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تعج الشغخية الشدؾية االساس الفكخي لمعجيج مؽ االنذظة التي تقؾـ بيا الفؾاعل 
ة. لحلػ يخـو البحث دراسة مدألة مجى تعاطي السقاربات الفكخية في الدياسة الجولي

في العالؼ مع السخأة. تشظمق الجراسة مؽ فخضية مفادىا تعاعؼ الخؤية الجولية التي 
تخى: أدى استبعاد الشداء لسجة طؾيمة مؽ الدمؽ الى تفخد الخجاؿ في صياغة الذؤوف 

لذؤوف العامة والسذاركة الدياسية، قاد الجولية، لحلػ كمسا زاد تفعيل دور الشداء في ا
ذلػ الى تحقيق االمؽ والدالـ. ويكسؽ ىجفيا في تؾضيح العالقة بيؽ االمؽ والشغخية 
الشدؾية والتؾسع في وضع االليات واالستخاتيجيات مؽ الجوؿ والسشغسات الجولية 

في ومؤسدات السجتسع السجني العالسية، التي تيجؼ الى استتباب االمؽ والدالـ 
 9109العالؼ، والتخكيد عمى االستخاتيجية االمخيكية عؽ السخأة والدالـ واالمؽ لعاـ 

 بؾصفيا انسؾذجًا لمجولة التي تعسل عمى تؾعيف التكامل بيؽ الشغخية والتظبيق. 
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     Feminist theory has been regarded as an ideological basis 

for many activities which carried out by actors in international 

politics. Therefore, the research intends to study the issue 

related to how the global intellectual approaches deal with 

women. The study based on the hypothesis that international 

vision about women empowerment has grown, which focuses 

on: the exclusion of women for a long time led to make men 

shaping international affairs alone. Thus, when increasing the 

role of women in public affairs and political participation, this 

leads to achieving peace and security. It aims to clarify the 

relationship between security , feminist theory and enlargement 

of mechanisms and strategies by countries, international 

organizations and global civil society institutions, which try to 

establish security and peace in the world. Also, it focuses on 

the US strategy on women, peace, and security for 2019 as a 

model for a country that seeks to employ the integration 

between theory and practice. 

Keywords: Feminist Theory; American Strategy; Women 

Empowerment; Gender. 
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 مقدمة 
عيؾر طخوحات ومقتخبات فكخية تحاوؿ انساط التفكيخ خ في تخافق مع التغيّ 

القخار في مختمف  عصشعسمية تمسذ دور ومكانة السخأة في التفاعالت الدياسية و 
جؾانبيا، ال بل تحاوؿ وضع مجسؾعة مؽ الفخضيات والخؤى حؾؿ حجؼ الجور الحي 

ومجى تقبل وتبشي الظخوحات التي  تذييج الدالـ واالمؽ،ية تؤديو السخأة في عسم
 ـ في القخف الحالي. أقجمتيا وتقجميا سؾاء في القخوف الساضية 

 لسا تقجـ، االمؽ مبتغى االنداف، ولؼ يتجدج في الخجاؿ دوف الشداء، تكثيفاً       
، مع السخأة  العالؼالسقاربات الفكخية في  يخوـ البحث دراسة مدألة مجى تعاطيلحلػ 

. مع التخكيد عمى دراسة وتحميل االستخاتيجية االمخيكية عؽ السخأة والدالـ واالمؽ
ال سيسا الستعمقة بجور  السقاربات التي يتؼ استشباتيا في عقؾؿ الجساعات االجتساعية

 مفاليؼ ما بعج الحجاثة. و السفاليؼ الميبخالية، و  ،السفاليؼ الؾاقعية السخأة ىي نتاج
مؽ مختكدات  اً تشبثق مؽ استجالء مكانة السخأة بؾصفيا مختكد  :بحثأهًيت ان

تحقيق االمؽ والدالـ في العالؼ وفق الخؤى الجولية مؽ خالؿ تتبع مدارات السقاربات 
الفكخية لمشغخية الشدؾية التي تخى بأف الشداء أكثخ مياًل الى اتخاذ قخارات الدالـ مؽ 

في الدياسة الجولية اتخحىا الخجاؿ وليذ  قخارات الحخب؛ ألف أغمب قخارات الحخب
الشداء، فزال عؽ تقجيؼ رؤى تحميمية في االستخاتيجية االمخيكية عؽ السخأة والدالـ 

 لمسقاربات الفكخية لمشغخية الشدؾية. اً عسمي اً ، بؾصفيا تظبيق9109واالمؽ لعاـ 
اؿ ىؼ الخج"حادية الجانب والستسثمة في أالشغخة  عمىتختكد  :اشكانيت انبحث

وعادة ما تكؾف  ،نيؼ يستمكؾف الخؤية الؾاسعةواالمؽ أل االقجر عمى صشاعة الدالـ
وبالسقابل ، " بجأت بالتخاجعكثخ مؽ العقالنيةأالقخارات التي تتخحىا السخأة عاطفية 

يخى دعاة الشؾع االجتساعي باف "الخجاؿ استأثخوا برشاعة القخارات التي تقخر حالة 
لسجة طؾيمة ارة الحكؼ والذؤوف الجولية وتؼ استبعاد رؤية الشداء االمؽ والدالـ في اد
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كل ما تقجـ ُيسثل اشكالية تحتؼ الزخورة  ،، بيشسا ُىؽ أكثخ مياًل الى الدالـمؽ الدمؽ
 العمسية معالجتيا في متؽ البحث.

ومؽ ىشا، يخد التداؤؿ اآلتي: ما مجى تعاعؼ الخؤية الجولية التي تخى بأف       
وعميو تشبثق االسئمة  لدالـ في العالؼ؟امل مؽ عؾامل تحقيق االمؽ واالشداء ع

مكانة األمؽ في الشغخية  ماىؾ جؾىخ الشغخية الشدؾية؟ ماىيالفخعية اآلتية: 
الفكخية لمشغخية الشدؾية؟ كيف  بساذا تتجدج مغاىخ تبشي السقاربات ؟الشدؾية

في عسمية الدالـ واالمؽ جدجت رؤية الؾاليات الستحجة االمخيكية لجور الشداء ت
ىسيا: أ لعل مؽ  الفخعية ومؽ ىحا السشظمق تؼ وضع مجسؾعة مؽ التداؤالتالعالسي؟ 

حج االسباب الخئيدة النتذار الشداعات وتعاعسيا في العالؼ يعؾد الى استبعاد أىل اف 
الشداء مؽ السذاركة الدياسية وعسميات صشاعة القخار ومسارسة دورىؽ في تذخيص 

ف الشداء أواقترار ذلػ عمى الخجاؿ ؟، ىل السية السختمفة التحجيات العومعالجة 
 ة مشيا الى الحمؾؿ غيخ الدمسية؟كثخ مياًل الى الحمؾؿ الدمسيأ

السقاربات الفكخية  وفقىل يسكؽ لديادة اشخاؾ السخأة في العسميات السجتسعية     
ىل  مشية؟ميات األوالعس الدالـ ف يؤدي الى تعديد دورىا فيألمشغخية الشدؾية 

العادات والتقاليج والسؾروثات العقائجية اضفت سسة الثبات عمى مكانة السخأة لسجة 
مؽ في واأل الدالـ طؾيمة مؽ الدمؽ؟ ماىي االدوات التي يسكؽ مؽ خالليا تجحيخ

 ال يتجدأ؟ االمؽ كل  الدالـ و عقؾؿ الشداء، وتجحيخ فكخة اف 
تخى: أدى تعاعؼ الخؤية الجولية التي  مفادىامؽ فكخة تشظمق  :فسضيت انبحث

استبعاد الشداء لسجة طؾيمة مؽ الدمؽ الى تفخد الخجاؿ في صياغة الذؤوف الجولية، 
كمسا زاد تفعيل دور الشداء في الذؤوف العامة والسذاركة الدياسية، قاد ذلػ لحلػ 

 في العالؼ.  واالمؽ الى تحقيق الدالـ
بيؽ الشغخية الشدؾية ومجى االيغاؿ في في تؾضيح العالقة  يكسؽ :هدف انبحث

وضع االليات واالستخاتيجيات مؽ قبل الجوؿ والسشغسات الجولية ومؤسدات السجتسع 
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السجني العالسية، التي تيجؼ الى استتباب االمؽ والدالـ في العالؼ، ال بل تعكذ 
العالسي،  لؤلمؽمجى تبشي افكار الشغخية الشدؾية وتظبيقيا عبخ تبشي رؤيتيا 

 أنسؾذجاً والتخكيد عمى االستخاتيجية االمخيكية عؽ السخأة والدالـ واالمؽ بؾصفيا 
 لمجولة التي تعسل عمى تؾعيف التكامل بيؽ الشغخية والتظبيق. 

تؼ استخجاـ بيجؼ االستكذاؼ العمسي لمغاىخة مؾضؾع البحث  :يُهج انبحث
، ومشيج تغيخاتياالحي يرف الغاىخة بكل م يج الؾصفي: السشيؽ اساسييؽ ىسايجمش

 .الحي يعتسج بذكل كبيخ عمى السجخالت والسخخجات التحميل الشغسي
مباحث، فزاًل عؽ السقجمة  أقتزى البحث تقديسو عمى ثالثة :هيكهيت انبحث

 لمشغخية العالسية الفكخية السقاربات والخاتسة التي ُذكخ فييا أىؼ الشتائج، يتشاوؿ االوؿ:
، بيشسا مالية الشغخية الشدؾية: درس االوؿ الثة فخوعث ، اذ تؼ تقديسة عمىالشدؾية

 الشغخية في االمشية السقاربات وأما الثالث فكذف .الشؾع االجتساعيتشاوؿ الثاني 
 االمشية الفكخية السقاربات مجاخل تجحيخبيشسا تشاوؿ السبحث الثاني:  . الشدؾية
البخامج العالسية مظالب، االوؿ درس  ةمى ثالثعوتؼ تقديسو  ،الشدؾية لمشغخية

لمسشغسات الجولية، والثاني تشاوؿ الخؤى العالسية لسؤسدات السجتسع السجني الجولية، 
 وركد الثالث عمى رؤية الفاعل الخئيذ "الجولة" لسالية تسكيؽ السخأة في العالؼ.

