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 ( (Think Tanks راكز األبحاث األمريكيةم
 وأثرها في السياسة الخارجية األمريكية إزاء القضايا العربية

 
 هاشم حسن حسين الشهواني

  /مركز الدراسات اإلقليمية /مدرس مساعد، قسم الدراسات التاريخية والثقافية
 جامعة الموصل

لها النمررو جي فرري ظهرررم مراكررز األبحرراث فرري برايررة القرررن العشرررين وأخرر م شررك
الواليررام المدحرررم األمريكيررة وفيهررا حظيررم باهدمررام بررالر مررن أاررحا  القرررار السياسرري  
ومرررن العرررارم دكلرررر هررر ل المراكرررز بالقيرررام برراسرررام لمعالجرررة ابررررز القضرررايا والمشررراري  

هرر ل المراكررز ودقسرريمادها ابيعررة لمرر   السياسررية واتسرردراديجيةت  يدارررث البحررث إلرر 
إل  الدعررر للر  الارير الدري دعمر  مرن خيلهرا فري  هريبرامجها و و  وخرياة وجورها

الدأثير لل  انالة القرار السياسري وخاارة فري مجرا  السياسرة الخارجيرة ودرراليادها 
  ودأثيرها في السياسة األمريكية حيالهاتفيما يدعلث بالمناقة العربية 

 مقرمة
 المية الثانية دورامارست الواليات المتحدة األمريكية في أعقاب الحرب الع

وقد ازداد هذاا الذدور أهميذة ومركزيذة بعذد ان يذار  ،محوريا في السياسة الدولية
فبقوت ا  العالم.على ة السيطر ها بدالسوفيتي ون اية الحرب الباردة وتفر  االتحاد

يفرض نفسه على أغلبيذة  االقتصادية وتفوق ا العسكري ال ائل أصبحت واقعا
ينذذذت   ي صذذذارت محكومذذذة باألحذذذداث األمريكيذذذة ومذذذاالمجتمعذذات اإلقليميذذذة التذذذ

عن ا من تغييرات على مسذتو  السياسذات والتوج ذات االقتصذادية والعسذكرية 
 ن عذ، فضذ ا الحاكمة في هاا البلد أو ااك بمذا فذي الذك الذدول العربيذة للنخب

عدد ب ستش ديكفي أن نوفي هاا الجانب  الثقافة واإلع م والحياة االجتماعية.
والمعاهذذد المتخصصذذة بالشذذرط األوسذذط  -موضذذوا الدراسذذة  -لبحذذث مراكذذز ا

األقسذذام المتخصصذذة بثقافذذات المنطقذذة ولغات ذذا،  فضذذ  عذذنوالعذذالم العربذذي، 
وكذذذالك عذذذدد المختصذذذين الذذذاين يعملذذذون فذذذي تلذذذك المراكذذذز والمعاهذذذد واألقسذذذام 
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وعذذدد الدارسذذين ومذذا ينذذت  عذذن هذذاا كلذذه مذذن أبحذذاث ورسذذائل جامعيذذة وكتذذب. 
إليذذذه بعذذذض الدارسذذذين ممذذذن حصذذذلوا علذذذى بعثذذذات ى الذذذك مذذذا دأب ف إلذذذاضذذذي

إلذى قذوائم البحذث والدراسذة  ومذا يضذيفونفذي الذدول الغربيذة  العرب علمية من
من شأنه تعزيز  ،من رسائل جامعية وأبحاث في مختلف الجامعات األمريكية

 .   لد  صانع القرار األمريكي المعرفة بالعالم العربي وحضوره الثقافي
طبيعذذذذة عمذذذذل المراكذذذذز البحثيذذذذة األمريكيذذذذة وبرامج ذذذذا  ط البحذذذذث إلذذذذىيتطذذذذر 

وتأثيرهذذا فذذي السياسذذة األمريكيذذة وأهذذداف ا سذذيما فيمذذا يتعلذذط بالمنطقذذة العربيذذة 
 حيال ا.

تلذذذك المراكذذذز مذذذن حيذذذث خريطذذذة وجودهذذذا وتمويل ذذذا  أمذذذا هيكليتذذذه فتناولذذذت
تذذداعيات ا وتأثيرهذذا فذذي السياسذذة األمريكيذذة والسياسذذة الخارجيذذة بشذذكل خذذا  و 

العربيذة، كمذا تنذاول تقسذيمات تلذك المراكذز، معتمذدا -على الع قات األمريكية
علذى من مقاالت وكتابات منشذورة ومتاحذة على أهم ما كتب حول الموضوا 

 شبكة المعلومات العالمية نظرا لمحدودية ما كتب في هاا الموضوا.
 

 أهمية مراكز األبحاث
مذن أبذرز سذذمات  Think-Tanks عليذذهتعذد المراكذز البحثيذة أو مذا يطلذط 

والسياسذي األمريكذي لمذا ل ذا مذن تذأثير مباشذر وغيذر مباشذذر  المجتمذع المذدني
الواليذات المتحذدة، سذوال علذى المسذتو  الذداخلي  فذيعلى مراكذز صذنع القذرار 

بصذورة واضذحة بالنسذبة  -المثذال  على سذبيل -يظ ر  أو الخارجي، وهو ما
 .العالم يفللسياسة الخارجية األمريكية 

فذذ ن دور تلذذك المراكذذز فذذي صذذياغة السياسذذة الخارجيذذة األمريكيذذة  بدايذذة،
هذذذو طذذذابع ال مركزيذذذة فذذذي النظذذذام السياسذذذذي   يرجذذذع إلذذذي عذذذاملين  األول
للمشذاركة فذي صذنع وتطبيذط السياسذة الخارجيذة  األمريكي الاي يتيح الفرصذة
 ىكذذرا علذذالسياسذذة الخارجيذذة ح كذذونت ال بحيذذثبطذذرط مباشذذرة وغيذذر مباشذذرة، 

الواليذذات المتحذذدة  انخذذراط كذذانأمذذا العامذذل الثذذاني  ف .مؤسسذذة دون األخذذر 
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هذذاا  كفاعذذل رئذذيس فذذي الع قذذات الدوليذذة منذذا بدايذذة القذذرن العشذذرين، وتطذذور
 .(1)مختلفةزمنية الدور عبر مراحل 

