل الوصول أجل من التعاون باألحرى ولكن اآلخرين، مساعدة يعني ال العطاء بأن

الكثري. يعني الخريي العمل إن أزوت تقول أفضل.
طلبة تخاطب مبتكرة اجتماعية مبادرة وهي جود، فيل حركة سة مؤسِّ هي والرت
مواطنني يصبحوا وأن العاملي الغذاء نقص قضايا عىل للرتكيز وتدعوهم الجامعة،
يف الرغبة لديه جيلها بأن والرت وتؤمن أعمال. وروَّاد اجتماعيٍّا، مسئولني وقادًة عامليني،
من ذلك أرى أن «أستطيع وتقول: حياة، أسلوب إىل الخريي العمل ممارسة ل يُحوِّ أن
التعبري وكيفية بها، نعمل التي والوظائف نتناوله، الذي والطعام نرتديها، التي املالبس

الرضيبي.» الخصم قضية يتخطَّى فاألمر الرائدة؛ األفكار خالل من ترابطنا عن
التواصل شبكات وتُمثِّل مستثمرون، جود فيل منظمة أعضاء أن والرت ترى
بجمع األول عامها يف املؤسسة قامت املؤسسة. عمل عنارص من ا مهمٍّ عنًرصا االجتماعي
الكبرية التربعات من جزء جاء كما فيسبوك، طريق عن دوالر آالف ١٠ إىل وصلت مبالغ
الجهود خالل من أو اآلخرين مع الحديث خالل من املؤسسة عن سمعوا أفراٍد من
يصبح حتى باملجهود املؤسسة يف ينخرطون سوف اآلخرين أن والرت وترى املبذولة.
حياتهم. من يتجزأ ال جزءٍ إىل ل ويتحوَّ رؤيتهم، عن ويُعربِّ شخصيٍّا، أمًرا الخريي العمل
بني لطيًفا تكامًال توفر االجتماعي التواصل شبكات إن والرت تقول الغاية، هذه ولتحقيق
اإلنرتنت عرب متواصٍل مجتمٍع لتكوين وسيلًة توفر كما الخارجي، والعالم اإلنرتنت عالم

وخارجه.
بأن الخريي، العمل يف الناشطات واي الجيل سيدات من كونها والرت، وتؤمن
لها حافًزا كان وأنه بهن، ل ومتأصِّ للسيدات مهمٌّ أمٌر املرتابطة واملشاعر العالقات وجود
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الرتابط خالل من االجتماعية التغريات أدخلت «لقد قائلة: وتضيف الخريية. وملمارستها
بالنسبة للغاية متكاملة تجِربة إنها حياتي. يف بالقوة التجِربة تْني أمدَّ وقد حياتي، يف

إيلَّ.»
عندما واضحًة نيويورك، من مادزيل، ميليسا إىل بالنسبة الخريي العمل جذور تبدو
لتتربع األموال بعض يدها يف يضع أن اعتاد الذي جدها لتتذكر الوراء إىل بذاكرتها ترجع
يُحِدث أن يمكنه شخٍص أي أن مبكرٍة سنٍّ يف تعليمها إىل يهدف كان حيث للكنيسة؛ بها

األموال. من القليل يمتلك أو السن صغري كان مهما اآلخرين، ويُعطَي تغيريًا
تشري ولكنها التقليدية، بالصورة الخريي العمل ناشطات من نفسها مادزيل ترى ال
عرب تربعاتها معظم مادزيل تُقدِّم تستطيع. ما قدر ومالها وقتها من تعطي أنها إىل
مادزيل: تقول العطاء. جهود يف التكنولوجيا صور أهم نظرها يف يَُعدُّ الذي اإلنرتنت،
يف الفضل ويرجع ومساندتها، منطقتكم حدود تتجاوز التي القضايا معرفة السهل «من

والعوملة.»26 الحديثة التكنولوجيا إىل ذلك
الجيل من املانحات إلرشاك طريقٍة أفضل هي الشخصية التجِربة أن مادزيل تعتقد
غري املنظمات يف تنسيقها صعوبة من الرغم عىل التطوع، «فرص مادزيل: تقول واي.
اتخاذ مراحل خالل تصاحبهم سوف شخصية تجِربة املحتملني للمانحني تُقدِّم الربحية،
طرًقا الربحية غري املنظمات تستخدم أن ذلك ويتطلب الخريي. عملهم تخص قراراٍت

املانحة.» الجهات مع الربامج تلك لتنفيذ بعناية ومدروسة مبدعة

الخريي العمل يف واي الطفرة جيل سيدات إرشاك

انطالق: نقطة تصلح التي الجديدة األفكار بعَض إليكم

حياتهن»: جوانب جميع يف التوازن تحقيق إىل واي الجيل سيدات «تسعى •
وإيجاد جديٍد منظوٍر من السيدات هؤالء إىل النظر بفرصة املنظمات وتحظى
رغبتهن مع تتوافق وبطرٍق لرشوطهن وفًقا إلرشاكهن وجذابة مجدية وسائل

املجتمعية. والتزاماتهن ووظائفهن أرسهن بني التوازن تحقيق يف
نفًعا الربحية غري املنظمات تستخدمها التي التقليدية الرسائل بعض تُجدي «ال •
العمل أن إىل تشري التي الرسائل يجد ال الجيل فهذا واي»: الجيل سيدات مع
التموييل، الحكومة دور استكمال أو واستبدال املجتمع، عىل بالنفع يعود الخريي

132



وأجيال وأنماط، مراحل،

يرتدَّد العكس، عىل لالهتمام. مثريًة األساسية؛ االحتياجات توفري عىل واملساعدة
وعىل الجيل. هذا أفراد آذان يف طويًال واملرح التأثري مثل الكلمات بعض صدى
العمل مزايا تصف فإنها مختلفة، مفاهيم تعكس الكلمات هذه أن من الرغم
والوصول التوازن تحقيق يف الجيل هذا سيدات رغبات مع تتوافق التي الخريي

حياتهن. معنى إىل
األبحاث تشري مستَغلة»: غري الجيل هذا سيدات من املتربعات موارد تكون «قد •
العطاء عىل قادرات واي الجيل سيدات من فالعديد املشكلة؛ هي هذه أن إىل
معهن التواصل تحاول لم الربحية غري املنظمات أن إال لتقديمه، ومستعدات
تلك وعىل الفئة. تلك بقدرات يتعلق فيما توقعاتهم سقف النخفاض نظًرا
العمل يف للمشاركة السيدات هؤالء وتدعو املستقبل إىل تنظر أن املنظمات
كانت لو وحتى للعطاء، ُسبُل عن الجيل هذا سيدات تبحث اآلن. الخريي
املستقبلية للعالقات رائعًة بدايًة ستكون الحايل، الوقت يف محدودة مشاركتهن

األجل. الطويلة
جهود يف املشاركة يف ويرغبن االجتماعي بالتغيري الجيل هذا سيدات «تهتم •
والشغف، املرشوعات، ريادة عىل بالقدرة السيدات هؤالء وتتميز العطاء»:
رؤية ذلك يف بما املجاالت جميع يف اجتماعيٍة تغيرياٍت إلحداث واالستعداد
العطاء يف رغبتهن تدعم أن ويمكن البالد. يف الحكم ة ُسدَّ تتوىلَّ أمريكية سيدة
يف الخريية استثماراتهن خالل من التغيري يأتي وسوف وتطلعاتهن، أحالمهن
وشغفهم الجيل هذا سيدات مشاركة تأخذ سوف االجتماعي. التغيري مجال

جديد. مستًوى إىل الخريي العمَل املرشوعات بريادة
الحديثة»: التكنولوجيا وسائل استخدام عند بالراحة الجيل هذا سيدات «تشعر •
ويجب حياتهن، من جزءًا تُشكِّل االجتماعي التواصل وشبكات فالتكنولوجيا

معهن. التعامل عند االعتبار يف ذلك هذا

الثانية: النسخة الربحية، غري املنظمات «تكنولوجيا يُدعى اإلنرتنت عىل موقع ويرشح
http://nonprofitorgs) الربحية» غري للمنظمات االجتماعي التواصل وسائل دليل
الالتي واي الجيل لسيدات املميزة األساسية الخصائص بعض (.wordpress.com/
بالبحث واي الجيل سيدات تكتفي وال إرشاكهن.27 وطرق تكنولوجيا استخدام إىل يِمْلَن
وأفكارهن وخرباتهن بآرائهن للمشاركة يسَعنْي بل اإلنرتنت، شبكة عىل املعلومات عن
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أغراض لخدمة وتويرت. وفيسبوك، املدونات، مثل االجتماعي، التواصل شبكات خالل من
أنشطتهم تتجاوز ال ملن موجهًة األوىل، النسخة الويب، شبكات كانت الخريي، العمل
يقرءون ملن فمخصصة الويب، من الثانية النسخة أما اإلنرتنت، شبكة عىل القراءة
النسخة شبكات عرب العطاء يمثل اإلنرتنت. شبكات خالل من ويشاركون ويكتبون
غري املؤسسات وتُواصل واي. الجيل أفراد اعتمدها مرحًة وسيلًة الويب من الثانية
ولكن األوىل، النسخة الويب، شبكات عرب واملتربِّعات املشاِركات وتحديد تعزيز الربحية
يجب ولذا سابقيه؛ عن تماًما مختلًفا املتربعات من جديًدا جيًال هناك أن نعرتف أن يجب

أيًضا. ومميزًة مختلفًة شكرهم وطريقة وإلهامهم معهم التواصل نهج يكون أن

التواصل مواقع عرب الخريي العمل ممارسة يف واي الجيل سيدات تبدأ أن بمجرد •
الويب. من األوىل النسخة إىل يَُعْدَن أن الصعب من يكون االجتماعي،

عىل الحصول يف الويب من الثانية النسخة يستخدمن الالتي املانحات ترغب ال •
الحصول يف يرغبن ال ثَمَّ ومن املوارد؛ عىل الحفاظ يف يرغبن بل مطبوعة، دعايٍة
بقيمة االجتماعي التواصل شبكات عرب التربع مقابل مطبوٍع شكٍر خطاب عىل
باالستقرار االهتمام يسوده زمٍن يف الجيل هذا سيدات نضجت فقد دوالرات؛ ١٠
بها. التواصل يف يرغبن التي والطريقة عطائهن طريقة عىل يؤثر ما والتوفري؛
املنتديات يف التربع وحال واملديح، الشكر عبارات سماع يف يرغبن أنهن إال

الشكر. عبارات إليهن ه تُوجَّ أن يف أيًضا يرغبن العامة
يرغبن وال فقط، اإللكرتوني بريدهن عنوان املتربعات هؤالء تُقدِّم الغالب، يف •
عىل الرتكيز إىل الربحية غري املؤسسات تحتاج الربيدي. عنوانهن تسجيل يف
تكون فقد اإللكرتونية؛ النرشات مثل اإللكرتونية، االتصال وسائل عرب التواصل
من الثانية النسخة عىل املانحات ورعاية للتواصل الوحيدة الطريقة هي هذه

االجتماعي. التواصل مواقع خارج الويب
األحيان من كثرٍي ويف بل متواضعة، بمبالَغ التربعات الجيل هذا سيدات تقدم •
عْرب إال يعرفنها لم التي الربحية غري املنظمات من العديد إىل تربعاتهن يُقدِّمن
موجودًة الربحية غري املنظمات تلك تكن لم إذا االجتماعي. التواصل شبكات

الجيل. هذا نساء إىل تصل فلن اإللكرتونية املواقع تلك عىل

سيدات «تبحث والرت: كريستني تقول الجيل. هذا بنات مع التواصل يف تتباطأ ال
بفاعلية.» الخريي العمل يف للمشاركة طرٍق عن واي الطفرة جيل
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معلوماترسيعة (4)

االختالفات هو النسائي الخريي العمل مجال يف لالهتمام إثارًة األكثر الجانب أن نعتقد
يف إليه. ينتمني الذي الجيل خالل من أنفسهن تعريف إىل السيدات تميل األجيال. بني
العرشين مدى عىل عقدناها التي العمل وورش النقاش ومجموعات التقديمية العروض
عندما أخرى. قضيٍة أي من أكثر السيدات عىل األجيال اختالف قضية أثَّرت املاضية، عاًما
تلك ربط وكيفية وماهيَّتها ملكانتها فهمها يزداد بعينه، جيٍل إطار يف نفَسها املرأُة ترى

الخريي. بالعمل املعرفة
ما غالبًا الخريي، العمل مجال يف التشابه أوُجه من العديد هناك أن من الرغم وعىل
(انظر للعطاء املرأة دافع عن تُعربِّ التي اإلضافية الثالثة واملعايري الستة باملعايري ترتبط
يف خاصًة النساء، بني الحوار وتبدأ الفكر رشارة االختالفات هذه تشعل الرابع)، الفصل

األزواج. وتربع باملتربعات اإلشادة قضايا
عرضقضية حال ووعٍي امتناٍن يف السيدات عيون تُيضء التي اللمعة برؤية نستمتع
نستمع أن يمكننا الثامن. بالفصل مبنيَّ هو كما املتربعات وعي رفع أو األجيال اختالف
جديرًة إنسانًة بوصفي الواجب االهتمام ُحزُت «أخريًا، قائلة: تفكر إذ عقلها صوت إىل
األخريات السيدات عن ومختلفة بل فحسب، هذا ليس الرجال، عن تختلف بالتقدير
بركب واللحاق الالزم، املال رأس لتقديم علينا اآلخرين اعتماد من أهميتنا نكتسب كذلك.

أفضل.» مكانًا ليصبح العالم تغيري يف واملساعدة الخريي، العمل
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السادس الفصل

التنمية الربحية: املؤسساتغري مستقبل
بنياجلنسني الفوارق مراعاة مع

السكانية الرتكيبة تعكس لدينا الخريجني قيادة أن من نتأكد أن بنا حريٌّ
وشك عىل فنحن الشأن؛ هذا أهمية من نقلل أالَّ ويجب الخريجني. لهيكل
العصور منذ — العايل التعليم يف األكرب التغيري — مواردنا أعظم إطالق
هذا ويتسم التغريات. هذه مع للتعامل الرباعة نمتلك أن وينبغي الوسطى.
سباٍق يف دائًما فنحن بطيئة؛ الجامعات استجابة تكون عندما بالصعوبة األمر
لشئوننا.1 إدارتنا طريقة يف التفكري ونعيد نستيقظ أن لنا آن وقد الزمن. مع

آالباما-هانتسفيل جامعة هاريس، أبريل

الربحية. غري املؤسسات غالبية جمهور من األقل عىل ٪٥٠ الحايل الوقت يف املرأة تُمثل
نظًرا املستقبل؛ يف املؤسسات بعض يف املهيمن الجمهور هي املرأة تصبح أن ع املتوقَّ ومن
عمليات إدارة توىل وسواءٌ عاٍل. تعليٍم عىل يحصلن الالتي الطالبات من الكبري للعدد
املرأة. دعم لضمان الجنسني بني الفوارق تراعى أن يجب محرتفون، أو متطوعون التنمية
أساسيٍة مبادئَ بمنزلة الخطوات هذه أن غري بينهن، فيما مختلفات النساء أن ريب ال

كذلك. الرجال مع نجاًحا ق تُحقِّ وربما النساء، عىل تنطبق للتنمية جيدٍة
ثم التنمية، عملية يف الجنسني بني الفوارق مراعاة مبادئ هنا نغطي وسوف
رشعت وقد املنح. من مختلفًة أنواًعا يُقدِّمن الالتي النساء مع النجاح كيفية عىل نركز
حني يف املرأة، لدى الخريي العمل تنمية مبادئ تطبيق يف التنمية ومسئوالت املتطوعات
بمجال يتعلق فيما الخاصة مفاهيمهم اآلن الرجال من التنمية ومسئولو املتطوعون يُطبِّق
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الفصل. هذا يف والنساء الرجال مع كلٍّ مع مقابالٍت أجرينا السبب، ولهذا الخريي؛ العمل
السنوات مدار عىل الخريي الفكر مسار يف النسائي الخريي العمل موضوع دخل لقد

الشأن. بهذا املتعلقة النظريات نتائج ظهرت أن بعد خاصة، بصفٍة املاضية القليلة

نبدأ أين من (1)

أو برنامج، لبدء ا مستعدٍّ اآلن تكون قد الحد، هذا إىل الكتاب هذا قراءة يف وصلَت أن بعد
الواضح فمن املتربعات. من مزيٍد لجذب مطلوب هو ما عىل ثاقبة نظرة إلقاء األقل عىل

نبدأ؟ أين من ولكن العطاء، يف والرغبة اإلمكانات لديها املرأة أن

رسالة بأداء ملتزمة مجموعة إنشاء (1-1)

تُكرِّس الداعمني) (والرجال بالرسالة امللتزمات النساء من مجموعٍة إىل تحتاج سوف أوًال:
تغيرٍي إلحداث األقل عىل سنوات وخمس ثالث بني ترتاوح زمنيٍة فرتٍة مدى عىل نفَسها
للتنفيذ. أعواًما أو شهوًرا التنمية عمليات هياكل من الكثري يحتاج حيث املنظمة؛ يف
الصرب، هي بإجرائها ستقوم التي التغيريات استمرار لضمان األساسية والصفات

االهتمام. محور باملوضوع والشغف واملثابرة،
برتشيح هم قاموا (أو وتفانيًا اهتماًما أظهروا الذين األفراد هؤالء اختيار تم ومتى
التنمية عملية حجم عن النظر وبرصف املؤسسة. ألعمال بمراجعٍة القيام يتعني أنفسهم)،
تحتاج التي األساسية العنارص نفس التربعات جمع أشكال كافة ن تتضمَّ بها، تقوم التي

املرأة. إىل الوصول يف بالنجاح األمر يتعلق عندما تصويٍب إىل

التنمية برنامج ملفردات إحصائي تحليل إجراء (2-1)

أي وعىل يدفعونه الذي املال مقدار ما والرجال؟ النساء من املتربعني أعداد تبلغ كم
عمر مدار وعىل العطاء مستويات مختِلف عىل اإلحصاءات هذه إجراء يجب مستًوى؟

السابقة. الخمس السنوات إىل بالنسبة األقل عىل أو الخاصة، البيانات قاعدة
يُقدِّمن النساء أن تكتشف قد املثال، سبيل فعىل الظهور. يف معينة اتجاهات ستبدأ
كان الرجال. يُقدِّمه ملا مكافئة أو أكرب وِبنَِسٍب العطاء مستويات وأقل أعىل عند العطاء
ذلك، ومع عاًما. عرشين مدى عىل ويسكونسن جامعة مؤسسة يف السائد االتجاه هو هذا
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املبالغ رشائح نطاق يف بالرجال مقارنًة األعداد وبنفس املبالغ بنفس النساء تتربع ال
املرأة؛ عند العطاء بنمط املتعلقة العادات عن بالكثري البيانات هذه وتخربنا املتوسطة.
ثم دوالر، ١٠٠ مستوى تحت الدائمات املتربعات ضمن يندرجن النساء من فالعديد
ممتلكاتهن. توزيع خطط خالل من أو حياتهن، من تاليٍة فرتاٍت يف كبريًة منًحا يُقدِّمن
حيث املوضع عن مفاتيح ستعطيك ولكنها مختلفة، لديك العطاء إحصاءات تكون قد
املثال، سبيل عىل وتوسيعها. تعزيزها أو للعطاء الحالية األنماط عىل التأكيد تحتاج
النساء إعالن عىل ويسكونسن جامعة مؤسسة يف النسائي الخريي العمل برنامج يُشدِّد
الرجال مع املنافسة تشجيع من بدًال حياتهن، فرتة أثناء تقديمها يعتزمن التي املنح عن
أثناء العطاء عىل املرأة تشجيع ويمكننا املتوسطة. املستويات عند التربع يخص فيما
تاركًة حياتها، أثناء الكبرية املنح بعض تقديم إىل أكثر اطمأنَّت إذا ولكنها حياتها،
يف العادات هذه من االنطالق عليك يتعنيَّ املمتلكات، توزيع لخطة النهائية منحتها

املنظمة. لصالح وتنميتها العطاء

مبدئية خطة تطوير (3-1)

وتحليل لعطائهن، الحالية واألنماط النساء، قدرات تحديد ينبغي التخطيط، وثيقة يف
نتائج عىل إيجابيٍة بصورٍة يؤثر سوف التغيري بأن اعتقادك وراء تقف التي األسباب

التربعات. جمع حمالت
التي العقبات مواطن حول افرتاضك عن املبدئي التخطيط وثيقة تُعرب أن ينبغي
تصادفها التي املعروفة العقبات هي ما نفسك: َسْل ملنظمتك. التربع عند النساء تُواجه
موضع تُحدِّد كيف عليها؟ تتغلب أن يمكن وكيف ملنظمتك، العطاء تقديم عند النساء
لدى مقبولًة التشغيل طريقة تجعل كيف وحدِّد التنمية دورة إىل انظر املشكالت؟ هذه
والطلب، والتشجيع، التعريف، هي: املراحل وهذه الدورة، من مرحلٍة كل عند النساء
ملنظمتك يمكن التي املناسبة الوسائل اكتشاف ولتيسري املسئولة. واإلدارة واالمتنان،
السيدات من املعلومات جمع يجب املهنية، العمليات تحسني عىل تعمل أن خاللها من

مبارشًة.
ولك التنمية، عملية خطوات من خطوٍة لكل داخليٍة مراجعٍة إجراء إىل كذلك تحتاج
أرض عىل البحث أن غري بعدها؛ أو املراجعة قبل املتربعات من املعلومات جمع يف الحرية
لها تدعو التي التغيري عملية يدعم أن شأنه من للمنظمة فعلياٍت متربعاٍت مع الواقع

141



الخريي والعمل املرأة

ممتازًة خطوًة املعلومات جمع عملية تُعدُّ ذلك، عىل عالوًة ودقة. فاعليًة أكثر نحٍو عىل
التربع. عىل النساء لتشجيع

التنمية عملية يف الجنسني بني الفوارق مراعاة مبادئ (2)

التنمية: عملية مراحل من مرحلٍة كل يف الجنسني بني الفوارق مراعاة مبادئ ترسي
مقدمًة القسم هذا يَُعدُّ وال املسئولة. واإلدارة واالمتنان، والطلب، والتشجيع، التعريف،
مختلفة. بصورٍة املرأة مع انتهاجه يجب ملا ص ملخَّ باألحرى هو بل التنمية، عن تمهيديًة

العمل طاقم بواسطة التعريف (1-2)

صممتْها التي املهنية املقاييس وكذا املحتملني، بالعمالء املتعلقة البحث إدارات تطور مع
املناهج أصبحت التقدُّم، أجل من الواعدين الباحثني اتحاد مثل العضوية، ذات املنظمات
بها يوجد ال التي الصغرية املنظمات يف حتى الجنسني. بني للفروق إدراًكا أكثر واألنظمة
طريق عن املجال هذا يف كبريًا أثًرا م التقدُّ أجل من الواعدين الباحثني اتحاد ترك باحثون،
أساسية، تدريب ومناهج املهنة، بأخالقيات وقوائم املهنية، للمهارات مجموعاٍت تأسيس
يف املعارصين الباحثني بوسائل االرتقاء أجل من املهنية التنمية برامج من أخرى وأنماط

األنشطة. يف وإرشاكهم املنظمة أعضاء يف التفكري
الباحثني اتحاد رئيس كرابرتي، إليزابيث تقول واملمارسات؟ املقاييس هذه هي ما
بتحديد قمت سواءٌ إنه براون، بجامعة املستقبلية التنمية ومدير التقدُّم أجل من الواعدين
اإلجراءات بعض اتِّباع يتعنيَّ فإنه البحث، إدارة عىل اعتمدت أو بنفسك الواعدة الفرص

املرأة.2 إلرشاك األساسية
ينبغي ما، بعالقٍة مرتبطة أو متزوجة امرأٍة حول بحٍث إجراء عند خاصة، بصفٍة
املقبول من يَُعْد لم باملتزوجني، يتعلق ففيما الرشيك؛ أو الزوج عىل بحٍث إجراء من التأكُّد
أن) (يُفرتض الذي للرجل الخريية واالهتمامات والثروة، التِّجارية، الخلفية عىل الرتكيز
تشغل أو البيت، شئون املرأة تتوىلَّ الحاالت، من كثرٍي يف واليوم، فَحْسُب. البيت يرأس
خريية واهتماماٍت ومشرتكة، منفصلة ممتلكاٍت إىل باإلضافة الرجل، مثل مربحة وظيفة
والتنقيب املستقبل استرشاف مجال يف املتميزة الرشكات فإن ذلك، إىل باإلضافة مستقلة.
تم لقد البيت. يف واملرأة الرجل دور حول معلوماتها عن تكشف سوف البيانات عن
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رغبة أن أظهرت التي البحثية التطبيقات هذه ملثل نتيجًة املتربعات من املزيد تحديد
مجلس وعضو مديرة، كونها إىل باإلضافة والخريي، السيايس املجالني يف التربع يف املرأة

الخاصة. ممتلكاتها ولها التطوعي، للعمل وقائدة إدارة،
الحسابات عن املعلومات لجمع م مصمَّ البيانات قاعدة نظام أن من التأكُّد يجب كما
أن شأنه من ما بها؛ تقارير ورفع وربطها ومتوازنة مالئمة بطريقٍة األَُرس أو املشرتكة
اْلُعدَّة يُعدُّون عندما البيت رشيَكي واهتمامات أهمية تذكُّر عىل التربعات جامعي يساعد
األسايس املصدر هو الرجل فيها يكون التي األَُرس يف «حتى كرابرتي: وتقول لزيارتهما.
بالعمل تتعلق قرارات أي يف مشارًكا دوًرا عادًة املرأة تؤدي املمتلكات، وصاحب للرزق

الخريية.» املساعَي املرأة تقود الحاالت، من كثرٍي ويف الخريي.
العالقات إحدى األطفال عدد يَُعدُّ املخططة، املنح مستشار شارب، لروبرت ووفًقا
األُْرسة قدرة تزداد األخرى، الضوابط تتساوى عندما بالعطاء.3 يتعلق فيما الكربى املؤثرة
قابليًة أكثُر أطفال لديهم ليس الذين فاألفراد األطفال؛ عدد انخفض كلما املساهمة عىل
نطاق يف املتربعني عىل أكثر املبدأ هذا ينطبق ذلك، ومع ممتلكاتهم. من منٍح لتقديم
زادت األرسة، ثراء زاد فكلما الثراء؛ الشديدة باألَُرس مقارنًة واملنخفض املتوسط التربع
بينما ألوالدهم، تركه يودُّون الذي باملبلغ االحتفاظ عىل واألمهات اآلباء قدرة احتماالت

الخريية. لألغراض زيادٍة أي هون يوجِّ

املتطوعني بواسطة التعريف (2-2)

حول املتطوعني من معلومات عىل للحصول وشخصية رسمية غري وسائل عن ابحث
معلومات وتقديم املحتمالت الداعمات قائمة مراجعة منهم اطلب املحتمالت. املتربعات
يعملن ال الالتي النساء عىل التعرف يتم ما غالبًا العطاء. يف ورغبتهن قدرتهن عن
بالود تتسم التي السبل ومن الرسمية. غري التطوع شبكات خالل من فقط البيت خارج
معلوماتهم عىل للوقوف املتطوعني مع فردية شخصية جلسات عقد الرسية عىل والحفاظ

املحتمالت. الداعمات يخص فيما
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تكراًرا األكثر املرأة شكاوى التحية: (3-2)

استخدام بداية ففي مخاطبتها؛ طريقة هي املرأة تواجهها التي املشكالت أكرب من
ومع باملرأة. يتعلق فيما عتيقة قواعد تطبيق يتم كان البيانات، تسجيل يف اآليل الحاسب
زلن ما السن يف املتقدمات النساء بعض كانت العرشين، القرن ثمانينيات إىل الوصول
فكانت املثال، سبيل عىل جونز، سايل من بدًال جونز جون بالسيدة مخاطبتهن يف يرغبن

األعزاء. جونز والسيدة السيد التايل: النحو عىل تبدأ ما غالبًا الرسالة
فحسب، السيدة لقب استخدام لن يُفضِّ ال النساء معظم وأصبحت ، تغريَّ الزمن أن إال
وأعىل الخطاب ظرف عىل — جونز وسايل جون مثل — أسمائهن كتابة لن ويُفضِّ بل

كذلك. نفسه الخطاب
الربيد رسائل طريق عن النساء مخاطبة بشأن الحديثة التحديات حسم يتم ولم
قواعد يف الجنس إىل االنحياز من يتخلصوا أن البرش من األخصائيني عىل يجب لذا اآللية؛
ألن للمنظمات االستجابة عن النساء من الكثري أحجم لقد يستخدمونها. التي البيانات
نظن. قد مما املسألة لهذه حساسية أكثر فاملرأة يُِرْدنَه؛ الذي بالشكل تكن لم التحية
بدراسة القيام فرصة لك أُتيحت وإذا املالحظات، هذه ضوء يف منظومتك إعداد ينبغي

بها. يُدرج بأن جدير التحية موضوع أن ريب فال املتربعات، عن استقصائية
اتجاه هناك يكون منحة، بتقديم املرأة تقوم عندما أنه يف ص تتلخَّ أخرى قضية َة ثَمَّ
هناك يكون ال الغالب ففي منحة، بتقديم الرجل يقوم وعندما باملنحة. الزوج لربط
يربط ال فقد منحة، تقديم عىل كالهما أقدم إذا ما حالة ويف برشيكته. لربطها اتجاه
بشأن الفضل نسبة يعود اإلحصائيات. تشوُّه يف يتسبب قد ما جلَّني؛ السِّ بني العمل طاقم
إىل التقليدي التحيز يتجه وقد الشخصية، التفضيالت إىل آلخر أو لشخص املنحة تقديم
الصعب من والتسجيل، الفضل بنسبة املتعلقة املشكالت، هذه تجعل قد الرجل. اختيار

النسائي. الخريي العمل برامج نجاح أو املرأة لعطاء صحيح قياس إجراء
الالتي النسوة أولئك مع التحيُّز من األشكال هذه تغيري إىل الحاجة ظهرت وقد
الحاسب نظام يعكس هل العرشين. القرن ثمانينيات منتصف يف الرشد سنِّ إىل وصلن
يُنسب أن يف ترغب كانت إذا عما املرأة سل املرأة؟ عند األولويات هذه حقيقة لديك اآليل
مواليد جيل إىل ينتمني الالتي أولئك خاصًة — فالنساء الرجل. مع باالشرتاك الفضل إليها
ثناء توجيه وعدم فرديٍة بصفٍة تقديرهن يتم أن يف يرغبن قد — سنٍّا األصغر أو الطفرة

يقدمنها. منحٍة كل عن مشرتك
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املرأة اهتمامات تشجيع (3)

املسئولة. واإلدارة واالمتنان، الطلب، مراحل تغطية ثم كثب، عن اتصاالتك بفحص نبدأ

االتصاالت (1-3)

املكتوبة، الورقية سواءٌ االتصال، سبل هي املرأة اهتمام لجذب الرضورية الوسائل إحدى
تحليلية دراسة إجراء يجب اإللكرتوني. الربيد طريق عن أو اإلنرتنت، شبكة خالل من أو
الرجل عن ُكتبت التي املقاالت عدد واحرص األساسية نرشتك تصفح إصداراتك. ملحتوى
تؤدي وهي املرأة توضح التي الصور عدد واحرص املاضية، الثالث السنوات خالل واملرأة
تقول وكما واالتصاالت. الشخصية، والعالقات البرشية، الوجوه تحب فاملرأة قياديٍّا؛ دوًرا

منحتي.»4 عليه تؤثِّر الذي البرشي الوجه أرى أن «أريد ِميد: نانيس
الطلب. طريقة وكذا املرأة، اهتمام لجذب األساسية املفاتيح من اللغة استخدام إن
داخل حتى شفهية، أو مطبوعًة كانت سواءٌ اتصاالتك، كافة يف البيع مصطلحات تجنَّْب

الداخلية. اتصاالتك جميع عىل املتربعة اطِّالع إمكانية من التأكد يجب املنظمة.

الفائدة يحقق بما املحتوى تحليل

من تماًما ميشيجان وشمايلِّ ويسكونسن يف االجتماعية للخدمات لوثر منظمة غريت
التنمية ملديري لوثر اتحاد نظَّمها التي املؤتمرات أحد ففي بها؛ الخاص االتصال برنامج
الحصول بمبادئ املعنية الخرباء لجنة تايلور ترأست التسعينيات، أواخر يف التنفيذيني
مدار عىل إصداراتها محتوى تحليَل منظماٍت ثالث من وطلبت النساء، من ِمنَح عىل
النساء أظهرت التي الشخصية الصور عدد التايل: لتحديد املاضية الثالث السنوات

املقاالت. تناولتهن الالتي النساء وعدد فردية، بصورٍة
للخدمات لوثر منظمة يف التنمية مدير الرسون، ديفيد هو اللجنة أعضاء أحد كان
تحليل بنتائج ُصدم وقد التنفيذي. واملدير الرئيس منصب اآلن ويشغل حينذاك، العامة
يف الرجل التنفيذي املدير أبرزت النرشة صفحات فمعظم املنظمة؛5 إصدارات محتوى
يف وضعنا إذا خاصًة صغريًا، النساء عدد وكان أفراد. أو مجموعاٍت مع بعيدٍة لقطاٍت
املوضوَع املرأُة كانت ذلك، إىل باإلضافة املتربعات. للنساء الكبرية املئوية النسبة االعتبار

املقاالت. من قليل لعدٍد الرئييس
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لوجوه ضخمة صوًرا تحوي ألوان أربعة ذات مجلة إىل النرشة بتحويل الرسون قام
عن ومقاالت كبرية صور وضع عن فضًال لآلخرين، العون يد قدَّموا الذين األشخاص
املنح يف ثابتة زيادة املنظمة شهدت التغيري، هذا تطبيق ومنذ عدد. كل يف املتربعات

املتربعات. وأعداد
عمل من جزءًا بوصفه به قمت الذي املحتوى تحليل تمرين «إن الرسون: يقول
فحسب، املرأة مع التواصل تحسني إىل للحاجة أعيُننا يفتح لم املؤتمر يف الخرباء لجنة
والعالقات بالكنيسة، والعالقات واإلعالم، بأكملها، التنمية عملية هيكلة إعادة إىل أدَّى بل
تحليل خالل من ولكن منعزلة، صوامَع املجاالت هذه كانت مىض، فيما كذلك. الحكومية
جمهورنا. إىل نصل لم وأننا طريقها ضلت قد رسائلنا أن عىل أعيُننا تفتحت املحتوى،
تنفيذي رئيس نائب قيادة تحت التطوير مهامَّ لنضع العملية هيكلة بإعادة قمنا كما

واحد.»
عىل التنمية عملية تعتمد أن يجب بمنظمتك. االتصاالت عىل متأنيًة نظرًة ألِق
واملناطق األعمار مختِلف من املتربعون (وكذلك املرأة عن الصحيحة الصورة لنقل املنظمة
كشخٍص تُعاَمل أنها امرأٍة ألي مقابلتك عند تأكد السنوية. تقاريرك تصفح الجغرافية).
بنفس بمنظمتك تُجريها التي التغيريات تكون ال ربما الزوجني. كأحد وليس مستقلٍّ
من وغريها املرأة إىل للوصول إدارتك أسلوب ن وتُحسِّ ستتعلم أنك غري الرسون، جسارة
أطلقت حيث املرأة؛ إىل هة املوجَّ للحمالت بدورها رائًعا مثاًال كري منظمة وتَُعدُّ الجماهري.

النساء.6 لوجوه مقربًة لقطاٍت تعرض التي قوية» «أنا حملة
املباني بصور االكتفاء وعدم األشخاص صور وضع املهم من اإلنرتنت، موقع عىل
والنساء، األقليات، عىل الضوء سلِّط املتربعني، ملفات قسم ويف املرأة. إىل لتصل فحسب
املرأة إىل اإلشارة لتجنُّب يكفي بما حساًسا ُكْن السن. وكبار الشباب من واملتربعني
أفراًدا بوصفهن نساء من عدٍد إىل اإلشارة عليك ينبغي بل الزوجني، أحد بوصفها
غري سخاءً، املجموعات أكثر مستقالٍّ فرًدا بوصفها املرأة املطاف، نهاية ففي مستقلني.

التنمية. عملية جوانب وسائر االتصاالت يف عنها نغفل أننا
والية جامعة مؤسسة رئيس نائب مولني، باتريشيا من النصائح بعض إليك وأخريًا،
من انتقل إصداراتك. يف كثريًا األثر وتناَوِل االحتياج، عن قليًال ْث «تحدَّ للتنمية: أوكالهوما
املؤسسات. مع رشاكاٍت وتكوين أفكاٍر وضع إىل املنح قائمة عن املتربعات مع الحديث

مختلفة.»7 بطريقٍة اللغة واستخدم لِقيَمها، مؤسستك انحياز راجع
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القدوات عرضنماذج

سوف العمل. برنامج عىل املرأة إدراج ينبغي عام، اجتماٍع أو معنٍي مللتًقى تخطط عندما
إىل الناس نظرة يف حقيقيٍّا اختالًفا املتحدثني من متنوعة مجموعة استضافة ق تُحقِّ
إظهار إن ويسكونسن، جامعة مؤسسة رئيس نائب براون، ماريون وتقول منظمتك.

ووقتها.8 أموالها، وتُقدِّر تُقدِّرها، أنك يُبنيِّ عامٍة أدواٍر يف املرأة
هذا عىل املتربعات وإطالع بمؤسستك الخريي العمل يف النساء بتاريخ االرتقاء إن
برنامج باستخدام عروض إعداد ويمكن التشجيع. عملية من آخر جزءًا يُمثِّل التاريخ
السابقة النماذج اعرض املستقبل. آفاق واسترشاف املايض أحداث إلبراز بوينت باور
اإلنرتنت، شبكة عىل موقعك وعىل إصداراتك، يف املجتمع يف مهمة أدواًرا يَْن أدَّ الالتي للنساء
كذلك مؤسستك. يف للمرأة ف املرشِّ املرياث قصصهن تُظهر سوف الشفهية. العروض ويف
واألثر االقتصادية التحديات أوقات خالل العطاء بذلن الالتي النساء عىل الضوء سلِّط
التي ل التحوُّ لحظات ح ووضِّ العصيبة، الفرتات يف مؤسستك عىل منحهن أحدثتْه الذي
األستاذ جودياني، كلري وتشري جديد. اتجاٍه نحو املؤسسَة امرأٍة منحُة فيها نقلْت
األعمال «ريادة كتاب ومؤلفة كونيتيكت، لكلية السابق والرئيس نيويورك، جامعة يف
يف بالفعل قائمة األمثلة هذه أن إىل أقوى»، اتحادات تؤسس املرأة أمريكا: يف االجتماعية
نستلهم أن يمكننا املايض عىل الضوء نسلط إذ وأننا عنها، النقاب يكشف من انتظار

املستقبل.9 روح

التطوعية املشاركة

يكون أن الرضوري «من للتنمية: سميث كلية رئيس نائب جاكسون، باتريشيا تقول
رشكة من مكلينتوك بروس يقول كما املرأة.» إلرشاك نشطة ولجان إدارات مجالس لديك
يف املرأة أرشك بها.»10 فتطالب املرأة أما املشاركة، يف الرجل «يرغب الندي: آند مارتز

القيادية. واألدوار التطوعية الفرص

والتعليم الفعاليات

وتَُعدُّ بالفائدة، مساهمتها عليهم تعود الذين واألفراد بالقضية االرتباط يف املرأة ترغب
فيما واملشاركة التشجيع أنشطة أساس بمنزلة الخريي العمل ثقافة وأنشطة ندوات
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املنقذ مالئكة مدرسة يف التشجيع ُملتقيات أنجح ومن النسائي. الخريي بالعمل يتعلق
منتظمة بصفة بسيطة ِمنًَحا يُقدِّمن الالتي النساء دعوة ملتقى الثانوية املقدسة اإللهي
وايسون، ترايس وتوضح املدرسية. املنح يناقش الذي دوالر) ١٠٠٠ إىل دوالًرا ٢٥٠ (من
هؤالء مثل بدعوة «نقوم قائلة: هذا البنات، بمدرسة املؤسيس التطوير منظمة رئيس نائب
للمتربعات وتتاح أخريات. متربعاٍت من الدراسية املنح تقديم ملتقى لحضور املتربعات
معظم ترغب التمويل. م بُمقدِّ الطالب تربط التي الوطيدة العالقة رؤية فرصة املحتمالت
ذاتها، املنحة عن الحديث يف يرغبن ال فهن املنحة؛ ي ُمتلقِّ من مقربٍة عىل يَُكنَّ أن يف النساء
باملدرسني؟ معَجب هو هل طالبًا. بوصفه ي] [املتلقِّ تجاِرب إىل االستماع يُفضلن ولكن
الثناء إىل باالستماع يرغبن ال الدراسية باملنح فاملتربعات املدرسة؟ يف حياته نمط هو ما

ي.»11 املتلقِّ وبني بينهن عالقة هناك تكون أن يُِرْدَن بل منح؛ من يُقدْمنه ما عىل
الحديث أن كما العمل، طاقم وقت من الكثري يستهلك امللتقى بأن وايسون وتعرتف
ق يُحقِّ األسلوب هذا أن غري الطالب. جميع يجيدها التي املهارات من ليس املتربعات مع
نرغب التي والرسالة مستثمرة، متربعٍة إىل موسميٍة متربعٍة من باملرأة االنتقال يف نجاًحا

دراسية. بمنحة التربُّع خالل من الفرد، يف االستثمار هي توصيلها يف
الدعوة ه وتُوجِّ مستقلني، أفراًدا بوصفهن النساءَ التشجيع فعالياُت تُرشك أن ينبغي
من التأكُّد عىل حرصها املنظمات هذه عن ويُعرف ورشكائهن. أزواجهن بصحبة للنساء
قد ألنهن املشهد عن يَِغبَْن املتزوجات غري والنساء األرامل أن غري الزوجني. من كلٍّ دعوة
وسيلة لتوفري وسيلٍة يف التفكري فينبغي املساء، يف بمفردهن السيارة قيادة يف يرغبن ال
الوصف عىل لالطالع التاسع الفصل (انظر بمنظمتك. امللتقيات لحضور لهن مواصالت

باملتربعات.) الخاصة التعليم لربامج الكامل

النساء من املعلومات جمع

تتعامل ممن املحتمالت املتربعات أو املتربعات النساء عن معلوماٍت عىل الحصول إن
األمر هذا ويَُعدُّ املرأة، إىل للوصول الطرق أفضل تحديد يف يساعدك أن يمكن معهن
دراسٍة إجراء وبإمكانك منظمتك. يف املتربعات لدى االهتمام لتشجيع جيدًة وسيلًة كذلك

املتربعات. عن استقصائيٍة
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إرشاكهن وكذلك النساء من مبارشة معلوماٍت عىل للحصول اليسرية الطرق وإحدى
عدة تشكيل هو املثايل والشكل أ). املصدر (انظر النقاش مجموعات هي أفضل بصورة
املحتملني. العمالء معظم يوجد حيث أو فيها تأثريًا تمتلك التي املناطق يف مجموعات

كيفية عن أساسيٍة معلوماٍت عن تبحث هل ظروفك. مع لتتناسب أسئلتك صمم
ترغب الذي األسلوب عن أسئلة أدرج أفضل؟ بطريقٍة إرشاكهن كيفية أو النساء إرشاك
الخريي للعمل برامج يف البدء يف رغبت وإذا املنظمة. تخاطبها عندما سماعه يف املرأة
مزيًدا أردت وإذا املرأة. تفضلها التي الربامج نوعية عن أسئلٍة بإدراج َفُقْم باملرأة، خاصة
التربعات جمع جهود وصول كيفية عن َفَسْل املنتظمة، التنمية جهود عن املعلومات من
العايل التعليم مؤسسات كافة يف النقاش مجموعات تُستخدم أفضل. نحٍو عىل املرأة إىل
وجدت وقد كونيكتيكت. جامعة إىل وصوًال أوجسبورج كلية من بدءًا حجمها، كان أيٍّا

الفاعلية. شديدة املجموعات هذه أن واملستشفيات الربحية غري املنظمات

االلتزام طلب (2-3)

ملحالت اآلن (اململوكة األمريكية» «الفتاة محالت سة مؤسِّ فروتيش، روالند بليزنت تَُعدُّ
وجمعيات لألطفال، َقيِّمة منًحا قدَّمت وقد اليوم. الخريي العمل رائدات من واحدًة ماتيل)،
وتعتمد املختلفة. والكليات الجامعات من عدٍد إىل باإلضافة التاريخية، املواقع عىل الحفاظ
بشأن بليزنت استشارة تتم عندما النساء. أوساط يف التسويق عىل كليًة األمريكية» «الفتاة
التفاصيل. من بكثرٍي املرأة يمد أن املرء عىل يجب بأنه توضح املرأة، من املنحة طلب كيفية
املنظمة ترعاها أو تدعمها التي املرشوعات يصف مصور ُكتيب تصميم يتم أن وتقرتح
عىل يحتوي مصور» «ُكتيب بتصميم بليزنت تويص الواقع، ويف النساء. عىل ليُعرض

للنساء.12 جاذبًا يكون لكي للمنح فرص
التربعات صندوق خالل من سواءٌ منحة، لطلب زيارتها أو بأُْرسٍة االتصال عند
الزوجني. من كلٍّ من ذلك تطلب أن عليك يتعني الكربى، املنح نظام خالل من أو السنوية
مع بالتواصل قمت وإذا بها. تُخاَطب أن املرأة تريد التي الطريقة من تأكَّد أخرى، ومرًة
يف الزوجني كال مع موعٍد عىل الحصول يف فاجتهد األوىل، الزيارة يف الزوجة) (أو الزوج
وجود يف ذلك يكون أن فحاول املنحة، لطلب شخصيٍة بزيارة قمت وإذا الثانية. الزيارة
فليسنر، بروس يرى وحسبما متكافئ. نحٍو عىل إليهما النظرات توزيع مع الرشيكني
التربعات: جمع حول استشاراٍت تُقدِّم التي فليسنر وايل بنتز لرشكة املؤسس املدير
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املستقبل، إىل يتطلعن وهن العالم تغيري أجل من العطاء إىل يملن النساء أن «ندرك
أو ذكراهم عىل للحفاظ العطاء إىل يميلون — منهم السنِّ كبار خاصًة — الرجال بينما
حاول لذا باملؤسسات؛ مقارنًة البرش عىل تركيًزا أكثر النساء أن كذلك وندرك مؤسساتهم.
بالتواصل الخاص األول الفصل إىل (ارجع حد.»13 أقىص إىل إنسانية قصتك تكون أن

املرأة.) مع
من فتأكَّد املنظمة، اتصاالت شبكة خالل من منحٍة عىل الحصول تحاول كنت وإذا
معلوماٍت َة ثَمَّ أن أو الطالب، شاشة عىل يظهران وزوجها باملتربعة الخاص السجل أن
خريجي من الزوجان وكان ُمعينٍة كليٍة لصالح تتصل كنت وإذا للمكاملة. تمهيًدا مطبوعًة
عامة ِمنًَحا تلتمس وعندما الهاتف. عىل يُجيب الذي الطرف إىل ْث فتحدَّ الكلية، هذه
تجيب التي هي الزوجة بينما الزوج عن تسأل أن الالئق غري من فإنه ُمعينة، لكليٍة
ه وجِّ سخاءً. األكثر الخري ُمحبِّي بني من املتزوجات غري النساء أن تنَس وال الهاتف. عىل

ومستمرة. دائمة بصفٍة منظمتك يدعمن الالتي للنساء طلبك

والشكر االمتنان (3-3)

النساء عىل نفسها املشكالت وتنطبق املنحة؛ بالتماس الخاصة التحية ذلك قبل ناقشنا
سياسة هي ما أخرى. مشكالت َة ثَمَّ تكون أن ويمكن االمتنان، إظهار وقت يحني عندما
من النساء من العديد يشتكي املنح؟ بشأن صاحبته إىل الفضل نسب يف منظمتك

االمتنان. بإظهار يتعلق فيما املنظمات ممارسات
أن هي الجيدة السياسات إحدى الشيك! عىل املكتوب (األسماء) االسم إىل انظر
للمنظمة املقدَّمة املنح كافة يف املشرتكة األطراف جميع إىل الفضل املنظمة تنسب
الفضل عىل الحصول يف النساء أو الرجال بعض يرغب وقد مشرتكة. شيكات بواسطة
لهذه االستثناء لتقديم تستعدَّ أن وعليك طرف، بكل الخاصة السجالت يف وتسجيله كله
تحديد هو هنا بُل السُّ وأفضل بمفرده. شخٍص لكل اإليصاالت تحرير يتعنيَّ كما القاعدة،
ترغب التي أو بها، تُخاَطب أن املتربعة تريد التي الطريقة يوضح رد بطاقة كل يف مربع

خاللها. من الفضل إليها يُنسب أن يف
املنحة. إلدارة الجيدة املمارسات خاصٍة بصفٍة املرأة تُقدِّر الشكر، يخص وفيما
عن يتوقَّ الالتي املتربعات لدى رضوريًة الكبرية املنح استخدام عن املقدَّمة التقارير وتَُعدُّ
حصلوا الذين األشخاص عرضصور ويَُعدُّ والشفافية. باملسئولية التقارير هذه تتميز أن
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خطاباٍت إرسال أن كما املنحة، إدارة يف فعالًة وسيلًة املتربع منحة خالل من مساعدٍة عىل
الخطوات من يَُعدُّ وهبوًطا صعوًدا باألسواق للمنظمة املوقوفة األموال أداء عن للمتربعات
عن سنويٍّ تقريٍر إرسال ينبغي للوقف، صندوًقا السيدات إحدى أسسْت وإذا الجيدة.