 والدالـ السخأة  عؽ االمخيكية االستخاتيجية مقاربات التعامل مع وحاوؿ السبحث الثالث
 الستخاتيجيةل الفكخية السقاربات، تشاوؿ االوؿ مظمبيؽ، اذ تؼ تقديسة عمى االمؽ

 مقاربات تظبيق دالالت، بيشسا تسثل الثاني في والدالـ واالمؽ السخأة  عؽ االمخيكية
 . مؽواأل والدالـ السخأة  االمخيكية االستخاتيجية
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 املبحث االول: املقازباث انفكسيت نهُظسيت انُسىيت
ي السفاليؼ والسدمسات كشت الجراسات االمشية مؽ تحقيق التحؾؿ فتس       

 مؽ، واستظاعت السقاربات االمشية الؾاقعية والميبخالية وما بعج الحجاثةلسؾضؾعة األ
مؽ، وابتكار مجاخل ججيجة تتشاسب مع متغيخات ومجرسة كؾبشياغؽ تجحيخ مالية األ

 اً وؿ الشغخية الشدؾية بؾصفيا نتاجوالى جانب ما تقجـ، تحاالقخف الؾاحج والعذخيؽ. 
لسا تقجـ مؽ مقاربات نغخية تجحيخ مقتخباتيا الفكخية في البيئة الجولية،  اً ومديج

ومجاخميا في التظبيق تبشي مفاليسيا مؽ قبل الجوؿ العغسى والكبخى في الشغاـ 
خية الجولي. واستشادًا الى ما تقجـ، تحتؼ الزخورة العمسية تأصيل مالية وجؾىخ الشغ

   الشدؾية وفق السظالب اآلتية:
 السطلب االول: ماهية الشظرية الشدهية

يسكؽ تجحيخ مالية الشغخية الشدؾية بؾصفيا مجسؾعة مؽ السقاربات الفكخية      
عمى الكياـ بجور رئيذ  اً قادر  اً اجتساعي التي تحاوؿ التخكيد عمى السخأة بؾصفيا فاعالً 

مؽ فخضية رئيدة مفادىا كمسا زاد عجد الشداء في في ادارة الذؤوف العامة، وتشظمق 
ادارة الذؤوف العامة السحمية واالقميسية والجولية قاد ذلػ الى استتباب االمؽ والدالـ 

 في العالؼ.
( عمى الفكخ السؤيج Feminismومؽ ىشا، "اطمق اصظالح السحىب الشدؾي)       

سو الدمظة الحكؾرية لحقؾؽ الشداء والجاعي لتحخيخىؽ مؽ القسع الحي تسار 
الجوافع الخئيدة لغيؾر الظخوحات الفكخية لمشغخية الشدؾية "تكسؽ . و (0)ضجىؽ"

حدب وجية مشغخييا في مجسؾعة مؽ الخكائد الستخابظة مع بعزيا الستسثمة في 
العشف ضج السخأة وعجـ السداواة في عسمية الديظخة عمى السؾارد وعجـ السداواة في 

ة في عسمية صشع القخار وغياب حقؾؽ السخأة، كسا اف الخجل تدشؼ الدمظة والسذارك
 .(9)سا فاعميؽ وليذ أحجىسا ضحية لآلخخ"والسخأة كالى

طخوحات  اف ىشاؾ ثالثوبشاًء عمى ما تقجـ، تؤكج الحقائق التاريخية عمى      
مقؾا اف الشاس خُ ب ، وتخى ميبخاليةالشدؾية ال :اوليسا :تسثل الفكخ الشدؾي  فكخية
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ف ؾ رفتيو  يد بيؽ الشؾع االجتساعي،ييؽ وال يشبغي حخمانيؼ بدب التسيمتداو 
 ؾ السعيار االساس لتغييخ، واف التعميؼ ىنفديا بالعقالنية والسمكيات العقالنية الخشيجة

حخماف الشداء مؽ بعض الحقؾؽ واقترارىا  عجـ ، لحلػ يشبغيالسجتسع مجركات
 ة، وتخى باف ىشالػالساركدي ةالشدؾي ، ثانييسا:عمى الخجاؿ مثل السذاركة الدياسية

فتخاض االساسي فخوقات في الكيسة والسكانة االجتساعية لؤلفخاد، انظالقًا مؽ اال
نتاجو في شكل صخاعات وتشاقزات السجتسع إعاد ف الدواج البخجؾازي يُ الستسثل بأ

سثل تُ بيشسا  ،و حتى العبيجأيجة زظ  سثمؽ الظبقة السُ البخجؾازي االكبخ، فالدوجات يُ 
ف الخجاؿ الؾ، ومؽ ثؼ فإصحاب االعساؿ والسُ أالدمظة االبؾية في ىحه الظبقة دور 
جاء ىحا االتجاه ة الخاديكالي ةالشدؾيثالثيسا:  ."ىؼ سبب الشغاـ االستغاللي الذامل

أحج يشغخ الى السخأة بؾصفيا و بسكانة متداوية مع الخجل، ويظالب  كخد فعل
 .(3)االولؾيات الدامية"

مؽ نتاجيا  الفكخية، حاولت اف تفخد جدءً مؽ التؾجيات  اً كبيخ  اً بسعشى أف عجد      
عؽ الشؾع االجتساعي، واختمفت فيسا بيشيا لسجة طؾيمة مؽ الدمؽ، فالؾاقعية ركدت 

 مرمحتيؼ الحاتية أـ مرالح دوليؼ. ُجّل تفكيخىا في عسمية بحث االفخاد سؾاء عؽ
يشبغي اف يعسمؾا عمى تحقيق مرالحيؼ وخاطبت الخجاؿ بؾصفيؼ حكامًا، وكيف 

ودوليؼ، بالسقابل اعتسجت الميبخالية سيسا في ما حاولت مؽ تقجيسو مؽ مقاربات 
تتعمق بالشؾع االجتساعي عمى التعجدية، وركدت عمى الحخية والسداواة بيؽ الخجاؿ 

احج تسكشت مؽ التقجـ في مدتؾيات السقاربات العالسية في القخف الؾ  وألنياوالشداء، 
والعذخيؽ، اقخت حكيقة مفادىا بأف كال الجشديؽ الخجاؿ والشداء يتحسمؾف عبء 
تذييج االمؽ والدالـ في العالؼ، وبحلػ كانت اسياماتيا تتسثل في عّج الشداء عاماًل 
ميسًا مؽ عؾامل صشاعة الدياسة الجولية عؽ طخيق حخية التعبيخ عسا يجؾؿ في 

 الـ واالمؽ في العالؼ.عقؾليؽ مؽ افكار تتعمق بتجحيخ الد
ولكؽ تخاجع السقاربات الفكخية غيخ الميبخالية بفعل تخاجع الجوؿ التي تجعسيا       

وتؤيجىا، قاد الى تقجـ السقاربات الفكخية الشدؾية وفق التؾجيات الميبخالية في العقج 
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ييخ وتعتسج في ذلػ عمى تغاالخيخ مؽ القخف العذخيؽ وبجاية القخف الؾاحج والعذخيؽ. 
انساط التفكيخ لجى الخجاؿ وجعميؼ يؤيجوف الجور االيجابي لمشداء بؾصفيؽ فاعاًل 
قادرًا عمى تحقيق األمؽ، الف آثار قخارات الحخب تسدُيؽ، ال بل اف آثار الحخب 

 تكؾف عمى الشداء، فسؽ الزخوري اف يكؾف ليؽ دورًا في قخار الحخب والدمؼ.
سمت االطخاؼ الستحاربة في الغالب السعاناة التي اذ اثبتت التجخبة اآلتي: "اى       

ىحه الخؤية السثاؿ اآلتي: ادت  الشداء بدبب الحخوب، ويقجـ مؤيجواثخت في 
يقارب مميؾف انداف، وشكمت ندبة  العقؾبات االقترادية عمى العخاؽ الى وفاة ما

 .(4)%"31الشداء مشيؼ 
مختمف دوؿ العالؼ بيجؼ  وفق ما تقجـ، يتؼ العسل عمى تثكيف الشداء في     

تغييخ عقؾليؽ باتجاه استشبات السفاليؼ التي تختكد عمى الفكخة اآلتية: لمشداء دور 
حكيقة مؽ اجتساعي وسياسي واقترادي وثقافي يجب تأصيمو وتفعيمو لكي يربح 

بسعشى "بسا أف الخجاؿ والشداء يتستعؾف بالسداواة في  حقائق الدمؾؾ السجتسعي.
 .    (5)فانو يشبغي أف يتداوياف في القانؾف" العقل والحكاء،

وتخكيدًا لسا تقجـ، وبفعل ليسشة الكيؼ الميبخالية، وامتالكيا االمكانيات ووسائل      
تغييخ انساط التفكيخ في العالؼ، عسمت عمى تحذيج الجيؾد بيجؼ تعديد السذاركة 

ؾيات قيادة الجوؿ الفاعمة لمشداء في عسمية صشاعة القخار وتشفيحه في مختمف مدت
والسشغسات الجولية، وكانت ادواتيا في ذلػ، مقاربات ما بعج الحجاثة الفكخية لؤلمؽ، 
التي تخى بأنو فعل خظابي، يجدجه رؤساء الجوؿ والحكؾمات، ومتى ما تؼ االعالف 
عشو، فإنو يتزسؽ تخريص السؾارد، والتدامات مادية ومعشؾية، مؽ ىشا فإف مشاقذة 

الجتساعي وإعالف تبشييا وعقج السؤتسخات والشجوات وتحؾيميا الى قزايا الشؾع ا
مزاميؽ في بخامج العسل الجولية ُيسثل ركيدة اساسية مؽ ركائد تؾعيف الشغخية 

 الشدؾية عالسيًا.
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 السطلب الثاني: الشهع االجتساعي
في نتيجة تجحر مفاليؼ الميبخالية بذكل عاـ، والشغخية الشدؾية بذكل خاص،         

القخف الؾاحج والعذخيؽ، بجأت مخاكد الجراسات والبحؾث الغخبية في استخجاـ 
(، بيجؼ التأكيج عمى السداواة بيؽ الخجل Genderمرظمح الشؾع االجتساعي)

والسخأة في الذؤوف العامة، بؾصفو مجخاًل مؽ مجاخل تحقيق األمؽ والدالـ في 
ة والجولية بيحه السفاليؼ وججوى ىحه العالؼ. وبجأت تغحي السشغسات السحمية واالقميسي

مؽ نغخية ما بعج الحجاثة التي تؤكج عمى أف األمؽ ىؾ  الظخوحات بؾصفيا جدءً 
   فعل خظابي.