تثذار العديذد مذن وفذي إطذار كذل هذاه االعتبذارات التسذاؤالت حذول طبيعذة  ُ 
الفاعلذذة فذذي  النظذذام السياسذذي األمريكذذي والمؤسسذذاتعمليذذة صذذنع القذذرار فذذي 

ة  هذذذذذاه العمليذذذذذة وتحديذذذذذدا فيمذذذذذا يتعلذذذذذط بالسياسذذذذذة الخارجيذذذذذة للواليذذذذذات المتحذذذذذد
التي تتحدد عادة أهداف ا بما يعكذس المصذالح العليذا الحيويذة ل ذاه ، األمريكية
القائمين على قيادت ذا وتوجي  ذا، ثذم يتحذدد أسذلوب العمذل مذن اجذل  أوالدولة 
سذذذيما وان الواليذذذات  ،يذذذط هذذذاه األهذذذداف وفذذذط تصذذذورات م وكيفيذذذة تطبيق ذذذاتحق

المتحدة األمريكية ترتبط بالتزامات دولية فريدة في حجم ا، ف ي تمتاز بنظام 
التذذأثيرات والتفذذاع ت بذذين القذذو   أو حركذذة معقذذد للغايذذة، مذذن حيذذث ديناميكيذذة

إطارا رسذميا ل ذاه نجد  أنيمكن عليه ال ، و األمريكيالسياسية داخل المجتمع 
  .(2)أي بلد في العالم أوفرنسا ، أوالتفاع ت، كما يحدث في بريطانيا 

فبينمذذذا يذذذاهب الذذذبعض إلذذذى التركيذذذز علذذذى المؤسسذذذات الرسذذذمية ممثلذذذة فذذذي 
الرئاسذذة والكذذونغرس لمذذا تملكذذه مذذن صذذ حيات دسذذتورية فذذي رسذذم  مؤسسذذة
ددات صذذذنع اآلخذذذر ينطلذذذط مذذذن دراسذذذة محذذذ ، فذذذ ن الذذذبعضاألمريكيذذذةالسياسذذذة 

فمذذذن ، النخبذذة الحاكمذذة: القذذرار األمريكذذي والذذك بتنذذاول عذذدة عناصذذر من ذذا
 الناحيذذذة الرسذذذمية وال يكليذذذة اإلداريذذذة هنذذذاك عذذذدة ج ذذذات تشذذذترك فذذذي صذذذناعة

الخارجيذذذة، باإلضذذذافة إلذذذى موقذذذع الرئاسذذذة  ت اوسياسذذذ اإلسذذذتراتيجية األمريكيذذذة
الخارجيذذذة ة )لجنذذذ ، وهنذذذاك أيضذذذاوالكذذذونغرس أهم ذذذا وزارتذذذا الخارجيذذذة والذذذدفاا

بين كل هاه ال يئات هو  وهي لجنة تابعة للكونغرس، لكن األهم من (واألمن
وعذذادة مذذا  األمذذن القذذومي، وهذذو تذذابع مباشذذرة إلذذى الذذرئيس األمريكذذي مجلذذس

وفيمذا عذدا الذك فذان . المقذربين مذن الذرئيس مباشذرة يشغل هاا المنصب اقذرب
هذذاه القذذو   بذذاألحزاب  ثذذلموتت ل ذذا تذذأثير أيضذذا أخذذر  فذذي الذذداخل قذذو هنذذاك 

 جماعذذذات الضذذذغط، جماعذذذات المصذذذالح، وسذذذائل اإلعذذذ م، الذذذرأي السياسذذذية،
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جمذذاال ف نذذه ال يمكذذن ف ذذم عمذذل السياسذذة األمريكيذذة سذذوال الداخليذذة أو  العذام. واج
  .(3)العناصر الرئيسة الخارجية دون استعراض ل اه
 تراتيجيبذالفكر اإلسذ ىمؤسسات ضخمة تعن وجدومن بين تلك العناصر ت

  وتحولذذذه إلذذذى خطذذذط وخذذذرائط وبذذذرام  وأولويذذذات، وتذذذدعى هذذذاه المؤسسذذذات بذذذذ
والتي جالت استجابة لحاجة صذانعي السياسذة غيذر  "والرأي مؤسسات الفكر"

والتحلذذي ت المنتظمذذة المتصذذلة بالسياسذذة، ويعذذود  المحذذدودة إلذذى المعلومذذات
ولذذى، إال أن سذذنوات الحذذرب العالميذذة األ التشذذكل األول ل ذذاه المؤسسذذات إلذذى

البذذذاردة نظيذذذر مذذذا أصذذذبحت  دورهذذذا تزايذذذد وبشذذذكل واضذذذح عقذذذب ن ايذذذة الحذذذرب
تؤمنذذه مذذن  تقدمذذه فذذي حقذذل تطذذوير األفكذذار واإلسذذتراتيجيات مذذن ج ذذة، ومذذا

مختصين في العمل الحكومي من ج ة أخر ، كل هاا جعل من ا واحدة من 
بذل  .(4)رجيذةالمذؤثرات العديذدة فذي صذياغة سياسذة الواليذات المتحذدة الخا بذين

ثمذذة مذذا  أن ذذا أصذذبحت فذذي السذذنوات األخيذذرة أشذذبه بالظذذاهرة العالميذذة، وبذذدا أن
هذو أشذذبه بعمليذذة تصذذنيع لتلذك المراكذذز التذذي بذذدأت تنشذا فذذي دول عذذدة متخذذاة 

. لقذذذد بذذذدأت تلذذذك المراكذذذز كظذذذاهرة ل ذذذا النمذذذواأل األمريكذذذي المثذذذال األبذذذرز مذذذن
راكذذز الفكذذر األمريكيذذة عذذن وبالتذذالي فثمذذة فاصذذل يميذذز م أمريكيذذة بامتيذذاز،

قدرة هاه المراكز في الواليات المتحذدة علذى  مثي ت ا في الدول األخر ، وهو
رسذذم السياسذذات، لذذيس هذذاا  المشذذاركة بشذذكل مباشذذر وغيذذر مباشذذر فذذي عمليذذة

نمذا هنذاك اسذتعداد مذن قبذل صذانعي القذرار للجذول لتلذك المراكذز مذن  فحسب واج
موضوعات السياسذة الخارجيذة حول  واالستشارة أجل الحصول علي النصائح