االستثمارات. عن تقريٍر إىل باإلضافة الصندوق، استخدامات
ينبغي إذ املتربعات؛ كبار إىل بالنسبة ا جدٍّ فعالًة املبارشة املسئولة اإلدارة وتُعترب
أو املنظمة، رئيس مثل املنظمة من املالئم الشخص واصطحاب شخصيٍّا، لهن تقرير رفع
لحضور دعوة توجيه إن التدريس. هيئة أعضاء من عضو أو العميد، أو اللجنة، رئيس
تقدير محلَّ دائًما يكون مشابٍه ملتًقى أي أو الدراسية الطالب ِلِمنَح السنوي امللتقى
املتربعات؛ أسماء تحوي التي املطبوعة الرشف قوائم تجنُّب ينبغي الرجل. وكذلك املرأة،
الرجال. من كثرٍي عىل تنطبق نفسها والحال يفضلنها، ال النساء من املتربعات فمعظم

االكتفاء تجنَّْب األوىل. التجِربة صاحبات املتربعات إىل خاصًة ترحاب، باقة أرِسْل
استخدام بكيفية وأبلغهن بهن اتصل أو خطابًا إليهن أرِسْل إيصاالت. تسليم بمجرد
ومواقع اإللكرتوني الربيد يكون أن ويمكن بالطبع. النرشة إىل باإلضافة هذا منحتهن،
محدًدا، كنت وكلما املنح. تفاصيل عن للمتربعات تقارير رفع يف للغاية فعاَلنْيِ اإلنرتنت
بها تقوم التي العمليات لصالح عامًة منحًة املتربعة َمت قدَّ إذا وحتى أفضل. ذلك كان

األموال. هذه إنفاق كيفية عن بمعلوماٍت املتربعة موافاة يمكنك املنظمة،

النسائي الخريي العمل عىل الطاقم تدريب (4-3)

خاصٍّ قسٍم وجوَد التوجيه برنامج يف واملتطوعون الجديد العمل طاقم يُقدِّر سوف
التي اإلضافية» والثالثة األساسية الستة «املعايري أدرج الخريي. بالعمل املعنيات بالنساء
النساء إرشاك وكيفية التنمية حلقة عن معلوماٍت قدِّم املرأة. عند العطاء دوافع تُمثل

الحلقة. من مرحلٍة كل عند جيدٍة بصورٍة
النسائي الخريي بالعمل الخاصة العروض يف الزمالء مشاركة طلب سيُساهم
فعىل املوضوع. بهذا يتعلق فيما وغريهم العاملني هؤالء تثقيف يف العمل طاقم وتدريب
العمل طاقم تدريب جلسات بإحدى عرٍض تقديم الزمالء من تايلور طلبت املثال، سبيل
مديرًة تعمل زميلة هناك كانت بهم. الخاص التنمية برنامج يف املرأة إرشاك كيفية عن
األعمال إدارة لكلية النساء تربع عن إحصاءاٍت أجرْت وقد األعمال، إدارة بكلية للتنمية
ألشخاٍص أرامل عدة متربعًة عرشين أكرب بني من أن — الشديدة لدهشتها — ووجدت
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ذكًرا خريج، يُتوىفَّ عندما أنه االستقصاء من مزيد أظهر وقد الكلية. هذه يف تخرَّجوا
قيد عىل يظل الذي الطرف يتلقى وال الربيد، قائمة من تلقائيٍّا يسقط فإنه أنثى، أم كان
بالتحليل املديرة قامت أن وبعد الكلية. إصدارات — متربًعا كان ولو حتى — الحياة
الزوجة أو الزوج يستمر بحيث السياسة؛ تغيري تم قد أنه من تأكَّدت لربنامجها، الذاتي

الربيدية. ورسائلها الكلية مجلة ي تلقِّ يف الحياة قيد عىل تزال ال التي
العمل يف متخصصني خارجيني مستشارين إىل حاجٍة يف منظمتك أن تكتشف قد
ر يوفِّ فقد املحدودة، امليزانية من الرغم وعىل بالتدريب. القيام أجل من النسائي الخريي
ونقل النقاش مجموعات طاقم جهود مساندة خالل من أمواًال عليك املستشارون هؤالء

الالزمة. الخربة

املنح من مختلفة أنواع تأمني (4)

التربعات صندوق وهي: دعامات، ثالث من التنمية لربنامج التقليدية البنية تتألف
إضافية فئًة النهائية املنح وتَُعدُّ املخطط. والعطاء والحمالت، الكربى واملنح السنوية،
وقد بتقديمها، املتربعون يقوم التي األضخم املنح فئة ضمن وهي للنقاش، مطروحة

واملخططة. الكربى املنح من مزيًجا تكون

يشء كل يبدأ هنا من السنوية: التربعات صندوق (1-4)

والربيد اإللكرتوني، الربيد هي اليوم السنوية التربعات مع للتواصل التقليدية الوسائل إن
كما كبريًا، تزايًدا اإلنرتنت عرب التربع معدالت وتشهد الصندوق. اتصاالت وشبكة املبارش،

جاريًا. زال ما اتصاٍل وسائل بوصفها وتويرت فيسبوك تطبيقات استكشاف أن
وجزء األولويات. قمة عىل السنوية التربعات لصندوق دائمات متربعات إيجاد يأتي
بقائهن. معدل انخفاض يف يتمثل املتربعات هؤالء عدد بزيادة املتعلق التحدي من
قائًال: األمَر ويسكونسن، جامعة مؤسسة يف التنمية مديري كبري ويرب، إريك ويوضح

وال التايل، العام يف بالتجديد األوىل التجِربة صاحبات املتربعات معظم تقوم ال
بمعدالت السيئة اإلحصائية األعداد هذه قارن باملائة. ٣٠ بقائهن معدل يتعدَّى
أكثر إىل يصل الذي — فأكثر متتابعٍة سنواٍت لخمس املستمرات املتربعات بقاء
املتربعات عن املسئولة باإلدارة يتعلق فيما باجتهاٍد العمل إىل نحتاج .٪٨٥ من
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املنظمات تبالغ أن الشائع فمن ذلك، ومع األوىل. التجربة وصاحبات الشابات
بعض أن مسامعي إىل نما وقد األوىل. املنحة بعد املنح التماس يف الربحية غري
من أكثر األوىل التجِربة صاحبات املتربعات من املنح بالتماس تقوم املنظمات
كان أقل، االلتماسات عدد كان كلما أنه أزعم أن وأستطيع العام. يف مرًة ثالثني
الوقت عىل الرتكيز طريق عن االلتماسات عدد بتقليص قمت فإذا أفضل. ذلك
توفري فسيمكنك العطاء، هذا تقديم وأسلوب العطاء املتربعات فيه ل تُفضِّ الذي
يف امُلِيض من فبدًال استنزافها. إىل يؤدي الذي املتربعة» «إجهاد وتجنُّب املال
خالل من املتربعة من التقرب كيفية يف ابحث اْلتماس، بعد اْلتماٍس تقديم
التي املنحة أثر تربز هل املناسب؟ الوقت يف معها تتواصل هل املسئولة. اإلدارة

ملموسة؟14 اآلثار هذه هل املتربعة؟ من عليها تحصل

املتربعة من املنحة فيه تلتمس وقٍت أفضل إن األمر. يف ما أهم هو التوقيت نعم،
َفاسأل ممكنًا، ذلك كان ومتى السابق. العام يف فيه تربَّعْت الذي تقريبًا نفسه الوقت هو
فإذا الطلب. أسلوب وكذا االلتماس، فيه يُطلب أن فيه ل تُفضِّ الذي الوقت عن املتربعة
مساهمٍة عىل للحصول كبري احتمال هناك فسيكون رغباتها، واحرتمَت بقيادتها سلَّمَت

جديدة.

محددة ملرشوعات منًحا اطلب

رسائل استخدامك من تأكَّد منظمتك. يف املنح والتماس االتصال إجراءات كافة افحص
الحياتية املرحلة إىل انظر ولكن السن، إىل دائًما تنظر ال الجنسني. بني الفوارق تُراعي
املنحة، طلب مرحلة بداية «يف محددة: طلبات بتقديم ويرب ويويص الخامس). (الفصل
وبروح قه. تُحقِّ سوف وما األموال استخدام كيفية عن محددة وأمثلًة أولوياٍت أدرج
ادرس عليها. املتَفق باألولويات ربطها مع للمتربعة النتائج ارشح املسئولة، اإلدارة

به.» والتزم املتربعة لدى ل املفضَّ االتصال أسلوب
الثانوية املقدسة اإللهي املنقذ مالئكة مدرسة رئيس نائب وايسون، ترايس وتؤكد
صندوق مرشوع تحديد فكرة عىل مجدًدا ويسكونسن، ميلووكي، يف املؤسيس للتطوير

املرأة: من املنحة طلب عند السنوية التربعات
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بدوٍر ويقمن نصابها يف األمور وضع يف يرغبن الكليات خريجات أن اكتشفنا
املرأة تفكر أن الصعب من التشجيع، مرحلة بداية يف املشكالت. حل يف مؤثٍر
رسالة تبث أن املؤثر غري ومن الكبرية. املنح مستوى عىل الكيل، املستوى عىل
الصغرية املنحة كانت إذا ما تعرف أن تريد فاملرأة الكبرية؛ املنح تأثري عن
«سد يف منحتها تؤثر أن يمكن كيف تعرف أن تريد كما أثًرا، ترتك سوف
العامة، األشياء بشأن حواٍر يف تدخل قد معني. موقٍف إصالح أو الثغرات»
عىل دراسية منحٍة عىل حاصل شخٍص عن تفاصيل إعطاء إىل بحاجٍة أنك غري
مثل املتلقي، عن معلوماٍت عىل الحصول يف املتربعة املرأة وترغب املثال. سبيل
تُكوِّن أن عليك يحرضها. التي والدورات بها، يرتبط التي واألندية األقارب،

بمساعدته. هي ستقوم الذي الشخص عن املتربعة ذهن يف صورًة

املتربعات عن استقصائية بدراسة قم

أو سنوية، منح عىل الحصول أجل من وتنميتها املتربعات دوافع معرفة طرق إحدى إن
املبارش، الربيد خالل من املتربعات عن استقصائية دراسة إجراء هي كربى، منح حتى
والتعرف للعطاء املتربعات دوافع اكتشاف وبإمكانك اإللكرتوني. الربيد أو الهاتف، أو
املتربعة أِرشك بهن؟ تتصل أن يُِرْدَن كيف منظمتك. مع الحالية املبارشة عالقتهن عىل
بالتحديد: تفضله الذي االتصال أسلوب عن سؤالها طريق عن املنح التماس عملية يف
عىل الحصول توقع الشخصية. املقابلة أم اإللكرتوني، الربيد أم الخطابات، أم الهاتف،
املتربعات بني ارتباط هناك الحقيقة، ويف املتربعات. من باملائة ٣٠ إىل ٢٠ من استجابٍة
لورانس ويعلق العطاء. يُقدِّمن الالتي واملتربعات االستقصائية للدراسات يستجبن الالتي
مالحظاتنا «إحدى قائًال: ذلك عىل األهداف لتحليل بالكبود رشكة يف املنتدب العضو هينز،
ملاذا؟ واحد. إىل اثنني بنسبة االستقصائية الدراسات لهذه استجابًة أكثر املرأة أن هي
مستًوى إىل يتطلعن فهن التطوع؛ إىل ميلها إىل عامٍّ بوجٍه للمرأة السلوكية األنماط تشري
مع تتوافق النتائج وهذه بالرجال. مقارنًة الربحية غري املؤسسات مع املشاركة من أعىل
تقوم التي املنظمات وتحافظ أكرب.»15 بصورٍة يشاركن فالنساء التطوعي؛ العمل نتائج
أقدمت وإذا بالعطاء. املبدئي االلتزام عقب العالقات عىل منتظمة استقصائية بدراسات
التربعات. يف ع تتوسَّ أن املحتمل فمن األولية، املنح عقب استقصائية دراسة عىل منظمتك
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عمًقا أكثر والتزامات حوارات الكربى: املنح (2-4)

الزمن؛ عرب عالقة بناء الكربى املنح بشأن املحتمالت املتربعات النساء مع العمل يتضمن
أو سابق عطاء ِسِجل هناك يكون أن دون ملنظمٍة كربى منحة تقديم يتم أن النادر فمن

باملؤسسة. سابقة عالقة
منها؛ املنحة طلب هي املرأة لدى الكربى املنح تقديم يف الرضورية النقاط وإحدى
الزوجني زيارة أحيانًا الصعب من منها. تُطلب ال املنحة بأن تشعر زالت ما فاملرأة
بزيارات القيام من تتمكَّن لم إذا محتمًال منفرًدا عميًال بوصفه شخص كل فعاِمْل مًعا،
أن ويمكن مكتبها، يف والزوجة مكتبه يف الزوج بزيارة قم املثال، سبيل عىل مشرتكة.
العمل قرارات خالل ومن مًعا. موجودان وهما بمنزلهما مساءً التالية الزيارة تكون
عطاء آليات ادرس الزوجية، بيوت يف مشرتكة بصفة اتخاذها يتم التي الكثرية الخريي
فاملرأة الرشيكني. من كلٍّ مشاركة من وتأكَّد كبريًا، دوًرا املرأة فيها تلعب التي الزوجني
واطلب التطوُّعي العمل بتعزيز قم كربى. بمنحٍة التقدُّم قبل املنظمة يف االنخراط تريد

والحمالت. اإلدارات بمجالس العمل املرأة من
وجه عىل واالستماع واالستماع، الحوار الكربى باملنحة الخاصة املحادثة تتضمن
التي املجتمعية املشكالت عن َسْلها كلماتها. جانب إىل املرأة بأحاسيس اهتمَّ الخصوص.
تجنَّب ِقيَمها. إىل وأنصت عاطفتها عىل ركِّز غريها. من أكثر حلوٍل إىل تحتاج أنها تعتقد
يشءٍ عىل اسمها تضع أن تسألها أو آخر شخٍص منحة مع مقارنٍة عقد منها تطلب أن
تشرتك كيف بنيِّ املنظمة. برسالة ِقيَمها واربط اهتماماتها إىل استمع ذلك، من وبدًال ما.

أفضل. عالٍم أجل من املنظمة مع

املتزوجات غري النساء

وقد املتزوجات. غري النساء الكبرية املنح لتقديم املستهدفة الجماهري رشائح أفضل من
إىل ميًال أكثر املتزوجات غري النساء أن الخريي العمل مركز أجراها دراسة أوضحت
العمل مركز يف التنفيذي املدير روني، باتريك ويقول املتزوجني. غري الرجال من التربع
كما الرجال.» به يتربع ما ضعَفي يقارب بما املتزوجات غري النساء «تتربع الخريي:
ونظًرا املتزوجني.16 أو املتزوجني غري الرجال من أكثر يتربعن املتزوجات النساء أن
فيه، مرغوبًا جمهوًرا يُمثِّلن أطفال) لديهن ليس من (خاصًة املتزوجات غري النساء ألن
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عالقتهن يُقدِّرن وسوف تنفيذية، وظائف يشغلن ال ُكنَّ ولو حتى زيارتهن، عىل احرص
املؤسسة. مع

املعيشة أثناء الوقف

شيوًعا األكثر والطريقة الوقف. أو املطلق العطاء بتشجيع قم الكربى، باملنح يتعلق فيما
تنخفض فعندما ذلك ومع السعر. املرتفعة األسهم خالل من هي الوقف صناديق إلنشاء
املحتملة املتربعة من اطلب املنح. هذه تقديم يف رغبًة أقل املرأة تصبح األسهم، قيمة
ثالث ملدة بذلك تعهدت وإذا الوقف. لصندوق دخٍل بمنزلة يكون املال من مبلٍغ تقديم
الثالث. السنوات لفرتة الدراسية املنحة عىل اسمها تُسجل أن الفرصة فامنحها سنوات،
الدراسية املنحة تستمر حتى املخططة منحتها يف الوقف أصل إدراج دراسة منها اطلب

حياتها. نهاية بعد
ربحية، غري ملؤسسٍة مرشوٍع أي عىل ينطبق أن املعيشة أثناء الوقف ملفهوم يمكن
تقوم ما دقائق معرفة يف املرأة ترغب هنا. األساسية النقطة هو املرشوع وتحديد
التربع تريد ال فهي معني؛ مرشوٍع لتمويل الفرصة أعطها التفاصيل. أدق أي بتمويله،
فرٍد معاونة عن ينتج الذي الشخيص الرضا أجل من وإنما العام، التقدير أجل من
معاًقا. طفًال تتبنَّى لكي ألرسٍة فرصٍة توفري أو النقية، باملياه فقريٍة قريٍة إمداد أو ما،
إلرشاك ممتازة طريقة إنها املنحة. أثر عن استطاعتك قدر التفاصيل من الكثري اعرض
انخفاضسوق أو ارتفاع عن النظر برصف املنظمة، مع وإحساساتها باهتماماتها املرأة

األسهم.

الكربى التربعات زيادة

وقد الحاليات. املتربعات مع التفاعل خالل من الكربى التربعات حجم زيادة يمكن
التطوعي، العمل ومنهجية االستقصائية، الدراسات مع التجاوب التفاعل هذا ن يتضمَّ

الشخصية. والزيارات
املئوية النسبة أن يف املاضية، عاًما عرش الخمسة مدى عىل السائد االتجاه تَمثَّل
املؤسسات وتحصل هينز. يرى ما وفق النساء، من هي املحتملني العمالء من األكرب
محتملني عمالء يُشكِّلن النساء أن إدراك من تُمكِّنها أفضل معلوماٍت عىل الربحية غري
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فيما الرجال من أفضل عمالء النساء أن كما املخطط. والعطاء الكربى للمنح ممتازين
السنوية. للدفعات املصاحب األمان لن يُفضِّ حيث السنوية؛ التربع بدفعات االلتزام يخص
استمرارية عىل الحفاظ يف الكربى املنح تنمية يف أهميًة األكثر القضايا إحدى وتتمثل
بهم املعرفة تزداد الذين األشخاص مع أعمق محادثاٍت يف ينخرطن فالنساء العمل؛ طاقم
يف هابرت لني أجرتْها لدراسٍة وطبًقا العمل. طاقم تغيري تجنُّب املهم فمن الزمن. بمرور
العالقة هو للمنح املرأة تقديم أسباب أحد فإن نوتردام، جامعة خريجي عىل ٢٠٠٩ عام
برعاية الخريي العمل مركز أجراها دراسة أظهرت وقد التنمية.17 مسئول وبني بينها
الخرباء أكثر من تَُعدُّ الخريية املؤسسات عمل أطقم أن ،٢٠٠٩ عام يف أمريكا أوف بنك

الخريية.18 األنشطة تخص قراراٍت اتخاذ يف املتربعات معاونة يف أهميًة
الكربى املنح من كبريٌ جزءٌ كان املايض يف أنه شارب روبرت يوضح وكذلك
تكوين عىل هؤالء دأب وقد أَُرس. لديهم ليس الذين واملثليات املثليني من يأتي واملخططة
املجتمعات تقبُّل تنامي ومع لفظتهم. التي األَُرس لتعويض الخريية الجمعيات مع عالقاٍت
تزايد ومع الربحية. غري للمؤسسات املقدَّم عطاؤهم قلَّ وأطفالهم، واملثليات للمثليني

بهم. الخاصة العطاء أنماط يف املجتمع باقي حذَْو يحذون أنهم بدا َقبولهم، درجة

الكبرية الدفعات التربعات: لجمع املكثفة الحمالت (3-4)

دافعٍة وقوٍة فوريٍّ تحرٍك خلق عىل الربحية غري املؤسسات تُعني التربعات جمع حمالت إن
الجنسني بني الفروق بإقرار الخاصة املتميزة املبادئ استخدم العطاء. طلب أجل من
املرأة. إلرشاك رائعة فرًصا الحمالت وتتيح ومخططة. وكربى، سنوية، ِمنٍَح عىل للحصول
ا خاصٍّ اهتماًما أظِهر املتطوعني، إلرشاك خاصًة فرصًة تتيح الحمالت ألن ونظًرا
التطوعية الوظائف إحدى الحمالت قيادة تَُعدُّ للحمالت. قائداٍت للعمل النساء بتوظيف
الربحية، غري املؤسسات تُنظمها صغريًة حمالٍت النساء تقود الكربى. األهمية ذات
املرأة من األدوار هذه أداء طلب ويبدو الكربى. الحمالت يف املقدمة نحو ببطءٍ ويتقدَّمن
يف املرأة ودور الخريي العمل مستقبل لخدمة بمكاٍن األهمية من ذلك عىل وتشجيعها
فيما املرأة قطعتْها التي الخطوات أحدث من واحدٌة الحمالت قيادة إن حيث املجتمع؛

بالقيادة. يتعلق
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قيادتهن عىل األمثلة بعض وإليك البالد. أنحاء كافة يف حمالٍت املرأة تقود واآلن،
البارعة: التطوعية

حملة استغلت للتطوير، املساعد بوردو جامعة رئيس نائب أُلتينكيمر، شرييل •
مستًوى عىل للمتربعات اجتماعاٍت إطالق يف للمساعدة التربعات لجمع مكثفة
مع االجتماعات من الكثري َعقَدِت وقد البالد.19 أنحاء يف مختارٍة مدٍن يف راٍق
بعضهن وتواُصل الجامعة رئيس مقابلة فرصة لهن وأتاحت املتربعات، كربيات

بعض. مع
يف الخريي العمل مجال يف وناشطة سابق مدينة مجلس عضو بيكاس، جوي •
اليهود. لقضايا التربعات جمع يف فعاًال عنًرصا تمثل كاليفورنيا، أنجلوس، لوس
ووكاالت اليهود، معابد لصالح الحمالت قيادة يف بارًزا دوًرا للمرأة إن وتقول

اليهودية.20 االجتماعية الخدمة ومؤسسات
جامعة لصالح التربعات جمع حمالت آخر رئاسة يف اشرتكت ماكوج بيث •
الربيطانية كولومبيا جامعة رئيس نائب مايلز، باربرا عملت وقد فلوريدا.
فلوريدا. جامعة يف عملها فرتة أثناء ماكوج مع الخريجني، ومشاركة للتطوير
منصب وشغلت ممتازة. وقائدًة أفراٍد توظيف خبرية ماكوج «كانت مايلز: تقول
منصٍب يف كانت ثَمَّ ومن فلوريدا؛ يف واكوفيا رشكة لدى التنفيذيني املديرين كبري

باآلخرين.»21 االتصال عىل ساعدها متميٍز
لصالح ا جدٍّ ناجحة حملة املرأة تربُّعات صندوق شبكة دشنت ،٢٠٠٦ عام يف •
املاليني»، يُحرِّكن «النساء اسم تحت املعمورة أنحاء يف تربعات صندوق ١٤٥
أكثر. أو دوالر مليون قيمتها بِمنَح التربُّع عىل التشجيَع هو الحملة هدف وكان
وقامت هانت، وسواني هانت الكيل هيلني األختني من بِمنَح الحملة انطلقت وقد

العالم. أنحاء جميع يف النساء من قادة بتوظيف
حملتني ترأست التي أمريكا يف الوحيدَة املرأَة ليفيت مادي الراحلة كانت •
من واحٍد عقٍد خالل أكثر أو دوالر مليون ١٠٠ بقيمة التربعات لجمع متتاليتني
بمبلغ مادي ساهمت ذلك، إىل باإلضافة أمريكية. جامعٍة أو كليٍة لصالح الزمن

دريك. جامعة لصالح حمالت يف دوالر ماليني ١٠
لألطفال، كولومبس مستشفى لحملة املتطوع الرئيس وولف إِزايل آن كانت •

أوهايو. بوالية
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الدائم املرياث املخططة: املنح (4-4)

فالعمل البرش؛ حياة بها تتصف التي التعقيدات م تتفهَّ أن «عليك شارب: روبرت يقول
السواء عىل واملرأة والرجل املنحة. بطلب يتعلق مثلما الشكر بتوجيه يتعلق الخريي
الخريية الجمعية يتذكَّران كما حياتهما، فرتة أثناء دائمة بصفٍة يشكرهما من يتذكَّران
األرسة من كفرٍد الجمعية يعامالن سوف ثَمَّ ومن الواحدة؛ األرسة معاملة تُعاملهما التي

الوصية.» تحرير عند

املجهولون املتربعون

األساسية لالحتياجات تربعات عىل الحصول بغية جديدة خريية جمعيات تأسيس مع
إىل النساء اتجهت املجتمعية، املؤسسات وبعض الخريية، للخدمات الوالء مؤسسة مثل
الهوية املجهولة املنح عززت األخرية، السنوات ويف قبل. ذي من أكثر هوياتهن إخفاء
يف النساء تقودها وكانت العايل، التعليم ملؤسسات تقديمها تم التي الصيت والذائعة
عدد يف كبريًا انخفاًضا شارب الحظ وقد الهوية. املجهولة التربعات مفهوَم ،٢٠٠٩ عام
الشك انتابه وقد .٢٠٠٩ عام يف الخريية الجمعيات إىل باإلرث الخاصة الوصايا إخطارات
يف الرغبة لديهن ليست ُمسنَّات نساء اإلخطارات إرسال عن املحجمات من كثريًا أن يف
استنزاف مخافة لإلرث وصيتهن عن الجمعيات بهذه العاملني املعنيني املستفيدين إبالغ
اهتمامك موجًها عملك، يف استِمرَّ للصدقات. منها يشءٍ بقاء وعدم الوفاة قبل أصولهن
أغلب يف عدة. أعواٍم مدار عىل ملنظمتك دائمة بصورٍة يتربعن الالتي النسوة لهؤالء

وصيتهن. يف منظمتك إدراج إىل الشخصيات هذه مثل تتَّجه األحيان،

النساء إىل زيارات تنظيم

املخطط: والعطاء املرأة بشأن النصيحة هذه مولني باتريشيا تُقدِّم

ما وغالبًا مًعا، بالزوجني اتصاالتك اجعل وزيارتهن. النساء مهاتفة تخَش ال
تخَش ال وأخريًا، الزيارات. هذه يف آخر تنمية مسئول اصطحاب مفيًدا يكون
بأي إبالغك عن النساء تحجم ما فكثريًا … باملمتلكات التربع موضوع طرح
أكثر يَِمْلَن بل املراقبة، تحت يَُكنَّ أن يف يرغبن ال فهن أرصدتهن؛ عن معلوماٍت
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ي واهتمِّ بنفِسِك، ي «اهتمِّ عطائهن: بشأن املنهج هذا اتبع هوياتهن. إخفاء إىل
تحدَّث لِك.» أهميًة تُمثل التي الخريية بالجمعيات ي اهتمِّ ثم تحبينهم، بمن

األخرى. الخريية الجمعيات تجاه سخائهن عن

املتزوجات، غري النساء املخطط بالعطاء الخاصة منشوراتك تربز أن عىل احرص
عن يعلنَّ أن باستمراٍر النساء من اطلب اإلناث. أو الذكور من املتزوجني فقط وليس
تشجع وسوف االجتماعية. باألدوار القيام حيث من بها يُحتذى نماذج يُكنَّ وأن عطائهن

ُقدًما. امُلِيض عىل اآلخرين املخططة املنح بتقديم الخاصة النماذج هذه
وكذا إرثها من بالتربعات التوصية ل تُفضِّ املرأة أن يبدو إنه هينز لورانس ويقول
أفضل العطاء من املتواصلة السنوات أن عىل ويتفق السنوية. التربع دفعات إىل اللجوء
مبكرة، سنٍّ يف إلرثهم التخطيط يف الناس من الكثري يبدأ املخططة. املنحة عىل مؤرش
شبابًا األكثر النساء إىل للوصول تجتهد أن عليك الخمسينيات. إىل األربعينيات من
الصغرية الربحية، غري املؤسسات عىل ذلك وينطبق معهن. املخطط العطاء مسألة وبحث

أحجامها. بكافة املنظمات عىل الجنسني بني الفوارق وتنطبق السواء. عىل والكبرية
والرجال النساء عىل ذلك ويرسي أرسته، وأعضاء املتربع أطفال مقابلة دائًما اقِرتْح

والنهائية. املخططة املنح نشاط من أصيًال جزءًا اإلجراء هذا ويَُعدُّ سواء. حدٍّ عىل

املخطط للعطاء متميزين مانحني بوصفهم املتطوعون

عمرهم من والخمسينيات األربعينيات يف التطوعي العمل يبدءون الذين األشخاص يرتبط
لهم يسمح وضٍع يف ليسوا ألنهم يتطوعون إنهم األفراد يقول قد املخطط. العطاء بسلوك
تقديم إىل واملتطوعني واألعضاء املانحني من املخلصون ويميل املال. من بكثرٍي بالتربع
للمؤسسة، متميز يشءٍ تقديم يف يرغبون فُهم سنوية، تربع دفعات أو مخطط عطاءٍ
اإلرث وصايا إن هينز ويقول كبري. بمبلغ شيك لكتابة باالطمئنان يشعرون ال ولكنهم
للمنحة األفضل املحتمل واملرشح املتربعني. لهؤالء يسرية منًحا تَُعدُّ السنوية والدفعات
األمد طويلة بعالقٍة تتمتع أو املنظمة يف تنخرط التي املرأة هو املخططة واملنحة الكربى

لديها. دائمة متربعة تَُعدُّ و/أو معها
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الخريي للعمل التخطيط النهائية: املنح (5-4)

التنمية مرحلة يتجاوز راٍق مستًوى إىل لتصل الخريي العمل تخطيط عملية تطورت لقد
الكربى باملنح يتعلق فيما واألرس والرجال النساء مع العمل وعند التربعات. وجمع
ِقيَم عن مفيد حوار هناك يكون أن يجب — النهائية املنحة خاصة وبصفٍة — املخططة
عىل االطِّالع عىل التنمية مسئويل تشجيع رضورة مولني وترى الذاتية. والُهِوية الحياة
عالقاٍت تكوين عىل التنمية مسئويل نُشجع أن «علينا وتقول: السابقة. التربعات» «قائمة
ارتباط كيفية نُحدد أن نستطيع ذلك، وبعد األساسية. ِقيَمها إىل واإلنصات املتربعة مع

باملتربعة.» وأثرها املنظمة
من الكربى املنح ومسئولو الرئيسية، املنح ومسئولو املخطط، العطاء مسئولو يعمل
ويبحثون املرأة، لدى أهميًة الِقيَم أكثر عن الكشف أجل من املتربعات مع الخربة، ذوي
يصبح العمل وهذا أفضل. عالم إيجاد يف املتمثل املتربعة حلم لتحقيق وسيلٍة أفضل عن
باستشارة يقومون فهم معينة؛ عقيدة لديهم البعضممن نظر يف األموال» «وزارة بمنزلة
بالنسبة أما الحياة. جوانب من مهم آخر جانٍب بأي يتعلق فيما أو يديرونه فيما املتربعني
أشبه العمل فيكون باملنح، الخاص الراقي املستوى هذا عىل يعملون الذين اآلخرين إىل

املتربعة. لدى الخريية األنشطة يف خبري أو مؤتمن مستشار بوظيفة
الذي املؤتمن الخبري املتربعة وتُقدِّر املال. عن الحديث الناس من الكثري يخىش
فائدًة األعمال أكثر بعض وتنشأ الخريية. أعمالها بكافة يتعلق فيما اهتماماتها عن يُعربِّ
واملتربعات التنمية مسئويل بني تتم التي الحوارات خالل من التنمية مجال يف وتميًزا

املتميز. العمل هذا بروعة فاستمتع أفضل. لعالم املشرتكة رؤيتهم بخصوص

الِقيَم عن أسئلة طرح

«الثروة كتاب ومؤلف هارفرد جامعة يف الخريي العمل خرباء كبري كولري، تشارلز ه يوجِّ
إلني وتستخدم املستقبل.22 ر تصوُّ عىل ملعاونتهم للمتربعني األسئلة من سلسلة األرس»، يف
سلسلة الخريي، العمل خرباء من وغريها الخريي، العمل مبادرة منظمة رئيس ريمر،
وهي التطور»، «موارد وتويص املتربعات.23 من األفكار الستخالص األسئلة من مشابهة
األهداف عىل الرتكيز عىل ملساعدتهن للمتربعات واحد سؤال بتوجيه التعليم، لتنمية رشكة

لديك؟»24 معنًى ويُمثل بأموالك تفعليه أن تريدين الذي اليشء «ما املدى: البعيدة
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القرارات املايضعىل يف األَُرسية العالقات تأثري كيفية فهم يف املتربعني كولري ويساعد
باون» أرسة «نظرية يستخدم وهو واملمتلكات. الخريي والعمل باملال املتعلقة الحالية
حتى بوضوح لهما مهم هو ما فهم عىل الزوجني ملساعدة باألرسة خاصة بيانية ورسوم
واألطباء املستشارون ويستخدم البالغني. أبنائهما مع تفصيلية حواراٍت إجراء من يتمكَّنا

األرسة. ديناميكيات لتحليل باون» «نظرية النفسيون
ذلك كولري ويوضح خاصة. بصفٍة النساء لدى اإليجابي صداها الحوارات لهذه
األَُرسى التخطيط تتناول التي الحوارات يف انخراًطا أكثر النساء تكون ما «غالبًا قائًال:
خربتي، خالل ومن القضية. لُبِّ عىل الرتكيز إىل يسارعن ما وعادًة بنشاط، املدى البعيد
العالقات تلك وتأثريات األَُرسية العالقات يف الدقيقة للفوارق تفهًما أكثر النساء أن وجدت

عام.» بوجٍه األرسة برفاهية يتعلق فيما
لدى واملرياث الحياة قيم عن مطوًال نقاًشا الخريي العمل تخطيط عملية وتتضمن
قد الحاالت، بعض يف النقاش. هذا يف للمتربعة الكلية الخريية االهتمامات ارشح املتربعة.
املتربعة ترغب وقد الربحية، غري املؤسسات سائر عن معلوماٍت عىل الحصول منك يُطلب
الخاصة البيانية والرسوم الخريي العمل تخطيط عملية وتَُعدُّ عنها. هويتها إخفاء يف

لديك. أهميًة األكثر املتربعني إرشاد يف مفيدًة باألرسة
أن األرجح عىل تجد وسوف املتربعات، مع موسٍع حواٍر إجراء عند بالثقة تمتع

معك. التحدُّث يف ورغبًة استعداًدا لديهن

معلوماترسيعة (5)

العطاء زيادة طريق عن راسخ مايلٍّ مستقبٍل ضمان إىل الربحية غري املؤسسات تحتاج
تحليل هي األوىل الخطوة فإن املرأة، من املنح من مزيٍد عىل وللحصول املرأة. من املقدَّم
نحٍو عىل املنتَهجة واإلجراءات املمارسات مجموعة تنقيح ثم التنمية، عملية يف مرحلٍة كل
من التنمية لعملية الدقيقة املؤسسية املراجعة أن كما أفضل. بصورٍة باملرأة يربطها
بني الفوارق مراعاة منهجية تحسني شأنها من مجاالٍت عن النقاب تكشف أن شأنها

الجنسني.
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، ثَمَّ ومن أفضل؛ بصورٍة باملرأة وربطه التنمية عملية من جزء كل تحسني وينبغي
التالية: الخطوات دراسة عليك

عىل ظروفها وبحث املرأة مخاطبة من التأكُّد البيانات: أنظمة ومراجعة استيعاب (١)
مالئم. نحٍو

املرأة: اهتمامات تشجيع (٢)
مواقع يف النساء وأبرز الجنسني، بني الفوارق تُراعي اتصال وسائل استخدم االتصال:

القيادة.
النساء. لجذب التشجيع وأنشطة التطوع فرص حدِّد املشاركة:

ومجموعات االستقصائية الدراسات خالل من آرائهن عن النساء َسِل املعلومات: جمع
النقاش.

قم بها؟ يتأثر الذي من املنحة؛ ألثر الشخيص الجانب عىل ركِّز املنحة: طلب (٣)
ممكنًا. ذلك كان متى الطلب عملية يف الزوجني كال أرشك دعمهن. واطلب النساء بزيارة
شخصية. شكر برقيات أرِسل النساء. إىل الفضل يُعزى أن من تأكَّد االمتنان: (٤)

قدمنها. التي املنح نتائج لهن وأبِرْز مفيدة بتقارير النساء زوِّد املسئولة: اإلدارة (٥)

من املنح من مختلفة أنواٍع عىل الحصول محاولة عند بكفاءٍة العمل عىل احرص
التربعات، لجمع املكثفة والحمالت الكربى، واملنح السنوية، التربعات صندوق النساء:
تخطيط عملية أثر يظهر للتمويل. محددًة مرشوعاٍت النساء عىل اعرض النهائية. واملنح
عند أكرب بدرجٍة األرسة، وآليات ِقيَمهم تحديد عىل املتربعني تساعد التي الخريي، العمل

املرأة. مخاطبة
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السابع الفصل

القرار اختاذ يف املرأة إرشاك

التوازن د تُجسِّ فهي قوة؛ أكثر املجتمعات تصبح كي والكثري الكثري املرأة تفعل
متعاون كائن وهي معتقداتها، أجل من وتناضل والعاطفة، القوة بني الدقيق

نصابها.1 يف األمور يضع كيف يعرف بقوٍة

منظمة بني رشاكة الخريي»، العمل يف «املرأة
املجتمع ومؤسسة ميدالندز بمدينة واي يونايتد
كارولينا ساوث كولومبيا، يف كارولينا بوسط

أن اكتشفُت وقد للغاية. مهمة الخريي والعمل للمال املرأة رؤية أن أعتقد
أموال.2 من تُقدِّمه ما بكثرٍي تفوق املنظمة دعم يف املرأة تُضفيها التي القيمة

العمالء الستشارات بريدج سيلفر رشكة رئيس ثورن، دون

ترافريس مقاطعة مفويض مجلس يف شو-هاردي انتخاب تم السبعينيات، أوائل يف
منطقة وهي ترافريس، مدينة يف الرجال، من تقريبًا أعضائه كل كان الذي الكربى،
باملجلس الرجال القادة قام جنسها، وبسبب ميشيجان. غرب شمال يف سياحية زراعية
املسئوليات وهي العقلية، والصحة االجتماعية الخدمات لجان مسئوليات بتويلِّ بتكليفها
التكليفات هذه وكانت األهمية. حيث من مقامهم من «أقل» أنها يعتقدون كانوا التي
مع متوافقًة الجنسني، بني تفرق كانت أنها من الرغم عىل باللجان، الخاصة األوىل
كانت التي العامة واألشغال السالمة لجان من بكثرٍي أكثر خاصة، بصفٍة اهتماماتها
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كانوا الذين الرجال من أكثر بإنجازاٍت قامت أنها أدركت وقد الرجال. اهتمام محل
اإلنسانية». «الخدمات لجان يف مضٍض عىل يخدمون

التي بينسفلد، (كوني مجاورة مقاطعٍة من مفوضة مع عامني بعد تعاونت وعندما
قطاَعي يف بالفعل عملهما نتاج ظهر ميشيجان)، لحافظات نائبًا بعد فيما أصبحت
القضايا هذه مع والتعامل النساء اهتمام بفضل االجتماعية والخدمات الصحية الرعاية
العام النائب لها قال املجلس، شو-هاردي غادرت وعندما الشخصية. قضاياهن بوصفها
دون املفوضني مجلس أتصوَّر أن اليشء بعض عىل يَصُعب أنه «الحقيقة باملقاطعة:

األنشطة.» من اإلنساني الجانب تتولَّنْي كنِت حيث وجودك؛
أنفسهن ترشيح يف يرغبن النساء من قليلة قلة كانت املايض يف الحظ، لسوء
النساء اكتشفت وقد الرجال. عليه يسيطر مجلٍس يف للمرأة الوحيد املمثل ليصبحن
السري يف املنظمة رغبة عىل دليًال وليس صوريٌّ حضورهن أن القفزة بهذه قمن الالتي
بأنهن القائلة الفكرَة بشدٍة أخريات نساء قاومت وقد الجنسني. بني املساواة اتجاه يف
حني للعقاب يتعرضن كن أنهن لدرجة الرجال، عن مختلفٍة بطريقٍة ويترصفن يفكرن
املجالس هذه يعتربون كانوا الرجال ألن للمجالس؛ النساء من املزيد انضمام يقرتحن كن

لهم». «ملًكا
وعمد، قصٍد عن دائًما يتم واللجان املجالس من النساء استبعاد يكن لم املايض، يف
الفرص دراسة عند يماثلونهم من إىل ينظروا أن كبريٍة بدرجٍة لألفراد األيرس من كان بل
وامليل والعرق، االجتماعية، والطبقة الجنس، حيث من يماثلونهم األفراد: وتوظيف
املرشحات النساء إىل يُنظر صار القيادية، املناصب يف املرأة عمل زاد وكلما الجنيس.
القيادات ستكون نفسه، الوقت ويف املجلس. أعضاء أذهان يف «متساويات» بوصفهن
جديدة أفكاٍر لجلب صالحة» «حلقة وتكوين للشابات النصح إسداء عىل قادرًة النسائية

املستعصية. للمشكالت جديد ومنظوٍر

املجالس إىل املرأة تُضيفه ما (1)

هو ما يفعلن ولكنهن شك، دون مهم أمر وهو باملال، يساهمن النساء أن به امُلسلَّم من
وكذلك والعطاء، والتفكري، القيادة، يف جديدة أساليب يُقدِّمن إذ بكثري؛ ذلك من أكثر

كذلك. رضورية هي بل فحسب، باالختالف الصفات هذه تمتاز وال األصيلة. العدالة
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النساء ِقيَم (1-1)

من «كثري ثريات»: حياتهن يختتمن الذكيات «النساء كتاب مؤلف باش، ديفيد يقول
األشياء. من وغريها وااللتزامات، والعالقات، األهداف، منطلق من حياتهم يديرون الناس

ِقيَمهن.»3 مع كبرية بدرجٍة انسجاًما أكثر أعلم، كما والنساء،
تُعنى عليه، الحصول أو ما يشءٍ امتالك صورة يف تُرتجم التي األهداف بخالف
أن وجدنا وتكراًرا ومراًرا ينتمي. موضٍع أي وإىل هو َمن الشخص؛ حياة بتعريف القيم
وتوازن الفرد، وقيمة واملساواة، واألرسة، املجتمع، هي املرأة بها تهتم التي الِقيَم أكثر
ِقيَمها، املرأة د تُحدِّ عندما أنه مستمرة بصورٍة وجدنا كما اآلخرين. مع والتواصل القوى،
حل عىل للمساعدة وسيلة بوصفها إليها وتنظر الخريي بالعمل القيم هذه تربط فإنها

االجتماعية. املشكالت

املتربعات أزواج (2-1)

بصحبتهن. يكونون أزواجهن فإن منظمٍة أي يف للتربع النساء تأتي حني
من يقرب ما أن «الوالء» مؤسسة وجدت ،٢٠٠٩ عام أُجريت شهرية دراسة يف
ووجهة حجم يحدد َمن هن للدراسة خضعن الالتي العالية الدخول ذوات النساء نصف
الرجال من باملائة ٩٢ أن كذلك «الوالء» مؤسسة وأوضحت الخريية.4 األرسية املساهمات
والجهة العطاء حجم يف مؤثًرا عامًال بوصفه الزوجة اسم حددوا الدراسة شملتهم الذين
أن واملؤسسات املنظمات عىل ينبغي مذهًال رقًما هذا ويَُعدُّ األموال. إليها تذهب التي
الشهري آدمز أبيجيل بقول هنا ونستشهد القيادات. تعيني عند أعينها نُْصَب تضعه
إىل خمسة من األرجح عىل تحيا سوف أنها اآلن املرأة تدرك املرأة».5 تنَس «ال لجون:
حياتها. أثناء مبكًرا املهمة القرارات هذه اتخاذ يف تبدأ وقد زوجها، من أكثر أعوام سبعة
الزوجات.6 وتأثري سحر عن العقل وتُغذي القلب تُسعد التي القصة هذه إليك
من الرغم وعىل بوردو. بجامعة واألرس املستهلكني علوم كلية يف مايلز جويس تخرجت
مدير أُلتينكيمر، شرييل نظمت أن إىل قليًال إال تخرُّجها بعد بالجامعة تتصل لم ذلك،
لكلية سابق عميد باسم ي (ُسمِّ للقيادة» السنوي فيلكر «مؤتمر حينذاك، بالكلية التنمية
وتكريم أخرى مرًة الجامعي الحرم إىل الخريجني إعادة بهدف واألرس) املستهلكني علوم
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يف كلمة ألقت كما للخريجني، املقدَّمة املتميزة الجوائز إحدى جويس ت تلقَّ وقد بعضهم.
بالكامل. اليوم مدار عىل استمرَّ الذي امللتقى

جاءت التايل املؤتمر يف أنها لدرجة لديها طيبًا أثًرا الجميل الوقت ذلك ترك وقد
بوب كان بوردو. من الهندسة يف العلمية درجته عىل حصل الذي بوب، زوجها، بصحبة
عىل يحافظ بدأ أنه غري مملة. األعمال هذه يرى وكان الهندسة لكلية األعمال ببعض يقوم
يف االستشاري باملجلس العمل منهما ُطلب ذلك وبعد جويس. مع فيلكر مؤتمرات حضور
مكورميك، لورين هي أخرى خريجة األساس يف املركز تمول وكانت لألرس. بوردو مركز
النتيجة وكانت جائزتها. لتسلُّم األول فيلكر مؤتمر حضورها عند بذلك جويس وعلمت
املخصص دوالر مليون مال برأس مايلز بريي وجويس بوب وقف صندوق هي النهائية
لتقديم متحمًسا بوب كان األرسة.7 عىل تُركز التي األخرى والربامج املركز الستخدام
لفكرة متقبًال كان اإلنشاءات، مجال يف عاًما ثالثني من أكثر ُمِيضِّ بعد إنه قال ألنه املنحة
واألرس املستهلك علوم كلية يف األشخاص إن كذلك وقال األرسة. عىل يركز مجاٍل دعم

أرستهم. من جزء بأنه يشعر جعلوه
فعًال قاما وقد التربع؛ عند معها بوب اصطحبت التي هي جويس أن يف شك ال

بالجامعة. قيادية مناصب عدة يف خدماتهما بتقديم

الفكرية األموال رءوس (3-1)

فكرية. أموال برءوس كذلك املرأة تساهم النقدية، األموال رءوس إىل باإلضافة
مستويات كافة يف الفتيان من أفضل تقديراٍت عىل بعيد زمن منذ يحصلن فالفتيات
املتحدة.8 الواليات يف البكالوريوس شهادات من باملائة ٥٨ عىل يحصلن اآلن وهن التعليم،
ديربيت إيه وتوماس أوهايو، والية من بوتشمان كلوديا بها قامت التي الدراسات وتُبنيِّ
بصورٍة يؤدين النساء أن هو الجنسني بني الفجوة هذه سبب أن كولومبيا، جامعة من
هناك.10 يتألقن ولكنهن بالحضور، يكتفني ال فهن الكلية؛9 أثناء الرجال من أفضل
ستحصل ،٢٠٢٠ عام بحلول أنه اإلدارة، مجلة أجرتْها دراسة يف السيدات إحدى وتتنبأ
عىل األمر يقترص وال رجل.11 ١٠٠ كل مقابل يف بكالوريوس شهادات عىل سيدة ١٥٦
تعليم من يْنه يتلقَّ ما يستخدمن ولكنهن فحسب، هائلٍة بأعداٍد الكليات إىل املرأة ذهاب
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،٢٠٠٥ عام يف العمل إحصاءات مكتب أصدرها دراسة ويف العمل. بيئة يف ومهارات
من كان بهما يرتبط وما واملهنية اإلدارية الوظائف يف العاملني األفراد نصف أن تَبنيَّ

القرار.12 اتخاذ يف ومهارات فكر إىل تحتاج مناصب وهي السيدات؛

املرأة قيمة

إىل ٣٣ من الحكومية الربحية غري املؤسسات إدارات مجالس يف يعملن الالتي النساء نسبة ترتاوح
مجالس يف املرأة تخدم األعم األغلب يف ولكن املجالس، هذه ألعضاء اإلجمايل العدد من باملائة ٥١
ما مع الرقم، هذا يُعربِّ وال دوالر. ألف ٥٠٠ عن ميزانيتها تقل التي الصغرية املنظمات إدارات
عن يُعربِّ ال أنه ذلك من واألهم النساء، من السكان عدد إجمايل عن قيادية، إمكانات من يحمله
والفكرية، املالية، الجوانب حيث من اإلدارة مجلس طاولة إىل النساء تضيفها أن يمكن التي القيمة

