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مراكز األحباث والدراسات قبل أن تكون إنتاجاً ثقافياً ومعرفياً، هي منجزاً حضارايً مميزاً، حيث تعد املرآة 
األمم والشعوب ابلعلم واملعرفة واستشراف آفاق املستقبل وفق املنظور العلمي اليت تعكس اهتمام 

واملعريف، كما تعكس توجه األمم والشعوب يف حفظ تراثها ومنجزاهتا املعرفية واحلضارية نتيجة أن حفظ 
ات اليت املنجز الفكري والسياسي واالجتماعي والعلمي جملتمع ما، هو ممارسة واعية ابلتَّحوالت والتَّطور 

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

هنا أيضًا ال بدَّ من اإلشارة إىل قضية جوهرية تتعلق ابلتَّطور املتسارع ملراكز األحباث والدراسات 
، فالتَّطورات العاملية يف القرن املاضي كانت بطيئة عمومًا نتيجًة لسيطرة نظام القطبني أفقيًا وعموديً 

ومنط احلرب الباردة يف تلك الفرتة، كما أنَّ التَّطور التكنولوجي خاصًة املتعلق بقضاي حرب 
اتيجيات يف املعلومات واألنظمة السَّيربانية مل يكن كما هو احلال عليه اليوم، وابلتايل كانت االسرت 

القرون السابقة عمومًا تبقى اثبتة لفرتة طويلة نسبياً، بينما يف الوقت احلايل أصبحت التغريات 
العاملية و يف كافة اجملاالت متسارعة للغاية كما أنَّ منط احلروب اختلف بشكل جذرّي عن السَّابق 

ئيسية هو القدرة على التَّكيف حيث ظهرت حروب اجليلني الرَّابع واخلامس اليت من أحد مساهتا الرَّ 
والتَّغري املستمر يف أساليبها وطرق عملها، إضافًة إىل عنصر التَّطور التكنولوجي املتسارع خاصًة يف 
جماالت التقنيات الذكية، كل تلك العوامل املستجدة جعلت من عملية رسم االسرتاتيجيات و على 

والتغري بفواصل زمنية صغرية نسبياً، هذا املوضوع  العكس من السَّابق، عملية معقدة ودائمة التبدل
ابلتَّحديد زاد من قيمة وأمهية مراكز األحباث والتفكري كوهنا ابتت مطالبة ابملتابعة الفعَّالة واملستمرة  
للتبدالت والتغيريات اليت حتدث، كي يكون لديها القدرة على التخطيط االسرتاتيجي السريع مبا 

 التغيريات سواًء يف البيئة احمللية أو اإلقليمية أو الدولية.يتناسب مع سرعة تلك 

 يتناول اجلزء الثاين من الدراسة :

 مراكز األحباث الروسية. -
 مراكز األحباث الصينية. -
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 مراكز األحباث الروسية: أواًل_

والدراسات ختضع لنظام معقد من السيطرة املركزية للحزب  وثخالل احلقبة السوفيتية كانت مراكز البح
 RISS) )The Russian معهد الدراسات االسرتاتيجية الروسية وإنالشيوعي احلاكم، 

Institute of Strategic Studies  جمتمع قوي جرى حتويله إىل  ،مقره موسكوالذي
اتبعة للجنة املركزية للغاية ومنظمًا من قبل خرباء يف الشؤون الدولية، وبذلك كانت مجيع مراكز األحباث 

للحزب الشيوعي اليت كانت مسؤولة عن تنسيق وتوجيه مجيع اخلربات يف هذه املراكز يف مصلحة النخبة 
األممية "يف تلك الفرتة هي الدعوة إىل  وأهم األفكار اليت تروج هلا هذه املراكز السوفيتية احلاكمة،

ومناشدة الطبقة العاملة للتوحد وحماربة العامل الرأمسايل، وبناء جمتمع قائم على املساواة  "الربوليتارية
ولكن خالل فرتة اهنيار االحتاد السوفيييت يف التسعينات أدى الوضع الداخلي يف االجتماعية واإلخاء، 

نشغال احلكومة امبراكز األحباث والدراسات بسبب املصاعب االقتصادية، و  روسيا إىل تراجع االهتمام
إبعادة تنظيم الدولة وإنشاء مؤسسات حكومية جديدة، وابلتايل كان التطور العلمي يف أدىن أولوايت 

 .1وسية بعد تفكك االحتاد السوفيييتاحلكومة الر 

مؤسسات أحباث مستقلة عن احلكومة  خالل فرتة حكم الرئيس بوريس يلتسني جرى العمل على إنشاء
حلالة عدم اليقني السياسي ملرحلة ما بعد  نتيجةً  ا كان، وهذغربيةالدول الوأخرى اتبعة حلكومات  الروسية

وأما خالل خبصوص مستقبل الدولة الروسية، االحتاد السوفيييت، ونتيجًة للمصادمات الروسية الداخلية 
رى العمل على إعادة االهتمام اجلاد بدور مراكز األحباث ج 2008-2000فرتة حكم الرئيس بوتني 

، وذلك لرغبة احلكومة الروسية بتفعيل دور السياسة اخلارجية هلا والدراسات وإسناد الدعم املايل احلكومي
 حول احلقيقي التَّ  حيث ُلوِحظ أنَّ النشطة وبتوجيه من مراكز األحباث والدراسات املتخصصة يف ذلك، 

                                                           
1 Alexander Kornilov & Alexandra Kononova, The Russian Institute of Strategic 
Studies:  The Organizational Dimension, Bilge Strateji, Cilt 6, Sayı 10, Bahar 2014, 
p13. 
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حيث  2009لعام  478 رقم مراكز األحباث والدراسات الروسية قد تعزز مع املرسوم الرائسيلدور 
 أصبح اتبعًا للرئيس الروسي بشكل مباشر _ أي  RISSمعهد الدراسات االسرتاتيجية الروسية  ل  عِ جُ 

طى املرسوم وكما أعالسياسة اخلارجية والداخلية للرئيس الروسي_  املركز يعمل كسند معريف وحبثي لتوجيه
ويتضمن املعهد  للمعهد حالة املؤسسة العلمية املمولة من ميزانية الدولة وإبشراف رئيس االحتاد الروسي،