الذذذذاكر تضذذذذم فذذذذي  نفذذذذةآومؤسسذذذذاته  األبحذذذذاثمعاهذذذذد  أنعلمذذذذا  .(5)ليذذذذةداخوال
الواليذذذذات داخذذذذل فذذذذي  السذذذذلطة علذذذذى رأستتربذذذذع  بذذذذارزة عضذذذذويت ا شخصذذذذيات

 .(6)المتحدة
 األبحاثدعرير مراكز 
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  عذن نفسذ ا علذى أن ذا الواليات المتحذدةأغلب المراكز الفكرية في  ف  عر  ت  
تضذذم مجموعذذة ( nonprofit organization) (NGO) ربحيذذة سذذات غيذذرمؤس

االهتمذام بمجموعذة مذن  متخصصة من األكاديميين والسياسيين يشتركون فذي
التعريذف  المواقف والقضايا السياسية العامذة، ويعملذون بشذكل مذنظم مذن أجذل

ر ب ذذاه القضذذايا، وزيذذادة الذذوعي بجوانب ذذا المتعذذددة، وفيمذذا عذذدا الذذك فذذ ن الكثيذذ
الفكريذة  مذن األكذاديميين قذد وجذدوا صذعوبة فذي وضذع تعريذف محذدد للمراكذز

 ، بل إن بعض الباحثين ير  عدم إمكانية وجود تعريف واحد يجمعلب دفي أ
ف ي عندما تعلن عن نفس ا ان ذا  (7)ويشرح دور وأهداف كل هاه المؤسسات،

دوات فانذذه ينظذذر إلي ذذا كذذأ منظمذذات غيذذر حكوميذذة أو منظمذذات غيذذر ربحيذذة،
تستغل ا ال يئات الحكومية بالواليات المتحدة لتدعم  ناقصة االستق ل والنفوا،

األمريكية، لكن على الرغم مذن كذل هذاه اإلشذكاليات  المركزيةأجندة الحكومة 
بخصذذذذو  هويذذذذذة هذذذذاه المراكذذذذذز، يمكذذذذذن تعريذذذذف مراكذذذذذز الفكذذذذر علذذذذذى أن ذذذذذا  

وير المجتمذذع ذمنظمذذات تقذذوم بأنشذذطة بحثيذذة سياسذذية تحذذت مظلذذة تثقيذذف وتنذذ
وتتواجذذد  لصذذناا القذذرار بشذذكل خذذا .المذذدني بشذذكل عذذام، وتقذذديم النصذذيحة 

مثذذل هذذاه المنظمذذات بأسذذمال وتعريفذذات مختلفذذة، ففذذي بعذذض األحيذذان تطلذذط 
 (Institute)وفذذي بعذذض األحيذذان مع ذذد  (Foundation)علذذى نفسذذ ا مؤسسذذة 

وفذذذذي حذذذذاالت أخذذذذر  بذذذذالوقف  (Fund)ويصذذذذف آخذذذذرون أنفسذذذذ م بالصذذذذندوط 
(Endowment)(8).    

المركذذذذذز الفكذذذذذري بأنذذذذذه   (webster dictionary)ف معجذذذذذم وبسذذذذذتر يعذذذذذر  
مذذوظفي  "مجموعذة مذن النذذاس وعذادة مذن األكذذاديميين أو مذديري األعمذال، أو

الحكومذة المنظمذين مذذن أجذل البحذذث ودراسذة المشذذك ت االجتماعيذة والعلميذذة 
 (American heritage dictionary) أمذذا معجذذم التذذراث األمريكذذي وغيرهذذا".

فيعذذرف المركذذز الفكذذري بأنذذه  "جماعذذة أو هيئذذة منظمذذة تقذذوم بأبحذذاث متعمقذذة 
لحل المشك ت، خصوصا فذي مجذاالت التكنولوجيذا والمجذاالت اإلسذتراتيجية 

 .(9)أو االجتماعية أو السياسية أو التسلح"
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ف معجم الع قات الدولية المركز الفكري بأنذه  "مع ذد أبحذاث ممذول ويعر  
نحذذو مسذذتقل وي ذذتم بدراسذذة الع قذذات الدوليذذة ومجذذاالت قضذذايا السياسذذة  علذذى

وتعذذرف الموسذذوعة الدوليذذة للعلذذوم االجتماعيذذة والسذذلوكية المركذذز  الخارجيذذة".
مذع األبحذاث  مذلالفكري بأنه  "هيئذة أو منظمذة تتمتذع باسذتق لية نسذبية وتتعا
ادية والسياسذذية والتحلذذي ت الخاصذذة بالقضذذايا المعاصذذرة االجتماعيذذة واالقتصذذ

 .(10)الحكومات واألحزاب السياسية وجماعات الضغط" بعيدا عن
 

 األبحاثظهور مراكز 
ظ ذذذرت مراكذذذز األبحذذذاث فذذذي الواليذذذات المتحذذذدة األمريكيذذذة إلذذذى حذذذد كبيذذذر 

مؤسسذذذات يجتمذذذذع في ذذذذا إيجذذذذاد نتيجذذذة لرغبذذذذة كبذذذار المتبذذذذرعين والمثقفذذذذين فذذذي 
، لمناقشذذذة القضذذذايا العالميذذذة البذذذاحثين والقذذذادة مذذذن القطذذذاعين العذذذام والخذذذا 

مؤسسذذات بنذذوا خذذا  ب ثبذذات وجودهذذا عذذدد مذذن ال والتذذداول بشذذأن ا، وقذذد بذذدأ
   مثل  خ ل العقود األولى من القرن العشرين

  .1111مؤسسة كارنيغي الخيرية للس م العالمي سنة  -1
 .1111مركز بروكنز سنة  -2
أنشذذذأها والتذذذي  1111سذذذنة حذذذول الحذذذرب والثذذذورة والسذذذ م  مؤسسذذذة هذذذوفر -3

 .(11)الرئيس األمريكي هربرت هوفر
1121فض  عن مجلس الع قذات الخارجيذة سذنة  -1

مذن نذادي  تطذورو  ،(12)
أكثذذذر المؤسسذذذات السياسذذذية الخارجيذذذة التذذذي تحظذذذى  أحذذذدصذذذبح يل عشذذذال

