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، حيث تعد املرآة مميز حضاري منجز أيضاً  قبل أن تكون إنتاجًا ثقافيًا ومعرفياً، هيوإنتاج األفكار مراكز األحباث 
ابلعلم واملعرفة واستشراف آفاق املستقبل وفق املنظور العلمي واملعريف، كما تعكس اليت تعكس اهتمام األمم والشعوب 

توجه األمم والشعوب يف حفظ تراثها ومنجزاهتا املعرفية واحلضارية نتيجة أن حفظ املنجز الفكري والسياسي 
 اجملتمع وعملية هادفة لتأكيد طورات اليت حتصل يفحوالت والت  واالجتماعي والعلمي جملتمع ما، هو ممارسة واعية ابلت  

 ذاكرة اجملتمع احلضارية، فتلك املراكز مبثابة املخزن والوعاء لذاكرة التاريخ اإلنساين يف أبعاده املختلفة.

من اإلشارة إىل قضية جوهرية تتعلق ابلت طور املتسارع ملراكز األحباث والدراسات أفقيًا وعمودايً،  هنا أيضًا ال بد  
لسيطرة نظام القطبني ومنط احلرب الباردة يف تلك  بطيئة عمومًا نتيجةً كانت طورات العاملية يف القرن املاضي  الت  ف

يربانية مل يكن كما هو املتعلق بقضااي حرب املعلومات واألنظمة الس   طور التكنولوجي خاصةً الت   الفرتة، كما أن  
يف القرون السابقة عمومًا تبقى اثبتة لفرتة طويلة نسبيًا، بينما يف وابلتايل كانت االسرتاتيجيات  ،احلال عليه اليوم

منط احلروب اختلف بشكل  يف كافة اجملاالت متسارعة للغاية كما أن   و الوقت احلايل أصبحت التغريات العاملية
القدرة على  ئيسية هوابع واخلامس اليت من أحد مساهتا الر  ابق حيث ظهرت حروب اجليلني الر  عن الس   جذري  

يف  طور التكنولوجي املتسارع خاصةً غري املستمر يف أساليبها وطرق عملها، إضافًة إىل عنصر الت  الت كيف والت  
على العكس من  من عملية رسم االسرتاتيجيات و جماالت التقنيات الذكية، كل تلك العوامل املستجدة جعلت

حديد زاد من قيمة بفواصل زمنية صغرية نسبياً، هذا املوضوع ابلت  ، عملية معقدة ودائمة التبدل والتغري ابقالس  
وأمهية مراكز األحباث والتفكري كوهنا ابتت مطالبة ابملتابعة الفع الة واملستمرة  للتبدالت والتغيريات اليت حتدث،  

يف البيئة  سواءً  كي يكون لديها القدرة على التخطيط االسرتاتيجي السريع مبا يتناسب مع سرعة تلك التغيريات
 احمللية أو اإلقليمية أو الدولية.

 

 



4 
 

 

 

يث سيتم تقسيم ححلديث، عامل اوالتفكري يف ال األحباثور احليوي الذي تلعبه مراكز تضيء هذه الدراسة على الد  
 راسة إىل جزأين:الد  

 ل : يتناول اجلزء األو   

 حملة عن نشوء مراكز األحباث وأهدافها وأمهيتها. -
 األمريكية وفقاً ألجياهلا الثالث. يف الوالايت املتحدة األحباثمراكز  -

 بينما سيتناول اجلزء الثاين من الدراسة :

 مراكز األحباث الروسية. -
 مراكز األحباث الصينية. -
 االستنتاجات والتوصيات.  -

 نشوء مراكز األحباث وتعريفها: -أوالً 

هناايت القرن الثاين عشر، وأخذت يف النمو والتطور حىت  نشأت بداايت هذه املراكز داخل اجلامعات املرموقة يف
أوائل القرن التاسع عشر عندما بدأت تلك املراكز ابلظهور خارج اجلامعات، حيث مت أتسيس املعهد امللكي 

، وبعدها انتشرت يف الوالايت املتحدة األمريكية بشكل كبري لدعم كبار املثقفني 1831للدراسات الدفاعية عام 
داول بشأهنا، راكز جيتمع فيها كبار الباحثني والقادة من القطاعني العام واخلاص ملناقشة القضااي العاملية والت  خللق م

ملحوظ بعد احلرب العاملية الثانية لتأخذ منحى واضح ابجتاه تسخري البحث العلمي  ع العمل بذلك بشكل  وتوس  
تستند احلكومات يف العامل املتقدم على حتليالت وتوصيات يف العصر الراهن التوجهات السياسية للدولة، وخلدمة 

لت نتيجة العاملية تشك   والت فكريأغلب مراكز األحباث  مراكز األحباث يف قراراهتا، ومن املهم اإلشارة إىل أن  
 1.ألحداث مهمة يف دولة ما أو بسبب قضااي ملحة استدعت البحث عن أفضل احللول

                                                           
، على الرابط 2017آذار  2دراسة بعنوان: دور مراكز الدراسات واألحباث اإلسرتاتيجية يف إدارة الدولة، مركز احملرتفون الدويل للدراسات واألحباث،   1

 http://www.projocenter.com/Details.aspx?Id=19اإللكرتوين: 
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 حتتل ابتت اليت اهرةالظ   هلذه والعلماء الباحثني بني خالفات عن يعرب   الذي األمر مراكز، تلك تعريفات دتتعد  
 ميكن ال فمثالً  واجملاالت، القطاعاتيف أغلب  الدول بني البينية العالقات دتعق   مع اليوم عامل يف وازنً  مركزاً 

 كل  تعتمدها اليت االسرتاتيجيات يف ظرالن   دون من وتشابكها اليوم عامل يف القائمة الدولية العالقات إىل ظرالن  
 داخل واإلقليمية والقارية األممية املؤسسات أداء أمام الوقوف أيضاً  يستوجب ما الكربى، الدول من دولة