الشؾع  (Antoinette Fouquéالباحثة الفخندية انظؾانيت فؾكي) تعخؼ      
ت تأثيخ االجتساعية تح ؼبأنو "مسيدات الخجل والسخأة التي تترل بعالقاتي االجتساعي

 يعخفو بيشسادوار الخجل والسخأة". أتحجد  ، والتيعؾامل اقترادية وثقافية وايجيؾلؾجية
و الييئة التي يتخحىا الخجاؿ والشداء عشجما أ( بأنو "القشاع Gerd Lenerجيخد ليشخ)

نو "طخيقة تعبيخ أ( فيعخفو بAlan Walf)ف ولفالأما أيعدفؾف عمى وتخ السداواة". 
 .(6)حالة التبعية الجائسة لمخجل"لؾعات الشدؾية لمتعبيخ عؽ رفزيا تدتخجميا السجس

اكتدبت ىحه السعالجة الحجيثة لسفيؾـ الشؾع االجتساعي والتسييد بيؽ و"        
إشكالية  :أوليساإشكاليتيؽ:  بفعل القخف الؾاحج والعذخيؽفي  مكانة ميسةالجشديؽ 

. جامةتسجة فييا إلى التشسية السدتوقج تظؾرت السفاليؼ السع ،التشسية االجتساعية
 مؽ ثؼفحقؾؽ السخأة ىي حقؾؽ السخأة اإلنداف، و ، : إشكالية حقؾؽ اإلندافثانييسا

يجب أف تذسل مؤشخات حؾؿ مجى استفادة السخأة مؽ ىحه  ليافإف أية معالجة 
ما تستع السخأة في ىحه الجولة، ىحا السجاؿ عشجالجولة متقجمة في  اذ تعجالحقؾؽ. 

 .(7)"ًا، بسختمف حقؾؽ اإلنداف دوف استثشاءفعمي
بشاًء عمى ما تقجـ، بجأت عسمية تجحيخ السقاربات الفكخية لمشؾع االجتساعي        

 Actعؽ مجرسة ما بعج الحجاثة، والتي تختكد عمى الفعل الخظابي) اً بؾصفيا تعبيخ 
of Speech) ،ني الجوؿ والسشغسات الجولية، ومؤسدات السجتسع السج فأخحت

السحمية واالقميسية والجولية تقجـ ذاتيا وتبشييا لمسقاربات الشدؾية مؽ خالؿ الفعل 
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الخظابي الستكامل، ويجخي العسل عمى استشبات ىحه االفكار مؽ خالؿ تكخار ىحا 
الفعل الخظابي بؾساطة القادة واصحاب الخأي ورؤساء الجوؿ والحكؾمات، بسعشى 

تؤدي الى تحقيق االمؽ والدالـ في العالؼ، ويجب  يتؼ تبشييا عمى أنيا حكيقة ألنيا
قجـ، ماىي السقاربات لتفاعالت الجولية. تكثيفًا لسا تاف تذخع بيا جسيع الفؾاعل في ا

 الفكخية االمشية لمشغخية الشدؾية، وىحا ما سيتؼ دراستو في السظمب الثالث.
 السطلب الثالث: السقاربات األمشية في الشظرية الشدهية

مسا تعاعست ندبة مؽ مؽ انو كُ غخية الشدؾية في رؤيتيا لجؾىخ األتشظمق الش       
الشداء في السذاركة الدياسية وادارة مؤسدات الجولة وتقبل واالستساع الى وجيات 
نغخىؽ عمى صعيج التشغيخ والتظبيق لمفكخ الدياسي بسدتؾياتو السختمفة السحمي 

 ومؽ ثؼ ،ويتستع باالستقخار واالزدىار مشاً أ أكثخصبح العالؼ أواالقميسي والجولي 
 القجرة عمى مؾاجية التحجيات االمشية العالسية غيخ التقميجية. تكؾف لو

 عبخمؽ الجولي ومؾاجية تحجياتو غيخ التقميجية تتؼ عسمية صشاعة األبسعشى        
سؾاء استشادًا الى فكخة جؾىخية مفادىا  تعغيؼ مذاركة الخجاؿ والشداء عمى حج  

 .الذامل سداواة والسذاركة يتحقق االمؽبال
ف الدياسة العالسية ستكؾف أالجانب السيؼ لمشغخية الشدؾية في "وعميو يتثسل       

و الديظخة عمى مؾاقع أقل عشفا اذا ما تسكشت الشداء مؽ الؾصؾؿ أاقل تشافدية، و 
ة اف ُيذكل "ضخور  فزاًل عؽ .(8)"الدمظة والقؾة، سيسا قؾة الجولة السختبظة بالسعخفة

الخجاؿ والشداء جؾىخ الدياسات السحمية والجولية فكخًا وتشفيحًا، مؾِجيًا وُمدتكِباًل لكال 
 .(9)الفئتيؽ"

التيارات الشدؾية التي تتعخض مكانة عدزت ىحه االتجاىات والترؾرات "و      
 لمفخوؽ بيؽ الخجل والسخأة، ويكسؽ جؾىخ رؤيتيا في اف نغخة السخأة ُتعمي مؽ شأف

الخوابط ما يجعميا اقخب الى الخؤية الميبخالية في تجعيؼ الدالـ ونبح الحخب، عمى 
 .(01)"عكذ نغخة الخجل االستقاللية األقخب الى الشغخية الؾاقعية والسيل الى الحخوب

يكسؽ القاسؼ السذتخؾ فيسا بيشيا في انتقادىا لعسمية التشغيخ في مجاؿ " بسعشى     
ؾري وىؾ ما يؾضح ة التخكيد السبالغ فيو عمى العشرخ الحكالتفاعالت الجولية نتيج
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سيشثا ومشيؼ فكخوىا تجمى ذلػ في االنتقادات التي وجييا مُ قرؾر رؤيتيا. و 
عسمت عمى صياغتيا حدب وجية الشغخ الشدؾية، وىي و (، Cynthia Enlieايشمؾ)

السؾضؾعية  يؽف القؾانإ: السؾضؾعية مختبظة بالحكؾرية، ومؽ ثؼ فأوليسا :وفق اآلتي
: السرمحة الؾطشية ىي مفيؾـ متعجد االبعاد، ومؽ ثؼ ثانييسا ىي بالزخورة جدئية.

: تعخيف القؾة بالييسشة والسخاقبة ىؾ ثالثيساال يسكؽ تعخيفيا فقط بسفيـؾ القؾة. 
: مؽ االستحالة بسكاف فرل االخالؽ عؽ رابعيسا تعخيف محجود وذكؾري.

: اليجؼ ىؾ التخكيد عمى القؾاسؼ خامديسا السسارسات والدمؾكيات الدياسية.
السذتخكة لمظسؾحات االندانية الستعمقة بتخفيف حجة الرخاع وتعديد الخوح 

عمى الدياسة الجولية  اذا كاف لمتحميل الشدائي تأثيخ بديط :سادسيسا الجساعية.
ىحه غفاؿ متغيخ الشؾع في إ ف ذلػ يخجع الى الجؾانب االمشية واالستخاتيجية فإالسيسا 

 .(00)"الجراسات
مشية غيخ التقميجية في الشغخية الشدؾية مؽ خالؿ سكؽ تمسذ االبعاد األوعميو يُ       

شخاؾ الشداء في عسمية تذخيص التحجيات التي تؾاجو العالؼ السيسا إالجعؾة الى 
شخاكيؽ في عسمية صشاعة القخار إالتحجيات االمشية غيخ التقميجية والجعؾة الى 

ـ االقترار في ذلػ عمى الخجاؿ الحيؽ استبعجوىؽ مؽ عسمية صشاعة وعج ،تشفيحهو 
 القخار الجولي لسجة طؾيمة مؽ الدمؽ.

يسكؽ فرمة عؽ التغمب عمى العالقات  اذ أف "تحقيق االمؽ والدالـ ال       
االجتساعية غيخ العادلة، بسا في ذلػ العالقات غيخ الستكافئة بيؽ الشؾع االجتساعي 

 .(09)ية صشع القخار وتشفيحه"في مجاالت عسم
كسا اف االستسخار في تبشي الخؤى السيسا الشغخية الؾاقعية ذات الظابع       

 وفق الشغخية الشدؾية مشية الشدؾيةعاد الخؤى واالفكار الدياسية واألالحكؾري واستب
مؽ الجولي، وعميو البج مؽ وفق وجية نغخ ُمخيجييا الى تقؾيض األ دى وسيؤديأ

مشية العالسية غيخ مع طبيعة التحجيات األ ءـيتالسجركات بالذكل الحي تغييخ ال
 التقميجية في القخف الؾاحج والعذخيؽ.
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 املبحث انثاَي: يداخم جتريس املقازباث انفكسيت األيُيت نهُظسيت انُسىيت
كاف أى الذعؾب سؾاء جتغييخ البيئة الجولية الى تغّيخ السفاليؼ والسجركات لقاد      

ف تفكػ السشغؾمة الذيؾعية دفع السشغؾمة الميبخالية أذ إالتخىيب.  ـالتخغيب أذلػ ب
الغخبية لمييسشة عمى عقؾؿ وتفكيخ الذعؾب األخخى نتيجة مجيات الحخية التي 
تكتشفيا بفعل فقجانيا في الكثيخ مؽ السقاربات الفكخية األخخى، مؽ ىشا أصبحت 

الذؤوف العامة وتفعيل دورىؽ في وتعديد دور الشداء في  مدألة تسكيؽ السخأة 
  حج مالمح القخف الؾاحج والعذخيؽ.أالدياسة 

ف ادراكو يتبجؿ بتبجؿ البيئة والفؾاعل الستفاعمة إيخ، فيمؽ يتدؼ بالتغوبسا اف األ      
مؽ لمعسميات االمشية لمسجتسعات. واأل. لؼ يعج االمؽ التقميجي ىؾ الحاكؼ افيي

 مؽ. مؽ ىشا تسثل الشداءا دور الفخد في األيىسأ ة دخل مقاربات متعجدأالسجتسعي 
مؽ في السجتسعات، ولكؽ في عسمية تجحيخ األ يياعتسج عممؽ الفؾاعل التي يُ  فاعالً 

 .تختمف باختالؼ السجتسعات والجوؿ واالنساط الفكخية الدائجة فييا
ت ؟ ىل التيارات والحخكالجيشية عامل تخاجع أـ عامل تحفيدىل السقاربات ا     

انيا شكمية؟ ىل اف  ـليات االمشية؟ أؾ اىسية السخأة في السقاربات واآلاالجتساعية تجر 
ىل تغييخ السفاليؼ يؤدي  مؽ فيو؟أة في السجتسع يقؾد الى تعديد األتعديد دور السخ 

كسا ىؾ الحاؿ  ؼ يؤدي الى تعديد االمؽيخ مكانة السخأة في السجتسع ومؽ ثالى تغي
 في الجوؿ الغخبية؟

ونتيجة ىحه الظخوحات الفكخية بجأت عسمية انغساس الشداء في الدياسة مع      
شخاكيؽ في عسميات صشع إؾ ثؾرة بيجؼ ىشا انبالج فجخ القخف الؾاحج والعذخيؽ، بل

السشغسات والسؤسدات االقميسية  تفعيل دور عؽ ، فزالً دتؾياتو السختمفةالقخار بس
  والجولية ومؤسدات السجتسع السجني.