جمموعة واسعة من العمل العلمي وتقسيم هيكلي إىل دراسات املناطق وأمهها: مركز أحباث رابطة الدول 
ية األطلسية، مركز البحوث االقتصادية، املستقلة، مركز آسيا والشرق األوسط، مركز الدراسات األوروب

وهو يتعلق  اً  جديدعترَب ، وهذا القسم ي  مركز أحباث وظائف اإلنسانمركز الدراسات الدفاعية، 
حباث بعض األم ، وقد قدَّ اريخوالتَّ  يينلعالقات الدولية ودور العامل الدّ األخالقية يف اابلقضاي 

مجيع األنشطة العلمية  و  يف فضاء ما بعد االحتاد السوفيييت"، بـــ"مواجهة تزوير التاريخمثاًل تعلقة امل
لتأمني  ئيكانت تدعو لتوفري ورعاية املصاحل االسرتاتيجية يف فضاء ما بعد االحتاد السوفيييت، وترويج دعا

بعض األفكار  RISSاملهمة ملعهد ألدوار ومن ا، 1لة الروسية يف هذا الفضاء الواسعمصاحل الدو 
حيث دعا املعهد يف خصوص  لتعزيز املصاحل الروسية يف جمال السياسة اخلارجية واألمنية،اعية الدَّ 

العقوابت الدولية والتوتر حول الربانمج النووي اإليراين إىل إثبات احلق السيادي إليران يف احلصول على 
قضية يف وأما ، راناليت تنتهك سيادة إي واألمريكية مستقلة، وهاجم السيناريوهات الغربية نوويةصناعة 
الروس  ابعتبار أنَّ رأى خرباء املعهد أبن امليدان األوكراين مل يكن مؤيدًا لالحتاد األورويب،  مثالً  أوكرانيا

دوا على عقيدهتم األرثوذكسية ولغتهم الفريدة، وبذلك إشارة للتعاطف املوجودين يف أوكرانيا قد أكَّ 
 RISSمعهد سات القوة الناعمة الروسية قام يف جمال سياوأما  ،2الثقايف والسياسي القوي مع روسيا

بتطوير برامج ومشاريع خاصة ابلقوة الناعمة من أجل محاية مصاحل السياسة اخلارجية الروسية، حيث 
، ومنها فلم "عبيد املوت" الذي يتحدث عن موجهةأنتج املعهد أفالمًا سياسية هلا رسالة دعائية 

 لم "إيران: احلياة أو املوت" الذي يفأيضاً  اليت تعترب متطرفة يف روسيا، و واملمارساتالوهابية األيديولوجية 

                                                           
1 Alexander Kornilov & Alexandra Kononova, Previous source, p15-18. 
2 Alexander Kornilov & Alexandra Kononova, Previous source, p22. 
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يف عدة أمور  RISSختامًا ملا سبق يتجلى دور معهد  ،1غط الدويل على إيرانث حول الضَّ يتحدَّ 
 أساسية:

 اد وجملس االحتي د الروسحتاتوفري الدعم املعلومايت لألجهزة التنفيذية يف اإلدارة الرائسية لال
 وجملس الدوما.

 ى.ألخر التعامل مع قضااي األمن القومي، ودراسة عالقات روسيا مع البلدان ا 
 يدين الدويل لى الصعععية حتليل وتوقع االجتاهات يف العمليات السياسية واالقتصادية واالجتما

 واإلقليمي.
 الظروف ظل  يفاستكشاف الطرق املمكنة للحفاظ على االستقرار االسرتاتيجي الدويل 

 يل.اب الدو إلرهاالسرتاتيجية، ومكافحة ا خلطراجليوسياسية اجلديدة، وتقييم عوامل ا

 Center for Strategicمركز البحوث االسرتاتيجية من مراكز األحباث الروسية أيضًا 
Research (CSR) السياسة وتنفيذ تطوير على زيرك  ، موسكو يف العاصمة مقره: يقع 

 األكادميية واألوساط احلكومات يف اخلرباء من واسعة شبكة على CSR ، ويعتمدالروسية واالسرتاتيجية
 اجلدية مع التشاور عملية أاتحتقد العامة، و  للسياسات شاملة حلول لتقدمي احلكومية غري واملنظمات
 مقدمي كبار  من واحداً  يصبح أن للمركز األحباث من معني جمال يف الرئيسيني املصلحة أصحاب
 املركز إىل ويسعى واحمللية، واإلقليمية الفيدرالية للحكومات واالسرتاتيجيات السياسات وضع خدمات
 اقتصادي منو حنو روسيا دفع إىل هتدف اليت الرئيسية املبادرات مجيع يف الفكرية وجهوده خبرباته املسامهة
 بوتني فالدميري الرئيس من مببادرة 1999 عام يف CSR وأتسس، األجل وطويل متساويو  مستدام

 للفرتة روسيا تطويردف منها هو العمل على يكون اهل سرتاتيجيةهنائية ال صياغة هبدف وضع
 احمللية التحدايت من جديدة جمموعة تواجه روسيا كانت  2016 عام يفو  ،2000-2010

  الرئيس كلف  نيسان/  أبريل ففي االقتصادي، للنمو جديد منوذج إىل احلاجة ذلك من واألهم واخلارجية،

                                                           
1 Alexander Kornilov & Alexandra Kononova, Previous source, p20. 
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املسؤول أليكسي كودرين لرائسة جلنة املسؤولية االجتماعية وذلك لصياغة اسرتاتيجية  بوتني فالدميري
 إىل اسرتاتيجية مسودة CSR قدم 2017 مايو يف، و 2024التنمية االقتصادية لروسيا حىت عام 

 املرسوميف  طريقها االقتصادي النمو لتسريع الرئيسية األولوايت وجدتحيث  بوتني فالدميري الرئيس
 للفرتة البالد لتنمية االسرتاتيجية األهداف حدد والذي، 2018 مايو يف الصادر 204 رقم الرائسي

(2018-2024)1. 