  . (13)باالحترام
مؤسسات الفكر والرأي هاه وغيرها التذي أنشذئت خذ ل العقذود األولذى مذن 
 القذذرن العشذذرين فذذي الواليذذات المتحذذدة كانذذت ملتزمذذة بتطبيذذط خبرات ذذا العلميذذة

تعمذذذل كمذذذا لذذذو كانذذذت "هذذذاه المؤسسذذذات و  السياسذذذية علذذذى حشذذذد مذذذن القضذذذايا
أولويذذة إلنتذذاأل أبحذذاث أكاديميذذة مذذن و  اهتمامذذا جامعذذات بذذ  طذذ ب، وتعطذذي

(14)نوعية عالية"
. 
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الباحثين في هاه المؤسسذات  قذدموا فذي بدايذة ع ذدها،  أنعلى الرغم من 
 ذذدف األول لذذم ال أنوفذذي بعذذض األحيذذان، المشذذورة لصذذانعي السياسذذة، غيذذر 

عذذ م صذذانعي  يكذذن التذذأثير المباشذذر علذذى القذذرارات السياسذذية، بذذل مسذذاعدة واج
مجموعذذذة مذذذن  فذذذي إتبذذذااالسياسذذذة والجم ذذذور بخصذذذو  العواقذذذب المحتملذذذة 

الخيذذارات فذذي السياسذذة الخارجيذذة، لقذذد نشذذأت جزئيذذاا رغبذذة مؤسسذذات الفكذذر أو 
عن العملية السياسذية  مراكز األبحاث نحو األبحاث السياسية في البقال بعيداا 

من التزام ا االحتفاظ باسذتق ليت ا الفكريذة المؤسسذاتية، وهذو أمذر كذان العديذد 
 (دونالد ابلسون) قولوي من المؤسسات المعاصرة على استعداد للتضحية به.

DONALD ABLSON أونتذاريو ويسذت جامعذة فذي السياسذية العلذوم أ سذتاا، 
الباحثين الاين درسذوا نمذو  إن": فيقول حول التطور التاريخي لمراكز األبحاث

 أنوتطذذذور مراكذذذز األبحذذذاث والدراسذذذات األمريكيذذذة متفقذذذون بوجذذذه عذذذام علذذذى 
الطبيعة ال مركزية للنظام السياسي األمريكي، مضذافة إلذى غيذاب االنضذباط 
الحزبذي الصذارم، والتبرعذات الماليذة الواسذذعة للمؤسسذات الخيريذة، قذد سذذاهمت 

مؤسسذذذذذذذذات الفكذذذذذذذذر والذذذذذذذذرأي األمريكيذذذذذذذذة وتنذذذذذذذذوا  بدرجذذذذذذذذة كبيذذذذذذذذرة فذذذذذذذذي تكذذذذذذذذاثر
  .(15)"اهتمامات ا
فسذذر الصذذعود المفذذاجل فذذي السياسذذة األمريكيذذة لذذبعض مراكذذز الفكذذر كمذذا 

تكذذذذذون ملمحذذذذذا أساسذذذذذيا مذذذذذن م مذذذذذح الخريطذذذذذة  والسذذذذذبب الذذذذذاي أد  ب ذذذذذا ألن
 سبتمبر التي دفعتأيلول/السياسية األمريكية إلى  أحداث الحادي عشر من 

 كي للبحث عن تفسيرات لفك ألغاز ال جوم، فتحولوا بأنظارهمباإلع م األمري

كليذذذة للمراكذذذز البحثيذذذة التذذذي مذذذا كانذذذت لتفذذذوت هكذذذاا فرصذذذة دون أن تسذذذتغل ا 
فقد أمدت م بذذ "خبذرال السياسذة" والمحللذين الذاين وجذدوا طذريق م ا، لتقوية نفواه
 . (16)ثفوالجرائد الكبر  وأصبحوا يتمتعون بظ ور إع مي مك لشبكات التلفزة

العمذذذل اإلع مذذذي الذذذاي صذذذاحب أحذذذداث  ةلممارسذذذ إن اسذذذتعداد هذذذاه المراكذذذز
نمذذا أتاحذذت الفرصذذ أيلذذول/ د مذذن ذلتلذذك المراكذذز لمزيذذ ةذسذذبتمبر لذذم تكذذن مفاجئذذة واج

 ط فذذذي عمليذذذذةذالعمذذذل لتقذذذوي نفواهذذذذا، ممذذذا م ذذذد الطريذذذذط ألن تنخذذذرط بشذذذكل نشذذذذ
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 GEMS (غذذذانجذذذيمس ماك) وفذذذي هذذذاا السذذذياط يقذذذولصذذذناعة القذذذرار السياسذذذي، 

MAKVANإن  رئذذذذيس فذذذي مع ذذذد أبحذذذذاث السياسذذذة الخارجيذذذذة  ، وهذذذو باحذذذث"
المنظمات المسذتقلة ألبحذاث السياسذة  صانعي السياسة يعتمدون أكثر فأكثر على

لذي ت العامة والتي تعرف بمؤسسات الفكر والرأي مذن أجذل تذوفير معلومذات وتح
 .(17)، س لة المنال ومفيدة"موثقةآنية قابلة للف م، 

 
 الدموي  

الفكريذذة األمريكيذذة بميزانيات ذذا الضذذخمة مقارنذذة بذذالمراكز  تتميذز المؤسسذذات
 (يكيذيندوالر ) السذابقينن العذالم. ويذاكر أحذد السياسذيي الفكرية فذي بذاقي أنحذال

تتجذذذاوز  لذذذب دامراكذذذز فكريذذذة فذذذي  ألكبذذذر عشذذذر أن إجمذذذالي الميزانيذذذة السذذذنوية
ؤسسات من ال بات والمنح التذي هاه الم ويتم تمويل معظم مليون دوالر 011

 نفسذ االحكومذة مذن قبذل  تقدم للمراكز سذوال مذن أفذراد أو مؤسسذات خيريذة أو
ماليذذة  تتعاقذذد مذذع المراكذذز الفكريذذة للقيذذام بأبحذذاث معينذذة مقابذذل مبذذال  أنبعذذد 
(18)محددة

