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  ألستاذا
  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   أ"   ساعدم أستاذ

  - املسيلةجامعة  -
  
  
  

  :ملخص  
مثلت النسوية يف فرتة الثمانينيات من القرن العشرين إحدى أهم اإلسهامات النظرية املميزة يف حقل العالقات   

ميش وإقصاء الدولية،  حيث عملت على إبراز كيف أن احلقل يعاين درجة كبرية من اهليمنة واملركزية الذكورية، وبالتايل 
    .النساء ووجهات نظرهن على املستوى الفكري والنظري لينضاف إىل ما تعانيه النساء على املستوى العملي

م يقدمون أداة حتل" اجلندر"وباعتماد النسويني على مفهوم  يلية متميزة ومفيدة، برهنوا باستخدامها كيف أن الكثري فإ
نيت عليها النظريات السائدة ويف مقدمتها    )إخل...مثل الدولة والسيادة والقوة والعقالنية(من املفاهيم األساسية  ُ اليت ب

  .    ديةالواقعية تنحاز وتعكس بشكل فاضح القيم والصفات الذكورية، مما جعلها تقدم معرفة جمتزأة وغري حيا
دم لفهم   وإعادة هيكلة العالقات / وعليه حتاول هذه الورقة البحثية اإلستفاضة أكثر يف املشروع النسوي الذي ٌق

  . الدولية، نظرية وممارسة
  
 

Abstract : 
 

This article try  to show, as detailed phase, a Theoritical Contribution of 
Feminist Approaches of International Relations, where accounts that the Academic 
Field of international relations is under Domination by Androcentrism, which 
exclude views of women, through many concepts as  State, Power, Security, 
Rationalism,… which holds pure manhood attributes. 
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 :        مقدمة

ات املقار ضمن ة متم انة م احتالل من ن العشر القرن اية ة سو ال ة املقار تمكنت

عملية ر تحر ع نت را إذ الدولية، العالقات البديلة ة يمنةالنظر عرف مماٌ قل ا التنظ

ستمولوجية الفلسفية، سس ض بتقو وذلك السائد، لإلتجاه ة ور الذ ة املركز سطوة أو

ل ك ية التنظ والعملية الدولية العالقات ة نظر لة ي وإعادة ة، ج من ا عل قام ال ية واملن

وم مف إ ناد ندر"باإلس أخرى " ا ة ج ا. من يجادلإن كما تحليلية، كأداة ندر ا ستخدام

التح درجة يكشف أنھ كما السابق، عن تماما مختلفة قة بطر العالم ة رؤ من سيمكننا ون، سو ال

وممارسة فكرا ن وجود إلثبات ساء ال أمام نافذة يفتح التا و والعلوم، املعارف املوجود وري   . الذ

سنحا البحثية الورقة ذه خالل قلمن ا ة املتم ة املقار ذه ع الضوء سليط ول

التالية العناصر ع ك بال وذلك الدولية، للعالقات   :النظري

يد -1  .تم

ندر -2 الدولية: ا العالقات سوي ال املشروع   .أساس

ة -3 سو لل ة النظر ات املقار  .تنوع

الواقعية -4 يم للمفا سوي ال  .التحدي

س -5 ال الفكر وانتقادات   .وي مآزق

يد -1   تم

ة   سو ال ات املقار يات،1اقتحمت الثماني اية الدولية للعالقات ادي املجال

لبيد ف جوز سماه ما بداية أو الثالث، النقاش ر فيھ تدور انت الذي  Josephالوقت
Lapid داثة"بـ ا عد ما التأم"عصر أو ي دا ا عد ما انب ا تموقع ا وأغل ذا ، من

  .  2النقاش

انة   م واستقصاء فحص من يبدأ فإنھ الدولية العالقات ن سو ال بحث ملجال سبة بال

بصفة الدولية والعالقات السياسة، علم أن كيف ب س ومعرفة وتحليل ن، ووضع العالم ساء ال

ساء ال بحياة تمام مال أ قد تمان3خاصة، ب جادل فقد ،Pettman  الدوليةحق"أن العالقات ل

ة ور ذ الدراسية الفروع أك من بـ4"و حذا مما اينلوي ، ثيا أنCynthia Enloeسي إ

ساءل ساء: ت ال ن   .؟5أين

ون   سو ال س ار–إذن، ف و شاطات وال والتجارب ات ا وضع خالل املتعلقة... من

والدراسة تمام بؤرة ساء توسيع–بال مثلإ يم مفا شمل ل التنظ وعملية النقدي التحليل
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نوسة وا ندر وا والطبقة لSexualitiesالعرق يا وال الب بأن اف ع وكذا ات، و وال

ملحدد اضعة ا ندر"جتماعية إ" ا املح املستوى من بدءا مختلفة، ات مستو ع توجد

الدو إ م   .6الوط عند ة وإنمافالنظر موجود، و ما أو القائم الوضع تفس حدود عند تقف ال

علماء مع سعوا يون، و ت ستمولوجيا ا م ف ة الزاو ذه ومن الواقع، ناء و ن و ت إعادة إ تتجاوزه

ستمولوجيا واملتمثلة قل ل العلمية سس تحدي إ خرى النقدية ات املقار من ن آخر

    .   7الوضعية

معظم   واملقصود املوجود قصاء و القصور إ باه ن لفت ون سو ال أراد عام، وكتوجھ

مسألة حول التفك الدراسات ذه ت تجن حيث الدولية، بالشؤون ت عن ال بحاث و الدراسات

رجل وموضوع/التقسيم الدولية، السياسة دراسة كيفية النظر إعادة من ا ع ينجر وما ا،امرأة

ا، ع...ومنا وري الذ ع الطا تضفي يفات تص والرجل املرأة من كال أدمجت بالعكس بل ، إ

ن سو ال حسب ذلك ر مظا تجلت وقد الدولية، العالقات دراسة   :8أية

م -1 م(إختصار س) جمع ول القرار صناع الدولة، ساء س ول الدولة رجال كـ مسميات

امل القرار، عات ربصا ا ناء ن، الالجئ ن، إطالقا... حار ز ت ال ة ور ذ يفات تص أو صفات ا ل و

