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  الدولية العالقات في النسوية النظرية

  

  المصري موسى خالدالدكتور 

  الدولية العالقات قسم

  السياسية العلوم كلية

  دمشق جامعة

  ملخصال

القـرن  مـن  الثمانينيات في الدولية العالقات علم دخلت التي النظريات أهم من النسوية النظرية تعد 

. الوضـعية  بعد ما نظريات أو النقدية النظريات ماس تحت أخرى نظريات مع انضوت والتي العشرين

 النـسوية  النظرية زالت ما الدولية، العالقات دراسة دخولها منذ عقود ثالثة لىع يزيد ما مرور ومع

 علم على دخيلة هاديع همفبعض. النقدية والتيارات الوضعية التيارات بين الجدل محاور أهم أحد تشكل

 النـسوية  النظريـة  فـي  اآلخر همبعض يرى في حين  والدبلوماسية، والحرب والدفاع باألمن يختص

ـ أهم الدولية العالقات دراسة عن مغيبة قضايا على الضوء تسلط ألنها اًكبير إسهاماً  المـرأة  دور اه

 الجـدل  اهأهم ،عدة جوانب على الضوء يسلط البحث هذا. تدرس التي القضايا من موقفها و وواقعها

 العلـوم  فـي  فقـط  لـيس  بتطـويره  النسوية النظرية أتباع يسهم الذي وجيواألنطول االبستمولوجي

 األساسـية  االفتراضـات  أهم مناقشة البحث حاول كذلك. عام بشكل العلم فلسفة في وإنما السياسية،

  .إليها الموجهة االنتقادات وأهم النسوية للنظرية

 وإضـافة   الدوليـة  العالقات علم ويربتط اًكبير إسهاماً دراسات من قدمته بما النسوية النظرية تسهم

 عكـست  التـي  القـوة  عالقة نتيجة جاء اًاجتماعي اًمفهومبوصفه   الجندر مسألة وهومهم جداً    جانب

  .     الدولية العالقات وفي المجتمع في الرجل هيمنة
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  :مقدمة

 لزوي جامعة في الدولية العالقات لدراسة خاص قسم تأسيس منذ الزمن من قرن زهاء مضي مع

Aberystwyth مجاله يخص بما كبير أكاديمي جدل محط مازال العلم هذا أن إال العظمى، بريطانيا في 

 سيطرة العشرين القرن من األخيرة الستة العقود شهدت فقد. فيه المتبعة والمنهجية البحث وأدوات

. السياسية رةالظاه لدراسة ومنهجية إبستمولوجية أسس من تحوي بما الوضعية للفلسفة كاملة شبه

 إسهامات والمؤسساتية الجديدة والليبرالية العديدة بأشكالها كالواقعية الوضعية للنظريات كان وقد

 من عدد بروز شهدت الباردة الحرب نهاية تلت التي السنوات لكن. الدولية العالقات دراسة  في كبيرة

 االفتراضات عن التساؤالت من اًكثير وقدمت الوضعية، النظريات انتقدت التي الجديدة التيارات

. الوضعية بعد ما أو بالنقدية التيارات هذه عرفَتْ وقد. النظريات لهذه واألنطولوجية اإلبستمولوجية

 الراهن الجدل أو الرابع بالجدل ماسمي الوضعية والنظريات النقدية التيارات هذه بين الجدل شكل وقد

 بداية مع برزت التي النسوية النظرية هي لنقديةا النظريات هذه إحدى. الدولية العالقات في

 الجدل إغناء في أتباعها وأسهم األكاديميين، بين كبيراً قبوالً ولقيت الماضي، القرن من الثمانينيات

  . الدولية العالقات في الراهن

  :البحث مشكلة

 يرى بينما. الدولية العالقات في ودورها النسوية النظرية في األكاديمي الجدل في البحث مشكلة تكمن

 القضايا من عدد على الضوء بتسليطها العلم هذاإلى  اًكثير تضيف بأنها الدولية العالقات علماء بعض

 النظرية هذه جدوى عدم آخر فريق يرى عام، بشكل والسياسة المجتمع في المرأة دور مثل المهمة،

 دراسةإلى  البحث هذا فَده.  اعاالجتم علم في فقط تدرس أن ويجب الدول، بين العالقات لدراسة

  .الدولية الدراسات في تهاوأهمي النسوية النظرية دور

  البحث سؤال

  :اآلتي السؤال نع اإلجابة البحث حاول

 إلى إضافة أية تقدم أن النظرية هذه استطاعت وهل الدولية؟ العالقات في النسوية النظرية دور ما 

  العلم؟ هذا
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  :البحث فرضية

 األبستمولوجية واألسس النسوية النظرية تقدمها التي المقاربات إن: اآلتية الفرضية من البحث ينطلق

 بمشاركة المتعلقة القضايا من كثير على الضوء وتسليط طرح على أقدر تجعلها منها تنطلق التي

  .خاص بشكل الدولية والعالقات عام، بشكل العامة الحياة في ودورها المرأة

  :المنهج

 من نبدأ أن بمعنى. الواقع إلى النظرية من االنطالق أي االستنباط هو البحث هذا في بعالمت المنهج

 الظاهرة، فهم في صالحيتها ومدى التفسيرية قدرتها ونرى النسوية للنظرية األساسية االفتراضات

 .الدولية العالقات في بها وشرحهاوالتنبؤ

  البحث مخطط

  مقدمة

  .داخلها الفكرية االتجاهات وأهم النسوية، للنظرية يةاألساس االفتراضات: األول المطلب

  .النسوية النظرية أتباع يراها كما المفاهيم بعض: الثاني المطلب

  إليها الموجهة االنتقادات وأهم النسوية، النظرية أفكار أهم مناقشة: الثالث المطلب

  خاتمة

   األول المطلب

   .داخلها دةتعدالم اتواالتجاه النسوية، للنظرية األساسية االفتراضات

  :النسوية للنظرية األساسية االفتراضات -أوالً

 افتراضات من النظريات أغلب تنطلق النظرية الدراسات والسيما الدولية العالقات دراسة في

 الفرضية بعكس كالمسلمة هو فاالفتراض ،برهان إلى تحتاج ال أسس أي وأنطولوجية؛ ابستمولوجية

 السؤال من النظرية موقف تعكس االبستمولوجية االفتراضات. واختبار برهان إلى تحتاج التي