 Institute of World Economy andية معهد االقتصاد العاملي والعالقات الدول
International Relations (IMEMO(  من قبل األكادميية  1956العام أتسس يف

تساهم يف مهمة املعهد على إعداد حتليالت جديرة ابلثقة قوم تو  ،الروسية للعلوم وهو منظمة غري رحبية
واسعة من  جمموعةصنع القرار السياسي، يصدر معهد االقتصاد العاملي والعالقات الدولية دعم عملية 

ئدة هي جملة "االقتصاد العاملي والعالقات الدولية" اليت لكن نشرته الرا ،املقاالت واألحباث والنشرات
تتناول املشاكل النظرية والعمالنية للسياسات الدولية والعالقات االقتصادية العاملية والتنمية يف البلدان 

واالبتكار والتقدم العلمي  ،وتغطي اجمللة املشاكل األمنية وسياسة الدفاع والعوملة وانعكاساهتا، واملناطق
 ،واإلرهاب الدويل والتحدايت البيئية ،واملشاكل االقتصادية والسياسية يف بلدان ومناطق معينة، التقينو 

 .2الدولية جاربضوء الت علىريات االقتصادية والسياسية يف روسيا يوالتغ

 DefenseCouncil on Foreign and والدفاعية  اخلارجية السياسة جملس
Policy  القيم و بادئ امل وفقوتوجه نشاطاته  1992مركز أحباث روسي غري حزيب أتسس يف العام

يويل  ،عي إىل املصلحة العامة واملسؤولية واحلوار املفتوح ومقاربة هادفة للقضااي السياسيةالدميقراطية والسَّ 
 مثقفون من جماالت مؤهلون و لالستقامة والكفاءة املهنية اللتني يعكسهما خرباء  قصوىاملركز أولوية 

                                                           
 :20/12/2019، من الرابط اسرتد يف مركز البحوث االسرتاتيجية عرب موقع 1

https://www.csr.ru/en/about.php 
 ،2015مراكز الدراسات والبحوث الغربية والعربية، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، النجف، العراق، حممد عبد هللا عوادي،  2

 .94-93ص

https://www.csr.ru/en/about.php
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كما أن ألولئك األفراد عالقات وثيقة مبراكز األحباث األساسية وهيئات صنع القرار والكياانت ،  عديدة
 .1ويتمتعون ابطالع واسع على السياسات احمللية وعمليات صنع القرار ،التجارية واألحزاب السياسية

 تركز اهتمامات اجمللس على ما يلي:

 ليوممث يش،واجل ادميينيواألك األعمال، ورجال السياسيني بني التعاون من متنوعة أشكال تطوير .1
 اإلعالم.

 دالفر  وأمن ي،العسكر  واإلصالح اخلارجية، السياسة جمال يف القرار صنع عملية تشجيع .2
 .واجملتمع

 طرةالسيزيز وتع لعسكرية،ا الص ناعات جمال يف الدويل والتبادل اخلالقة واألفكار األحباث دعم .3
 الدويل. احلوار وتسهيل -واألمنية العسكرية املؤسسات على املدنية السياسية

 : Valdai مؤسسة اندي فالداي

، بتقدير كبري يف كل من روسيا واخلارج لناديلحتظى اإلمكاانت الفكرية ، و 2004يف عام  تأتسس 
ومن بني هؤالء  ،يأنشطة الناديف  دولة 71و ممثل عن اجملتمع العلمي الدويل 1000شارك أكثر من و 

احلوار حول )  لناديلأساتذة من جامعات العامل الكربى ومراكز الفكر، جذبت الربامج اإلقليمية 
من جمتمع اخلرباء  كبرياً   ًا اهتمام (األطلسي –الصيين واألورويب  -اآلسيوي والشرق أوسطي والروسي 

االقتصادي الدويل واملنتدى االقتصادي الشرقي  غمنتدى سان بطرسرب يعقد النادي جلسات يف و  ،الدويل
ابتعد النادي عن شكل "إخبار العامل عن روسيا" ابلعمل العملي  2014يف عام  ،يف فالديفوستوك

الذي يهدف إىل تشكيل جدول األعمال العاملي وتقدمي تقييم مؤهل وموضوعي للقضااي السياسية 
الرئيسية هو تشجيع احلوار بني النخبة الفكرية العاملية من أجل إجياد أحد أهدافها و  ،واالقتصادية العاملية

 يتعاون النادي بنشاط مع صانعي الرأي يف خمتلف اجملاالت ، و حلول للتغلب على أزمات النظام الدويل

                                                           
 .93-92صاملرجع السابق، حممد عبد هللا عوادي،  1
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ىل مثل العالقات الدولية والسياسة العاملية واالقتصاد واألمن والطاقة وعلم االجتماع واالتصاالت وما إ
يرأس اجمللس أندريه  جملس املؤسسة للتنمية والدعم هو املسؤول عن شؤون املؤسسةوإن  ،ذلك

بيسرتيتسكي مدير اإلعالم الروسي الشهري، ومؤلف املقاالت واملنشورات، وابحث اإلعالم 
خبري العالقات الدولية والشؤون اخلارجية الروسي املعروف ورئيس حترير  فيودور لوكيانوف واالتصاالت

تتم إدارة األنشطة اليومية للمؤسسة من قبل املدير التنفيذي انديزدا و جملة "روسيا يف الشؤون العاملية"، 
إلعالم الروسية الفرينتيفا اخلبرية االقتصادية املشرفة يف االحتاد الروسي، واملديرة العليا السابقة يف وسائل ا

 .NTV Plus، RIA Novosti ،TASS Russian(1 News Agency (الكربى

  Russian International Affairs( RIAC) الروسي الدولية الشؤون جملس
Council امؤسسيه من قرارب إنشاؤها مت للربح هادفة غري ودبلوماسية أكادميية فكرية مؤسسة 

 جملس" رحبية غري شراكة أتسيس حول" 2010 فرباير 2 يف املؤرخ 59 رقم الرائسي املرسوم مبوجب
 الشعوب بني لتضامنوا والصداقة السالم تعزيز إىل RIAC أنشطة هتدف، و "الروسي الدولية الشؤون