ويمول عدد كبير من ا دوائر المخابرات والخارجية والدفاا والبيذت  .
ابضذذذذة، كالمذذذذال والسذذذذ ح والذذذذنفط والمرتزقذذذذة واإلعذذذذ م األبذذذذيض والشذذذذركات الق

فمذذث ا، "مجلذذس  .(19)الذذ  والمعلومذذات، وأحذذزاب معارضذذة ومنظمذذات مختلفذذة..
آل )يقدم له الدعم مذن الشذركات الكبذر  األمريكيذة ومذن  "،الع قات الخارجية

 Morgan( آل مورغذذذذذذان)باألسذذذذذذاس، وقذذذذذذبل م مذذذذذذن كتلذذذذذذة  Rocfiler( روكفلذذذذذذر
  .(20)المالية
ألذف مركذز،  إلىوصل عدد تلك المراكز في الواليات المتحدة  1111عام  يف

والنصذف اآلخذر يعمذل كمؤسسذات مسذتقلة. رسمية نصف ا تقريبا ارتبط بجامعات 
وهنذذاك ث ثذذة مسذذتويات لتلذذك المراكذذز  . (21%) يويوجذذد من ذذا فذذي واشذذنطن حذذوال

شذذذتغلين فيذذذه ال وعذذذدد الم ،مليذذذون دوالر (2))البسذذذيط(  او تمويذذذل حذذذوالي  األول
-11)بميزانية تتذراوح بذين   يزيد عن عشرة أشخا . والمستو  الثاني )المتوسط(

وهنذاك المسذتو  الثالذث   ،مئة إلىوعدد العاملين يصل  ،مليون دوالر سنويا (10
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مثذذذذذذذذذذل مؤسسذذذذذذذذذذة رانذذذذذذذذذذد  ،"مليذذذذذذذذذذون دوالر (111)حيذذذذذذذذذذث يبلذذذذذذذذذذ  التمويذذذذذذذذذذل قرابذذذذذذذذذذة 
 011العذذذذذاملين حذذذذذوالي وب ذذذذذا مذذذذذن  Corboretion Rand) )(21)"كوربوريشذذذذذن
 .(22)مستخدم
 "مركز الدراسات اإلسذتراتجية العالميذة"منظمات يعتمد مثال أخر ل اه الوك
والجذدول  ،أربذاح الوقذف الخذا  بذهمجموعة من مصادر التمويذل من ذا على 
والتذذي تقذذدر قيمت ذذا بذذذ  2113 يشذذرح كيفيذذة تمويذذل ميزانيذذة المركذذز للعذذام التذذال 

   مليون دوالر  (22)
 ر الدموي                      معر  القيمة من إجمالي الميزانيةمار

 %37                  المؤسسات                      

  34%                  الشركات                       
 %8              التبرعات الشخصية                 

 %7                                األمريكيةالحكومة 

 %6                               أرباح وقف المركز

 مصادر أخر  
 %7           )بما في ا المبيعات ورسوم االشتراكات(

      
 .4002 مصدر المعلومات: التقرير السنوي لمركز الدراسات اإلستراتجية العالمية لسنة
 (01%) حثيذذة حذذواليمعظذم اإلنفذذاط السذذنوي يذذاهب مباشذرة للمشذذروعات الب

 .(23)الع قات العامةو بقية الميزانية تنفط على الم ام اإلدارية و 
علذذى  تمويذذل نشذذاطه واإلنفذذاطأمذذا "مع ذذد كذذارنيغي" هذذو اآلخذذر فيعتمذذد فذذي 

 الكثيذر مذن نعذيمتذاز اعتمادا كبيرا على التبرعات الخارجية. ولكذن  مشاريعه
مصذذذذدر تمويذذذذل تعذذذذد ة المع ذذذذد الااتيذذذذ كذذذذون أربذذذذاحاألخذذذذر ،  مراكذذذذز األبحذذذذاث
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ون دوالر ذمليذ 21 ألكثذر مذنوصذلت  أساسذي لتغطيذة احتياجاتذه الماليذة التذي
 .(2113 )للعام 

 2222والجرو  الدالي يوضح ماارر دمويله للعام 
     4002 المعهر لعام أرباحماارر 
  21 %                         التبرعات 

  %11          مبيعات إصدارات المع د 
  %1        صاالت االجتماعات   أجرة
    %8                 االستثمارات أرباح

  %54                    أجرة المكاتب  
 %2                    مصادر أخر  

  .4002 مصدر المعلومات: التقرير السنوي لمعهد كارنغي للسالم الدولي لعام
مذذذن اعتمذذذاده علذذذى مذذذن الجذذذدول أن المع ذذذد أسذذذتطاا أن يخفذذذض   حذذذظن

المع ذد الغيذر مسذتعملة عذ وة علذى  ىخذ ل تذأجير مكاتذب مبنذالتبرعات من 
هذذاا تحقيذذط مثذذل  تمؤسسذذااالسذذتثمارات المربحذذة. وال تسذذتطيع معظذذم هذذاه ال

 .(24)مثل هاه المقرات لكتمتال  ألن اال دف 
   
  

 األمريكية في السياسة الخارجية دأثير مراكز األبحاث
لم مذة التذي تمذارس دوراا فذي المؤسسذات والذرأي مذن ا تعذد مؤسسذات الفكذر

أسذذذ مت هذذذاه  فقذذذد ،صذذذياغة السياسذذذة الخارجيذذذة للواليذذذات المتحذذذدة األمريكيذذذة
المراكذذذذز بشذذذذكل كبيذذذذر فذذذذي بلذذذذورة اآلرال والمبذذذذاد  والمفذذذذاهيم التذذذذي أثذذذذرت فذذذذي 
السياسذذات الخارجيذذة والداخليذذة للحكومذذة األمريكيذذة ككذذل، وكذذان للكثيذذر من ذذا 
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الواضحة في صنع القذرار األمريكذي تجذاه العديذد مذن الموضذوعات إس امات ا 
، أو إزال منطقة معينة من العالم العالمية السياسية واالقتصادية واإلستراتيجية

، وتمكنذت المراكذز الفكريذة مذن إسذماا صذوت ا وتأثيرهذا مذث ا  كالشرط األوسذط
لسذذيه بمجبغذذض النظذذر عذذن كذذون الغلبذذة فذذي الحكومذذة والكذذونجرس األمريكذذي 