 هذه ماهية تحدد عليا سلطة من أم والتجريب المالحظة من تأتي هل. المعرفة تأتي أين من األساسي
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 قيد الظاهرة ماهيةإلى  ونظرتها النظريات هذه بموقف يعنى فهو األنطولوجي الجانب اأم المعرفة؟

  1:اآلتية االفتراضات من النسوية النظرية تنطلق اإلطار ذاه في. الدراسة

1- الجندر مفهوم أن بمعنى الدولية؛ للعالقات النسوية النظرية تحليل في أساسية نقطة الجنوسة تعد 

 العالقات يفسر كونه النسوية النظرية ألتباع األساسي المحور يشكل االجتماعي بمعناه الجنوسة أو

 . المجتمعات في متداولة حقيقة وجعلته المفهوم، هذا ستْأس التي االجتماعية

 ونيعد النسوية النظرية أتباع أن نظراً إلى . المجتمع في القوة عالقات من نوعاً الجنوسة تعكس -2

 هذا في . المجتمع في الرجل قبل من هيمنة عالقات نتيجة فهو اجتماعياً بناء الجنوسة مفهوم

 هي المعرفة أن تؤكد التي الحداثة بعد ما نظرية أفكار من النسوية النظرية أتباع يقترب اإلطار

 .القوة وليدة

 تابعاً المرأة جعل الذي العمل وتقسيم ،والعام الخاص بين التمييز إلى النسوية النظرية أتباع يشير -3

 والنظرية الدولية العالقات في الماركسية االتجاهات بين لقاء هناك أن نرى هنا ومن. للرجل

 اأم المهيمن، فيه الرجل يكون العمل تقسيم من نوع بوضع أسهم الرأسمالي فالنظام. نسويةال

 .مغيبة ىبقَتَفَ المرأة

 ألتباع األساسي الهدف إن. الدولية العالقات في ووظيفته الجنوسة بمفهوم النظر إعادة يجب -4

 النظر إعادة دون يتم أن يمكن ال وهذا عام، بشكل واإلنسان المرأة تحرير هو النسوية النظرية

 .هإلي االجتماعية النظرة تغيير ومحاولة الجنوسة، بمفهوم

  :النسوية النظرية داخل دةدتعالم الفكرية االتجاهات -ثانياً

 بشكل الدولية والعالقات عام بشكل االجتماعية العلوم في العاملين األكاديميين بين جدل يدور عندما

 يجري والحرب العنف أو النامية، المجتمعات في التخلف أو نمية،الت: مثل معينة، ظاهرة في خاص

 هذه يجمع ما. أخرى أسباب أو البشرية، الطبيعة أو الدولية، البيئة: منها ة،عد عوامل على التركيز

 هذه على والمالحظ. والتجريب المالحظة على يقوم الذي الوضعي المنهج اعتمادها هو الدراسات

 في كبيراً أثراً تركت التي المحاوالت بعض هناك كانت وإن اهتمامها، عن لمرأةا غياب هو الدراسات

 بروز أن إال.  خاص بشكل السياسية والعلوم عام بشكل االجتماعية العلوم في المعرفي التراكم

                                                            
1Paul Viotti and Mark Kuppi, International Relations Theory, Pearson, London, 2012, p. 378 
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 الماضية الثالثة العقود خالل والسيما االتجاه، هذا في األكاديميين من عدد وكتابات النسوية النظرية

  . عام بشكل االجتماعية والعلوم الدولية العالقات دراسة مجال في تحول نقطة شكل

 تصوراً أو رؤية -ما حد إلى- تشكل النسوية النظرية أن إال داخلها، الفكرية االتجاهات دتعد مع

 سةدرا عن" مغيبة أو "تغيب ةدع أسئلة يطرح مدخل أو مقاربة فهي. الدولية العالقات لدراسة متكامالً

 وعملها بأفكارها بحياتها، بتجربتها، المرأة يضع األنثوي أو النسوي فالمدخل. الدولية العالقات

 دراسة محور والرجولة القوة ومسألة عليها، الهيمنة محاوالت و حولها، تدور التي واألفكار وإنتاجها

 المتنوعة ومجاالتها عددةمتلا بمستوياتها القوة دراسة تشكل اإلطار هذا في. التيار هذا ألتباع واهتمام

 ،المجتمعو ،المدرسةو ،المؤسسةو ،البيت (إطار في فالقوة. النسوية النظرية ألتباع البداية نقطة

 هذه في الرجل وهيمنة التاريخية الممارسات عمقتها الجانب أحادية رؤية نتاج هي) الدولةو

 يشير المادي بجانبها بالقوة المتمثلة ةالمرأ ضد الهيمنة آلية على الضوء تسليط فضالً عن المجاالت؛

 الجندر مفهوم. الهيمنة هذه مثل في أسهمت التي االجتماعية القوى إلى النسوية النظرية أتباع

)Gender) (ذكر (الجنسين بين البيولوجية الفروق إلى يشير ال لنسويينإلى ا بالنسبة) الجنوسة 

 منهم كل دور وعن والرجل، المرأة عن المجتمع نهاكو التي والنظرة المعنى إلى يشير إنما ؛)وأنثى

 الكبير اهتمامها مع المرأة عن فقط ليست فالنسوية 2 .واألنوثة للذكورة االجتماعي والتصور

 األسرة من العديدة المستويات في المغيب ودورها اإلنسان وحقوق، المساواة مثل الجوهرية بقضاياها

 الحقيقة . والرجل المرأة مجاله بأن أتباعه يصر كما النسوي مدخلال الحقيقة ولكن. الدولي النظام إلى

 ،متباينة افتراضات من تنطلق ةعد ومقاربات اتجاهات وإنما واحدة؛ وحدة ليست النسوية النظرية  أن

 والعالقات المجتمع في المرأة ودور الجنوسة أو" الجندر "وهو الدراسة موضوع هو يجمعها ما ولكن

 النظرية عنوانب) مقاربات أو اتجاهات (أربعة فنجد مختلفة، مرجعيات الرؤى في ددتعال ولهذا. الدولية

  3.الليبرالي التيار -4 البنيوية بعد ما تيار -3 الموقف تيار -2 النقدي التيار -1:النسوية

 نقطة لتكون المرأة عن الماركسيون طورها التي والمفاهيم االفتراضات بعض النقدي التيار يأخذ

 عن السائدة األفكار أهمية على النسوية النظرية أتباع يشدد ذلك فضالً عن لدراستهم؛ دايةالب