والعاطفية.13

املختلفة القيادة (4-1)

سوق يف مختلًفا ليس النسائي اإلداري األسلوب أن عىل متنامية شواهد توجد
كذلك.14 رضوري ولكنه فحسب، اليوم العمل

تايم، ملجلة كاي وكاتي شيبمان كلري
إن إن يس شبكة مع باملشاركة

الرئاسية، الحرية ميدالية عىل الحاصلة هيسلبني، فرانسيز عىل فورتشن مجلة أثنت
من ُشهرتها هيسلبني اكتسبت وقد أمريكا.15 يف ربحية غري ملؤسسة مدير أفضل بوصفها
التنفيذي الرئيس بوصفها القيادة تولِّيها أثناء الدورية اإلدارة أسلوب استخدامها خالل
.١٩٩٠ إىل ١٩٧٦ من الفرتة خالل األمريكية املتحدة الواليات يف البنات كشافة التحاد
يقوم بشبكٍة الدائرية اإلدارة أنثى»، كونك يف «امليزة كتابها يف هيلجسني سايل وتصف
التعليمات إصدار طريق عن وليس الصالحيات منح طريق عن باإلدارة القادة فيها
أسفل إىل أعىل من اإلدارة أسلوب عن األنثوية املدرسة هذه وتختلف األقل.16 للمستويات
أو املنبسطة اإلدارة نموذج هيسلبني استبدلت البنات، كشافة ويف الرجال. يفضله الذي
فورية بصورٍة اإلداري ل التحوُّ آثار ظهرت وقد القديم. التنظيمي بالهيكل «الدورية»

البرشية.»17 النفس حرر «لقد الصدد: هذا يف هيسلبني تقول البعيد. املدى وعىل
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والحذر. األسئلة طرح وهما: النساء، تنتهجهما ما غالبًا للقيادة آخران أسلوبان َة ثَمَّ
وهو مجموعات، داخل التفكري ويتجنبن الرجال من أكثر أسئلة توجيه إىل يَِمْلَن فالنساء

املجموعة. تمارسه الذي الضغط بسبب خاطئة قرارات خالله من تحُدث الذي األمر
القرارات اتخاذ أن ييل، جامعة نفيسيف وباحث عالم وهو جانيس، إل إِرفنج ويذكر
معزٍل يف املجموعة وتكون املجموعة يف تنوع َة ثَمَّ يكون عندما يحُدث املجموعة داخل
تقديم فرص من للضغط االستسالم وعدم األسئلة طرح ويزيد الخارجية.18 اآلراء عن
كامربيدج جامعة دراسات كذلك وتخلص ُمحَكمة. قرارات واتخاذ األفكار وطرح البدائل
الحذرة واإلدارة البعيد املدى عىل الرتكيز إىل ميًال أكثر النساء أن إىل بيتسربج وجامعة

بالرجال.19 مقارنًة
املشاركة من تزيد أنها بمعنى «تحويلية»؛ بأنها هذه القيادة وسائل البعض يصف
وأيٍّا الوظيفي. بالتسلسل التزاًما األقل الناشئة العمل لبيئات مالئمة أنها كما والتحفيز،
قيادية، مناصب تولِّيها عند املرأة به أتت ما هو القيادة من النمط هذا فإن االسم، كان

اليوم. عالم يف تحدث التي الرسيعة للتغريات وانفتاًحا احتواءً أكثر نمط وهو

الجديدة والرؤية الخربة (5-1)

وجدة وخالة وعمة وزوجة وابنة ا أمٍّ بوصفها للمرأة الفردية التجاِرب تكون أن ينبغي
الربحية. غري املؤسسات قطاع يف اتخاذه يتم مهمٍّ قراٍر كل من جزءًا

وما معينة مهنة أو وظيفة يف املرء قضاها التي السنوات بعدد الخربة تُقاس ما غالبًا
خالل املكتسبنَي العلم أو املعرفة تعني كذلك الخربة ولكن السنوات. هذه خالل تعلمه
زمالئها عىل العليا، باملحكمة القاضية جينسربج، بيدر روث علَّقت وقد اإلنسان. حياة
«إنهم ذاتيٍّا: تفتيشها تم عاًما عرش ثالثة العمر من تبلغ فتاة يخص قراٍر بشأن الرجال
… قط الوضع هذا يف يكونوا لم ألنهم ربيًعا عرش ثالثة ذات فتاٍة بشعور يشعروا لم
جينسربج شعرت لقد جيدة.» بصورٍة األمر فهموا قد بعضهم، أو زمالئي، أن أعتقد ال
األماكن كافة إىل املرأة «تنتمي وقالت: النساء من مزيٍد إىل حاجٍة يف املحكمة أن بقوٍة

القرارات.»20 اتخاذ فيها يتم التي
خالل من نفسه اليشء الخريي، العمل ملركز التنفيذي املدير روني، باتريك ويذكر
املؤسسات لقطاع وقادًة منظمات قادَة بوصفهن مختلف، منظور «للنساء تجاِربه:
اختالف إىل يؤدي األفراد فاختالف االختالف» «يحيا بمقولة بشدة أُوِمن الربحية. غري

170



القرار اتخاذ يف املرأة إرشاك

املواقع يف بالشيب مكللون رجال فقط لديك كان فإذا األعمال. طاولة عىل اإلنجازات
أن املهم من األوحد. الجانب ليس ولكنه املجتمع، يف ا مهمٍّ جانبًا يُعد فذلك القيادية،
تتخذ من غالبًا وهي السكان، نصف من أكثر املرأة وتمثل املناقشة، يف اآلخرين تُرشك

األرسة.»21 محيط داخل الخريي بالعمل املتعلقة النهائية القرارات
طاقة لديهن العموم يف «النساء فيقول: النساء إرشاك قضية إىل روني يتطرق كما
وهذه بديهي.» نحٍو عىل الخريي العمل إىل ميًال أكثر تجعلهن قد والرعاية للحب
واللجان. اإلدارات بمجالس اتخاذها يتم التي للقرارات للغاية مهمة املتميزة الخصائص

واللجان اإلدارات مجالس لعضوية املرشحات النساء

خاصة. رشكات يملكن الالتي النساء •

األرسة. أنشطة يف ال فعَّ دور لهن الالتي النساء •

اإلدارات. مجالس أعضاء زوجات •

املحاِسبات. الطبيبات، املحاميات، املهن: صاحبات النساء •

بالرشكات. العامالت النساء •

العليا. اإلدارة ومناصب اإلدارية الوظائف يف النساء •

املائتني. لجنة واي، يونايتد مجالس زونتا، مثل النسائية املنظمات أعضاء النساء •

العطاء. وحلقات التربعات صناديق يف النساء •

والكيوانيس. الروتاري مثل الخدمية املنظمات يف النساء •

األخرى. املنظمات يف اإلدارات مجالس أعضاء النساء •

الرشكات. يف اإلدارات مجالس أعضاء النساء •

الفعال االتصال مهارات (6-1)

الذي للشخص مخترصٍة بقصٍة األشخاص أحد يهمس حيث والقال، القيل لعبة تذكر
تصل حتى مراٍت عدة األقل عىل هذا يحدث يليه؟ من إىل بدوره يكررها والذي يليه،
يف الرواية فتأتي العلن. يف بأكملها للمجموعة برسدها يقوم الذي األخري الشخص إىل
أننا إىل األغلب يف هذا يف السبب ويرجع األصلية. الرواية عن تماًما مختلفة األخرية املرة
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٧-١ عمل ورقة
الفعال* االتصال مهارات

بارون أملا د. تصميم
أربعة بمعدل إليه يتحدث الذي الشخص من أرسع يُفكر املستمع الشخص أن األبحاث تُظِهر
عىل تحافظ بينما آخر، اتجاٍه يف بأفكارك ترشد أن يف الزائد الوقت هذا تستغل هل أضعاف.

للحوار؟ العام املسار

(١)

ما؟ شخٌص إليك يتحدث عندما األفكار، من أكثر للحقائق، أساسية بصفٍة تنصت هل (٢)
تنصت ال بحيث املتحدِّث عىل تتحامل تجعلك معينة أفكار أو عبارات، أو كلمات، توجد هل

يقوله؟ ملا بموضوعيٍة
(٣)

الحال، يف املسألة تحسم أن تحاول هل ما، شخص يقوله ملا الضيق أو االرتباك يعرتيك عندما
املتحدِّث؟ مقاطعة طريق عن وإما ذهنك، داخل إما

(٤)

متابعة عن تتوقف فهل ما، شيئًا تفهم لكي كبريين وجهٍد وقٍت إىل تحتاج بأنك شعرت إذا
النقطة؟ هذه تتفادى حتى الحوار

(٥)

يشء املتحدِّث لدى ليس أنه تعتقد عندما أخرى موضوعاٍت إىل أفكارك تحويل د تتعمَّ هل
به؟ يُديلَ لكي شائق

(٦)

املتحدث، لدى كان إذا ما تُحدِّد أن كالمه وطريقة املتحدث مظهر خالل من تستطيع هل
اإلنصات؟ يستحق يشء امرأة، أو كان رجًال

(٧)

اهتماًما تُبدي أنك يعتقد الشخص تجعل أن تحاول هل ما، شخص إليك يتحدَّث عندما
الحقيقة؟ بعكس

(٨)

الخارجية؟ واألصوات املشاهد بسبب بسهولٍة ذهنك يرشد هل ما، شخٍص إىل تستمع عندما (٩)
فكرة حديثه أثناء يقول ما تدوين أن تعتقد فهل ما، شخص يقوله ما تتذكر أن أردت إذا

جيدة؟
(١٠)

النادر الفرد فأنت «ال»، األسئلة كافة عن إجاباتك كانت إذا بارون، د. إليه تذهب وحسبما
سيئة عادة لديك يكون قد أنه تعني «نعم» إجابة وكل املثايل. املستمع عنه؛ نبحث الذي

االستماع. عند محدَّدة

محفوظة. الحقوق جميع َصنز، آند واييل جون مؤسسة بواسطة ٢٠١٠ © النرش حقوق *

جيدٍة بصورٍة يستمع ال منا فالبعض رصحاء؛ ولنَُكْن مختلفة، بطريقٍة نستمع جميًعا
اإلطالق. عىل
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كانت ميشيجان، والية بجامعة الهندسة لكلية عميًدا فوك جيني د. كانت عندما
بمبلٍغ محتمل كبري عميٍل من مقدمة منحة تُتابع وكانت التنمية، يف بالعمل العهد حديثة

وتقول: الدوالرات، من املاليني عرشات إىل يصل قد

التنمية، مسئويل من اثنني مع حرضت املتربع، هذا مع األوىل مقابلتي يف
أن أعىل منصبًا تشغل كانت التي املرأة واقرتحت امرأة. واآلخر رجل أحدهما
املتربع حديث إىل أستمع أخذت وبالفعل املتربع. يقوله سوف ملا تماًما أُنصت
مسئولة بأن القول وأصارحك يقوله. ما أستوعب أن وأحاول استطاعتي، بقدر
إىل استمعت لقد الرجل. سمعه عما كليًة مختلفٍة أشياء إىل استمعت قد التنمية
استمعت وقد الرجل. يسمعها لم أمرية وصيغ رشطية، وجمل فعلية، تراكيب
الحوار اختالف وأذهلني املفرد. صيغة إىل هو استمع بينما الجمع صيغة إىل
وراء السبب هو ذلك كان وربما الرجل. نظر وجهة عن نظرها وجهة من

املتربع.22 من مالية موارد طلب يف نجاحنا

بالفعل. استمَعْت لقد
ويسكونسن، بجامعة السابق األعمال إدارة أستاذ بارون، أملا د. الراحلة وكانت
عمل ورقة التايل، التمرين باستخدام الفعال االتصال ممارسة اقرتحت قد ماديسون،

.٧-١

الخالقة املناهج (7-1)

كثرية، أمواًال وتُقدِّم عظيمة بحلوٍل وتأتي كبريًة تحدياٍت املرأة فيه تواجه الذي الوقت يف
املشكالت. لحل ق خالَّ نهٍج إىل حاجة َة ثَمَّ زال ما

يف والتمثيل التعليم مجال إىل الدخول من املرأة استبعاد عىل العادة جرت لقد
كان أهدافها. لتحقيق أخرى أساليب عن تبحث أن عليها لزاًما وكان اإلدارات، مجالس
مع ومتجاوبة مرنة تكون وأن املشكالت؛ حل مناهج يف قة خالَّ تكون أن عليها يجب
َرِحِم وِمن مرشوعاتها. وتمويل رسالتها توصيل أجل من الخارجية والتأثريات التغريات
الصغرية األشكال وكذلك ضالتها، فيها وجدت التي الخاصة امُللتقيات جاءت املناهج هذه
الخبز مثل السلع بعض تبيع أن خاللها من املرأة استطاعت التي التربعات جمع من

والكتب.
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يف قدراتها استغالل خاللها من املرأة استطاعت وسيلًة دائًما الخريي العمل كان لقد
استخدمت وقد والعالم. والدولة املجتمع عىل بالخري تعود منظماٍت إلنشاء الريادي العمل
جديدة اسرتاتيجيات وضع ومواصلة خريية، جمعياٍت إلقامة متعددٍة رًؤى ذات مناهج

املزمنة. املشكالت لحل

التغيري إىل االتجاه (8-1)

حكم، وأنظمة اقتصاد، من املجاالت كافة يف بالرسعة اآلونة هذه يف التغيري إيقاع يتميز
الزخم. هذا مقدمة يف املرأة وتأتي خريية. وأعمال وتجارة، وسياسة،

عام يف كتب حني للمرأة الرشائية القوة بيرتز، توم اإلدارة، علوم خبري أبرز وقد
املتحدة الواليات يف باالستهالك املتعلقة القرارات كافة من باملائة ٨٣ إن يقول ٢٠٠٣
صغرية أو كبرية رشاءٍ بعمليات القيام املرأة تُقرِّر عندما أنه هذا ومعنى املرأة.23 تتخذها
أن يسري ليشءٌ وإنه يُنصتوا. أن امليادين كافة يف البرش عىل عرصية، أو تقليدية لسلٍع

القرار. اتخاذ يف يشاركك لشخص تُنصت
بتعيني وفورد، وكرايسلر، موتورز، جنرال قامت إذا األمر إليه سيئول كان فيما فكِّر
نستطيع العليا. اإلدارة مناصب ويف اإلدارة مجالس يف الرجال عدد بقدر النساء من عدٍد
وأكثر حجًما أقل سيارة إنتاج يف املتمثل انتظاره، طال الذي امُلِلح التغيري أن لك نؤكد أن
السيارات يفضلن ال النساء فمعظم للغاية؛ مبكر وقٍت يف سيحدث كان وكفاءة، أمانًا
فالنساء استثناءات؛ وجود من الرغم عىل الوقود، من كبرية كمية تستهلك التي الضخمة
هو أريده «ما يقلن: السيدات وتكراًرا مراًرا ونسمع ألرسهن، صغرية سيارٍة يف يرغبن
واالعتمادية الجودة إن حياتي.» إىل جديدة ضغوًطا تضيف وال الدوام عىل تعمل سيارة

املرأة. لدى مهم عامل
برسعة، التغيري فيه يحدث الذي الخريي العمل مجال عىل تنطبق نفسها الحال
النقاش مجموعات بعض تكوين الصدد هذا يف املفيد ومن أيًضا. املسرية املرأة تقود وهنا
وعندما املنظمة. يف الخريي العمل مسار يخص فيما املرأة رأى ملعرفة أ) املصدر (انظر
كذلك. للرجال مضافة قيمة هناك ستكون النقاشات، هذه يف مبكًرا املرأة إرشاك يتم

ذلك. عىل شاهًدا تكون أن يمكن أمريكا يف السيارات وصناعة
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للعدالة العام التصور (9-1)

الفرس. مربط هو الخريي للعمل العام التصور إن
وتزخر املهمة الرئيسية بالعناوين الصحف تمتلئ حيث الراهن، الوقت يف
وإقناعهم بل الجماهري، اهتمام جذب املنظمات عىل العسري من يصبح بالتفاصيل،
دون قراراتهم يتخذون األشخاص أصبح فقد اتخاذها؛ يتم صائبًة قراراٍت هناك أن
التصور عىل أساسية بصفٍة اآلراء تُبنى كما الرضورية. املعلومات كافة عىل الحصول

املنظمة. عليه «تبدو» الذي الشكل ن يتضمَّ الذي العام
جمع مصادر بشأن صعبًة قراراٍت تتخذ أن واملنظمات الجامعات عىل يتعني
املنح. هذه تقديم منهم سيُطلب الذين واألشخاص َقبولها، سيتم التي واملنح التربعات،
أو الرياضية األلعاب أو الدراسية املنح تمويل التربعات جمع حمالت ستشمل هل
هذه من جزءًا الجامعات يف األطفال لرعاية التربعات جمع سيكون وهل كلتيهما؟
مقارنًة التربعات جمع جهود من والتمريض التعليم كليات موضع هو وما الحمالت؟
املسألة تتعلق قد واملسارح، باملتاحف يتعلق وفيما األعمال؟ وإدارة الهندسة بكليات
إمكانية أو املستقلة، املنتجة األعمال مقابل املستأَجرة األبنية تُدره الذي الدخل بحجم
تعيني الستمرار الالزمة املوارد توفري هو منها الواضح الغرض يكون عندما منحة َقبول

العمل. طاقم ضمن األرسة أفراد أحد
يكون شخص أي مع تحدث فقط شائكة. قضايا ومجلس منظمة كل تواجه
الوظيفي، اإلرساف حول األحمر الصليب هيئة أو واي يونايتد منظمة أزمات عايش قد
مشكالت تحل سوف عام: مبدأ يربز هنا الناس. عموم وتصورات اإلدارة، مجالس وانحالل
واألهم واللجان. واإلدارة، العمل، وأطقم اإلدارة، مجالس يف ع تنوُّ هناك يكون عندما كثرية
والتغريات السياسات وتقبُّل الحسن لألداء العام للتصور مفيًدا يكون سوف ذلك أن

الجديدة.

التنوع (10-1)

التي وأفكارها املهمة موضوعاتها املجتمع رشائح من رشيحة ولكل معاٍن، عدة للتنوع
نطاق وتوسيع الناس، من أكرب عدد إىل الوصول عىل املنظمة قدرة تزيد أن شأنها من

املنشود. النجاح وتحقيق نشاطها
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بها؛ تخدم التي واللجان اإلدارة بمجالس تنوع وجود عىل الدوام عىل املرأة تحرص
العبارة: هذه فيها سمعت التي املرات عدد يعنيها وال والعدالة، التنوع بني تساوي فهي

شخص.» أي عىل نعثر ولم بحثنا «لقد
والتطوعية، الخريية لألعمال كيلوج كيه دبليو مؤسسة رئيس نائب موسل، آن تقول
نموذج «بإنشاء املؤسسة قامت واشنطن، ملنطقة املرأة مؤسسة رئيسة كانت عندما إنها
ن وتضمَّ للتربع.»24 ومتلقياٍت متربعاٍت بوصفهن مًعا النساء تجتمع حيث الخريي للعمل
األموال. املؤسسة لها قدَّمت التي الرشيكة املنظمات قائدات تدريَب النموذج من كبري جزءٌ
الالزمتني والثقة الخربة إلكسابهن القائدات وتدريب تحديد مسئولية موسل قبلت وقد

اإلدارة. بمجالس للعمل
حقيقي جهد إىل األمر يحتاج بل التنوع؛ لزيادة محدودة بمحاوالت القيام يكفي وال
القيادة. مهارات عىل وتدريبها مختلفة شخصيات عن البحث بغية موسل بذلتْه الذي مثل
األدوار تؤدي وهي االطمئنان من بمزيد الشعور عىل املرأة يساعد أن شأنه من وهذا

موسل: تقول بنصائحها. تعمل املنظمة أن لها ويؤكد القيادية،

الثقافات ومتعددة جذابة منظمٍة لتأسيس مجتمعيٍّ جهٍد إىل األمر يحتاج
ملنطقة املرأة مؤسسة تكون ولكي واملجتمعات. الطبقات كافة وتضم بالفعل،
النساء مع التواصل علينا كان املنطقة، يف ومصداقية أهداف ذاَت واشنطن
لنا كان املنظمة، عمل بداية ومنذ الرائع. وتاريخهن األمريكيات األفريقيات
والثقافات األعراق متعددة منظمة تأسيس كيفية حول الحوارات من الكثري

بكفاءة.
اليوم عالم يف للتعامل نفسك وتُِعدِّي هدف، ذات قائدًة تكوني ولكي
املجتمعات عرب الناس شتات وجمع االنقسامات معالجة إىل تحتاجني والغد،
ممثَّلون الجميع أن من للتأكد بجدٍّ تعميل أن عليك كما الجغرافية. واملناطق
إىل االستماع يمكن حتى مستديرة مائدة موسل [وتقرتح األعمال طاولة عىل

األصوات]. جميع
الرؤية يَصوغون فالذين القادم؛ الجيل إرشاك كذلك القيادة ن وتتضمَّ
الناجحون فالقادة وتطويرها؛ تنفيذها عىل سيقومون الذين عن كثريًا يختلفون

لغريهم. الشعلة يُسلمون متى يعرفون من هم
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القيام يمكنك «ال ا: عامٍّ ً مبدأ فلوريدا، جامعة مؤسسة رئيس ماكجورن، ليندا وتضع
واحدٍة يف التنوع زيادة عىل التأكيد هذا يتمثل أن يمكن ال يشء.»25 أي عنه تعرف ال بأمٍر
حقيقي التزام هناك يكون أن يجب بل الرمز؛ سبيل عىل امللونات النساء من اثنتني أو

التربع. ومجاالت واللجان، اإلدارة، مجالس يف التنوع بزيادة ودائم

اإلدارة مجالس يف النساء من مزيد إرشاك يف للمساعدة بعضاملفاتيح

كبريًا جهًدا املحتملني األعضاء قوائم تحديث ويتطلب املحتمالت. املرشحات من بقائمٍة احتفظ •
الطلب. عند جاهزة قوائمك تكون أن عىل احرص الجنسني. من كلٌّ به يقوم أن يتعني

توقعاتك تغيري إىل تحتاج وقد حياتهن، أثناء األدوار من العديد بني يتنقلن النساء أن م تفهَّ •
بتدعيم تقوم عندما أنك وتذكَّر تنجزه. أن اإلدارة مجالس أعضاء من النساء تستطيع ما بشأن

نفسه. الوقت يف الرجال من لألعضاء فوائد تُقدِّم فإنك األرس، مع تتالءم لكي معينٍة بيئٍة

للمنظمة. ومالها وقتها املرأة تبذل أن أردت إذا اإلمكان قدر حاالتها أفضل يف املنظمة عىل حافظ •
تخاطب التي واملؤسسات بالفعل، تخاطبها التي الربحية غري املؤسسات فقط املرأة تختار سوف

بها. تهتم التي والقيم القضايا

الجماعي التوافق بناء (11-1)

داخل الجماعي التوافق قة ومحقِّ السالم صانعة هي املرأة أن بعيد أمٍد منذ املعروف من
املجالس. وأروقة السيايس املعرتك إىل املهارة هذه تنقل هي وها األرسة؛

هامبشاير نيو والية شيوخ مجلس يف النساء نسبة أصبحت عندما ،٢٠٠٨ عام يف
ولديها الجماعي، التوافق ُمنِشئة هي املرأة إن الرسن سيلفيا املجلس رئيس قالت ،٪٥٨
ثماره آتى العمل ِفَرق خالل من املهام أداء أن وأضافت األعمال.26 إنجاز عىل تامة قدرة
تمنح األغلبية أن الرسن وتعتقد هامبشاير. نيو شيوخ مجلس عمر من األول العام يف
تكون سوف النتائج أن يقني عىل وهي قيادتها، وأسلوب قدرتها إلظهار الفرصة املرأة

املقبلني. العامني يف إيجابيًة
كانت املرأة أن من الرغم وعىل منظمة. أي عىل بالفائدة التوافق قيمة تقدير ويعود
تكون فقد الخالف؛ إثارة عدم أجل من أحيانًا املواجهة وعدم الصمت تلتزم املايض يف
أو أفعال عن ناتجًة تكن لم ما توافق، إىل الوصول محاولة عند مطلوبًة الصفات هذه
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تعرف واملرأة املفاتيح، هي الجماعي والعمل والتواصل، التعاون، إن قمعية. أفعال ردود
استخدامها. كيفية

التطوعي العمل (12-1)
الرجل.27 من التطوعي العمل إىل ميًال أكثر املرأة

ذكًرا إداري، موظف أي َسْل ربحية. غري منظمٍة ألي الحياة رشيان هي املرأة إن
املرأة ألن اإلجابة؛ ستُذهلك ويقينًا املتطوِّعة، املرأة بدون عمله ينجز كيف أنثي، أو كان
بدرجٍة أيرس كان التطوعي العمل أن من الرغم وعىل املنظمة. نجاح يف حاسم عامل
وذات عاملة ا أُمٍّ كانت وإن املرأة، فإن املنزل، خارج تعمل ال كانت عندما للمرأة كبرية
الوقت وبذل الخدمي العمل تحب فاملرأة للتطوع. وقتًا تجد زالت ما فإنها كثرية، مهام
معها، والتواصل املنظمات يف االنخراط يف ترغب وهي املايل. وضعها عن النظر برصف

باملال. املرأة لها تتربع التي تلك الخصوص وجه وعىل
زيادة إىل تؤدي التي الرئيسة العنارص أحد هو التطوعي العمل أن اتضح لقد
متطوعات … «النساء للتنمية: الكليات مجلس رئيس نائب مينرت، ميشيل وتقول العطاء.
بالعمل، التحقن ومتى والية، كل يف الرجال من أكرب بمعدالت يتطوعن فهن عاطفيات؛

املايل.»28 ودعمهن عملهن بني قوية تبادلية عالقات تنشأ
ترجمتها يتم ال املرأة بتطوع الخاصة الكبرية النسبة أن يف يكمن االنفصام أن غري
حوكمة مؤرشات أحد وجد وقد للمنظمات. التطوعية القيادة يف املناصب من كبري عدد إىل
يقل وقوتها، ميزانيتها وتزايد املنظمة نمو مع أنه ٢٠٠٧ عام يف الربحية غري املؤسسات
قاعة يف الكربى القرارات معظم تُتَّخذ اإلدارة.29 بمجالس القيادية املواقع يف النساء عدد

تنفقه. الذي الوقت كمية من الرغم عىل املرأة، تأثري يقل حيث اإلدارة، مجلس

التطوع، يف املرأة تنفقه الذي الوقت بني االنفصال لتصويب نصائح
اإلدارة مجالس يف ووجودها

تقديم الشخص عىل يجب أنه عىل ينص أسايس برشط التمسك من أكثر املحتملة املنحة عن ابحث
حتمية بفكرة يقتنعن ال النساء بعض زال ما قيادي. موقع يف اختياره يتم أن قبل كبرية منحة
تجاهل يتم وقد مالها. من أثمن وقتها أن املرأة تعتقد ما وغالبًا العمل، ممارسة قبل األموال دفع
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مساهمات عىل صارم نحٍو عىل مرتكزة العملية كانت إذا اإلدارة ملجالس الرتشيح عملية يف النساء
سابقة. كبرية مالية

عن تحدَّث بالوقت. التطوع وكذا املالية املساهمة ن تتضمَّ القيادة فكرة أن عىل شدِّد ذلك، ومع
تأثريها أن وكيف املالية) ملواردها طبًقا (تختلف سخية منًحا تقديمها مع املرأة مصداقية زيادة
بشأن القرارات اتخاذ يتم حيث اإلدارة، مجلس يف قياديٍّا منصبًا تتقلد عندما أقوى يكون سوف

املهمة. القضايا

قد أنها يف شك ال اإلدارة. مجلس إىل الزوجة بدعوة قم الخريي، للعمل محبان زوجان يوجد عندما
القرار متخذة كانت وربما للمساهمة، املستِحقة الجهة باختيار الخاص القرار اتخاذ يف ساعدت
الزوجني إرشاك يسهم أن ويمكن مًعا. الزوجني باسم املنحة كون من الرغم عىل أساسية بصفة

املجلس. أروقة يف األلفة من مزيًدا يُحِدث ما وغالبًا التنوع، تحقيق يف اإلدارة مجلس يف مًعا

نحو الطريق عىل قدمها ووضع التطوع خاللها من املرأة تستطيع مفيدة مجاالٍت بابتكار قم
مجلس ألعضاء ويمكن جيدة، بصورٍة للتوجيه يستجبن فالنساء اإلدارة؛ بمجلس القيادية املناصب
تقدُّم عىل الخطة هذه تساعد وسوف والقديمات. الجديدات املتطوعات توجيه النساء من اإلدارة

اإلدارة. مجلس عضوية إىل يقودهن نحٍو عىل أمامهن واملهام الفرص وتزايد املتطوعات

إىل النساء من املزيد بضم العمل وطاقم اإلدارة مجلس جانب من قوي التزاٍم وجود من تأكد
وينبغي املجلس. يف الشباب بضم التنوع زيادة عىل نفسه اليشء وينطبق اإلدارة؛ مجلس عضوية
والتزاًما خطًة هذا يتطلب وسوف الرمزية، املشاركة من أكثر هو ما عن الفعيل العدد يعرب أن
مجلس وأعضاء العاملني وإقناع لطمأنة رضوريٍّا يكون قد هنا والتدريب االستمرارية. تعززه
يتطلب وقد اإلدارة، مجلس يف الكبري التنوع يوجد حيث توجد للعطاء الكبرية القدرات بأن اإلدارة

التنفيذ. موضع الخطة لوضع مختلفة اسرتاتيجيات األمر

املايل الذكاء (13-1)

طاولة إىل املرأة بها أتت التي التقليدية والرعاية الرتبية أشكال عىل األمر يقترص ال
كبرية رينجولد، ميدلني لرأي فوفًقا فحسب، الربحية غري املؤسسات إدارة مجالس
الخاصة: العمالء لخدمات تشيس مورجان بي جيه بمنظمة الخريي العمل مستشاري
مجلس إىل وتنضم الوقف صناديق عىل تؤثر … الخريية املنظمات يف املرأة تنخرط «عندما
املالية املبادئ يطبقن كيف ويعرفن األعمال إدارة كليات خريجات اآلن فالنساء … اإلدارة
بأبحاث مختصة مجموعة وهي كاتليست، وتعزز الخريي.»30 العمل مجال عىل السليمة
الواليات يف الرشكات كربى من خمسمائة دراسة طريق عن الرأي هذا العاملة، القوى
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أكرب ق تُحقِّ النساء من إدارتها مجلس ُجل يتكون التي الرشكات أن وجدت وقد املتحدة،
تقدير.31 أقل عىل ٪٥٣ بنسبة لألسهم، عائد

واإليثار التنشئة (14-1)

من أساسية وبصفٍة العقيل، املزاج حيث من الرجل عن مختلفًة املرأة تبدو
باملنافسة، يستمتع … فالرجل … املتضائلة وأنانيتها املتناهية رقتها حيث

األنانية. إىل بسهولٍة ينجرف الذي الطموح إىل يؤدي وهذا

١٨٧١ عام اإلنسان» «أصل كتاب يف داروين تشارلز

العمل معهد مدير ميش، لديربا وفًقا واإليثار، التنشئة بصبغة موقٍف أي املرأة تصبغ
الثقافة من الفرع هذا «يف إنديانا: جامعة يف الخريي العمل بمركز النسائي الخريي
أكثر لديهن واإليثار األرسة. بتنشئة إليهن املعهود املربيات هن [النساء] خاصة، بصفٍة

بالرجال].»32 [مقارنًة رقيٍّا
من نوع اإليثار أن ميش وتوضح للمجتمع. مهم وكالهما باإليثار، التنشئة ترتبط
ناتجة التنشئة أن وتضيف واألثرة، لألنانية واضح ومضاد اإليجابي االجتماعي السلوك
تجعل للمرأة املجتمعي االندماج فعملية لثقافتنا؛ طبًقا املرأة بها تقوم التي األدوار عن

االجتماعي. األرسي البناء يف الطبيعية الرعاية ومقدمة املحتضنة منها
كروتز، إل جوانا تقول البعض. نظر يف متالزمتان الكلمتني أن ا جدٍّ الواضح من
باألعمال الخاص السنوي العدد يف والكاتبة الذكي»، التربع إىل «املرشد كتاب مؤلفة
فهي الحال، بطبيعة املرأة تفعله ما هو العطاء «إن والريف: املدينة ملجلة الخريية
الذين لألصدقاء نملك ما كل نعطي ونحن واملجتمعات. واألقارب األطفال تحتضن
ونتربع الكليات، مجالس ونحرض التربعات، جمع مسريات يف ونشارك الحاجة، أعوزتهم
واإليثار فالتنشئة الدوام.»33 عىل العطاء شيكات نحرر أننا كما املالبس. جمع لحمالت

أصيل. نسائي عمل
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اإليثار مقابل الرضائب (15-1)

االمتيازات إن: تقول سابقة كثرية دراسات إليه أشارت ما بها قمنا التي األبحاث أكدت لقد
املرأة. عطاء وراء السبب ليست الرضيبية

إلغاء تم إذا سيتأثر الخريي عطاؤهن كان هل النساء من عدًدا سألنا ،٢٠٠٩ عام يف
نحو ذكر وقد الخريية.34 املنح نظري رضيبية بخصومات تسمح التي الفيدرالية القوانني
ما ن يتضمَّ لم السؤال أن هنا نوضح أن ويجب هو. كما سيبقى عطاءهن أن باملائة ٦٧
النساء كان هل باألحرى أو أقل، الرضيبي اإلعفاء كان إذا سيقل النساء عطاء كان إذا
العمل أن عىل هذا من أصدق تعبري يوجد ال ته. بُرمَّ اإلعفاء إلغاء تم إذا العطاء سيواصلن

االنتهازية. ال اإليثار من ينطلق النسائي الخريي

معلوماترسيعة (2)

بصوتها املؤسسات هذه يف ممثلًة املرأة كون من الربحية غري املؤسسات كل تستفيد سوف
الالتي النساء إىل تستمع لكي واملنظمات للمؤسسات مرتوك األمر إن وقيادتها. وقيمها
ثروات نصف عن يزيد فيما ويتحكمن املتحدة، الواليات سكان نصف من أكثر يُشكِّلن
أفضل. مكانًا العالم تجعل أن يمكن التي السامية القيم كافة يمتلكن عام وبوجٍه البالد،
الذكاء عن وينم مستحبٍّا شيئًا ليس القيادية املناصب لتويلِّ وإعدادهن النساء تنشئة إن
عىل يجلسن لكي إذٍن عىل الحصول إىل النساء تحتاج ال كذلك. لهن حق هو بل فحسب،
أن ينبغي كما قيادية، بأدوار القيام يطلبن أن عليهن يتعني وإنما اإلدارة؛ مجلس طاولة
ومميزات أفكار جلب من الجميع يربح وسوف القيادة. مواقع عىل التقدم منهن يُطلب
الزمالء إىل املوازنة، إىل اإلدارة، مجلس إىل ذاتها، املنظمة من املنظمة؛ قيادة إىل جديدة

بخدمتها. يقومون التي الجغرافية واملناطق اإلدارة مجلس أعضاء من
ومنها: الخريي، العمل لقيادة املرأة تجلبها التي الكثرية املهمة املميزات تذكَّر

املهمة. القيم •
األزواج. •

الفكرية. األموال رءوس •
الهرمي. للتسلسل املغايرة اإلدارة •

الجديدة. والرؤية الخربة •
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االستماع. مهارات •
األعمال. ريادة نهج •

التغيري. إحداث عىل القدرة •
الحسن. لألداء العام التصور •

التنوع. •
االجتماعي. التوافق تأسيس •

التطوعي. العمل تاريخ •
املايل. الذكاء •

واإليثار. الرعاية •
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الثامن الفصل

النسائي اخلريي العمل برامج
العطاء وحلقات

هياكل أن من الرغم وعىل متعددة. بيئاٍت عىل الفصل هذا يف الواردة املعلومات تنطبق
جمع صناديق مثل املختلفة الجمعيات عىل األسس تنطبق تختلف، قد وأهدافها املنظمات
وكليات الدينية، والجمعيات االجتماعية، الخدمة وجمعيات باملرأة، الخاصة التربعات
األنشطة وبرامج النسائية، الصحية الرعاية ومنظمات النسائية، الخدمة ومنظمات البنات،

للمرأة. الرياضية

الربحية غري للمؤسسات جديدة طاقة النسائي: الخريي العمل برامج (1)

للتواصل ومثريًا جديًدا أسلوبًا النسائي الخريي العمل برنامج منحني لقد
عىل الخريي بالعمل الخاصة أولوياتي أطرح أن فباستطاعتي الجامعة؛ مع
بقبول وتحظى الفارق، تُحِدث سوف أنها وأُدرك اإلدارات، مجالس طاولة
وخالل نفسها. امليول لهن ممن لإلعجاب واملثريات النشطات النساء جميع
مدار عىل الجامعي الحرم بزيارة تقم لم امرأة من تحوَّلُت قليلة، سنوات عدة
اإلدارة بمجالس الخاصة املهام يف تماًما مستغرقٍة أخرى إىل عاًما ثالثني

الخريي.1 والعمل
النسائي للمجلس الفخري الرئيس ويسربج، دوريس
واألستاذ ويسكونسن؛ جامعة مؤسسة الخريي، للعمل
الطعام قناة سة ومؤسِّ نيويورك؛ مدينة كلية يف الفخري
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تبلورت وقد وخارجها. البالد أنحاء يف املنظمات النسائي الخريي العمل برامج عززت لقد
املجتمع، وتطوير االجتماعية، والخدمة بالصحة، معنية منظمات صورة يف الربامج هذه
عبارة النسائي الخريي العمل برنامج إن العايل. والتعليم الرياضية، واألنشطة واألديان،

العام. للصالح تعمل ربحية غري مؤسسة أو منظمة داخل منظَّم نشاط عن
غري املؤسسات من جزءًا تُمثل التي الربامج عىل الفصل من القسم هذا ويركز
نقوم وسوف فحسب. النساء وليس بأكمله، املجتمع خدمة إىل تهدف التي الربحية
عىل أمثلة عرض مع مختلط تعليم ذات بيئة يف ناجح برنامج إنشاء مكونات باستعراض
برامج يف الريادة له كانت الذي العايل، التعليم من األساسية األمثلة تكون وسوف ذلك.

النسائي. الخريي العمل

وهادفة االنتشار واسعة الربامج: (1-1)

تتحدَّث فعندما البالد؛ أنحاء يف االنتشار واسعة النسائي الخريي العمل برامج أصبحت
بروح ويتناولونها بالحماس مفعمني تجدهم فيها، املنخرطني العاملني أو املتطوعني إىل
واملؤسسات املنظمات أمام جديدة آفاًقا تفتح الربامج هذه أن املتطوعون ويرى متميزة.
هذه خالل فمن تقدير. أقل الغموضعىل يكتنفها أو عليهم منغلقة سبق فيما كانت التي
املشاركني عىل إيجابيٍّا الربامج هذه وجود يؤثر وال قيمة. ذات أنها املرأة تتعلم الربامج،
املرأة وأن وإسهاماتها املرأة بدور تقر املنظمة أن مفادها رسالة ويبث بل فحسب، فيها

كذلك. تقدير محل
حياتهن؛ يف والتواصل للبهجة حقيقيٍّا مصدًرا أصبحت املرأة برامج أن النساء تذكر
معه تشعر نحٍو عىل املؤسسات مع واعية عالقة إنشاء وعىل املتربعات عىل تركز ألنها
العمل يكون النساء، بني فيما هادفة عالقات تخلق الربامج أن كما باالطمئنان. النساء
التثقيفية الجلسات أثناء ويتعلمن بعًضا بعضهن النساء تقابل حيث منها، جزءًا الخريي

ومبدعة. جديدة أساليب خالل من
الناشطة قالت وقد الوضوح. تمام الخريي العمل ونشطاء العاملني حماس ويتضح
التي املوظفة وهي راب، لوري عن ميلووكي من جورجينسن جودي الخريي العمل يف
مذهل ليشء «إنه ويسكونسن: بجامعة الخريي للعمل النسائي املجلس يف بها استعانت
تكوني لم بُعًدا ويضيف حياتَك آخر شخٍص مع وحوار القهوة من فنجان يُغريِّ أن

ممتنة!»2 جد إنني إليه! بحاجٍة أنك تعلمني
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إلرشاك أخرى طريقة ولكنها كافة، النساء النسائي الخريي العمل برامج تجذب لن
بملتقيات تُلقى التي الخطب إىل االستماع إىل يملن ال النساء بعض املنظمة. حياة يف النساء
هة موجَّ حقيقية برامج ويفضلن والجامعات، الكليات تنظمها التي االعتيادية الخريجني

املرأة. إىل
التالية: الخمسة األهداف الناجحة النسائي الخريي العمل برامج ن وتتضمَّ

واملوهبة الوقت حيث من الخريي العمل يف املرأة عطاء زيادة الخريي»: «العمل •
واملال.

التطوعية. القيادة مواقع يف النساء عدد زيادة «القيادة»: •
املالية، والشئون الخريي، العمل مجاالت يف تعليمية فرص توفري «التعليم»: •

االجتماعية. والقضايا الربحية، غري واملؤسسات
والتواصل. الصداقات لتكوين بيئة توفري «الصداقة»: •

العطاء. بهجة إيجاد «البهجة»: •

الخريي العمل

هي واملال، الوقت حيث من املؤسسة، لصالح النسائي الخريي العمل زيادة تكون قد
من بالهدف يتعلق فيما واضًحا تكون أن عليك للمؤسسة. الرئييس الداخيل الهدف
أو «العطاء» كلمة تكون عندما املنظمة. لصالح الخريية األعمال زيادة وهو الربنامج،
أن املهم ومن وضوًحا، أكثر املهمة تكون الجمعية، اسم يف نة متضمَّ الخريي» «العمل
بتوصيف لقبها، يف الخريي» «العمل كلمة أو «عطاء» كلمة تُدرج ال التي الجمعيات تقوم
جمعياٍت أسماء بعض وإليك بها. الخاصة الواجهة يف هدفها من كجزءٍ الخريي العمل
املرأة النسائي، التواصل النسائية، العطاء حلقة النسائية، القيادة مبادرة ذلك: عىل كمثاٍل
وليس مبادرتك، أو برنامجك عىل شامل اسم بإطالق كذلك ونويص الخريي. والعمل
الجديدة الجمعيات عىل ويتعني اسًما. لتكون القيادية األفراد مجموعة عىل الرتكيز فقط
املنظمة] [اسم منظمة والقيادة، للمرأة املنظمة] [اسم منظمة قبيل: من أسماء يف التفكري

املنظمة]. [اسم أجل من نساء الخريي، والعمل للمرأة
األسايسللمنظمة. الهدف هو التربع أن واجهتها يف تعلن ال عندما املرأة برامج تفشل
منطقتك أهل مع فقط طيبة عالقات تكوين بهدف جمعيات إنشاء منعطف إىل تنزلق ال
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فال املعادلة؛ يف وواضًحا أصيًال جزءًا الخريي العمل يكون أن يجب التعليم. خالل من
الداخلية للمنافسة مجال أنها عىل النسائي الخريي العمل برامج إىل يُنظر أن يريد أحد
إضافة ق تُحقِّ حيوية أنشطة هي النسائية العمل برامج إن مهمشة. إضافية عنارص أو
إىل أحيانًا املتربعات تحتاج سوف ِقيَمها. بنرش تقوم التي املختلط التعليم ذات للمنظمات
الخريجني، اتحادات خالل من األنشطة تلك بأداء ونويص العمل، أطقم أو الطالب توجيه

النسائي. الخريي العمل برنامج خالل من وليس
العطاء، زيادة بها املنوطة النساء من األوىل املجموعة هي للقادة الداخلية الدائرة إن
يهدف أن وينبغي الربامج. يف املشاركني أو األعضاء من أكرب دائرة هي الثانية واملجموعة
يتمثل ثاٍن هدٌف َة وثَمَّ للمنظمة. النسائية التربعات من اإلجمايل الرقم زيادة إىل برنامجك
برامج خارج اإلدارة مجالس يف قيادية مناصب يتقلدن الالتي النساء عدد زيادة يف
ضع املجالس. هذه رئاسة يتولَّنْي الالتي للنساء الكيل العدد زيادة هو أخري وهدف املرأة.

األهداف. هذه عىل والخارج الداخل يف الجمهور وأطلع األهداف هذه لقياس وسائل
حضور مختلط تعليم مؤسسة داخل نسائي برنامج تنفيذ يف الراغبني وبإمكان
رئيس نائب جاكسون، باتريشيا تقول املرأة. بكليات والتنمية التسويق عن محارضات
أنهن وندرك النساء، حياة طريقة يف كثريًا «نفكر املرأة: كليات عن للتنمية سميث كلية
كلية إىل الحنني بني توازنًا نحقق أن ونحاول مرياث. من سيرتكنَه وبما بالعالم معنيات
يحتاجونها دراسية منح عىل طالبنا من باملائة ستون يحصل اليوم. نحتاجه وما سميث
العايل التعليم معرتك دخول إن الكلية. يف األول الجيل يُمثلون منهم والعديد بالفعل،
مؤسسة؛ كونها من أكثر قضية إىل سميث كلية تتحول أن هو وهدفنا لنا. مهم يشء
العالم.»3 أجل من عاملية، نسائية قيادات إعداد وهو بنا؛ املنوط الدور عىل نركز فنحن
عىل بأثرها تُلقي قضية بمنزلة املؤسسة أن هو الصدد هذا يف الرئييس املفهوم إن

للمرأة. جذب مصدر يكون أن شأنه من النهج وهذا العالم.