نثوي  س  .ا

ساطة–القبول -2 موجودات- و ساء ال بأن القائل ك املش اض ف العلمية التحاليل

الداخلية ياة ا من ومعزولة مغلقة دائرة أو حلقة شاطات) الوطنية(داخل ن مباشر عالقةأثناء ال

الدولية، املنظمات ن و ت زمات، أثناء القرار صنع رب، ا الدولية العالقات تخص بميادين ا ل

الدولية  .إ...التجارة

دات -3 التجر إ مثال(الرجوع ة) الدولة ذكر ة و تخفي أنانية،(ال عقالنية، تنافسية،

للقوة  ).مالكة

ال ات املقار أن باختصار القول فكرةيمكن ع ركزت قد الدولية العالقات م وف تحليل ة سو

ساء ال نظر ات ووج ات وخ تجارب شمل ل الدولية العالقات ة نظر حقل املعرفة   . توسيع

ندر -2 الدولية: ا العالقات سوي ال املشروع   أساس

سون   بي واسعاPetersonيقول طيفا ة سو ال ات املقار ل ش كيف ملعرفة منأنھ

متداخلة ة سو معرفية ع مشار ثالثة معرفة علينا يتوجب فإنھ والتحليلية السياسية املواقف

متعاقب ل ش رت ظ الدولية   .العالقات
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درجات   عرض محاولة ول سوي ال املشروع تمثل املختلفة العلمية الفروع خالل فمن

وري الذ نحياز ات الدولية9وتأث العالقات فحقل عليھ، يمن نية وامل العلمية املمارسة حيث من

نجلو ي الغر العالم ور ن-الذ املفكر م وأ الرواد ضمن يذكر ا أنثو اسما نجد اد ن فال ي، أورو

ومن ، ادي أ عل كحقل أو فكري معر كحقل سواء الدولية، العالقات وتطور شأة ن م املس

ن سو ال ن املفكر حسب تقديمالبدي عن وعاجزات قاصرات ساء ال ون ل يرجع ال الغياب ذا أن

ساء ال ضد املمارس قصاء و وري الذ ار لإلحت يرجع وإنما املجال، ذا ن قدرا وإثبات . ضافة

السيادة، مثل يم مفا ا عكس خالصة ة ور ذ بصبغة اصطبغ فقد والعل الفكري املنتوج حيث ومن

وال القومي ةمن العسكر العام. قوة املجال شاطات ع ركز سون، بي يقول كما حقل، إنھ

رب( ا ارجية، ا السياسة القوة، طرف) سياسات من ا عل يمن وامل ة ور الذ بالصفة املعرفة

  .الرجال

ي   معا مال وإ ساء لل املنظم قصاء يح ت محاولة انت املشروع الثانية طوة ا

طر  من ةنوثة ور الذ ة املركز املعرفيةAndrocentrismف طر إ ساء ال بإضافة وذلك ،

جديدة،10املوجودة ومواضيع مصادر يتضمن اص ا املجال شاطات و ساء ال حياة ع ك فال ،

املعرفية طر و ات املقار تحدي إ ودعوا حاولوا ن سو ال من ما م قسما أن كيف سابقا رأينا ولقد

كمثال(ائدةالس ا) العقالنية وطرح ا بذ ب ال ا داخل ة. من سو ال عمال أغلب أن سون بي يجادل

ساءلت حينما ي الثا املشروع مع السائد: تتطابق تجاه مواضيع سياق ساء؟ ال ن أين

الدولية   .11العالقات

يصب   نا و ة، النظر ناء و لة ي إعادة تمثلت الثالثة طوة سا ا ن ب التمي ) Sex(ح

ندر يقية) Gender(وا م ة الرؤ عكس فع طبي/حاسما، بيولو كمعطى س ل الوضعية

ي أساسھ) أن/ذكر(ثنا ع تنقسم والذي خية، التار الناحية من طارئ إجتما بناء و ندر ا فإن

ة وأنثو ة ور كذ والتوقعات ات، السلو ات، و فا12ال إنھ، طبيعيا، معطى س ل تار كبناء ندر

ة يو ب خاصية ولكن لألفراد، خاصية س ياة- ل ا ل يجة بالن جتماعية، ياة ل مؤسساتية

مجندرة   ).    gendered(جتماعية

س في غر مارتن منMartin Griffithsيقول الرغم وع ن العشر القرن من يات الثماني ح أنھ

ال ةنجازات نظر ندر ا دور أن إال خرى، جتماعية العلوم نوثة يم مفا ا حقق

امل بال وال مج بقي ا وتطبيقا الدولية ا13العالقات وج ال نتقادات من ول الزخم ان فقد ،

ال لتحدي ا موج ندر، ا ع من ي عا وه اعت الذي الدولية، العالقات قل ون سو اتال شو

التحليالت من ساء ال ا ف بعد س ال الطرق ع الضوء وإلقاء الدولية العالقات مادة ساسية

العال من و الدو السيا قتصاد و بالدولة اصة   .ا
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ما، بي الفروق وكذلك واملرأة، بالرجل املنوطة دوار و التقسيمات أن فكرة ع ندر ا فلسفة تقوم

ا وللذكروح ا لنفس ن ونظـرة ، ولألن لنفسھ الذكر بنظرة املتعلقة ار ف و ل... لتصورات ، إ

ه غي يمكن التا و مصطنـع ذلـك ل أن أي السائـدة، اره وأف وثقافتـھ املجتمع صنع من و ذلك

تماما ع. 14وإلغاؤه أنھ إ باإلضافة عنيف، قوي، أنھ ع للرجل نظر ففتقليديا املرأة أما ي، قال

كمعطى الصفات اق وإ يف التص ذا ع ضون ع ون سو ال لكن وعاطفية، حنون، سلبية،

ما إل ينظرون وإنما نوثة(طبيعيا، و ورة إجتماعية) الذ   . 15كبناءات

التحليل ون سو ال ندري "استعمل ساسية" ا يم املفا املوجود التح لكشف

وإنماالعالقات ة، النظر تطبيقاتھ فقط يحدد لم التح ذا أن وا واعت من، و القوة مثل الدولية