 لعدم ومصدراً مرجعاً وتصبح المجتمع، في مقبولة االجتماعية النظرة هذه تصبح بحيث. الجنوسة

 وغكمس تستخدم الجنوسة عن المجتمع طوره الذي التصور أو فالنظرة. والمرأة الرجل بين المساواة

                                                            
2Martin Griffith, International Relations Theory for the 21st Century: An Introduction to Theory, 
Routledge, London, 2007, P. 99 
3Jill Steans and Lloyd Pittiford, Introduction to International Relations Theory, Longman, London 
2010, P. 155  
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 السائدة والقيمية المعرفية المنظومة من جزءاً أي مؤسساتياً التمييز هذا ويصبح المرأة، ضد للتمييز

 نقطة المجتمع في بنائها وآلية المرأة حول والرؤية القيم تكوين عملية تكون وبذلك. المجتمع في

 الرؤية تحطيم هو الهدف بحيص ِإذْ، النسوية النظرية أتباع عليه يركز الذي األساسي والمحور البداية

 في الطبيعي ووضعها حقها وإعطائها المرأة تحرير إلى تقود جديدة رؤية بناء في واإلسهام السابقة

  4.المجتمع

  النسوية النظر وجهة أو "بالموقف " يدعى ما وهو النسوية النظرية من الثاني التيار أتباع يتفق بينما

Feminist Standpoint الجنوسة أو الجندر عن والرؤية والمعرفة القيم أهمية في النقدي التيار أتباع مع 

 والسياسية، االجتماعية الحياة في مشاركتها وتهمش واقعها عن المرأة تغرب اجتماعية كعملية

 تعزز أن يجب لألنوثة األساسية الصفات أن الموقف أتباع يرى، بالرجل للتشابه تسعى المرأة وتجعل

 في قيمته له كونت أن يجب دور هكلّ ذلك البيت في الخاص والعمل والوالدة يةفالترب. وتقدر وتحترم

  . الرجل لعمل ثانية مرتبة أنه إليه النظر وليس المجتمع

 يمكن االجتماعية المعرفة أن يفترض ِإذْ إبستمولوجية إسهامات التيار هذا يقدم اإلطار هذا وفي

 موضوع هامش من المرأة تنتقل وبذلك ليومية؛ا وتجربتها المرأة خبرة خالل من عليها الحصول

  .جوهره إلى المعرفة

 ،اهتمامه مركز في وحقوقها المرأة يضع كسابقيه " الحداثة بعد ما "النسوية النظرية في الثالث التيار

 التيار هذا أتباع فيركز الجنوسة، أو الجندر عن مختلفة نظرة ليكون إضافياً مدخالً التيار هذا ويضيف

 في ودورها المرأة عن النظرة هذه لتكوين األداة كونها والثقافة والقصص والرموز للغةا على

  Jean BethkeElshtain. 5إلشتاين بثك جين التيار هذا رواد أبرز ومن. المجتمع

 هذه تسهم وكيف االجتماعية القوى هي النسوية الحداثة بعد ما أتباع لدى للدراسة االنطالق فنقطة

 هذا يكون وبذلك. عام بشكل والمرأة خاص بشكل الجندروالجنوسة عن الخطاب يلتشك في العوامل

 ودور والقوة المعرفة بين العالقة على التركيزيجري  ِإذْ الحداثة بعد ما نظرية تيار إلى أقرب التيار

 هيمالمفا البنيوية بعد ما أتباعإلى  فبالنسبة. دريدا جاك أشار كما ونقلها المعرفة توليد في اللغة

 نشأت اللذين والمكان الزمان إلى والعودة بجذورها النظر إعادة جبت والجنوسة المرأة عن المتداولة

. بحقيقته تشكيك أو مناقشة دون هو كما نأخذه الذي اآلن المرأة واقع لفهم، المفاهيم هذه فيها

 الزمنية المراحل خاللكلّها  المعرفية والمنظومات بالتفاعالت النظر إعادة يجب المرأة ولتحرير

                                                            
4Jill, Ibid,p.162 
5Jan JindyPettman, Worlding Women, Routledge, London, 2005, p. 152 
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 الجنوسة إلى النظرة هذه لماذا نفهم أن نستطيع بذلك فقط الحاضر الوقت إلى الوصول حتى الماضية

  .6اآلن المجتمع في تسود

 النظرية؛ هذه في الرئيس التيار يعد الذي الليبرالي التيار هو النسوية النظرية من الرابع التيار وأخيراً

 الفكري والعطاء العقلية القدرات ولديهم متساويان والرجل المرأة أن إلى التيار هذا أتباع يشير إذ

 تشارك أن يجب المرأة أن يعني وهذا عقالني؛ بشكل يتصرف فكالهما. المجتمع تقدم أجل من نفسه

 ألتباع األساسي المحور هما والمساواة فالمشاركة. المجتمع في واالقتصادية السياسية الحياة في

 الجنوسة أن المفكرون هؤالء ويعتقد الجنسين، بين للمساواة التيار هذا يدعو إذ الي؛الليبر التيار

 على المجتمع يعمل أن يجب الذي ضدها التمييز أنواع من نوع هو إنما حقوقها؛ من المرأة وتغريب

  7.المجتمع أفراد لدى واالجتماعية السياسية الثقافة تغيير خالل من وذلك ؛إزالته

 زيادة خالل من المرأة وضع تحسين إلى يهدف النسوية النظرية في الليبرالي التيار أن الواضح من

 ويعمل . القرار صنع مراكز في عمل على للحصول ومساعدتها العامة الحياة في مشاركتها

 أمامها جميعها المجاالت وفتح المرأة، سوية رفع لىع المجتمع في ديةتعد شبكة خالل من الليبراليون

 ما مثل أسئلة يطرحون التيار هذا أتباع نجد لذلك  والعالم؛ الدول في واالقتصادية السياسية اةالحي في

 كيف وتحريرها؟ المرأة ضد التمييز على للقضاء االستراتيجيات أهم ما العالم؟ حول المرأة أوضاع

 ؤسسةم أو الرجال من هيمنة دون ومستقبلها بمقدراتها التحكم على القدرة المرأة منح يمكن

  8.؟أخرى سياسية أو اجتماعية

 من األكبر الجزء تشكل تكاد النسوية النظرية من الليبرالي التيار يطرحها التي األسئلة أن الحقيقة

 العالقات أن وهي جداً؛ مهمة مسألة الليبراليون يطرح إذ. الدولية العالقات في النظرية هذه أدبيات