 وصراعاً  تنافساً  العالقات مسألة يغطي أن ميكن ال اجلانب وهذا. ومتفرعاهتا املتحدة األمم منظومة وخارج
 املواد توافر عدم أو وتوفر االقتصادية املصاحل شبكات عند أيضاً  إبمعان النظر األمر يستوجب إذ وحتالفاً،
 2.الضغط مجاعات وقدرات قوة ومدى السلع وأسعار والبورصة األسواق وحركة األولية

 حباثأ إبجراء اهدفه يتحدد ليتا املنظمة املعاهد أو اجلماعات تلك":أبهنا املراكز هذه لألحباث راند مؤسسة تعر ف
 االتاجمل يف وخصوصاً  عامة بصورة املدروسة للمشاكل واملقرتحات احللول تقدمي على وتشتغل، ومكثفة مركزة

 ".ابلتسلح يتعلق ما أوواإلسرتاتيجية  والسياسية واالجتماعية التكنولوجية

 جناح عملها:و سيسها وط الواجب توفرها لتأأسباب نشأة مراكز األحباث والدراسات والشر  -اثنياً 

 :3يوجد العديد من األسباب اليت يُقال أبهنا السبب وراء نشوء تلك املراكز، ومن أمهها

 كثرة األزمات والصراعات السياسية. -
 مة.اهلا عدم قدرة املؤسسات العلمية كاجلامعات واملعاهد على سد احلاجة حنو القضااي -
معلومايت   جمتمعاعي إىلمعه التحول من جمتمع صنالتطور العلمي على املستوى التكنولوجي الذي ترافق  -

 تطلب تعبرياً على مستوى عملية صنع القرار.
انتشار األنظمة السياسية اليت هيأت الظروف املناسبة لتكون مراكز األحباث فاعاًل أساسيًا يف عملية صنع  -

 القرار.
                                                           

 ، على الرابط اإللكرتوين:  2017أيلول  19زهري هواري، التعريف مبراكز األحباث، العريب اجلديد،  -2
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/9/18/ 1-األحباث-مبراكز-التعريف  

 .7، ص 2013امعة اإلسالمية، لبنان، عزيز صادق، مراكز األحباث ودورها يف عملية صنع القرار عند األزمات يف العراق، رسالة ماجستري، اجل  -3



6 
 

 

 

 املراكز تلك إلجناح ذلك، أجل من حميطة ةإجيابي وظروف صحية بيئة وجود من بد ال األحباث، مراكز أتسيس عند
 :4الشروط تلك ومن ومهمتها،

 للدولة: السياسي ضوجالن   -

  فةالص هبذه احلكومة اتسمت افكلم للدولة، السياسي ضوجالن   حالة على والدراسات األحباث مراكز فعالية تعتمد 
 املناسبة ةالبيئ فريوتو  الفكري لنضجا أبولوية اإلميان يقتضي وهذا، البحثية املراكز وعمل لبناء قوية دفعة توفرت كلما
 .املراكز هذه لعمل

 البحثي:  العمل حرية -

 ملعلوماتا إىل لوصولا على القدرة يف الكافية احلرية رسيوف   البحثية ابملراكز حييط الذي الدميقراطي للعمل اجلو توفر
 .املراكز هذه عمل يقتضيها اليت

 البيانت: رتوف    -

 يف لبحوثا قتضيهات اليت ملتكاملةا البياانت قاعدة ريتوف يف ديتجس   األحباث والتفكري مراكز عمل يف الفقري العمود
 لبياانتا إىل صولالو  ةإمكاني   يهاعل لوتسه   العلمي البحث مراكز عمل حتكم تشريعات وجود إن  ف وعليه املعريف احلقل

 .لقرارا ومتخذي اجملتمع خلدمة جيب أن تكون اجنازاهتا أن   ابعتبار أساسي عامل املطلوبة

  :راكزتلك امل بدور القناعة -

 الالزمة لثقةا ومنحها ،عملها استمرار يف أساسياً  عامالً  د  ع  ي ُ  املراكز هذه بنتائج القرارات وصانعي اجملتمع قناعة إن 
 عملها. اتآلي   لتطوير

 املراكز: استقاللية -

  
                                                           

 دراسة بعنوان: دور مراكز الدراسات واألحباث اإلسرتاتيجية يف إدارة الدولة، مركز احملرتفون الدويل للدراسات واألحباث، مرجع سابق.- 4
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 وعدم حباثهاأ ونتائج اقراراهت يف راكزامل استقاللية يعين وهذا املنطقي، والعلمي العقلي للتفكري مساحة أوسع توفر حبيث
 .حمددة جهات أو معينة لغاايت وفقاً  توجيهها

  الباحثني:  وكفاءة جودة -

 كهاامتال  قدرفب البحثية، لميةالع الكفاءات احتضان على قدرهتا مدى علىاألحباث والتفكري  مراكز فعالية  تعتمد 
 .واجملتمع للدولة فائدة أكثر دراستها نتائج تكون العلمية للكفاءات

 والدراسات: األحباث مراكز أمهية -اثلثاً 

 القرار صانع على خالهلا من وتؤثر هبا تضطلع اليت املهمة األدوار خالل من والدراسات األحباث مراكز أمهية تتضح
 :5يلي مبا تتمثل واليت ،السياسي

ال ومث عامة،ال السياسات داإلبداعية وترشي والرؤى اجلديدة األفكار تقدمي خالل من :األفكارإنتاج  -1
 عهدم من جاءت ألوىلا العاملية احلرب بعد بنائها وإعادة أورواب لدعم مارشال خطة على ذلك فإن

 .بروكينغز
 إلجنازا يف وسرعة صةمتخص معرفة تتطلب اليت القضااي يف للحكومات االستشاري ابلدور القيام -2