القيادة

فقد قاطبة؛ النسائي الخريي العمل برامج من كبريًا جزءًا التطوعية القيادة تنمية تُمثل
يكون وقد املنظمة. داخل األخرى واللجان املجالس إىل النسائي الربنامج عضوات تنتقل
آخر بمجلس الخدمة أنهنَي الالتي النساء إلرشاك مالئًما مكانًا كذلك النسائي الربنامج
لضمهنَّ عضويتها خارج النساء عىل تتعرَّف أن النسائية الجماعة وعىل أخرى. لجنة أو

186



العطاء وحلقات النسائي الخريي العمل برامج

برامج يخص ملتًقى ما جامعٌة تعقد عندما املثال، سبيل عىل أخرى. ولجان مجالس إىل
طاقم عىل يتعني الكلية، مجلس لعضوية جديدة مرشحة حضور يف املدن إحدى يف املرأة
لكافة املشرتكة األهداف أحد إن الكلية. يف زمالئها اهتمام دائرة يف املرأة وضع العمل

القيادية. املواقع يف النساء عدد زيادة هو النسائية الربامج
عن تقريًرا للتنمية، املساعد بوردو جامعة رئيس نائب أُلتينكيمر، شرييل قدمت
أنحاء يف الكبرية املدن ففي التربعات؛ لجمع املكثفة الحمالت أثناء النسائية القيادة تنمية
عند النساء من املتربعات لكربيات سنوات خمس مدى عىل اجتماعات بعقد قامت البالد،
محارضاٍت أحيانًا نت وتضمَّ املنازل يف اللقاءات هذه ُعقدت وقد دوالر، ألف ١٠٠ مستوى
وما عليها، بوردو جامعة تأثري عن الحضور من سيدة كل تحدثت املخطط. العطاء عن
حرصت وقد تمارسه. الخريي العمل من نوع وأي ترتكه، أن تريد الذي املرياث نوع
االستفادة بمدى لشعورهن عقدها تم التي الخمسة امللتقيات جميع حضور عىل النساء

منها.
منح لتقديم املرشحات النساء دعوة هو بوردو الجتماعات الداخيل الهدف كان
تلقينا أن بعد إال املرأة إمكانات عن رأينا نُغريِّ «لم أُولتنكيمر: وذكرت دوالر. بمليون
أسفرت وقد دوالر. ماليني ٥ إىل تربعها السيدات إحدى رفعت وقد دوالر.» بمليون منًحا
منح عىل الحصول عن البالد أنحاء يف االجتماعات حرضن امرأة ٢٥٠ ل املتابعة زيارات
للحمالت. قادة يصبحن لكي امللتقيات هذه جَنئ النساء من كثري دوالر. مليون ١٥ قيمتها
االنتشار واسعة جماعة وهي بوردو؛ أجل من نساء جماعة الحمالت نشاط عن نشأ وقد

القيادي.4 بالعمل ومعنية الجامعات صعيد عىل
تأسيس يف فعاًال دوًرا فلوريدا، جامعة مؤسسة رئيس ماكجورن، ليندا لعبت
وتشعر الخريي. والعمل القيادة يف ملهمة مبادرة وهي فلوريدا؛ جامعة نساء مؤسسة
عىل لدينا العمل طاقم حصل «لقد تعليم: من املبادرة أنجزته ملا بالفخر ماكجورن
بأن الجامعة أعضاء باقي لتعريف حاجة يف زلنا ما أننا غري النساء، إىل يصل لكي تدريب
وعىل االستشارية، واألكاديميات املجالس إىل لالنضمام يؤهلها ما اإلمكانات من لها املرأة
الخريجات نسبة فمثًال الحقائق؛ عن تُفصح واملؤرشات ذلك. منها يطلبوا أن اآلخرين
ال باملجالس تمثيلهن نسبة ولكن الكليات، من العديد يف باملائة ٥٠ تتعدى النساء من
املجالس، عن شيئًا يعرفن ال الخريجات النساء من والكثري مطلًقا. الرقم هذا من تقرتب

املعرفة.»5 منهن يُطلب وال
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املجالس يف النساء من مزيد تعيني هو فلوريدا جامعة مؤسسة أهداف أحد كان
امرأًة عْرشَة ثمانَي عضويته يف املؤسسة إدارة مجلس يضم الحايل، الوقت ويف التطوعية.
مجلس أعضاء من ع املتوقَّ أن من الرغم عىل أنه ماكجورن وتوضح رجًال، وعرشين وثالثة
ذاتها. املنحة أهمية نفس لها العطاء إمكانية فإن للجامعة، كبرية منًحا يُقدِّموا أن اإلدارة
األدوار». لعب قبل املال «دفع سياسة تنتهج التي املؤسسات من الكثري عن يختلف وهذا
املشاركة يف املرأة حق من أقرَّتْه ملا النسائية القيادية الحركة رائدة فلوريدا جامعة وتَُعدُّ

كبرية. منٍح تقديم قبل

التعليم

الذاتي. الرضا ولتحقيق املنظمة مساعدة بغية النسائية الربامج إىل عامًة املرأة تنضم
من يأتي الفكري التحفيز وهذا الفكري، التحفيز من الرضا هذا من جزء ويأتي
املالية، والجوانب الخريية األنشطة عىل أوًال للربامج العلمية املادة تركز أن فيجب التعليم.
تهم بقضايا مرتبطة برامج عىل أيًضا التعليم يشتمل أن ويمكن الجماعة. بهدف املتعلقة
تحليل عىل املوضوعات هذه تحتوي وربما املنظمة. بعمل منها املتصل خاصًة املجتمع،
وقضايا الطالبية، والحياة لألطفال، االجتماعية والخدمات الفنون، وتاريخ للسياسات،
مكونات التعليم يتضمن أن ينبغي وأخريًا، والدينية. الروحية والقضايا الصحية، املرأة
االستماَع ذلك عىل األمثلُة تشمل وقد ذاتها. العايل التعليم مؤسسة أو الربحية غري املنظمة
داخل األفراد من معلومات عىل الحصول أو االسرتاتيجية الخطة بشأن املنظمة رئيس إىل
اجتماعي أخصائي أو املستشفى، يف إنسان حياة ينقذ لالهتمام مثري طبيب من املنظمة؛

الكلية. أعضاء من عظيم فنان أو للمرشدين، ملجأ يف
والتوجيه والتطوير بالقيادة املتعلقة القضايا األخرى التعليم صيغ ن وتتضمَّ
والحركة، املعرفة، الخريي: العمل رحلة يف املرأة تنتهجها التي الخطوات وكذلك الوظيفي،
برنامج كل يف الجوانب هذه إدراج ويتعني التاسع). الفصل (انظر واإلرث والقيادة

تعليمي.
باملرأة خاص خريي عمل برنامج كل من أصيًال جزءًا التعليمية الربامج تمثل
العام الشكل ويتمثل األخرى. التنمية ومجالس بربامج مقارنًة املبادرة بزمام تأخذ وهي
والقيادة، املالية، والجوانب الخريي، العمل عن سنوية ندوة أو سنوي مؤتمر يف للربامج
املؤسسة أو الربحية غري املنظمة بهدف ترتبط ما عادًة التي االهتمام ذات واملوضوعات
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و«منتدى النسائية»، القيادات «قمة امللتقيات: لهذه املقرتحة العناوين بني ومن التعليمية.
والقيادة». املرأة و«ندوة الخريي»، والعمل املرأة

الصداقة

التواصل يف يرتكَّز هدفها أن وهو النسائي الخريي العمل مبادرات يُميز آخر جانب َة ثَمَّ
املرأة برنامج أعضاء بني فيما الشخصية الصداقات تكوين ويَُعدُّ الصداقات. وتيسري
عامني بني ترتاوح فرتٍة خالل ففي واحد؛ عمل يجمعهن الالتي للنساء ثانوية نتيجة
املرأة نسمع أصدقاء. إىل الغرباء من مجموعة تتحوَّل عاًما، عرش خمسة أو أعوام، وعرشة
أنه لدرجة باألعمال مثقلة «إنني ما: جماعٍة تكوين بداية يف تقول النساء من جمٍع يف
أنفَسهنَّ النساءَ هؤالء نجد عامني ُمِيضِّ وبعد جديدة.» صداقات لتكوين وقت لديَّ ليس
جديدات بنساء االلتقاء فكرة يحببن النساء معظم األرسية. االجتماعية الزيارات يتبادلن
من «كثري التايل: النحو عىل األمر ماكجورن ليندا وتوضح صداقات. تكوين وإمكانية
نتعرَّف واآلن الرياضة، ممارسة خالل من عليهن تعرَّفنا فلوريدا جامعة يف صديقاتنا
اجتماعات ن يتضمَّ الجديد املستوى هذا آخر. مستًوى من أنشطة يف منخرطات نساء عىل
التدريس، وهيئة العمداء، لدعوة نخطط ونحن الجامعة. مع للتواصل اإلقليمية النساء
لالجتماع للنساء فرصة ستكون امللتقيات هذه أن إىل باإلضافة بالنساء، للقاء والطالب

والتعارف.»
لم لو حتى الوظيفي، والدعم التواصل وهو الجمعيات، لبعض آخر هدف َة ثَمَّ
هذا عىل أحيانًا العايل التعليم برامج وتُشدد التقدير. من بحقه يحظى األمر هذا يكن
منهجها تبني التي فولرتون يف الحكومية كاليفورنيا جامعة مثل برامجها، يف الجانب

وظائفهن.6 يف املتميزات النساء من قيادية مجموعة عىل
العمل عن سنوية تعليمية ندوة أيوا، بوالية ديكورا، يف لوثر كلية كذلك وتستضيف
إىل ٨٠ بني ومن للكلية. تابعة محلية منظمات أربع مع باملشاركة النسائي، الخريي
املايض. يف الربنامج حرضن قد السيدات من العديد كان عام، كل يشاركن سيدة ١٠٠
املشاركة هذه ثمار إحدى إن واملؤسسية، التِّجارية العالقات مدير لوفيل، جيني وتقول
من النساء «تستمتع وتضيف: املشاركات. النساء بني والرتابط الصداقة هي املستمرة
إىل ذلك بنقل يقمن إيجابية، بتجربة يمررن وعندما بعض، مع بعضهن التعلم خالل
التسويق من النوع هذا كان وقد املقبل. العام يف للحضور بدعوتهن ويقمن صديقاتهن
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نَّ يَُكوِّ ما غالبًا النساء أن لوفيل تُبنيِّ كما الربنامج.»7 تطور يف أساسيٍّا عامًال الشفهي
أنهن من الرغم وعىل التعاوني. الربنامج هذا يف النشطة املألوفة الوجوه بني من صداقات
تجاه الحماس يف يشرتكن فإنهن عام، كل فقط قليلة مرات بعًضا بعضهن يَريْن قد
ملنظماتهن ه املوجَّ الدعم لتعظيم الالزمة املالية واإلدارة الخريي العطاء عن املزيد معرفة

املفضلة. وقضاياهن
جمعية مثل جمعيات، فبعض التوجيه؛ شكل كذلك والتواصل الصداقات تأخذ
بني التواصل عىل تركز نوتردام، جامعة خريجي ملكتب التابعة نوتردام سيدات تواصل
جماعة تأسيس بصدد نوتردام أن كما الطالبات. وتوجيه بعض مع بعضهن الخريجات
بمبلغ ساهمن نساءً وستشمل التنمية، مكتب من الخريي العمل نشطاء من قيادية
جامعة ميدوست، اإلقليمية، التنمية مدير هابرت، لني تقول كما فأكثر، دوالر ألف ١٠٠
تضمني عىل جانٍب من يركز إذ اآلخر؛ أحدهما الربنامج جانبي كال يكمل نوتردام.8
للغاية مكثف نشاط الطالبات توجيه إن الكربى. املنح عىل آخر جانٍب ومن النساء،
لخدمة وقتهم يكرسون بعاملني تحظى التي املنظمات بواسطة فقط به القيام ويتعني

النشاط. هذا

البهجة

العطاء مجال يف هادفة برامج لتصميم مًعا العمل وطاقم النساء تعمل أن يمكن
إىل تؤدي بحيث بمكاٍن واالستحسان األهمية من منحة كل تكون أن ويجب للمساهمني.
الربنامج يكون وقد النسائي. الخريي العمل برامج إىل االنضمام جراء والرضا البهجة
للمجال مالئمة منحتها تجعل لكي املنظمة مع املتربعة تعاون صورة يف للعطاء الهادف
جامعة يف الخريي والعمل املرأة منظمة ذلك ومثال املنظمة. هذه داخل به تهتم الذي
الجامعة يف مجال ألي التربع عىل أعضاءها تشجع حيث أنجلوس؛ بلوس كاليفورنيا،
خالل من أنجلوس، بلوس كاليفورنيا، جامعة تقوم ذلك وبعد املرأة. قيم يعكس
وترى املرأة. تربع طرق كافة باستعراض اإلنرتنت، شبكة عىل وموقعها إصداراتها
ألن نظًرا الكربى؛ التعليمية املؤسسات يف مثايل بشكل يعمل النمط هذا أن املتربعات
والتربع معني مرشوع باختيار املتربعة تقوم عندما تنمو والعالقات الشخصية الصبغة

له.9
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املنحة صورة تأخذ الهادفة املنحة أن املنظمات ترى قد حجًما، األقل الكليات ويف
تعرفَن مرشوع لصالح التربع أجل من املنظمة مع النساء تعمل وهنا املنظمة. الجماعية
ملستشفى التابعة املرأة تواصل وحدة يف ذلك عىل مثال وهناك مجموعة. صورة يف عليه
مجمعة مرشوعات قائمة لصالح سنوية بمنحة النساء تساهم حيث التذكاري؛ ووكيشا
التنمية مسئولة فرايربج، كريستن وتقول املستشفى. عمل إطار ضمن بتمويلها يقمن
املرأة بربامج يتعلق فيما ثمارها تؤتي الجماعية املنحة إن التذكاري، ووكيشا بمستشفى

باملنظمة.10 عالقات تربطه ال قد مجتمع يف املتربعني من مزيد إىل تتطلع التي
الخريي العمل «دع بعنوان النسائي الخريي العمل معهد أجراه الذي للبحث وطبًقا
ملنظمة التابعة النسائية القيادة مجالس تقوم العالم»،11 النساء تغري كيف بدوره: يقوم
برنامج عىل تشتمل أن ينبغي تابعة منظمة كل أن مفاده مفهوٍم بتعزيز واي يونايتد
يونايتد ملنظمة التابع الوطنية النسائية القيادة رئيسمجلس فوكس، كاي وذكرت للمرأة.
للمرأة، برنامج املحلية واي يونايتد منظمة لدى يكون عندما أنه جيًدا «نعلم العاملية: واي
تلك هي نجاًحا األكثر الربامج إن بأكمله.»12 النظام عىل تتفوق املوارد تنمية إدارة فإن
يونايتد ملنظمة املعتادة الربامج عىل تسمو ألغراضخاصة، التربعات جمع عىل تركز التي
ويسكونسن، ماديسون، يف املنظمة. مع بالتعاون تصميمها يتم ولكن عنها، وتختلف واي
وهي األمل»، «مدارس لصالح أمواًال واي يونايتد ملنظمة النسائية القيادة مجلس يجمع
مهارات وتنمية التوجيه خالل من العامة املدارس يف األطفال ملساعدة برنامج عن عبارة

القراءة.
املبتهجة املتربعة إيجاد يف رئيسيٍّا دوًرا كذلك النسائية التطوعية القيادة وتلعب
السنوية بامللتقيات يتعلق وفيما العامة. وامُللتقيات االجتماعات يف حماسها تُبدي التي
للتربع الالزمة الثقة وتأسيس اإليقاع بضبط التطوعي العمل رؤساء يقوم الكبرية، العامة

للجمهور. ينقلونها التي البهجة خالل من للمنظمة
منحة يقدمن عندما حقيقية متعة يجدن «النساء أن: جاكسون باتريشيا وترى
لقدرتي بالسعادة أشعر ألنني املنحة هذه أقدِّم «إنني منهن: كلٌّ وتقول ملؤسستنا. كبرية
أو األب مثل مثلهن السلوك، يف وقدوة مثاًال يكنَّ أن يف يرغبن وهن ذلك.» فعل عىل
أنفسهن إىل النظر من النساء تُمكِّن سوف املفيدة األوىل التجربة أن كذلك وترى األم.»
أن املستغَرب من يكون «لن قائلة: وتضيف الخريي. العمل ناشطات من بوصفهن
األوىل الكربى منحتها تتذكر وهي الخريي.» العمل مجال يف ناشطة «إنني املرأة: تقول
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يُصدق ال إحساًسا بالبهجة، يُصدق ال شعوًرا تعيش فهي العطاء؛ عند بالبهجة والشعور
بالتمكني.»

الخريي النسائي للعمل برنامج تصميم (2-1)

أوًال نحتاج ولكن قليل. بعد ناجح برنامج لتصميم الالزمة البناء َلِبنات نرشح سوف
ليزا أوضحت وقد بمكان. والوضوح البساطة من وهي الفشل، عنارص عن للحديث
قالتا عندما وردية»13 بطريقة تفكر «ال كتابهما يف األمر ذلك لريند وأندريا جونسون
وتصبغه دائم منتج لديك يكون أن يكفي ال املتربعة، أو املستهلكة املرأة تجذب لكي إنه
يف املرأة» «اقتصاد مقالهما يف ساير وكيت سيلفرمان مايكل ويذكر الوردي. باللون
اليائسة بالجهود الخاص املثال التِّجارة، لشئون هارفرد مجلة من ٢٠٠٩ سبتمرب عدد
أجهزة بطالء الرشكة قامت فقد النساء؛14 أوساط يف التسويق أجل من ِدل لرشكة
لطهي بوصفات اإلنرتنت عىل موقعها وزوَّدت الوردي، باللون تنتجها التي الكمبيوتر
إن بالنفور. النساء شعرت أن النتيجة وكانت الحرارية. السعرات بشأن ونصائح الطعام
عن الوردي» باللون «الطالء عقلية بنفس الخريي للعمل نسائية برامج إعداد محاوالت
أن وانتظار النسائي» الخريي «العمل اسم تحت منتظم تربعات لربنامج الرتويج طريق
النسائي الخريي العمل إن تماًما. فاشلة محاوالت هي إنما الربنامج؛ لهذا النساء تتربع
إىل واالستماع العمل من الصعب بالجزء القيام عليك بل أعىل، من يَُفاض نشاًطا ليس
لهن القيادة تكون أن يجب تستميلهن. أن تحاول الالتي واملنارصات القائدات النساء
بالعمل الخاصة اإلضافية» والثالثة األساسية الستة «املعايري أحد أن وتذكَّر لك. وليست
املبادرة. أو املنظمة تأسيس يف املشاركة تحب فاملرأة «االبتكار». هو النسائي الخريي
البهجة يف كذلك ترغب ولكنها الربحية، غري املؤسسة الحتياجات االستجابة تريد هي نعم،
وسوف البهجة امنحها االستجابة. هذه عليه ستكون الذي الشكل صياغة عن الناشئة

الدوام. عىل ملنظمتك وُمخلصة داعمة تكون
العطاء. متطلبات عىل تعتمد سوف النسائي الخريي العمل برنامج طبيعة أن الحظ
٢٥٠ بني سنوية بمنح مروًرا منحة، أي تقديم عدم من بدءًا املطلوبة املبالغ وترتاوح
منحة تطلب وبعضالربامج دوالر.15 ٢٥٠٠٠ بقيمة كربى منح إىل وصوًال دوالر، و٢٥٠٠
تختاره الذي للمجال كربى منحة ثم الجماعة، أهداف لخدمة دوالر ١٠٠٠ بقيمة سنوية
إنه، الخريية الخدمات منظمة مدير بايلز، ترايس وتقول املؤسسة. خالل من املتربعة
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وأركنساس، كانساس، واليات يف الرحمة مستشفيات منظومة أطلقت املثال، سبيل عىل
معروفة مجموعة أول هي هذه وتُعد الخريي. النسائي للعمل برامج خمسة وأوكالهوما،
دوالر.16 ١٠٠٠ بقيمة سنوية منًحا تطلب وهي مؤسسات، عدة مستوى عىل الربامج من
توافر من بالتأكد نويص النسائي، الخريي العمل برنامج يف التوسع أو البدء وقبل

النجاح: لضمان التالية العنارص

تصوًرا العاملني من أكثر) (أو فردان أو فرد يضع واإلدارة»: العاملني «التزام •
إىل التصور هذا بتحويل قرار اتخاذ مع املؤسسة يف املرأة برنامج دور عن
األنشطة عمل «فرقة عىل الرسمي الطابع املنظمات بعض أضفْت مرشوع.
الداخلية. الفرقة هذه يف بالعمل العاملني من عدًدا وكلفت النسائية»، الخريية
بالعاملني بعُد فيما ودعمها املبذولة الجهود عىل التصديق اإلدارة عىل ويتعنيَّ
للمرء إضافية أعماًال النسائي الخريي العمل برامج معظم وتَُعدُّ وامليزانية.
املتربعات. النساء مع العمل يف رغبته عن عربَّ والذي املنظمة يف يعمل الذي
الربنامج إطالق عىل اإلدارة أفراد عزم ملجرد البقاء للربامج يُكتب ما ونادًرا
ينظروا أن التنمية طاقم أعضاء عىل بل الغرض، لهذا العاملني أحد وتعيني
تزيد لكي للمنظمة جيدة خطوة أنه ويعتقدوا أولويًة بوصفه املرأة برنامج إىل
األقل عىل الربنامج لصالح يعمل أن ونقرتح الخريية. النسائية األنشطة من
يعمل واحٍد شخٍص وجود من أفضل وهذا الوقت. من جزءًا العاملني من اثنان
أفراد جميع مسئوليات من جزءًا الربنامج كان وكلما الوقت. طوال بمفرده

أفضل. ذلك كان التنمية، طاقم
يف البدء قبل املتربعني»: وكبار النسائية التطوعية للقيادة رئيسية «مجموعة •
عصف بعملية قم املجموعة. هذه تملكها التي املعلومات معرفة عليك الربنامج،
ردود عىل تعرَّف مؤسستك. يف النساء إرشاك كيفية عن املجموعة أفراد مع ذهني
تحتاجه ما كل معني. برنامج لتصميم قادة ترشيح منهم واطلب األفراد أفعال
استشارية كمجموعة للعمل رئيسيني قادة وستة أربعة بني يرتاوح عدد هو
الربامج، هذه إنشاء املتربعات النساء تطلب عندما تبدأ الربامج بعض أساسية.
من اثنني أو فرد بواسطة يبدأ معظمها أن غري كونيكتيكت، بجامعة تمت كالتي
التوجيه لجنة تتألف الحكومية، أوريجون جامعة ويف الواعدين. العمل طاقم
ولجنة الجنسني من أعضاء أريزونا والية لدى ويوجد امرأة. عرشة ثالث من

والتعليم.17 واالستثمارات، العضوية، بشئون تختص
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نجاح العنارص هذه تضمن الواضحة»: والقيم واألهداف والرسالة «الرؤية •
ألي قياسية ممارسات بمنزلة جميًعا العنارص وهذه البعيد؛ املدى عىل الربنامج
ومن األهداف، لصياغة مًعا العمل والعاملني املتطوعني القادة وعىل تنمية. مركز
بها، املتربَّع األموال وحجم للمنظمة، املتربعات النساء عدد عىل التعرُّف املهم

التربُّع. ومستوى
مالءمة ملدى وتحليل عمل خطة لديك ليكن التقييم»: وأسلوب العمل «خطة •
مدى لتقييم مؤرشاٍت الداخيل التحليل هذا ويشمل التنمية. لعملية الربنامج
الخريي العمل برنامج يف العنارص أصعب الصحيح التقييم يكون قد التقدُّم.
بني العالقة يف فقط واحد جزء مجرد الربنامج يكون ما عادًة ألنه النسائي
االعتبار يف وضعنا إذا حتى فعالة املؤرشات هذه فإن ذلك، ومع واملنظمة. املتربع
عدد املؤرشات هذه ن وتتضمَّ العمل. طاقم يف اآلخرين األفراد مع املشرتكة الثقة
واملبالغ للمنح الكيل والعدد املساهمة، ومبلغ القيادية، املواقع يف املتربعات النساء

القيادية. املناصب يف النساء وعدد املتربعات، النساء جميع من املقدَّمة
داخلية بمراجعة القيام عليك املرأة»: عطاء تدعم التي التنظيمية «الثقافة •
يف كأعضاء النساء انضمام وإمكانية منظمتك، يف النساء ودور للعمليات، كاملة
وآراءهن. النساءَ املنظمة يف القياسيُة التشغيل إجراءاُت تحرتم أن يجب املنظمة.
تلتزم تنمية برامج إعداد وكيفية الداخلية املراجعة السادس الفصل ويتناول
القيادة يف فرًصا واألقليات النساء منح املنظمة وعىل الجنسني. تجاه الحياد

العمل. أطقم وضمن

املتربعات أفكار عىل الرتكيز وتحدَّث: استمع (3-1)

االستماع فإن التطوير، أم االنطالق مرحلة يف النسائي الخريي العمل برنامج أكان سواءٌ
من غريهن مع املتربعات النساء تعمل وعندما بمكان. الرضورة من املتربعات مع والحوار
طاقم بني رشاكة نتيجة الربنامج انطالق كان إذا أو الربنامج، إطالق أجل من املتربعني
للمؤسسني الداخلية الدائرة خارج أفراد من الواردة املعلومات فإن واملتربعات، العمل
الحوار خطوة أن كما الربنامج. صياغة كيفية لفهم الزمة تصبح املستقبلية الرؤى ذوي
فقط املنظمة؛ مع والتواصل الجماعة يف للمشاركة املحتمالت واملتربعات األعضاء تجذب

والتحاور. االستماع خالل من
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أو املحتمالت املتربعات وكبار الرأي قادة كبار مع تتم التي املقابالت تساعد سوف
بنوعية املتعلقة األفعال بردود العمل وطاقم النساء من التطوع قادة تزويد عىل الحاليات
صًدى لها التي النسائي الخريي العمل برامج أهداف هي ما تنفيذه. املزمع الربنامج
أو املنحة، بمتطلبات خاصة مجموعة إىل الحاجة مناقشة الجماعة عىل يتعنيَّ املرأة؟ لدى

الكربى. للمنح مجموعة أو الجماعي للعطاء مجموعة أو سنوية، منحة
أجل من األفعال ردود عىل للحصول جيدة وسيلة كذلك االستماع مجموعات تَُعدُّ
من صغرية تجمعات صورة يف املجموعات هذه تكون وقد تطويره. أو برنامجك يف البدء
الدراسات تَُعدُّ كما بالربنامج. إدراجه يمكن ما مناقشة بهدف أشخاص ستة إىل ثالثة

املتربعات. من املعلومات لجمع ممتازة وسيلة االستقصائية
يف املحتمالت املشاركات وجذب برنامج إلطالق نجاًحا األكثر الطريقة وتتمثل
جهة استأجرت أو بنفسك النقاش مجموعات بإعداد قمت وسواءٌ النقاش. مجموعات
من كبري قدر لجمع ممتازة وسيلة النقاش مجموعات أن ثبت فقد معاِونة، خارجية
املشاركني اهتمام فيه تُحفز الذي الوقت يف تنفيذه، املزمع الربنامج نوعية عن املعلومات
من مجموعة إىل باإلضافة رسمية مناقشات عن عبارة النقاش ومجموعات الربنامج. يف

املجموعات. بني فيما اإلجابات مقارنة ويمكن املشاركني. كافة يثريها األسئلة
بأكملها املنظمة يشمل برنامج تصميم تنوي عندما النقاش مجموعات استخدم
«أ» املصدر انظر النساء. من جديدة مجموعة ن يتضمَّ مستقل جديد بنشاط القيام أو

واألسئلة. النقاش ملجموعات الكامل للتوصيف
حماس من املرتفع املستوى النقاش مجموعات لبعض املتوقعة غري النتائج من
التي اإلجراءات لبعض تستجيب أن يجب أنك يف فيتمثل السلبي الجانب أما املشاركات.
يف يرغبن ال وقد باإلحباط، يَُصبن فسوف وإال النقاش، مجموعات يف النساء تقرتحها
البدء وقبل التحديات. أحد التوقعات تلبية تكون ما وأحيانًا املشاركة. يف االستمرار
الخاصة األساسية البدائل من قليًال عدًدا ذهنك يف ضع النقاش، مجموعات تكوين يف
مجموعات يف النساء تثريها التي األفكار بعض تنفيذ املنظمة تستطيع حتى بالربامج

بنصيحتهن. للعمل استعداٍد عىل وُكْن النقاش.
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القادة جماعة إنشاء (4-1)

النساء من القادة جماعة هو النسائي الخريي العمل لربنامج األساسية األجزاء أحد
يف النسائية القيادات تعمل أن ويجب الصدد. هذا يف جهود بذل بهن املنوط املتطوعات،

الربنامج. تطوير أجل من مًعا والخارج الداخل
تضمهن الالتي النساء لدى الرؤية وتعميق الوعي زيادة عىل القادة جماعة وتعمل
تُنشئ للعطاء. نماذج بوصفها بدورها القيادات هذه وتقوم واحدة. جغرافية منطقة
يف القادة جماعة أعضاء يعمل وقد التحدِّي. روح عليها تغلب منًحا الجماعات بعض
وكذلك نسائية. عطاء حلقات األعضاء هؤالء يقود قد أو التثقيفية للربامج لجنة صورة
الربامج بإعداد تقوم إقليمية منسقة بوصفها دورها إطار يف العون القائد املرأة تقدم
القيادة ملجالس واي يونايتد منظمة ذلك أمثلة ومن منطقتها. يف التواصل وتدعيم
كتلك الجامعية والربامج األحمر، للصليب التابعة تيفاني وحلقات األمريكية، النسائية

للتكنولوجيا.18 وفريجينيا وفريجينيا، وبرينستون، ويسكونسن، بجامعات تُعقد التي
باملؤسسة، العليا باإلدارة املتربعات عالقة القيادة تنمية يف للغاية املهمة الجوانب ومن
يدركن كي للمتربعات أهميًة القادة بني الرشاكة هذه وتمثل النسائية. العنارص خاصًة
إىل النساء من القادة بني التآزر هذا يؤدى وقد املنظمة. يف حقيقيات مساِهمات أنهن
برنامج يف أهميًة األكثر العالقات ومن النساء. منح تُمولها إبداعيٍة مرشوعاٍت إنتاج
التدريس وهيئة املتربعات بني العالقة ويسكونسن بجامعة النسائي الخريي العمل
الجوائز بتمويل بويسكونسن النسائي الخريي العمل مجلس ويقوم واإلداريني. النسائية

العالقة. لهذه نتيجًة الجامعي الحرم يف باملرأة لالرتقاء واملؤتمرات

الكلمة نرش اإلقليمية: الجمعيات (5-1)

اإلقليمي. أو الوطني االمتداد ذات الكبرية للمنظمات نواًة اإلقليمية الجمعيات تُمثل
بني التواصل أوجد النشاط. هذا لب التطوع قائدات وكربيات املتربعات كربيات وتُشكل
مزيًجا برامجك ولتكن للمنظمة. التابعني املتحدثني أحد خالل من وجمهورك منظمتك

مختلفة. تصميمات من
عىل املعنية املنطقة يف بالتعرُّف قم الجغرافية، املنطقة عىل يرتكز برنامج وإلطالق
هي األساسية الجماعة هذه كربى. بمنح ومتربعة قائدة لتكون مرشحة امرأة عرشة اثنتي
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يف النساء من غريهن ومع بعٍض مع بعضهن الجماعة هذه نساء تتواصل النجاح. مفتاح
املزيد عىل وساعدهن املنظمة، أنشطة يف السيدات هؤالء بإرشاك قم لهن. التابعة املناطق
التواصل حلقات لتوسيع أنشطة اعقد باملؤسسة. اهتمامهن مجال وتحديد التواصل من
الجغرافية. املناطق يف كربى منح لتقديم املتربعات/املرشحات من أكرب مجموعات بني
األنشطة لحضور األساسية الجماعة قادة بدعوة فُقم كلية، عن عبارة منظمتك كانت وإذا
مناطق يف عامليها أطقم تتناثر التي الكبرية املؤسسات يخص وفيما الجامعي. بالحرم
تنفيذه. املزمع الربنامج يف اإلقليميني العمل أطقم أعضاء بإرشاك قم متعددة، جغرافية
املحتمالت املشاركات تتمكن كي نقاشية مجموعة إنشاء هي األوىل الخطوة تكون قد
والطريقة الخريي. العمل بشأن واتجاهاتهن املفضلة بخصوصالربامج آرائهن تكوين من
العروض أشكال خالل من وغريها األساسية الجماعة بني املستمر الربط هي شيوًعا األكثر
املتحدث اختيار يف باملعاونة األساسية الجماعة أعضاء يقوم حيث النساء؛ تقدمها التي

الفكرية. الحوارات هذه لحضور اآلخرين بدعوة يقومون كما واملكان،
بالتحدُّث النساء من والعمداء التدريس هيئة أعضاء يقوم ويسكونسن، جامعة يف
الجذعية، الخاليا أبحاث املوضوعات آخر شملت وقد حينها. يف مطلوبة موضوعاٍت عن
هيئة جذب ويَُعدُّ بالجامعة. الثقافية الفنون ونطاق األوسط، الرشق يف والديمقراطية
معهن، املتربعات النساء تتواصل حيث الربنامج رسالة من جزءًا النسائية التدريس

امللتقى. بعد فيما االتصال يستمر ما وأحيانًا
التدريس هيئة معايشة وهو النسائية، التدريس هيئة دور إلبراز آخر جانب َة ثَمَّ
يتم ال األغلب، ويف بها. االرتقاء أجل من للغاية مهم ذلك إن حيث التنمية؛ يف لتجارب
الربامج أشكال أما الوسيلة. هذه خالل من إال الفرص هذه مثل التدريس هيئة منح
وتَُعدُّ الخريي. العمل بشأن صغرية ملجموعات مناقشات عن عبارة فهي األخرى اإلقليمية

الصدد. هذا يف حاسمة األساسية الجماعة أعضاء مع والعشاء الغداء اجتماعات
أما سنويٍّا. بك الخاص امللتقى تنظم أن يمكن نيويورك، مثل األولوية ذات املدن يف
مع دوريٍّا، التدريس لهيئة وجهة يمثل الذي امللتقى يكون أن فيتعنيَّ األخرى، املدن يف
امللتقيات لحضور دعوات وتوجيه األساسية، للجماعة الغداء اجتماعات من املزيد عقد

األخرى.
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بأكملها املنظمة إرشاك الجغرافية: املناطق (6-1)

وربطها باملؤسسة فرًدا بوصفها املتربعة املرأة اهتمام نطاق عىل التعرُّف املهم من
كربى. منحة وتقديمها مشاركتها إىل يؤدي قد الذي الربنامج أو الكلية، أو باملدرسة،
الربامج لحضور املتربعات النساء لجذب زمالئهم مع التعاون العمل فريق عىل وينبغي
وراعيات. وكربياتمرشفات، قائدات، بوصفهن التطوع قائدات إرشاك ويتم بهن. الخاصة
النساء ومتابعة امللتقيات، لحضور املتربعات ودعوة بريدية، قوائم توفري األنشطة وتشمل
عىل الخاصة؛ الربامج يف والتحدُّث التسويق، بشأن للنساء املشورة وتقديم املشاركات،
األطفال إفطار ووجبات التِّجارية، للمرشوعات التنفيذية القيادة يف املرأة املثال، سبيل
الشخصيات كبار وملتقيات الدولية، بالدراسات الخاصة واملحارضات باملستشفيات،
الفنانات، النساء وملتقيات والتمريض، البرشية، البيئة وعلم الزائرات، للمحاِرضات
النسائية. الرياضية واألنشطة املرأة، وصحة والعلوم، واآلداب والتعليم، املرأة، وتاريخ

حدة عىل امرأة لكل التربعات: لجمع الخاصة األهداف (7-1)

الخاص الدعم مثل التربعات بجمع تتعلق محددة أهداف لتحقيق الربامج بعض تسعى
مسيسيبي جامعة تجمع االجتماعية. بالخدمات تتعلق خاصة أهداف أو الدراسية باملنح
يونايتد ملنظمة التابع النسائية القيادة مجلس ويسعى الدراسية. املنح أجل من التربعات
دريك وجامعة العامة. باملدارس خاصة برامج لصالح التربعات لجمع بماديسون واي
هباٍت أوهايو يف الخريي والعمل املرأة مركز يقدم كما املكتبة. لخدمة التربعات تجمع

الطالب.19 وقروض الدراسية املنح لصالح
عىل مصوَّر كتيب فريجينيا بجامعة الخريي والعمل القيادة يف املرأة برنامج ولدى
بشأن الجامعة تطرحها محددة أفكار عىل تشتمل مختارة قائمة يضم اإلنرتنت شبكة
بشأن بأفكار تساهم أو ما، ملبادرة الكلية التكلفة املقرتحة املبالغ تغطي وقد املنح.
والتي محددة، مرشوعات لخدمة العطاء حلقات األخرى األشكال وتشمل املشرتكة. املنح

بالتفصيل.20 بتناولها سنقوم

جماعي وعمل ومتعة ذكاء العطاء: حلقات (2)

املدن، وساحات والكنائس، البيوت يف — مًعا النساء تتجمع التاريخ، مدار عىل
قبيل من ليس ربما مجتمعاتهن. مداواة أجل من — الصغرية البقالة ومحالت
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بيد يًدا نجلس أو نقف فنحن حلقة؛ شكل يأخذ السيدات اجتماع أن املصادفة
ولكن حولها، من أعني فقط ترى وال لألخرى مساوية منا كلٌّ بكتف، وكتًفا
نجمع التي الحلقة تلك إنها نافذة. بمنزلة العني لها تكون التي الروح ترى
الحلقة تلك إنها وأهدافنا. وحكاياتنا، بعض، مع بعضنا نفوسنا، شتات فيها
نحتفل فيها التي الحلقة تلك إنها والقوة. والتشجيع الغذاء منها نستمد التي

وننمو.21
لوز، دي حلقة سة مؤسِّ موليناري، روزي
كارولينا نورث ديفيدسون،

لهن يسبق لم الالتي النساء تُرشك ألنها مهمة العطاء حلقات أن أعتقد
التربع.22 عملية يف الفور عىل فينخرطن املشاركة،

واملدير إنديانا جامعة مؤسسة رئيس تمبل، يوجني
إنديانا بجامعة الخريي العمل ملركز األسبق التنفيذي

وعىل النساء. تبنَّتها ومثرية جديدة صورة الخريي العمل أخذ املايض، العقد مدار عىل
املسألة، أو القضية، عىل يتَّفقن إذ جماعي؛ بشكٍل للتربع مًعا النساء تتوافد متزايد، نحٍو
أشكاٍل يف النسائية العطاء حلقات وتأتي املنح. ه تتوجَّ وأين سيدعمنها التي املنظمة أو

الدوالرات. آالف تبلغ التي السنوية باملنح وانتهاءً الطعام توفري من بدءًا عديدة،
١٩٩٨ عام يف األوىل للمرة النسائية العطاء حلقات عن التحدُّث يف اإلعالم بدأ
مجلة يف أسستها، التي للمرأة واشنطن ومؤسسة ويلوبي كولني عن مقاالت ُكتبت عندما
لعدة استثنائية بصورة النسائية العطاء حلقات زادت اللحظة، تلك ومنذ بيبول.23
أصولهن تزيد ونساء جديدات متربعات وظهور النسوي؛ الخريي العمل زيادة أسباب:
املجتمع ملكافأة جديدة طرق عىل العثور أردن الالتي وهن دوالر، مليون عن االستثمارية
املشاركة يف األفراد جانب من املتزايدة والرغبة فعالة؛ بصورة فيه يساهمن أن يمكن الذي
بدأت التي ويلوبي، مثل النساء وكانت الخريية. املرشوعات وملكية قرارات يف الكبرية
يف املعاونة يف محوري دور ذوات الصحافة، اهتمام وجذبت املشرتك العطاء واحتضنت

االتجاه. هذا إرساء
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التحوُّل نقطة إىل الوصول (1-2)

تبلغ التي السحرية اللحظة إىل وصل ما عاَن ُرسْ العطاء، حلقات مفهوُم اْشتََهَر عندما
يف النَّاِر انتشاَر وتنتُرش التحوُّل نقطَة االجتماعي بالسلوك متعلق اتجاٌه أو فكرٌة فيها
النساء أن غري السحرية، اللحظة هذه من جزءًا العطاء عىل النساء قدرة كانت اْلَهِشيم.24
ويحشدن مًعا، ليتربعن الخاصة، منظمتهن إنشاء فكرة تراودهن األحيان معظم يف
قصريًا كتيبًا الخريي للعمل املرأة معهد نرش ،٢٠٠٠ عام يف وجهتها. ويحددن أموالهن،
املوضوع، هذا يف األسايس الكتاب يُعد وهو نسائية»،25 عطاء حلقة «إنشاء عنوان تحت

األخرى. الحلقات من الكثري إنشاء عىل واملعني
عن يزيد ما إىل ٢٠٠٠ عام يف فقط عطاء مركز مائة نحو من العدد ارتفاع مع
سنوات، ثماني ُمِيض من يقرب ما بعد سنويٍّا، الدوالرات ماليني تمنح مركز خمسمائة
وجمعيات الكنيسة وحلقات الكتب وأندية األحاديث تبادل لقاءات من النساء تحوَّلت
باألشياء القيام تحب املرأة ألن منطقيٍّا؛ ذلك كان الخريي. العمل ميدان إىل االستثمار،
الحلقة السلوك. لهذا املالئم الشكل هي والحلقة الهرمي؛ للتسلسل تخضع ال بطريقٍة
ذا مربًعا ليس وهو األسفل؛ الجزء يف األفراد بقية يقبع بينما فرد يعلوه مثلثًا ليست
من القدر بنفس فرد كل فيها يحظى تنتهي ال سلسلة الحلقة بل منقسمة. حادة زوايا

والسلطة. امللكية
باملبلغ تتربع ما غالبًا امرأة فكل املشرتكة؛ القواسم بعض يف العطاء حلقات وتشرتك
يكون ما عادًة سنويٍّا. الهبات وتقديم املنح مركز اختيار يف وتشرتك املال من نفسه
الهيكلة. من وقليل االجتماعي، التواصل من كبري وقدر االجتماعات، من قليل عدد هناك
لديها يكون النسائية العطاء حلقات بعض أن من الرغم عىل كبرية، ليست والفروق
الهيكلة. من كبري وقدر مختلفة، تربُّع ومبالغ وفئات سنوات، لعدة وتعهدات أوقاف،

العطاء. حلقات جميع يف مًعا الخري يفعلن النساء أن هو الدائم املفهوم ويبقى
كلها األساسية» الستة «املعايري مجموعة النسائية العطاء حلقات احتضنت وقد
وليس واالحتفال. والتعاون والتواصل وااللتزام واالبتكار التغيري املرأة: بعطاء والخاصة
الحلقات فإن وبالطبع العطاء. حلقات من الستة» «املعايري هذه تأثري عىل أوضح دليل َة ثَمَّ

والشجاعة. والثقة التحكم اإلضافية»: الثالثة «املعايري يف كبرٍي حدٍّ إىل ساهمت قد
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املمتدة األجيال الحدود: عبور (2-2)

التمويل قرارات وتتخذ مًعا تتالقى النساء من واألعراق األجيال متعددة جماعات إن
غداء عىل يلتقي اآلخر والبعض معيشة، حجرة يف شهريٍّا يتقابل البعض جماعي. بشكل
بشأن بالحياة ُمْفَعَمة حوارات يُجرين النساء ومعظم آخر. اجتماعي ع تجمُّ أي يف أو
منهن. كلٍّ اهتمام مجاالت عىل لالطِّالع تثقيفيًة جلساٍت ويعقدن مجتمعهن احتياجات

أموالهن. استثمار ِوْجهة يَُقرِّْرَن ثم
الجماعة تأسيس عند ثقافتهن من ُمْستَقاًة مفاهيَم النساء بعض استخدمت وقد
ذلك، عىل مثالني وإليك خاص. نوع من عطاء حلقة لتكون بصياغتها وقمن يُردنها، التي
األفريقية ماكنري لني عطاء وحلقة للمرأة، األمريكية اآلسيوية يل هايل عطاء حلقة وهما:
مفهوم وهو «الجيه»، يل هايل اختارت وقد العارش). الفصل يف (املذكورة للمرأة األمريكية
فيؤكدن ماكنري حلقة عضوات أما الهادي؛ املحيط جنوب يف مستخدم اجتماعي مرصيف

منهن. لكلٍّ األفريقي املرياث عىل
عن متضاربة أفكار لديها وكانت التينية، ثقافية بيئة يف موليناري روزي نشأت
للجنس ورمًزا البيوت يف عذارى بوصفهن الجميالت النساء الثقافة هذه د تُجسِّ األنوثة.
لتقديم لوز دي اسم تحت بها الخاصة العطاء حلقة موليناري أنشأت وقد املجتمع. يف
الثانوية. املدرسة يف تخرجن والالتي السابع، الصف يف الالتينيات للفتيات دراسية منح

الخريي العمل ناشطات صناعة (3-2)

أمهات، األجيال: كافة من نساء عىل النسائية العطاء حلقات معظم تشتمل
مرسورات إنهن النساء لنا قالت وقد صغار. ألطفال وأمهات وجدات، وبنات،
خاللها من تعرفن ألنهن العطاء؛ حلقة من جزءًا لكونهن استثنائي نحو عىل

قبل.26 من يعرفنهن لم نساء عىل

فريجينيا ريستون، األمل، عطاء حلقة سرتاب، ليندا

العمل ناشطات صناعة هو النسائية العطاء حلقات من للكثري املدروسة األهداف أحد إن
العمل يف ناشطات بوصفهن النساء «تنمية هذا عىل يطلق والبعض النساء، الخريي
جزءًا ويَُعدُّ املؤسسة برسالة الخاصة البيانات يف بجالء الهدف هذا ويظهر الخريي.»
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فقط ليس االلتزام عليها يغلب الحلقات فإن الغاية، تلك أجل ومن املؤسسني. رؤية من
مهم آخر بجدول كذلك تلتزم ولكن املنح، تقديم مسائل بشأن تعليميٍّ أعماٍل بجدول

القيادية. املواقع يف والتمثيل الخريي العمل قوة إدراك يف العضوات ملساعدة
العمل يف ناشطات يصبحن أن عىل وتشجعهن املتربعات العطاء حلقات تُرشك
وطبيعتها مرونتها عىل يدل الذي األمر وخالقة؛ ممتعة وسائل خالل من الخريي
النسائية العطاء حلقة رسالة من جزء هي الخريي العمل ناشطات وصناعة املتجاوبة.
«شبكة خالل من هي هذا لتحقيق الوسائل وإحدى مرييالند.27 والية يف هوارد بمقاطعة
النساء من غريهن مساعدة يف يرغبن الالتي للعضوات استجابًة أُنشئت التي التجاوب»
النسائية العطاء حلقة تقوم كولومبيا، ملؤسسة تابًعا ُصندوًقا وبصفتها اْلُمْعِوزات.
متربعة ألف عن يزيد ما إىل دورية بصفة إلكرتوني بريد رسائل بإرسال هوارد بمقاطعة
عليهن التعرف تم لنساء محددة باحتياجات تفي مساهمات لطلب آخرين، أفراد بخالف
هوارد. بمقاطعة والنساء الفتيات بخدمة معنية متميزة ربحية غري وكاالت بواسطة
أن بإيداهو، موسكو، يف مًعا» يتربعن موسكو «نساء حلقة قررت ،٢٠٠٩ عام ويف
املجتمع احتياجات مع تجاوبت التي املجتمعية واملرشوعات املنظمات عىل تربعاتها تركز
املشكالت لعالج خالقة حلول باستخدام األخري االقتصادي االنكماش جراء املتفاقمة
كثرية ألنواع الباب فتح الرتكيز وهذا املجتمع.28 إىل االنتماء إحساس وترسيخ الصعبة
يف الحلقة استمرار مع الغذائي، األمن إىل اإلسكان، إىل الفنون، من بدءًا املرشوعات، من

املمكنة. اآلثار أعظم لتحقيق املال واستغالل امللحة باالحتياجات الوفاء عىل تركيزها

أكثر يتربعن النساء (4-2)

واآلن مجتمعاتهن. يف فارق إلحداث العطاء بحلقات يلتحقن النساء أن ندرك
ومعارفهن العضوات عطاء عىل الحقيقي تأثريها لها العطاء حلقات أن نعرف

املدنية.29 ومشاركتهن
املحققات وإحدى حرة مستشارة بريمان، جيسيكا
املشرتك» العطاء «أثر مقاالت ملجموعة الرئيسية

منتدى مع باالشرتاك أوماها مدينة يف نرباسكا جامعة أصدرتْه حديث تقرير ويُشري
املتربعني أن إىل إنديانا، بجامعة الخريي العمل ومركز املنح، ملقدمي اإلقليمية االتحادات
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اسرتاتيجيٍّا، توجيًها تربعاتهم ويوجهون أكثر، بمقدار يتربعون العطاء حلقات يف
لم التقرير أن من الرغم وعىل املحلية.30 مجتمعاتهم يف أكرب بصورة وينخرطون
أعضاء معظم فإن النسائية،31 العطاء وحلقات للنساء، محدٍد نحٍو عىل موجًها يكن
باملوضوع: الصلة وثيقة التالية النتائج يجعل الذي األمر النساء؛ من هن العطاء حلقات

الخريية التربعات من املزيد تقديم حيث من األعضاء عىل العطاء حلقات تؤثر •
اسرتاتيجيٍّا. توجيًها التربعات وتوجيه

حلقات وتزيد كبرية. بصورة مجتمعاتهم يف العطاء حلقات أعضاء ينخرط •
الربحية، غري واملؤسسات الخريي، العمل عن أعضائها معارف من العطاء

املجتمع. واحتياجات
من بغريهم مقارنًة املنظمات، من أكرب لعدد العطاء حلقات أعضاء يتربع •

املتربعني.
أقل تمويًال تستقبل التي للمجاالت أكثر التربع إىل العطاء حلقات أعضاء يميل •
النساء خدمة عىل تقوم التي املنظمات مثل املنظم، الخريي العمل جانب من
والثقافة، بالفنون، تُعنى التي وتلك واألقليات، العرقية والجمعيات والفتيات،

العرقية. والتوعية
الظروف ذات األوقات هذه يف أكرب تأثريًا العطاء حلقات تمارس أن يمكن •
أكرب منح وتوجيه تربعاتهم جمع لألعضاء يمكن حيث الصعبة؛ االقتصادية
يمهدون بذلك وهم الفردية، الجهود يفوق نحو عىل الربحية غري للمؤسسات

العطاء. يف مبتكرة لوسائل الطريق

النسائية العطاء وحلقات الربحية غري املؤسسات (5-2)

للمؤسسات متزايد نحٍو عىل االنتشار واسعة وسيلة أصبحت العطاء حلقات ألن نظًرا
املنظمات هذه معظم فإن قة، وخالَّ ممتعة بطرٍق املتربعات إرشاك بهدف الربحية غري

الفعال. امُلضيف بدور تقوم أن يمكن واالتحادات واملؤسسات
مضيًفا تكون أن اختارت التي الربحية غري للمؤسسة املحتملة املزايا من عدد ويوجد
واملزيد واملتنوعات، الجديدات واملتربعات املتنامية، املجتمعية الرؤية تشمل العطاء، لحلقة
ثقافة وتعميق واألوقاف، املنح لتقديم برامج وتصميم الحاليات، املتربعات إرشاك من

العطاء.
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فقط تقوم ال الربحية غري املؤسسة فإن نسائية، عطاء حلقة تدشني طريق وعن
توفر أيًضا ولكن املزيد، بذل عىل وتشجعيهن الخريي العمل مجال يف النساء بتثقيف
لدى متطوعاٍت يصبحن لكي النساء أمام الطريق وتفسح القيادة مجال يف التدريب

املستقبل. يف اإلدارة مجالس يف وعضواٍت املؤسسة
املتطوعات النساء جانب من العطاء حلقة انطالقة تكون أن املهم من ذلك، ومع
حلقات وأكثر اإلمالء. وليس االبتكار يُِرْدَن فالنساء الربحية؛ غري املؤسسة من وبدعم
املجتمع إليهن ينظر ومخلصات نشطات متطوعات يرأسها التي تلك هي نجاًحا العطاء
املنظمة، دور عىل وحافظ خمس، عن يقل النساء من بعدٍد العمل ابدأ التقدير. بعني
مع تنمو وهي الحلقة راقب ثم إليها، االنضمام األصدقاء من تطلب التوجيه لجنة ودع

املنظمة. يف والتربعات) (بالتطوع اتساًعا أكثر مشاركة

واملستقبل النسائية العطاء حلقات (6-2)

نرباسكا، بجامعة األستاذُ أيكنبريي، أنجيال د. تقول النسائية؟ العطاء حلقات مستقبل ما
والديمقراطية»، التطوعي، واالتحاد الخريي، العمل العطاء: «حلقات كتاب ومؤلفة
التي النتائج إحدى «إن املشرتك»: العطاء «أثر مقاالت ملجموعة اآلخر األسايس واملحقق
بدرجة يتربعون العطاء حلقات يف األفراد أن هي بها قمنا التي الدراسة إليها توصلت
األرجح عىل أننا هذا ويُبنيِّ العطاء. حلقة يف مشاركتهم وفرتة درجة زادت كلما أكرب

املستقبل.»32 يف املتنامي العطاء حلقات تأثري نرى سوف
عدد اآلن يوجد حيث العطاء؛ حلقات مستقبل يف كذلك دورها واملوارد وللمعلومات
ساندي ذلك عىل األمثلة ومن متنوعة. بطرق الحلقات تساعد والشبكات املنظمات من
يف بوست الواشنطن يف العطاء حلقات عن قراءتها فبعد العاصمة؛ واشنطن من بيتجر
هادًفا تغيريًا تُحِدث لكي أنها ورأت بُغيتها، وجدت قد أنها بيتجر أدركت ،٢٠٠٤ عام
القاعدة ذات املنظمات خالل من تبدأ أن عليها فإن الوقت، من كبرية فرتة مدار عىل

الدور.»33 بهذا لتقوم العطاء حلقات من أفضل يشء «وأي وتساءلت: الشعبية.
يف االستدامة وخلق الهادف التغيري قيادة عن كانت بيتجر ماجستري رسالة وألن
آمنت لقد العطاء. حلقات عىل هذا تطبيق كيفية يف بجدية تفكر بدأت فقد املنظمات،
قادرة تكون سوف فإنها العطاء، حلقات وتطوير لدعم جماعة تدشني طريق عن أنه
وهي ،٢٠٠٥ عام يف العطاء حلقات شبكة مولد كان هنا ومن كذلك. االستدامة خلق عىل

البالد. أنحاء يف نشاطها يمتد شبكة
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معلوماترسيعة (3)

عىل تحصل لكي الربحية غري للمؤسسات ممتازة وسيلة الخريي العمل برامج تَُعدُّ
جديدات متربعات لجذب االنتشار واسعة ُسبًُال الربامج تَُعدُّ كما النساء. من إضايف دعم
العايل، التعليم مجاالت يف شائعة الربامج وهذه الحاليات. الداعمات إنعاش وإعادة

املجتمع. ومؤسسات الصحية، والرعاية
بتمويلها، تقوم التي الخاصة الربامج خالل من تأثريها لها العطاء حلقات إن
فإنها ذلك، إىل باإلضافة عامة. بصفة الخريي العمل لنمو مساعًدا عامًال ولكونها
يرغبون الذين األفراد بها يستعني الخريي» للعمل انات «حضَّ بوصفها نجاحها أثبتت
عن املزيد فيه يعرفون الذي الوقت يف عظيم، أثر إحداث أجل من املال استغالل يف
اتجاه استمرار ع املتوقَّ ومن لديهم. األهمية ذات والقضايا املنح، صناعة وعن املجتمع،
بمجالس الخريي العمل طاولة إىل الجديدة الوجوه من الكثري وصول مع الحايل، النمو

اإلدارة.
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التاسع الفصل

مكتسب: موروثأم
للمتربعات التثقيفية الربامج

ناشطة أكون أن «أريد الفكرة: هذه تراودني كانت عمري سنوات مدار عىل
يشء وأهم ذلك، وبني بيني تحول كثرية أشياء هناك كانت الخريي» العمل يف
أنفسهن يرين أن عىل النساء تشجيع عىل لكم شكًرا … تفكريي طريقة هو

«كباًرا».