 واقتصاديين وعسكريين سياسيين من برجال ممثلة ألحيانا أغلب في فالدولة،"الرجل عالم "الدولية

 مغيبة ومازالت كانت التاريخ عبر فالمرأة. منها والرياضية الثقافية حتى األخرى الميادين في وقادة

 والخطط األمن مثل العليا السياسات منها يسمى ما وخاصة المهام، أو المناصب أغلب من

 هذه في المرأة نصيب الليبراليين هؤالء نظر وجهة فمن. رجيةالخا وزارات في والعمل االستراتيجية

 أن ونظراً إلى المجتمع، في المرأة لحضور الحقيقية النسبة يمثل وال معدوم أو  جداً قليل الوزارات

 تتصرف متكاملة وحدة ليست الدولة أن فرضية من تنطلق الدولية العالقات في الليبرالية النظرية

                                                            
6RumkiBasu, International Politics: Concepts, Theories, Cases, SAGE, London, 2012, p.220 
7Ibid 158 
8Steve Smith, International Theory: Positivism and Beyond, Cambridge, 1999, p. 156 
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 بينها فيما المتصارعة والمراكز المؤسسات من مجموعة هي بل الواقعيون؛ هايرا كما عقالني بشكل

 العدالة مفهومإلى  بنظرتها النسوية النظرية مع تلتقي فهي مصالحها ولحماية القرار، في للتأثير

 لو المرأة أن الليبراليون يرى اإلطار هذا وفي. الفردية الحرية على التركيز حيث من االجتماعية

 أثبتته ما وهذا أفضل، أو الرجال بها يقوم كما بالمهام القيام على قادرة أنها ألثبتت لفرصةا أعطيت

 ولذلك جدارة؛ بكل المهام بهذه ونجحت والمهام القيادة من ةدع مواقع في نساء برزت حيث التجارب

 في لسياسيةا مشاركتها وتسهل المرأة، تساعد وقوانين تشريعات إيجاد إلى التيار هذا أتباع يدعو

 من تكون أن يجب المرأة قضايا أن همبعض يعتقد قد. العامة المصلحة على بالفائدة يعود بما المجتمع

 النسوية النظرية أتباع ولكن. الدولية العالقات وليس الداخلية والقوانين المحلية السياسة اختصاص

 إلى ذلك ىتعدت بل المجتمع؛ أو ولةللد الداخلية الحدود عند تقف ال المرأة قضايا بأن ذلك على يردون

 تجدر سبق فضالً عمَا المجتمع؛ نصف ويجمد يحيد وتغييبها المجتمع نصف فالمرأة. جميعاً العالم

 الدولية والسياسات الحروب ضحية العصور مر على كانت المرأة أن اآلتية الحقيقة إلى اإلشارة

 على المرأة قضية تصبح أن فاألولى، األهلية بالحرو في والتنكيل والقتل الشرعية غير والهجرات

  أساتذة بعض يضيف السابقة األربعة التيارات فضالً عن الدولية؛ العالقات دارسي اهتمام رأس

 استخدام إمكانية يرى الذي" التجريبية النسوية "أو  التجريبي التيار يدعى آخر تياراً الدولية العالقات

 التيار هذا أتباع ويركز.  المرأة وقضايا الدولية العالقات دراسة في الوضعية أي التجريبية قائالطر

 ما وهذا ؛الرجل لصالح الوضعية الدراسات بانحياز وإنما الوضعية؛ قائبالطر المشكلة تليس أن على

 العالقات في الدراسات من اًعدد نجد المثال سبيل فعلى9.صعباً الحقيقية المعرفة إلى الوصول يجعل

  .  للدولة الوطنية وللمصلحة للعالم الرجل تصور تعكس األمنية الدراسات سيماوال الدولية

 إال واختالفها التيارات هذه دتعد مع أنه نالحظ دة،تعدالم النسوية للتيارات السريع العرض هذا بعد

 ذكوري عالم على المبالغ لتركيزها الدولية العالقات في للنظريات نقدها هي مهمة بنقطة تشترك أنها

 النظرية أتباع من العديد إسهامات في واضحاً ذلك بدا وقد. الدولية العالقات في الحقيقة يعكس ال

 و Ann Ticknerتيكنر  آن مثل النسوية، النظرية رواد انتقادات شكلت المثال سبيل فعلى. النسوية

 أهم أحد خاص بشكل والواقعية عام بشكل الوضعية للنظريات Christine Sylvesterسلفستر كرستين

 من ولكن الواقعية، مبادئ صياغة تيكنر حاولت إذ. الدولية العالقات في النسوية للنظرية اإلسهامات

  :10اآلتي الشكل على صياغتها وجاءت ،النسوي التيار منظور

                                                            
 625 ص ،2011 القاهرة، مدبولي، الدولي، والنظام الكبرى االتجاهات على الباردة الحرب رأث جندلي، عبدالناصر 9

10 628 ص سابق مرجع  
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 .جزئية بالضرورة هي الموضوعية القوانين فإن ومن ثم بالذكورية؛ مرتبطة الموضوعية -1

 .القوة بمفهوم فقط تعريفها يمكن ال ومن ثم األبعاد؛ دتعدم مفهوم هي الوطنية المصلحة -2

 .ذكوري و محدود تعريف هو والتحكم، بالهيمنة القوة تعريف -3

 واألفعال الممارسات عن األخالق فصل المستحسن غير من و بمكان االستحالة من إنه -4

 .السياسية

  الصراع حدة بتخفيف المتعلقة نسانيةاإل للطموحات المشتركة القواسم على التركيز هو الهدف -5

 .الجماعية الروح وتعزيز

 . وإسهاماتهمالنساء  اهتمامات إبعاد بمكان الضرورة من بأنه مدعياً مستقالً، ليس العام المجال -6

 كريستن اأم. النظرية أدبيات من جزءاً وأصبحت ة، عدنسوية تيارات بين قبوالً تيكنر أفكار لقيت وقد

 المعرفة دمج ضرورة إلى التنويه في إسهاماتها جاءت فقد) Christine Selvester (سلفستر

 العتقادها النظم، ونظرية الجديدة الواقعية للنظرية باألفكار النسوية نظر وجهة من اإلبستمولوجية

 سلفستر أشارت وقد الدولية العالقات لدراسة مفيداً مدخالً تكون النواقص بعض مع النظريات هذه بأن

)Selvester  (والتيارات الوضعية التيارات طرفيه يمثل الذي ،الدولية العالقات في الحالي الجدل أن إلى 