 الدولة بني وصل حلقةك  RIAC عمليو ،األزمات وتسوية النزاعات حل وتعزيز الدولية النزاعات ومنع
 لصراعا لقضااي اخلارجية اسةللسي حلول إلجياد حماولة يف ،املدين واجملتمع واألعمال ،العلمي واجملتمع
 متنظي خالل من ،جزئياً  يالعامل اجملتمع يف السلمي روسيا اندماج ، ويهدف اجمللس إىل تسهيلاملعقدة
 الرئيسية القضااي لحو  األجانب التحليليني اخلرباء/  واملراكز الروسية العلمية املؤسسات بني أكرب تعاون

بل الشرق األوسط آفاق مستق) :حول 2019احلديثة لعام  ، ويف إحدى دراسات املركزالدولية للعالقات
 ك نهمي وضع يف وليست ،السوفييت االحتاد ليست تشري الدراسة إىل أن روسياحيث  ،(التحدايت والفرص

 حلادةا املشكالت من دالعدي وإن إفريقيا، ومشال األوسط الشرق لدول تنمية كنموذج  العمل من اآلن
 ونية،هليدروكربا املواد راتصاد على أفريقيا مثل: )االعتماد ومشال األوسط الشرق منطقة دول متيز اليت

 هذه إن و  ،ذلك( إىل وما كار،لالبت الضعيف واحلافز والفساد، اإلدارة، وسوء االجتماعية، املساواة وعدم

 
                                                           

 :26/12/2019مؤسسة اندي فالداي، من الرابط اسرتد يف  عرب موقع 1
https://valdaiclub.com/about/ 

https://valdaiclub.com/about/
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 والتحدايت للمشاكل املشرتكة القواسم وإن احلديثة، روسيا موجودة يف نفسه ابلقدر األمور هي تقريباً 
 دور تدعي روسيا تعد ومل املساواة، قدم على للتعاون إضافية فرصاً  ختلق اليت هي التحديد وجه على
 املتمثلة بةالصع املهام حل إفريقيا ومشال األوسط الشرق لدول تقدم أن وميكنها املنطقة، يف واملريب املعلم

 احلادي للقرن العامليالنظام  يف" الطرفية شبه"للبلدان  والسياسي واالقتصادي االجتماعي التحديث يف
 فقط ليس مراعاة مع للمنطقة، األجل طويلة روسية اسرتاتيجية يف للتفكري الوقت حان والعشرين، ورمبا

 بشكل اآلن حىت ظهرت اليت والفرص التحدايت أيضاً  ولكن اليوم، العسكرية -السياسية احلقائق
 املواد ومصدرو روسيا تواجه املثال سبيل إفريقيا، فعلى ومشال األوسط الشرق أفق يف غامض

 يتضح العاملية، وقد الطاقة لثورة املشرتك التحدي إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف اهليدروكربونية
 حصص بشأن اتفاقات إىل التوصل عن أمهية يقل ال املستقبل يف احلتمية هلذا املشرتك اإلعداد أن

 .1أوبك منظمة يف النفط استخراج

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :22/12/2019، من الرابط اسرتد يف الشؤون الدولية لسجمعرب موقع  1

https://russiancouncil.ru/en/about/ 
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 هيكل يوضح أهم مراكز األحباث والدراسات الروسية:
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 مراكز األحباث الصينية: اثنيًا_

سعى بشكل تعاملي، ي الإن الصني بوصفها دولة ختطو حنو مكانة القوى العظمى وتعزيز دورها الرايد
 هتم مبا يصدرلصيين مالقرار اصانع ف من مراكز األحباث والدراسات،  إبنشاء العديدمتزايد إىل االهتمام 

ولية لد  ياسة اس  ال عن هذه املراكز من تقارير وحتليالت تساعد على تعزيز مكانة وقوة الصني يف
 واإلقليمية، ومن أهم هذه املراكز:

  SISU Shanghai International) شنغهاي للدراسات الدولية جامعة -
Studies University): 

نغهاي شايف مدينة اللغة الروسية لتعليم معهد ك  كانت يف األصل تعمل،  1949 أتسست منذ عام 
ستها الصني غات األجنبية اليت أسَّ يف الل، وهي أوىل اجلامعات املتخصصة التابعة جلامعة شرقي الصني

، تسهم اجلامعة يف اسرتاتيجية مراكز األحباث العاملية واإلقليمية الصينية نيتبع هلا العديد م اجلديدة،
تقدمي العامل إىل الصني" و"تقدمي الصني إىل العامل"،  "إىل رسالتها املزدوجة  هتدفو ، الصينيةالدولة 

لعالقات جمال ام اللغة والبحوث يف و عل ادينمكانة علمية مرتفعة يف مياألمر الذي جعلها حتتل 
شعار ف ،للجامعةتتبع مؤسسة ومجعية للبحوث العلمية  60فهناك أكثر من ، الصنيالدولية يف 

 اإلفادة األصالة على احلفاظ ،اآلمال مسو   األخالق، علو   "جامعة شانغهاي للدراسات الدولية هو
 احلفاظ على يف سبيل مع بقية العامل يينقايف الص  واصل الثَّ التَّ  معىن ذلك اإلفادة منو  العامل"، من

كجامعة ذات نظام من الدرجة األوىل ومت ذكر   SISUمت اعالن  2017يف عام و  التفاهم الدويل،
أربعة من معاهد اجلامعة مبا فيها أكادميية شنغهاي للحوكمة العاملية، ودراسات املناطق، ومركز 

مبادرة  ضمنشنغهاي  جامعة البحوث الصيين العريب حول اإلصالح والتنمية، وذلك يف إطار عمل
 .BRI1احلزام والطريق الصينية 

                                                           
 :18/12/2019، من الرابط اسرتد يف شنغهاي للدراسات الدولية امعةجعرب موقع  1

http://ar.shisu.edu.cn/about/ 

http://ar.shisu.edu.cn/about/
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 :رة التجارة الصينيةالتابع لوزا (CAITECالتجارة الدولية والتعاون االقتصادي )معهد  -
ال ة الوظائف يف جممؤسسة أحباث واستشارات شاملة ومتعدد ووه، 1951يعود اتريخ أتسيسه لعام  

، حافة والنشروالص ة،عالميالبحوث االقتصادية والتجارية، واالستشارات اإلتقدم و  ،العلوم االجتماعية
لتعليمية لمية واات العأقام املعهد اتصاالت مكثفة مع العديد من املؤسسحيث  ،والتعليم والتدريب

ن فة من التعاو خمتل الً كاذ أش، ونفَّ اخل واخلارجماعية الوسيطة يف الدَّ واملؤسسات واملنظمات االجت
 والتبادل.