مؽ خالؿ ما تقجـ، يسكؽ تحجيج مجاخل تجحيخ السقاربات الفكخية االمشية        
 لمشغخية الشدؾية في السظالب اآلتية:
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 السطلب االول: البرامج العالسية للسشظسات الدولية 
تعتسج فاعمية الفكخ عمى مجى قجرتو عمى الشفاذ الى الفكخ االستخاتيجي لمجوؿ        

الفاعل في السجتسع  التأثيخالتي تؤيجىا الجوؿ ذات  كارفاألفوالسشغسات الجولية، 
طخيقيا الى التظبيق، وتؾفخ ليا السؾارد واالمكانيات الالزمة التي تشتقل  تأخحالجولي 

 بيا مؽ حيد الفكخ الى مجاؿ التظبيق. 
وانظالقًا مؽ أف االفكار تحتاج الى اليات لتظبيقيا، فاف السشغسات االقميسية        
ة أبتكخت مجسؾعة مؽ البخامج واآلليات واتخحت مجسؾعة مؽ القخارات التي والجولي

تيجؼ الى تجحيخ واستشبات مقتخبات الشغخية الشدؾية والعسل عمى تسكيؽ الشداء في 
     الذؤوف العامة عمى السدتؾى السحمي واالقميسي والجولي، وفي مختمف الجؾانب.  

في  االجتساعي ستحجة عؾلسة قزايا الشؾعتبشت االمؼ الوبيجؼ تخسيخ ذلػ،        
ـ مجمذ أكانت مؽ الجسعية العامة أجشجتيا، وأصجرت العجيج مؽ القخارات سؾاء أ

ؽ مؽ خالؿ ربط  التي تؤكج عمى دور الشؾع االجتساعي في استشبات االم االمؽ
 0395الخقؼ  ي: السخأة واالمؽ والدالـ السيسا في القخار ذالستغيخات الثالث

لعل . ، وتؼ تذكيل لجاف وتبشي االعالنات وعقج السؤتسخات(03)31/01/9111في
اعالف الجسعية العامة لؤلمؼ الستحجة حؾؿ "ىسيا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ أ مؽ 

صجر العجيج مؽ القخارات أ، ال بل اف مجمذ االمؽ (04)"ازالة العشف ضج السخأة 
 الستعمقة بيحا الذأف.

مؼ الستحجة السعشية بإزالة جسيع اشكاؿ التسييد ة األ"اتفاقي فزاًل عؽ صجور      
قختيا الجسعية العامة أف أبعج  3/9/0980دخمت حيد التظبيق بتاريخ ، ضج السخأة 

، وحجدت بذكل دقيق السجاالت العمسية 08/00/0979: الستحجة بتاريخ لؤلمؼ
جاالت لمحقؾؽ الدياسية لمسخأة ونادت بزخورة كفالة السداواة مع الخجل في الس

واًل: الترؾيت في االنتخابات واالستفتاءات العامة، ثانيًا: السذاركة في أتية: اآل
صياغة الدياسات وتشفيحىا، ثالثًا: االىمية لمتخشح، رابعًا: شغل الؾعائف العامة عمى 
جسيع السدتؾيات الحكؾمية، خامدًا: السذاركة في السشغسات والجسعيات الحكؾمية، 
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ؾمة عمى السدتؾى الجولي، سابعًا: السذاركة في السشغسات سادسًا: تسثيل الحك
 .(05)"الجولية

تؼ تزسيشيا ؼ الستعمقة بتعديد دور السخأة و عيخت مجسؾعة مؽ السفالي"كسا        
مؽ القؾة  اً ىسيا "التسكيؽ" الحي يعشي مديجأ في الؾثائق والركؾؾ الجولية لعل مؽ 

 جسيعيا، السدتؾياتفي تخاذ القخارات ا"والقجرة عمى  ،(06)"لمسخأة وايراؿ صؾتيا
خخيؽ اطات مذتخكة مع اآلوتسكيشيا مؽ الكياـ بشذ ،والحرؾؿ عمى االعتخاؼ الكامل

واالتجاىات  كافة وكل ذلػ يتؼ مؽ خالؿ ازالة العسميات ،إلحجاث التغييخ
الفئات  سمؾؾ طيتشس تعسل عمى والدمؾكيات الشسظية في السجتسع والسؤسدات التي

 .  (07)"السيسا الشداء والفقخاء واالقمياتذة سيسال
تكثيفًا لسا تقجـ مؽ تأصيل، تعج السشغسات الجولية والبخامج التي تقجميا في       

مجاؿ تظبيق مقاربات الشؾع االجتساعي أحج السجاخل التي تديؼ في نذخىا في 
عمى  مختمف قارات العالؼ، ال بل تعغيؼ ايغاؿ الشداء في مخاكد صشع القخار سؾاء

السدتؾى السجتسعات السحمية والؾحجات االدارية، أـ في مدتؾيات صشع القخار في 
السجاالت السختمفة، واالمخ ذاتو يشظبق عمى مدتؾيات صشع القخار الجولي ومخاكد 

 الكيادة في السؤسدات والسشغسات الجولية. 
 املطهب انثاَي: انسؤيت انعامليت ملؤسساث اجملتًع املدَي اندونيت

دولية، أـ  ية أـاقميس ـتعج مؤسدات السجتسع السجني سؾاء أكانت محمية أ       
أحج مجاخل تجحيخ السقاربات الفكخية االت حقؾؽ االنداف، البيئة، تخررية في مج

لمشغخية الشدؾية، اذ تسارس دورًا فاعاًل في عسمية تغييخ االنساط الفكخية لمسجتسعات، 
 االقشاع العقمي والسشظقي. إطارفي  لؤلفخاد وىحا متأتي مؽ اف انذظتيا ُتقجـ

اذ شيج العالؼ مع تغييخ البيئة الجولية وزيادة التؾاصل بيؽ دوؿ العالؼ تذكيل 
العجيج مؽ مؤسدات السجتسع السجني التي ليا فخوع في دوؿ عجيجة. ومؽ االدلة 

عجد ف ألى إُيذيخ مخكد السجتسع السجني التابع لكمية لشجف لالقتراد عمى ذلػ" 
 (6111) السشغسات غيخ الحكؾمية الُسدجمة رسسيًا فقط حؾؿ العالؼ قج ازداد مؽ
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 ( بحمؾؿ عاـ911111، و)9116 ( عاـ51111) الى ما يديج عمى 0991عاـ
بسعشى اف ىشالػ ثؾرة باتجاه ايجابية تذكيل ىحه السؤسدات التي تعسل  .(08)"9109

ب ىحه السؤسدات في تغييخ عمى تغييخ الؾعي الجسعي في السجتسعات التي تخغ
   سمؾكياتيا.

كسا انيا تعسل عمى التعخؼ عمى السجتسعات بسختمف تفاصيميا مؽ حيث        
العادات والتقاليج والسدتؾيات الثقافية والفكخية ومعاييخ ومدتؾيات السعيذة والجيانة، 

ثؼ والتعخؼ عمى العؾائق التي تؾاجو عسمية تفعيل دور الشؾع االجتساعي، ومؽ 
 االيغاؿ في عسمية تذييج البيئة االستخاتيجية السدتقبمية وفق مفاليؼ الشغخية الشدؾية.

فزاًل عؽ ذلػ، استشبات السفاليؼ التي تخى بأف الشداء لجييؽ القجرة عمى       
استئراؿ الشداعات مؽ خالؿ استخجاـ معاييخ ما بعج الحجاثة، اذ تعسل مشغسات 

د متعجد السدتؾيات عمى تغييخ االنساط الفكخية لسختمف السجتسع السجني ذات االمتجا
الفئات العسخية، واعادة تذكيل البشية السجتسعية وجعميا تتقبل ىحه االفكار وتعسل 

 عمى تظبيقيا.
ويتجدج الجور الفاعل لسؤسدات السجتسع السجني في اشتغاليا عمى تغييخ       

مسا زادت مذاركة الشداء في وضع االنساط الفكخية في مخحمة ما بعج الرخاعات. فك
الحمؾؿ الدابقة والالحقة لمرخاعات كاف ذلػ أكثخ فاعمية عمى تحقيق الدالـ 

 واالستقخار في العالؼ.
مؽ ىشا بجأت عسمية تذييج البيئة العالسية وفق وجية نغخ مخيجييا، وتتسثل       

السجتسعات ومخاطبة  قجراتيا بأف لجييا البشى الفكخية والسادية التي تديل عسميا في
العقؾؿ، فزاًل عؽ الجوؿ الجاعسة ليا، وبحلػ أصبحت عسمية تسكيؽ السخأة أحج 

 السجاخل واالدوات التي ُتديؼ في غخس مفاليؼ الشغخية الشدؾية.
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 السطلب الثالث: رؤية الفاعل الرئيس "الدولة" لساهية تكسين السرأة في العالم
بيؽ الخجاؿ والشداء لسجة طؾيمة مؽ الدمؽ. وكسا  لؼ يكؽ عمؼ الجولة يداوي         

اف تذكل الجولة وصيخورتيا يختمف باختالؼ السجتسعات الُسذكمة ليا، فاف الخؤية 
تجاه الشداء ومكانتيا في السجتسع تختمف باختالؼ الجوؿ. وعسمية اشخاؾ الشداء في 

مف باختالؼ إدارة الذؤوف العامة، وعسميات صشع القخار الخارجي والجاخمي تخت
 السشغؾمات الكيسية التي تؤمؽ بيا غالبية السجتسع.