الدولية العالقات ممارسة صعيد ع محددة نتائج لھ   . 16انت

ع أقل بدرجة ركزوا س"لقد ع" ا أك درجة و يقي، إم ندر"كمتغ كنمط" ا

دن تزو تكمن ندر ا مية فأ ، نتصرفتحلي كيف إ باإلضافة نفكر كيف بمعرفة املحصلة،. ا

الثالث املشروع إ ي الثا املشروع من ندر–التحول ا إ س ا من التحول التحول–أي يتضمن

إ" ضافة"من يقيا التفك"إم   . 17تحليليا" إعادة

ا وم مف من انطالقا الدولية العالقات ة نظر بناء إعادة نإن سو ال من اقتضت حسب–ندر

سون التالية–بي النقاط ع از   : رت

بالضرورة -1 نوثة حول دعاءات أن ع وتحليلية ة يو ب وسيلة ندر ا إ النظر

ن اجتماعي بناءين ما أل ورة، الذ حول نادعاءات ابط ة. م ور الذ شاطات وال الرجال فدراسة

ساء ال دراسة التتطلب الدولية للعالقات ة سو ال ات املقار فإن املع ذا و ة، نثو شاطات وال

الرجال عن ومعرفتنا نظرتنا غ وإنما ساء، ال عن شياء عض فقط نا ات. تخ املقار تصبح نا و

الدولية العالقات ة لنظر سبة بال امشية ال ة مركز ة سو  .  18ال

ب -2 وسيلة ندر ا إ والتواصالنظر التصوري عاملنا يتخلل ندر ا أن ع وتحليلية ة يو

ة وتقو ز عز إ فامليل ابط، وال اركية بال يتم ندر ا ألن سياسية، اسات ع ا بالضرورة لھ والذي

ة نثو الصفات حساب ع ون سي حتما ة ور الذ  .19الصفات

ع -3 وتحليلية ة يو ب وسيلة ندر ا إ اتالنظر النظر عض وح التفك طرق أن

وري الذ باإلنحياز توصف أن يمكن اصة ،(ا شك صارم، ، ك ، واق ي، عقال ، موضو مثل

أن...)عل يجب التفس ومصداقية فعالية ذات ات النظر ون ت ي ل سا التحدي فإن وعليھ ،

الت ة ور الذ الطرق عززت كيف مسألة بجدية واملعرفةتأخذ  .   20فك
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استخدام إ ماسة بحاجة م الدولية العالقات منظري أن إ ون سو ال يخلص عدسات"إذن

ندر الدولية" ا العالقات وتنظ دراسة حول التفك إعادة أجل   .من

ة-3 سو لل ة النظر ات املقار   تنوع

الق   اية مثلت ة سو ال يم املفا أن س في غر مارتن بحاثيقول من حقال ن العشر رن

حيان من كث والتناقض والتعقيد بالغ سم ا الدولية العالقات تقدم21دراسات ال ف ولذا ،

العالم حول مة م واحدة ة عاد(Coherent World View)رؤ متعددة تعب22بل و ،

ا دف نقدية ة نظر من واسعا مدى تضم مظلة س في الدوليةغر العالقات ندر ا   .دراسة

حول   اتفاق يوجد ال أنھ إال سوي، ال للفكر لة املش ات واملقار يم املفا نوع ب قرار ورغم

ا سميا ح أو ا عدد أو ا يف وأخرى. تص ة، جذر وأخرى الية، لي ة سو وجود يرى من ناك ف

حداثية عد وما ماركسية، عد وما ماركسية، ...،23ماركسية، ة سو إ ا صنف من ناك و ، إ

الية ورادي اكية، واش الية، لي ة سو الثقافية،. و السوداء، ية، البي ة سو ال آخرون ا إل وأضاف

سون. 24الوجودية بي إSpike Petersonسبايك ا عد: قسم وما الية، رادي ماركسية، الية، لي

سيلف. 25ولونيالية قدمت ا دور للعالقاتSylvesterسو ة سو ال ات للمقار ما م يفا تص

عمل من مستفيدة ةSandra Hardingالدولية، سو ال ات تجا مختلف ن ب بالتمي املتعلق

يف التص ذا تمثل الدولية، العالقات لفحص للمجتمع ا النظر: نظر ة وج ية، التجر ة سو ال

ا عد ما ة سو ال ة، سو ترو. 26داثيةال وي جا تھ ج أو  Jacqui Trueمن أشكـال ثالثة ن ب م

الدولية العالقات حول سوي ال الفكر من   :27أصناف

ية -1 التجر ة سو و: ال ساء ال ع استغالل/تركز ندر"أو العالقات" ا تجر كبعد

 .الدولية

التحليلية -2 ة سو ستعمل: ال ندر"و لكش" ا نظري صنف أو اكنمط التح ف

وري( للعالقات) الذ ة ر و ا السمات وتفس وتوضيح الدولية، العالقات يم مفا املوجود

 .الدولية

ة -3 املعيار ة سو للتغ: ال ة املعيار جندة من كجزء التنظ لعملية اس ع ا و

جتما و  .السيا

إ سبق، عما مختلفا يفا تص قدم فرج محمد أنور نما ةب سو بحثية تيارات ثالثة بوجود يرى ذ

تتمثل اضر، ا الوقت الدولية العالقات   :28أساسية

الدولية -1 العالقات حقل حول تحدثت ال القصص  .مراجعة
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والسلم -2 رب ا حول سردت ال ى الك ايات ا النظر  .إعادة

والتنمية -3 املرأة انة وم دور تقييم إعادة ع ك وناتھال وم الدو  .النظام

س أو سيا اتر و سميث يف س من ل قدمھ الذي يف بالتص  Steve Smith andونختم
Patricia  Owensأساسية ات مقار خمس إ ا قسما ة: حيث سو ال الية، اللي ة سو ال