حبثية حملية ودولية من الدرجة د معهد البحوث هدفه يف بناء "مؤسسة حدَّ يف السنوات العشر املاضية 
، وأصبح واحدًا من مؤسسات البحث العلمي املوثوقة ذات الرايدة واالبتكاريف واملضي قدمًا األوىل" 

يلتزم املعهد بفلسفة التدريب اخلاصة ابألكادميية ، و 1الة واملثمرة يف قطاع األعمال الصيينالنتائج الفعَّ 
االقتصاد صنع القرار احلكومي و  عملية ، هبدف "خدمةوتعزيز النزاهة"فة أفضل األشياء املتمثلة يف "معر 

اقتصادية املختلفة "سياسة يوفر لإلدارات احلكومية واملؤسسات  كما أنَّ املعهد،  سسات"تنمية املؤ احمللي و 
يف النهوض الشامل بقضية االشرتاكية دورًا  الصيين نع القراراتلعب اخلدمات االستشارية لصو ، "دولية

وتطوير العالقات االقتصادية  ،وتعميق اإلصالحات وتوسيع نطاق االنفتاح ،ات اخلصائص الصينيةذ
 .والتجارية مع دول يف مجيع أحناء العامل

النتقال الصني من بلد جتاري كبري إىل بلد جتاري  ف معهد األحباث بنشاط مع الوضع اجلديدتكي  ي
وتنويع مؤسسات  قوي، وانتقال وزارة التجارة من قطاع اقتصادي احرتايف إىل قطاع اقتصادي شامل،

يف تشجيع االنفتاح على العامل اخلارجي وتعميق إصالحات  فكرايً  راً دو  حيث لعب ،املعلومات والبحث
 مت حيث إجراء التبادالت األكادميية واسعة النطاقعرب  ،اجملال يف هذا فعالةالسوق، وحقق نتائج 

 .2مع العديد من مؤسسات البحث احمللية واألجنبية واجلامعات واملؤسسات إنشاء آليات اتصال

                                                           
 :19/12/2019، من الرابط اسرتد يف التجارة الدولية والتعاون االقتصادي عرب موقع معهد 1

http://www.caitec.org.cn/n2/ 
 :19/12/2019، من الرابط اسرتد يف التجارة الدولية والتعاون االقتصادي  معهدعرب موقع  2

http://www.caitec.org.cn/n2/show/ 

http://www.caitec.org.cn/n2/
http://www.caitec.org.cn/n2/show/
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 :املعهد ختصاصاتا

، سية يف العاملوالسيا ديةاالقتصا ، البحوثرية األساسية يف القضااي الدوليةجراء البحوث النظإ .1
صادي ن االقتلتعاو اوحبوث ، التجارة الدولية اخلارجية وحبوث العالقات الدوليةالعالقات 

 .ث السوقأحباو ، التجارة احمللية ث االقتصادية اإلقليمية والوطنية، البحو األجنيب
 .تتجات املعلومات االقتصادية، بناء شبكة املعلوماتطوير من .2
 . اجملال التجارييف ،ورايتوتوزيع الكتب والدَّ  ،حترير ونشر .3
 .وخدمات املعلومات لتعزيز تطوير األعمال ،إجراء البحوث التجارية .4

 : 1ومنها دورية حمكمة وذات شهرة واسعة عدة جمالتيصدر عن املعهد 

 ملصدر الرئيسيا، وهي جتماعيةهلا الصندوق الوطين للعلوم االاليت ميو   "التجارة الدولية"جملة  .1
  .(CSSCIاالجتماعية الصينية ) العلوماالستفادة من ملؤشر 

التعاون   جماليف تنظرايجملة شهرية لألخبار والوهي  عاون االقتصادي الدويل""التَّ جملة  .2
 .االقتصادي األجنيب

تدرس   الصنييفنية أول جملة وطاليت هي  "الصني خدمة االستعانة مبصادر خارجيةجملة " .3
 .االستعانة مبصادر خارجيةخيارات 

أس املال ر ستخدام  يف اأول دورية وطنية للصنياليت هي  "االستثمار األجنيب الصيينجملة "  .4
 .األجنيب

 China Institute of Internationalللدراسات الدولية املعهد الصيين -
 Studies: 

                                                           
 :19/12/2019املعهد الصيين للدراسات الدولية، من الرابط اسرتد يف عرب موقع  1

http://www.caitec.org.cn/n2/show/ 
 

http://www.caitec.org.cn/n2/show/
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، وهدفه خلارجية جلمهورية الصني الشعبيةمؤسسة أحباث مهنية اتبعة مباشرة لوزارة الشؤون ا -
 ، وطرح اآلراء واالقرتاحات لتكون مرجعاً  الوقت املناسب للقضااي الساخنةحتليل يفإجراء 
ابسم "معهد العالقات الدولية التابع ألكادميية العلوم الصينية"  اً قعرف سابكان يُ   ر،لقرالصنع ا

الوكالة املركزية على مكتب جلنة إنشاء  وافق   2014، ويف عام 1956 س عامالذي أتسَّ 
 املعهد حبثية: أقسام 7 اً حالي املعهد يضم، و ولية"يين للدراسات الد  املعهد الص  "بــــته تسمي