  . 11المعرفي التراكم من كثير وفيه غنياً، كان الوضعية بعد ما

  : الثاني المطلب

  :النسوية النظرية أتباع  يراها كما الدولية العالقات مفاهيم أهم

 المحاور شكلت التي المفاهيم من مجموعة الدولية العالقات في يونواألكاديم العلماء استخدم

 واألمن الوطنية المصلحة ومفهوم الدولة، ومفهوم الدولي، النظام كمفهوم دراستهم، في األساسية

 من مجموعة من وموقفهم رؤيتهم العلماء لهؤالء كان كما. والحرب والصراع والعنف القومي،

 عمل تسهيل في كلها المفاهيم هذه أسهمت. الدولية والمنظمات الدولي عاونالت: مثل الدولية، القضايا

 من أنه إال النسوية النظرية هو البحث هذا مجال أن ومع. الدول بين العالقات دراسة في األكاديميين

 النظرية أتباع رؤيةب المقارنة لتسهل المفاهيم لهذه التقليدية النظريات برؤية التذكير الضروري

  .يةالنسو

                                                            
11Christine Sylvester, Feminist International Relations, Cambridge, London, 2004, p. 119  
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  )International System( الدولي النظام -)1( 

 إبستمولوجية افتراضات من الدولي النظام لمفهوم برؤيتها) التقليدية (الوضعية النظريات انطلقت

 السلطة عنه تغيب دولي نظام وجود فرضية من تنطلق واحد بعد ذاتَ رؤية رسخت وأنطولوجية

 بنية أن الوضعية النظريات أتباع رأى كما. الدول بين الحتمي والصراع بالفوضى ويتسم المركزية،

 القطب أحادية البنية كانت هل يحدد بدوره الذي العظمى الدول بين القوة بتوزيع تتحدد الدولي النظام

 البنية هذه أثر بحتمية الجديدة الواقعية أتباع والسيما الوضعيون ويعتقد ؟األقطاب دةتعدم أم ثنائية أم

 رؤية هناك الرؤية لهذه بالمقابل .الدول أساسي وبشكل الدولي النظام في الفاعلة حداتالو سلوك في

 العالقات في ذلك وأثر وبنيته الدولي النظام طبيعة أن منها جزء والنسوية عام بشكل النقدية التيارات

 هو ماعياالجت أي األول والبناء ،ومادي اجتماعي بناء هو بل ،الوضعيون يصوره كما ليس الدولية

 التقليدية والنظريات جهة من النسوية النظريات أتباع بين أنطولوجية خالف نقطة نجد وهنا. األهم

 بقدر ذاته بحد مهماً ليس الدول بين القوة توزيع النقدية لتياراتإلى ا فبالنسبة. أخرى جهة من

 الصراع يعني ال الدولي النظام من المركزية السلطة فغياب. التوزيع لهذا المعطى االجتماعي المعنى

 رؤية هيمنة يعكسون الذين القرار وأصحاب الفاعلون أعطاه الذي االجتماعي المعنى بسبب إال الحتمي

 لذلك. الصراع حتمية تولد التي للسيطرة وسعيه والقوة للهيمنة وحبه الرجل برؤية تتجسد واحدة

 الوضعية النظريات أدبيات عن الثقافيةو االجتماعية العوامل تغييب أن النسوية النظرية أتباع يرى

 إلى النسوية التيارات أتباع يشير كذلك. الدولي النظام عن رؤية من إليه وصلت ما إلى تصل جعلها

 من وغيره الدولي النظام في السائدة المعرفية المنظومات همإلي فبالنسبة. بالمعرفة القوة عالقة

) التقليدية (الرؤية وهذه. معينة جهة وتخدم معينة يةزمن ةمرحل في مهيمنة قوة نتاج هي المفاهيم

  12.الجدد الواقعيون يدعي كما موضوعية ليست

 الليبرالية،: مثل دة،تعدم تيارات هي وإنما واحدة؛ وحدة ليست النسوية النظرية سابقاً، ذكرنا كما 

 في الماركسي يارالت رؤية فإن. الموقف بتيار سمي وما والماركسية، والنقدية، الحداثة، بعد وما

 للطبقات االستغالل يعمق الذي المؤطر العالمي الرأسمالي النظام طبيعة بأن تتجسد النسوية النظرية

 النظام في الكبرى فالشركات.  للتحليل االنطالق نقطة هو خاص بشكل والمرأة عام بشكل الفقيرة

 من أقل أجراً تتقاضي المرأة ألن ؛نسوة وأغلبها رخيصة عاملة أيدي عن بحثاً دولها تغادر الرأسمالي

 العالمي الرأسمالي النظام أن منهم نيالماركسي والسيما النسوية النظرية أتباعإلى  فبالنسبة. الرجل

                                                            
12Joshua Goldstein, International Relations, Pearson, London, 2014, p. 211 
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 األوروبي األبيض الرجل تأخذ النسوية التيارات -)األبيض (الرجل وهيمنة المرأة عبودية يعمق

 األبوي؛ المجتمع لبنية فقط ليس ضحية المرأة من وتجعل -الرأسمالي للنظام اًرمزبوصفه  واألمريكي

  .الرأسمالي النظام لطبيعة أيضاً بل

  )National Interest( الوطنية المصلحة)2(

 يرى إذ الوطنية؛ المصلحة مفهوم في الليبرالية النظرية وأتباع الواقعية النظرية أتباع يختلف

 يرى في حين البقاء، رأسه وعلى القومي باألمن ماًود معرفة للدولة الوطنية المصلحة أن الواقعيون

 من وأوسع الجوانب دةتعدم هي بل الواقعيون؛ يراها كما ليست الوطنية المصلحة أن الليبراليون

 من وغيرها وبيئة وتكنولوجيا اقتصاد من ،الدولة تهم التي هاكلّ 13القضايا لتشمل القومي األمن

 حتمية هي النقاط هذه وأهم.المفهوم هذا في النظريتان بها تشترك اًطنقا هناك ولكن. الدولية القضايا

 بينهما األخرى المشتركة والنقطة. الدولي النظام في الفاعلة الوحدات سلوك في المفهوم هذا تأثير

 ؟المفهوم هذا ترسخ كيف :عن سؤال أي ،دون ومتداول معطى هو كما المفهوم يأخذ كليهما أن هي

  ؟حدده ومن

هذا أن هؤالء يرى ِإذْ الوطنية، المصلحة مفهوم من مختلفاً موقفاً فيأخذون النسوية النظرية أتباع اأم 