للمتربعات، تثقيفية جلسة يف شاركت امرأة من رسالة
الخريي للعمل املرأة ملعهد السنوي بتربعها مرفقة

ويظهر الوالدين، من «موروثًا» الخريي العمل بكون يتعلق فيما البحث نتائج تتنوع
التثقيفية الربامج خالل من «مكتسبًا» أم شخيص، بحادث املرء يتأثر عندما للِعيَان
موروثة، تكون أن يمكن الخريي العمل يف املرأة رحلة أن ويبدو واملتربعات. للمتربعات
األمراض أحد من لها طفًال امرأة تعالج فعندما االثنتني. من مزيًجا أو مكتسبة، أو
ومن للمستشفى. العطاء وتجزل الخريي العمل «تلتقط» األغلب يف فهي باملستشفى،
تثقيفية جلسات يف شاركن الالتي أو َة، َخريِّ أَُرس إىل املنتميات النساء فإن أخرى، ناحيٍة
وكذلك الخريي، العمل «يكتسبن» العطاء، حلقات من جزءًا أصبحن الالتي أو للمتربعني،

محيطهن. يف اآلخرين من الفكرة «يلتقطن»
قيمًة حياتنا تمنح التي األشياء أكثر من واحًدا يكون أن يمكن الخريي العمل إن
يعرفن ال إنهن ويقلن املنح طلب مناشدات من يرتبكن النساء بعض أن غري ومغًزى.
عملهن يعكس أن أخريات تريد كما العطاء. يوجهن أو العطاء أولويات يُرتِّبن كيف
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من التأكُّد يف يرغبن النساء ومعظم أفضل. لعالم ورؤيتهن ِقيَمهن جيد نحو عىل الخريي
بهن. الخاصة املمتلكات بتوزيع قيامهن عند وأقاربهن أطفالهن تأمني

يف املرأة رحلة نراجع ونحن املسائل هذه جميع يف نبحث سوف الفصل هذا يف
املتربعات. تثقيف خالل من ا جدٍّ متأنية بطريقة تتم الرحلة وهذه الخريي. العمل مجال
التي الربحية غري واملؤسسات الناشطات النساء من كالٍّ كبرية بدرجٍة تفيد رحلة إنها

يدعمنَها.

للمتربعات؟ التثقيفية الربامج تتناوله الذي ما (1)

الخريي العمل مبادرات يف وإبداًعا إمتاًعا األكثر الجزء للمتربعات التثقيفية الربامج تَُعدُّ
أن للمتربعات التثقيفية الربامج وبإمكان الثامن). الفصل (انظر اآلن حتى النسائي
تفُرغ أن فبعد الربحية؛ غري املؤسسات يف كبرية بدرجٍة النسائي الخريي العمل ر تُطوِّ
أكرب األرجح عىل منهن املقدَّمة املنح ستكون للمتربعات، التثقيفية الربامج من النساء

تقيًدا.1 وأقل حجًما
الخريي، النسائي للعمل رسميًة مبادراٍت تمتلك الربحية غري املؤسسات تكن لم وإذا
دعم أجل من املجتمع يف أخرى لجهات تنضم أو فردية بصفٍة برامج ترعى أن يمكنها
نجاحها املشرتكة املرشوعات أثبتت وقد املدن. مستوى وعىل اإلقليمية التثقيفية الفرص
التعلَم للمتربعات التثقيفية الربامُج تخدم ال املجتمع. يف قوية تعاونية عالقات بناء يف
توفر فهي العطاء؛ فرص عن النقاب كشف عىل كذلك تساعد ولكن فحسب، الشخيص

الخريي. العمل أغراض لفهم الالزم اإلطار
هناك يكون أن يتعنيَّ ذلك، ومع للمتربعات. التثقيفية الربامج يف األَُرس إدراج يمكن
آليات كافة ملناقشة وآمن خاص مكان لتوفري للنساء منفصلة برامج نفسه الوقت يف
النسائية املجموعات يف أكرب بصورة ويناقشن ينفتحن أنهن النساء طبيعة ومن العطاء.

الخالصة.
التعلُّم فرصة املتربعات تمنح أخريات نساء مع الخريي العمل رحلة معايشة إن
عندما امُلسنات النساء عيون يف الكاشفة النظرات كثريًا رأينا ولقد بعض. من بعضهن
بعضاملحادثات أن واضًحا كان الشابات. النساء بيوت من الصادرة التربعات عن يسمعن
ومثل املوضوع. هذا حول تدور كانت املسنات هؤالء بيوت بعض يف تتم التي املمتعة
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العمل قرارات يف املشاركة باستطاعتهن أن يدركن النساء جميع تجعل اللحظات هذه
أنفسهن. تلقاء من والتربع الخريي، العمل عىل والتأثري الخريي،

خالل من العطاء متعة النساء تعيش للمتربعات، التثقيفية الربامج خالل من
وهن عليه وُمقِبالٍت الخريي للعمل متحمساٍت ويصبحن النساء، من غريهن إىل االستماع
القصص هذه تصبح الجلسات تبدأ أن وبمجرد األخريات. مع القصص رسد يشاركن
والتعلم، للتثقيف، لها مثيل ال فرصة تتيح فالربامج املشاركات. لكل وتحفيز إلهام مصدر
قريناتهن مع للحديث املخصص الوقت أهمية النساء ر تُقدِّ وحينئٍذ والتواصل. واملشاركة،

العامة. األوساط يف الصوت وقيمة والرؤية، الخريي، العمل ِقيَم عن
املوضوعات عىل كذلك تركز ولكنها فقط، الخريي العمل عىل الجلسات تركز وال
دمج ويمكن الحياة. أثناء التربع متعة تحقيق وكيفية املالية القضايا مثل الصلة ذات
الجلسات؛ هذه يف والطالب، واإلداريون والعمالء التدريس هيئة تقدمها التي العروض

املؤسسة. رسالة مع األطراف هذه رسائل تتكامل بحيث
أن: للمتربعات التثقيفية للربامج يمكن

إن الربحية»: غري مؤسستك أو منظمتك «إبراز» أو «تمييز» عىل «تساعد •
النجاح. لها سيُكتب التي املنظمات هي املتربعات النساء تُرشك التي املنظمات
أنك مفادها رسالة النساء تنرش فسوف جيدة، بصورة املتربعات تثقيف تم وإذا
تقديم يف متميًزا أسلوبًا أو املجتمع يف مميًزا وضًعا لك وأن باملتربعات، تهتم

الخدمة.
فائدة للمتربعات التثقيفية الربامج تُقدِّم للمؤسسة»: مضافة» «قيمة «توفر •
لذاتها ولكن للمتربعني فقط ليس معروًفا تُسدي املنظمة إن حيث مزدوجة؛
وكيفية وِقيَمها، لنفسها، بفهم املرأة للمتربعات التثقيفية الربامج وتزود كذلك.
أكثر وتصبح املؤسسة، عىل أكثر تتعرَّف وهي عطائها. عىل القيم تلك انعكاس

املؤسسة. يف انخراطها مع العطاء إىل ميًال
الربامج أثناء يحدث مما فكثري واألزواج»: املتربعات مع أعمق عالقاٍت «تخلق •
يساعد وهذا حياتها. يف النظَر يف املتربعة ن تمعُّ أن إىل يؤدي للمتربعات التثقيفية
الربامج تُقدِّم ذلك، إىل باإلضافة واملنظمة. املتربعة بني أوثق رباط خلق عىل
بأريحية للتحدُّث األكاديمي نفساملستوى من للنساء فرصة للمتربعات التثقيفية

العالقات. وتكوين بينهن فيما

209



الخريي والعمل املرأة

تقديم وبعد قبل املشاركة يُِرْدَن إنهن النساء تقول والعطاء»: األثر «تُعظِّم •
تُظهر إذ املشاركة؛ هذه للمتربعات التثقيفية الربامج تتيح سواء. حدٍّ عىل امِلنَح
أكثر يتربَّعن الربحية غري املؤسسات يف واملنخرطات املتطوعات أن الدراسات
أكرب بصورٍة الربحية غري املؤسسة عىل يتعرَّفن املتربعات إن بل غريهن. من
بني الربط عىل القدرة لديهن املتربعات إن الخريي. العمل رحلة يف ُمِضيهم أثناء

غريهن. من أفضل املنظمة ورسالة ِقيَمهن
املؤسسة لدى للمتربعات التثقيفية الربامج تخلق الفردية»: للمتابعة فرًصا «توفر •
الجميع إن حيث التنمية؛ ومسئويل املتربعات مع األلفة من نوًعا الربحية غري
واالتصال املشرتك العمل إىل طبيعية بصورة تؤدي املشاركة وهذه رشكاء.

التنمية. ومسئويل املتربعات النساء بني السلس

البالد، أنحاء يف املؤتمرات يف للمتربعات التثقيفية الربامج تقديم يف الرشوع قبل
جاري، ترايس هؤالء بني ومن منهم، وتعلمنا امليدان يف القادة من الكثري إىل تحدثنا
ومديرتها الخريي العمل مبادرة رئيس ريمر، وإلني امُللَهمة، اإلرث وصايا منظمة سة مؤسِّ
مكاتب من الكثري أن وجدنا وقد النسائي. الخريي العمل مجلس وعضو التنفيذية،
كيفية الخريي؛ والعمل باألموال الخاصة التقنيات تتبنى بدأت املالية واملؤسسات التنمية
كبرية بصورة تطويرها تم التي الحديثة، املتربعات تثقيف حركة أن غري األشياء. إنجاز
ومصادر القيم خاطبت عندما معنًى ذات تصبح بدأت النساء، جماهري إىل تصل لكي

والتحفيز. اإللهام
يف يرغبن وهن حكيم. بأسلوب ولكن املجتمع، وتغيري تحسني يف املتربعات ترغب
ِقيَمهن أنفسهن؛ يفهمن أن يُِرْدَن فالنساء العطاء؛ آليات تتجاوز أمور عىل التعرُّف
تصبح أن للمرأة لريوق وإنه أموالهن. وأهمية اهتمامهن، محور والقضايا وأهدافهن،
لها، املقدَّم الدعم تزيد أن ربحية غري مؤسسة كل وبإمكان ومعرفة. علم عىل متربًعا
التثقيفية والربامج الخريي العمل ندوات رعاية طريق عن الخريي، للعمل املقدم وخاصًة

للمرأة. املوجهة
اليومية حياتنا يف نتخذه الذي التطوعي االقتصادي القرار هو الخريي العمل إن
والنتيجة الصحيح. املوضع يف وأخالقياتنا وأموالنا، وقيمنا، رؤيتنا، لوضع فرصة ويُشكل

الصحيح.» «املكان إيجاد هي: للمتربعات التثقيفية الربامج من املرجوة
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والتواصل والرؤية، القيم، (2)

هذه عىل الخريي العمل بناء ويَُعدُّ لقيمهن. وفًقا الحياة أجل من يناضلن النساء من كثري
املرتكز الخريي العمل أن يدركن فالنساء النسائي؛ الخريي العمل يف ا مهمٍّ عنًرصا القيم

الناس. حياة يف الفارق ويُحِدث املشكالت يحل القيم عىل
عندما النساء من بغريها متصلة أنها وتشعر اآلخرين، مع التواصل املرأة ر وتُقدِّ
— مجتمعاتهن يف الخريي العمل مجال يف الناشطات من معينة نماذج عن تسمع أو ترى
النساء، تربعات وصناديق العطاء، حلقات ونمو التاريخ مدار عىل الخريي العمل نساء
أمام بالتحدُّث شو-هاردي قامت وعندما والحمالت. والتحالفات، النسائية، واملبادرات
مثاًال الحدث ذلك 2اعتربت املاليني»، يحركن «النساء حملة نتائج إعالن بعد امرأة ٣٦٠
التصفيق من عاصفة شو-هاردي بيان أحدث وقد الخريية. النسائية اإلنجازات عىل رائًعا
نجاح بسبب والفخر الحماسة النساء من الحضور عىل سيطر لقد والتلقائي. املدوِّي

وتجاوزها. العظام اآلمال تحقيق أيًضا يستطعن أنهن وأدركن الحملة،
هانت الكييل قامت املاليني»، يحركن «النساء حملة فأثناء مهم؛ االتصال أن ريب ال
إىل والنساء الفتيات ملساعدة دوالر مليون بمبلغ التربع استطعن الالتي النسوة بدعوة
فيما وثقة وأريحية بحرية تحدثن بل الجلسات؛ يف التربع النساء من يُطلب لم منزلها.
وااللتزامات واملسئوليات املال، بشأن الشخصية ومشاعرهن الخريي، العمل عن بينهن
والفتيات، النساء قضايا عىل كذلك الحوارات اشتملت وبالطبع بالثروة. تحيط التي
التثقيفية والربامج الخريي. العمل عىل أساسية بصفة منصبَّة التثقيف عملية كانت ولكن
ومعلومات األفكار، يف ومشاركة وخصوصية، مريحة، بيئة نفسه: املنحى تأخذ للمتربعات

عطوف. شخص يقدمها ممتعة

الخمس الرحلة مراحل (3)

املراحل عىل تعرفنا قد نكون للمتربعات، التثقيفية الربامج عن املزيد عرفنا أن وبعد
للرحلة: املختلفة الخمس

التحفيز/اإللهام. •
املعرفة. •
العمل. •
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القيادة. •
املرياث. •

إمكانية مع املراحل، هذه عىل للمتربعني تثقيفي برنامج كل يشتمل أن ونويصبقوٍة
بعض إدراج يجب الحقيقي النجاح لضمان ولكن آخر، من أكثر عنرص عىل التأكيد

مرحلة. بكل الخاصة الجوانب

التحفيز/اإللهام الرحلة: من األوىل املرحلة (1-3)

وتحدث الرضا». «صيحة إطالق فيها يتم لحظة يعقبه ل تأمُّ عن عبارة األوىل املرحلة
تربطهن التي العاطفة ويكتشفن وِقيَمهن حياتهن النساء تستعرض عندما اللحظة هذه

القيم. بتلك
وكثريًا األغلب. يف الخريي العمل يف ناشطة نفَسها املرأُة تَعترب ال املرحلة هذه يف
بدرجة تُركز أن دون باملعرفة الخاصة الثانية املرحلة إىل مبارشًة املنظمات تقفز ما ا جدٍّ
املتابعة برامج فإن واالختيار، التأمل وبدون واالكتشاف. والتحفيز، اإللهام، عىل كافية
أن ن يتضمَّ األساس وهذا راسًخا. يكون ال األساس ألن نظًرا ثمارها؛ تؤتي ال التثقيفية

صوتها. ثم ورؤيتها، ِقيَمها، عىل املرأة تتعرَّف
وخاصًة عمالئها مع التعامل عند قيم» «مرحلة تبنِّي يف املالية الرشكات بدأت لقد
عن تختلف بطريقٍة املالية مواردها إىل تنظر املرأة أن الرشكات هذه وتعي النساء. من
العالقة؛ بداية عند اكتشافه يلزم ما العاطفية واالستجابات االرتباطات من فلديها الرجل؛

األخرى. والخيارات والسندات األسهم عن حديثها قبل القيم عن تتحدث فهي
وقد بتنفيذها. امرأة تقوم عندما صورٍة أفضل يف األوىل املرحلة جلسات تكون
عند النساء من غريها إىل األفضل بالشكل تستجيب املرأة أن لينش مرييل رشكة وجدت
النساء املستشارين من أكرب عدًدا الرشكة توظف ثَمَّ ومن الشخصية؛ املسائل عن الحديث
املقدَّمة الربامج عىل نفسه اليشء وينطبق اإلناث.3 العمالء من املتزايدة األعداد لخدمة
تقديم أو جلسة بإدارة امرأة تقوم عندما االنفتاح إىل ميًال أكثر فالنساء املتربعات؛ للنساء

بالرجل. مقارنًة عرض
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هذه يضم وصولهن عند رأي استطالع استيفاء املشاِركات من يُطلب أن ويمكن
األسئلة: من النوعية

األوىل؟ العرش الثواني يف يرْونَه الذي ما عليك، نظرًة اآلخرون يُلقي عندما •
التي (الطريقة وِقيَمك بها) يرونِك التي (الطريقة ِقيَمهم بني الفروق هي ما •

نفسك)؟ بها تَريْن
الشخصية؟ قيمك نفس هي الجماعية األرسية قيمك هل •

لك؟ أهمية يمثلون الذين الشباب أو أبناؤك يمتلكها التي األساسية القيم هي ما •
إليهم؟ تنقليها أن تودين التي القيم هي ما •

دوالر املليون تمرين

املليون «تمرين عليه أطلقت املرحلة هذه خالل إرشادي دليل بتصميم تايلور قامت
ب). املصدر يف كامًال (ستجده دوالر»

خالل ومن املجتمع. يف املهمة املشكالت ثم ِقيَمهن تحديد أوًال النساء من يُطَلب
يف يساعدن مًعا، وبالعمل التمرين، يف يستخدمنها التي اللعب» و«نقود مًعا، قيمهن طرح
يستخدمن سوف النساء أن يف شك َة ثَمَّ وليس املجتمعي. التغيري وإحداث املشكالت حل

بالكامل. جديد بأسلوب أموالهن
للقيادة» فيلكر «مؤتمر يف ١٩٩٣ عام يف التمرين بتطبيق تايلور قامت عندما
إحدى كانت االفتتاحي، املؤتمر وهو بوردو، بجامعة واألرسية االستهالكية العلوم بكلية
لورين قدمت االسرتاحة، فرتة خالل ويف األَُرس. تقوية هي النساء اختارتها التي القضايا
إنها وقالت أُلتينكيمر شرييل وزميلتها تايلور إىل نفسها الكلية، خريجي إحدى بريكهارت،
ثم واألطفال. األرس عن األبحاث بأحدث القرار صانعي لتمد لألُرس» «مركًزا تُقيم أن تريد
والسبب: دوالر!» مليون األوىل؛ باملنحة أتربع «وسوف بقولها: تايلور بريكهارت أذهلت

قلبي.»4 باتباع اإلذن أعطيتني «ألنك
وأيًضا للمركز، منح لتقديم دفعهن األخريات للنساء تحديًا املنحة تلك مثلت وقد
الذي الحافز بمنزلة بريكهارت قيم وكانت إضافية. منح لتقديم ذاتها لبريكهارت تحديًا
فإنهم بمنحة، بالتربع األفراد يقوم «عندما تقول: هذا وعن منحتها، لتقديم احتاجته

بأمرها.»5 يهتمون التي القيم عن ون يُعربِّ
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اجتماع يف الخريي والعمل املرأة مجال يف وملِهم مرموق رشف ضيف استضافة إن
دوالر»، املليون و«تمرين القيم جلسة لدعم ا جدٍّ مالئًما أمًرا يَُعدُّ سنوي عشاء أو غداء
برنامج تنفيذ ويمكن . مستقالٍّ برنامًجا بوصفه السنوي االجتماع عىل االعتماد يتم وقد
بعض وإليك املنظمة. عىل الجديدات للنساء سنوات بضع كل بالتمرين املصحوب القيم

دقيقة: ثالثون مدتُه لعرٍض املقرتحة النقاط

الفخر يف يشاركن كي للنساء الفرصة ليتيح النسائي، الخريي العمل تاريخ •
األحيان. أغلب يف بها االعرتاف عدم من الرغم عىل املايض، بإنجازات
الخريي. العمل مجال يف اإلضافية والثالثة األساسية الستة املعايري •

اليوم. عالم يف النسائي الخريي العمل أهمية •
النسائي. الخريي العمل مجال يف الكبار والقادة القدوة نماذج •

الرشف. بضيفة الخاصة الخريي العمل رحلة •
واألجيال. الحواجز بينها ومن املرأة، عطاء تحكم التي العوامل •

وتربعات العطاء، حلقات وتشمل اليوم، املرأة خاللها من تتربع التي الوسائل •
العمل ومبادرات املرأة، تربعات وصناديق األرسي، الخريي والعمل الزوجني،

العايل. التعليم مجال يف الخريي
النسق هذا عىل حياتها تعيش ألنها اليوم محظوظة املرأة أن كم توضيح •
فرتات من فرتة أي يف املرأة بها تستمتع لم التي الحياة بخيارات وتستمتع

التاريخ.

االرتباط: أشد باملرأة ترتبط بمقولة نستشهد ما غالبًا العروض، هذه مثل ويف

قبلها امرأٍة أي عاشتها التي تلك من وأصح أفضل حياة األمريكية املرأة تعيش
وعلينا العالم، انتظره الذي النسوة جيل نحن زمان. أي ويف … مكان أي يف …
ما نُعوِّض كي الكريمة بالحياة االستمتاع مجرد من أكثر هو ما نفعل أن

نراها.6 أن نحب كما حياتنا ونجعل السابقة األجيال عانته
ومؤلفة نيويورك، بجامعة األستاذ جودياني، كلري د.
االجتماعية األعمال و«ريادة العميم» «الخري كتابَي
أقوى» اتحادات تؤسس املرأة أمريكا: يف
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النقود» حافظة «قوة

امللتقيات، أن ويبدو النقود». حافظة «قوة موضوع حول كثرية خاصة ملتقيات نُظَِّمت
التواصل، إليه: تتطلع مما الكثري يف املرأة رغبة تُشبع أحيانًا، للوقت مستهلكة أنها رغم
أوماها مدينة يف الطفل إنقاذ معهد رابطة يف النساء نظمت وقد واالبتهاج. والتعاون،
التأكُّد إىل دفعنا مما املتعة من الكثري أوجد بل األموال، من الكثري جمع يف نجح ملتًقى

ه). املصدر (انظر الكتاب هذا يف إدراجه من

املعرفة الرحلة: من الثانية املرحلة (2-3)

العمل يف ناشطًة تصبح أن يف للتفكري ومستعدًة متحمسًة املرحلة هذه يف املرأة تكون
املشاِركات وتقوم قبل. ذي من أكثر بمعدل التربع يف التفكري األقل عىل أو الخريي،
يقمن كما حياتهن، عىل الثروة بتأثري املرتبطة والقضايا الشخصية القضايا بتحليل
مسائل يتضمن أن يمكن املال موضوع ألن ونظًرا املالية. ِقيَمتهن بشأن أنفسهن بتثقيف
بإدارة امرأة تقوم أن املهم فمن األفراد، بعض اطمئنان عدم يف ويتسبب ا جدٍّ شخصية
توجيه من خوفهن وعدم لبعض بعضهن النساء ارتياح ستضمن إنها حيث الجلسات؛
يتعلمن النساء أن يف املرحلة هذه ثمرة وتتمثل الخصوصية. عىل الحفاظ مع األسئلة
عىل والتعرُّف للعطاء، خطة تصميم يف والبدء ِقيَمهن، دعم أجل من باملال التربع كيفية
بوصفهن أنفسن إىل النساء ينظر الجلسات، نهاية ويف الربحية. غري املؤسسة من بُغيتهن

الخريي. العمل يف ناشطاٍت
الحقيقي شغفها إن لالستشارات، بريدج سيلفر برشكة املديرة ثورن، دون تقول
إدارة كلية يف للمرأة املايل واالستثمار السلوك درست فقد للمرأة.7 املايل التثقيف هو
التابعة املرأة» «رأي سلسلة بتأسيس قامت ألبحاثها، ونتيجًة هارفرد. بجامعة األعمال
يف أكرب بصورٍة أنفسهن تثقيف أجل من مًعا النساء تجمع التي بريدج، سيلفر لرشكة
الثروة. إدارة يف األخرى املوضوعات من ومجموعة الخريي، والعمل االستثمار، مجاالت

أبيها إىل تلجأ وهي األموال. إدارة كيفية تعلُّم إىل حاجٍة يف املرأة أن ثورن وجدت وقد
األمر. واقع يف املستشارين يف تثق ال إنها وتقول النصيحة، لطلب وأصدقائها؛ وإخوانها
يملن النساء أن غري مختلفة، وخدمات منتجات إىل والرجل املرأة تحتاج «ال ثورن: تقول
فقط، الخرباء من التعلُّم يُِرْدَن وال التعاون، يف يرغبن وهن املمتنع. السهل عىل التأكيد إىل

215



الخريي والعمل املرأة

الخربات، ويتشاركن بعٍض من بعضهن يتعلمن فالنساء بينهن. فيما التعلم يُِرْدَن ولكن
ل.» الرتمُّ وتجِربة املسنني، رعاية دار يف الوالَدين ومتابعة األطفال، برتبية مثًال يتعلق فيما
الخريية وأنشطتها ممتلكاتها تكون أن تريد املرأة أن فكرة كذلك ثورن أبحاث تدعم كما

الشخصية. ِقيَمها مع متوافقًة
سيتي لرشكة التابعة ورشكاؤها» «املرأة رشكة رئيسة ديسكانو، لليندا وطبًقا
األرسة يف األول املشرتي مرحلة من انتقلن النساء فإن بها، العمليات عن األول واملسئول
لتعليم يخططن اآلن النساء إن تقول وهي املايل).8 (املدير األول املايل املسئول مرحلة إىل
أنفسهن يُعرِّفن «النساء وتضيف: الخريي. وللعمل التقاعد، بعد ولحياتهن أبنائهن،
ا جدٍّ كبري بدور يضطلعن وهن الصالحة. للقدوة ونماذج تنفيذيات مديرات أنهن عىل
كيفية يف يبحثن وهن العطاء. هي القيم هذه وإحدى ألرسهن، املالية القيم ويَُصغن
العمل يف ناشطات إىل ل التحوُّ وكيفية الخريي، عملهن مع متوافقًة استثماراتهن جْعل
ورشكاؤها» «املرأة رشكة وتوفر أبنائهن. إرشاك وكيفية اسرتاتيجي، نحٍو عىل الخريي
بقوتهن االعرتاف فيه يتم الذي الوقت يف املالية املوارد عن يتحدثن لكي للنساء آمنًا مكانًا
فيه تتالقى مكان بأنه نفسه ورشكاؤها» «املرأة رشكة برنامج ويصف االقتصادية.»

الجلسات. أثناء للتشجيع املهم املناخ تماًما هو وهذا والنساء، والثروة، الحكمة،
فيما الثقة من بمزيٍد الشعور عىل املرأة ملساعدة مقرتحة جلسات خمس ييل وفيما
والثانية املال، تجاه مشاعرها يف النظر عىل املرأة تساعد األوىل املالية؛ الشئون يخص
يف املرأة تجده أن مفرتض هو ما تربز والثالثة الخريي، العمل عن للحديث مصممة
أنواع تتناول واألخرية للعطاء، خطة وضع عىل تُركز والرابعة الربحية، غري املؤسسة
الِقيَم مناقشات يف شاركت املرأة أن وتفرتض بعض عىل بعضها الجلسات تعتمد العطاء.

األوىل. املرحلة من بدايًة الخريي والعمل
النساء إحدى بواسطة العمل ورش إدارة خالل من النتائج أفضل عىل وسنحصل
بعناية. املنتقى املحرتفني التنمية مسئويل أحد أو قبل، من التدريب حرضن الالتي
أجل من النساء عىل تضغط الربحية غري املؤسسة بأن الحضور يشعر أال املهم ومن
تلقاء من الربحية غري املؤسسة بدعم بالنساء األمر ينتهَي أن هي املثىل والنتيجة التربع.

أنفسهن.

216



للمتربعات التثقيفية الربامج مكتسب: أم موروث

وأنا» املال كله: الحديث «محور األوىل: الجلسة

تبدأ أن وينبغي امرأة. أربعني إىل الجلسة هذه يف للمشاركات الفعيل العدد يصل أن يمكن
وعرشين عرشة خمس بني ترتاوح ملدة عرض يتبعها ساعة نصف ملدة للتعارف بفرتة
من شخصية بقصة والبدء حياتها. يف املال دور لرشح الزميالت إحدى بواسطة دقيقة

االنطالق. لجلسة منفتحاٍت ويجعلهن بالراحة املشاركات يُشِعر أن شأنه
استطالع يف النساءُ تجد كبري، حدٍّ إىل شخصيٍّا يكون قد املال موضوع ألن ونظًرا
األسئلة عىل االطِّالع ويمكن مريح. نحٍو عىل بأفكارهن للمشاركة جيدة وسيلًة الرأي
األسئلة عن اإلجابة يف الوقت بعض النساء تقَيض أن وبعد «ج». املصدر يف املقرتحة
إىل أربع تجلس بحيث ساعة، ملدة األمور لتبسيط مناقشة إجراء يمكن شخصية، بصورٍة
ما مجموعة كل تعرض أن يمكن الساعة، فرتة نهاية وبعد طاولة. كل عىل نساء ست

مالئًما. ذلك كان إذا املناقشة عقب نتائج من إليه خلصت
يمنح سوف وهذا والجبن. النبيذ بعض تناول أو غداء باسرتاحة الجلسة هذه تُتبَع
عىل ويعينهن النسائي) الخريي العمل يف ا جدٍّ مهم عنرص (وهو للتعارف فرصًة النساء

مناقشاتهن. استكمال

الخريي» العمل مجال يف «تجارب الثانية: الجلسة

للتعارف. فرتة تسبقها أن وينبغي بسهولة، امرأة أربعني الجلسة هذه تستوعب أن يمكن

الشخصية. الخريية أنشطتهن ملناقشة نساء ثالث بحضور األمور لتبسيط بلجنة هذا أتِبع
التالية: النقاط إىل اللجنة أسئلة تتطرق أن املفرتض ومن

حياتك؟ يف مهم الخريي العمل ملاذا (١)
الخريي؟ العمل تعلمِت أين من (٢)

لها؟ تتربعني وملاذا لديك؟ املفضلة الربحية غري املؤسسات هي ما (٣)
العطاء؟ من عليها تتحصلني التي البهجة ِصفي (٤)

أرستك؟ يف العطاء قرارات اتخاذ يتم كيف (٥)

غري املؤسسة لدى املتربعات بواسطة اللجنة يف األعضاء النساء تُوظَّف أن يتعني
أكثر متربعات يَُكنَّ لكي املشاِركات قصصهن وتحفز تلهم أن يتعني كما الربحية،

نشاًطا.
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ساعة ملدة تستمر صغرية مجموعات بواسطة مناقشات عقد يتعني اللجنة، وعقب
من املوضوعات بعض وتناقش نساء ثماني إىل أربع من مجموعة كل وتضم ونصف،

املناقشات. نتائج لعرض إحداهن اختيار ويمكن «ج». املصدر
نقرتح فردية، بصفة كربى بمنحة التربع يف يفكرن الالتي بالنساء يتعلق فيما
عىل تُطَرح التي األسئلة خالل ومن «د». املصدر يف الوارد الرأي استطالع استخدام
يف تساعدها أن يمكنك إجاباتها، عن مكتوب بتقرير موافاتها خالل من وكذلك املتربعة،
رصينة بصورة موجوًدا يكون أن التنمية مسئول وعىل ألرستها. خططها ونقل التخطيط

التحرك. وكيفية أفضل لعالم الحقيقية رؤيتها اكتشاف يف املتربعة ملعاونة وهادئة

الذكي» العطاء الخريية: «أعمايل الثالثة: الجلسة

األسهم حركة املرء يراجع كما الربحية، غري املؤسسة أعمال مراجعة تتم أن املنطقي من
والعطاء والحب العاطفة إن االستثمار. من نوٍع أي يف الرشوع قبل التِّجارية واملرشوعات
يف يرغبن والنساء األهمية. نفس له الجيد البحث أن غري بالطبع، مهمة أمور القلب، من
أََحْطَن ما إذا كبري حدٍّ إىل والءً أكثر يَُكنَّ أن األرجح ومن املنظمة، عن التفاصيل معرفة

تها. بُرمَّ بالقصة
نحو عىل الجلسة هذه تشتمل قد والثانية، األوىل الجلستني يف الحال هي وكما
تستغرق التي التعارف فقرة (بعد الجلسة افتتاح مقرتحات ن وتتضمَّ امرأة. أربعني
البحث يتعنيَّ ما بشأن العامة املعلومات الجلسة مقدم استعراض األوىل) الساعة نصف
خاص نحٍو عىل املعلومات هذه ترتبط أن ينبغي وال بمنحة. التربُّع دراسة عند عنه
للمؤسسة يمكن العامة، الجلسة هذه وعقب العرض. ترعى التي الربحية غري باملؤسسة
يتطرق أن يمكن التي املوضوعات بعض وإليك بها. الخاص العرض تقديم الربحية غري

الجلسة: مقدم إليها

الربحية؟ غري املؤسسة تاريخ هو ما (١)
من تأتي التي النسبة هي ما الربحية؟ غري للمؤسسة السنوية امليزانية هي ما (٢)

األعضاء؟ وِمن اإلدارة، مجلس من املقدمة الخاصة األموال حجم ما التربعات؟ جمع
بالربامج؟ مقارنًة اإلدارة بنود عىل اإلنفاق حجم ما (٣)
السنوي؟ التقرير يف عنه أبحث أن ينبغي الذي ما (٤)
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اإلدارة؟ مجلس أعضاء هم من (٥)
املاليون؟ الداعمون هم من (٦)

٩٩٠؟ الرضيبي اإلعفاء استمارة دراسة عند عنه أبحث أن ينبغي الذي ما (٧)
رسالتي؟ مع تتطابق هل الربحية؟ غري املؤسسة رسالة هي ما (٨)

رسالتها؟ الربحية غري املؤسسة حققت كيف (٩)
بحلول اكتفت أم مشكالت عالجت هل تحوُّل؟ نقطة بمنزلة النتائج كانت هل (١٠)

مؤقتة؟
املؤسسات من غريها مع للتعاون الربحية غري املؤسسة لدى وسائل توجد هل (١١)

نفسها؟ الرسالة تتبنَّى التي

الحفاظ مع واضحة بطريقٍة نفسها عن للتعبري الراعية للمنظمة فرصًة هذه وتُعد
لطرح تفاعلية جلسة عقد يتعنيَّ العرض، وعقب ذاته. الوقت يف واملوضوعية العدل عىل

والنقاش. األسئلة

املدروس» العطاء الخريية: «أعمايل الرابعة: الجلسة

وفيما للعطاء. خطة لوضع نصائح وكذا العطاء، إىل شخصية نظرة الجلسة هذه تشمل
أن شأنها من وسائل عرش تضم قائمة بتصميم تايلور قامت الشخيص، الجانب يخص
موضح هو (كما موهوبة» «متربعة عليه تطلق ما أو فعالية، أكثر متربعة املرأة تجعل
للندوات إشارات أو نرشات بوصفها جيدة فائدة ذات االسرتاتيجيات وهذه املربع). داخل

املرأة. بعطاء الخاصة

العطاء فعالية لزيادة عرشاسرتاتيجيات موهوبة: متربعة كوني

لِك تتوافر لم إذا حتى اإلمكان، بقدر حياتِك من مبكر وقٍت يف الخريي نشاطك ابدئي (١)
مرياثك. بداية لتكون ِمنُحِك ترتاكم فسوف تريدينه، الذي بالقدر التربع عىل القدرة

من ثالٍث أو قضيتني يف فكِّري بعثرتها. من بدًال ِمنَحِك يف وركزي عاطفتك عن ابحثي (٢)
يقترص ولن الخريي. العمل يف رسالتك هذا واجعيل الكربى، بِمنَحِك دعمها يف ترغبني التي القضايا

الرضا. من مزيًدا العطاءُ لِك يحقق سوف بل مِلنَحك، املتزايد األثر عىل األمر
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السنوية واملراجعة الدقيقة التنمية إىل يحتاج استثماًرا عطاءك اعتربي للعطاء، خطة ضعي (٣)
األقل. عىل

فيما متكافئ بقراٍر وزوُجِك أنِت تتمتعي أن ينبغي األرسي، العطاء عند باملساواة التزمي (٤)
عند بِقيَمِك التزمي املقدم. العطاء حجم وكذا مساهماتكما، إليها ستذهب التي بالقضايا يتعلق

العطاء.

الخريي عملِك يف فكِّري معها. تتفاعلني التي للقضايا ممتلكاتِك من تربعي االستطاعة، عند (٥)
عاملنا. مستقبل يف استثمارِك بوصفه الطفل؛ يف بها تفكرين التي بالطريقة

نحٍو عىل تتربعني كيف وتعريف عملك فوائد رؤية من تتمكَّني كي الحياة أثناء تربعي (٦)
القادمة؟ املرة يف اسرتاتيجيٍّ

تُقيم أن تستطيع عة مجمَّ منحة تقديم اآلخرين مع قي نسِّ األعداد، قوة االعتبار يف خذي (٧)
مرشوًعا.

أجل من اآلخرين لدى التحدِّي روح بث خالل من تأثريِك من زيدي مؤثًرا، عطاءِك اجعيل (٨)
بها. تعتزين التي القضايا دعم

التي القيم معارفِك من والشباب أبنائِك يف اغريس القادم، للجيل الخريي العمل فن علِّمي (٩)
بدعمها. وااللتزام بها تفخرين

تعتقدين تكوني لم خريية بمنحٍة ميالدِك بعيد احتفيل الخريي، عملِك من البهجة استقي (١٠)
واملبهجة واملجزية الهادفة األنشطة من واحًدا يكون أن يمكن الخريي فالعمل ممكنة؛ أنها قبل من

مرياثك. يكون أن يمكن إنه حياتك. يف

الخريي العمل عىل تأثريًا أعظمها أن غري مهم، جميعها العرش االسرتاتيجيات هذه
من بيشءٍ وسنتناولها و٨. و٥ و٤ ٣ األرقام تحمل التي هي النقطة هذه عند النسائي

التفصيل:
النقاط إحدى روزفلت إلينور السابقة األوىل السيدة أثارت للعطاء: خطة ضعي
اآلخرين، تعطي عندما البهجة من مزيٍد عىل تتحصل أنك «بما قالت: عندما الوجيهة

لآلخرين.»9 تمنحها التي السعادة يف التفكري إمعان فعليك
أحدها للعطاء، خطة لوضع اإلنرتنت شبكة عىل متاحة ممتازة مصادر وتوجد
العطاء تمارين «كراس من وآخر امللهم»،10 الخريي «العمل جاري: ترايس كتاب من
القرَّاء يساعدان املصدرين وكال إلينجر.11 وآن كريستوفر تصميم من جرأة» األكثر
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وآليات أجلها، من يتربعون التي والقضايا العطاء، حجم بشأن القرار اتخاذ عىل
التربع.

ال. قول عليها يُسهل أن شأنه من عطاءٍ لخطة املرأة امتالك إن ثورن دون وتقول
اعتقادِك بسبب ليس والدفء. الرصاحة بمنتهى ال تقويل أن «يمكنِك قائلة: وتضيف
الخريي. العمل يف الشخيصبرسالتِك التزامِك بسبب ولكن يشء، يميزها ال املنظمة بأن
بغريها املنظمة هذه ربط يف املساعدة يمكنك ولكن نفسك. فستخذلني تفعيل لم ولو

نفسها.» الرسالة تشاركها التي املنظمات من
زوجها يُقدِّمها التي نفسها باملبالغ بالتربع عادًة املرأة تقوم ال املتكافئ: العطاء
التي املحلية القضايا لصالح غالبًا تتربع ال وهي فيها. تخرَّج التي الكلية أو للمدرسة
خطٍة وجود إن املفضلة. قضاياه تجاه زوجها إىل بالنسبة الحال هي مثلما بها تهتم
حوارات عقد عىل ويحثُّ متعادلًة التفاوتات هذه جْعل عىل يساعد األرسي للعطاء

بشأنها. ومفتوحة صادقة
يف األخرية عاًما العرشين مدار عىل الكبرية التغريات أحد تمثل املمتلكات: من التربع
التربُّع تأثري به يُوصف ما وأفضل الشيكات. دفرت نطاق خارج التربع إىل املرأة اتجاه
رأى لقد وحكيم.»12 «ثَِري كتابه: يف روزنربج كلود الراحل ذكره ما املمتلكات من
أكثر سنويٍّا األقل عىل دوالر مليار بمائة التربع يستطيعون األمريكيني أن روزنربج
دخولهم. من يتربعون كما ممتلكاتهم من التربع عىل أقدموا ما إذا الحايل تربعهم من
أبحاث منظمة وهي الربحية، غري نيوتايثنج جماعة بتأسيس روزنربج قام فقد وعليه
نيوتايثنج جماعة وتوضح عليها. والتشجيع املمتلكات من التربع بثقافة معنية خريية
أن ضمنيٍّا هذا من ويُفهم األثرياء، دخول تتجاوز ما عادًة االستثمارية األصول أن

الخريي.13 العمل لخدمة متاحون دخولهم، وكذا األثرياء، هؤالء
فكِّر دوالر: مليار ١٠٠ عن يزيد بما سنويٍّا الخريي للعمل املتاح املبلغ زيادة
إىل بالنسبة االهتمام؟ من قدٍر أكرب نوليها التي للقضايا هذا يعنيه الذي ما هذا. يف

العالم؟ إىل وبالنسبة أمريكا؟
العطاء يخص فيما املرأة لدى صًدى تركت التي القصص إحدى مؤثًرا: عطاءِك اجعيل
يف الجمعة» «مساء اة املسمَّ الجماعية وِمنْحتها جاريت إليزابيث ماري قصة هي املؤثر
هوبكنز جونز جامعة من املنحة طلب جاء عرش.14 التاسع القرن ثمانينيات أواخر
الطب. كلية مبنى استكمال يف للمعاونة دوالر ألف ٣٥٤ مبلغ جاريت من طلبت التي
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بااللتحاق للنساء يُسمح التالية: بالرشوط املنحة عىل وصديقاتها جاريت وافقت وقد
لرئيس يَُرْق لم العرض ولكن الرجال. يدرسها التي نفسها املواد ودراسة بالكلية
التعليم عىل أطلق عندما هارفرد جامعة رئيس صديقة إىل انحاز الذي الجامعة،
املطاف، نهاية ويف الرسيع.»15 لالختفاء طريقها يف تماًما خاطئة «فكرة املختلط
أيامنا يف املاليني» يُحرِّكن «النساء حملة تُشبه التي الحملة هذه يف النساء انترصت

الرافضني. أنف رغم الجميع ونجح هذه،

الذكيات» للنساء الذكي «التخطيط الخامسة: الجلسة

املختلفة األساليب مناقشة وقت حان السابقة، األربع الجلسات يف النساء مشاركة بعد
منصب يف امرأة تعيني هي نجاًحا األكثر والطريقة مالءمة. أكثر منها وأيٌّ للعطاء
املايل. للتربع املختلفة بالوسائل دراية وعىل للمشاركات زميلة لتكون العروض مقدمة
يُقدِّرن وألنهن امرأة، لكونها نظًرا لسببني: النساء جمهور من قبوًال عرضها يَلقى وسوف
رشكتها. «تسويق» ل الفرصة هذه العرض مقدمة تستغل أال بالطبع املهم ومن معارفها.