ع/املاركسية ما ة سو ال داثية، ا عد ما ة سو ال ة، سو ال النظر ة وج اكية، ولونياليةش ال   . 29د

شمل ألنھ املختلفة، ة سو ال ات املقار من ة مقار ل تضمنتھ ما تفصيل يف التص ذا سنعتمد

السابقة يفات التص تقاطعات يجمع   .وألنھ

الية-3-1 اللي ة سو   Liberal Feminismال

رت   ظ الدولية، العالقات حقل ة سو ال ة النظر امات س أو منمثلت يات الثماني

ية التجر ة سو بال كذلك عـرف و ن، العشر ن. القـرن الي اللي ن سو ال جانـب مـن محاولة ـي

السؤال قوي ل ش و طرحن حينما املخفي ساء ال بصوت السياسة: للمطالبة ساء ال انة م أين

شاط30العاملية؟ ال ا لعب ال املختلفة دوار عرض العالموكذا قتصادية للقوى قتصادي

ن مي وأ ن قدرا وإثبات ساء ال دور بإبراز ع ساطٌة ب ا إ عامة، بصفة الدول ن ب التفاعالت و

متعددة   . 31مجاالت

الفكر   العام ا معنا عن يختلف الية لللي ومع وما مف تجاه ذا أنصار يقدم

ا اللي ي الغر ساسيةالفلسفي الوحدات أن وم مف من ينطلق ة سو ال إطار ا فمضمو ،

حقوقا ون يمل التا و سـاء، و رجال إ بيولوجيا متمايزون فراد ؤالء و فـراد، املجتمع

ة ساو ل. م ون ت أن وجوب ا أقوى من واحدة سوقون ن الي اللي ن سو ال فإن عليھ ناء و

قوق  الرجالا مع ة ساو م بدرجة ساء لل قدو. 32مضمونة الدولة أن كيف ة رؤ ستطيع نا

اصةgenderedٌجندرت ا امللكية وحق ت، التصو حقوق مثل يم املفا عض خالل   .إ...من

القوة   من ت وأقص املرأة ا عدت أ ال الطرق إ ينظرون كذلك اليون اللي ون سو ال

ام ا دور لعب كبومن ل ش ساء ال دت يّ قٌ كيف مسألة فحصون و ، السيا شاط ال ال

ل تجا تم وكيف ل، ك السياسية ياة ا ع تأث ا ل ال مة امل شياء عض عمل جدا

ذلك ل مال   .وإ

السؤال   طرح من ساطة ب انطلقنا إذا أنھ اينلوي ثيا سي تقول السياق ن: ذا أين

فإننا ساء؟ باإلضافةال العاملية، للسياسة سبة بال ن مي وأ ن حضور ة رؤ ع ن قادر ون سن

البيولوجية ن ألدوار حتمية يجة ن ذلك اعتبار عة بذر ا م ا ن إقصاؤ تم ال الطرق إ
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رات. والطبيعية عا أو املعامل، يدة ز بأجور العمل سواء ة مركز أدوارا ساء ال لعبت ن ول

الدوليةالقواعد ة النظر ا طبع ال تفاقية الصورة فإن ن، للدبلوماسي كزوجات أو ة، العسكر

أقل ا أ ع ا إل ش ا فإ ا فت اع وإن وح مات، املسا ذه ل بتجا قضت التقليدية

الدولة رجال وأفعال شاطات من مية  . 33أ

ال  عارض ال ية واملن ستمولوجية الناحية مبادئمن توظيف اليون اللي ون سو

من" العلم" ل ل املختلفة شاطات ال من والتحقق إستكشاف ية التجر ھ ومنا الوضعية

الدولية العالقات ميدان ساء وال التقليدية. 34الرجال ات والنظر الدراسات تحدي يحاولون م إ

ا قدرات إلثبات ا ذا ية واملن املعرفية طر للسياسةباستخدام أفضل م ف تقديم ساء ل

  .الدولية

فالعديد   ا، نفس ة سو ال داخل من النقد من لكث تجاه ذا عرض لقد قيقة ا

اعتبار ع القائمة الية اللي ة سو ال ا قدم ال يم املفا رفضت خرى ة سو ال التيارات من

السياسية باألحزاب عالقة لھ عام شاط ك االسياسة داف أ وقصر ملانات، وال الضغط وجماعات

، و ة سو ال جيال ا أجل من افحت ال واملدنية السياسية قوق ا من املرأة ن تمك ع

السلطة مواقع ساء ال أعداد ادة ز كيفية م م حصروا ن الي اللي ن سو ال فإن التا و

  . 35العامة

املاركسية-3-2 ة سو    Marxist/Socialist Femenismاكيةش/ال

القوى   تلعبھ الذي اسم وا الكب الدور ع تركز السابق، لإلتجاه املباشر املنافس

ة سو ال مس أحيانا تأخذ ة املقار ذه ساء، ال حياة ل ش تحديد ا م قتصادية خاصة املادية،

   Materialist Femenism.املادية

س   لل سبة يوجدبال الرجال مع ساء ال أو املرأة مساواة ال ب س فإن ن املاركسي ن و

إسقاط ق طر قدما امل من بد ال فإنھ للمرأة ة ساو م معاملة ولتحقيق ، الرأسما النظام طبيعة

الرأسمالية ع قد. والقضاء املرأة وظلم اد اضط أن إ ون ش م فإ اكيون ش ون سو ال أما

الحصل م فإ ذلك و أيضا، اكية ش املجتمعات ح واستمر الرأسمالية قبل ما املجتمعات

تحملھ من بالرغم فقط، الرأسما النظام مساوئ إ ساء ال عاشتھ الذي املأساوي الوضع يرجعون

الالمساوا وضع تحديد مؤثر ل ش م سا ماديا با س يضيفون وإنما ذلك، ة كب الذيسبة ة

ي ر البطر النظام و و أال املرأة، شھ ول. 36)بوي (ع اد ضط مصدر الرأسمالية انت إذا إذن،