 املعهد النامية، البلدان معهد األورويب، االحتاد معهد اهلادئ، واحمليط آسيا معهد األمريكي،
 أيضاً  هناكو  ة،والتنمي لالقتصاد العاملي املعهد الدولية، االسرتاتيجية معهد اآلسيوي،-األورويب
 اخلارجية التبادالت عن مسؤولة أخرى ووحدات علمي حبث ومكاتب أجنبية اتصال مكاتب
 املشكالت لبحوث األوىل ةالدرج من حملية مهنية تعترب املعهد مكتبةو  ي،العلم والبحث
 ،لغات 7 يف الثمينة التارخيية املواد من والعديد ،كتاب  ألف 250000 حوايل وهناك ،الدولية

 املواضيع اجملموعة تغطيو  ،والياابنية واألملانية والروسية والفرنسية واإلجنليزية الصينية ذلك يف مبا
 .1(التخصصات من وغريها الدولية ،الدبلوماسية ،العسكرية ،االقتصادية ،السياسية)

عهد ديين ليكون أول م ،1955يف بكني عام  سالذي أتسّ  املعهد الصيين للعلوم اإلسالمية -
على استكشاف  مل تقتصر منجزات املعهد، و 1949عام  والدة الصني اجلديدةحكومي بعد 

 ي الصيين، بلالشرتاكام اأمناط متعددة يف إعداد األكفاء لتحقيق املواءمة بني اإلسالم والنظ
إن و  ،لصييناجملتمع ايف  ساعد يف خلق بيئة متناغمة لتطور اإلسالم ومواكبة التغريات السريعة

لصينية، احلكومة ها اوره دليل على صواب سياسة حرية العقيدة اليت تنتهجإنشاء املعهد وتط
 اً تعليمي منطاً  املعهد تكراب، و ومرآة واضحة لتطور اإلسالم ومكانة املسلمني يف اجملتمع الصيين

ر من مائة أعد أكث، و لنظام التعليم املسجدي الذي عرفته الصني مئات السنني بديالً  جديداً 
 ازاق، نغ، القنغشيادو الوي، الويغور، )اهل :وهي اين أقليات قومية مسلمةخريج ينتمون لثم

 
 
 

                                                           
 :20/12/2019 يف ، من الرابط اسرتداملعهد الصيين للدراسات الدولية عرب موقع  1

http://www.ciis.org.cn/english/ 
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شغل هؤالء اخلرجيون مواقع خمتلفة، فمنهم أئمة يف و  (،ساالر، التتار، القرغيز، واألوزبكال

املساجد، وموظفون يف اجلمعيات واملعاهد اإلسالمية، ومنهم معلمون يف اجلامعات واملدارس 
 .1خرباء يف الدراسات اإلسالمية والقومية وااآلخر أصبح احلكومية، وبعضهم

 Mercator Institute for China Studiesمعهد مريكاتور للدراسات الصينية
 )MERICS( : 

لبحوث تص يف اخي ،برلنييف مقره و ، 2013اليت أتسست يف عام مبادرة شتيفتونغ مريكاتور نشأ عن 
املعلومات  تقدمييتمثل بهدفه ، أنشأهتا شركة ستيفتونغ مريكاتور الصني اليت عناملعاصرة والعملية 

اع القرار السياسي واالقتصادي وكذلك وسائل اإلعالم واجلمهور على الصني لصن   اليت تؤثر والتحليالت
القوة والسوق أدى صعود الصني كالعب عاملي رئيسي إىل حتول واسع النطاق يف هياكل وقد  ،العام

التطورات  MERICS، حيث حيلل ذا له عواقب على أملانيا وأورواب، وهالدوليةواالتصاالت 
يُظهر  من خالل عمله البحثي، و ئية يف الصنيالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبي

يف  نشطاً  ، كما أنه يلعب دوراً املعهد التطورات والعالقات املتبادلة اليت كانت خمفية عن األنظار سابقاً 
من خالل توفري ، عبيةني الشَّ ملانيا مع مجهورية الص  ويف تشكيل عالقات أ ،النقاش العام حول الصني

ت على ي  جرِ ليت أُ نتائج البحوث ا MERICS ريوف  و ، وجهات نظر جديدة واقرتاحات الختاذ القرارات
لتجارة وغريها من جماالت ، واملعلومات لصانعي القرار املشاركني يف السياسة واني لعامة الناسالص  

 .2صرة املتعلقة ابلصنيوسائل اإلعالم حول الشؤون املعا لديه اتصاالت مهمة مع، كما اجملتمع

 :2017والذي أتسس يف عام  العريب لإلصالح والتنمية مركز الدراسات الصيين -
 

                                                           
 :21/12/2019الرابط اسرتد يف  منعرب موقع إذاعة الصني الدولية، ابللغة العربية،  1

http://arabic.cri.cn/801/2016/09/20/401s203449.htm 
 
 :21/12/2019عرب موقع معهد مريكاتور، من الرابط اسرتد يف  2

us-https://www.merics.org/en/about 

http://arabic.cri.cn/801/2016/09/20/401s203449.htm
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إدارة جامعة شنغهاي منصة رفيعة املستوى للتعاون والتواصل بني اجلانبني الصيين والعريب حتت 
وحكومة بلدية  ،ووزارة الرتبية والتعليم الصينية ،للدراسات الدولية وبرعاية وزارة اخلارجية الصينية

يب، ودفع التبادالت بني العر -دراسات املتعلقة ابلتعاون الصيينشنغهاي، يعمل املركز على تعزيز ال
على ابالعتماد ، ابإلضافة إىل إجراء الدورات الدراسية اخلاصة بكبار مسؤويل الدول العربية اجلانبني

لعام  4الدولية )أول دورة دراسية ملسؤويل الدول العربية كانت خالل شهر  جامعة شنغهاي للدراسات
، وآخرها الدورة العاشرة يف 2018لعام  5، والدورة الرابعة كانت خالل شهر 2017

كلمة يف االجتماع  10/7/2018يف شي جني بينغ الصيين لقى الرئيس أ، وقد (29/11/2019
إن مركز الدراسات الصيين العريب لإلصالح " ال:قو  ،العريب-من ملنتدى التعاون الصيينالوزاري الثا