 .والقرار
 .احلاجة عند واملسؤولني القرار اعلصن   حبثية بياانت قاعدة توفري -3
 من(  ألولا املسار دبلوماسية ورد اخلارجية وزارة تلعب)  املوازي أو الثاين املسار دبلوماسية ممارسة -4

 ضاايق بشأن لتفاوضاب معنية حكومية مؤسسات قبل من البحثية املراكز خرباء بعض إرسال خالل
  أوسلو يف الس الم حباثأ معهد رئيس الرسون تيد قام أوسلو عندما اتفاقية قبل حصل كما  حمددة،

 

                                                           
 .6، ص2013والدراسات االسرتاجتية، العراق، خالد العرداوي، تفعيل دور مراكز األحباث يف صنع القرار السياسي، مركز الفرات للتنمية -  5
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 الذي الد ور خالل من أيضاً  حصل وكما و"اإلسرائيليني"، الفلسطينيني بني الت فاوض عملية برتتيب

 .الس ودان جنوب كقضية  خمتلفة عاملية قضااي يف كارتر  جيمي لعبه
 نقاش حمل تكون اليت القضااي يف كخرباء  الرمسية للوفود والدراسات األحباث مراكز خرباء مرافقة -5

 .وتفاوض
 وبعض ولةالد   يف القرار اعصن   كبار  بني رمسية غري أو مباشرة غري اتصال قناة البحثية املراكز لمتث    -6

 واالجتاهات واهتماماهتا أدوارها وطبيعة ياسيةالس   وآرائها وأطروحاهتا مواقفها ملعرفة اخلارجية األطراف
 الندوات إىل األطراف هذه دعوة أو مشرتكة علمية أنشطة يف املشاركة خالل من ائدةالس   وليةالد  

 .البحثية املراكز تعقدها اليت واملؤمترات

إضافة إىل ما سبق ذكره، هناك العديد من املهام اليت تقوم هبا مراكز األحباث واليت جعلت من األمهية مبكان تفعيل 
تلك املراكز ضرورة حتمية وليس فقط يف اجملال السياسي، إمنا أيضًا يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والعسكرية 

ل عمل تلك املراكز بواسطة اإلصدارات العلمية واملعرفية والندوات واإلعالمية واألكادميية، وكل ذلك يتم من خال
املتخصصة يف العديد من اجملاالت من أجل املسامهة يف صناعة القرارات للحكومة ورفع مستوى الوعي لألفراد والربط 

مهمتها  والفكر األحباثينبغي اإلشارة إىل أن مراكز بني ما هو واقع على األرض واإلطار النظري للمعرفة، ومن هنا 
د جتميع للمعلومات، إمنا املهمة األساس هلا تتمثل يف إنتاج األفكار، فبعد صناعة تلك الرئيسة ليس فقط جمر  

االجتماعية، وعند اختاذ القرار فيها سياسيًا  األوساط يف هلا األفكار جيب دراستها عند الطبقة السياسية والرتويج
 ات مقبولة اجتماعيًا.تكون تلك القرارات والسياس

 يف الوالايت املتحدة األمريكية وفقاً ألجياهلا الثالث:مراكز األحباث  -رابعاً 
 متهيد:

م الباحث يف العلوم السياسية "جي ويليام دومهوف" وهو أحد الباحثني يف نظرية النخبة، سلسلة كتب حتت قد  
 عنوان "من حيكم أمريكا"، وقد تبني للمتخصصني واملتابعني مقدار التطور يف مكانة مراكز األحباث ودورها يف 
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تتحد ث عن هذه املراكز أو كما كان  1967يف تلك البالد، حيث كانت الطبعة األوىل بتاريخ  صنع القرار
يُطَلق عليها "اجلمعيات واملنظمات" كوهنا تشك ل روابط مهمة يف شبكة "الت خطيط الس ياسي الن خبوية"، مث بدأت 

ُوصفت مراكز  2006تدرجييًا تلعب دورًا هامًا يف التحليل السياسي، ويف أحدث الن سخ اليت صدرت بتاريخ 
 وم بعرض أهم األفكار وأكثرها عمقاً داخل عملية صناعة السياسات على خمتلف األصعدة.األحباث أبهنا تق

جبامعة بنسلفانيا،  ويلبرنمج البحث الد مركزًا حبثياً، وذلك حبسب 7815بلغ عدد مراكز األحباث يف العامل  
مركزاً يف الوالايت املتحدة األمريكية لتكون يف مقدمة دول العامل من حيث العدد  1872والذي أشار إىل وجود 

واملؤسسات البحثية يربز مدى االهتمام البالغ يف صناعة وابتكار  واالنتشار، وهذا الكم اهلائل من املراكز
رسم االسرتاتيجيات والسيناريوهات املختلفة. يفسر املتخصصون يف عامل مراكز األفكار وُيشكل حتو اًل بنائيًا يف 
والتفاعالت بني القوى األكادميية، السياسية، التجارية واإلعالمية وأن كل قوة  األحباث أبنه نوع من العالقات

 ترتبط بدرجة معينة مع األخرى لتصل إىل صيغة حمددة من الشراكة االجتماعية والتنظيمية.

 أجيال مراكز األحباث األمريكية: 

 جيال ملراكز األحباث األمريكية:أثالث  جيمس آالن مسيثد حد  

 اجليل األول: -
بفضل التربعات اخلريية اخلاصة وهبات  مع بداايت القرن العشريناألمريكية اليت قامت  هي اجلمعيات والنوادي 

 تدفعوكانت  والسياسة ابالعتماد على اخلربة الفنية والعلمية،عملت وفق عقيدة إصالح اجملتمع وقد  ،رجال األعمال
إىل إدراك املسؤوليات االجتماعية اجلديدة اليت نشأت بسبب زايدة حجم املدن وارتفاع  "املرحلة التقدمية"حكومة 