العرض. مقدمة مع العمل عىل حريصاٍت النساء بعض ستكون َريٍب وبال
نِّية السِّ للمرحلة طبًقا التربع، وسائل من املختلفة األنماط النساء تدرس سوف
الزواج، وشك عىل املرأة كانت وإذا الخامس). الفصل يف هذا عن املزيد (انظر والجيل
الحياة يف الفاصلة األحداث هذه من كالٍّ فإن لزوجها، فاقدة كانت أو مطلقة، كانت أو
أكثر امُلِسنات النساء تكون قد املثال، سبيل فعىل التربع. من مختلًفا نوًعا يتطلب قد
أموالهن. نفاد بعد الحياة قيد عىل البقاء يخشني منهن الكثري ألن اإلرث بوصايا اهتماًما
وقد أرسية التزامات لديهن يكون ما غالبًا الوظيفي السلم يف يتدرجن الالتي والنساء
االهتمام من حالها عىل تظل بالكلية، املرأة أبناء يلتحق وعندما السنوي. التربع يف يرغبن
االلتزامات فإن بالكلية، الدراسة من أرستها أفراد فروغ عند ولكن السنوية. باملنح الكبري

االعتبار. يف وضعها يتم املخطط العطاء وسائل من وغريها
كثريًا، ليس وأحفادها، ألبنائها يكفي ما توفر كي ممتلكاتها عىل الحفاظ املرأة تريد
«ترى للتطوير: سميث كلية رئيس نائب جاكسون، تريش تقول وحسب. يكفي ما ولكن
حمايًة أكثر عامة بصفٍة والنساء له. مستثمرات وليس املال، عىل وصياٍت أنفسهن النساء
األبناء رعاية نحو االلتزام منطلق من ولكن الخوف، بدافع بالرضورة ليس ملمتلكاتهن،

الخصوص.»16 وجه عىل
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ييل: مما بعض ن يتضمَّ رأٍي استطالع عن يُِجبَْن أن للنساء يمكن الجلسة، ختام ويف

ملجتمعي؟ أريدها التي الصورة هي ما •
لعاملي؟ أريدها التي الصورة هي ما •

أُحِدثه؟ أن أريد الذي املجتمعي التغيري هو ما •
تربعاتي؟ خالل من مجتمعي تشكيل أريد كيف •

تربعاتي؟ خالل من أحققه أن أريد الذي ما •
ذلك؟ لفعل املثىل الطريقة هي ما •
املنحة؟ ونوع شكل هو ما –
املنحة؟ تقديم معدل هو ما –
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التغيريات؟ هذه إلحداث أحتاجه الذي ما •
ِمنَحي؟ أوجه أن يمكن املنظمات من نوع ألي •

العمل الرحلة: من الثالثة املرحلة (3-3)

بمؤسساتهن املنعقدة الربامج يف لالنخراط استعداد عىل النساء تكون العمل، مرحلة يف
تطبيق خالل من أوًال بذلك يقمن وهن مدروس. نحو عىل والتربع والتطوع ومنظماتهن،
امتالك خالل من وثالثًا املالية؛ مواردهن استيعاب خالل من وثانيًا التربع؛ عىل ِقيَمهن
بالنسبة أفضلها هي وما للعطاء املختلفة األنواع معرفة خالل من وأخريًا للعطاء؛ خطة

تقدير. أقل عىل سنوية منحة بتقديم النساء تقوم سوف املرحلة، هذه ويف إليهن.
قيادات من يصبحن أن يف ملعاونتهن للقيادة بفرص النساء إمداد مرحلة هي هذه
إلرشاك وسائل ِتسع وإليك اآلخرون. يُرشكهن أن يُِرْدَن النساء أن تذكَّر الخريي. العمل

العمل. مرحلة إىل االنتقال عىل ومساعدتهن العمل يف النساء وإدراج

الطريقة عىل وتعرَّف املتربعات للنساء األفكار لطرح مجموعاٍت بإنشاء «قم •
السادس الفصل (انظر الربحية»: غري املؤسسة يف املشاركة بها يُِرْدَن التي
يف يرغبن التي الطرق اكتشاف املجموعات داخل للنساء ويمكن أ.) واملصدر
غري املنظمة تتعرَّف لكي مناسب الوقت هذا فإن وكذلك خاللها. من املشاركة

املنظمة. عن النساء انطباعات عىل الربحية
ساعدهن جولة»: لهن نظِّم أو املؤسسة إىل املرشحات والعميالت املتربعات «ادُع •
كيف بنيِّ عليها. التعرُّف يف وكذلك وروحها، املجموعة شعور استيعاب يف
طرح األعضاء من واطلب محددة، اجتماعية مشكلة حل عىل الربنامج يساعد
الوقت من وفرًة اترك النقاش. مائدة عىل تُوضع أظُرف داخل إسهاماتهن
غداء اجتماع بإقامة التجربة أكمل الحضور. جميع متابعة من وتأكَّد لألسئلة،
النساء، من تدريس هيئة عضوة املثال، سبيل (عىل رشف ضيفة واستضافة
بربامج يتعلق فيما مثرية نجاح قصص لرتوَي مديرة) أو طبيبة، أو طالبة، أو

الربحية. غري املؤسسة
يُِرْدَن األغلب يف النساء معظم املتاحة»: التطوعية األنشطة عىل النساء «أطِلع •
يسريًا األمر هذا ويَُعدُّ أجله. من املبذول الجهد الفرص خلق ويستحق املشاركة،
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ساهمت متربعة أوماها يف الطفل إنقاذ معهد لدى كان املنظمات. بعض يف
تأتي واآلن اليومية. الرعاية ومبنى املكاتب خارج كبرية حديقة إلنشاء بأموال
من وغريه النباتات مجال يف األطفال وتثقيف بالحديقة للعناية والرجال النساء

األطفال. لعمر املالئمة األخرى العلوم
هذه يف النساء بتعني وقم واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمناصب قائمة ز «جهِّ •
ستتم القيادة يف تدريبية برامج توفري يعني قد وهذا فعال»: نحٍو عىل املواقع

القيادة. الرحلة: من الرابعة املرحلة يف مناقشتها
بعقد فُقم وطنية، أو الوالية، مستوى عىل أو إقليمية، املنظمة كانت «إذا •
مثار تكون موضوعات واعرض للحضور، النساء ادُع إقليمية»: اجتماعات

والتعارف. لألسئلة وقت تخصيص مع لهن اهتمام
الثالثة»: الجلسة يف مناقشته تمت ما نحو عىل املتربعات النساء من لجانًا «اعقد •
الربحية غري للمؤسسة عطائها وراء السبب ترشح زميلة وجود من أفضل يشء ال

التربع. عىل األخريات لتحفيز
ويُلهمن مًعا التربع يُحببن فالنساء نفسها»: امليول لهن بمتربعات امرأة «عرِّف •

بعًضا. بعضهن
الفصل (انظر القيادة»: واعرضتجارب النساء إلدراج العطاء حلقات «استخدم •

الثامن.)
اإلنرتنت، شبكة عىل هذا توفري ويمكن باملرأة»: خاص للكتاب ناٍد برعاية «قم •

املنظمة. أو الجامعة خارج من نساء مع والتواصل

سبيل عىل مختلفة؛ بطرٍق بعينهن نساءٍ عىل األساليب هذه كافة تطبيق ويمكن
للهبات ني متلقِّ أفراد دعوة أو الدراسية، ِمنَحهم عن للتحدُّث طالب استقدام املثال،
وأعضاء االجتماعيني لألخصائيني الدعوة توجيه أو لهم، الهبات مساعدة كيفية لتوضيح
توصل األفراد بها يُديل التي الشهادات إن بهم. الخاصة الربامج ملناقشة التدريس هيئة
املديرين وطاقم اإلدارة مجلس أعضاء دعوة تنَس وال مكتوبة. مادٍة أي من أفضل الرسالة

رشف. كضيف الرئيس أهمية نفس للعميد يكون الجامعات، ويف التنفيذيني.
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«القيادة» الرحلة: من الرابعة املرحلة (4-3)

املعركة،» ميدان يف «مكان يف بحقهن النساء بمطالبة املتعلق املفهوم أحب
اآلخرين ومطالبة بهن، الخاصة التربع عمليات يف القيادة بأدوار واالضطالع

بالتربع.17
ومتطوعة الخريي العمل يف ناشطة مايلز، جويس

خالل من لالقتداء نماذج يصبحن ألن حاجٍة يف أنهن يُدركن القيادة مرحلة يف النساء إن
عىل يحرصن وهن اإلدارة. بمجالس والخدمة للتربع، لألخريات الدعوة وتوجيه التربع
يصبحن أن أو عطاء حلقة إنشاء أو النسائي الخريي العمل يف قيادية مبادرات إطالق

الثامن.) الفصل يف مناقشته تمت ما نحو (عىل منها. أيٍّ من جزءًا
أسمائهن وضع يف الرغبة بعدم يشعرن زلن ما النساء من كثريًا أن من الرغم وعىل
املرأة تكون أن بأهمية يعرتفن فإنهن رسمية، بصفٍة التربع يف رغبتهن عدم أو امِلنَح عىل
لسن القيادة مرحلة يف والنساء اآلخرين. من األموال طلب وأهمية به يُقتدى نموذًجا
يُتوقع أو مخططة أو كربى ِمنًَحا كذلك يُقدِّمن َمن ولكن سنوية، منًحا يُقدِّمن َمن فقط

املنح. لهذه تقديمهن

التربعات جمع

بتأسيس الرابع) الفصل يف عنها الحديث (سبق جاري ترايس الخريية الناشطة قامت
جمع يف خبرية وهي امِلنَح. تخطيط عن كتابني ألَّفت كما الربحية، غري املنظمات من كثرٍي
التربعات وجمع األموال إدارة من كالٍّ أن جاري وتذكر األموال. طلب وتعشق التربعات
حق، عن جيًدا قائًدا املرأة تكون «كي فتقول: للمرأة،18 رضورية حياتية مهارات بمنزلة
أن عليها ولكن ذلك، تفعل أن تحب ال إنها تقول ربما التربعات. جمع تتعلم أن إىل تحتاج
تتحدَّث ال ذلك، ومع الخاصة.» بِمنَحها املتعلقة الفائدة لتعظيم الطريق هو هذا أن تدرك
دوالر ١٠٠٠٠ بمبلغ بالتربع رجل قام إذا أنه ومفاده للرجل، القديم النموذج عن جاري
من ليطلب أشهر ستة بعد سيعود فإنه الزميل، هذا تخص قضية يدعم كي له لصديٍق
الجديدة الطريقة جاري تصف قضيته. لصالح دوالر ١٠٠٠٠ بمبلغ له التربع زميله
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الناس الخريي، العمل مستقبل هو «هذا وتقول: تبادل، عملية وليس رصيح كرم بأنها
بعض.» مع بعضهم كرماء يصبحون

باألعباء مثَقلون الربحية غري باملؤسسات التنمية مسئويل أن جاري رأت وقد
يفعلن أن النساء عىل «يتعني أنه وتعتقد التربعات. جمع عملية يف العون إىل ويحتاجون
التربعات جمع مهارات تعلُّم عليهن إذ اإلدارة؛ مجلس إىل االنضمام مجرد من أكثر هو ما

للمنظمة.» رشكاء يكنَّ بأن والتعهد
من أقل عدد إىل بحاجٍة أنها املنظمات من الكثري فيه شعرت وقت هناك كان
سربينكل كاي وتُعارض إدارتهم. الصعب من كان ألنه التربعات لجمع املتطوعني
أكرب [ألن] جسيم خطأ هذا أن «أعتقد قائلة: االتجاه هذا واملستشارة، الكاتبة جرايس،
فإنه لذا أقرانهم؛ مشاركة يَرْون عندما يتربعون أنهم هو املتربعني عن نعرفه بالفعل يشءٍ
املتربعة أو املتربع ويحرتمه يعرفه شخص املجتمع، يف ما شخٌص باملتربع يتصل عندما
أعىل بمستًوى التربع إىل ميًال أكثر تكون املتربعة فإن الثمني، وقته من ينفق أنه ويدرك

األمر.»19 هذا يف العمل طاقم أعضاء أحد فاتحها ما إذا الحال عليه تكون مما
التربعات جمع من كبريًا قدًرا فإن التربعات، جمع له سبق شخٍص أي يعرف وكما
املناسب. املكان يف املناسب الشخص وتعيني املتربع شخصية فْهم املنظمة: إىل يعود
لقضيٍة املتحمسني األفراد من التربعات جمع كيفية النساء «تعليم» ليست املسألة إن
شعرت وإذا بالصوت. والقلب الرأس تربط عندما طبيعية بصورٍة األمر يأتي وإنما ما،
أن غري بذلك. القيام فرصة لهن َفأَِتْح صغريًا، دوًرا يلعبن عندما أكرب براحٍة النساء
الهاتفية املكاملات أو والتمهيد التعريف أعمال يَن يؤدِّ النساء جْعل يف يكمن الَفَرس مربط
بهجة النساء تدرك حتى طويل وقت يمَيض ولن بالزيارات. والقيام الرضورة دعت إذا

أيًضا. التربع ي تلقِّ وبهجة بل التربع، تقديم
وصفها؛ حد عىل «متواضعة» إكس، الجيل مواليد إحدى برادشو، رين بداية كانت
يف وكنت كاثوليكية، أنني كما اإلسبانية، وأتحدَّث التينية أصول من «إنني تقول: حيث
يف أقف كنت عندما أتذكر إنني لها. املرِسل الطرف وليس للتربعات املستقِبل الطرف
الصفراء الرصاص أقالم عىل دوًما والحصول الحكومي الجبن قوالب انتظار يف صفٍّ
تكساس، ديكنسون، يف برادشو تعيش واآلن املدارس.» عىل توزيعها يتم التي ٢ رقم
جالفيستون. مقاطعة يف ليج جونيور برشكة التربعات جمع قسم رئيس منصب وتشغل
يف ولكن أساسية. بصفٍة التواصل أجل من التربعات، بجمع أستمتع «إنني وتضيف:
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عند اإلثارة من هائل قدٍر عىل أحصل إنني النخاع. حتى مبيعات مندوبة تجدني العمق
التربعات.»20 جمع

يف جيل، قضية أو حياة، أسلوب أو حياتية، مرحلًة املنحة طلُب يكون أن يمكن
طريق عن املجتمع يف االنخراط أهمية بأنفسهن، األموال يكسبن الالتي النساء إدراك ظل
مشاركة تتطلب اإلدارة مجلس يف الخدمة أن يُدركن وهن اإلدارات. مجالس يف تمثيله

أيًضا. التربُّعات جمع يف ولكن السياسات، صنع يف فقط ليس األعضاء
بأنها جريست، ليز املقاطعات، إلحدى السابقة واملفوضة الخريية الناشطة وتفخر
سانت جامعة لصالح ٢٠٠١ عام يف دوالر مليون ٦٧ لجمع الناجحة الحملة ترأست
من كبريًا عدًدا وتضم املدينة داخل كاثوليكية جامعة وهي هيوستن، مدينة يف توماس
الحملة «كانت تقول: هذا وعن باإلسبانية. املتحدثني الالتينية األصول ذوي الطالب
بيَّنت قد أكون أن وأتمنى الرحلة. طول عىل الحب يَْحُدوُه عذْب عناء ولكنه ا، شاقٍّ عمًال
إن الكبرية. الحمالت ورئاسة التربعات بجمع يتعلق فيما النساء من لغريي الطريق
لكي حاجٍة يف نحن الكواليس. خلف البقاء يف دوًما ويرغبن بقدرهن، يستخففن النساء

األمام.»21 إىل أنفسنا ندفع

التأثري

لقضيتهن سات متحمِّ النساء تصبح النسائي، الخريي العمل رحلة من النقطة هذه عند
امتالكهن وراء السبب ويعرفن املالية، بقيمتهن قوي شعور لديهن وينشأ (قضاياهن)،
سوف ذلك. عن مسئوليتهن وراء السبب وكذا خريية، أكثر تجعلهن التي الوسائل
ملهمة قصٍص عىل فيه يتعرَّفن الذي الوقت يف (مؤسساتهن)، مؤسستهن يف ينخرطن
األخريات لقيادة الحافز لديهن ويولد الخريي، العمل مجال يف الناشطات من غريهن عن
القيادية، املناصب تقلُّد خالل من الخريي صوتهن عىل النساء تعثر سوف السخاء. نحو
قيادتهن أن يدركن سوف اآلخرين. يف والتأثري بها، االقتداء يمكن نماذج إىل ل والتحوُّ
بالعطاء األخريات تُلهم شخصياتهن وأن التربعات؛ جمع يخص فيما هائًال فارًقا تصنع

العطاء. لطالبة يُْكِننَّه الذي االحرتام منطلق من
األبحاث ألن ونظًرا التأثري. ذلك يف بما القيادة، يف يُصبُّ ما بكل معنيَّة املرحلة هذه
دعوة فيها تتم جلسة تنظيم ادرس أزواجهن، عىل كبري بتأثرٍي يتمتعن النساء أن تُظهر
طرح يتم والزوجات. األزواج من العديد تضم للمتربعني لجنة يف للمشاركة الزوجني
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من يُطلب أن يمكن الثانية: الجلسة الرحلة. من الثانية باملرحلة املدرجة نفسها األسئلة
هذه تستخرج أن يُفرتض الخريي. العمل مجال يف تجاربهن عرض اللجنة عضوات
أن يعلم عندما سيُدهش البعض أن فيه شك ال ومما املمتعة، اإلجابات بعض األسئلة
بالزوجني. املتعلقة الخريية األنشطة يخص فيما التأثري من كبريًا قدًرا يمارسن الزوجات
واألزواج األصدقاء التربع، عىل وتحثهم النساء عليهم تؤثِّر الذين األشخاص بني من
العمل يف مكسيكية ناشطة روفزار، دي أورفانانوس مارسيال اآلخرون. األرسة وأفراد
الخريي العمل مركز من الحياتي لإلنجاز روسو إيه هنري ميدالية عىل وحاصلة الخريي
ال أنه لها صديقة أخربتها فقد لها؛22 عمٍّ ابن يف تأثريها عن قصة روت إنديانا، بجامعة
وُطلب األثرياء. مكسيكو مدينة قاطني من وهو عمها ابن للقاء موعًدا تُرتب أن تستطيع
بما االهتمام منه وطلبت الفور، عىل عمها بابن اتصلت فقد وعليه الوساطة، روفزار من
روفزار: تقول بصديقتها. تليفونيٍّا االتصال عىل العم ابن وافق صديقتها. تقوله أن تريد
مرشوع إنشاء بشأن عمي ابن مع صديقتي تحدثت عندما اليوم ذلك يف حدث ما «إن
وينخرط مذهلة، مرشوعات ويُقيم الخاصة مؤسسته لديه واآلن تماًما. ه غريَّ قد لألطفال

الخريي.» العمل يف أبنائه وأحد وابنتاه وزوجته هو
ليُفكَر يكن لم لقضايا االنتباه لفتت فقد عمها، ابن يف روفزار تأثري إىل وباإلضافة
النساء «إن املرأة: لبحوث القومي املجلس رئيس باش، ليندا تقول ذكًرا. لكونه فيها
تجلب عندما يستجيبون والرجال والرتبية. واملجتمع، األرس، عن مسئوالت العرف بحكم

اهتمامهم.»23 دائرة إىل القضايا هذه النساء

القدوة بدور والقيام اإلدارة بمجالس الخدمة

حاجٍة يف فاملرأة كامل؛ بشكٍل ومفهومان للمرأة مهمان األمرين كال القيادة، مرحلة يف
املؤسسات يف والتأثري ال الفعَّ التغيري إلحداث رضورية الحرجة» «الكتلة أن تعرف أن إىل
كبرية بمبالغ منًحا تُقدِّم النساء من كبرية أعداد هناك يكون أن ويجب الربحية، غري
اتخاذ من النساء تُمكِّن اإلدارة مجالس فمواقع اإلدارة؛ مجالس من كبري عدد يف وتُمثَّل

األموال. بتوجيه الخاصة القرارات
يرهبن وال املالية املسائل بالكامل النساء تستوعب الرحلة، من النقطة هذه عند
مجاالت يف األضواء عليهن وتُسلَّط العيون تراهن سوف األسئلة. وطرح بأفكارهن الجهر
القيادة. وكذلك للعطاء يتقدمن كي النساء من غريهن يُلِهمن وهن واالتصاالت التسويق
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املرياث الرحلة: من الخامسة املرحلة (5-3)

داخل التواصل؛ ق وتُعمِّ األرسية الحياة لتُثرَي الخريي العمل املرأة تستخدم
محض ليس األرسي الخريي عملها إن العالم. ومع األكرب، املجتمع ومع األرسة،
أداة ولكنه لألرسة، الشخصية والثقافة القيم ودعم املجتمع بَدين للوفاء وسيلٍة
وهي كذلك، األكرب للمجتمع املبارش العطاء تجربة خوض عىل أبناءها تساعد

نضًجا.24 وأكثر كباًرا أشخاًصا يصبحوا أن عىل تساعدهم تجربة
جماعة مؤسسة هول، سارة
الجديد» الخريي العمل «مستشارات

نقل أهمية تدرك فهي الخريي؛ العمل مجال يف وناجحة ناشطة الخامسة املرحلة يف املرأة
األبناء إن املهمة. بهذه للقيام ملهمة كونها منطلق من القادم الجيل إىل الخريية ِقيَمها
وكما ذلك، تعي املرأة إن محسنون. أبناء لديها يكون أن املرأة وهدف املرأة، مرياث هم

بعناية.» تتعلَّمي أن «يجب الغنائية: باسيفيك ساوث مرسحية تقول
بمعرفة املرأة تهتم سوف النسائي. الخريي العمل رحلة يف األخرية الخطوة هي هذه
الرئييس والسبب األرسي. الخريي العمل بمعرفة وكذلك أرستها، إىل ِقيَمها نقل كيفية
عرب ستستمر التي الِقيَم عن التعبري عىل املتربعات مساعدة هو األرس موضوع ملناقشة
ويف النسائي، الخريي العمل من جزء هو األرسية املؤسسات يف الهائل النمو إن األجيال.
إنشاء يدرسن أو أرسيًة مؤسساٍت عديدات نساء تُنشئ التحديد، وجه عىل املرحلة هذه

املتربعات. مشورة عىل قائمة صناديق
أهميًة األعظم الجزء إن لالستشارات بريدج سيلفر رشكة من ثورن دون تقول
القيم من مجموعٍة امتالك عىل القادم الجيل مساعدة هو راسخ مرياٍث خلق عملية يف
الداخلية.» البوصلة سالمة عىل و«الحفاظ القرار، اتخاذ بُسبُل يتعلق فيما الصحيحة
مفيدة العائلية القصص أن غري يحدث، سوف بما التنبُّؤ تستطيع ال «إنك ثورن: تضيف
عند صًدى لها التي األرسية الِقيَم عىل جديد من والتأكيد البوصلة تلك توضيح يف ا جدٍّ
فيما ومسئولني مستقلني يكونوا أن يجب األبناء أن إىل االنتباه تَلفت وهي فرد.» كل
بإدارة يقوموا وأال االهتمام يفقدوا أن هو «والبديل خاصة. بصفٍة الخريي بالعمل يتعلق
ناحيٍة ومن ِقيَمك. تجاه بالوضوح تتمتع أن عليك ناحية، فمن جيدة. بصورٍة املرياث
إمدادهم عىل تحرص أن وعليك التملُّك. وحق االستقالل أبناءك تمنح أن عليك أخرى،
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يمكنك ذلك وبعد قوية. داخلية توجيه لبوصلة وامتالكهم جيد، بشكٍل وتعليمهم بالحب
طريقهم.» يف يمضون وهم بالطمأنينة الشعور

بصفٍة النساء، فيها تفكر أن يمكن التي باملرياث املتعلقة األسئلة بعض وإليك
العمل يف مستشار أو للتنمية، مسئول من ُمقدَّم للرأي استطالٍع يف فردية، أو جماعية
ذات تكون أسئلة ثمانية إىل ستة من اخرت املتطوعات. أو الزميالت إحدى أو الخريي،

امُلشاِركات. لدى صًدى

ألبنائي؟ أريده الذي العالم نوع ما •
الخريية؟ بأعمايل سعيًدا العالم جْعل يف املعاونة أستطيع كيف •

عني؟ وأصدقائي أرستي تتذكره أن أودُّ الذي ما الناس؟ يتذكرني أن أريد كيف •
أستطيع كيف الذكرى؟ هذه عىل يساعد مرياٍث لخلق أفعله أن أستطيع الذي ما •

مرياث؟ خلق أو االدخار
من الكايف والقدر اإلرث، أو الكسب من الكايف القدر هو ما الكايف؟ القدر هو ما •

التربع؟
لورثتي؟ أتركه الذي الكايف القدر هو ما •

الخريي؟ عميل خالل من أُحِدثه أن أريد الذي األثر ما •
أتمناه؟ الذي الخريي مرياثي هو ما •

القادم؟ للجيل أنقلها أن أريد التي واملشاركة العطاء ِقيَم هي ما •
أُرسي؟ مرياٍث لخلق وأبنائي رشيكي أو زوجي مع العمل أستطيع كيف •

أرستي؟ دائرة خارج حياتي يف فارًقا أحدثوا الذين واألشخاص املؤسسات ما •
وعواطفي، اهتماماتي، عن تعرب والتي أُخلِّدها أن أريد التي املؤسسات هي ما •

وهمومي؟
أموايل؟ خالل من قها أُحقِّ أن أريد التي حقٍّ عن الهادفة األمور هي ما •

هذه يف ا مهمٍّ جانبًا يَُعدُّ املال شئون األبناء وتعليم الخريي العمل مرياث نقل إن
مؤسسة يف املجتمعية العالقات مدير فرهوفيك، ليزا تقرتح حمايس، نحٍو وعىل املرحلة.
حديث اجتماٍع «يف الربحية: غري املؤسسات ملتقيات يف األبناء إرشاك جيتس، ومليندا بيل
عرش السبعة ذات ابنتها منا كلٌّ أحرضت سياتل، مدينة يف النسائي التمويل لتحالف
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الذي الفارق ومدى املجموعة هذه من كجزء بوجودنا نستمتع كم البنات رأت لقد ربيًعا.
املجتمع.»25 يف التحالف أموال تُحِدثه

واملال، الِقيَم بني والعالقة واملشاركة، املسئولية، يف التفكري عىل األبناء وملساعدة
ييل: ما املتربعات تدرس أن نقرتح

الشكر عيد ويَُعدُّ األبناء. بإرشاك قومي الخريي، العمل تخصُّ قرارات اتخاذ عند •
تعرَّيف التربع. إليه ه يتوجَّ الذي املكان الختيار طيبة الخصوصمناسبًة وجه عىل
بالوقت، التربُّع يف فكِّري اختياراتهم. إدراج واحريصعىل اهتماماتهم، أوُجه عىل

املال. إىل باإلضافة الخلوية الهواتف أو املالبس، أو اللَُّعب، أو
األبناء، لينفقه ثلث أجزاء، ثالثة إىل بتقسيمه قومي ماليٍّا، مرصوًفا إعطائك عند •
الوسائل معهم ناقيش العمر، يف األبناء تَقدُّم ومع للتربع. وثلث لالدخار، وثلث
والحصول ادخار حساب يف املال وضع املثال، سبيل عىل املال: الدخار املختلفة
للتحدُّث مالئم الوقت هذا أن كما األسهم. بورصة يف املال استثمار أو فائدة عىل

االئتمان. بطاقات استخدام سوء أو استخدام عن
يف فرد كل تمتُّع مع للعائلة، مخصص صندوق داخل للتربع نقوًدا ضعي •
ملراجعة عظيمة فرصًة هذه وتَُعدُّ التربع. كيفية يخص فيما بصوٍت األرسة
فعاليتها. مدى عن والتحدُّث امِلنَح بطلب الخاصة االستمالة من املختلفة األنواع
مِلنَحهم. الشخيص األثر وتابعي لآلخرين مبارشًة التربع عىل األبناء عي شجِّ

الصندوق. هذا يف اآلخرين العائلة وأفراد والجدات األجداد أرشكي
تقدُّم مع املتربعني مشورة عىل قائم صندوق أو أُرسية مؤسسة إنشاء يف ابدئي •
املساهمات بشأن قرارات اتخاذ يف للمساعدة األبناء أرشكي العمر. يف األبناء

مستشارين. مع بالتعاون األهداف بوضع وقومي العائلية
يف أو آخر بلٍد يف التطوع يف فكِّري األرسي. للتطوع بإجازٍة القيام ادريس •
يف املساعدة أو التعليمية أو الطبية املراكز بأحد العون لتقديم املتحدة الواليات
يف أَثَري «ترفيهي» ملكان جانبية رحلة تنظيم الربنامج يف أدرجي منزل. بناء

التطوع. إجازة نهاية
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إصدارات الخريي والعمل األرسي املرياث يخصُّ فيما املعلومات مصادر أفضل من
العمل ومركز األرس»، يف «الثروة كولري تشارلز وكتاب الخريي، العمل بمبادرة ريمر إلني
إنديانا. بجامعة الخريي العمل بمركز النسائي الخريي العمل ومعهد األرسي، الخريي

معلوماترسيعة (4)

الخريي العمل يف رحلتهن يف مساعدتهن املتربعات النساء مع للعمل املمتعة الجوانب من
ِقيَمهن النساء تكتشف عندما األوىل الخطوة من ابتداءً األساسية؛ بالخطوات والوعي
صورة يف وعواطفهن قيمهن يستخدمن عندما األخرية الخطوة إىل وصوًال وعاطفتهن،

مرياث.
ومن الخريي. العمل يف املرأة رحلة إىل الطريق هي للمتربعات التثقيفية والربامج
عىل القدرة الربحية غري املؤسسة تكتسب للمتربعات، التثقيفية الربامج توفري خالل
ن وتتضمَّ تربعهن. من األدنى الحد زيادة وكذلك خريية، أكثر ليُصبحن النساء مساعدة

ييل: ما املتربعة املرأة لتثقيف املتدرجة العملية

بها؟ تتمتع التي الراسخة القيم هي ما القيم: •
يف ناشطًة تصبح لكي املالية مواردها لفهم تحتاجه الذي ما املالية: املعلومات •

أفضل؟ نحٍو عىل الخريي العمل
غري املؤسسة النتقاء تحتاجها التي األدوات هي ما الربحية: غري املؤسسة انتقاء •

ِقيَمها؟ مع ُمثىل بصورٍة تتوافق التي الربحية
أفضل؟ بصورٍة تناسبها التي العطاء وسائل هي ما العطاء: وسائل •

ِقيَمها؟ مع تتوافق التي الربحية غري املؤسسات يف إرشاكها يمكن كيف املشاركة: •
العمل يف قادًة يكونوا لكي اآلخرين وإلهام تحفيز تستطيع كيف القيادة: •

الخريي؟
تذكُّرها؟ يتم أن تريد وكيف ألبنائها ترتكها أن تريد التي القيم هي ما املرياث: •
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العارش الفصل

آفاقجديدة اجلريئات: اخلريي العمل نساء
النسائي اخلريي للعمل

الحقيقيات.1 املجتمع ومخططات مهندسات هن النساء
عرش التاسع القرن من كاتبة ستو، بيترش هارييت

األساس يف ُقْدَن من ُهنَّ املتربعات النساء أن يف الدهشة إىل يدعو ما هناك ليس
التي التحديات أهم من للكثري املرأة تُقدِّمها التي الحلول يف االستثمار جهود
من انطالًقا وذلك — الغذائي األمن إىل اْلُمناخي التغريُّ من — العالم واجهت
واقرتاح احتياجاتهن تحديد كيفية يعرف من أفضل ُهنَّ النساء أن معتقد

دائم.2 تغيري أجل من ُحلول

٢٠٠٩ أغسطس ١٨ فوربس، بريل، بتيس

املرتفعة النمو معدالت ذات فايل سيليكون رشكات يف تعلَّمته ما أنقل أن أريد
الخريي.3 العمل قطاع إىل

الذهبية الثالثة الجنيهات صندوق سة مؤسِّ موتر، كيت
النسائي التكنولوجي والتجمع



الخريي والعمل املرأة

العالم تواجه التي العظيمة التحديات مع للتعامل املرأة قدَّمتْها التي الُحلول َرِحِم ِمْن
النسائي: العطاء من جديدة موجة نشأْت

النساء تسيطر الزوجية، والروابط واملرياث، الدخول، خالل فمن املال»: «برأس •
عن خريية ناشطة تكون أن للمرأة ويمكن املتحدة. الواليات يف املال رأس عىل

يتخيلها. أن ألحٍد يكن لم وسائل طريق
فإن العاطفة، منطلق من العطاء إىل باإلضافة أنه النساء تدرك «بالشفقة»: •
والرغبة اآلخرين تجاه بالشفقة الشعور العطاء؛ وراء املهيمن السبب هي الشفقة

سالًما. أكثر عالٍم يف أفضل بحياٍة ينعموا أن يف
حلول استخدام مجرد أو الراهن بالوضع يقنعن ال النساء ألن نظًرا «بالتغيري»: •
وراء الجذرية األسباب ملعرفة الفعال العطاء يمارسن فإنهن للمشكالت، وقتية

لها. حلوٍل إىل ل والتوصُّ املجتمع مشكالت
ومواطنات املتحدة بالواليات مقيمات أنهن األمريكيات تدرك «باملسئولية»: •
أفضل مكاٍن إىل العالم بتحويل والتزامهن مسئولياِتهن ويَِعنَي بأكمله، للعالم

القادمة. لألجيال
يتجزَّأ ال جزء وهو به، يقمن الذي الخريي بالعمل النساء تشعر «بالعاطفة»: •
وُمثُلهن ومعتقداتهن، ِقيَمهن، عن للتعبري ووسيلة وعملهن، شخصيتهن من

رصاحة.

ناقشناها التي الخريي العمل ومبادرات املرأة، وصناديق العطاء، دوائر إىل باإلضافة
النساء، بها تتربَّع التي األساليب يف مثريًة تغرياٍت النسائي الخريي العمل أحدث قبل، من
الفصل هذا يعرض به. القيام وطريقة ته بُرمَّ الخريي العمل عىل أثرها تركت والتي
املؤسسات من الكثري لتناسب تكييفها يمكن الخريي، النسائي للعمل حديثة أمثلة عدة
أو الخاصة منظمتها أو مؤسستها إلنشاء املرأة بواسطة استخدامها أو الربحية غري

للتربع. كوسيلٍة استخدامها

الخريي بالعمل السياسة مزج جريئات: نساء (1)

األمريكي، التقدُّم ومركز رشيفري ماريا تْه أعدَّ الذي املرأة» أمة رشيفري: «تقرير يتناول
أن من الرغم وعىل التمويل.4 موضوع عىل عالوًة املرأة اهتمام محور القضايا من العديد
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بالتفصيل يرشحون عليه القائمني فإن التقرير، من جزءًا يكن لم النسائي الخريي العمل
بالعمل يتعلق فيما أكثر تُعطي املرأة نعم، تغيري. إىل السياسات فيها تحتاج التي املواضع
للتجاوب حكومي وتمويل حكومية سياسات إىل الحاجة يُقلِّل ال هذا أن غري الخريي،
عاًما خمسني نحو مىض «لقد التقرير: يف رشيفري تقول وكما ومتغري. جديد عالم مع
من لجنة أول رئاسة روزفلت إلينور من كينيدي، إف جون الرئيس عمي، طلب أن منذ
مدعومني السياسة، ُصناع يستطيع أن أتمنى واآلن األمريكية. املرأة وضع عن نوعها
تخاطب مطورة وممارسات سياسات يَصوغوا أن وتحليالتنا، االستقصائية بدراساتنا

اليوم.» عالم يف أمريكا يف واألرس والرجل املرأة احتياجات وتلبي
واملدير أربور، آن مدينة من املرأة لتمويل الدائمات النصريات إحدى تالربت بيج
وفيث إيه جيمس مؤسسة يف التنفيذي واملدير التنفيذي، ورئيسها لوفاليت ملؤسسة العام
التأمني، نسب يف الجنسني بني مساواة وجود يشمل األفضل العالم أن ترى وهي نايت.
وسياسات جزئي، بدواٍم يعملون الذين للعمال ومزايا الطفل، لرعاية الدعم من ومزيًدا
السياسات يف الحكومة انخراط إىل الحاجة توضح أيًضا وهي األرسية. لإلجازات أفضل
يف أولوياتها من كجزء اجتماعية برامج الدول حكومات من كثري «تبنَّى االجتماعية:
وقد املتحدة. الواليات من أحدث ديمقراطيات تَُعدُّ الدول هذه معظم أن غري الحكم.
والصحة. للمرأة بوزارات بدأ حكوماتها من والكثري مختلفة، مواقع من الدول هذه بدأت
للنساء الوزراء مجلس يف منصب لدينا ليس ألنه صعوبًة أكثر التغيري من النوع هذا
تعقيًدا أكثر القضايا وحسم الرشيدة القرار صناعة يجعل أن شأنه من وهذا والفتيات،
والفتيات.»5 النساء حقوق عن الدفاع حيث من للمرأة يعود األمر فإن لذا كبري؛ حد إىل
تغيريًا يُحِدثوا أن والرجال، والنساء والخاص، العام القطاعان يستطيع ومًعا
الصالح يف واملساهمة السياسات تغيري هو الهدف يكون أن عىل املجتمع، يف ملموًسا

العام.

النسائي الخريي العمل يف ع التنوُّ دعم جريئات: نساء (2)

جزءًا بوصفهن إليهن يُنظر وال إهمالهن يتم ما غالبًا امللونات النساء إن
النساء عىل الرتكيز يكون أن الُعرف وجرى املحتمالت، املتربعات جمهور من
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امللوناُت النساءُ ترى ما نادًرا كرمهن، من الرغم وعىل والِبيض. السن كبريات
الخريي.6 العمل بلغة يرتبطن ال وقد الخريي، العمل يف ناشطاٍت أنفَسهن

يف السابقة التأسيس ومنسقة التنمية مديرة ِمنرت، ميشيل
برينستون، لجامعة التابعة القيادة» مواقع يف النساء «مبادرة
الكلية» «مجلس يف للتنمية الرئيس نائبة وحاليٍّا

ع التنوُّ مراعاة الرضوري من النسائي، الخريي العمل يف آخر يشءٍ أي إنجاز امليضيف قبل
حان واآلن البيض، للنساء كحركٍة املعارصة النسائي الخريي العمل حركة بدأت أوًال.

والطبقات. واألعراق واأللوان األجناس كل من النساء، كافة واستيعاب لتقدير الوقت
الفوارق بعض هناك فإن املرأة، عطاء يف مشرتكة سمات وجود من الرغم وعىل
املجتمع حول الفوارق هذه وتدور والعرق. الساللة إىل استناًدا يُصدق ال نحٍو عىل املثرية
مقابالت شو-هاردي أجرت وقد معني. بجنٍس خاصًة تكون ما وغالبًا والعرق، واألرسة
التينية؛ أصول ذات امرأة موليناري، وروزي آسيوية؛ أصول من أمريكية يل، هايل مع
العطاء «دوائر اإللكرتوني بالكتاب يتعلق فيما أفريقية، أصول من أمريكية ماكنري، ولني
الخريي العمل ملركز العطاء دوائر عن كتبتْه الذي سات» املؤسِّ بواسطة الت تأمُّ النسائية:
بصفٍة النسوة هؤالء عىل لتعرُّفها فقط ليس مبتهجًة شو-هاردي كانت إنديانا.7 بجامعة
عن تماًما مختلفة كانت عطاء دائرة إلنشاء دوافعهن أن الكتشافها ولكن شخصية،
وكذا الفروق، هذه رشح (تم معهن. مقابالٍت أجرت الالتي النساء من غريهن دوافع

الثامن.) الفصل يف أشمل نحٍو عىل الدوائر،
ملزيٍد أكرب حاجًة هناك فإن املمتعة، والحكايات الشخصية القصص هذه ضوء يف
القليل إال يُعَرف ال اآلن حتى الخريي. وعملهن امللونات النساء يخص فيما البحث من
النساء سخاء يخص ما عدا فيما األمريكيات، النساء من املهمة الرشيحة هذه عن ا جدٍّ
حقيقة إىل يرجع قد وهذا كنائسهن.8 تجاه األفريقية األصول ذوات من األمريكيات
لهن يُسمح وكان األوىل، األفريقية األمريكية الكنائس يف مهم دور لهن كان النساء أن
معارضة حيث من عظيم تأثري املستقلة املرأة للجان وكان عليا. مناصب يتقلدن أن
تتربع أن الطبيعي من وكان االجتماعي. التغيري إحداث يف واملعاونة االجتماعية املظالم
متكافئات عضوات بوصفهن إليهن تنظر كانت التي للكنائس األفريقيات األمريكيات

الكنيسة. رعايا ضمن
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مختلفة مفردات (1-2)

فالنساء واحدة؛ بطريقٍة النساء جميع تفكر ال الرجل، عن مكانًة تقل ال املرأة ألن نظًرا
العرق انتماءات قوة أن من الرغم «عىل منرت: ميشيل وتقول متجانسة؛ مجموعة لسن
أن عىل شواهد هناك فإن منهجية، بطريقٍة دراستها تتم لم الخريي العمل يف والجنس
ثم أوًال سوداء أنها عىل األرجح عىل إليها يُنظر األفريقية األصول ذات األمريكية املرأة

املختلفة.»9 الثقافية األعراف يف مختلفٌة معاٍن لها الكلمات ألن مهم وهذا ثانيًا. امرأة
صندوق من كلٌّ بها قام التي الدائرة» «توسيع دراسة بنتائج منرت وتستشهد
النسائي، الالهوتي واملركز هايماركت، لرشكة التابع الشعب وصندوق للمرأة، بوسطن
ذات ليست االجتماعية العدالة مجال يف املستخَدمة املصطلحات أن إىل أشارت والتي
التربعات أن كذلك منرت ح وتوضِّ األفريقية. األصول ذات األمريكية املرأة لدى قويٍّ صًدى
وتقول: السود. كنائس أعراف يف خرييٍّا عمًال كونها من أكثر رعاية بأنها غالبًا توصف

عبورها.» ينبغي حدوًدا يُمثل الخريي العمل مجال يف اللغة حاجز «إن
الربحية غري باملؤسسات الخاصة االتصال مواد وهو آخر، مجاٍل إىل منرت وتشري
إشكاليتني هناك إن تقول وهي امللوَّنة. املرأة عطاء أمام َعثَْرٍة َحَجر تُمثل أنها ترى التي
إىل تفتقر ما غالبًا الربحية غري املؤسسات لدى االتصال مواد أن هي األوىل الصدد؛ هذا يف
يف ومدرجني ُممثلني أنفسهم يَرْوا أن عىل امللونني األفراد تساعد التي واملفردات الصور
املجتمعات أن هي والثانية صعبًا. شيئًا املختلفة بالقضايا تعريفهم يجعل مما األنشطة؛
يفشل ما «غالبًا منرت: تقول االجتماعية. والشبكات بالهياكل غنية تقاليد لها العرقية
فإذا بها. االتصال وكيفية الشبكات تلك قوة عىل التعرُّف يف الربحية غري املؤسسات قادة
واألندية الكنائس، بقوة االعرتاف عليها يتعني فإنه السود، النساء إرشاك املنظمات أرادت
املتربعات لدى بمصداقيٍة يتمتع رشيًكا بوصفها املدنية الحقوق ومنظمات النسائية،

املحتمالت.»

املكان أساس عىل العطاء مشرتك: تاريخ (2-2)

املرأة صندوق من جزء وهي األفريقية، األصول ذات األمريكية املرأة عطاء دائرة تَُعدُّ
الرغم وعىل للتربع. السود النساء تختارها التي للوسائل جيًدا مثاًال واشنطن، ملنطقة
و«العطاء «املكان» عىل يُركِّزن الدائرة يف النساء فإن للنساء، تذهب الهبات أن من
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التربع ثم له يتربعن أن يمكن املجتمع يف مكان إيجاد يعني وهذا املكان». عىل املرتكز
آخر مهم جزء إىل الدائرة، سات مؤسِّ إحدى ماكنري، لني وتتطرق مبارشة. بصورة له
خرباتنا َرِحم من تُولد «كونها ِهباتهن يََريَْن إنهن تقول فهي السود؛ النساء عطاء من
عىل تركز دائرتهن إن ماكنري تقول أفريقية.» أصول ذوات أمريكيات كنساء كنساء؛
األمريكيات للنساء املشرتك التاريخ عن انبثقت التي والرموز التقاليد واحرتام التعلم

األفريقية.10 األصول ذوات
كل وأن العرقية، املجتمعات يف كبري ع تنوُّ وجود إىل االنتباه تلفت منرت أن غري
فرد لكل املستهَدفة االحتياجات تلبية يمكنك «فال مختلفة. بطريقٍة يتربع شخٍص
املرأة تهم التي األشياء إن حيث التعميم؛ الصعب من املثال، سبيل عىل الطريقة. بنفس
بالبالد.» وجودهما مدة عىل تعتمد األفريقية األصول ذات واملرأة الالتينية األصول ذات
يف محلية ولغة عرقية ساللة مائة عن يزيد ما يوجد أنه األبحاث «تُبنيِّ وتضيف:
رعاية وأن الهادي، املحيط جزر وسكان اآلسيوية األصول ذوي من األمريكيني مجتمعات
اإلسبانية/الالتينية األصول ذات املرأة عطاء يكون ما وغالبًا أخالقي. واجب عشائرهم
األمريكية املرأة عطاء ويرتكز الرسمية. التربع هياكل تجاه حذٍر وجود مع رسمي، غري

الرسمية.» غري التربعات تفضيل يتم ما وغالبًا الجماعية، الثروات عىل األصل
املهاجرون يجده الذي والقلق املالية التحويالت مسألة فإن منرت، إليه تذهب وحسبما
الخريي العمل عىل يؤثر اهتمام مجال تُمثل البحار، وراء فيما لحكوماتهم يحدث ما بشأن
٧٫٨ أن اإلعالمية إبون ملؤسسة دراسة أوضحت ٢٠٠٨ عام ويف العرقية. للمجتمعات
أن فيه شك ال ومما البحار، وراء ما إىل املتحدة الواليات من إرسالها تم دوالر مليارات

األصلية.11 بالدهن يف ذويهن إىل النساء من ذهب منها كبريًا جزءًا

القائمة عىل األقليات مجموعات إىل املنتميات النساء وضع (3-2)

وتدريب: واستشارات إدارة وهيرشكة أوسبورن، رئيسمجموعة أوسبورن، كارين تقول
وتضيف األقليات.»12 عىل تنطبق نفسها الحال فإن النساء، تجاهل يتم مثلما «تماًما
تتربع عرشٍة بني من دوالرات تسعة إن حيث هذا؛ م تتفهَّ أن تستطيع أنها أوسبورن
األبحاث أن «غري لكنائسهن. تذهب والتينية وآسيوية أفريقية أصول من األمريكيات بها
من سخاءً األكثر هن الدينية املؤسسات يف يخدمن الالتي األقليات نساء أن تُظهر
يف ترينيتي كلية رئيس كنائب رشكتها إنشاء قبل أوسبورن عملت وقد املتربعني.» بني

التطبيقية. للفنون رينسيالر معهد يف التنمية ومدير كونيكتيكت، هارتفورد،
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الشيكات. دفاتر عرب نتربع — النساء نحن — كنا السابق، «يف أوسبورن: تقول

الشيكات. دفاتر مرحلة وتجاوزنا ومثقفات واسعة سلطات ذوات أصبحنا اآلن ولكننا
وتُشكِّك املالئمة.» األجواء ونُوفر ونُرشك، نُثقف، األقليات: مع نفسه اليشء فعل وعلينا
البيض الرجال عىل وقتهم من الكثري ينفقون الذين التربعات جامعي كفاءة يف أوسبورن
أوسبورن: تضيف خرييِّني. ليسوا ولكنهم التربع، بهم املفرتض ومن املال يملكون الذين

األساس.» من القائمة عىل ليست «األقليات

البحث من مزيٍد إجراء إىل الحاجة (4-2)

يف الخريي العمل مفهوم تعميق بهدف ٢٠٠٧ يف الدائرة» «توسيع دراسة إجراء تم
الهادي املحيط جزر ساكني ومجتمعات األفريقية األصول ذوي األمريكيني مجتمعات
قلة أن إىل الدراسة وخلصت الكربى.13 بوسطن منطقة امتداد عىل اآلسيوية األصول ذوي
من أشكاٍل حدوث يف ساهمت للملونني التربع أنماط بشأن املتاحة البيانات أو األبحاث
بني العطاء عىل قوًة األكثر التأثري عوامل أن إىل كذلك الدراسة توصلت وقد الفهم. سوء
والهوية واألرسة، والدينية، الثقافية القيم كانت: أفريقية أصوٍل من األمريكيات النساء
ينبع إذ املرياث؛ فكرة هو أهميًة األكثر الثقايف العامل وكان الحياة. وتجارب الشخصية،
نساء لدى التربع دوافع وكانت املستقبل. تجاه واملسئولية املايض احرتام من املرء عطاء
وجماعات االجتماعية، والشبكات األرسة، هي آسيوية أصول من الهادي املحيط جزر

ثقافتهن. يف املتأصل االلتزام بإحساس مدفوًعا العطاء كان ما وغالبًا الهوية.

الحرجة الكتلة بناء (5-2)

عىل نساء ثالث ووجود الخريي. العمل دائرة لتوسيع حيوي أمر الحرجة الكتلة بناء إن
آرائهن وطرح بعًضا بعضهن تعضيد دوًما يضمن سوف اإلدارة مجلس طاولة عىل األقل
املؤسسات إن األقليات. تمثيل عىل نفسه املنطق وينطبق السابع.) الفصل (انظر بُحرية.
طاقم أو اإلدارة مجلس أعضاء من اثنني أو واحد مجرد من أكثر إىل تحتاج الكبرية
معظم يف ع التنوُّ من قليل قدر يوجد الحايل الوقت يف األقليات. قيم عن للتعبري العمل
الذي العمل طاقم «إن الصدد: هذا يف منرت وتقول الربحية، غري باملؤسسات العمل أطقم
السعي عند استياءٍ إىل يُرتجم أن يمكن وهذا التنوع، قيمة يُقدِّر ال قد ع التنوُّ إىل يفتقر

اإلدارة.» مجلس أعضاء من متنوعٍة مجموعٍة إليجاد
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اللهم البيض، من كله الجمهور يكون الربحية غري باملؤسسات األمر يتعلق عندما
جامعي — جميًعا أننا من نتأكد لكي الوقت حان وقد قليلة. استثنائية حاالٍت يف إال
بالتمثيل نطالب — واملستشارين الربامج، ومقدمي واملتطوعني، واملتربعني، التربعات،
اإلدارة. مجالس ويف معه، نتعامل الذي الجمهور ويف العمل، أطقم يف لألقليات الجيد

الخريي. العمل يف ع التنوُّ أجل من حملة نطلق أن وعلينا
تفعلها: أن بإمكانك التي األمور بعض وإليك

بعضهن مختلفة أعراق من نساء تتواصل بحيث العمل؛ طاقم يف التنوع إيجاد •
الخريي. للعمل املثىل اللغة منهن تعلَّم بعض. مع

بسلبية. وليس بنشاط، ذلك افعل اإلدارة. مجالس عضوية يف التنوع عن البحث •
السابع.) الفصل (انظر

عىل التعرُّف أجل من األعراق مختِلف من لنساء األفكار لطرح مجموعات عقد •
اهتماماتهن.