 أغلب فيه الرجل يحدد ذكوري مجتمع في الرجل رؤية عليها سيطرت اجتماعية قوى نتاج المفهوم

 يرى جعله والعضالت القوة على الرجل فتركيز. القرارات وصنع واالستراتيجيات والسياسات القضايا

 على للحفاظ قوتها تزيد أن من دولة لكل البد ولذلك القومي، باألمن معرفة الوطنية المصلحة أن

 اجتماعياً بني الوطنية المصلحة مفهوم أن النسوية النظرية  أتباع يرى آخر بمعنى وبقائها؛ وجودها

  .14تمعالمج في األقوى أهداف ليخدم وجاء ةعد قوى بين التفاعالت خالل من

  )War, Conflict, and National Security( القومي واألمن والصراع، الحرب،) 3(

 Carl Von (كلوزفتز فون كارل كتب هكذا" أخرى بوسائل ولكن للسياسة استمرارية هي الحرب"

Clausewitz (الحرب في كتاب صاحب) On War (النظرية أتباع يقتدي القول بهذا.15المشهور والضابط 

 الفوضوية الدولي النظام طبيعة تفرضها وضرورة ،طبيعية ظاهرة هي همإلي بالنسبة فالحرب. ةالواقعي

 من للتقليل الوحيد والسبيل. القومي أمنها على الخوف دولة كل على تفرض التي الدولية والعالقات

                                                            
13Ibid.217  
14Ibid 222 
15Carl Von Clausewitz, On War, Oxford University Press, Oxford , 2001, p. 57 
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 لنظريةا أتباع اأم. العظمى الدول بين) Balance of Power (القوى توازن هو الحرب ظاهرة حدوث

 إلى والسبيل ،الدول بين الثقة بزيادة حدوثها تقليل يمكن إنسانية معضلة الحرب في فيرون الليبرالية

  ).Collective Security (الجماعي واألمن الدولي التعاون هو ذلك

 للعالقات رؤيتهم مع تنسجم إبستمولوجية افتراضات من النسوية النظرية أتباع انطلق حين في

 الذكور هيمنة سببها الحرب همإلي فبالنسبة. والحروب الصراع األساسية سمته ذكوري لمكعا الدولية

 هي خسارة فأي بالقوة إرادته لفرض ماًود يسعى الرجل وألن. الدولية العالقات في القرار صنع على

 الرجل يثبت التي الساحة فهي.الرجال تصنع والحرب الحروب، يصنعون فالرجال. لرجولته إهانة

 النظرية أتباع فسر الرؤية بهذه. اآلخرين سحقت التي بقوته النصر بنشوة ويشعر فيها، لتهرجو

 محاولة هي النسوية النظرية أتباعإلى  بالنسبة الحرب فهذه. العراق على األمريكية الحرب النسوية

 الحرب خالل من ويحاول العالم، من أخرى ومناطق فيتنام، في رجولته خُدشت الذي األمريكي الرجل

  .ورجولته كرامته استعادة

 اختلفوا الوطنية، المصلحة مفهوم في الليبرالية النظرية وأتباع الواقعية النظرية أتباع اختلف مثلما

 تهاوسالم الدولة بأمن يتعلق المفهوم هذا أن الواقعيون رأى ِإذْ القومي، األمن مفهوم في أيضاً

 التقليدية الرؤية تبنوا قد الواقعيون يكون ذلكب. خارجي خطر أي من وحمايتها هاأراضي ووحدة

 حماية هو الدولة رجل فهدف. الباردة الحرب خالل تطورت عسكرية رؤية تعد التي األمن لمفهوم

 لمفهوم الرؤية هذه أن الليبرالية النظرية أتباع رأى في حين. قوتها زيادة و وحدتها وصيانة الدولة

 التهديد في محصوراً ليس واألمة الدولة يهدد الذي فالخطر. توسعها ويجب ضيقة القومي األمن

 هو ما ومنها اقتصادي، هو ما منها للخطر أخرى مصادر هناك بل فحسب، الخارجي العسكري

 العمل، فرص فغياب. القومي األمن على للخطر تقليدية غير مصادر من وغيرها بيئي أو اجتماعي

 فالليبراليون. األخرى المصادر أثر عن القومي األمن في رهاأث يقل ال عوامل اإلنتاجية وتدني والفقر

  .16تقليدية غير قضايا لتشمل األمنية الدراسات مجال توسيع ضرورة يرون

رأوا إذ األمن؛ لمفهوم مختلف منطق من انطلقوا النقدية، النظريات كبقية النسوية، النظرية أتباع اأم 

 أن نحاول نحن: النسوية النظرية أتباع يقول. األمن لسياسات األول الهدف اإلنسان وضع ضرورة

 مصادر من كثير فهناك اإلنسان هو األمن هدف كان وإذا. األبنية أو الجبال وليس اإلنسان نؤمن

 الحريات وغياب والتنكيل والتعذيب الديموقراطية، وغياب والظلم فالعنصرية، وحياته أمنه على الخطر

 تطوير وجوب النسوية النظرية أتباع يرى المنطلق هذا من. ناإلنسا أمن على خطر مصادر كلها
                                                            

16Paul Viotti and Mark Kuppi, International Relations Theory, Pearson, London, 2012, 379 
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 قمة على اإلنسان تضع أن الدولة على يجب وبذلك. اإلنساني األمن مجاله ليصبح القومي األمن

  .مصلحته في تصب هاكلّ األخرى السياسات وتجعل أولوياتها،

 بين فقط أنه على والصراع ليديالتق األمن مفهوم على التركيز أن النسوية النظرية أتباع يرى كذلك

 األذى وتلحق والتدمير القتل تولد التي الصراعات من أخرى أشكاالً وغَيّب حيد قد الدول،

 المجتمع ومكونات الفرد في سلبية آثار لها والمجتمع الدولة داخل بنيوية صراعات فهناك.باإلنسان

 تمكين ولكن عليها، الضوء تسليط األولى نم فكان السلطة، على صراع أو األهلية الحروب مثل ،كلّها

 والمزيد للدولة األمنية السياسات عسكرة من ويزيد القرار صناع طبقة يخدم لألمن التقليدية النظرة

  . الرجل مصلحة في يصب الذي العسكري اإلنفاق من

 التركيز يجب نهأ مفادها جديدة رؤية النسوية النظرية تقدم األمنية، الدراسات فضالً عن إسهاماتها في