واالحتياجات غريات فرضت على الد ولة إنشاء فروع للمؤسسات احلكومية لتغطية اخلدمات نسبة السكان...، هذه الت  
يف املناطق واملساحات اجلديدة، وكوهنا تفتقر إىل اخلربة واملقدرة العلمية تعر ضت ملشاكل الفساد واهلدر وأعمال 
املتنفذين من استغالل للنفوذ والقو ة ضد ابقي طبقات اجملتمع، هذه العوامل أد ت إىل نشوء اجليل األول من املؤسسات 

 :ل املثالالبحثية واليت منها على سبي

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=think_tanks
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 :على املستوى الداخلي االجتماعي 

 : "املعهد الوطين لإلدارة العامة"  .1
"ع ِمل على دراسة الظروف واألساليب اليت  "مكتب نيويورك لألحباث احمللية"، 1907كان يُطل ق عليه عام 

شيكاغو ديلي صحيفة يتو لد عنها سوء التصرف مع إجياد آلية عملي ة ملنعه"، على سبيل املثال جاء يف 
:" كشف املكتب يف نيويورك عن إهدار املال العام من جانب اإلدارة على حنو مذهل، مما استدعى قراراً تريبيون

، وحينئذ 6فوراًي من جانب حاكم الوالية يف ذلك الوقت "تشارلو إيفانز هيوز" بعزل أحد رؤساء األحياء فورًا "
يف إصالح طبيعة  عالمات الت حولشك ل إحدى  لإلدارة العامة" "املعهد الوطينبدأ املراقبون ابالعرتاف أبن 

 الن ظام االجتماعي. 
 : معهد األحباث احلكومية .2

من قبل عدد من الشخصيات الر ائدة يف جمال الصناعة والقانون والتعليم العايل أمههم  1916أُنِشئ يف عام 
وتوفري معلومات حمايدة بغرض مساعدة  ،7يزانيةدراسة األسباب الد اعية إلصالح املهبدف ز، غروبرت بروكين

" ابلتصديق على وارن هاردينجمع الرئيس األسبق " 1921، وقد جنح يف عام ُصن اع القرار يف املشاريع املطروحة
 إنشاء "مكتب امليزانية" وقانون امليزانية واحملاسبة.

  :على مستوى السياسات اخلارجية 
 مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل: -

ماليني دوالر الفتتاح مؤسسة كارنيغي خالل  10قد م "أندرو كارنيغي" منحًة مالية مقدارها  1910يف عام 
فرتة تشكيل اجلماعات املتخصصة يف الش ؤون اخلارجية، بغرض القيام ابلبحث عن آلي ات عمل وتطوير 

فيما بعد وفق رؤية تقوم على "دعم  املسارات السياسية اخلارجية يف املراحل القادمة، تطو رت َنشأة املؤسسة
أسباب الس الم بني الد ول والت عجيل إبهناء احلرب العاملية وتشجيع عملية تسوية األمور الدولية ابلطرق 

 عملية اإلصالح ومعاجلة املرحلة الت قدمية يف الوالايت املتحدة وكانت هذه البداايت يف ، 8الس لمية..."
                                                           

 .77يتز، مراكز األحباث يف أمريكا، ترمجة نشوى ماهر كرم هللا، منتدى العالقات العربية الدولية، صڤتوماس ميد -6
 .78مرجع سابق ص- 7
 املوقع الرمسي ملؤسسة كارنيجي على الرابط التايل:  -8
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بة إليقاف لوسائل املناسجياد اسبة وإأن  املصلحة تقع يف احملا، وقد أدرك اخلرباء يف املؤسسة آنذاك األمريكية
والت  ترى أن احملاس" _اليتكونغر ، وأن االستسالم للسلطة التشريعية "السيطرة التقدميني على الواقع العملي

ة لى حساب السلطفيذية عالتن تقوية السلطةاإلصالحية اليت كانت جتري يف إطار امليزانيات العامة تؤدي إىل 
ة تقبلية املطروحات املساتيجي_ سوف ينحدر ابجملتمع األمريكي تدرجييًا بعيدًا عن اخلطط واالسرت التشريعية

 للنهوض ابجملتمع، وحتقيق الواقع املأمول للوالايت املتحدة األمريكية.
 اجليل الثاين من مراكز األحباث األمريكية: -

عندما سعت احلكومة لطلب اخلربة  ت، وقد نشأاملؤسسات البحثية فيه عنوان "مستودعات التفكري" كانت حتمل  
الت قنية املعقدة ملشروع احلرب الباردة لألمن القومي، واحلرب الد اخلية قصرية األجل ضد الفقر، وقد مت  تقدمي خدماهتا 

ويف هذه الفرتة اليت ترافقت مع احلروب العاملية، حتو لت الوالايت املتحدة إىل إحدى  ،9للحكومة على أُسس  تعاقدية
القوى العظمى وبدأت خترج تدرجيياً من حالة العزلة وتنخرط ابحلياة السياسية اخلارجية مع الد ول األخرى، وكان يُقد ر 

ع توس عملية وكانت وقتها يف خضم 1900معا من العاملني الوطنيني يف 91وزارة اخلارجية مل توظف سوى "أن  
ارن ابملوظفني الوطنيني قَ ومازالت ال ت ُ  1920موظفًا يف عام  708، ليبلغ عدد املوظفني يف هيئة العاملني ةسريع

"، ومما استدعى وجود اخلرباء واملتخصصني من خارج 1950حبلول عام  8609الذين كان سيبلغ عددهم 
ختطيط السياسة اخلارجية ومناقشتها، وتقدمي املشورة للرئيس وفق عالقة حمددة،  اأُلطر احلكومية، ليعملوا على

ويضاف إىل ذلك أنه وبسبب ضعف املؤسسات السياسية احلكومية يف تلك الفرتة، نشأت عالقة انتقائية بني 
قل العلمي التقين الرأمساليني املعتدلني سياسيًا واملفك رين التكنوقراط، وأد ت إىل بداية ظهور مايُعَرف ابلع