العون يد وتقديم محتمالت، كمرشحات مختلفة أعراق من نساء عىل التعرُّف •
بقضيتك. وربطهن وتثقيفهن، إرشاكهن، أجل من

املختلفة. األعراق من للنساء مهمان والعرف املجتمع أن إدراك •

باملنظمات العليا القيادة جريئات: نساء (3)

منصب سواء املنظمات، عىل تؤثر مناصب اآلن يتقلدن الالتي النساء عدد بدراسة قم
التربعات جمع خرباء اتحاد رئيس ميهارا، بوليت تقول التنمية. مسئول أو التنفيذي املدير
واآلن باملهنة. التحقن الالتي النساء عدد يف كبرية نقلة شهدنا «لقد التنفيذي: والرئيس
الوضع عليه كان ما عكس تقريبًا وهو النساء، من أعضائنا من باملائة ٦٧ نسبة
ألن نظًرا حدث هذا أن ميهارا وتعتقد السبعينيات.»14 أواخر يف باملهنة التحقت عندما
لدينا فنحن الجيدة؛ واإلدارة التنشئة حيث من املرأة شخصية يناسب التربعات «جمع
هوياتنا مع يتالءم االحرتام وهذا ومتربعاتنا. ملؤسساتنا والحب بالرعاية مشمول احرتام

املتربعات.» مع نُنشئها التي الصلة وكذا وصفاتنا،
٢٠٠٩ عام يف الخريي» العمل «وقائع جريدة أجرتْها التي الدراسة أن من الرغم عىل
كانوا الربحية غري باملؤسسات التنفيذيني الرؤساء من فقط باملائة ١٨٫٨ أن أظهرت
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التي نفسها بالطريقة كبرية بصورة العدد هذا يزداد أن املتوقع من فإنه النساء،15 من
النساء من مزيٍد وصول يؤدي وسوف التربعات. جامعي من النساء عدد بها م تضخَّ
قيمهن وجلب بل بهن، الخاص القيادة لنمط النساء جلب إىل العليا القيادة مواقع إىل
عىل قادرة املرأة تصبح سوف العليا، القيادة مناصب ويف كذلك. الخاصة واهتماماتهن
من مزيًدا تُعنيِّ الربحية غري املنظمات وكافة املجتمع، ومؤسسات الجامعات، أن ضمان

مهمة. املرأة تراها التي القضايا عن يدافعن إدارة مجلس كأعضاء النساء
الربحية غري املؤسسات لقيادة النساء من كبري عدد يتوافر سوف بأنه نتنبأ إننا
بالرشكات. االعتيادية للوظائف تركهن أو النساء تقاعد نتيجة إدارتها مجالس ورئاسة
متى يعرفن النساء] «[هؤالء املرأة: لبحوث القومي املجلس رئيس باش، ليندا وتقول
القيادة مهارات النساء تمتلك للتمويل.»16 الوقت يحني ومتى الكايفَ القدَر بذلن قد يَُكنَّ
ومجالس الربحية غري املؤسسات لقيادة تؤهلهن التي االحرتايف عملهن خالل املكتسبة
بأموالهن االجتماعي العمل ساحات إىل ينتقلن وسوف املال قوة يدركن وهن اإلدارة؛

ومهاراتهن.
النسائية: القيادة لتنمية املقرتحات بعض وإليك

مجلس لطاولة املرأة تجلبها التي الخاصة واالهتمامات القيادة مهارات فهم •
اإلدارة.

يقترص لن وحينئٍذ الوظيفي. عملهن أوج يف وهن اإلدارة مجالس يف النساء تعيني •
والتحوُّل مبكًرا تقاعدهن إمكانية إىل سيمتد بل منهن، املقدَّم العون عىل األمر
يف وناشطات قائدات إىل ذلك من وأكثر وواعدات، متحمسات متطوعات إىل

الخريي. العمل

القيمة وإيجاد االحتياجات مخاطبة جريئات: نساء (4)

احتياجاتهم. أخاطب واآلن الناس، مالبس عىل أُركِّز أن السابق يف اعتدت لقد
فيه.17 موهوبة أنني أشعر ما هذا

أزياء مصممة كاران، دونا
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بطولها.18 الحياة قيمة تقاس أن ينبغي ال

فوتوغرافية رة مصوِّ جونسون، هوفمان لينيت

فإننا معينة، جغرافية منطقٍة يف مؤسسة تعمل عندما أنه هو املمتع اليشء
يوم.19 كل نُحِدثه الذي الفارق ونرى أموالنا، تذهب أين بالضبط نعلم

ديكور مهندسة ويلسون، تريشا

بيت، (ربة عملها كان أيٍّا املرأة تقوم معني، شخص أو موقف تجاه شفقتها منطلق من
مؤسسة إنشاء أو مبادرة تصميم مثل الجرأة يف غاية بأعماٍل سينما) نجمة أعمال، سيدة
كانتا أنهما هو السيدتني هاتني من نستفيده وما رائَعني، مثاَلني هنا نُقدِّم بها. خاصة
منهما كلٌّ تؤسس لكي التجِربة خالل من والعاطفي الشخيص التواصل إىل حاجٍة يف

بها. الخاصة منظمتها

جونسون هوفمان لينيت (1-4)

سياتل، مدينة يف القاطنة جونسون، لينيت كانت عاًما، عرشين عن يزيد ما مدار عىل
أنشأت ،٢٠٠٣ عام ويف شفائهم. من امليئوس واألطفال ع الرُّضَّ للمرىضمن صوًرا تلتقط
من يعانون الذين باألطفال «االحتفاء أجل من الروح» «إحياء اسمها ربحية غري مؤسسة
القريبات النساء بتجارب كبريٍة بصورٍة جونسون تأثرت وقد حياتهم.» تُهدِّد أمراض
أَُرس ثالث أو ألرستني بهدوءٍ بخدماتها تربَّعت أنها لدرجة أطفالهن، فقدن والالتي منها
ولديها شهريٍّا، وأربٍع أرستني بني يرتاوح األرس من عدٍد مع تعمل هي واآلن عام. كل
واألمهات اآلباء لصالح مقابل دون صوًرا يلتقطون املحرتفني املصورين من عمل فريق
يَُدْر «لم جونسون: تقول ألطفالهم. الوجيز املرياث يُمثل وحقيقيٍّا مستمرٍّا سجالٍّ لتكون
الحزن إزالة يف يساهم أن يمكن وصغري بسيط عمل أنه يبدو ما ِفْعل أنَّ َقطُّ َخَلدي يف

بالفعل.»20 به أقوم أن يُفرتض ما هو العمل] [هذا أن يل تماًما وواضح البلد. هذا يف
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ويلسون تريشا (2-4)

العام املدير كانت العامَلني أحد يف منفصلني. عاَلَمنْيِ بني وازنت ويلسون تريشا إن يقال
ورشكاه. ويلسون رشكة تُدعى وكانت التنفيذي، ورئيسها داالس يف ديكورات لرشكة
يف أتالنتيس منتجع يف ألعمالها أمثلة (تجد النفوذ وذوي لألغنياء خدماتها تُقدِّم كانت
اإلمارات دولة يف القصور وبعض فيجاس، الس يف الفينييس والفندق الباهاما، جزر

والعاجزين.21 الفقراء بخدمة تقوم اآلخر، العالم ويف املتحدة)، العربية
التي للقرى وطبية تثقيفية مساعدات بتقديم تقوم ويلسون، مؤسسة خالل ومن
التوازن أن دائًما أعتقد «كنت أفريقيا. جنوب يف الثاني منزلها من بالقرب اإليدز رها دمَّ
الحصول أجل من هنا نفعله «ما رشكتنا يف لألفراد أقول ما ودائًما الحياة، يف يشءٍ كل هو
من أنه املذهل ولكن مفرطة.» بجديٍة هذا نأخذ أال وعلينا األرواح. يُنقذ ال رزٍق مورد عىل

فعًال.» األرواح بإنقاذ نقوم املؤسسة خالل
عاًما عرش خمسة منذ أفريقيا جنوب إىل ويلسون بها قامت التي الرحلة فتحت لقد
االحتياجات وطاردتْها هناك، الشعب منها يعاني التي والحرمان الفقر حالة عىل عينيها
التي املتحدة الواليات يف الربحية غري املؤسسات من والكثري الكثري «يوجد للناس. امُلِلحة
القليل يوجد الريفية، املناطق يف وخاصًة أفريقيا جنوب يف أنه غري رائعة. بأشياء تقوم
العون. يد تُقدِّم التي الدولية املنظمات من والقليل املحلية الربحية غري املؤسسات من ا جدٍّ
شيئًا نفعل أن يجب أننا أعلم وكنت اإليدز، من يموتون وهم الصغار األطفال أرى كنت
كما طبية، وعيادة للُمسنِّني داٍر إىل حوَّلته منزًال ويلسون اشرتت وقد املساعدة.» أجل من

ووتربرج. أكاديمية هي خاصة، كلية لصالح تربعات جمعت مؤسستها أن
قامت التي وينفري أوبرا انتباه ووتربرج أكاديمية مع ويلسون جهود لفتت وقد
التي للمدرسة الداخلية التصميمات استكمال عىل ورشكاه ويلسون رشكة مع بالتعاقد

املحرومات. الفقريات للفتيات جوهانسربج خارج أقامتها
واألمراء الفاخرة للمنتجعات تصميمات تضع إنها تقول ويلسون أن من الرغم وعىل
وهناك بالعمل، الخاص الجانب فهناك حياتي؛ جوانب أحد هذا أن «غري السعوديني،

روحي.» فيه تكمن الذي الجانب هو وهذا أفريقيا. جنوب يف مؤسستي كذلك
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الذات عن البحث جريئات: نساء (5)

تتعلم ما عادًة التي األماكن هي العبادة دور من وغريها واملساجد واملعابد الكنائس إن
الفقراء حتى وأمهاتهن، آباءهن النساء من الكثري يتذكَّر حيث الخريي؛ العمل النساء منها
من الكثري أعني فتح شكٍّ بال الدين إن بهم. الخاصة العبادة ألماكن يتربعون وهم منهم،
دول يف أم املتحدة الواليات داخل يعيشون أكانوا سواءٌ املعوزين، احتياجات عىل النساء

الثالث. العالم
النسائي. الخريي العمل مسرية تقود زالت، وما اليهودية، املرأة كانت ما دائًما
يمنح وهو ،١٩٧٢ عام يف يهوذا أسود برنامج إنشاء تم اليهودي، االتحاد خالل فمن
وقد فأكثر. دوالر ٥٠٠٠ بقيمة شخصية تعهدات يُقدِّمن الالتي ألولئك رمزيٍّا دبوًسا
يرمز به التربع يتم مبلغ وكل العطاء؛ من أخرى مستوياٍت اآلن ليشمل الربنامج ع توسَّ
القصوى االستفادة عىل اليهوديات النساء تشجيع ويتم الجواهر. من معني نوع إليه
ويتم االجتماعية. حالتهن عن النظر برصف حياتهن، فرتة أثناء والتربع ِمنَحهن من
تقول األرسة. أو الرفيق أو الزوج عن ومستقلة متميزة هويٍة خلق عىل كذلك تشجيعهن
«كان اليهودية: والزعيمة أنجلوس لوس بمدينة السابقة املحلية الوزيرة بيكاس، جوي
االتحاد خالل من عاًما أربعني عىل يربو ملا حاًرضا اليهودي النسائي الخريي العمل
يف يتمثَّل اآلن الكبري والفرق علينا. الجديد باليشء ليس الخريي فالعمل املتحد؛ اليهودي
أزواجهن.»22 عن بمعزٍل اليهوديات النساء من املنحة طلب يتم حيث األرسية؛ املساهمات
يُمثل للكنائس العشور ودفع التربع أن كثريات نساء تعتقد املسيحية، الديانة ويف
من مزيًدا يُقدِّمن ال أو الشخصية، بصفتهن املزيد دفع منهن يُطلب فال الكلية؛ ِمنْحتهن
مراكز قامت ذلك، ومع محدد. بمرشوٍع مبارشًة مشاركتهن أو اتصالهن لعدم التربع
الخريي والعمل الروحية، والقيم بالنساء، الخاصة املؤتمرات برعاية الروحية والِقيَم املرأة

سنوات. مدار عىل القومي املستوى عىل
ملستشاري روكفلر منظمة انتباه الخريي وعملهن املسلمات النساء لفتت ولقد
«استوصوا محمد: النبي لتعاليم طبًقا املسلمة املرأة صندوق أسست التي الخريي، العمل

ا.»23 حقٍّ عليكم ولهن ا، حقٍّ عليهنَّ لكم إن عنَدكم، عواٍن فإنهن خريًا، بالنساء
والدينية: الروحية املؤسسات مع العمل عند األفكار هذه ذهنك يف ليكن

من النساء تستهدف التي املنظمات أمام الخريي للعمل ضخمة فرص توجد •
اإلنجيلية. الدوائر خارج
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نحٍو عىل به معنيًة تكون ما ملرشوٍع يذهب عطاءها بأن تشعر أن املرأة تريد •
العام. العطاء عىل األمر يقترص وال محدد،

من األفكار لطرح مجموعاٍت عقد من الدينية املؤسسات تستفيد أن يمكن •
يف التطوع فرص من وفرة وهناك كأفراد. لهن االهتمام من مزيد وَمنْح النساء
منهن. مالية التزامات عىل والحصول النساء مع التواصل وأساليب الكنائس

األرسة قيادة جريئات: نساء (6)

عما ٢٠٠٨ عام من فرباير ٧ يف فورتشن مجلة مع مقابلة يف باِفت وارين ُسئل عندما
سؤال «هذا أجاب: الصورة، يف مليندا تكن لم إذا جيتس ملؤسسة بثروته سيتربع كان إذا
قرار صانع بيل من جعلت مليندا أن باِفت يعتقد متأكًدا.» لست هي: واإلجابة رائع.
الصورة إىل النظر عند ولكن الذكاء. حاد أنه الواضح «من ويقول: قبل، ذي من أفضل

ذكاءً.»24 أشد فهي بأكملها،
كان األمر أن أعتقد «ال الخريي: عمله عن جيتس قال باملجلة، نفسه املقال يف
بهذا به سأقوم كنت أنني أعتقد وال بمفردي، أفعله أن يل ُقدِّر إذا باملتعة سيتصف

القدر.»
النقاش، مجموعات يف االجتماعات: طاوالت عىل نسمعه ما جيتس تعليقات وتعزز
الوالء صندوق بها قام التي الدراسة وكذلك الخريي، العمل مركز أجراها التي واألبحاث
للزوجني. الخريي العمل وعىل زوجها عىل قوي تأثري لها املرأة إن 25.٢٠٠٩ عام يف
إىل تدعو كثرية أسباب وهناك وثقافة، مال من املرأة تكتسبه ما مع التأثري هذا ويزداد

مواردها. وتزايد الثقافة من مزيد عىل املرأة حصول مع التأثري هذا بتعاظم االعتقاد
مؤسسات إنشاء يف املرأة دور عن تجريبية أبحاث وجود عدم من الرغم وعىل
ملبادرة العام املدير ريمر، إلني فإن املنح، إليه تذهب الذي املكان تحديد يف أو أرسية
من مزيد حصول «مع سيتزايد املرأة دور أن تعتقد التنفيذي، ورئيسها الخريي العمل
األرسة. ثروة بإدارة واالضطالع بهن، الخاصة الثروات وتكوين كبرية، دخول عىل النساء
الخريية باألعمال للقيام كبرية بصورٍة أعظم فرص لديهن سيكون األزواج، وفاة ومع

األرسية.»26
التي األبحاث عن تقريٍر يف واإلرث، األرسة نظم أخصائية جريسيك، كيلني كتبت وقد
أن «يبدو األجيال: عرب األرسية املؤسسات لبعض الباهر النجاح وراء األسباب تدرس
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موقع يف امرأة هناك كان إذا خاصًة املنح، تقديم عملية عىل كبري تأثري له النساء إرشاك
جداول بني التوفيق عىل قدرًة أكثر وهن املجموعة، دعم إىل يتطلعن فهن … القيادة
العائلة أفرع مختِلف من اآلخرين استيعاب إىل ميًال أكثر كذلك وهن املتعددة، األعمال

واألجيال.»27
يف مطَّرًدا نموٍّا املؤسسات مجالس بعضوية الخاصة االستقصائية الدراسات وتُظهر
أسباب أحد أن ريمر وتوضح املؤسسات. إدارة مجالس يف األعضاء لإلناث املئوية النسبة
يمكن ما منظور من املال إىل تنظر املرأة أن يف يتمثل قد األرسة مؤسسات يف املرأة تحكُّم
وخالصة لنجاحه.28 مقياًسا املال اعتبار إىل يميل الرجل أن حني يف املال، هذا ينجزه أن
الشفقة، وإلظهار اآلخرين ملعاونة وسيلة األرسة مؤسسات تعترب املرأة أن هي القول
ليست األرسة مؤسسة ألن نفسها؛ بالصورة األمر بهذا يهتمون ال الرجال من كثري بينما

نجاحهم. عن للتعبري وسيلًة بالرضورة
ألبنائها، الخريي العمل يف ِقيَمها ونقل ما، مرياٍث ترك عىل غالبًا املرأة وتحرص
هذه كل مع للتعامل نهًجا تُقدِّم أن األرسة ملؤسسات ويمكن للمرياث. أطفالها وإعداد

القضايا.
الشعبية حيث من تتنامى األرسة مؤسسات أن دائًما تذكَّر الزوجني، مع العمل عند
املرأة حرص بسبب وذلك األرسي؛ الخريي العمل يف األبناء الستيعاب امُلثْىل الوسيلة وتَُعدُّ

الخاصة. وقدراتها وتأثريها

واملؤسسات املبادرات جريئات: نساء (7)

يختلفن أنهن — األعمال بقطاع يعملن الالتي النساء خاصًة — اليوم النساء تدرك
يعملن الالتي النساء من فالكثري الخاصة؛ منظماتهن تكوين يف ويرغبن الرجال، عن
يُِرْدَن وهن املهني، مسارهن تعرتض التي العقبات مع التعامل عليهن كان بالرشكات
بنجاحهن سعيدات أيًضا عامة بصفٍة وهن تجنُّبها. عىل النساء من غريهن مساعدة
عليه يُطلق مما استُبِْعْدن النساء من العديد لآلخرين. السعادة هذه َمنْح يف ويرغبن
ر تُوفِّ ال شبكة بهن: خاصٍة شبكٍة إنشاء يف يرغبن وهن للرجل». التقليدية «الشبكات
هذه إىل وباإلضافة كذلك. املهني املسار تعزيز يف تساعد بل فقط، التواصل فرص
الحر، والعمل بالرشكات يعملن الالتي النساء من حرجة كتلة اآلن توجد األسباب،
لزم إذا بالرجال مليئة حجرٍة يف خوف دونما واحد بصوٍت التحدُّث يمكنهن والالتي
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الخاصة» «مساحتهن يمتلكن الخريية منظماتهن خالل من النساء فإن الواقع، ويف األمر.
وولف. فريجينيا قول حد عىل

تكساس نساء مؤسسة صندوق (1-7)

قول حسب ذلك وسبب ،٢٠٠١ يونيو يف تكساس نساء مؤسسة صندوق تأسيس تم
وظائف يأملن تكساس مؤسسة يف اْلُمِسنَّات «النساء أن: شون، جني س، املؤسِّ العضو
وجود عدم من ب نتعجَّ ولكننا رائعة، مهٍن يف نعمل أننا نعرف نحن حولهن. من النساء
املعلومات إىل يفتقرن البنات أن اكتشفنا املسألة، يف بحثنا وكلما معنا. النساء من مزيٍد
املؤسسة يف النساء بعض إن بل والعلوم. الرياضيات مجاَيل يف االنخراط عىل والتشجيع
فئة يف البحث عن وأحجمن نفسها املسألة يخص فيما سارة غري تجارب لهن كان

والرياضيات.»29 والهندسة والتكنولوجيا بالعلوم الخاصة املوضوعات
يف النساء عليه تُركِّز ما هو اإلعدادية املدارس يف الجنسني بني الفجوة سد إن
األمر، بداية «يف شون: تقول املؤسسة. يف فرد لكل متاحة الصندوق وعضوية املؤسسة،
منذ ولكن بالفعل. النساء يهم القضية أجل من التحرك ألن فقط نساء بتعيني قمنا
بهذه نقم لم ملاذا وتعجبنا املسنني، الرجال ليشمل عملنا نطاق من عنا وسَّ عامني،
مؤسسة صندوق رسالة إن وأخوات.» وزوجات بنات لديهم فجميعهم مبكًرا؛ الخطوة
املدارس يف يتخرَّجن الالتي البنات عدد لزيادة األموال وتوفري جمع هي تكساس نساء

الجامعية. الشهادات تعادل فنية شهادات تمنح بربامج يلتحقن والالتي الثانوية

التحوط صناديق يف امرأة ١٠٠ اتحاد (2-7)

لعدد األقىص الحد إىل التحوط صناديق يف امرأة ١٠٠ اتحاد يف «١٠٠» الرقم يشري
١٠٠٠٠ إىل ١٦٠ من الفعلية العضوية ارتفعت وقد التحوط. صندوق يف املستثمرين
بتقديم االلتزام هو للعضوية الوحيد والرشط البالد. خارج جماعات عىل عالوًة عضو،

لك. متعٍة مصدر يُمثِّل آخر ويشءٍ فيه متميًزا تكون للمجموعة يشءٍ
االتحاد: يف الرشيك املؤسس هول، دانا قالت ،٢٠٠٢ عام يف األول االجتماع ويف
التي والقصاصات فيه» ماهرة أنا «ما عن تُعربِّ التي القصاصات تلك جمع علينا «كان
أسفر وقد املستقبلية.»30 برامجنا انطالق نقطة لتكون أفعله» أن أريد «ما عن تُعربِّ
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التطوع فرص من قدٍر أكرب وتقديم وتعليمها، املرأة صحة عىل الرتكيز قرار عن االجتماع
دوالر مليون ١٥ عن يزيد ما امرأة ١٠٠ اتحاد جمع وقد لألعضاء. والتعارف والتواصل
مجموعة إىل باإلضافة ولندن، نيويورك يف املهرجانات خالل من أعوام سبعة مدار عىل

الشفاء». أجل من «السباق وملتقى التربعات جمع

التحولية القيادة جريئات: نساء (8)

يف ستها أسَّ التي الجديد املالذ وحركة أنها التنظيم، خرباء كبرية مندوزا، ديانا تعتقد
الذي التغيري نحن «نصبح بأن تقيض التي غاندي املهاتما رسالة تحققان كاليفورنيا،
عىل بالرتحيل املهدَّدة املهاجرة العائالت مرشوعها ويساعد العالم.31 يف نراه» أن نريد
والرضا الحب من مناًخا تخلق إنها مندوزا وتقول املحلية. الكنائس يف مالٍذ إيجاد
وصحية. جديدة صداقات إىل القديمة العداوات وتحويل االتجاهات لتغيري مفتاًحا يكون
االقتصادية».32 العدالة أجل من يتحدان والعلمانية «الدين مرشوع يف جهودها وتتمثَّل
نفسها تشغل التي للمنظمات التربع يف املؤسسات تتشكك أن الُعرف جرى
القيادة لتعميق خطواٍت اتخذت قد أمريكية مؤسسات عدة أن غري الشخصية. بالتحوالت
نيويورك»، الطريق «فليكن ملنظمة التنفيذي املدير آركيال، ماريا آنا وتُفرسِّ التحولية.
العثور علينا ولذا متواصلون؛ جميًعا بأننا يقر القيادة من خاص «نوع أنه عىل املصطلح
الحب من عالقات بناء طريق عن وإصالحها جيدة بصورٍة تعمل ال التي املواضع عىل

والثقة.»33
تستشهد وهي الوقت. طوال العمل أثناء امللموسة الفوائد ترى إنها مندوزا وتقول
اإلنهاك، وقلة القوية، واالئتالفات الربحية، غري املؤسسات قادة بني الصحية بالعالقات
ومن املنظمات بني فيما املجتمع إىل باالنتماء الحقيقي والشعور االستدامة، وتزايد
يمكن الذي الكبري القدر «تخيل غاندي: مقولة صياغة تُعيد وهنا معها. يتعاملون

تراه.» أن تريد الذي التغيري ذاتها هي املؤسسات أصبحت ما إذا تحقيقه
الفرص: هذه الدوام عىل تذكَّر

التأكيد بواسطة ونجح تقدم قد العلمانية وغري العلمانية املنظمات من كثريًا إن •
والثقة. والحب، والتواصل، الشخيص، التغيري عىل

القضايا مع وتتعامل التحوُّلية، القيادة من متطورة مرحلٍة يف املنظمات هذه إن •
املؤسسات. من التمويل ي لتلقِّ قبل ذي من قابليًة وأكثر املجتمعية،
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الجريئات النساء عطاء وجهة (9)

«تتربع التالية: بالعبارة النساء تربعات يصف النسائي الخريي العمل مركز كان ما دائًما
ا. حقٍّ هذا تفعل وهي مكان، كل يف التربع يمكنها فاملرأة القضايا.» لكافة النساء كافة
والرعاية واألطفال، والنساء البيئة، التعليم، تريد: حيثما التربع عىل املرأة نُشجع ونحن
أخذت لبعض بعضهن النساء مساعدة ولكن وغريها. االجتماعية، والخدمات الصحية،
األموال من املزيد أن تعتقد إنها ماهريا بوليت وتقول مؤخًرا. بوضوٍح الساحة عىل تظهر
الخريي. بالعمل املعنيات للنساء املتنامي العدد تأثري بفضل واألطفال للنساء سيتدفق
عىل تقول، فهي العاملية؛ للقضايا أكرب بصورة يتربعن سوف النساء أن كذلك وتعتقد
التي مثل األفراد، حقوق تحمي التي القضايا تجاه حساسية املرأة لدى «إن املثال: سبيل
من مفاوضات تُجري التي األحمر للصليب الدولية واللجنة الدولية العفو منظمة تتبناها

الرهائن.»34 رساح إطالق أجل
ولكن الحدث. مستوى عىل يَُكنَّ فإنهن ما، احتياًجا هناك أن النساء تجد عندما

الحل. يكمن وأين املشكلة تكمن أين يعرفون آخرون يقودهن أن دائًما يجب

والفتيات النساء (1-9)

من التنفيذي، ورئيسها النسائي التمويل لشبكة العام املدير جروم، كريس ذُهلت لقد
هذا وعن والفتيات. النساء من التربعات لجمع املاليني» يُحرِّكن «النساء حملة نتائج
النساء يف وعميًقا طويًال تُفكِّر النسائي التمويل شبكة كانت سنوات، مدار «عىل تقول:
ولكن املطلوبة، املالية القوة النساء استجمعت لقد وجريئة.35 كبرية أفكاًرا يُنفذن الالتي
التفكري؛ من األسلوب هذا نجح وقد أكرب.» بِمنٍَح التربع نحو االنطالق إىل حاجٍة يف ُكنَّ
التربع تريدان إنهما وقالتا الشبكة إىل هانت سواني وأختها هانت الكييل هيلني أتت فقد
عن يقل ال بما منهما كلٌّ تربعت وقد التربع. عىل األخريات النساء لتحفيز كبرية بمنحٍة
التي والفتيات النساء صناديق أحد خالل من والفتيات النساء أعمال لدعم دوالر مليون

العالم. أنحاء يف صندوًقا ١٥٠ عن تزيد

الواليات يف املبكرة والحركة الخريي العمل عن األبحاث ببعض هيلني قامت
تكن لم الحملة هذه أن واكتشفت االقرتاع، يف املرأة بحق للمناديات املتحدة
يتم ولم الكبرية؛ املنح صاحبات من الثريات النساء بواسطة ممولة البداية يف
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النساء لحثِّ نهايتها من الحملة اقرتاب مع إال النساء من كبرية منح تقديم
الثريات النساء عىل نفسها الفرصة تُضيع أن هيلني تُِرْد ولم التصويت. عىل
أدركت وقد النسائية. الحركة من الحديثة املوجة يف والفتيات النساء لتمويل
بمنح تتقدَّم ال أنها الُعرف جرى أنه غري املوارد، لديها املرأة أن وسواني هيلني
راقية بمنح التقدُّم عىل املرأة حث هو املفتاح وكان والفتيات. للنساء كبرية

قيادية. مناصب ء وتبوُّ

ماليني عرشة بمبلغ منحة بتقديم الحملة رشارة هانت وسواني هيلني أطلقت وقد
مليون ١٨٠ جمع تم دوالر، املليون عن تزيد التي امِلنَح فئة يف أنه هنا واملذهل دوالر.
مليون ١٥٠ وهو املستهدف باملبلغ مقارنًة سنواٍت ثالث خالل متربعة مائة من دوالر

دوالر.
يف غاية توصيل بنظام مرتبطة كانت أنها حقيقة إىل الحملة نجاح جرام تنسب
واملتربعات. الصناديق هذه بني فيما قوية قيادة وجود مع املرأة) (صناديق الفعالية
وضعنا «لقد املجتمع. بناء إىل أيًضا ولكن القيادة، إىل فقط تهدف الحملة تكن ولم
كبرية، بمنح املرأة وتربُّع املجتمع، بناء يف املرأة مهارات من االستفادة بشأن اسرتاتيجية
االستثمار أن كيف وإبراز العطاء، من الدائرة هذه يف بها للحاق لغريها املرأة ودعوة
جيًدا.» عائًدا عليهن يُِدرُّ سوف االقتصادي، الرُّكود ِخَضمِّ يف حتى املرأة، صناديق يف
مناصب ويف الطليعة يف الوصف فوق الخريي العمل ناشطات من اثنتان «لدينا وأضافت:

قيادية.»
قد القطاعات جميع يف القيادة أن هو مهم أنه جرام ترى الذي اآلخر والعنرص
فكان والفتيات؛ النساء عىل األثر أكرب لها التي القضايا مع التعامل يف بالفعل فشلت
مواتية تاريخية لحظة كانت «لقد جرام: تقول فرصة. بمنزلة ذلك وكان فراغ، هناك
يصبحن وأن التغيري يف يرغبن كنَّ فاملتربعات الُخطى. ونُرسع الجهود نضاعف لكي لنا
التمويل منظمات واتحاد الخاصة، ومواهبهن أموالهن، جلب خالل من الحل من جزءًا

النسائي.» التمويل لشبكة التابعة النسائي

العمل إىل تقود التي املعرفة (2-9)

ستيوارت، يف املجتمعية مارتن مقاطعة ملؤسسة التنفيذي املدير باريتا، بريدجيت وضعت
الخريي النسائي للعمل مركز النسائية: العطاء لدوائر جديد لتفاُعل ًرا تصوُّ فلوريدا،
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بالفعل، القائمة للربامج بالتربع بالرضورة املركز يقوم لن املجتمعية. املؤسسة داخل
املستوى عىل واألطفال للنساء األهمية ذات القضايا مع للتعامل مرشوعاٍت سيخلق وإنما
باريتا تطلق العاملي. املستوى وعىل الوطني، املستوى وعىل الواليات، مستوى وعىل املحيل،
جديدة، بصمة لجماعتي يكون أن «أريد وتقول: املساعد»، الخريي «العمل اسم هذا عىل
موضوعاٍت يف االستثمار املجتمعية املؤسسة يف نريد ال بْق. السَّ َقَصَب نحوز وأن بل
امِلنَح.»36 وتقديم العطاء دائرة دور دورنا يتجاوز أن نريد نبتكر. أن نريد بل عادية،

والتي العمل» إىل تقود التي «املعرفة باريتا عليه تُطِلق ما املركز يستخدم وسوف
الذي املوضوع عىل االختيار وقع ومتى اْلُمركَّز. البحث طريق عن عليها الحصول يتم
جديدة حلول خلق أجل من الجهود توجيه طريق عن باالستثمار فسيقوم املركز، به يهتم

والفتيات. بالنساء املتعلقة للقضايا
ضخ يف املتمثل للمرأة ميشيجان مؤسسة باختيار التفاعل هذا تشبيه ويمكن
إن الرابع. الفصل يف املوصوف النحو عىل النساء، تملكها التي املرشوعات يف استثمارات
بل بتمويلها، تقوم التي الربامج صياغة وتُعيد أعضائها، إىل تستمع النسائية املنظمات
ذلك. عىل املرتتبة والنتائج بها التربع يتم سوف التي للمبالغ عاتها توقُّ صياغة وتُعيد

تركز ما نفسه وهو والفتيات، النساء أجل من املال جمع هو جرام عليه تركز ما إن
النساء لصالح الناجحة التربعات جمع عمليات يف اسرتاتيجيتهما أن غري باريتا. عليه

منظمة: أي عىل تقريبًا تطبيقها يمكن

وعاطفية. واجتماعية، منطقية، مكونات الحملة أو للمرشوع يكون أن يجب •
االحرتام موضع يَُكنَّ وأن القيادة، زمام يملكن الالتي النساء تتربع أن يجب •

اآلخرين. جانب من الكبري
التغيري تجلب سوف ِمنَحهن وأن املعنية، القضايا أهمية إدراك النساء عىل يجب •

الفارق. وتُحِدث
للنساء. ا خاصٍّ اهتماًما املرشوع أو الحملة تمثل أن يتعني •

كبرية. بِمنَح النساء تتربع أن ع وتوقُّ كبري نطاق عىل التفكري املنظِّمني عىل ينبغي •
النساء من غريهن وتشجيع القيادة مناصب ء تبوُّ املتربعات من يُطلب أن ينبغي •

التربع. عىل
ومسئولة. بالفعل قائمة بمنظمة املرشوع أو الحملة ربط ينبغي •
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للتربع الفرصة لديهن توافرت ما إذا التربع إىل ميًال أكثر النساء تكون سوف •
الجماعي.

وراءه وما السياسات، توجيه (3-9)

تهتم التي القضايا لدعم عامة، بصفٍة املرشحني وأيًضا املرشحات، النساء أعداد تزايد مع
املنطقي من يصبح والفتاة)، املرأة صحة البيئة، التعليم، السالم، (األطفال، املرأة بها
الخريي. للعمل يتربَّعن كما سياسية ملناصب للمرشحني يتربَّعن الالتي النساء عدد تزايد
بدء مع أنه تماًما «أعتقد الذكي»: التربع إىل «املرشد كتاب مؤلِّفة كورتز، إل جوانا تقول
سياسيٍّا التربع طريق عن االجتماعي التغيري عن الدفاع يف يبدأن سوف التربع، يف النساء

كذلك.»37
التنفيذي، ورئيسها للمرأة مينيسوتا ملؤسسة العام املدير باتكر، روبر يل دعت وقد
باتكر: روبر تقول السيايس. املجال يف فعالية ذوات يُصبحن أن إىل ات الَخريِّ النساء
حاجٍة يف النساء فإن للعالم، ورؤيتهن الخريي عملهن بني التوافق تحقيق عىل «عالوًة
الوطنية. والسياسات الواليات، تخص التي وتلك املحلية، بالسياسات الوعي إىل كذلك
الرؤية يشاركونهن الذين للمرشحني بصوتهن واالنحياز باألبحاث القيام إىل يحتجن وهن
نظام يف ننشدها التي املؤسسية والتغريات السياسات خلق نحو الطريق هو وهذا والقيم.

حكمنا.»38
يل باربارا مؤسسة جعلت املعارص، الفن خاصة وبصفٍة الفنون دعم إىل باإلضافة
والفوز السياسية للمناصب بالرتشح يتعلق فيما النساء وتثقيف تحفيز مهمتها لألرسة
ونرشت التنفيذية للمناصب والدعاية النوع بني العالقة يف املؤسسة بحثت وقد بها.
للفوز: يؤهلن موقع يف النساء «وضع اسم تحت أجزاء أربعة من سلسلة يف النتائج

تنافسية.» ميزات إىل بالنوع املتعلقة التقليدية األنماط لتحويل جديدة اسرتاتيجيات
األعظم الوسيلة هو العامة للمناصب النساء من حرجة كتلة انتخاب أن يل تؤمن
الجمهوري الحزبنَي إىل املنتميات النساء أن األبحاث «تثبت وتقول: املجتمع، لتغيري قوًة
حيث من الرجال من أقرانهن من ميًال أكثر الترشيعية الواليات مجالس يف والديمقراطي
هذه أجل من والنضال االجتماعية العدالة ومنارصة األرسة عن الدفاع إىل القوانني َسنُّ
غري الحلول وتعزيز البيئة حماية أجل من الكفاح إىل ميًال أكثر كذلك وهن القوانني.

للرصاعات.»39 العنيفة
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يف بفعالية الخريي العمل ناشطات من الكثري مشاركة عىل مقصوًرا ليس األمر إن
يشاركن باالنتخاب مناصب يتقلدن الالتي النساء من عدد أصبح وإنما السياسة، مجال
وكذا السياسية وخرباتهن مهاراتهن استخدام خالل ومن أكرب. بصورٍة الخريي العمل يف
أثناء عنها يُدافعن قضايا لهن، أهمية ذات بقضايا النسوة هؤالء يهتم أموالهن، رءوس
عن الشيوخ مجلس عضو ساليسبريي، أليشيا هؤالء وأمثلة املختلفة. للمناصب توليهن
املرأة صندوق إنشاء يف ساعدت والتي ،٢٠٠٠ عام إىل ١٩٨٥ عام من كانساس والية
لوالية الترشيعي باملجلس السابق العضو ريتيش، وديبي املجتمعية؛ توبيكا مؤسسة يف
بنساكوال خليج منطقة يف «١٠٠ «إمباكت املانحة املجموعة تأسيس عن واملسئولة فلوريدا
جوي بينهن من الكتاب هذا يف مذكورات مماثالت نساء وتوجد الرابع). الفصل (انظر
يف بالجامعة اليهودية والناشطة أنجلوس لوس مدينة بمجلس السابق العضو بيكاس،
الحمالت ورئيس هيوستن ملقاطعة السابقة املفوضة كريست، وليز الخريي؛ العمل مجال

توماس. سانت لجامعة التربعات لجمع املكثفة
عملهن خالل من االجتماعية السياسة لتغيري تؤهلهن مواقع يف أنفَسهن النساء تجد
مزيًدا نتوقع فإننا الساحتني، من كلٍّ يف النساء عدد تزايد ومع الخريي. وعملهن السيايس

املرأة. تهم التي القضايا عىل الرتكيز من

الفنون دعم (4-9)

جلوريا الدعم. بهذا الدائم االعرتاف عدم من الرغم عىل للفنون، دعمها املرأة عن يُعَرف
أُطلق وقد املنحة. هذه عىل اسمها ووضعت ا جدٍّ كبرية منحة قدَّمت امرأة هي كوفمان
للرقص أنجلوس لوس مركز لصالح دوالر مليون ٢٠ بلغت التي كوفمان منحة عىل
مارس يف عنها اإلعالن عند وذلك املوسيقى» بمركز الرقص تدعم كوفمان «جلوريا اسم
األوقات هذه ففي األمة؛ هذه حياة لرشيان مهمة الفنون «هذه كوفمان: تقول .٢٠٠٩
بدورنا القيام علينا يتحتم باالهتمام، الفن برامج فيها تحظى ما نادًرا التي العصيبة

تضيع.»40 أن يمكن التي األشياء لحماية
يف بالجمال تمدنا والفنون والقضايا، امليادين كافة يشمل أفضل عاَلم ُصنْع إن
الحقائق الفن «يُريس كينيدي: إف جون قال الثقايف. املرياث حفظ عىل وتساعد عاملنا
بالدنا مستقبل أن أعتقد ألحكامنا. املعيار بمنزلة تكون أن يجب التي األساسية اإلنسانية
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وهذا الفنان.»41 بمكانة الكامل االعرتاف يتم لم إذا تُذكر أهمية ذا يكون لن وحضارتنا
كفنانات. النساء يشمل االعرتاف

«أعتقد التنفيذي: ورئيسها النسائي التمويل لشبكة العام املدير جرام، كريس تقول
يف االجتماعي التغيري إلحداث وفعالة مثرية اسرتاتيجية بمنزلة تكون أن يمكن الفنون أن
العالم يف والعنف الفقر ترسخ التي واألنظمة الهياكل تغيري أن جرام وتوضح العالم.»

واملوسيقى.42 الفن ن يتضمَّ االسرتاتيجيات من وفري عدد خالل من يأتَي أن يمكن
الرتفيهي التليفزيون شبكة سة ومؤسِّ الخريية، الناشطة — جونسون شيال وتَُعدُّ
االجتماعي؛ التغيري وإحداث الفنون بني تمزج التي للمرأة مثاًال — األعمال وسيدة للسود،
القديمة العرقية االنقسامات عىل التغلب قضية يُربز قوي» «ضجيج الوثائقي ففيلمها
الفيلم وبطالت للنساء. وظائف خلق أجل من الحرب بعد ما توترات معالجة بهدف
من وسيدة مايل، من الفتيات عن مدافعة وناشطة باإليدز، مصابة فيتنامية ناشطة هن

«كري». ملؤسسة يذهب األرباح من جزءًا أن بالذكر وجدير والهرسك. البوسنة
يَرْوه لم ما اليشء تجاهل إىل يميلون «الناس ألن الفيلم أنتجت إنها جونسون قالت
من الجديدة املوجة تصبح سوف الوثائقية األفالم أن ا حقٍّ أعتقد أعيُنهم. بأم يحدث
ترددُت املايض، ففي التكنولوجيا؛ يخص فيما انتقالية مرحلة يف أننا أرى ألنني املستقبل
الشيوخ مجلس وأعضاء الكونجرس أعضاء إلقناع محاولة يف هيل، كابيتول عىل كثريًا
وعرضنا هناك إىل ذهبنا إذا شك لديَّ وليس العاملي. الفقر لتخفيف ترشيع عىل للموافقة
يحتاج ال األمر هذا «موافقة. سيكون فعلهم رد بأن العاملي، الفقر عن الفيلم هذا عليهم

القانون».»43 مرشوع فلنُمرِّر تفكري. إىل

العاملي العطاء (5-9)

وجاهة له ولكن الصائب، اليشء فقط ليس العاملي املستوى عىل التربع أن النساء ترى
ما نفسك: سل الربحية. غري االستثمارات عىل يَصدق نفسه واليشء أيًضا. اقتصادية
األمريكية رشكاتك كانت إذا الكثري، ربما دولية؟ أسهم من حافظتك تحويه ما مقدار
عاملي اقتصاد لدينا أننا وبما كذلك. البحار وراء فيما تجارية بمرشوعات تقوم املساهمة
تربعاتنا؟ يخص فيما نفسه اليشء نفعل ال فِلَم العاملية، األسهم يف وثقتنا أموالنا ونضع
بها تضم التي نفسها املئوية بالنسبة العاملي الخريي للعمل التربع علينا يتعنيَّ ربما

عاملية. أسهًما االستثمارية حافظاتنا
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نشأت النامية. البلدان يف لها حرص ال مشكالٍت شو جانيت مثل نساء اكتشفت وقد
لزيارة عادت وعندما .١٩٨٩ عام منذ املتحدة بالواليات أقامت ولكنها زيمبابوي يف شو
قابلت حيث الريفية جورومونزي منطقة زارت ،١٩٩٥ عام يف زيمبابوي يف عائلتها
املدرسية. املرصوفات سداد يستطيعوا ولم لإليدز ضحايا وقعوا ُمعِدًما يتيًما عرش سبعة
قامت لذلك أفضل؛ حياة األطفال هؤالء يعيش لكي يشءٍ فعَل عليها أن شو أدركت
يف السياسية القالقل من الرغم وعىل .٢٠٠٥ ديسمرب يف جورومونزي مرشوع بتأسيس
قارة أفريقيا الجميع يرى أن «أريد وتقول: بلدها. تجاه إيجابية شو كانت زيمبابوي،
مستحيلة مشكلة ليس أفريقيا يف الفقر إن باإلمكانيات. ومليئة بالحياة ونابضة غنية

الحل.»44
يوجد بينما املتحدة، الواليات يف موجودون املرشوع إدارة مجلس أعضاء من ستة
مستمر؛ نمو يف وهو املرشوع افتتاح ومنذ مرشوعات. ومدير أعضاء ثالثة زيمبابوي يف
التمويل بعض ألن بالرسور شو وتشعر األطفال. رياض ملرحلة برنامج أيًضا يوجد واآلن
هي أخرى امرأة تأسيسه يف شاركتْها الذي املجتمع، تنمية معهد من يأتي تتلقاه الذي

ميلر. كارولني
أن هو العاملي املستوى عىل بالتربع النساء اهتمام وراء الرئيسية األسباب أحد إن
املثال سبيل فعىل املتقدمة. بالبلدان مقارنًة النامية البلدان يف ا جدٍّ الكثري تحقق دوالراتهن
ومأكله، املدرسية الطفل مرصوفات لسداد دوالًرا ٣٦٥ تكفي جورومونزي، مرشوع يف
يف لالنتباه الفت آخر مظهر َة وثَمَّ عام. ملدة األساسية الطبية والرعاية املدريس، وزيه
رياض مواقع وزيارة زيمبابوي إىل للذهاب الرغبة لديهم يكون الرعاة أن هو الربنامج،

األطفال.
التِّجارية املرشوعات يف تنخرط أن اعتادت فقد حياتها؛ غريَّ مرشوعها إن شو تقول
املعرَّضني واألطفال األيتام ملساعدة املال تجمع اآلن ولكنها لنفسها، املال كسب بهدف
قبُل ذي من وسالًما سعادًة أكثر لكنني أفعله، ما نظري شيئًا أتقاىض «ال لألخطار.
تقول والضحك، البهجة إىل باإلضافة كثريًا.» أضحك إنني لذاتي. بالعمل أقوم كنت عندما
التحليق مثل مثرية بمغامرات وتستمتع املمتعة األماكن مختِلف إىل دعوتها تتم إنه شو
«أحيانًا أسرتاليا. جنوب صحراء فوق صغرية طائرة يف بهلوانية» أنشوطية حركات «يف

حياتي.»45 وغريَّ سحريٍة بعًصا ح لوَّ شخًصا أن لو كما أشعر

259



الخريي والعمل املرأة

التي والسعادة اآلخرين حياة لتُغريِّ شو بها لوَّحت التي السحرية العصا يف فكِّر
والدليل سعادة،46 أكثر يكونون الخرييني الناس أن األبحاث بعض تُظهر لهم. جلبتْها

شو. هو ذلك عىل
ربحية: غري مؤسسة إنشائك عند النصائح هذه شو تُقدِّم

منظًما. كن تجارية. رشكة كان لو كما املرشوع أَِدِر •
ذلك. إىل الحاجة عند بمالك للمساهمة استعداد عىل كن •

التقارير. وإعداد املالية باملسئولية األمر يتعلق عندما للغاية أمينًا كن •
الخطوات بشأن الوضوح عىل تساعدك فالكتابة مكتوبة؛ اسرتاتيجية خطة ضع •
طلب عند كذلك رضورية والكتابة تريده. ما لتحقيق بها القيام تحتاج التي
رؤيٍة عىل لتحصل الخطة كتابة يف معك يشرتك ما شخٍص عن ابحث املنح.

أفضل.
القانونية. املتطلبات يخص فيما حديث هو ما كل واِكب •

شخٍص فكل املتحدثني؛ ويُقدِّمون االجتماعات يتصدرون الذين األفراد تابع •
إىل تحتاج سوف وأنت اإلضافية، التحدُّث مهارات من يستفيد أن يمكن تقريبًا

ملنظمتك. للرتويج الحديث مهارات
بمجلس يلتحق أنه يدرك أن فرٍد كل فعىل بعناية، اإلدارة مجلس أعضاء اخرت •

نفسه. عن مالية مساهمات وتقديم التربعات لجمع اإلدارة
الربيد عىل والرد إخبارية، نرشات إصدار طريق عن باملعلومات، املتربعني زود •

ذلك. وغري الفور، عىل اإللكرتوني
إىل واالستماع ندوات، وحضور كتب، قراءة خالل من ذاتك، تثقيف عىل داوم •

اآلخرين.
الوسائل لتغيري بالشجاعة فتحلَّ الرضورة، اقتضت وإذا رسالتك، يف صادًقا كن •

الرسالة. هذه بها ق تُحقِّ التي

العاملية يخصاملشاركة فيما النصائح من مزيد

لها. بالدعاية وقم النامية البلدان يف الربحية غري ملؤسستك الحالية الرشاكة جهود بمراجعة قم •
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زراعي برنامج صورة يف تكون قد أو مستشًفى، املؤسسة كانت إذا طبية الجهود هذه تكون قد
للفنون. برنامًجا املؤسسة كانت إذا ثقايف تبادل هيئة عىل تكون قد أو جامعة، املؤسسة كانت إذا

بها. درايٍة عىل تكون ال قد التي االحتماالت من الكثري وهناك

برسالة صلة ذات عاملية منظمة مع التعاون فادرس أخرى، بلداٍن يف تعمل مؤسستك تكن لم إذا •
الجميع. بها يعلم حتى لجهودك روج مؤسستك.

