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نتعامل يف الواقع مع أشياء ال يرى املؤرخ سينوبوس أبنه: "عندما يتعلق األمر ابلعلوم االجتماعية فنحن 
ثله هذه يؤكد على أمهية دور األفكار والقيم وهذا ما ، 1األشياء يف أذهاننا حنن" حقيقية، ولكن مع ما ُتم

واملعتقدات املرتسخة يف عقول األفراد واجلماعات واليت تؤثر يف طريقة حتديد فهمنا للنظرايت االجتماعية 
 بشكل عام، ومنها نظرايت العالقات الدولية بشكل خاص. 

على مبدأ التفاعل االجتماعي بني الفاعل  Constructivism Theory ) )تقوم النظرية البنائية 
 ، ويمعد نيكوالس أونوف أول من( Structure) وبني البنية أو البناء  ( Agent) أو الوكيل 

عامل من صنعنا: القواعد واحلكم يف النظرية االجتماعية والعالقات استعمل مصطلح البنائية يف كتابه "
، ومن أبرز مفكري هذه النظرية فريدريك كراتوشويل وألكسندر ويندت 1989شره عام الذي ن" الدولية

حيث يمرجع ويندت أصول البنائية يف العالقات اجتماعية يف السياسة الدولية"،  نظريةصاحب كتاب "
مشروعاً حبثياً حول الدور الذي تلعبه نمظم  ل من سنايدر وبورك وسابني الذين أسسواالدولية إىل أعمال ك

املعتقدات والقناعات واإلدراكات يف عملية صنع قرارات السياسة اخلارجية للدول، وفضاًل عن أمهية دور 
 اهلوايتيرى ويندت أبن و  ،2اهلوية والثقافة واألفكار يف فهم وحتليل ظواهر السياسة الدولية بشكل عام

فاملصاحل تعين  ،"ماذا يريد الفاعلون"تشري إىل  املصاحلوإن  م اآلخرون"،تشري إىل من "حنن" ومن "ه
وهناك نوعان من املصاحل : مصاحل موضوعية وأخرى  احلاجات والرغبات اليت تسعى الدول إىل حتقيقها،

فأما املصاحل املوضوعية فرتتبط بتلك احلاجات الضرورية واألساسية اليت تقوم عليها اهلوية بكل  ذاتية،
كالقول أبن الدول احلديثة ذات السيادة تقوم على مفهوم احتكار   وبدوهنا تفقد الدول هويتها، أشكاهلا،

 ،هوية النوع(والدولة الرأمسالية تقوم على منطق الفردانية وامللكية اخلاصة ) (،هوية ذاتيةالعنف املنظم )
بية اليت و والدولة األور  الدور(،)هوية والدولة املهيمنة تقوم على أساس فرض اهليمنة على اآلخرين 

 تعترب  1958_أيضاً الوحدة بني سوراي ومصر عام )هوية مجاعية(تتضامن مع غريها من دول أورواب 

                                                           
 .15، ص1986مارسيل مريل، سوسيولوجيا العالقات الدولية، دار املستقبل العريب، القاهرة،  1
، 2006ألكسندر ويندت، ترمجة: عبد هللا جرب صاحل العتييب، النظرية االجتماعية للسياسة الدولية، جامعة امللك سعود، السعودية،  2
 .139ص
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وأما املصاحل الذاتية فتتعلق بتفضيالت الفاعلني وقناعاهتم حول الكيفية اليت  ،مثااًل على اهلوية اجلماعية_
 .3روراهتاميكنهم هبا تلبية حاجات هويتهم وض

النظرية البنائية هي األمثل لتفسري الصراعات والعالقات يرى راميوند هانيبوش أبن من جانب آخر 
ُتر مبرحلة بناء الدولة  مازالت وذلك ألن هذه الدول يف منطقة الشرق األوسط،اليت جتري البينية 

وذلك بفعل عملية  ،وتكامل وطينأزمة هوية وأزمة اندماج ومرحلة بناء اهلوية الوطنية، وهي تعاين من 
 أتسيسها من قبل االستعمار الفرنسي والربيطاين الذي قام بتفكيك وتقسيم هذه املنطقة وترسيم حدودها

 .4دون مراعاة اهلوايت العرقية والدينية والثقافات احمللية وخصوصية هذه املنطقة

يركريريريريريريريع بصريريريريريريريفة عامريريريريريريرية علريريريريريريريى دور  االجتمريريريريريريرياعييشريريريريريريريري حسريريريريريريرين احلريريريريريريرياا علريريريريريريريي أ ريريريريريريريد إىل أن مريريريريريريريدخل البنريريريريريريرياء 
األفكريريريريريريريريريار والقريريريريريريريريريرييم والثقافريريريريريريريريريرية يف العالقريريريريريريريريريريات الدوليريريريريريريريريريرية، ويتنريريريريريريريريريرياول ابلتحليريريريريريريريريريريل قضريريريريريريريريريريااي اهلريريريريريريريريريريوايت واملصريريريريريريريريريرياحل 