 النخب: بعد إبعاد نوعني من األمريكي اجلديد
 خنب املثقفني األمريكني املستقلني. .1
 الرأمسالية األمريكية احملافظة. النخبة األشد ارتباطاً ابلطبقة .2

                                                                                                                                                                                           

https://carnegieendowment.org/about/annualreport/2019/ 

 .15، ص1994جيمس االن مسيث، مساسرة األفكار، ترمجة جمدي عبد الكرمي، مكتبة مدبويل، القاهرة،  -9



12 
 

 
 
 

 رية:ة العسكلقدر من أشهر املؤسسات اليت ظهرت يف تلك الفرتة على مستوى السياسة اخلارجية وا
   1921جملس العالقات اخلارجية عام: 

كان نتيجة الد مج بني اخلربة األكادميية واحلكومية واملصاحل التجارية العملية، حيث قامت جمموعة من احملامني_حمامو   
مبدأ أن الوالايت املتحدة األمريكية وول سرتيت_ والص حفيني وأصحاب البنوك والباحثني، بتأسيس املعهد على "

"، وبدأ ابلعمل ة عامليًة، واملواطنني يف البالد ال ميكنهم أن يتجاهلوا األمور املتعلقة ابلعالقات الدوليةأصبحت قو  
" بعقود شراكة سرية لتنفيذ أحباث ومذك رات عن احلرب والس الم واآلاثر وزارة اخلارجيةمع احلكومة وابخلصوص "

كانت نتيجتها أن ه وبفعل هزمية الياابن   -"آسيا بعد احلرب" املتوقعة للحروب، على سبيل املثال "طُرحت دراسة عن
وقد جنح اجمللس ابلفعل  -10خالل احلرب العاملية الثانية من املمكن أن تصبح الص ني سوقاً كبرية للصادرات األمريكية
 يف اكتساب الش هرة بعد متك نه من الوصول إىل أكرب عدد من املتابعني لعد ة أسباب منها:

 انية احلصول كممما أعطاه إ جملموعات من اللجان احمللية املستقلة يف كل أحناء الوالايت، إحداثه
 البناء عليه يفتمع، و م اجملعلى أكرب قدر من املعلومات والبياانت اليت تشك ل قاعدًة أساسية لفه

 ماخيص السياسات اخلارجية.
  كبري متاب سة وانلت"اليت كتب فيها أغلب مشاهري السيافورين آفريزافتتاح صحيفة ة من قبل عة ً

 الرأي العام.
بسبب خضوعة  1947أد ى انتقاد املؤرخ تشارلز إبه بريد بشكل علين ل "جملس العالقات اخلارجية" عام 

الذايت لضغوط احلكومة الفيدرالية خالل احلرب العاملية الثانية إىل فضح ارتباطه اخلفي بسياسات احلكومة، تلك 
يف تلك الفرتة،  التفكريأد ت إىل الوصول لبعض الن تائج املتعلقة آبلية عمل مراكز الدراسات و القضااي وغريها 

"حيث أن  االستقالل املعريف كان ال ُيرتَجم إىل استقالل حقيقي يف املؤسسات البحثية، ألن أتثري مراكز األحباث 
من رجال األعمال وابعرتاف السياسيني األوىل يف القضااي السياسية كان يعتمد كليًا على الدعم املادي 

 أنفسهم".
                                                           

 .101ص ،مرجع سابقيتز، مراكز األحباث يف أمريكا، ڤتوماس ميد- 10
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  1943مؤسسة األحباث والتطوير "راند" عام : 
د أصبحت أهم عية، وقلشيو اكان اهلدف من وراء أتسيس تلك املؤسسة رفع قدرة البالد العسكرية يف مواجهة 

 ن معهد هادسونممع كل  كةرا أداة غري حكومية _يف الش كل الظاهري_ للتخطيط خالل احلرب الباردة، ابلش  
 .وميرت والتكنوقراطني اآلخرين

RAND  وحسب ما جاء يف املوقع الرمسي هلا: "منظمة غري رحبية حتظى ابحرتام واسع كوهنا حيادية تعمل بشكل
بعيداً عن الض غوط مستقل يف كثري من القضااي مثل الط اقة والت عليم والص حة والعدالة والبيئة والش ؤون العاملية والعسكرية 

، ولكن لدى النظر يف مصادر التمويل اليت تعتمد 11السياسية والتجارية، فاجلودة واملوضوعية ميثالن قيمنا األساسية"
 عليها وحبسب املوقع الرمسي أيضاً:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 املوقع الرمسي ملؤسسة راند على الرابط التايل:- 11

https://www.rand.org/ar/about.html 
 

https://www.rand.org/ar/about.html
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هذا التمويل يؤكد ارتباطها الوثيق مبكتب وزير الدفاع األمريكي ووكاالت األمن القومي والقوى اجلوية التابعة للوالايت 
املتحدة األمريكية كوهنا من أكرب الداعمني املاليني للمركز ويبني  وجود نوع من التبعي ة غري املعلنة والتأثر الكبري والفعال 

يف مذك راته اليت ُنِشَرت حتت عنوان  "مندوب االحتالل األمريكي يف العراق " بول برميريف خمتلف اجملاالت، يقول 
 "حني أتيت إىل مكتيب يف العراق، وجدت مذكرة تنتظرين على سطح مكتيب اجلديد  "عاٌم قضيته يف العراق" أنه 

 

https://www.rand.org/ar/about.html
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ومهنية، وتشرح مشاكل العراق وما ينبغي مبدينة السالم، كانت املذكرة املَُعد ة من مؤسسة "راند" البحثية صرحية 
 ".12فعله جتاهها

ة لقوة العسكريهلا اب ملرتبطعبارة "عابرة للحدود" اليت تصف نفسها راند هبا داللة على الدور اقد تكون  
جتاوز  علىRANDقدرة   ابلتايلو اً، األمريكية والنفوذ الكبري هلذه القوة حول العامل مبعىن العابرة للحدود أيض

االت،لذا يف خمتلف اجمل فع الةط الاحلدود واحلصول على املعلومات والبيانت  وكتابة االسرتاتيجيات و رسم اخلط
يت اقتصاد السوف ك ز علىن ير ليس من املستغرب أن قدرًا كبريًا من عمل املؤسسة يف حقبة احلرب الباردة كا

ة سياسة اخلارجيصيات للة تو هم بفعالية يف صياغوثقافتهم وسياستهم اخلارجية وقدراهتم العسكرية"، مما سا
 األمريكية ساعدت بشكل أو آبخر يف اهنيار االحتاد السوفيايت الحقًا.