والتنمية يعمل بشكل جيد وأصبح منصة أيديولوجية لتبادل اخلربات يف اإلصالح واالنفتاح واحلكم 
على املركز أن يصبح أكرب وأقوى، ويوفر املزيد من الدعم الفكري لكال اجلانبني ، و واإلدارة بني اجلانبني

  .1"يف املستقبل
يف إطار القوة الناعمة الصينية ودور مراكز الفكر واألحباث يف ذلك تعمل الصني من جانب آخر و 

تعميم اللغة هبدف  أسستهاواليت  ،يف العديد من دول العامل معاهد كونفوشيوسعلى تعزيز إنشاء 
العامل، الصينية ونشر الثقافة الصينية، وهي مؤسسات غري رحبية للتعليم والتبادل الثقايف يف كل أحناء 

وترتكز معاهد كونفوشيوس يف آسيا وإفريقيا وأورواب وأمريكا اجلنوبية، وتعمل على تعزيز التواصل الثقايف 
املعاهد الكونفوشيوسية يف العامل: )معهد ابجلامعة البابوية الكاثوليكية يف ومن أبرز الصيين مع العامل، 

البريو، معهد جبامعة أوساكو سانغيو يف الياابن، معهد جبامعة الدراسات الشرقية يف ايطاليا، معهد جبامعة 
 حيث  ،2جملر(احلسن الثاين يف املغرب، معهد جبامعة مدريد املستقلة يف اسبانيا، معهد جبامعة زجييد يف ا

 

                                                           
 :22/12/2019عرب موقع جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، من الرابط اسرتد يف 1

http://www.lianshengtest.com/arabic/ww/ 
 :22/12/2019عرب موقع جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، من الرابط اسرتد يف  2

institutes-http://ar.shisu.edu.cn/global/confucius/ 

http://www.lianshengtest.com/arabic/ww/
http://ar.shisu.edu.cn/global/confucius-institutes/
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وهناك  ،20191دولة منذ هناية عام  162غرفة تدريس، يف  1172معهد، و 550حوايل  مت أتسيس
جبامعة معهد كونفوشيوس تح افتُ حيث مصر ومنها أيضًا معاهد كونفوشيوس يف بعض الدول العربية 

أبو ظيب جبامعة  يف إمارةمعهد كونفوشيوس تح اإلمارات العربية املتحدة افتُ  ، ويف2008يف عام القاهرة 
وقعت جامعة جدة يف السعودية على اتفاقية  13/9/2019اتريخ ، ومؤخرًا يف 20122م زايد يف عا

 الصنيإليه هذا ما تسعى ابلتايل و ، 3جدة جامعةمع معهد كونفوشيوس إلنشاء فرع للمعهد يف داخل 
رها على مستوى دويل وإقليمي واسع، اللغة الصينية ونشتعميم من خالل القوة الناعمة وعرب عمليًا و 
 لتمكني الصني يف مستوايت الرايدة العاملية، ولكسب اجلاذبية السياسية الصينية يف العامل.وذلك 

 ها:يف اخلتام هناك العديد من مراكز األحباث والدراسات الصينية واليت من أمه

 .1960مركز دراسات غرب آسيا وأفريقيا أتسس عام  .1
 .1980مركز حبوث الشرق األوسط أتسس عام  .2
 .2006معهد دراسات الثقافة اإلسالمية أتسس عام  .3

 

 

 

 

                                                           
 :24/12/2019عرب موقع وكالة أنباء شينخوا الصينية، ابللغة العربية، من الرابط اسرتد يف  1

12/13/c_138627797.htm-http://arabic.news.cn/2019 
 :24/12/2019عرب موقع جريدة الشعب اليومية الصينية، ابللغة العربية، من الرابط اسرتد يف  2

http://arabic.people.com.cn/31657/7752246.html 
 :24/12/2019رابط اسرتد يف عرب موقع وكالة أنباء شينخوا الصينية، ابللغة العربية، من ال 3

12/13/c_138627797.htm-http://arabic.news.cn/2019 
 

http://arabic.news.cn/2019-12/13/c_138627797.htm
http://arabic.people.com.cn/31657/7752246.html
http://arabic.news.cn/2019-12/13/c_138627797.htm
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 هيكل يوضح أهم مراكز األحباث والدراسات الصينية:
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 اخلامتة واالستنتاجات :

ل مراكز الدراسات واألحباث أحد أهم عناصر التطور يف اجملتمعات، وهي تعد من تشك   -
اليت يف حال االستثمار فيها ابلشكل الصحيح، ستكون ذات نتائج اسرتاتيجية جيدة املؤسسات 

 سواًء على املدى القصري واملتوسط والبعيد.
املفهوم التقليدي ملراكز األحباث والدراسات، الذي يرتكز على قصرها فقط على العلوم السياسية  -

لحة تستلزم امل اتطور التَّ  ذ أنَّ واالقتصادية أو حىت االجتماعية، هو مفهوم قاصر عمومًا إ
خصص يف غالبية اجملاالت تقريباً، حبيث ميكن على سبيل املثال حتت التَّ التَّخصص بل حىت 

مراكز كإنشاء ابإلضافة للمجاالت التقليدية،    أخرىالت  جماوسع يف إنشاء تلك املراكز لتشمل التَّ 
والعلوم االجتماعية والطبية  ة واهلندسيةالتقنيو  ةوالتجاري ةوالبيئي ةالزراعي تللدراسات يف اجملاال

اقة املتجددة ومراكز لبحوث اإلرهاب واحلركات املتطرفة وجماالت الطَّ  والنفسية السياسية واألمنية
حبثية  وغريها من اجملاالت األخرى، وميكن ابإلضافة لذلك ختصيص مواقع إلكرتونية ومنصات  

حتقيق املصلحة  إطار واحد يهدف ابلنهاية إىل يندرج هذا العمل يفوبلغات خمتلفة حبيث 
 االسرتاتيجية العليا لبلد  ما يف ظروف  وزمان  معينني.