لذذذاا فذذذ ن هنذذذاك حاجذذذة مسذذذتمرة لكشذذذف  ،ين فذذذي الذذذب دألحذذذد الحذذذزبين الرئيسذذذ
الحقذذائط حذذول المراكذذز الفكريذذة المعنيذذة بالشذذرط األوسذذط مذذن حيذذث مف وم ذذا 
وأسباب نجاح ا وأدوات وأساليب تأثيرها، ثم معرفة مد  أهمية منطقة الشرط 

جيذذة األمريكيذذذة المراكذذز الفكريذذذة فذذي توجيذذذه دفذذة السياسذذذة الخار  األوسذذط ودور
   .(25)نحوها
التذذأثير علذذى تصذذرفات اإلدارات  فذذي فاعليذذةلذذبعض مذذن هذذاه المراكذذز  كذذان

األمريكيذذذذة وتشذذذذكيل الف ذذذذم السياسذذذذي األمريكذذذذي المتحيذذذذز لع قت ذذذذا مذذذذع العذذذذالم 
جيذذة تنطبذذط بشذذكل خذذا  وقذذد كانذذت هذذاه الميذذول الثقافيذذة واأليديولو  العربذذي.

 . (26)اإلسرائيلي -على الصراا العربي
ل اولكون مؤسسات الفكر والرأي هاه تقوم بمعظم م ام ا بمعزل عن أضو 

وسذذذذائل اإلعذذذذذ م، ف ذذذذذاا يجعل ذذذذا تحظذذذذذى باهتمذذذذذام يقذذذذذل عذذذذن مذذذذذا تحظذذذذذى بذذذذذه 
المؤسسذذذذات األخذذذذر  للسياسذذذذة الخارجيذذذذة األمريكيذذذذة، وعلذذذذي الذذذذرغم مذذذذن هذذذذاا 

األضوال ف ن مؤسسات الفكر والرأي تؤثر علذى صذانعي االبتعاد النسبي عن 
   .(27)السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية  بطرط مختلفة

الشذرط األوسذط منطقذة ون األمريكيذة و ؤ فذي الشذمخذت  يمكن ألي باحذث 
منذذا ثمانينيذذات  بالذذاات هذذاه المنطقذذةأن السياسذذات األمريكيذذة فذذي   حذذظأن ي

فكذذذذذذر  مراكذذذذذذز هذذذذذذي حصذذذذذذيلة آرال وطروحذذذذذذاتها ومذذذذذذا بعذذذذذذدالقذذذذذذرن الماضذذذذذذي 
المحذافظين عامذة وخبذذرائ م والمحذافظين الجذدد خاصذذة الذاين يسذيطرون علذذى 

فذي ضذول يمكذن الكشذف عن ذا هاه المراكز، واألمثلة كثيرة علذى هذاه الصذورة 
  (28)اآلتيةالحقائط 
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مصذذطلح "محذذور الشذذر" الذذاي وضذذع كذذي يصذذف كوريذذا الشذذمالية والعذذراط 
يذذران وسذذوريا،  وهذذاا الوصذذف صذذدر عذذن أحذذد الخبذذرال فذذي أهذذم معاقذذل الفكذذر واج

( ديفيذد فذروم)المحافظ في مدينة نيويذورك، وهذو مع ذد مان ذاتن، وهذو الكنذدي 
DAEVED FROM وفروم حاليا هذو أحذد مفكذري مع ذد المشذروا األمريكذي .

 .(ويكلي ستاندارد)وكاتب مشارك في دورية المحافظين الجدد 
السذذذابط السذذذتباقية" الذذذاي تبنتذذذه إدارة الذذذرئيس كذذذالك فذذذ ن مف ذذذوم "الضذذذربة ا

وطبط في العذراط ي ذدف إلذى درل األخطذار التذي يمكذن أن تقذع  االبن( بوش)
مسذذتقب  مذذن خذذ ل قيذذام الواليذذات المتحذذدة بعمذذل انفذذرادي، وهذذاا مف ذذوم طذذوره 

المعقذذذل الرئيسذذذي يعذذذد مركذذز المشذذذروا للقذذذرن األمريكذذذي الجديذذذد، ف ذذذاا المركذذذز 
ويليذام )على يد أحد كبذار منظذري م، وهذو  هسيأستم تن الجدد المحافظي كبارل

، وكريستول هو الشخ  نفسه الاي كان WILYAM CRISTOL( كريستول
 .(29)يدعو بقوة إلى الحرب على العراط مع غيره من المحافظين الجدد
أصذبح  أنوكان من أهم نتائ  هاا الج د الاي بالذه البذاحثين والسياسذيين 

لتغلذذب علذذى البنيذذة الثقافيذذة العربيذذة لتحذذدة األمريكيذذة دؤوبذذا سذذعي الواليذذات الم
 11 خطذذرا داهمذذا علي ذذا والسذذيما بعذذد أحذذداث يذذات المتحذذدةالوالالتذذي تذذر  في ذذا 

المنذذاطط  أكثذذرالمنطقذذة العربيذذة هذذي  أنيقذذين وأصذذبح لذذدي ا ال، /سذذبتمبريلولأ
مذذن ود ل ذا مذذن بذذال الج ذذالقذومي، ولذذالك كذذان ال بذذد  ألمن ذذات ديذذدا فذي العذذالم 

 أحوال ذذاتغييذذر المحتذذو  الفكذذري لشذذعوب هذذاه المنطقذذة مذذن اجذذل تغييذذر اجذذل 
   .(30)الحقا

والدراسذذات فذذي التوجيذذه والتذذأثير فذذي صذذياغة  األبحذذاثدور مراكذذز  يتنذذامى
، تجذاه المنطقذة العربيذة لإلدارات األمريكية المتعاقبةة قرارات السياسة الخارجي

أو فيمذذذذا يتعلذذذذط بوضذذذذع  سذذذذرائيلي،اإلوخاصذذذذة فيمذذذذا يتعلذذذذط بالصذذذذراا العربذذذذي 
دارةمذذع العذذالم العربذذي  األمريكذذيتصذذورات ومفذذاهيم وخطذذط لكيفيذذة التعامذذل   واج