مسا ال شػ فيو، فاف الُسجد الدمشية التي مخت بيا عسمية صيخورة "تسكيؽ        
السخأة" في صشاعة القخار تختمف باختالؼ السجتسعات والجوؿ، ال بل حتى في 

لية تختمف عؽ الجوؿ في السشاطق الجغخافية. فالجوؿ التي في اوروبا وامخيكا الذسا
آسيا، وافخيكيا وامخيكا الالتيشية. كسا اف السجتسعات التي تبشت السحىب الميبخالي 
تختمف عؽ السجتسعات التي تبشت السحىب االشتخاكي سيسا السفاليؼ والسدمسات 

 االساسية في دور الجولة وحخية االفخاد وغيخىا. 
ساد بعج الحخب الباردة والقخف الؾاحج وبسا اف الميبخالية ىي السحىب الحي       

بجأت في ايغاؿ مفاليسيا سيسا مكانة السخأة في الفكخ الميبخالي. اذ  فإنياوالعذخيؽ، 
 تعج مداواة السخأة مع الخجل في جسيع الشؾاحي أحج ركائد ىحا الفكخ. 

مؽ ىشا بجأت الجوؿ الغخبية في العسل عمى فتح السجاؿ أماـ السخأة واصجار       
التذخيعات الالزمة بيجؼ تحقيق السذاركة الفعالة لمشداء في ادارة الذؤوف العامة. 

مختمف وأصبحت الشداء في العالؼ الغخبي تتقمج مشاصب عميا في الجوؿ في 
ية واالقترادية، وأصبحت مدألة تسكيؽ السخأة أحج السجاالت الدياسية والجفاع

 ؼ الغخبي.السدمسات في إدارة الجوؿ والسؤسدات في العال
بالسقابل، لؼ تعج ىحه الجوؿ تكتفي بتجحيخ دور السخأة في مجتسعاتيا، وانسا       

تعسل بفعل خبختيا ورؤيتيا لسا يشبغي اف يكؾف عميو العالؼ بالعسل عمى زيادة عجد 
الشداء في مخاكد اصجار التذخيعات والقؾانيؽ في الجوؿ االخخى، ومؽ ثؼ إصجار 

تي تكيؼ عسمية مذاركة الشداء في عسمية صشع القخارات وتشفيحىا العجيج مؽ التقاريخ ال
انظالقًا مؽ مبجأ يتسثل في اف القخارات العقالنية ال تقترخ عمى الخجاؿ دوف الشداء، 
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وىي مدألة ال تخزع لالنظباعات وانسا تخزع لمتحميل العمسي والسؾضؾعي سيسا 
 اؿ وليذ الشداء.أغمب قخارات الحخب في التفاعل الجولي اتخحىا الخج

وبفعل التحؾالت التي شيجتيا االنغسة الدياسية في العالؼ سيسا في اوروبا       
الذخقية بعج تفكػ االتحاد الدؾفيتي، والعالؼ العخبي في القخف الؾاحج والعذخيؽ، 
ونتيجة الفخاغ الحي تجدج بعج ذلػ، شيجت عسمية فخض االنسؾذج الغخبي بؾصفيا 

حكؼ؛ ألنيا تعتسج عمى قاعجة مداواة بيؽ الخجل والسخأة، زيادة االنسؾذج االمثل لم
يُسمّؽ الى الدالـ أكثخ مؽ  ألنيؽكبيخة في عسمية ايغاؿ الشداء في ادارة الرخاعات 

 الخجاؿ وفق فيؼ وادارؾ الفمدفة الغخبية.
 وانسالو املسأة عٍ االيسيكيت املبحث انثانث: يقازباث االسرتاتيجيت

 واأليٍ
ءت الشغخية الشدؾية لتقجـ ترؾرًا لستغيخ فاعل في تذييج البيئة االمشية جا       

مؽ مؽ كثخ مياًل الى الدالـ وتحقيق األأف الشداء ألمسجتسعات، وافتخاضاتيا القائمة ب
كاف الخجاؿ قج عسمؾا عمى استبعاد الشداء مؽ السقاربات االمشية، فانو  وإذاالخجل، 

شداء في عسمية صياغة السقاربات االمشية، وال اصبحت الحاجة حتسية في تسكيؽ ال
ف الحي يزع االفكار سيعسل عمى تشفيحىا، وسيكؾف ىشالػ تكامل في إججاؿ في 

 مؽ.    ف عمية عالؼ يدؾده االستقخار واألف يكؾ أاالفكار والتظبيق لسا يشبغي 
 مأسدة عسميا، تعسل عمى جحب االفكار التي تعدز عسمت عمى الجوؿ التيإّف     

، وُيجيج مفكخوىا في البيئة االستخاتيجية الجولية مؽ قجراتيا ذاتيًا ومؾضؾعياً 
ومؤسداتيا عمى إعجاد االستخاتيجيات التي تتزسؽ ىحه االفكار، والعسل عمى ابتكار 
اآلليات السخنة التي تزسؽ تظبيق االفكار الؾاردة في االستخاتيجية وفق مجد زمشية 

 االمخيكية االستخاتيجية الستحجة االمخيكية عمى تبشي محجدة. مؽ ىشا عسمت الؾاليات
مؽ عؾامل تحقيق االمؽ  ، بؾصفيا عامالً 9109في عاـ  االمؽو  والدالـ السخأة  عؽ

 واالستقخار في العالؼ. ونبيؽ ذلػ عبخ السظالب اآلتية: 
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 منالسطلب االول: السقاربات الفكرية لالستراتيجية االمريكية عن السرأة والدالم واال
وسست بػ  ستخاتيجيةا (9109)حديخاف/في لقج تبشت الؾاليات الستحجة االمخيكية      

 .االمؽ(و )االستخاتيجية االمخيكية عؽ السخأة والدالـ 
قجمة، والتحجي االستخاتيجي، ونغخية سالتكؾنت االستخاتيجية السحكؾرة مؽ         

االمؽ، والسرفؾفات واالىجاؼ، التغييخ: االستخاتيجية القؾمية عؽ السخأة والدالـ و 
 والتسؾيل وتقجيؼ التقاريخ.

 مؽ األوؿ التذخيع ىؾ ىحا" تختكد مالية السقجمة لالستخاتيجية عمى اآلتي:      
 لجييا العالؼ في دولة أوؿ الستحجة الؾاليات يجعل والحي العالؼ، مدتؾى  عمى نؾعو
االمخيكية عؽ السخأة والدالـ  االستخاتيجية قختُ ىحه االستخاتيجية.  بذأف شامل قانؾف 

 الشداعات، وحل مشع في تغييخلم كفؾاعل الشداء ؤدييات التي الستشؾعة باألدوار االمؽو 
 تدعى. الرخاع بعج واالستقخار الدالـ وبشاء العشيف، والتظخؼ اإلرىاب ومكافحة

 مؽ والسجنية الدياسية الحياة في مسخأة ل اليادفة كيادةال زيادة إلىىحه االستخاتيجية 
 والسداىسة، الكيادةلكي تكؾف قادرة عمى  تسكيشيا ضساف عمى السداعجة خالؿ

 خالؿ مؽ لمسذاركة ودعسيا الشجاح، لتحقيق الالزميؽ والجعؼ بالسيارات وتدويجىا
 .(09)"والسؾارد الفخص إلى الؾصؾؿ

" وتبجأ بعج ذلػ تشتقل مكشؾنة الؾثيقة حؾؿ السخأة الى " التحجي االستخاتيجي      
 جسيع في والكؾارث الشداعات تؤثخ" بؾصف البيئة االستخاتيجية. وتتزسؽ اآلتي:

يبقى تسثيل  ذلػ ومع والفتيات، الشداء عمى مالئؼ وغيخ سمبياً  تأثيخاً  العالؼ أنحاء
 بشاء جيؾد وفي وحميا، الشداعات نذؾب لسشع السبحولة الجيؾد في ضعيفاً  الشداء
 تشجح أف حتسلالس مؽ وأنب األبحاث أعيخت. الرخاع نتياءا بعج االنتعاش أو الدالـ

 التي العؾائق إف. السخأة  مذاركة عشج جائؼ،ال ستقخارالا إلى وتؤدي الدالـ، مفاوضات
 الدياسية، الكيادة في الزعيف التسثيل وتذسل ة،عجّ  السخأة  مذاركة دوف  تحؾؿ
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 مؽ العجيج في خةالسدتس السداواة  وعجـ والفتيات، الشداء ضج الدائج والعشف
 .(91)"السجتسعات

 السدايا االستخاتيجية القؾمية عؽ السخأة والدالـ واالمؽ تقخ" جؾىخىا، فيو       
 التسكيؽ خالؿ مؽ لمدالـ كعشاصخ لمعسل والفتيات لمشداء الفخص خمق مؽ الشاشئة

 ممسؾس تقجـ إحخاز إلىاالستخاتيجية  تيجؼ لحلػ. واالجتساعي واالقترادي الدياسي
 إلى الدعي مع الدالـ، وبشاء الرخاع مشع في السخأة  لتسكيؽ العالؼ أنحاء جسيع في

 تتبشى. والفتيات الشداء عمى السدمح لمشداع الستشاسبة غيخ الديئة اآلثار ترحيح
 السخأة  تؤديو أف يسكؽ الحي القؾي  بالجور وتعتخؼ السفاليؼ ىحه الستحجة الؾاليات

 مؽ انتقالية بسخحمة تسخ التي السجتسعات في اً ياسيس وفاعالً  لمدالـ ةصانعبؾصفيا 
 السدتسخة الجيؾد تذكل أف بسكاف األىسية مؽ لحلػ ؛الدالـ وباتجاه تحقيق الرخاع