 بعض املراكز البحثية من اجليل الثاين العاملة يف اجملال االقتصادي:
 مؤسسة بروكينجز:  .1

 ومركز جامعة واشنطن، احلكومية، معهد األحباثتشك لت يف بداية أتسيسها وفق عالقة التعاون بني كل من )
والذي كان يُدع ى سابقًا "معهد العلوم االقتصادية"(، حيث مت  العمل على االستفادة من كلية الدراسات  بروكينغز

لكل من املؤسستني األخريني، من منطلق  للمهارات واملعرفة الفكريةالعليا يف جامعة واشنطن لتكون موردًا هامًا 
إظهار األمهية الكربى لالستفادة من الط اقات العلمية يف اجلامعات وإدخاهلا إىل وحدة اإلنتاج يف سوق األفكار، 

ويُ َعد  من املؤسسات األكثر أتثريًا يف الوالايت املتحدة، تقتضي مهمة املعهد  1916أتسس بروكينغز يف العام 
إلجابة عن الس ؤال الت ايل: حول الكيفية اليت ميكن من خالهلا للمجتمعات تعزيز احلياة واحلرية األساسية ا

، كان من 13والس عي وراء الس عادة بني الس كان، وقد ُكرس لتحليل قضااي السياسة العامة على املستوى الوطين
لدميقراطيني واملستقلني، وقد كان العديد بني املؤسسني جمموعة من اإلصالحيني البارزين مشلت اجلمهوريني وا

  منهم يعملون يف إدارات الرؤساء السابقني أمثال: "ثيودور روزفلت ، ويليام هوارد اتفت، وودرو ويلسون".

                                                           
 16،ص2006دار الكتاب العريب، بريوت، ترمجة عمر األيويب، يف العراق، هبول برميري، عام قضيت- 12
 املوقع الرمسي ملؤسسة بروكينغز عرب الرابط التايل:- 13

https://www.brookings.edu/about-us/ 
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  جلنة التنمية االقتصادية: .2

مؤسسة أحباث اقتصادية تُعىَن منذ نشأهتا إبجياد احللول إلدارة اقتصاد داخلي ضعيف ومحاية البالد من اهنيار 
عملت هذه اللجنة على تقسيم جمموعات تضم "رجال أعمال، مثقفني، علماء اقتصاد وصحفيني" مابعد احلرب، 

 1945، لتنجح يف عام  لعلمية والتطبيقية احلديثةلتقوم جبمع البياانت واملعلومات يف حماولة الستخدام األساليب ا
 إبطالق تقرير كان له أثره الكبري الحقاً بعنوان: " الصناعة األمرييكية تتطلع إىل املستقبل".

يف جممل تلك احملاوالت البارزة إلثبات الت حول التدرجيي يف طرق تفكري العقل األمريكي اجلديد يظهر بشكٍل 
على العلماء واخلرباء واجليل املوهوب يف إجياد حلول فكرية مبتكرة للتقدم والتطوير  واضح أفضلية االعتماد

بعيدًا عن التزم ت والنظرة البدائية يف التعامل مع التطورات املتسارعة على خمتلف األصعدة..على سبيل املثال  
الواضحة على إجيابية الدور الذي  كان الت قدم البالغ يف التقنيات الطبية والذرية خالل تلك الفرتة أحد األدلة

قامت به مراكز األحباث والدراسات املتخصصة، كل ذلك كان جيري يف إطار الت حضري للتسابق العاملي 
املتجدد على القيادة، وقد أدرك األمريكيون أن  وجود مراكز هلا هدف عملي متمثل يف ابتكار أفكار سب اقة يف 

 قو ة اليت يُعتَمد عليها مستقباًل يف مواجهة التهديدات والتحدايت العاملية.خمتلف امليادين هو أحد ركائز ال

 من مراكز األحباث األمريكية : اجليل الث الث -
أتس ست مراكز األحباث والد راسات هلذا اجليل يف سبعينيات ومثانينيات القرن العشرين، وكانت مستودعات  

والعديد منها أيضًا كان متمحورًا حول الن شاط والدعاية السياسية الت فكري هذه نتيجًة للصراع األيديولوجي 
أكثر من االجتاه للعلم واملعرفة، ُصم َمت غالبية تلك املؤسسات ملواجهة السلطة التكنوقراطية واحلد من 

 .  سيطرهتا ومقاومة املسارات البريوقراطية الفكرية املنغلقة
 : لت نظيمي ملراكز األفكاربرز يف هذا اجليل ثالثة أنواع للنشاط ا 

املؤسسات اليت تلق ت منحًا ودعمًا من الر أمسالية لتمويل أحباث طويلة املدى مع إجياد ضمانت للمساءلة  .1
 ، وأمهها:بصورة مباشرة عن أعماهلم املطلوبة
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   ابرنيت ومها من قبل ماركوس راسكني وريتشارد  1963معهد الد راسات الس ياسية: أُنِشَئ املعهد عام

حماميان ونشطان تقد ميان وقد التزما بقناعة مفادها أن  أتسيس نظرية اجتماعية يقتضي االخنراط يف العمل 
 14االجتماعي والتجربة االجتماعية..