أصذحاب التيذارات الفكريذة والسياسذية  تتمتذعالعربيذة. كمذا -األمريكيةالع قات 
والثقافيذذذة المعاديذذذة للعذذذرب داخذذذل هذذذاه المراكذذذز بالتعذذذاون مذذذع مجموعذذذة متنفذذذاة 
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سيطرة شبه مطلقة على صياغة وصذناعة إسذتراتيجية  ةاألمريكي اإلدارةداخل 
هاه المراكز تكون معا حجر فأصبحت  .(31)األمن القومي تجاه العالم العربي

ة مجموعذذذاألسذذذاس للمجتمذذذع السياسذذذي األمريكذذذي بواشذذذنطن حيذذذث يعمذذذل ب ذذذا 
ن العذذذذذالم العربذذذذذي ؤو مميذذذذذزة مذذذذذن الخبذذذذذرال المرمذذذذذوقين المتخصصذذذذذين فذذذذذي شذذذذذ

  .(32)واإلس مي
فذذذذاة والتذذذذي تحتذذذذل مناصذذذذب رفيعذذذذة فذذذذي هذذذذاه تنهذذذذاه الرمذذذذوز الممعظذذذذم  إن
عبذذذر سياسذذذة "البذذذاب الذذذدوار" التذذذي تتذذذيح ل ذذذا التنقذذذل بذذذين  إلي ذذذا، قذذذدمت اإلدارة
مع كل تغييذر يشذ ده الموقذع  األمريكيةالحكومية  والمؤسسات األبحاثمراكز 

من من الجدير بالاكر ان هناك عدد . و األبيضفي البيت  األمريكيالرئاسي 
 اإلداراتاستشذذذارية ل ذذذاه  اأدوار  مارسذذذوالخبذذذرال المنحذذذدرين مذذذن أصذذذل عربذذذي ا

الل اقل مذا يقذال عذن م إن ذم كذانوا بعيذدين عذن المواقذف العربيذة ؤ وه ،المتعاقبة
مركذذز  أليفذذي ظذذل غيذذاب والمصذذالح العربيذذة، وتذذأتي هذذاه المواقذذف ل سذذف 

في صذياغة  يمثل وج ة نظر عربية مستقلة يساهم األمريكيةبحثي للدراسات 
تطذذذوير  مذذذل علذذذىوتع ،العربيذذذة المشذذذتركة-األمريكيذذذةالمصذذذالح  بذذذرزمواقذذذف ت

  . (33)التعاون واالحترام المتبادل أسسعلى  األمريكيةالع قات العربية 
صذذذذذانعي القذذذذذرار إلذذذذذى   دعوةتقذذذذذوم هذذذذذاه المراكذذذذذز وكجذذذذذزل مذذذذذن برامج ذذذذذا بذذذذذ

ريقذة كوسذيلة تركز بعض المراكز الفكريذة علذى هذاه الط المؤتمرات والملتقيات
أساسذذذية فذذذي التذذذأثير علذذذى مجذذذر  السياسذذذة الخارجيذذذة األمريكيذذذة، فقذذذد قامذذذت 

محاضذذذرة ولقذذذال حضذذذرها  125بعقذذذد  اوحذذذده 1113مؤسسذذذة التذذذراث فذذذي عذذذام 
نقذذل كثيذذر مذذن هذذاه المحاضذذرات  عذذن فضذذ أكثذذر مذذن عشذذرة آالف شذذخ ، 

علذذذى ال ذذذوال مباشذذذرة فذذذي إحذذذد  القنذذذوات التلفزيونيذذذة المتخصصذذذة فذذذي البذذذث 
 Policy) األدنذذى الشذذرطأمذذا مع ذذد واشذذنطن لسياسذذات (،  (C-Spanإلخبذذاريا

Washington Institute for Near East ،) ف نذذه يعقذذد سذذنوياا مذذا يزيذذد علذذى
أربعذين لقذال ومحاضذرة، أي بمعذدل يقذذارب محاضذرة أو لقذال أسذبوعياا. ويركذذز 

يذذذذذة، المع ذذذذذد فذذذذذي هذذذذذاه اللقذذذذذالات علذذذذذى دعذذذذذوة المسذذذذذؤولين فذذذذذي اإلدارة األمريك
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والسذذذذذفرال األجانذذذذذب، وممثلذذذذذي المؤسسذذذذذات الصذذذذذحفية، واألكذذذذذاديميين، ب ذذذذذدف 
األوسذذط، ويقذذوم المع ذذد بذذدعوة  الشذذرطقضذذايا تشذذكيل قناعذذات متقاربذذة حذذول 

شخصيات عالمية بارزة للحديث في هاه اللقالات، ويجمع بين ا جميعذاا قاسذم 
ر مباشرة. واحد مشترك وهو االهتمام بمصالح إسرائيل بصورة مباشرة، أو غي

ضذذافة إلذذى الذذك يعقذذد المع ذذد مذذؤتمرين كبيذذرين كذذل يخصذذ   احذذدهما ،عذذام واج
 الشذرط حيذال لدراسة التحديات التذي تواجذه السياسذة الخارجيذة األمريكيذةعادة 
 . (34)األوسط

 
 األبحاثدقسيم مراكز 

  :لواليات المتحدة على أن اا فيالمراكز الفكرية  ابتدال تصنف    
أي مؤسسات تقدم األبحذاث األكاديميذة المتخصصذة ، جامعات ب  ط ب -1

 .القضايا السياسية في
وهذذذذي المراكذذذذز التذذذذي تقذذذذدم حلذذذذول عمليذذذذة وخطذذذذوات ، مؤسسذذذذات استشذذذذارية -2

تنفيايذذذة واستشذذذارات متخصصذذذة للتعامذذذل مذذذع المشذذذك ت السياسذذذية التذذذي 
 .تعرض لإلدارة األمريكية

سذذذذتخدم الدراسذذذذات وهذذذذي المراكذذذذز الفكريذذذذة التذذذذي ت، مراكذذذذز ضذذذذغط سياسذذذذية -3
والبحذذوث والوسذذائل األخذذر  كطذذرط ضذذغط مباشذذر علذذى اإلدارة األمريكيذذة 
 .للتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأثير علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذناعة القذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرار السياسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي في ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

تنقسذذذم فكريذذذاا وسياسذذذياا إلذذذى مراكذذذز فكريذذذة يمينيذذذة محافظذذذة، ومراكذذذز  وهذذذي
  . (35)فكرية معتدلة، ومراكز فكرية يسارية متحررة