 أنحاء جسيع في الرخاع حجة وتخفيف مشع في لالنخخاط الستحجة الؾاليات تبحليا التي
 في بسا ومرالحيؽ، نغخىؽ ووجيات الشداء مذاركة في استخاتيجياً  عامالً  العالؼ

 .(90)"جسؾعات التي ليذ ليا تسثيل كافيالس إلى السشتسيات الشداء ذلػ
 :بانو تسكيؽ السخأة  مؽ والدالـتعخؼ االستخاتيجية االمخيكية حؾؿ السخأة واأل        

الرخاعات، ومكافحة "يسكؽ لمسخأة أف تذارؾ بذكل ىادؼ في مشع، والتؾسط، وحل 
ذلػ في ، بسا في تعديد االستقخار والدالـ الجائؼ يؼ في، بالذكل الحي يداإلرىاب

االستخاتيجية  تحجد الشيائية، الغاية ىحه تحقيق عمى لمعسل. السشاطق الستأثخة بالرخاع
مؽ حيث  مشفرمة استخاتيجية أىجاؼ ثالثةاالمؽ الدالـ و االمخيكية حؾؿ السخأة و 

 ىحه تبغي. تحكيقيا مىيجب العسل ع ،مؽ حيث االفكار متخابظة ولكشيا التقديؼ
، وتتسثل ىحه 9193 عاـ بحمؾؿ ممسؾس تقجـ إحخاز إلى االستخاتيجية األىجاؼ

 :(99)االىجاؼ في اآلتي"
تعدز  التي الجيؾد في متدايج بذكل السذاركة عمى وقجرة استعجاًدا أكثخ الشداء -0

 الجائؼ. االستقخار والدالـ
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 بخامج إلى الؾصؾؿ لسداواة فيبا ويتستعؽ أفزل وحساية أمشاً  أكثخ وفتيات نداء -9
 الجولييؽ والذخكاء الستحجة الؾاليات مؽ سيسا والخاصة، الحكؾمية السداعجة

 السزيفة. والجوؿ
 السؤسدي الظابع عمى تحديؽ الذخيكة والحكؾمات الستحجة الؾاليات تعسل -3

االستخاتيجية االمخيكية حؾؿ السخأة واالمؽ  جيؾد تكؾف  أف ضساف عمى والقجرة
 .األمج وطؾيمة مدتجامةـ والدال

 مدارات أربع أيًزا واألمؽ االستخاتيجية االمخيكية حؾؿ السخأة والدالـ تحجد      
 الستحجة الؾاليات إجخاءات لسدامشة فكخياً  والستخابظة السشفرمة الظخؽ  وىي لمجيج،
ستخكد  ذلػ مؽ واألىؼ. االستخاتيجية األىجاؼ لتحقيق أولؾياتيا وتحجيج

 تسكيؽ تحديؽ عمى الجيج مجاالت مؽ مجاؿ كل في السشجدة( لسياـا)اإلجخاءات
 واالستعجاد الرخاع مشع: الرخاع مخاحل مؽ أكثخ أو مخحمة في ومداواتيا السخأة 

 واألزمة وجيؾد ما بعج الرخاع واألزمات؛ الشداعات وحل وتخفيف إدارة ،لمكؾارث
 :(93)ات في اآلتي. يسكؽ تخكيد ىحه السدار واإلنعاش اإلغاثة جيؾد في سيسا

 في لمسخأة  الفعالة والسذاركة اإلعجاد ودعؼ البحث عؽ، :(1) اجلهد زقى يساز
واألزمات. ويكسؽ ىجفو  بالرخاع الستعمقة القخار صشع عسميات في العالؼ أنحاء جسيع
 لسشع والعدكخية والسجنية الدياسية العسميات في مسخأة ل الحكيكية سذاركةال زيادةفي: 

 خالؿ مؽ لالستقخار الغخوؼ وتييئة لمكؾارث، واالستعجاد وحميا، تالشداعا نذؾب
 الجاعسة التؾضيحية األنذظة تذسل أف يسكؽ .األزمة بعج وما ،الرخاع بعج ما جيؾد

 مبادرات في لمسخأة  واليادفة الستدايجة السذاركة تذجيع)اواًل: : ما يأتي أعاله لميجؼ
 تؾفخ التي البخامج ذلػ في بسا لستحجة،ا الؾاليات حكؾمة تسؾليا التي األمؽ قظاع

 والتعميؼ القانؾف  وسيادة القانؾف  بإنفاذ يتعمق فيسا األجانب لمسؾاطشيؽ التجريب
 الظالب تاريخيا تجتحب التي التعميسية الجورات عمى يجبو . السيشي العدكخي 
 إدراج لتحفيد طخؽ  في الشغخ السشاطق أو البمجاف بعض مؽ فقط الحكؾر مؽ الجولييؽ

 نذؾب مشع واستخاتيجيات أنذظة في السخأة  ومرالح رؤى  دمج، ثانيًا: أيًزا الشداء
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 الشداء ذلػ في بسا ،وانذظة بشاء الدالـ في مخحمة ما بعج الرخاع وحميا الرخاعات
 الكيادات مع التذاور خالؿ مؽ ،حكيقي مؽ السجسؾعات التي ليذ ليا تسثيل

، وتقييسيا وتشفيحىا الستحجة الؾاليات مبادرات ترسيؼ بخرؾص السحمية الشدائية
 الرخاعات نذؾب مشع في الشدائية والسشغسات الشدائية الكيادات إشخاؾ تذجيعثالثًا: 
 الجعؼ خالؿ مؽ ذلػ في بسا. الرخاع انتياء بعج الدالـ بشاء جيؾد وفي ،وحميا
 جاـاستخرابعًا: . ومرجاقيتيؽ وقجراتيؽ وتسكيشيؽ الدياسية مذاركتيؽ يعدز الحي

الشؾع  حدب السرشفة البيانات جسع ذلػ في بسا الرمة، ذات والسؤشخات التحميالت
 مشع في لمسخأة  الفعالة السذاركة دوف  تحؾؿ التي العؾائق ومعالجة لتحجيج ،االجتساعي

 في بسا الرخاع، انتياء بعج الدالـ بشاء وبخامج جيؾد وفي وحميا، الشداعات نذؾب
 .والعشف الرخاعب ستعمقةال السبكخ اإلنحار نغؼ ذلػ

 الحرؾؿو  والفتيات؛ لمشداء اإلنداف حقؾؽ  حساية تعديد :(2اجلهد زقى) يساز
 أنحاء جسيع في واالستغالؿ واإليحاء العشف مؽ والدالمة اإلندانية؛ السداعجة عمى

 وحقؾقيؽ والفتيات الشداء أمؽ حساية تتؼالعالؼ. ويكسؽ ىجفو في اآلتي: 
، األخخى  االقميسي او األمؽ قظاع قؾات تؾسيع مع ؾماتيؽ،حك قبل مؽ واحتياجاتيؽ

 األنذظة تذسل أف يسكؽ .وعالسياً  ووطشياً  محمياً  مفيج بذكل السداىسة مؽ يتسكؽ
 الحؾاجد أو العكبات وتقميل تحجيج)اواًل: : في اآلتي أعاله لميجؼ الجاعسة التؾضيحية

 التسييد تعكذ ذلػ مع ولكؽ ، الخسسية المؾائح أو القؾاعج في تجويشيا يتؼ لؼ التي
، السخأة  بحقؾؽ  االعتخاؼ عجـ أو الجشذ عمى القائؼ التحيد أو الجشذ عمى القائؼ

 الشداء مشعالتي تيجؼ الى  السزايقة أو التخؾيف أو العشف استخجاـ معالجةثانيًا: 
 ذات العدكخية أو الجبمؾماسية أو الدياسية العسميات أو القخار صشع في السذاركة مؽ

 معالجة عمى جوؿال في السحمي والقزاء القانؾف  إنفاذ أنغسة تذجيع، ثالثًا: الرمة
 العجالة ومبادرات عسميات مؽ جدء نوأل مشاسب، بذكل والفتيات الشداء ضج العشف

 .االنتقالية
 في الشتائج لتحديؽ الستحجة مؾالياتل الجولية بخامجال تعجيل :(3زقى) اجلهد يساز
 الستحجة الؾاليات تحتفظوتسكيشيا. ويكسؽ ىجفو في اآلتي:  أة لمسخ  السداواة  مجاؿ
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 وإدارة مشع في لمسخأة  الفعالة السذاركة تعديد في العالسية الداحة عمى اً رائج بؾصفيا
 .الرخاع انتياء بعج واإلنعاش اإلغاثة مجاؿ في السبحولة والجيؾد الشداعات، وحل

 تجريب)اواًل: : في اآلتي أعاله ؼلميج الجاعسة التؾضيحية األنذظة تذسل أف يسكؽ
 احتياجات عمى واإلنسائييؽ، والعدكخييؽ الجبمؾماسييؽ الستحجة الؾاليات مؾعفي

 وتقييؼ البحث دعؼثانيًا:  .وحمو فيو والتؾسط الرخاع مشع في الشداء نغخ ووجيات
 الفعالة السذاركة لزساف السسارسات أفزل وتبادؿ وتظؾيخ الفعالة االستخاتيجيات

 التحميل وتظبيق تؾسيعثالثًا:  .الجولييؽ الذخكاء مع التبادالت ذلػ في بسا سخأة،لم
 .الستحجة الؾاليات حكؾمة بخامج ترسيؼ لتحديؽ ،القائؼ عمى اساس الشؾع االجتساعي

 الشداء نغخ وجيات ذلػ في بسا الججيجة، لمسبادرات تقييسات إجخاءرابعًا: 
 ت التي ليذ لجييا تسثيل حكيقي.السجسؾعا مؽ الشداء سيسا الستزخرات،

 وقجرة وخظط سياسات تبشي عمى الذخيكة الحكؾمات تذجيع :(4اجلهد زقى) يساز
 واألمؽ بالدالـ السختبظة العسميات في لمسخأة  الفعالة السذاركة تحديؽ عمى

 بإصالح الذخيكة الحكؾمات تقؾـ ويكسؽ ىجفو في اآلتي: .القخار صشع ومؤسدات
 العسميات في الفعالة السخأة  مذاركة زيادة إلى الخامية والخظط والبخامج الدياسات
 األنذظة تذسل أف يسكؽ .القخار صشع ومؤسدات واألمؽ بالدالـ السختبظة