وينظريريريريريريرير البنريريريريريريريائيون ل فكريريريريريريريار ، 5تحريريريريريريريدد علريريريريريريريى أساسريريريريريريريها سريريريريريريريلوكيات الريريريريريريريدولواألفضريريريريريريريليات واملعريريريريريريريايري الريريريريريريرييت ت  
فريريريريريراد، والريريريريريذي يمنريريريريريتا بريريريريريدوره مريريريريريا ينريريريريريتا عريريريريرين التفاعريريريريريل املسريريريريريتمر واملتبريريريريريادل بريريريريريني األ اجتماعيريريريريرياً بوصريريريريريفها بنريريريريرياًء 

، وميكريريريريرين تطبيريريريريريق ابلفهممممما ا  ممممماعييسريريريريريمى ابألفكريريريريريار اجلمعيريريريريرية املشريريريريريرتكة أو مريريريريريا يمعريريريريريربون عنريريريريريه ابلقصريريريريريد أو 
ميكريريريرين واسريريريريتخدام هريريريريذا املفهريريريريوم عنريريريريد داولريريريرية حتديريريريريد هويريريريرية دولريريريرية مريريريريا، فعنريريريريد النظريريريرير إىل الريريريريوالايت املتحريريريريدة 

 ،السريريريريريريوفيييت االحتريريريريريرياداهنيريريريريريريار  بسريريريريريريببوذلريريريريريريك  كقمممممموة عظ مممممم  مهي نممممممة إليهريريريريريريا وفريريريريريريق عريريريريريريدة أوجريريريريريريه:النظريريريريريرير 
ابلنسريريريريريبة  اسمممممتع اريةوكدولمممممة  للعديريريريريريد مريريريريرين الريريريريريدول الريريريريرييت تريريريريريرفي هيمنتهريريريريريا مثريريريريريل كريريريريريوراي الشريريريريريمالية، كعمممممدوو 

 بريطانيريريريريريريريا مثريريريريريريريللريريريريريريريدول  اسممممممم اتي يوكصمممممممدي  و  يممممممم   للريريريريريريريدول الريريريريريريرييت تعرضريريريريريريريت ل عوهريريريريريريريا مثريريريريريريريل فيتنريريريريريريريام،
خريريريريريريريالل فاملمارسريريريريريريريات االجتماعيريريريريريريرية حسريريريريريريريب البنريريريريريريريائيني ال تعيريريريريريريريد إنتريريريريريريرياا الفريريريريريريرياعلني فقريريريريريريريط مريريريريريريرين وكولومبيريريريريريريريا، 
 هوايهتم،

                                                           
 .324-323ألكسندر ويندت، مرجع سابق، ص 3
4 Raymond Hinnebusch,The international politics of the Middle East,Manchester 

University Press Manchester and New York,2003,p1-2 
, 33للسياسة العاملية، منشورات :عامل الفكر، السنة الرابعة، العدد  االجتماعيالعامل املصنوع :دراسة يف البناء  ،حسن احلاا علي أ د 5

 .165, ص 2005يونيو,–ابريل 
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، ومبعريريريريري  آخريريريريرير 6ولكنهريريريريريا تعيريريريريريد أيضريريريريرياً إنتريريريريرياا اهلياكريريريريريل االجتماعيريريريريرية القائمريريريريرية علريريريريريى مفهريريريريريوم الفهريريريريريم اجلمريريريريرياعي
يف  الفكريريريريريريرة السريريريريريريابقة يف املثريريريريريريال التريريريريريريام: إن دولريريريريريرية إيريريريريريريران قبريريريريريريل قيريريريريريريام الثريريريريريريورة اإلسريريريريريريالمية _أي ميكريريريريريرين شريريريريريرير 

 أمريريريريريريا بعريريريريريريد زمريريريريريرين حكريريريريريريم الشريريريريريرياه_ كانريريريريريريت دولريريريريريرية مثاليريريريريريرية جريريريريريريداً ابلنسريريريريريريبة إىل الريريريريريريوالايت املتحريريريريريريدة األمريكيريريريريريرية،
ت معهريريريريريريريا نظريريريريريريريرة ت ريريريريريريريريّ اإليرانيريريريريريريرية، هويريريريريريريرية الدولريريريريريريرية الريريريريريريريذي أحدثتريريريريريريريه يف  ريت يريريريريريريريالو  1979قيريريريريريريريام الثريريريريريريريورة عريريريريريريريام 
وابلتريريريريريريام هريريريريريريذا مريريريريريريا  لتصريريريريريريبح دولريريريريريرية ومصريريريريريريفت ضريريريريريريمن دول "دريريريريريريور الشريريريريريرير"،إىل إيريريريريريريران، الريريريريريريوالايت املتحريريريريريريدة 

وأبنريريريريريريريه  تمفسريريريريريريره النظريريريريريريريرية البنائيريريريريريريرية مريريريريريريرين إمكانيريريريريريرية الت ريريريريريريريري بسريريريريريريريبب التفاعريريريريريريريل املسريريريريريريتمر بريريريريريريريني الفاعريريريريريريريل والبنريريريريريريرياء،
 .عندما تت ري هوية الدولة فاملصاحل أيضاً تت ري