و سعى مبجملها حنتلتحريف لة لأي أن  العمل االجتماعي جيب أن يُبىَن وفق ُأسٍس أخالقية علمية غري قاب
 ..رقية ..الع سياسية اجتماعية يف قضااي حقوق اإلنسان والفقر والعالقات إجياد تصو رات

و لة ممكانت يف الغالب و ..  عيةالجتمايف خمتلف العلوم الفيزايئية والطبيعية وامراكز حبثية اتبعة للجامعات عملت  .2
 ومدعومة حكومي اً..

سية ا البيئة السياديولوجيوإي سب مع مصاحل: تعمل هذه املؤسسات مبا يتنااملؤسسات ذات الطبيعة األيديولوجية .3
ة هلا، وتغلب ت الداعمجلهاااحلاضنة هلا، وُتكي ف أحباثها وأفكارها وفق مسارات حمددة ومتناسقة مع توجهات 

 ة .جلامدعن األفكار النظرية البحتة ذات األطر السياسية ا على أفكارها االحنياز والبعد
حباث طو ر مراكز األت يدفيتز"موماس تالزمنية لنشوء هذا النوع من املراكز، يعزو "يف هذا اإلطار وخالل هذه الفرتة 

 احملافظة على حساب اليسارية إىل ثالثة أسباب:
 األو ل: تلقي الد عم املادي من املؤسسات الت جارية الض خمة. 
 رية.األحباث اليسا و مراكزحنيان الث اين: الت حرر الن سيب من قمع الد ولة الذي كان موجهاً يف كثري من األح 
 ة.التقدمي حباثالث الث: الت حرر الن سيب من نفوذ اجلامعات اليت أعاقت أيضاً منو مراكز األ 

 كر :ذ من أمثلة املؤسسات احلديثة نسبياً ذات الطابع األيديولوجي احملافظ ميكن 
  اث  :Heritage Foundationمؤسسة الرت 
دما الحظ احملافظون حجم أتثري عن 1973عام  من أهم املؤسسات اليت متثل التوجهات احملافظة حيث افتُِتَحت  

علومات فري املول تو حأفكار مؤسسة بروكينجز على اليساريني، حيث عملوا وفق سياسة مشاهبة  كانت تتمحور 
 االت.اجمل ستقبلية يف خمتلفوالدراسات االسرتاتيجية، بغرض االستجابة الفع الة للحاجات امل

                                                           
 .121مراكز األحباث يف أمريكا ، مرجع سابق،ص- 14
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هتدف للوصول إىل الكونغرس مع بقائها قادرة على تصوير نفسها أمام كانت االسرتاتيجية األوىل ملؤسسة الرتاث 
روالند وبعد انتخاب الر أي العام أبهنا مستقلة وتتحدث وفق منهجية شاملة علمية وعامة دون احنياز ومتييز، 

عضواً من فريقها  11احملافظ للرائسة دخلت مؤسسة الرتاث بقو ة إىل ميدان املناصب السياسية الكبرية وقد مت  ريغان
 .15البحثي كأعضاء ابرزين يف إدارة ريغان

صفحة لإلدارة اجلديدة وقد  1000كانت أهم إسهاماهتا تتمثل إبصدار دليل القيادة املشهور الذي يتألف من 
 .16األسبق ريغان كربنمج عمل إلدارة البالد خالل فرتته الرائسيةاعتمده الرئيس 

قيقات مؤسسة اث وحتتائج أحبنما خيص والية الرئيس احلايل دونلد ترامب كان _ترامب_ يستند إىل يف أما  
من  د أيضاً ستفادة، كما أنه ااملتشد افظةالرتاث يف توجيه خطاابته الدعائية كوهنا تنتمي إىل نفس األيديولوجيا احمل

ة العليا حيث اعُترِب شخص كمرشحني للمحكم 11وجهات نظر وتعليقات تلك املؤسسة يف تشكيل قائمة من 
 .ذلك فيما بعد جناحاً ملؤسسة الرتاث يف الت أثري على إدارة ترامب

ظهر بوضوح تؤث ر مؤسسة الرتاث وعلى وجه اخلصوص يف سياسة الوالايت املتحدة جتاه االحتاد األورويب واليت ت 
حيث يعطي هذا  ،17"2019السياسة األمريكية يف أورواب ستة أولوايت لعام " يف تداعيات تقريرها املعنون ب

  .املناهضة لالحتاد األورويب عموماً التقرير فكرة واضحة تساعد على فهم ماهية مواقف ترامب 
 :معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن 

د عام ن أتس س  املعه، فمنذ أألوسطايعمل املعهد على توجيه السياسة اخلارجية األمريكية يف مايتعلق بقضااي الش رق 
عاجلة ات واخلالصات مللت وصيقدمي اوهو يقوم بصناعة الت حليالت الس ياسية وت جلب املعرفة للتأثريحتت شعار  1985

 رار تقوم على استم ة املعهدن رؤيالت هديدات اليت تواجهها "إسرائيل" بشكل مباشر يف منطقة الشرق األوسط، وحيث أ

                                                           
 .182،ص7200أبو ظيب، دوانلد أبلسون، هل هناك أمهية للمؤسسات البحثية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،  -15

16 -Heritage Foundation's ideas permeate Reagan administration, Brad Knickerbocker, 
December 7, https://www.csmonitor.com/1984/1207/120768.html 

 
17 U.S. Policy in Europe: Six Priorities for 2019, Daniel Kochis, 2019- 
: https://www.heritage.org/defense/report/us-policy-europe-six-priorities-2019  

https://www.heritage.org/defense/report/us-policy-europe-six-priorities-2019
https://www.heritage.org/defense/report/us-policy-europe-six-priorities-2019
https://www.csmonitor.com/1984/1207/120768.html
https://www.heritage.org/defense/report/us-policy-europe-six-priorities-2019
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أمريكيان ابرزان ومها ستيفن والت وجون ربط وتشبيك املصاحل األمريكية ابلوجود "اإلسرائيلي"، أتيت إشارة أستاذان 
مريشامير يف كتاهبما "اللويب اإلسرائيلي والسياسة اخلارجية األمريكية" إىل أن هذه املؤسسة تعترب أحد الركائز الرئيسة 