 السزيفة الجولة حؾاجد معالجة)اواًل: : في اآلتي أعاله لميجؼ الجاعسة التؾضيحية
 الحكؾمات تذجيع ػذل ويذسل. لمسخأة  الفعالة السذاركة ضج تسارس التسييد التي

 مؽ السخأة  تحـخ التي الخسسية والمؾائح والقؾاعج القؾانيؽ مخاجعة عمى الذخيكة
 الفعاؿ التشفيح دعؼو  ،األزمات وحل الشداع مخاحل جسيع في الستداوية السذاركة

 في السداواة  قجـ عمى السذاركة عمى السخأة  تذجع التي والمؾائح والقؾاعج لمقؾانيؽ
 السذاركة لتحديؽ خظط واعتساد ،ليا والترجي واألزمات لشداعاتا حل مخاحل جسيع

ثانيًا:  .القخار وصشع واألمؽ الدالـ بسؤسدات السختبظة العسميات في لمسخأة  الفعالة
 األمؽ، قظاع قؾات في لمعسل السخأة  فخصة زيادة عمى الذخيكة الحكؾمات مداعجة

 تشديقالو  جعؼثالثًا: ال .القانؾف  وإنفاذ العدكخيةالسشغسات و  الدالـ حفظ ذلػ في بسا
 بالدالـ السختبظة العسميات في لمسخأة  الفعالة السذاركة لتحديؽ األخخى  البمجاف مع
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رابعًا:  .القخار صشع ومؤسدات االنتقالية، والعجالة الدالـ، وبشاء الشداع، وقبل واألمؽ،
 التي ؾاجدالح لتقميل الحكؾمية غيخ والسشغسات السزيفة الحكؾمات مع التذاور
 واألمشية، والدياسية االقترادية السجاالت في الفعالة مذاركتيا وتعديد السخأة  تعتخض

 الكيؼ تعديدخامدًا:  .لمسخأة  السداواة  دعؼ في والفتياف الخجاؿ إشخاؾ ذلػ في بسا
 في القانؾف  بسؾجب السعاممة في والسداواة  الجيشية والحخية الفخدية لمحخية األمخيكية
 .ىحه االستخاتيجية لتشفيح األخخى  الجوؿ مع مذاركتشا

تجحيخًا لسا تقجـ، يؤكج االستكذاؼ الذامل لسالية مزاميؽ االستخاتيجية       
االمخيكية عؽ السخأة واالمؽ والدالـ بأف ىشالػ مجسؾعة مؽ الخؤى بعيجة االمج، 

ثالثية  تدعى ىحه الخؤى الى تحقيق االىجاؼ االستخاتيجية العميا في مجاؿ العالقة
 والدالـ واالمؽ. االبعاد: السخأة 

تقجيؼ رؤى عالسية لسا يشبغي اف يكؾف عميو  في تتسثل أولى ىحه السختكدات      
دور السخأة في العالؼ، وجعل الجوؿ االخخى راغبًة أـ ُمكخىة عمى تبشي ىحه االفكار، 

والسعشؾي، فالجوؿ التي ستعسل عمى وفق ىحا الدياؽ الفكخي ستشاؿ الجعؼ السادي 
وفي حالة العكذ، تتعخض لسجسؾعة مؽ االجخاءات التي تذكل عبًء عمى 

 مسارستيا وادائيا في السجتسع الجولي.
بيشسا تتسثل ثانييسا في العسل عمى تذكيل مجسؾعة مؽ اآلليات العالسية     

بالرؾرة التي تديؼ في تجحيخ مقارباتيا الفكخية الستزسشة في ىحه االستخاتيجية، 
ا البخامج التي تؤسديا السشغسات الجولية ومشغسات السجتسع السجني ذات مشي

 التؾجيات التي تساثل جؾىخ االستخاتيجية.
وتتجدج الثالثة في اف السقاربات الفكخية لمشغخية الشدؾية والخؤى الشاتجة عشيا       

ة في القخف الحقائق الثابت أحجسيسا الستسثمة في العالقة بيؽ السخأة واالمؽ والدالـ، 
الؾاحج والعذخيؽ، وتحتؼ الزخورات العسل عمى تؾفيخ الجعؼ السادي والسعشؾي ليا، 
وعمى الكيادات في مختمف الجوؿ تبشي ىحه التؾجيات، وتحؾيميا مؽ مرمحة عميا 

 الى أىجاؼ عميا مؽ خالؿ غخس ايجابيات ىحه الساليات في عقؾليؼ.
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سل عمى إعادة ليكمة بشاء الدالـ واالمؽ ويتجحر السختكد الخابع في حتسية الع     
العالسي وفق رؤية الشؾع االجتساعي، واف السقاربات الفكخية التي تخى باف الخجاؿ 
اكثخ قجرة عمى ادارة الذؤوف الجولية تخاجعت نتيجة تغييخ وتغّيخ االنساط الفكخية 

 الدائجة في السجتسع الجولي.
ستراتيجية االمريكية عن السرأة والدالم السطلب الثاني: دالالت تطبيق مقاربات اال

 واالمن 
الجوؿ التي لجييا رؤية عالسية لسا يشبغي اف يكؾف عميو العالؼ، تعسل عمى        

استجالب االفكار مؽ مختمف السذارب السجتسعية، وتخزعيا لمتحميل والتجخيب 
 والسقارنة، وتؾعيف ما تخاه يخجـ مرالحيا االستخاتيجية العميا.

وفق ما تقجـ، عسمت الؾاليات الستحجة عمى تؾعيف السقاربات الفكخية االمشية        
، واصجرتيا عمى شكل وثيقة ةاستخاتيجيلمشغخيات الشدؾية في وثائق ذات صيغة 

 الدالـ واالمؽ. و رسسية تزسشت رؤيتيا لعالقة االرتباط بيؽ السخأة 
تؼ تبشييا، عسمت عمى  ستخاتيجيةواوتؾعيفًا لسا ورد مؽ مقاربات تؼ تزسيشيا،        

ابتكار مجسؾعة مؽ اآلليات الى تعسل عمى استشبات ماىيتيا في السجتسعات االخخى 
 بيجؼ تحقيق االمؽ والدالـ العالسي وفق السشظق االمخيكي. وىحه الجالالت ىي:

 اواًل: زيادة ندبة مذاركة الشداء في ادارة الذؤون العامة في الدول االخرى 
تكؽ السخأة ذات وجؾد في الذؤوف العامة لسجة طؾيمة مؽ الدمؽ، والدبب لؼ       

في ذلػ ذاتي ومؾضؾعي. ذاتي بفعل غياب الؾعي الدياسي والبقاء في حالة 
 االنكفاء عمى الحات، ومؾضؾعي نتيجة البيئة غيخ السؤاتية لحلػ.

ؾجيا ولكؽ تغييخ االنساط الفكخية لجى الذعؾب نتيجة التقجـ في تكشؾل      
السعمؾمات واالتراالت ووسائل التؾاصل السجتسعي، وايراؿ االفكار الى 
السجتسعات التي ال تتفاعل معيا وتقجيؼ الحجج والبخاىيؽ التي تخزع لسشظق العقل 
وفق وجية نغخ مؤيجييا، قاد الى التفاعل مع مقاربات الشغخية الشدؾية، وبجأ 

 حه االفكار والتفاعل معيا ايجابًا وسمبًا.السفكخوف والسثقفؾف وقادة الخأي بسشاقذة ى
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لؼ تكؽ ىحه االفكار في حجود االطخ الثقافية العامة، وانسا بجأت االنغسة         
الدياسية في مختمف دوؿ العالؼ العسل عمى تحكيقيا بؾصفيا حكيقة يشبغي العسل 

ت عمى تشفيحىا. قاد ذلػ الى سّؽ مجسؾعة مؽ التذخيعات التي تحاكي مقتخبا
الشغخية الشدؾية، وأصبحت السذاركة الدياسية لمشداء في العسمية االنتخابية أحج 

 ركائد تقجـ وحجاثة االنغسة الدياسية في القخف الؾاحج والعذخيؽ.
فبجأت الجوؿ في عسمية االيغاؿ في ىحا السدار، وأصبحت تختكد عمى مقاربة      

ة السذاركة في صشع القخارات ميسة تتسثل في انو كمسا زاد عجد الشداء في عسمي
وتشفيحىا في الشغاـ الدياسي القائؼ، قاد ذلػ الى زيادة مرجاقيتو أماـ الخأي العاـ 

مؽ  الجولي والتي تتبشى ىحه التؾجيات بؾصفيا جدءً  التأثيخالعالسي، والجوؿ ذات 
رسالتيا وقيسيا العالسية. وخيخ دليل عمى ما تقجـ، بجأت االنغسة الدياسية في 

احل التحؾؿ الدياسي بؾضع ندبة لمشداء مؽ عجد السقاعج في الدمظة التذخيعية مخ 
 والسجالذ السحمية.