معا ة بو و الرأسمالية يرونھ ن اكي ش ن سو ال فإن ن، املاركسي ن سو لل سبة   . بال
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للسياسة   ة معيار ة نظر معا اكيون ش و املاركسيون ون سو ال عقدم ركزت العاملية،

تكن وضع إ ساء ال بوي والنظام العال الرأسما النظام ا بواسط يقود ال النماذج داف اس

الرجال مع ات ساو م غ   . 37فيھ

عد ما ة سو ال توجھ مع عيد حد إ يتقاطع قيقة ا النظري التوجھ ذا و

ي خاصا بصارا اس يقدمان إذ ولونيالية، عال املتباينة اتھ وتأث قتصادي العالم طبيعة من نطلق

املاركسية ة سو ال تقد ت ولونيالية ال عد ما ة سو ال لكن ساء، ال أو/وضع ا اض اف اكية ش

النظام أن كيف ة رؤ من بدال الزمن، مرور وع العالم أنحاء افة بوي النظام شابھ ب ا سليم

ي نفسھ التقاطعبوي نقاط ب ي أنھ وكيف ة، ور الذ يمنة لل العاملية ة التجر خاطئ ل ش ض ف

مثال اللون ب س سواء حد ع ساء وال الرجال ما ل عرض اللذين اد ضط و   . 38للظلم

رفضا داثة ا عد ملا جتماعية ات النظر ن اكي ش ن سو ال من الكث يرفض املقابل و

ا أل يجادلامال، م عض إن بل ة، ور الذ يمنة ال وإزالة اكية ش تحقيق ضد عمل م اعتقاد

ن ب والالمساواة الطبقي للتفاوت ة يو الب سباب تحليل انية إم ح علينا تنكر داثة ا عد ما بأن

املارك سوي ال املشروع إلنجاز ا خذ يمكن ال لذلك ن، س ا. ا حقيقة ا إإ س ال

ن املشروع ذين أساس ض   .     39تقو

ة-3-3 سو ال النظر ة   Stand-Point Femenismوج

دراسة املحددة ساسية النصوص تفكيك محاولة من تجاه ذا اب أ ينطلق

قل ا سادت ال النقاشات مجموع املوجودة ة ندر ا نحيازات وكشف الدولية، العالقات

قيامھم شاء. 1919نذ إ من ن تمك السياسية ياة ا امش ع ساء ال ة خ بأن جادلون و

السياسة م لف مة م بصارات اس تقدم وال جتماعية، املسائل حول ن خاصة منظورات

  . 40العاملية

عطي ال ساء ال لتجارب املادية الظروف ع از باإلرت املعرفة بناء إ يدعون صورةإذن

من أفضل ل ش مون يف ما غالبا والتمي اد ضط عانوا من أن طاملا العالم، عن اكتماال أك

دقة وأك ومتنوعة مختلفة تصورات تقديم ن ا بإم ساء فال وعليھ م، اد اضط مصادر م د ضطِ مٌ

تحكمھ ال والقواعد العالم وس عمل كيفية نماذ41حول بناء انية إم ثم ومن ة، ونظر تحليلية ج

الدولية العالقات ملسائل بديل م ف أو تفس إعطاء ع   .قادرة

الدولية، العالقات ساء ال دور استعراض ع ركزت قدر ية التجر ة سو ال الدراسات انت وإذا

و  ت ال الطرق إ باه ن لفت تحاول ة سو ال النظر ة وج من املنطلقة بحاث و الدراسات نفإن

ا جندر ة موج ا ذا بحد التقليدية الدولية الدراسات ا   . 42ف
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ا وتحليل ا رؤ تنطلق ال السابقة، ة سو ال ات تجا خالف ع ة، سو ال النظر ة وج

املجتمع من كفئة أو خاصة كطبقة ساء ال تبعية ط تر وإنما ه، غي وكيفيات للمرأة العام الوضع من

أك ن س ج من نبتأث بعي ب املعّرف العام ن وضع فإن وعليھ قتصادية، ن مرتب أو ن مقام من

نظر ة وج يمتلكن ن يجعل ما و س ا ب السياسة) Stand-point(س مجال ن خاصة

السياسة. 43العاملية وأنماط يم واملفا املعرفة أن كيف كذلك ليعت عد فيما طور بصار س ذا و

قد عاملياالعاملية معيارا تمثل ال ف ولذلك ة، ور الذ ة وا وري الذ السلوك معيار ع ندت اس

موقفا أو معيارا بل شامال، صوصيةStandardأو ا   .عا

ا جذر سيغ ساء ال نظر ة وج خالل من العاملية السياسة إ النظر بأن يجادلون م ف لذا

للعالم منا   .ف

ا-3-4 عد ما ة سو                      Post-Modern Femenismداثيةال

من  واسعا مجاال غطي ا أ كما فھ، عر الصعب من مصط ا أ ن كيو رت رو ا ع يقول

اردينغ و سيلفس لـ سبة بال لكن ا، تح ة املنضو ات فإنSylvester and Hardingتجا

ا ر تصورجو أو وم مف مقاومة إ دعوا و ك، الوحيدة"مش يحة ال العال"أو" الرواية " املنظور

بيض الرجل يقدمھ الذي   . 44مثل

خاصة   ن، يو الب عد ما أعمال من ا كث واستفادوا موا استل داثيون ا عد ما ون سو ال

و  س ا ن ب التمي انتقدوا حيث ندر، ا وم مف السابقةتحليل ات النظر وجدتھ الذي ندر ا

أدوار حول التفك َجِندرة/مفيدا ٌ امل يم املفا تحليل و العاملية، السياسة ساء وال الرجال حياة

ا ذا حد العاملية التقسيم. 45للسياسة م رفض م" امرأة/رجل" و" أن/ذكر" إن اعتقاد إ ند اس

مقص ل ش دف و مصطنعا ونھ أوب م ف ع فاظ ا التا و افئة، مت غ عالقات س تكر إ ود

للعالم وري ذ   .  46تصور

ذلك،   مع م فإ طبيعيا، معطى و س وا ، اجتما بناء و ندر ا بأن م سليم ورغم

منا بف شدة يتأثر البيولوجية وللفروقات س ل منا ف بأن يؤكدون م، مفكر من عدد جادل كما