الحصول أجل من مهمة لربامج مجاالٍت تمثل والفتيات، والنساء لألطفال املقدَّمة الخدمات إن •
للتعرُّف األفكار لطرح مجموعة كوِّن واملؤسسات. الرشكات دعم وكذلك الخريي النسائي الدعم عىل
والفتيات، والنساء األطفال حياة عىل اإليجابي للتأثري تفعله أن يمكن ما أو مؤسستك ماهية عىل

فيه. تعيش الذي الُقطر خارج

والرتفيه. املرشوعات أجل من العالم حول بالسفر يتعلق فيما عريضة بخرباٍت اليوم النساء تتمتع •
توجد هل الدوام. عىل أبنائهن بصحبة وهن نفسه الوقت يف الخري وفعل السفر يردن ُهنَّ واآلن
يف عقده يتم برنامج خالل من الخربة من النوع هذا توفري خاللها من مؤسستك تستطيع وسيلة

آخر؟ بلٍد

الكتاب: هذا ثنايا بني منها عدٍد إىل أرشنا وقد النساء. أنشأتْها التي املنظمات ببعض اتصل •
تعرَّف الروح». «إحياء مؤسسة تشياباس، نساء جمعية ويلسون، مؤسسة جورومونزي، مرشوع

مؤسستك. عىل هذا تطبيق وكيفية املؤسسني رؤى من املزيد عىل

معلوماترسيعة (10)

بخطواٍت يقمن فالنساء النسائي؛ الخريي بالعمل يتعلق فيما باإلثارة يتميز الوقت هذا إن
التقليدية املنظمات خالل من سواءٌ بهن، الخاصة العطاء وسائل يخصخلق فيما عظيمة
العمل طريق ويُنِْرَن بجرأٍة يعملن وهن الربحية. غري مؤسساتهن إنشاء بواسطة أو

للجميع. الخريي

أن ويجب الحكومي. التمويل محل يحل أن يمكن ال النسائي الخريي العمل إن •
اآلخر. منهما كلٌّ االثنان يكمل

النساء عن مختلفة بطريقٍة امللونات والنساء األخرى األعراق من النساء تتربع •
البيض.
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مؤسساتهن ويؤسسن بها، ويشعرن حولهن ِمن االحتياجات النساء ترى •
االحتياجات. بهذه للوفاء ومبادراتهن

يُرشك الذي اليهودي النموذج درست ما إذا جيًدا تعمل أن للمنظمات يمكن •
النساء. من املزيد

الرائدة التربعات أبرزها الكبرية، النسائية املنح من عدًدا والفتيات النساء تتلقى •
النسائي. التمويل شبكة تجمعها التي

منطلق من يتربعن فإنهن الخريي، العمل منطلق من بالتربع النساء تقوم بينما •
أيًضا. سيايس

العاملي. املستوى عىل بالعطاء كثريات نساء تهتم •
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النسائي اخلريي عرصالعمل

السكة طرق بتحطيم نقم لم نحن الرجال. من أفضل النساء أن أعتقد ال
ارتكبها التي اآلثام من الكثري نرتكب ولم الترشيعات، نُفسد ولم الحديد،

بذلك.1 للقيام الفرصة نملك لم أننا نتذكَّر أن يجب أننا غري الرجال؛

للسالمة نوبل جائزة عىل الحاصلة أدامز، جني

والقادة، التاريخ، النسائي: الخريي بالعمل الخاصة الزوايا جميع بحثنا الكتاب، هذا يف
النساء. بها تتربع التي واألساليب واألجيال، النوع، تأثري والدوافع؛ اإلمكانات والربامج؛
وسائل هي املرأة تربع وسائل أصبحت لو ماذا لو؟» «ماذا األخري: الفصل هذا ويتساءل
املرأة تُنجزه ما بعض عىل نظرة نُلِق دعنا العالم؟ حال عليه ستكون ماذا الجميع؟ تربع

عطائها. خالل من بالفعل

السلمي التعايش (1)

ما إذا الحروب ستستمر هل سريليف: جونسون إلني ليبرييا، دولة رئيسة ُسئلت عندما
إنتاجية. وأكثر أمنًا، وأكثر أفضل، العالم سيصبح «ال، أجابت: العالم؟ النساء أدارت
يتأتَّى وهذا البرشي. الجنس مراعاة وهو املهمة، لتلك إضافيٍّا بُعًدا املرأة تجلب سوف

أنثى.»2 كونها من
٢٠٠٧ عام أبحاث يف النساء عنه ت عربَّ الذي األكرب االهتمام موضع هو السالم إن
معنا املرأة عنه تتحدث يشءٍ أول عادًة السالم كان وستيفنز.3 شو-هاردي بها قامت التي
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أنه أنجلوس، لوس بمدينة القاطنة هريش، ليفيت ليز وتشعر الرسمية. غري الحوارات يف
بعض. عىل بعضنا نتعرف أن علينا الحديث، يف والرشوع الحرب وقف قبل

٢٠٠٢ عام يف قامت عندما هريش خلد يف بالضبط كان ما هو عليك» «التعرف
الصيفية املوسيقية الحفالت من سلسلة وهي ليفيت»، أجنحة «برامج مفهوم بتوسيع
«أجنحة خمسة يوجد واآلن كونيكتيكت. والية يف ١٩٧٤ عام يف والدها بدأها املجانية
األعمار، مختِلف من للناس مجانية موسيقية حفالت تعرض الُقطر أنحاء يف ليفيت»
يتعارف أن عىل املفهوم «يساعد هريش: تقول املالعب. بمدرجات والطبقات واأللوان،
شخٍص بجوار العشب عىل أجلس أن فيمكن مريحة؛ بطريقة بعض عىل بعضهم األفراد
املخصصة الباحات يف السيارات إيقاف عىل اإلرشاف خالل من رزقه مورد عىل يحصل
كرامتهم، الناس ويمنح الطبقية، عىل يقيض امللتقى وهذا هنا، متكافئون فنحن لذلك؛

ذاته.»4 الوقت يف البرش إلثراء رائع منتًدى وهو
وجود الرضوري من ليفيت أجنحة برامج من التمويل عىل الحصول أجل ومن
تقديم مع سنويٍّا، مجانية حفلة خمسني عن يقل ال ما وإنتاج املجتمع مع رشاكة
يمزج ألنه يل يروق األمر «إن هريش: تقول االحرتافية. العروض من متنوعة مجموعة
مجلس يف األصوات بإجماع يحظى الربامج من نوع إنه واملتعة. االجتماعية العدالة بني
يف املوسيقى إنها الجنوب. يف العرقية التوترات معالجة أجل من بالكثري ويسهم املدينة

للجميع.» الكرامة تمنح التي الشعبي الفضاء
اصطحاب عليك» «التعرُّف يف النساء تنتهجها التي األخرى الوسائل بني ومن
ن تتضمَّ التي األرسية لإلجازات والتخطيط الفقراء مطاعم يف العون لتقديم أبنائهن
واألطفال الكبار تُمد التجارب هذه األخرى. والبلدان املتحدة الواليات يف تطوعية أعماًال
من التسامح ترسخ مبارشة معرفة وهي املستقرة، حياتهم خارج يحدث عما بمعلومات
السماء: «نصف كتابهما يف وودان وشرييل كريستوف نيكوالس تقول التفاهم. خالل
الفقر، مكافحة فقط املهم من ليس إنه العالم»5 أنحاء يف للنساء فرص إىل الظلم تحويل
ونفهم، نالحظ فعندما مبارشة؛ بصورة مالحظته يف وقت وقضاء فهمه كذلك مهم ولكن

للجميع. سالًما أكثر مناٍخ يف التعايش املحصلة وتكون خوفنا، من نتخلص

مستدام عالم (2)

إدارة لبحوث املرأة مركز يف السابق البحوث ومدير املنتدب العضو ويكس، جويل ترى
يف تنخرط وعندما الخريي، العمل يف واسعة بسلطات املرأة تتمتع عندما أنه األعمال،
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من مزيد هناك سيكون واجتماعيٍّا، اقتصاديٍّا أفراده حياة عن مسئولة وتكون املجتمع
«سيكون وتقول: الوطنية. السياسة يف القسوة من أقل ومقدار القرار صنع يف التعاون
النساء تحرص وسوف املياه، مربدات حول الوقوف أثناء يتحدثون الناس من مزيد هناك

الثالثي.»6 األساس خط نهج تتبع الرشكات أن ضمان عىل
كتابه يف إلكينجتون جون ابتكره القرار ُصنْع يف نهج هو الثالثي» األساس و«خط
الثالثي األساس خط بالشوكات: البرش لحوم يأكلون «من بعنوان ١٩٩٧ عام يف الصادر
عن مسئولة الرشكات يجعل املفهوم هذا والعرشين»7 الحادي للقرن األعمال قطاع يف
أو مبارشة بصورٍة بالرشكة مرتبط شخٍص كل ذلك يف بما الصلة، ذات األطراف جميع
أسئلة ثالثة توجيه يتم وهنا عليه. نحيا الذي الكوكب عن مسئولة وكذلك مبارشة، غري
مسئوليتي هي ما (٢) عميل؟ وراء من الربح أجني هل (١) فيها: لتتفكر للرشكات
أن يمكن النهج هذا تبنَِّي أنَّ ويكس وتعتقد البيئة؟ عىل رشكتي تأثري ما (٣) املشرتكة؟
ما شيئًا ربحية، غري أو ربحية كانت سواءٌ الرشكات، تفعل «سوف هائًال. تغيريًا يُحِدث

األموال.» ُصنْع غري البرشي للجنس
الربحية غري واملنظمات واملؤسسات، الرشكات، كافة فيه تدرك عالم إىل نتطلَّع نحن
واألمن االستقرار تخلق برامج تدشني إىل والدعوة املجتمعية، القضايا مراعاة أهميَة
هو املرياث» «ترك أن ترى املؤسسات كانت طويل زمٍن مدار عىل العالم. يف واإلنصاف
يف ذاتها املؤسسات هذه تبحث لكي الوقت حان وقد أجلها. من املتربعون يفعله يشء
ولكن األموال، وُصنْع باملباني مطلًقا يتعلق ال مرياث ترتكه: أن هي تريد الذي املرياث
التحدِّي يكمن وهنا ِركابها. يف يسري من لدى الفارق تُحِدث برامج وتمويل بخلق يتعلق
والثقة الفرصة وانتهاز جرأة، أكثر مؤسساتهن جْعل يف التحدِّي النساء: أمام والفرصة
جميًعا إلينا موكول واألمر العالم. يحتاجه الذي التغيري ق تُحقِّ سوف إمكاناتهن أن يف

القادمة. لألجيال كمرياث للحياة قابل عالٍم خلق أجل من مًعا نعمل لكي

رحيم عالم (3)

والفائزة الخريية الناشطة روفزار، دي أورفانانوس مارسيال انتقلت ،٢٠٠٧ عام يف
إنديانا، بجامعة الخريي العمل مركز من املمنوحة ٢٠٠٨ لعام روسو هانك بجائزة
أجل من تفعله أن تستطيع ما لرتى حولها روفزار نظرت نيويورك. إىل زوجها بصحبة

املجتمع.»8 من أكثر أقرتب أن أريد «كنت وتقول: الجديدة. مدينتها يف العون تقديم
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حاجٍة يف الالتينية األصول ذوي من يُصدَّق ال عدد وجود هو روفزار اكتشفتْه ما
والحسابات امليزانيات، مثل مفاهيم معنى يعرفون ال فهم املالية؛ الجوانب يف تثقيف إىل
يملكون ال ألنهم العمل يستطع لم منهم والكثري والتقاعد. واالدخار، واالستثمار، البنكية،
السنة نهاية ومع أَُرسهم. وحياة حياتهم تحسني يريدون ولكنهم دائمة، إقامة بطاقة
النساء. من ٪٧٥ بينهم من فرٍد لخمسمائة والعمل املايل التثقيف روفزار رت وفَّ األوىل،
وتقول: العاملية، ورؤيتها لديها الشفقة إحساس إىل تعود إنجازاتها أن روفزار ترى
تمت لقد فقط. مكسيكية أصول ذوي من أطفايل أرى أَُعْد ولم عاملي. مجتمع «نحن
من كجزء أنفسنا نتخيل أن حقيقًة املهم ومن العالم. يف األفراد بكافة ليعتنوا تنشئتهم
إذ واحد؛ يشء أجل من نناضل جميًعا فنحن األجناس. وجميع األقطار جميع يضمُّ عالم

لدينا.» ما أفضل أطفالنا ونعطَي نحيا أن نريد

للجميع الجيد التعليم (4)

أنه الدويل البنك أبحاث «تُظهر املرأة: لبحوث القومي املجلس رئيس باش، ليندا تقول
عىل الدويل البنك دراسة وتؤكد ينجحون.»9 فإنهم الجيد، التعليم لألفراد يتاح عندما
اإلنجابية، الصحة عىل بعمق [التعليم] «يؤثر للفتيات. خاصة فائدة يُمثل التعليم أن
تغذية بمعدالت التمتع خالل من وصحته للطفل العمرية املعدالت من أيًضا ويحسن
فريوس ضد فعاليًة األكثر الوقائي السالح هو التعليم يكون وقد أعىل. وتحصني أفضل

املكتسبة/اإليدز.»10 املناعة نقص
«عىل التنفيذي: ورئيسها النسائي العمل لشبكة العام املدير جرام، كريس تقول
املتحدة الواليات ويف العالم حول الفقر من حالٍة يف يعيشون الذين البرش من ٪٧٠ األقل
األوىل، الخطوات من واحد هو املطلوب التعليم توفري إن واألطفال.»11 النساء من هم
للنساء، أفضل حياة تحقيق يف املساعدة أجل من الجيدة، الصحية الرعاية بجانب

ومجتمعاتهن. وعائالتهن،

للجميع الجيدة الصحية الرعاية (5)

معظم يتخذن من وهن البالد، هذه يف الصحية الرعاية مقدمي أغلبية النساء تشكل
وقد أسايس. حق الصحية الرعاية أن يدركن وهن ألرسهن.12 الصحية الرعاية قرارات
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الرعاية إصالحات أجل من شاقة بجوالت قامت التي أوباما، ميشيل األوىل السيدة ذكرت
محيط يف متزايد نحو عىل ا ومهمٍّ فريًدا دوًرا النساء «تؤدي :٢٠٠٩ عام يف الصحية
أطفالهن أطباء اختيار مسئولية أن ِتسٌع تَذُكر أمهات عرش كل بني ومن العائالت،
أو املرىض األقارب بأحد الُقطر هذا يف النساء من ٪١٠ من أكثر ويعتني عليهن. تقع

املسنني.»13
أفضل صحية رعاية تحقيق أجل من الخريي وعملها شفقتها املرأة استخدمت لقد
ى الُحمَّ نتيجة كليس آلنا األصغر االبن وفاة أدَّت فقد بذلك؛ تقوم زالت وما املايض يف
الرعاية إىل األطفال بافتقار قوي وعٍي عىل تصبح أن إىل ١٩٩٨ عام يف الروماتيزمية
جيمس، كليس، زوج وكان ذلك. تفادي أجل من الُخطى تسارع جعلها مما املتخصصة؛
قامت صديقة، وعرشين ثالٍث وبمساعدة دوليٍّا. وتاجًرا ومرصفيٍّا عقارات مطور يعمل
يعانون الذين األطفال لعالج الهادي املحيط غرب شمال يف منشأة أول بإقامة كليس
لم ما والعجز األلم من حياة مقاساة عليهم َسيُكتب كان ومعظمهم املرض، هذا من
عن النظر برصف باألطفال العناية — لكليس األساسية الرؤية زالت وما عالجهم. يتم
سياتل ملستشفى املرشد بمنزلة — املالية األرسة قدرة أو النوع، أو الدين، أو الجنس،
إدارة مجلس أعضاء جميع كان مضت، قليلة سنوات وحتى هذا.14 يومنا إىل لألطفال

النساء. من املستشفى
باتريشيا لديهن عزيٍز وفاة عقب للعمل وتحركن تأثرن الالتي النساء بني ومن
الثدي رسطان ألبحاث براديل فريا مؤسسة أقامتا اللتان باكجارد براديل وباربرا ميلر
التي برينكر ونانيس الثدي، رسطان بسبب مقربة صديقة وفاة عقب إنديانا بجامعة
الوحيدة، أختها يت تُوفِّ أن بعد الشفاء أجل من كومني جي سوزان مؤسسة أنشأت
استخدم وقد عاًما.15 وثالثني ستة عن ١٩٨٠ عام يف الثدي رسطان بسبب سوزان،
الرسطان، لعالج منشآٍت لتأسيس وطاقتهن؛ وشفقتهن، ثرواتهن، النساء من الكثريُ
باألموال االحرتافية املهن ودعم األمراض، أبحاث وتمويل طب، وكليات خارجية، وعيادات

والرجال. والنساء األطفال تفيد دراسية منح وتقديم

الخريي العمل من املزيد (6)

يشعرون األفراد تجعل ال لغة الخريي، للعمل لغة إىل الحاجة ناقشنا سنواٍت مدار عىل
تُماِثل الخريي العمل عن للتحدُّث طريقة إىل حاجٍة يف كنا املال. عن التحدُّث عند بالقلق
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جاري ترايس اقرتحت وقد واالستثمارات. التسوق عن الناس بها يتحدَّث التي الطريقة
الخريي العمل معهد إدارة مجلس اجتماع يف البداية شارة إلطالق سنوات عدة منذ مكانًا
عىل اليوم ذلك يف أنفقوه الذي نفسه املبلغ دفع املجلس أعضاء عىل وكان النسائي؛
وقد املبلغ. ذلك مقدار كان مهما النسائي الخريي العمل معهد لصالح املالبس مشرتيات
ولم املعهد. ملصلحة املساهمات وزادت التسوق، عن نتوقف لن فنحن الخطة؛ نجحت

أيًضا. حديثنا مثار الخريي العمل أصبح بل ذلك، عىل نقترص
التربع. عىل قدرتنا كامل تعكس ال واحٍد يوٍم مشرتيات قيمة فإن بالتأكيد ولكن

الخريي، للعمل متحمسون بينهم ومن منا، «كثري إلينجر: آن الخريية الناشطة تقول
منظمة كريستوفر، وزوجها، هي أنشأت وقد املالية.»16 طاقته من يسري بجزء يتربع
األفراد ملعاونة االستثنائية» األوقات يف جرأًة األكثر «العطاء ى تُسمَّ اإلنرتنت شبكة عىل
«إن إلينجر: تقول كمتربعني.17 ووفاءً وفعالية، جرأة، أكثر يصبحون كيف معرفة عىل
عن حياتنا فرتة أثناء قدرتنا بكامل التربع عىل تحفيزنا هي الجريء العطاء رسالة
مثل بالنُّدرة اإلحساس يُبطل يشء َة ثَمَّ وليس العميل. والدعم للقدوة نماذج توفري طريق
مهمة. أصبحت القضايا ألن أكرب بصورٍة اآلن سيتربعن النساء أن تعتقد وهي السخاء.»
تزداد التي — املثال سبيل عىل الحراري االحتباس — العاجلة القضايا من الكثري «يوجد
ولكن عمري، من السبعينيات يف التربع مواصلة ا، حقٍّ أود، قد الزمن. مرور مع خطورتها

أكرب؟» بصورة اآلن التربع الحكمة من هل حينَذاك؟ العالم حال ستكون ماذا

الجذرية التغريات (7)

هذا يعني ماذا النساء.»18 من «أمة اليوم املتحدة الواليات عىل رشيفر» «تقرير يطلق
عن تنتج سوف التي التغريات هي وما ته؟ بُرمَّ الخريي وللعمل الخريي؟ النسائي للعمل
أن نستطيع فكيف العالم، النساء به تُغريِّ الذي األسلوب راقنا وإذا هذه؟ التحوُّل لحظة

أرسع؟ وبصورٍة أكرب، نطاٍق عىل يحدث هذا نجعل

الحرجة بالكتلة االتصال (1-7)

التنشئة طرق حاليٍّا سياسية مناصب يتقلدن والالتي التاريخيات النساء بعض تسلك لم
امللكة الحديديات»: «النساء هؤالء تَدبَّر األوىل. الفصول يف النساء إىل نسبناها التي نفسها

268



النسائي الخريي العمل عرص

الرجال من عالٍم يف جميًعا ُكنَّ فقد تاترش؛ ومارجريت مائري، وجولدا األوىل، إليزابيث
وقطاع الحكومات مثل الذكور عليها يسيطر بيئة يف النساء تكون وعندما بمفردهن.
منظمة رئيسة ويكس، جويل تقول الرجال. يترصف مثلما يترصفن ما فغالبًا األعمال،
ورشكة إكسربيس، أمريكان ورشكة الدويل، البنك عمالئها بني من التي قادرات»، «النساء
عىل القدرة لديهن تتوافر حرجة، كتلة النساء تكون عندما «فقط هاميلتون: ألني بوز
متى ولكن كالرجال. تترصف أن يجب واحدة، امرأة هناك كانت فإذا كالرجال. الترصف
مختلفة.» وقرارات بديلة آراء إلثارة ارتياًحا أكثر النساء تصبح الحرجة، الكتلة ُوجدت
الخريي العمل ناشطات من كاٍف قدٍر توافر يعني الحرجة الكتلة إىل الوصول إن
صوت سماع يجري بحيث الخريي؛ العمل ثقافة لتغيري األموال من يكفي ما توافر مع
الحياتية وخرباتها املرأة رأي وتقدير بها، واألخذ النساء ِقيَم ونرش إليه، واإلنصات النساء

الرجل. مع الحال هي مثلما
يتخذن النساء أن نعلم فنحن مستهِلكات؛ بوصفهن بقوتهن بالفعل النساء تتميز
يف الزيادة معدل يصل أن ع املتوقَّ ومن االستهالكية،19 القرارات كافة من باملائة ٨٣
التحدِّي ويتمثل 20.٢٠١٣ عام بحلول دوالر تريليونات ١٠٫٥ إىل للنساء العاملي الدخل

العالم. تغيري يف املعاونة أجل من القوة هذه استخدام يف للنساء والفرصة
اآلراء وتكوين التعاونية، القيادة عىل الفائقة قدرتهن عىل النساء برهنت وقد
فإن الفرصة، لهن تتاح وعندما اإلمرباطوريات. بناء من أكثر العالقات وبناء الجماعية،
كتلة توجد أن يجب ولكن للجميع. نفٍع ذات ستكون الخريي للعمل النسائية القيادة

هذا. يتحقق لكي حرجة

النسائي الخريي العمل عىل املؤسسية الصبغة إضفاء (2-7)

بجامعة الخريي العمل بمركز النسائي الخريي العمل معهد مديرة ميش، ديربا ترى
األبحاث هو النسائي الخريي العمل خالله من يسود أن يمكن الذي السبيل أن إنديانا،
إىل نظرت فإذا املهم. األمر هو التجريبية القاعدة بناء «إن ميش: تقول فقط. القوية
الكلية القاعدة فإن الجيد، باملدير املقصود الناس يفهم وكيف اإلدارة، مثل مجال، أي
استخدامها من املمارسون يتمكن حتى الواقع أرض عىل األبحاث ترجمة تتم كيف هي

يوميٍّا.»21
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والرتجمة البحث خالل من النسائي الخريي العمل طبيعة بفهم أنه ميش وتعتقد
العمل يف ناشطات أنهن عىل أنفسهن إىل ينظرن سوف النساء من املزيد فإن الواقعية،
٥٠ عن يزيد ما أن يعلمون عندما أيًضا الرجال عىل الفهم هذا يؤثر وسوف الخريي.
نحن صغري. تغيرٍي عن نتحدَّث ال «نحن ميش: تقول بالتربع. يقومون السكان من باملائة

بأكمله.» العالم تغيري عن نتحدَّث

الوردي التفكري (3-7)

األمريكية املؤسسات تلجأ بأال النساء أوساط يف التسويق عن الشهرية الُكتُب أحد يويص
من والتخلُّص التقليدية األنماط عىل العتماده الزمن عليه عفا الذي الوردي» «التفكري إىل
بُحسن مفعم إنه واألزهار؛ والقلوب، الفراشات، يف كثريًا يفكر املرء يجعل إنه الرجال؛

الطوية. وِصدق النية
فإن الثامن)، الفصل (انظر الكتاب يف جاء مما الكثري عىل اتفاقنا من الرغم وعىل
يف الحسنة األشياء جميع يُمثِّل الوردي اللون بالتأكيد دراسة. إعادة إىل يحتاج األمر
مروًرا هرييش، شوكوالتة من بدءًا املنتجات يف ذلك نرى الثدي. رسطان مكافحة حملة
غري يشءٍ أي عن التعبري من خاٍل لون إنه الخلوية. الهواتف إىل وصوًال بود، آي بأجهزة

والفتيات. النساء عن يُعربِّ الذي اللون إنه عدواني. أو سارٍّ
أن كما وردي، لون ذات وفساتني نوم غرف لديهن الصغريات الفتيات من الكثري إن
لذا البيت؛ يف أو مالبسهن دوالب يف وردي لون ذات قطعة األقل عىل لديهن النساء معظم
الذي اللون يكون عندما العالم حال عليه ستكون ماذا ونرى وردية» بطريقة «نفكر دعنا
االجتماعية، والعدالة النظيفة، والبيئة والرخاء، السالم، عالم يعني والفتيات النساء يمثل

للجميع. املتميز والتعليم الجيدة، الصحية والرعاية واملساواة،
األمر إن الدرجة. لهذه ليس ربما الطوية؟ وِصدق النية بُحسن مفعًما هذا يبدو هل
واملرياث النساء بها يهتم التي األشياء ترى عندما بالدمع تفيض العيون أن يف ص يتلخَّ

تركه. يف يرغبن الذي

الطيبة األشياء جميع (8)

بغية مواردهن يوحدن وهن وجرأة. بسخاء وكذلك ومنهجية، بتأنٍّ ثرواتهن النساء تُدير
إحدى تأثري بفضل زوجني من منحة تأتي يوم فكلَّ املجتمعية؛ للقضايا حلٍّ إىل الوصول
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بمزيد التربع يتم عام وكلَّ جديدة، نسائية عطاء دائرة إنشاء يتم أسبوع وكلَّ النساء،
الحادي القرن مصري تُحدِّد التي القضايا بها؛ يعتنني التي القضايا لصالح املاليني من

والعرشين.
أو مجموعة، يف يحدث فما بعض؛ عىل بعضنا نعتمد جميًعا أننا النساء وتدرك
القوة باتت لقد بأَْرسه. العالم يف يحدث ما عىل يؤثر دولة أو والية، أو مدينة، أو مجتمع،
هي هذه القيادة. خالل من التغيري تحقيق قوة إنها املرأة. مفردات يف اآلن موجودة كلمة
من وتنطلق وتفهمها، تسمعها، أن الربحية غري املؤسسات من النساء تريد التي الرسالة
الخريي للعمل مهم التنوع أن تعلم أن الربحية غري املؤسسات من يُِرْدَن إنهن خاللها.

األجيال. بني التواصل ق يُحقِّ ألنه
وكانت نقوده، يَعد املحاسبة ديوان يف كان «امللك أن القديمة األطفال ترنيمة يف ورد
تتربع املحاسبة ديوان يف كذلك توجد امللكة واآلن والعسل.» الخبز تأكل الرَّدهة يف امللكة
اللبن ويرشبان والعسل الخبز يأكالن حيث الرَّدهة تشاركه وهي امللك، بجانب باملال
القديم. العهد يقول كما الطيبة» األشياء «جميع تضم أرًضا املكان هذا من ويجعالن
واملشاركة للنماء عظيًما مكانًا الطيبة األشياء جميع تضم التي األرض تكون وسوف
املستقبل. ويف اآلن والنساء، للرجال الخريي العمل بفضل النسائي؛ الخريي العمل بفضل

للجميع. واملساواة واالستدامة، والعدالة، السالم، يعني للعطاء نهج إنه
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النقاش ملجموعات األسئلة من عيِّنة

بني يرتاوح عدد من املكوَّنة النقاش مجموعات يف النساء إىل توجيهها يتم أسئلة ييل فيما
يف أفراد لثمانية منفصلة طاوالت تجهز أن أيًضا ويمكن فرًدا. عرش واثني أفراد ثمانية
يقوم شخٍص إىل باإلضافة طاولة، لكل ن ُمدوِّ هناك يكون أن ويتعنيَّ الكبرية. اْلُملتقيات
مع األكرب املجموعة إىل تقرير برفع ن مدوِّ كل يقوم املواقف، بعض ويف األعمال. بتيسري

األفكار. طرح مجموعة يف للمناقشة املخصص الوقت نهاية

ماًال؟ أم كانت َوقتًا األوىل؛ الهادفة الخريية ِمنحتِك كانت ماذا (١)
أرستك؟ إىل و/أو إليِك بالنسبة ا مهمٍّ شيئًا الخريي تربعِك يمثل كيف (٢)

ملساهمتك؟ املبارشة النتيجة تََرِي أن أهمية مدى ما املساهمة، قرار اتخاذِك عند (٣)
الربحية؟ غري املؤسسة مع تريدينها التي املستمرة العالقة نوع ما (٤)

فرص عىل التعرُّف خاللها من يُِرْدَن املتربعات أن تعتقدين التي الوسيلة ما (٥)
الشخصية؟ الزيارات اْلُملتقيات، اإللكرتوني، الربيد الخطابات، الربيد، التربع:

بصفة ربحية غري مؤسسة أو جامعة من للتنمية مسئول زارك أن سبق هل (٦)
شخصية؟

أرستِك ألعضاء استشارتِك مدى ما املالية، باملساهمة يتعلق قرار اتخاذ عند (٧)
املاليني؟ املستشارين األصدقاء، الوالَدين، األبناء، الزوج، تَستشريين: َمن وغريهم؟

الهاتفية؟ املكاملات أو الخطابات عرب مخاطبتك تتم أن تريدين كيف (٨)
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الشكر رسالة هي ما تقدمينها؟ التي املنحة مقابل تقديرك يتم أن تريدين كيف (٩)
لك؟ األعظم املغزى تمثل وكانت يتِها تلقَّ التي

كان وإذا الخريي؟ التربع يف والرجل املرأة منهج يف فارًقا هناك أن تعتقدين هل (١٠)
نظرك؟ وجهة من الفارق ذلك هو فما كذلك، األمر

دعمها. إىل تتطلعني أو تدعمينها قضايا ثالث اذكري (١١)
تهتمني التي املجاالت هي ما عطائك؟ يخص فيما [منظمتك] منزلة هي ما (١٢)

[منظمتك]؟ يف لها بالتربع
[منظمتك]؟ يف النسائي التقدُّم دعم يخص فيما اهتمامك مدى هو ما (١٣)

معِك أفضل بصورة منظمتنا تتواصل أن خاللها من يمكن التي الوسائل هي ما (١٤)
كامرأة؟

الخريي النسائي للعمل خاصة مبادرة يف رؤيتها تودِّين التي الخصائص ِصفي (١٥)
اجتماعات واْلُمحفزة، اْلُملهمة بالحوارات تهتمني هل املثال، سبيل عىل [بمنظمتك]. ترتبط
والجوانب الخريي العمل يخص فيما التثقيفية، الربامج القيادة، تنمية النقاش، مجموعات

لألرسة؟ املالية

سبيل عىل الراحة؟ من األعظم القدر لِك ق تُحقِّ التي واألماكن األوقات هي ما •
العشاء؛ أو املبكر، العشاء أو الغداء، أو اإلفطار، األسبوع؛ يف معني يوم املثال،

الضواحي. أو املدينة وسط
تناولها؟ يتم أن تَودِّين التي املوضوعات بعض هي ما املتحدثني، دعوة عند •
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دوالر املليون تمرين

املطلوبة املوارد

اللحم. تغليف ورق أو ورقية أفرخ عرشة نحو
الورقية. األفرخ عىل القضايا لكتابة سبورة أقالم عرشة نحو

التصويت. أجل من مشاركة لكل الصقة قصاصات ثالث
جداول. يف النتائج لوضع ورق

قرارات وتسجيل املالحظات بتدوين األشخاص أحد ليقوم طاولة كل عىل وقلم ورق
املجموعة.

مشارك. لكل دوالر مليون ١ فئة للَّعب نقود ورقة

إليهم نحتاج الذين األفراد

لنتائجها. طاولة كل تقديم ومتابعة املجتمعية القضايا حول النقاش إلدارة فرد
كبرية. ورقية أفرخ عىل القضايا لكتابة فرد

بالتصويت. الخاصة الجداول لتنظيم ثالثة أو فردان
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دوالر املليون تمرين (1)

ونصًفا. ساعة الكاملة النسخة هذه تستغرق
الجدران عىل اللحم تغليف ورق من كبرية أفرخ عرشة إىل يصل عدًدا ألِصق اإلعداد:

رؤيتها. من الجميع يتمكن حتى الغرفة حول
لكل قصاصات ثالث تسليم يتم الطاوالت؛ عىل أماكنهن املشاركات تأخذ دقائق: خمس

طاولة.
تهم التي القضايا ذكر النساء من األعمال بتيسري املكلَّف الشخص يطلب دقائق: خمس
شابه)؛ وما ملخاطر، يتعرضون الذين األطفال البيئة، (التعليم، عاٍل بصوٍت املجتمع

فرخ. كل عىل واحدة قضية بإلصاق ن اْلُمدوِّ يقوم
ووضع الطاوالت حول أماكنهن من بالنهوض املشاركات «تُصوِّت» عرشدقائق:
األعظم. اهتمامهن موضع القضايا ن تتضمَّ التي الورق أفرخ عىل الالصقة القصاصات
ثالثة يف نرشها أو واحد فرٍخ عىل الثالث القصاصات جميع وضع للنساء ويمكن
من مزيد عىل للحصول الالصقة قصاصاتهن تمزيق أو قطع لهن يجوز وال أفرخ؛

األصوات!
إلدراج ثالثة أو فردين وجود املفيد (من النتائج وتوزيع األصوات عد يتم عرشدقائق:
أربعة أو ثالثة أكثر وتكون معقولة). برسعة توزيعها يتم حتى جداول يف النتائج
برامج خالل من لها أموالهن هن ويوجِّ الطاولة عىل النساء تتبناها التي هي اختيارات

محددة.
النهاية. يف التقارير بتحرير تقوم ومدوِّنة قائدة طاولة كل تختار دقيقة: أربعون
الرتتيب حسب األوىل تكون بحيث القائدة اختيار طريق عن بهذا القيام ويمكن

األبجدي. الرتتيب حيث من األخرية هي املدونة تكون أن عىل األبجدي
أفراد ثمانية تضم التي فالطاولة بها؛ الخاصة العطاء خطة عىل طاولة كل تعمل
١٢ عىل ستحصل فرًدا عرش اثني تضم التي والطاولة دوالر، ماليني ٨ عىل ستحصل
تخصيصها سيتم األموال من كم يقررن أن املشاركات عىل ويجب وهكذا. دوالر مليون
ستدعم التي املؤسسة أو املنظمة داخل املحددة الربامج نوع وما مجتمعية، قضية لكل
تُحدث ولكي جديدة. قضايا أو بالفعل قائمة القضايا هذه تكون وقد القضية. تلك
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من اثنتني أو واحدة يخرتن أن يمكن أموالهن، خالل من حقيقيٍّا تأثريًا املشاركات
املناقشة. من كبريًا قدًرا هذا يستلزم وسوف معها، للتعامل القضايا

بكل اْلُمدوِّنة وتقوم بأكملها. للمجموعة تقارير بتقديم الطاوالت تقوم دقيقة: عرشون
الفارق خاللها من املشاركات تصنع التي الوسائل أو الوسيلة يف باملشاركة طاولة
األعمال بتيسري املكلَّف للشخص كذلك ويجوز املالية. املوارد من اعتمادهن بواسطة
بالطاوالت نفسها القضايا تناول تم ما إذا التعاون وإظهار املوارد مزج يقرتح أن

املختلفة.
واسعة. بسلطات التمتع االسرتاتيجي، الخريي العمل التعاون، املحصلة:

مصغرة نسخة (1-1)

دقيقة. وثالثني عرشين بني ترتاوح مدة يف التمرين من مصغرة نسخة تنفيذ يمكن

أن يعتقدن التي االجتماعية االحتياجات ذكر النساء من األعمال ُميرسِّ يطلب •
حلوًال. وتتطلب العظمى األهمية لها

ورقية. سبورة عىل اإلجابات األعمال ُميرس يكتب •
عليها: مكتوبًا الورق من قطعًة امرأٍة كل بإعطاء ذلك بعد األعمال ُميرس يقوم •
بيانات باستيفاء النساء وتقوم …»؛ لصالح دوالر بمليون أتربع سوف «اليوم
التي الربحية غري املؤسسة إحداها املختارة، الجهات من ثالٍث إىل واحدة عن

بالتمرين. الخاصة الندوة ترعى
قصاصاتهن. عىل وكتابتها املختارة الجهات لتحديد دقائق خمس النساء تُمنَح •
والوقت املجموعة حجم إىل وبالنظر فردية. بصفة التقارير يُقدِّمن ذلك بعد ثم

العينات. سبيل عىل إال املجموعة عىل تقارير عرض يتم لن املحدد،
يضع املختارة، الجهات عن تقارير بعرض النساء فيه تقوم الذي الوقت يف •
ه تُوجَّ الذي املجتمعي االحتياج بجانب مليون لكل مائلة عالمة األعمال ُميرس

املنحة. إليه
املختارة الجهات جميع األعمال ُميرس يناِقش املائلة، العالمات تجميع بعد •

كربى. أولوية لها أن املجموعة قررت التي واملشكالت
عالْجنَها التي املجتمعية املشكالت يَريْن عندما واسعة سلطات املشاِركات تُمنح •
القصاصات كافة األعمال ُميرس ويَطلب ِمنَحهن. خالل من جماعية بصورٍة
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ومن العون. إىل تحتاج التي القضايا مع للتعامل املختارة بالجهات الخاصة
النسائي. الخريي العمل أولويات عن جيدة صورة النساء يمنح أن هذا شأن
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وأنا املال كله؟ الحديث محور ما

نحٍو عىل ولعوائلهن ألنفسهن املالية الشئون إدارة مسئولية النساء من العديد يتوىل
األسئلة تُدرس أن نأمل املال، عن تتحدَّث ال املرأة أن عىل الُعرف جرى ألنه ونظًرا متزايد.

وافية. دراسة والخريية املالية املوضوعات بشأن التالية

األب؟ األم، املال؛ مع يتعامالن والداِك كان كيف (١)
إليك؟ بالنسبة املال» «امتالك يعني ماذا (٢)

املال؟ مع التعامل يف وزوجِك أنِت تختلفني كيف (٣)
كيف؟ الرضا؟ أموالِك لِك ق تُحقِّ هل (٤)
عائلتك؟ مع املال عن تتحدثني كيف (٥)
اليوم؟ أجله من تدخرين الذي ما (٦)

ماليٍّا؟ عليِك العمر يف التقدُّم يؤثر كيف (٧)
ال؟ ولم وملاذا؟ أصدقائِك؟ مع املال عن الحديث عند باالرتياح تشعرين هل (٨)

أصدقائك؟ مع املال شئون بمناقشة تقومني ظروٍف أي تحت (٩)
املالية؟ واملوارد االستثمار بشئون معرفة عىل أنِك تشعرين هل (١٠)

عىل سيرتكه الذي األثر هو وما املايل، للمرياث أبنائِك بإعداد ستقومني كيف (١١)
أَُرسهم؟

املايل؟ املرياث األبناء ملنح وقِت أفضل هو ما (١٢)
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للمتربعني الجانبية للجلسات موضوعات (1)

الخريي؟ والعمل التربُّع عىل تعرَّفِت األشخاص من أيٍّ طريق وعن أين •
فما كذلك، األمر كان إذا نشأتك؟ عند أرستِك من جزءًا الخريي العمل كان هل •

عليها؟ كان التي الصور هي
تقديم عند شعورِك ِصفي بتقديمها؟ قمِت التي لديِك املفضلة املنحة هي ما •

املنحة؟
الخريي؟ وعملها املرأة ِقيَم بني العالقة تَريْن كيف •

األوىل؟ الخريية منحتِك كانت ماذا •
قدرتهم كامل األمريكيني تحقيق دون تَُحول التي الحواجز بعض هي ما •

الخريي؟ العمل يف كنشطاء
النسائي؟ الخريي العمل يواجهها التي املتفردة الحواجز بعض هي ما •

حياتك؟ يف الخريي العمل تُعيق التي الحواجز بعض هي ما •
الحواجز؟ هذه عىل للتغلب تعملني كيف •
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األرسة وقيم للعطاء الحالية النماذج الخريي: العمل يف تجاِرب

ات. الخريِّ النساء من املنح طلب عند استخدامها يمكن التي األسئلة من عيِّنة ييل فيما
يف استخدامها أو جماعية، بيئة يف أو املتربعات، من لجنة مع بعضها استخدام ويمكنك
من وللمزيد الخريي. العمل يف رحلتهن ر تصوُّ عىل النساء تساعد فهي فردية؛ جلسات
األرس» يف «الثروة كتاب إىل الرجوع يُرجى األرسي، الخريي العمل عن العميقة األسئلة
العمل ومركز الخريي، العمل ومبادرة هارفرد)، جامعة (نرشتْه كولري تشارلز تأليف
(نرشتْه كروتز جوانا تأليف الذكي» التربع إىل «املرشد وكتاب إنديانا، بجامعة الخريي

هريست). رشكة

التي القيم بعض هي ما األقارب. األجداد، الوالَدين، الزوج، عائلتك؛ عن تحدَّثي •
حياتك؟ فرتة أثناء وغريهما الوالَدين من تعلَّمِتها

لوالديك؟ الخريي العمل تَريْن كيف •
… عاطفي … اجتماعي … االلتزام بدافع

… تجاري … اسرتاتيجي
لوالديك؟ الخريي العمل عن تحدَّثي •

اآلن؟ خريية كناشطة نفسك تُعرِّفني كيف •
… عاطفي … اجتماعي … االلتزام بدافع

… تجاري … اسرتاتيجي
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العطاء. يف فلسفتِك ارشحي •
وملاذا؟ الحايل؟ الوقت يف الدعم لها تُقدِّمني التي املنظمات هي ما •

ميزانيٍة عىل ِبناءً تعملني هل املثال، سبيل عىل العطاء؟ يف ممارساتك هي ما •
الدخل من تتربعني هل الشيكات؟ دفرت من تتربعني هل تربعك؟ عند محددة
تدفعني هل األصول)؟ من وغريها (األسهم، املال رأس من تتربعني هل فقط؟
نسبة أم دخلك من باملائة ٥ تقديم تستهدفني هل عام؟ كل الُعرش رضيبة

أخرى؟
مجموعات أم أقل ملجموعات التربع الخريي؟ للعمل فعاليًة األكثر الفائدة هي ما •
التي املنظمات أن الدراسات بعض (أظهرت اْلُمركَّز؟ أم املبعثَر التربع أكثر؟
النساء أن غري الرجال، لها يتربع التي تلك عدد ضعف تُشكل النساء لها يتربع

اإلجمايل.) املبلغ بنفس يتربعن
بمنح التربع أم املنظمات من للكثري صغرية بمنح التربع لِك، متعًة األكثر ما •

وملاذا؟ املنظمات؟ من أقل لعدد كبرية
أقاربِك القادم؛ للجيل تنقليها أن تريدين التي واملشاركة العطاء قيم هي ما •

وغريهم؟
محيط خارج األفراد هم ومن حياتك، يف فارًقا أحدثت التي املؤسسات هي ما •

الفارق؟ هذا أحدثوا الذين أرستِك
اهتماماتك/عواطفك/ نفس ولها تخليدها تريدين التي املؤسسات هي ما •

همومك؟
املالية؟ مواردِك خالل من تحققي أن تريدين ماذا •

اآلخرون؟ يتذكرِك أن تريدين كيف •
الخريي؟ عملِك خالل من تحقيقه تريدين الذي األثر هو ما •

الخريي؟ مرياثِك يكون أن تودين الذي ما •
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النقود حافظة قوة

باحتياجات الوفاء أجل من والحب والجهد الطاقة املرأة بذلت السنني، مئات مدار عىل
قرارات التخاذ اإلذن املرأة تطلب ال واليوم األموال. عىل يسيطر الرجل كان بينما املجتمع،

املجتمع. احتياجات لتلبية املالية قوتها استخدام يف راغبة وهي الخريي، العمل
الطفل» إنقاذ ملعهد التابعة الدراسية النقود حافظة قوة منحة عمل «غداء أُقيَم
والعمل التطوع يف منهمكات غري النساء تكون ال فعندما نرباسكا؛ نساء بتأثري لإلشادة
ويروق املثالية! النقود حافظة شخيص؛ بأمر يهتممن ما كثريًا فإنهن أرسهن، ورعاية
االرتقاء أجل من للشباب تربعات جمع مستويني: عىل للمرأة النقود» حافظة «قوة ملتقى
بيئة مجتمعيٍّا، تأثريًا تخلق فالحافظات املثالية. الحافظة تلك لرشاء وفرصة بتعليمهم،

النقود». بحافظات «مليئة
(الرؤساء املالية القوة ذوي والشخصيات الدعاوى، تصميم امللتقى محاور وتشمل
ُمشكَّل كعك صورة عىل والحلوى؛ القوية»، و«الحافظات الصامت، واملزاد الرشفيني)،

املوضة. ملوك تصميم من الحقائب أشكال أحدث صورة عىل ل وُمجمَّ

امللتقى تفاصيل

املحلية للمدارس الدرايس العام نهاية مع ليتناسب أغسطس يف املوعد اجعل •
الحضور. عىل األعمار كافة من النساء ولتشجيع والكليات
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لجنة. عنيِّ الدراسية؛ املنح معايري حدِّد •
بها)؛ (ُمتربَّع الصامت باملزاد حافظات حزمة خمسني إىل أربعني من بإعداد قم •

الحزم: وتشمل فأعىل. دوالًرا ٥٠ بالتجزئة البيع قيمة
نوعها. يف فريدة حافظات –

مجالس أعضاء سفريات من أو الرابطة من بها ومتربًَّعا مجمعة مواد –
اإلدارة.

املحليني. التجزئة تجار من مقدمة خاصة ولوازم حافظات –
الحافظات حزم تكون ما وعادًة قوية». «حافظات عرش إىل خمس من ص خصِّ •

جابانا. آند ودولتيش وكوتش، شانيل، املوضة؛ ملوك حافظات هي هذه
تركت الالتي من اثنتني أو محلية امرأة املالية»: القوة ذات «الشخصيات اخرت •

باألطفال. يتعلق فيما خاصًة املجتمع؛ يف إيجابيٍّا أثًرا الخريية أعمالُهن
املستوى عىل تقدير ومحل الخريي، العمل يف خربة صاحب رشف ضيف أِرشك •

القومي. أو املحيل

الزمني الجدول (1)

عرششهًرا اثنا

(ثالثة). للجان رؤساء عنيِّ •
الحافظات. التماس يف ابدأ •

أشهر تسعة إىل ستة من

للملتقى. رشف ضيف مع موعًدا احجز •
املالية. القوة ذات الشخصيات وادُع اخرت •

واملكان. املوعد د وحدِّ اخرت •
والدعوة. التاريخ» «حفظ بطاقة م صمِّ •
بالربيد. التاريخ» «حفظ بطاقة ابعث •

الحافظات. حزم وإنشاء جمع يف استمر •
للُملتقى. ترشيفات مدير عنيِّ •
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أشهر أربعة

التقدير أجل من ُملتًقى لحضور ادُع الدراسية؛ املنح ي بمتلقِّ قائمة جهز •
الخاص.

الطعام، وقائمة املوائد، ومفارش الطاوالت، حجم امللتقى: موقع تفاصيل حدِّد •
وغريها. الخاصة، والتجهيزات

الخطابات. وأظُرف الدعاوى اطبع •
فيسبوك، اإلنرتنت: شبكة عىل التواصل ومواقع اإلعالنات وكاالت يف اْلُملتقى أدرج •

شابه. وما وتويرت،

أشهر ثالثة

السفر. لضيف السفر ترتيبات بإنهاء قم •
الديكورات. ر تصوُّ من باالنتهاء قم •

اليانصيب. وعنارص واللوازم، الحافظات، جمع يف استمر •

أسابيع ستة

بالربيد. الدعاوى سلِّم •
االئتمان. بطاقات عرب الرسوم وسداد املالية، واملراقبة الحجز، بعمليات قم •

الرشف، (ضيوف) وضيف واملتحدث، املوقع، يخص فيما التجهيزات من تأكد •
الترشيفات. ومدير

أسابيع أربعة

والديكورات. الطعام قائمة عىل بالتأكيد قم •
العطاء. أوراق بإنهاء وقم املزاد مفردات من تأكد •

ملعاونة متطوًعا اتصال مسئول عنيِّ باملتحدث؛ الخاصة الرتتيبات من تأكد •
املتحدث.

املتطوعني. وجود من تأكد •
لألعمال. جدوًال ضع •
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بالتجهيزات: قم •
الضيوف. جلوس أماكن ورتِّب األسماء شارات جهز –
باوربوينت. برنامج بواسطة وعرًضا برنامًجا جهز –

العطاءات. لتنفيذ الالزمة واآلليات الالزم االئتمان وفر –
الجوية. األحوال سوء عند بديلة خطة جهز –

اْلُملتقى يوم

الصامت. املزاد إىل ادُع •
الحجز. طاولة جهز •

دقيقة. بثالثني البداية قبل أماكنهم يف املتطوعني ضع •
التعب. عناء عنك ودع النجاح، طعم تذوَّق يشء، كل من تفرغ عندما •
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