لؼ تعج عسمية تجحيخ ىحه السفاليؼ الفكخية سظحية، وانسا اخحت الجانب       
اإلحرائي. وبجأت مخاكد الجراسات والبحؾث العالسية تجخي دراسات عمسية عؽ 

سدات االنغسة الدياسية في مختمف دوؿ العالؼ، مدتؾيات مذاركة الشداء في مؤ 
وتعسل عمى اصجار تقاريخ دورية عؽ مجى تقجـ وتخاجع ندبة مذاركة الشداء في 
الشغؼ الدياسية في مختمف قارات العالؼ، ال بل اصبحت معاييخ زيادة ندبة اعجاد 

 جولة. الشداء في السؤسدات التذخيعية والتشفيحية عامل فاعمية لمشغاـ الدياسي لم
 ثانيًا: البرامج الدولية لتسكين السرأة 

نغخي فقط، وانسا انتقمت  إطارالسقاربات الفكخية لمشؾع االجتساعي ذات  لؼ تعج     
بيا الجوؿ التي تؤمؽ بيا والسشغسات الجولية ومشغسات السجتسع السجني الى مخحمة 

اكي التغييخ في ُأخخى ىي وضع اآلليات سيسا تذييج مجسؾعة مؽ البخامج التي تح
السفاليؼ والسدمسات االساسية، والسترمة بجور الشؾع االجتساعي في كل جانب مؽ 

 جؾانب األمؽ غيخ التقميجي.
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ورغؼ اف اختالؼ السجتسعات يؤدي الى اختالؼ الدمؾكيات، واختالؼ الخؤية       
 حؾؿ دور الجيؽ وما يتختب عمى ذلػ مؽ سمؾكيات تجعؼ او تحج مؽ دور الشداء،

فزاًل عؽ البيئة التي تشذا فييا الشداء، والتكؾيؽ الجدجي، كل ما تقجـ ىؾ مؾضع 
مشاقذة وتحميل مؽ قبل مخيجي الشغخية الشدؾية عبخ البخامج التي تدتيجؼ تسكيؽ 

 السخأة.
ومؽ ىحه البخامج بخنامج االمؼ الستحجة لمسخأة، بخامج تسكيؽ السخأة، وبخامج        

قيادة الشداء. وتيجؼ ىحه البخامج الى العسل عمى تغييخ العقؾؿ حخية السخأة، وبخامج 
لجى الخجاؿ والشداء بسختمف فئاتيؼ العسخية مؽ خالؿ ادخاليؼ في مجسؾعة مؽ 

شًا ويدؾده الدالـ يًا عمى اف العالؼ سيكؾف أكثخ امالجورات وورش العسل وتغحيتيؼ فكخ 
 شية العالسية.كمسا زادت مذاركة الشداء في معالجة التحجيات االم

 ثالثًا: التثقيف االعالمي والجساىيري لدور الشداء في السجتسع
 خاليةبيعج االعالـ وحخيتو نتاج الثؾرة الفكخية الدائجة وانساطيا السعبخة عؽ المي      

بؾصفيا الذكل الحي ليسؽ عمى عقؾؿ الذعؾب في القخف الؾاحج والعذخيؽ نتيجة 
معمؾماتية. وبسا اف االعالـ ىؾ -ؾشا القؾة التكيواىس امتالكيا مقؾمات القؾة الذاممة

ادوات الميبخالية، فانو عسل عمى تجحيخ السقاربات الفكخية لميبخالية بذكل عاـ،  أحج
 فأصبحتوالشغخية الشدؾية التي تدتشج الى دور السخأة في السجتسع بذكل خاص. 

ي تعسل عمى تقجيؼ الت باألفكارمحظات االذاعة والتمفدة تغحي عقؾؿ السجتسعات 
الشداء عمى انيؽ يستمكؽ مؽ االمكانيات والقجرات الكيادية التي تساثل او تعادؿ 

مياًل  أكثخقجرات الخجاؿ في الحكؼ، ال بل تتجاوز امكانيات الخجاؿ سيسا في انيؽ 
 تحقيق الدالـ في العالؼ.  إلى
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 ي القيادةف فاعالً  اً رابعًا: تقديم الشداء الرائدات بهصفين انسهذج
 والسؤسدات التعميسية عمى استكذاؼ عسمت السخاكد البحثية والجامعات      

التي  باألفكار الكيادية ودعسيا مؽ خالؿ تغحيتيؽ السؾاىب والذخريات الشدائية
ي في تتشاسب مع البيئة الجولية الججيجة سيسا في مجاالت تعديد دور الشؾع االجتساع

وعجـ اقترار ذلػ عمى الخجاؿ، وتعديد الخؤية  ادارة الرخاع في جسيع مخاحمو
العامة مؽ اف الشداء إحجى الخكائد الفاعمة في تذييج البيئة االمشية في العالؼ، 

 وتذجيع دورىؽ في جسيع الجوؿ.
بسعشى العسل عمى صشاعة قيادات ندائية يستمكؽ السؤىالت والخبخات الالزمة       

 ةت وورش العسل والجورات التجريبية، والسعشؾيوتقجيؼ الجعؼ السادي مؽ خالؿ الجورا
مؽ خالؿ حسالت التذجيع والتغظية االعالمية بيجؼ تعغيؼ الثقة لجييؽ وتحؾيميؽ 
الى مؾضع استمياـ مؽ قبل جسيع الشداء في مختمف السجتسعات سؾاء أكانت تمػ 

 تؤمؽ بجور السخأة أـ تمػ التي تخى اف دورىا ضخورة حتسية.  التي ال
تكثيفًا لسا تقجـ، ومؽ خالؿ تتبع الدياقات الفكخية لمشغخية الشدؾية، ودالالتيا       

التظبيكية، واالستخاتيجيات التي وضعت لتظبيق مزاميشيا في العالؼ، ثبت مجى 
البحث مؽ تعاعؼ الخؤية الجولية التي تخى باف  إطارصحة الفخضية التي سيقت في 

صشعًا وتشفيحًا أحج عؾامل تحقيق االمؽ  اشخاؾ الشداء في صياغة الذؤوف الجولية
 والدالـ في البيئة االستخاتيجية الجولية. 

ؾ تبشي عالسي مؽ السشغسات والسؤسدات الجولية والجوؿ بسعشى أصبح ىشا     
والفؾاعل مؽ غيخ الجوؿ ومؤسدات السجتسع السجني السحمية واالقميسية والجولية 

واشخاؾ الشداء في صشاعة القخار سيسا  التخررية وغيخ التخررية لعسمية تعديد
في السشاطق التي تذيج عسميات تحؾؿ في الرخاع، بؾصفيؽ يسمكؽ العقل والسعخفة 

 والقجرة عمى ابتكار اآلليات التي تؤدي الى استتباب االمؽ والدالـ في العالؼ.
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 خلامتت ا
في مختمف فكخ دوف آخخ. فقج تجحرت لؼ تكؽ مقاربات الشغخية الشدؾية نتاج     

مذارب الفكخ االنداني، بعزيا حاوؿ اف يحج مؽ فاعمية السخأة نتيجة عجـ قبؾلو 
ت لجورىا، وبعزيا حاوؿ اعظائيا مكانة خاصة لتفعيل دورىا مع بعض السحجدا

االيجابية والدمبية باختالؼ السفكخيؽ ورؤاىؼ  التي ُيختمف في تفديخىا بجؾانبيا
ئيا الحخية في مختمف جؾانب الحياة، وعسل الفكخية، والبعض االخخ حاوؿ اعظا

عمى مداواتيا مع الخجل، ووضع عمييا واجبات واعظاىا الحقؾؽ استشادًا الى 
السداواة في العقل، وىحا ما اعتسجت عميو وأقختو الميبخالية في جؾانبيا الدياسية 

 :واالقترادية واالجتساعية. مؽ خالؿ ما تقجـ يسكؽ التؾصل الى الشتائج اآلتية
القخف الؾاحج  بسا اف الشغخية الشدؾية الدائجة ىي نتاج تجحر الفكخ الميبخالي في -0

بجأت في استشبات مقاربتيا الفكخية االمشية التي تخى باف الشداء  فإنياؽ، والعذخي
عامل مؽ عؾامل تحقيق االمؽ والدالـ في العالؼ ألنُيّؽ أكثخ مياًل الى الدالـ مؽ 

 ارات الحخب في العالؼ اتخحىا الخجاؿ.الخجاؿ، ال بل اف معغؼ قخ 
نغخي، ال بل تؼ تبشييا مؽ السشغسات الجولية  إطارلؼ تعج ىحه االفكار مجخد  -9

والسؤسدات الجولية، وقج انعكذ ذلػ في اآلليات والبخامج التي تدتيجؼ تجحيخ دور 
السخأة في عقؾؿ مختمف الفئات العسخية، ليذ في السجتسعات التي تؤمؽ بسا يشتجو 

ى مقاربات فكخية مغايخه لو سؾاء شالتي تتب السجتسعاتالفكخ الميبخالي فحدب، بل في 
 أكانت ديشية أـ قؾمية وغيخ ذلػ.

 فإنياوبسا اف الؾاليات الستحجة تتبشى عسمية الجفاع عؽ السشغؾمة الميبخالية،  -3
تثبيت افكارىا، لعل مؽ اىسيا بتعسل عمى وضع االستخاتيجيات التي تؤمؽ 

تيجية االمخيكية عؽ السخأة والدالـ واالمؽ. وىي نتاج افكار الشغخية الشدؾية االستخا
التي تخى بأف الشداء يسكؽ اف يؤديّؽ دورًا ميسًا في عسمية االمؽ والدالـ. فالؾاليات 
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الستحجة وفق مشظق ىحه االستخاتيجية شخعت بجور عالسي ييجؼ الى تسكيؽ الشداء 
 اشخاكيؽ في كل مخاحل الرخاع. في مختمف مدتؾيات صشع القخار، و 

عسمت الؾاليات الستحجة وفق مزاميؽ االستخاتيجية االمخيكية عؽ السخأة واألمؽ  -4
والدالـ عمى تخسيخ ىحه السفاليؼ سؾاء بالتخغيب أـ بالتخىيب. اذ عسمت عمى ادخاؿ 
عجد كبيخ مؽ الفئات العسخية مؽ الخجاؿ والشداء وتجريبيؼ عمى ىحه السفاليؼ، ال بل 

السقاربات االيجابية التي  ىنيا أحجأ لدكاف العالؼ، وايراؿ فكخة اعقيجي اجعميا ندق
يشبغي تشفيحىا. بالسقابل مخاقبة عسميات التذخيع والتشفيح في مختمف دوؿ العالؼ، 

الجوؿ، واصجار الترخيحات  التي تخاقب مجى التقجـ الحي تحققوواصجار التقاريخ 
دولة، وتقجيؼ الخؤى التي  ةخاجع وضع الشداء في ايمجى ت مؽ والقخارات التي تححر

 تديؼ في عسمية فخض معاييخ الشؾع االجتساعي في ادارة الذؤوف العامة.
لسا  ااستخاتيجي اتعج االستخاتيجية االمخيكية عؽ السخأة واالمؽ والدالـ ترؾر   

صبحت والدالـ في العالؼ. وأ باألمؽيشبغي أف يكؾف عميو دور السخأة فيسا يتعمق 
الحكيقة متجحرة في العالؼ الغخبي باف السخأة إحجى ادوات تخسيخ األمؽ والدالـ، 
ويشبغي زيادة السذاركة الدياسية لمشداء في مختمف االنغسة الدياسية في العالؼ، 
والجولة التي ال تتجاوب مع ىحه الخؤية تعج دولة غيخ ديسقخاطية وتسارس االستبجاد 

 ة االنداف.   وتذيج عسميات تخاجع لكخام
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