 .18للويب الصهيوين"
مايكل ر، رتن كرميس، ماروبرت ساتلوف ويشارك يف كتابة التحليالت  كل من دينس رو  يرأس املعهد حالياً 

 نيتس...
مستقبل »الحشد الشعبي« في ء التكريم من دون االحتوا أحدث الد راسات اليت قدمها املعهد كانت حتت عنوان"

، كانت توصيات تلك الدراسة ترك ز على تفكيك وحدات احلشد الش عيب ودجمها تدرجييًا وتقنينها داخل العراق"
ألساسي وإيقاف منو دورها وتوسعها وذلك بعد أن يكون ل وحدات اجليش العراقي لضمان خروجها من قالبها ا

 . 19" منظمة حلف مشال األطلسي"  أو "االحتاد األورويب" دور قيادي يف هذه العملية "اإلصالحية"
 حول مراكز األحباث األمريكية: واالستنتاجات اخلالصة

ل لى مدى األجياعمريكية األ معظم املنظمات واملؤسسات واملراكز البحثية اليت نشأت يف الوالايت املتحدة
و أا أيديولوجية ددة إمحمسات الثالثة مل تكن ذات توجهات حمايدة عموماً، وإمنا كانت مرتبطة أبغراض وسيا

مان "رئيس ن سي غودسب جو فبحعني، ذات توجه إصالحي رأمسايل أو تتبع بصفة أو أبخرى للممولني واملترب 
  حباث؟ما مراكز األبعنوان  2005"يف مقال ُنِشر  عام NCPAاملركز القومي للتحليل السياسي

" إن بيئة واشنطن العاصمة ختنق التفكري اإلبداعي وأرى أنك إن كنت تريد أن تفكر يف ما ال يفكر فيه 
 ولكن دائماً ما تفشل  فعليك أن تفكر بعيداً عن واشنطن"،الكونغرس وال حيتمل أن يفكر فيه يف أي وقت الحق 

                                                           
 ، عرب الرابط التايل:0202مؤسسات الفكر والرأي املؤثرة يف صنع القرار لدى إدارة ترامب، توازن لألحباث والدراسات، -18

https://bit.ly/2ZaUv7L 

 عرب الرابط التايل: 2020التكرمي من دون االحتواء مستقبل "احلشد الشعيب" يف العراق، معهد واشنطن، - 19

-the-contained-not-analysis/view/honored-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy
forces-mobilization-popular-iraqs-of-future 

 
 

https://bit.ly/2ZaUv7L
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/honored-not-contained-the-future-of-iraqs-popular-mobilization-forces
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/honored-not-contained-the-future-of-iraqs-popular-mobilization-forces
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.. وابلتايل إن  اكتساب صفة "مركز عدمي الفائدة"غالبية مراكز األحباث األمريكية يف ذلك خوفًا من املخاطرة يف 
فاالختالف بني التوجهات واملسارات الت دقيق ابهلدف املعل ن لكل املراكز البحثية يف أمريكا أصبح من البديهيات، 

اليت تسلكها هذه املؤسسات وبني الرسالة والرؤية اليت تفصح عنها واضح جدًا يف الدراسات واألحباث املنتجة 
كوندليزا رايس ولورانس ليندسي التوصيات اليت قد مها كل من "فعلى سبيل املثال، ميكن النظر إىل واملنشورة .. 

" _الذي كان يعمل يف مؤسسة هوفر وأمريكان أنرتبرايزر_ للرئيس األسبق جوج دبليو بوش يف ددوفريق احملافطني اجل
ماخيص السياسة اخلارجية للوالايت املتحدة األمريكية يف تيمور الشرقية ومشروع الربيع العريب واحتالل العراق وكل 

مدى ابتعاد اخلرباء وصن اع السياسة عن على أهنا تعكس النتائج الكارثية اليت ترتبت على مثل هذه التصرفات، 
 الشعارات واملهام اليت تعلنها مؤسساهتم واليت تنطوي على أتمني السالم وحتسني الظروف اإلنسانية...

وارد جدًا تبعًا لتغيريات بنيوية يصبح كما أن  احتمال الت حول السريع يف آراء وسياسات املعاهد واملراكز البحثية 
ز حيث كان يضم يف ما مضى أحد اخلرباء األوائل يف غذلك "معهد بروكينوقد يكون خري مثال على  هيكلية داخلية،

وهو موظف سابق مبجلس األمن القومي وكان يتمتع بسمعة حسنة  ويليام كوندتشؤون الشرق األوسط هو 
منطقة الشرق األوسط بواسطة  وموضوعية كبرية يف األمور السياسية، أما اليوم فتتم التغطية امليدانية للمعهد خبصوص

"، الذي ميوله "حاييم ساابن " وهو رجل أعمال أمريكي "إسرائيلي" ، وابلتايل سيكون من السهولة ساابن مركز "
مالحظة الت حول الكبري يف سياسة التوازن واالجتاه املوضوعي لألفكار حنو االحنياز واملواالة للممول "اإلسرائيلي"،  

صاحل "اإلسرائيلية" على احلقائق واملعلومات الدقيقة والذي ابلتأكيد سينعكس سلبًا مع مرور حيث مت  تفضيل امل
 الوقت على معيار الثقة يف اعتماد النتائج والدراسات اليت تصدر عن املعهد كواثئق وأدلة معتربة يف خمتلف امليادين.

أي برنمج ": "Amherst Collegeالسابق يف "يف ختام هذا الفصل ميكن ذكر قول والتون هاميلتون األستاذ 
يهمل األسس األخالقية والفلسفية للفكر السياسي ميكن أن يضعف نفسه فكراًي ويصبح جمر د أداة تقنية يف 

   أيدي مموليه".
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