 بالتعاون تهتم السالم فدراسات. اآلخر يكمل منهما كالً ألن األمنية؛ الدراسات مع السالم دراسات على

 حل قوامها جديدة ثقافة لنشر والسعي الدولي والقانون الدولية المنظمات دور وتفعيل الدولي

 أن مفادها رؤية من ينطلقون النسوية النظرية أتباع أن نرى وبذلك. السلمية قائبالطر النزاعات

 بشكل والمرأة ،عام بشكل اإلنسان وتحرير العدالة دونمن  يتحقق أن يمكن ال العالمي والسالم األمن

  .17 ها كلّوالعبودية التمييز أشكال من خاص

 International Law and International( الدولية والمنظمات الدولي القانون)4(

Organizations(  

. هما ودورالدولية والمنظمات الدولي القانون أهمية في بينهم فيما الدولية العالقات اءعلم يختلف

 في الوضعية النظريات موقف عن مختلفاً موقفاً يتخذون النسوية النظرية أتباع نجد المثال سبيل فعلى

 الليبرالية يةالنظر أتباع يرى حين ففي. الدولية العالقات في الدولية والمنظمات الدولي القانون دور

 أتباع يرى العالمي، لالستقرار وضرورة الدولي للتعاون صورة الدولية والمنظمات الدولي القانون أن

 عليه يهيمن لعالم ونتاج أدوات إال هي ما الدولية والمنظمات الدولي القانون أن النسوية النظرية

 ورأيه رؤيته فرض استمرارية من الرجل لتمكين هي والقوانين والقواعد المؤسسات فهذه ،الرجل

 المنظمات لدور نقدها في الواقعية النظرية مع النسوية النظرية تلتقي الرأي هذا في. اآلخرين على

                                                            
17Ibid, 281 
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 الدول بيد أداة إال هي ما المؤسسات هذه أن يرون الواقعية أتباع ولكن ،الدولي والقانون الدولية

  .18مصالحها وخدمة سياساتها لتنفيذ الكبرى

  :  ثالثال المطلب

  :ها وتحليلالنسوية النظرية مفاهيم نقد

 من اًمصدربوصفه  األبوية وتركيبته المجتمع بنية إلى الدولية العالقات علماء بعض يشير حين في

 واالقتصاد والسياسة، والعمل، البيت قرارات على بعضالته الرجل يسيطر حيث المرأة تهميش مصادر

 ،ثانوي موضوع هي المرأة تصبح بحيث هاكلّ المجتمع مستويات تسود األبوية الرؤية هذه فإن ولذلك

 المفكرين بعض يركز.  والدولة والمؤسسة والمدرسة البيت في الناهي اآلمر السيد تتبع أن عليها

 تبعيتها نتيجة األبوي المجتمع في المرأة على المجتمع يفرضها التي التبعية ثقافة على اآلخرين

 نوعاً خلق قد والخاص العام بين بفصله الرأسمالي النظام أن الراديكاليين بعض يرى كما. االقتصادية

 رؤية وتعمقت البيت، داخل في أي الخاص في والمرأة العام في يعمل الرجل فأصبح ؛العمل تقسيم من

 تابعاً يعد الدور وهذا ؛األطفال تربية في بدورها وتقوم ،الرجل تخدم البيت في تجلس التي المرأة دور

  .19الرجل لدور

 الدولية العالقات في ودورها المرأة واقع عن ومواقف قضايا من النسوية النظرية أتباع تناوله ما إن

 الناحية من األفكار هذه بعض مناقشة من البد ولكن المجال، هذا في قيمة إضافة واضح بشكل يضيف

 رؤيتها بناء في النسوية النظرية دتاعتم اإلبستمولوجية الناحية فمن.  واألنطولوجية اإلبستمولوجية

 فقد. العالم عن وخصوصيتها المرأة واقع بين التمييز دون الغربية التجربة على موضوعها عن

 يأخذوا فلم األخرى، الدول على تسري وأمريكا أوروبا في المرأة تجربة أن النسوية أتباع افترض

 على العربية الدول في المرأة فواقع. لمجتمعاتا من مجتمع لكل االجتماعية القيم بين الفرق بالحسبان

 بعض هناك كان وإن األوروبية، الدول أو المتحدة الواليات في المرأة واقع عن يختلف المثال سبيل

 ال. الدولية والعالقات العامة السياسات وأهمها القضايا، من كثير على الرجل كهيمنة المشتركة النقاط

 تتعمق أن يجب التي المرأة إنسانية سوى المرأة عن عالمية وقواعد يمق وجود إلى نشير أن لنا يمكن

  .العالم حول البلدان من بلد كل في االجتماعية العالقات عمقتها عبودية من وانعتاقها بحريتها

                                                            
18Christine Sylvester, Feminist  International Relations, Cambridge, London, 2004,  163   
19Tim Dunne, International Relations Theory, Oxford, London, 2013, p. 328 
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 من النسوية النظرية تنطلق الوضعية، للنظريات األنطولوجية و اإلبستمولوجية لألسس انتقادها مع

 وإيمان المجتمعات في الظاهرة مالحظة من انطالقها: مثل الوضعية، األسس تلكب يهةشب افتراضات

 االفتراضات تحاكي بجوهرها االفتراضات وهذه ،دراساتهم لنتائج التعميم بإمكانية النسوية أتباع

 افتراض يشبه ،أبوي ذكوري مجتمع وجود وافتراضهم ،النسوية النظرية أتباع عد كذلك. الوضعية

 في الفاعلة الوحدات سلوك ويحدد المركزية، السلطة عنه تغيب دولي نظام بوجود الجديدة عيةالواق

 المنهجية اعتمدت النسوية النظرية أتباع بعض قدمها التي الدراسات بعض حتى. الدولية العالقات

 اركةمش نسبة إلى أشارت التي والدراسات الميدانية الدراسات مثل الوضعية النظريات تبنتها التي

 في الكمي المنهج استخدمت التي القرار واتخاذ المسؤولية مواقع ، والسيماالسياسية الحياة في المرأة

  .  الدراسة لموضوع معالجتها

والقيم والهوية الثقافة دور على تركز أي الوضعية بعد ما نظريات من النسوية النظرية تعد 

 والقيم الفرد دور من تنطلق النظرية هذه كانت ولذلك الدولية؛ العالقات دراسة في والمشاعر

 دخلت وقد. الدولية العالقات في المرأة دور لدراسة مدخالًبوصفه  سلوكه تحكم التي والقواعد