ندر، ندرل ا كما كذلك اجتماعيا مب س ا فإن سيلال. وعليھ كي ن يل تجادل الشأن ذا

Helen M. Kinsella م فف ندر، ا عن س ا أسبقية فرضية عن الدفاع جدا الصعب من بأنھ

باإلختالف عنيھ ما حول ة كب بصورة عتمد مثال ا ختالف و س أو: ا امل، كت ي، كثنا

والسياسةكم القوة عالقات يرتبط ا باإلختالف نقصده ما تحديد فإن وعليھ الطبيعة، عطى

س وا ندر ل يم املفا ذه وتضبط َمِايز، تٌ تج، ت أو. 47ال البيولوجية أجسامنا أن ع ال ذا إن

ذ م ف فإن سيلال، كي ح تق كما باألحرى، ولكن مية، أ ا ل س ل س ا إمحددات يقود العملية ه
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سنة ج عملية خاللھ من تتحقق واقع لق ندر ا مع س ا اشتغال بكيفية متعلقة أسئلة

متجذرSexualizedاص أو معطى ء ك س ل ندر فا للقوة، ومواضيع للمعرفة داف كأ

جتماعية العالقات عن تج و يحدث بل س،   . ا

و    ستمولوجية الناحية الوضمن التوجھ داثيون ا عد ما ون سو ال يرفض ية - املن

وضد الوضعية ضد ا توج باملقابل نون ت و واملاركسية، الية اللي ن ت سو ال من ل ل التجر

ية إلشتاين. 48التجر ن ج محاولة عن نا ديث ا خاللJean B. Elshtainيمكن إعادة"من

ا ل ا" تأو للفكرة الفلسفي قل عموميةل غ مخلوقات ساء ال بأن اunpublicلقائلة سفر ان ف ،

ماركس يغل، روسو، ، مكيافي أرسطو، أفالطون، من بداية السيا الفكر إ...  ع ا قاد قد

ائد م شاف دود"اك ملوضوع" ا ة شر ال جملة49"السيا"املعرفة إلشتاين رفضت ثم ومن ،

وا التمي فكرة سياوتفصيال و ملا ِسمت رٌ ال دود وا   .لتقسيم

الكولونيالية-3-5 عد ما ة سو                          Post-Colonial Femenismال

ندر   وا س، ا الطبقة، يم مفا ن ب التقاطع ع ن ولونيالي ال عد ما ون سو ال شتغل

الع حداث تأث وخصوصا العاملية، السياسة مستوى للعملع ساوي امل غ والتقسيم وطنية

العال السيا  .قتصاد

وقصروا  حصروا الذين ن، الي اللي ن سو ال نقد من سوي ال تجاه ذا مفكرو ينطلق

الديمقراطية، السياسية نظمة ذي الغرب ة ساو م حقوق ساء وال للرجال ون ي أن م مطالب

وضع املقابل لوا ،وتجا العال الرأسما النظام تبعات ب س ي نو ا العالم املزري ساء ال

منظمة قة بطر تحديھ جدا بطيئون اليون اللي ون سو ال ان ومصا. نظام مخاوف أخرى لمات ب

متباينة داف أ تحقيق يمكن ال التا و ا، نفس ست ل العالم با م ونظرا الغرب ن سو ال

م   . 50تماثلةبطرق

لإلستعمار   خضعت ال الدول ساء ال لة مش أن إ باه ن ضرورة إ يدعون م إذن،

سا دف فال التا و ساء، و رجاال الدول ذه مجتمعات ا عان ال العامة لة املش من جزء

الرج جنب إ ساء ال تدمج شمولية نظرة وفق ستعمار تبعات من التحرر التحررو عملية ال

متيازات. ذه ذوي ن، ي الغر ن اديمي ن املثقف نقد ن ولونيالي ال عد ما ون سو ال ى يتوا وال

م نما ب دين، املضط عن والدفاع لم الت ع ن قادر م أ يدعون الذين ساء، أو رجاال انوا سواء

مون س م ف التا و ذلك، يفعلون ال قيقة إا لتضاف الثقافية، يالية م ال ش من ل ش

نوب ا ساء ا م ي عا ال خرى يالية م ال   .أش
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يفاك   س غاياتري الصدد ذا عد Gayatri Spivakوتمثل ما ة سو ال علماء أك

لتفس  والتفكيكية ة سو وال املاركسية ن ب جمعت حيث ن، املؤثر ولونيالية ماضياال يالية م

ستعمار من التحرر أجل من املستمر والصراع   . 51وحاضرا،

مختلفة     أعماال قدمت قد ا ا توج بمختلف ة سو ال أن إجماال القول يمكن

أن ا مفاد ال ساسية الفكرة حول ا بي فيما تتفق ا ولك الدولية، بالعالقات يتعلق فيما ومتنوعة

م م دورا يلعب ندر ربا با املتعلقة القضايا خاص ل ش و الدولية، العالقات س كيفية م ف ا