من الفوائد األساسية أيضاً ملراكز الدراسات املتخصصة هو تقدميها جزءاً من احلل ابلنسبة ملشكلة  -
احلقيقي والبنَّاء لتلك  البطالة بني الفئات والنخب العلمية يف اجملتمع، حيث تساهم يف االستثمار
ول املتقدمة وجامعاهتا الطاقات، فالعقول الكفؤة واملبدعة هي يف عامل اليوم ثروة وطنية، وتقد م الد  

بشكل عام الكثري من املنح واملغرايت ليس فقط للطاقات املبدعة يف داخلها، وإمنا للطالب 
 .والنخب من كل دول العامل، وخاصة من بلدان العامل الثالث

واليت غالبًا ما تتبادر إىل األذهان هو أنَّ دعم أو إنشاء من املفاهيم واملسلمات اخلاطئة أيضًا  -
ل اجلامعات يمراكز لألحباث والدراسات هو أمٌر متعلق ابلدولة أو املؤسسات الرمسية من قب

ملراكز احلكومية فحسب، وهذا األمر أيضًا من األمور اخلاطئة حيث أن متويل أو دعم مثل تلك ا
 ال يرتبط فقط ابلدولة أو ابملؤسسات املرتبطة هبا، فبالرغم من الدور الكبري الذي ال بدَّ أن تلعبه 
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الدولة يف هذا اإلطار، ولكن أيضًا ملؤسسات القطاع اخلاص وقطاع الشركات ورجال األعمال  -
ال، فجزء هام من على اختالف جماالت عملهم واهتماماهتم دورهم األساسي واحملوري يف هذا اجمل

وتتلقى متوياًل وتربعات من  مراكز الدراسات واألحباث العاملية تتموَّل وتُدع م هبذه الطريقة،
ي عامل اليوم وابعتبار أن كل دوجة، ففوالفائدة هنا مز  المؤسسات خاصة مهتمة يف هذا اجمل

ة ألي دولة من القضااي هي مرتبطة ببعضها البعض، ففشل السياسات واالسرتاتيجيات العام
الدول سيؤثر على كل القطاعات وجماالت العمل األخرى مبا فيها القطاعات اخلاصة والشركات 
ورجال األعمال، وليس فقط على الدولة ومؤسساهتا الرمسية، وابلتايل أتيت تلك املراكز كوسيلة 

ملناسبة استشرافية مبنية على أسس علمية يكون من أحد أهدافها هو تشخيص وخلق البيئة ا
انعدام األمن أو ختلخله ومنو اإلرهاب  لعمل تلك الشركات واملؤسسات، فمثاًل من البديهي أنَّ 

واألفكار املتطرفة ال يشكل بيئة عمل مثالية ألي قطاع من القطاعات سواًء أكانت معامل أو 
ار شركات صناعية ضخمة أو حىت مؤسسات جتارية أو سياحية صغرية، وابلتايل يكون أحد أدو 

حالة ضعف األمن االجتماعي و مراكز الدراسات املتخصصة هو العمل على عدم الوصول إىل 
املشاركة يف وضع احللول املستعجلة للمشاكل وحاالت الضعف يف حال وجودها ابلفعل، وهذا 
ابلتأكيد يكون نتيجته بيئة عمل مناسبة وابلتايل أرابحًا ومنافع أكرب للدولة ومؤسساهتا وشركات 

   طاع اخلاص بطيبيعة احلال.الق
لقد أثبتت التطورات احلادثة وخصوصاً يف منطقتنا، أنَّ العمل وفق مبدأ الدفاع وردود األفعال غري  -

املدروسة واملستعجلة واحللول اآلنية، هي ابلفعل مبادئ خاطئة أو قاصرة وال ميكنها التَّعامل مع 
اع فال بد من العمل وفق سياسة واسرتاتيجية الدالتَّحدايت غري التَّقليدية املستجدة، وابلتايل 

جوم االستباقي يف بعض الظروف، االسرتاتيجي ذو التكتيك اهلجومي أو حىت وفق اسرتاتيجية اهل
ففي عامل تندرج مراكز الدراسات املتخصصة يف إطار تلك االسرتاتيجيات احلديثة بشكل عام، و 

أ القاتل األكرب الذي من احلكمة عدم اللجوء إليه اليوم رمبا ميثل االنتظار غري البنَّاء، اخلط
 مهما كانت الظروف.
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 :العربية قائمة املراجع واملصادر

مراكز الدراسات والبحوث الغربية والعربية، املركز اإلسالمي للدراسات حممد عبد هللا عوادي،  .1
 .2015االسرتاتيجية، النجف، العراق، 

 مراجع ابللغة اإلجنليزية:

1. Alexander Kornilov & Alexandra Kononova, The Russian 
Institute of Strategic Studies:  The Organizational 
Dimension, Bilge Strateji, Cilt 6, Sayı 10, Bahar 2014. 

 بعض املصادر اإللكرتونية:

 من الرابطموقع مركز البحوث االسرتاتيجية ،: 
 https://www.csr.ru/en/about.php 

 من الرابطموقع جملس الشؤون الدولية ،: 
 https://russiancouncil.ru/en/about/ 

 مؤسسة اندي فالداي، من الرابط موقع: 
 https://valdaiclub.com/about/ 

  الرابط:موقع جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، من 
 http://ar.shisu.edu.cn/about/ 

 من الرابطموقع معهد التجارة الدولية والتعاون االقتصادي ،: 
 http://www.caitec.org.cn/n2/ 

 الرابط موقع إذاعة الصني الدولية، ابللغة العربية، من: 
 http://arabic.cri.cn/801/2016/09/20/401s203449.htm 

https://www.csr.ru/en/about.php
https://russiancouncil.ru/en/about/
https://valdaiclub.com/about/
http://ar.shisu.edu.cn/about/
http://www.caitec.org.cn/n2/
http://arabic.cri.cn/801/2016/09/20/401s203449.htm
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  ينية، ابللغة العربية، من الرابطجريدة الشعب اليومية الصموقع: 
 http://arabic.people.com.cn/31657/7752246.html 

 هاي للدراسات الدولية، من الرابطموقع جامعة شنغ: 
 http://www.lianshengtest.com/arabic/ww/ 

 

http://arabic.people.com.cn/31657/7752246.html
http://www.lianshengtest.com/arabic/ww/