 العشرين القرن من الثمانينيات نهاية في األخرى النقدية كالنظريات الدولية العالقات النسوية النظرية

 من يتجزأ ال جزءاً وأصبحت العلوم، من الحقل هذا في األدبيات في بارزة مكانة احتلت ما وسرعان

  . الدولية العالقات دراسة مستقبل

 عن النقاط أهم) Jill Steans,and Lloyd Pittiford (ولويدبتفورد استينس جل يلخص االتجاه هذا في

  : 20يأتي بما النسوية النظرية

 ةوعد االختالف من ةعد نقاط بينها اهاتاالتج دةتعدم ومدرسة واسعة رؤية النسوية النظرية -1

 .االلتقاء نقاط من

 االجتماعية الرؤية على أيضاً وإنما المرأة؛ حياة على فقط يركز ال النسوي التصور أو النظرية -2

 ).المجتمع في المرأة دور (الجندر يسمى ما أوجدت التي والثقافية

. ضحية هاتعد ال ولكنها ،المرأة ضد زوالتميي التفرقة على الضوء يسلط النسوية التيارات بعض -3

 .ويحسن المرأة دور يقوى خاللها من التي قائالطر نع النسوية التيارات تبحث كذلك

                                                            
20Jill Steansand Lloyd Pittiford,  Ibid p. 168 
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 بين تميز أو تصنف أو ،وحدةًبوصف  الرجل أو المرأة على تركز ال المعاصرة النسوية التيارات -4

 ودورهما والمرأة الرجل موقع عن يعكسه الذي الجندر مفهوم إلى تنظر بل، مختلفين نوعين

 .المرأة ضد والقصر التسلط أنواع من عنه ينتج وما المجتمع، في

 بعد وما الوضعية بين الثالث الجدل من كجزء الدولية العالقات دراسة النسوية النظرية دخلت -5

 .العشرين القرن في الثمانينيات منتصف في الوضعية

، الدولية العالقات دراسة في مهمة مسألة إلى دةتعدالم هابتيارات النسوية النظرية أتباع يشير -6

 بناء ؛أساسي غير أو أساسي مهم غير أو مهم أنه من األخرى التيارات أتباع يدعيه ما والسيما

 .القوة عالقات تعكس مسبقة افتراضات على

 أن يأ والدولي، بالخارجي عالقة له محلي هو ما أن على النسوية النظريات أتباع يركز -7

 عن ينفصل ال المجتمع في شريحة ضد وتمييز استغالل من معين بلد في المحلية القضايا

 .الخارجية القضايا

  :النسوية للنظرية الموجهة االنتقادات

 من العديد موضع كانت أنها إال الدولية العالقات في الرابع للجدل النسوية النظرية قدمته مامع 

  :اهأهم االنتقادات،

 بعض كانت وإن ،خاص بشكل المرأة على تركيزها هو ،النسوية للنظرية الموجه ألولا االنتقاد -1

 .األخيرة السنوات في وخاصة وأشمل أعم مسألة لتطرح التقليد لىع تخرج اإلسهامات

  .الواقعية غرار على متكاملة نظرية أو نظري إطار بوضع تنجح لم النسوية النظرية إن -2

 بين تفرق لم أنها التيارات هذه على يؤخذ أنه إال، النسوية ياراتالت قدمتها التي مع اإلسهامات -3

 المجتمعات في فقيرة طبقات في الموجودة والمرأة الغنية والطبقات مواقعال في الموجودة المرأة

 .المعنية

 أي عام؛ وكأنه والجنس الجندر تصنيف عن تتحدث النسوية النظرية أن هو الرابع االنتقاد -4

 الشرق أو الغرب أو الالتينية أمريكا في المرأة بين اختالف وال هاجميع مالعال أصقاع يشمل

 .األوسط
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 أن أو الدولية العالقات دراسة في الراهن الجدل في إسهامها عدم تعني ال النظرية لهذه االنتقادات إن

 في يةنوع نقلة يشكل النسوية النظرية أتباع قدمه ما إن العكس، على بل مهمة؛ غير اإلسهامات هذه

 المرأة، استغالل: مثل الدراسة، جوهر جعلوها التي والقضايا ، والسيما الموضوعاتالمجال هذا

  .جلهم وليس األكاديميين بعض راءآ االنتقادات هذه بعض تعكس وقد. العامة الحياة عن وتغييبها

  :خاتمة

الوضعية؛ للنظريات يراًمغا موقفاً اتخذت التي الوضعية بعد ما نظريات من النسوية النظرية تعد 

 العالقات دراسة لموضوع والمنهجية واألنطولوجية اإلبستمولوجية باألسس يتعلق ما والسيما

 أدت وافتراضات أسس من الوضعية النظريات عليه بنيت ما كل النسوية النظرية رفضت فقد. الدولية

 فقد. اإلنسان تحرير شروعم في بجدواها و بصحتها النسوية تشكك التي المعرفة من نموذج إلى

 دور والسيما الدولية العالقات دراسة عن غيبت التي القضايا من اًكثير النسوية النظرية طرحت

 الجنسين لدور االجتماعي المعنى النسوية النظرية أتباع فيه يرى الذي الجندر مفهوم يعدو. المرأة

  .النسوية لنظريةفي ا اإلسهامات أهم من المجتمع في) وأنثى ذكر(

 من البد الدولية، العالقات مجال في ةعد تيارات بين الجدل ومع والعشرين، الحادي القرن بداية ومع

 إلى المجتمع نصف عودة يعني ذلك ألن األكاديمي؛ العمل أولويات سلم على المرأة قضايا وضع

 من وانعتاقه إنسان يرتحر وال المرأة حقون دون  من إنسان حقوق فال. اهتمام من الطبيعي وضعه

 السياسي والنشاط األكاديمي الصعيد على النسوية النظرية إسهامات تأتي هنا من. للمرأة انعتاق دون

 بداية تشكل قد التي البحثية األسئلة من مجموعة إلى اإلشارة من بد ال وهنا. والعالم المجتمع في

 في دوراً ؤديت أن السياسية للتنشئة يمكن كيف: مثل النسوية؛ النظرية مجال في أخرى ثولبح

 المرأة؟ واقع تطوير سبيل في عليها يعمل أن يجب التي القانونية والجوانب الجهود ما المرأة؟ تحرير

  .العالم في المرأة لتمكين طرحها يجب أخرى بحثية قضايا
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