الدو من أدام. و س معJones Adamجو ة سو ال ات للمقار أساسية خصائص ثالثة يحدد

و صائص، ا ذه ل يقبلون ال قد ن سو ال عض أن افھ  :52إع

سو -1 ال ات املقار ل التحليل، موضوع ناحية خيةمن تار كفواعل ساء ال ع تركز ة

 .وسياسية

ستمولو -2 ساس يتقاسمون ن سو ال ل فإن م، تحليال يديرون كيف ناحية من

ساء ال ة خ إ  .بالرجوع

وصفة -3 ساء ال أن يؤكدون ن سو ال ل ة، املعيار م نظر ة وج ناحية قد" مؤنث"من

ة، فق نظر ات ووج مجموعات خيا تار لت حتميةش ناك فإن وعليھ ا، ف مع وغ ممثلة، غ

الرجال مع املساواة من ممكن قدر أك نحو  .للتغي

تتمثل ة، سو ال البحوث أغلب توجھ ية من داف أ عة أر حددت تيك ا ج  :53من

ة -1 سو أسئلة يطرح سوي ال  .البحث

ا -2 البحث من عاملية وأك ا تح أقل ون ي أن ع  .لتقليديعمل

اسية -3 ع بـ املتعلقة تمامReflexivityسئلة مركز تحتل الباحث  .وذاتية

عتاق -4 وا تحرر كعملية املعرفة نحو ام  .إل

ل ل لكن سانية، إ حقوقية مطالب حيث من عام، ل ش ن سو ال مطالب وتتقارب شابھ ت إذن،

معينة وإيديولوجية فكر توجھ أو  .تيار

الواقعيةالتحدي-4 يم للمفا سوي  ال

تجاه  تمثل ا باعتبار الواقعية ا قدم ال ار ف و يم املفا تحدي ون سو ال حاول

ع معتمدين ا، ف وري الذ التح جوانب وكشف ا تفكيك ع وعملوا الدولية، العالقات السائد

التحليل ومفيدة مة م كأداة ندر م. ا إ م بنقد وا اوتوج بصف من، و والقوة الدولة مثل يم فا

ن الواقعي عند الدولية السياسة ر جو   .تمثل



  المسيلةجامعة /  عديلة محمد الطاهر. أــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 461 -  
 

الدولية، العالقات للتحليل ساسية الوحدة تمثل ا أل الدولة بدراسة ا تمام ا ر ت تيك آن فـ

قل ا أو التخصص ة ر و ا املسألة ألنھ من قدم54و ال الصورة يح ت وألجل الواقعيون، ا

املقدمة الدولية للسياسة الستة املوضوعية املبادئ وصف بإعادة قامت ا فإ ن وم املف ذين حول

ة أنثو بصبغة ا صبغ مع مورغانتو انز طرف   .55من

باختصار   ة سو ال أن يقول ترو وي جا تھ ج وم: ومن الف من مركبة أو معقدة مجموعة

يتم كيف القوة؟ شتغل كيف القوة؟حول ذه ستمر و تدوم وكيف القوة؟ ير وت وعليھ. 56شرعنة

بـ تقليديا ا عل صط اٌ مجال ا ع والتعب ا بناؤ تم ال القوة ال أش يفحصون ون سو فال

اص" ا اصة"أو" املجال ا صدقاء،" (الفضاءات و فراد ن ب العائالت، ن ب البيوت، ...) داخل

ا أش إ عليھباإلضافة صط اٌ بما كذلك ا ع التعب تم ال القوة العام"ل الفضاءات"أو" املجال

ة،" (العامة العسكر القواعد البنوك، ون، التلفز مؤسسات املدارس، املحاكم، وذلك...)نتخابات، ،

يتم كيف وملعرفة والعام، اص ا ن املجال ا ال وأش القوة ن ب ية السب العالقات عملعرفة ا جندر

الدو النظام إ الدولة من املختلفة ا ا   . مستو

للفكر   سبة بال ة مركز قضية ال من قضية ون سو ال ا ناقش ال القضايا ن ب ومن

سائية ال ات ا ا ف بما ة العسكر غ من خرى عاد إدراج يجب أنھ يرون م ف ، الواق

و  من، مضمون لھتحليل وشامل موسع ف عر بناء أجل من ا. 57ذلك ف يختلف ال فالنقطة إذن

عاد شمل ل لألمن عاد املتعدد املضمون فكرة ع ك ال ن الواقعي عن ون سو ال

العسكري  البعد إ إضافة والسياسية والثقافية   . قتصادية

مسائل عة أر بتحديد س جو ادام قام فقد ووعموما الواقعية، ون سو ال ا ف  :  58انتقد

املتعارضة -1 إجتماعية(الثنائيات ناءات و يم كمفا ساء وال الرجال ن  ).ب

الدولة -2 حول الواق اض وري(ف ذ ككيان  ).الدولة

ي -3 العقال الفاعل  .نموذج

من -4 و القوة حول الواقعية يم  .املفا

ينفردوا لم ن سو ال أن س جو يضيفھ ما مملكن و ما وإنما للواقعية، م انتقاد املواضيع ذه

ل ك املجتمع وع ساء ال ع ه تأث واستكشاف ندر ا متغ إدماج و سوي ال للتوجھ سبة   .بال

ش   سا بي و الياس خوانتا من ل حصر ما ج  Juanta Elias and Peterمن
Sutch   يم للمفا سوي ال والنقد التحدي يعناصر فيما الواقعية ا عل تقوم   :ال
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الفكر -1 طرف من واملنافسة العدوان، العنف، يم مفا ع الشديد ك ال ون سو ال انتقد

الطبيعة حول دعاءات عض ع للواقعية م م ف ارتكزوا مورغانتو انز مثل فكتاب ، الواق

ة شر عنيفة(ال تنافسية، تحدو )أنانية، ن سو ال لكن ن، سائل م الفكرة ذه الذي: ا سان و من

السلوك؟ ذا ل نموذج  .59و

العالقات -2 ات نظر أغلب طرف من تقليديا الدولة ا مت فٌ ال الطرق ون سو ال يتحدى

الدول بھ تقوم ما نتاج الدولية السياسة أن ض يف السائد فاإلتجاه الواقعية، ا رأس وع الدولية

فيم السيادة اذات بي ش. ا كما الدولية Jill Steansلكن للسياسة سيط ال ل الش ذا مثل فإن

ك ال للواقعية التقليدي فامليل ة، سو ال بصارات س ا قدم ال سس من العديد مع يتعارض

يجع التا و الدولة، داخل شياء بھ تحدث الذي املدى ب ي الدول ن ب العالقات ع منالبحت ل

الدو الواقع دراسة مية أ ذات وغ منفصلة املح الواقع ندر ا عالقات ذلك. 60دراسة ومع

قيقة ا تخفي ا جندر محايدة ا أ أساس ع الدولة حول املقدمة يم املفا أن إ ون سو ال أشار