دورًا هامًا يف أدبيات النظرية البنائية، فالعوامل الثقافية تساهم يف حتديد  الثقافةويف إطار آخر تلعب 
وحتليل السلوكيات الدولية، وذلك يتجلى من خالل دور الثقافة يف حتديد هوية الفرد واجلماعة، وأيضاً 

، أو ةواالجتماعي االقتصاديةتؤثر الثقافة يف تقسيم الناس وتصنيفهم سواء على أساس العرق أو الطبقة 
املكانة أو اجلنس وغريها، ويتضح هذا األثر على مستوى العامل يف تقسيمه إىل شرق وغرب وإىل مشال 

ساها يف خ   جمت عات أكثر وعياً فالثقافة ت  ، 7وجنوب، فهذه التقسيمات ليست ج رافية بل ثقافية
ددون "ما يريدون" و"كي  يفكرو  ن"، وإن الو دة ألهنا تساعدها يف معرفة هويتها، وجتع ها ُي 

الثقافية هي اليت تصنع اجملت عات القوية اليت تستطيع أبن تقود بالدها مبا يتواف  مع مصاحلها 
األورويب  يف قضية خروا بريطانيا من االحتاد ميكن مالحظته وإن كان بشكل جعئي  ، وهذا ماالوطنية

Brexit  ًعن  لة الرئيس األمريكي ووحدة الشعب الربيطاين ضد سياسات االحتاد األورويب، وفضال  

منو  ابإلضافة إىل تعام األصوات لعودة روسيا كقوة عظمى ولد ترامب وشعاره "أمريكا أواًل"، دوان
 .8القومية الكونفوشيوسية يف الصني

                                                           
 .177-176حسن احلاا علي أ د، املرجع السابق، ص 6

لة العربية أ د علي سامل، القوة والثقافة وعامل ما بعد احلرب الباردة: هل ابتت املدرسة الواقعية يف العالقات الدولية شيئاً من املاضي؟، اجمل 7
 134-133، ص 2008، خريف 20للعلوم السياسية، العدد 

 :26/7/2019والدراسات، عرب الرابط اسرتد يف كريستيان رويس مسيث، عرض: آية عبد الععيع، املركع العريب للبحوث   8
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الت ري األساسي يف بنية وطبيعة السياسة الدولية حيصل عندما تت ري وبناًء ع   ما سب  ولكي نفها أبن 
يم املنشئة ملمارساهتم القواعد والقالثقافة و معه أيضًا دة الفواعل الدولية، وبشكل تت ري وعقيهوية 

 السياسية.

 :من النا ية الع  ية

ة تكمن أمهية دراسة اجلوانب التطبيقية للنظرية البنائية كون أن العامل يف واقع األمر ومن النواحي العمليّ 
القيم والسلوك، فالدول أدركت على سبيل املثال أهنا ال واإلعالم و ع عن طريق الثقافة صن  املستقبلي يم 

أو الدوم وهي تتب  يف الداخل  أن تلعب دورًا دوراًي سواًء يف اجملال اإلقليميميكن أن تتمكن من 
مناقضة أو متعارضة مع هذا الدور، وكتوضيح لذلك ميكن القول أن تبين سياسات ثقافية واجتماعية 

كان شرطًا ضروراًي للعودة إىل   على املستوى الداخلي القيم احملافظة ومنوذا دية ألطروحاتروسيا االحتا
دور القوة العظمى على املستوى العاملي، إذ كان من البديهي أن روسيا ال تستطيع أن تقوم مثاًل بدور 

ي القيم املواجهة مع ال رب والسعي لبناء عامل متعدد األقطاب وهي تتب  على املستوى الداخل
وذات التوجه ميكن االجتماعية وال ربية ذاهتا، لقد كان من الصعوبة اجلمع بني هذين املتناقضني، 

عن هذا املفهوم فهي أدركت أيضًا أمهية هذا العامل،  ية اليت ال تبتعد كثرياً الصين مالحظته يف السياسات
مواضيع الثقافة واإلعالم، ومن  مليار دوالر يف 7ما جمموعه  بكني لذلك ليس من املست رب أن تنفق
خارجها يف منطقة الشرق األوسط أو  طبق أيضاً على أي دولة سواءً الواضح أيضاً أن القاعدة السابقة تن

العودة للذات هي شرط أساسي وضروري للعودة  إقليمية حقيقية مؤثرة، إذ إنّ  اً تريد أن يكون هلا أدوار 
 إىل لعب مثل تلك األدوار.

عترب النظرية البنائية مدخاًل ُيتوي ع   قي ة حت ي ية كبرية ابلنسبة ت  ملعطيات السابقة انطالقًا من ا
ابلتأكيد ومنها  لبا ثي العالقات الدولية لفها بعض ظواهر السياسة الدولية بناًء ع   أسس

 .)الثقافة، اهلوية(
                                                                                                                                                                      

http://www.acrseg.org/41169 
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