ندر ا مساواة ال مأسسة ع عملت الدولة أن ا Gender Inequality كيف ل يا خالل من

السياسية ا وممارسا وقراطية والب ديثة. القانونية ا الدولة شكيل فإن ذلك، من ذات"وأك

مة" السيادة ار بأف يرتبط الدولية ش The Nationالسياسة وكما مستقلة، سياسية وحدة

أمثال العلماء من القومية Yuval, Davis and Anthiasعدد درجةفإن ع إيديولوجيا

من ندرة"عالية الدور"ا حول اضات ف من عددا وتضمنت عشر، التاسع القرن رت ظ ،

املجتمع واملرأة الرجل من ل ل سواء. املناسب املرأة لھ عرضت الذي قصاء عن سون بي ع ولقد

بالقول  مة بناء أو الدولة من: "بناء س ل ساطة ب تفسإنھ بدون الدولة قوة تفس املمكن

ا م للمرأة املنظم  .  61"قصاء

غرار -3 فع وضعية، منا اختارت ال ديدة ا للواقعية خصيصا ت وج انتقادات ناك

أن يمكن ال الدولية العالقات حول املقدمة ات التفس أن ن سو ال من العديد يرى ن داثي ا عد ما

موضوعية قة بطر القيمتتم من لتأث. 62وخالية تخضع اجتما بناء ن سو ال حسب فاملعرفة

للمنا سبة بال نفسھ مر و ال، ش من ل ش بأي حيادية ون ت أن يمكن ال التا و ندر، ا عامل

املعرفة إ الوصول  .املستخدمة

الد -4 العالقات ات نظر د التجر مستوى حول مخاوف ون سو ال تفعلھأثار مثلما ولية

القيم إعالء حول تمحور تخصصا دت ولّ الدولية العالقات الوضعية ات فاملقار ديدة، ا الواقعية

اليومية" العلمية" ياة ا ع الدولية السياسة ا تؤثر ال بالطرق تمام من بدال املوضوعية،

السلو . 63للناس عد ما تھ وج الذي النقد شبھ النقد ذا او م ا حينما للسلوكية العلم كية بفصل

بفكرة س ما أو املجتمع عن البحت"وعزلھ  ".   Pure Scienceالعلم
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ال ا أ يان وت الواقعيون، ا قدم ال يم املفا ة ور الذ نحيازات كشف ة سو ال حاولت إذن

ت ا أل وذلك الدولية، السياسة فـي جري و يحدث عما بصـدق نا ة–بتخ وممن منظمة قة بطر

املجتمع– من ا كب قطاعا ناك أن باختالف-حقيقة السياسية التفاعالت ما م دورا يلعب

ا ال وأش ا ا ساء–مستو ال اسمھ ق وأٌ مش ٌ. 

سوي -5 ال الفكر وانتقادات   مآزق

مم   أك م يفرق ما أن ة سو ال ات للمقار ت وج ال نتقادات ن ب عدممن أي م، يجمع ا

ستمولوجيا، ا أنطولوجيا، الدولية العالقات حول وموحد م م تصور تقديم ع ن سو ال قدرة

العمليات وس ا وفواعل الدولية العالقات وطبيعة لواقع محددا توصيفا يقدمون م فال يا، ومن

ن الي اللي ن سو ال ن ب ختالف بمثال خذ نا ستطيع و ا، مف وال ن، اكي ش ن سو وال

وم فلسفي كإطار الوضعية ب ت ية التجر ة سو ال أن نرى حينما يا ومن ستمولوجيا ا يتفقون

للبحث يا ومن فلسفيا إطارا الوضعية عد ملا ن حداثي عد املا ن سو ال تب مقابل إذن. للبحث،

سوي  ال التيار ا عان ال املشكالت واملأو الفكري التمزق ذا   .و

جميع   من املجتمع بناء إعادة ع املرتكزة خالقية من بنوع ن سو ال جميع ام إل إن

ن الباحث من العديد نظر و ل ساء وال الرجال ن ب املساواة من أسس وفق ة واملعنو املادية جوانبھ

املثالية إليھ تدعوا بما ي. 64أشبھ ال ؤالء أنفوفق ت تث ال خ والتار الواقع حقائق ع القفز مكن

سواء حد ع سان و الطبيعة ضروب من ضرب والفروقات   . التمي

تتمثل   ن سو ال ن الباحث أمام مستمرة لة مش ناك ل ر ز ليندا و ارول سوزان حسب

خ عتبار ن ع تضع بديلة يقية وام ة نظر نماذج ر تطو عكيفية ن، نظر ات ووج ساء ال ات

ة، ج من ساء ال لصا ن س ا ن ب ختالفات إنتاج إعادة من كال نفسھ الوقت تتجنب أن

ساء ال ن ب جتما التنوع من. 65وطمس والتحّرر روج ا انية إم و ن سو ال دد ي الذي فاملأزق

وكذا ة، أنثو ة مركز للوقوع ة ور الذ ة ااملركز ومطال ا أوضاع كفئة ساء ال اعتبار خطأ الوقوع

وموحدة متماثلة ذلك تحقيق ووسائل ا داف وأ ا وطموحا ا   . وتصورا

ا   بي الصراع بوابة من املرأة قضايا ة مقار خطر عن مصطفى ند تتحدث نفسھ السياق

إحاللية ون فت ا مدا الصراع ذا نتائج تأخذ ما فلر الرجل، ن عضو لھ تروج ما و و عزالية، ا أو

التخلص غية ساء ال ع قاصرة مجتمعات خلق إ ا دعو من الية، الرادي سوي ال الفكر أوساط

وري الذ ر الق   .                  66من

ما بأن ل ك النقدية ات للمقار املوجھ النقد ة سو ال ات املقار ع يصدق أنھ القول يمكن خ

الدوليةيجمع العالقات السائد تجاه رفض فقط يتمثل  . م
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وامش   :ال
یعارض العدید من الكتاب جمع إسھامات المفكرین النسویین ووجھات نظر النساء في مجال السیاسة  1
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