 (2111)من  أكثر إلىصل عددها و جدا  كثيرة األمريكية األبحاثمراكز و 
اهتمامات ذا أيضذا كثيذرة  أن، كمذا (36)في مطلذع القذرن الحذادي والعشذرين مركز

 أواالجتماعيذة  أواالقتصذادية  ومتعددة من ا ما توقف عند القضذايا الداخليذة،
متجذددة علذى السذاحة، ومن ذا مذا شؤون األمن والدفاا، وغيرهذا مذن القضذايا ال

خارجيذذذة والدوليذذذة وهذذذاه بذذذدورها تعذذذددت منذذذاطط اهتمام ذذذا بذذذاألمور ال  تخذذذي
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ما يخ  المنطقة  هو مراكزتلك الوالاي ي منا من أمر  جغرافيا وموضوعيا،
 العربية ومد  اهتمام الدوائر األمريكية ومراكزها البحثية ب ا.

المراكذز البحثيذة األمريكيذة  بيذانمكذن اعتمادهذا فذي تيهناك تقسيمات عذدة 
وهنذذاك مذذن قسذذم ا  ،م ا الظ ذذور والنشذذأة التاريخيذذةيسذذفذذي تقراعذذى ف نذذاك مذذن 

وهنذذا سذذنكتفي بتقذذديم  ،أخذذر راعذذت جوانذذب وهنذذاك تقسذذيمات  ،حسذذب الفئذذات
هذذاين التقسذذيمين وسذذيتم التركيذذز علذذى التقسذذيم الثذذاني ف ذذو اشذذمل واقذذرب إلذذى 

ل إلى هذدف البحذث فذي التعذرف علذى المراكذز البحثيذة األمريكيذة اات و الوص
 القضايا العربية.  االهتمام ب

قذذذذرالة تاريخيذذذذة لمراكذذذذز الفكذذذذر والسياسذذذذة " فذذذذي ورقذذذذة بحثيذذذذة م مذذذذة بعنذذذذوان
نشذأت ا إلذذي  حسذذباألمريكيذة  األبحذاثمراكذز  سذذونلبدونالذد اقسذم " الخارجيذة

 أربعة أجيال أساسية وهي  
بنفسذه عذن االنخذراط فذي  ظذل حريصذا علذي أن ينذأ  الذاي :الجير  األو 

السياسذذيين  ا أرادت االحتفذذاظ بمسذذافة مذذا بين ذذا وبذذينالعمليذذة السياسذذية، ألن ذذ
األمذذذريكيين حتذذذى تحذذذافظ علذذذى اسذذذتق ل ا وحيادهذذذا األكذذذاديمي وهذذذو أمذذذر كمذذذا 

 .37) )الحقا أصبح غير اي معني بالنسبة لمراكز الفكر المعاصرة سنر 
بعذذذد الحذذذرب العالميذذذة الثانيذذذة والذذذك بعذذذد بذذذزو  الواليذذذات  نشذذذأ :الجيررر  الثررراني
الحاجة ملحة أكثذر بالنسذبة لصذانع القذرارات  منتصرة، فأصبحت المتحدة كقوة

التأسيس لسياسات جديدة ل مذن  الفكر من أجل للحصول على خبرات مراكز
رانذذد  إلذذى  أتذذت مؤسسذذة 1111مذذايو ايار/فذذي فالقذذومي والسياسذذات األمنيذذة. 

ولذذذم تكذذذن رانذذذد مثذذذل سذذذابقات ا مذذذن  -وهذذذي ابذذذرز أمثلذذذة هذذذاا الجيذذذل  - الوجذذذود
جديذد مذن مراكذز الفكذر التذي لقب ذا  يذللجالك أن نشأت ا دشنت  ،الفكرمراكز 

فكانذذذت تمذذذول مذذذن قبذذذل الحكومذذذة الفيدراليذذذة  ،بلسذذذون بذذذذ )مقذذذاولي الحكومذذذات(أ
الحكوميذذة األخذذر  ألن أهذذداف ا البحثيذذة تسذذعي لمخاطبذذة اهتمامذذات  وال يئذذات

ح فذذي قضذذايا اإلصذذ  ،ناقشذ اتالقضذذايا التذذي  أهذم، وكانذذت (38)صذانعي القذذرار
دور و  والسياسذذذذذي والجديذذذذذد فذذذذذي المشذذذذذ د الفكذذذذذري ،اإلسذذذذذ ميالعربذذذذذي و العذذذذذالم 
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فذي منظومذة العمذل السياسذي وتأثيرهذا  اإلس ميةالحركات الوطنية والحركات 
الدراسذذات والتذذي لذذوحظ أن البيذذت األبذذيض  وكانذذت أبذذرز .(39)فذذي هذذاه الذذب د

ولذذد الشذذرعي البحثذذي، )ال نذذدرا يطبذذط توصذذيات ا، هذذي تلذذك التذذي طرح ذذا مركذذز
، والتذي (2111 – 2113) يعذام تظ ر للبنتاغون( وخصوصاا الدراسات التي 

الواليذات  المعتدلين" في تعامل""المتطرفين" و بذ يما سم أوصت بالتمييز بين
 ثذذي قذذد تذذم تقديمذذه لذذإلدارةحإن أحذذدث تقريذذر ب ،مذذع العذذالم اإلسذذ مي المتحذذدة

والذذاي يحمذذل عنذذوان "بنذذذال  نذذدار  األمريكيذذة وهذذو البحذذث الذذاي قدمتذذه مؤسسذذذة
، والذاي  (Building Moderate Muslims Network)مسذلمة معتدلذة شذبكات

 تراجعت عن ولكن اإلدارة األمريكية  Sheryl  Bernard (كتبته )شيريل بينارد

       ضغوط عديدة من ال استجابة اإلستراتيجيةهاه 
سذذذمى )إيبذذذاك(، الذذذاي ي الواليذذذات المتحذذذدة ضذذذغط اللذذذوبي الصذذذ يوني فذذذي اوال:

فذرط بذين يال  و بذدورهوالاي يعمل لحساب السياسة والمصذالح اإلسذرائيلية، وهذ
كذانوا ينتمذون  سذوال ،ر  أن الكذل أعذدالهيالمسلمين المعتدلين وغيرهم، حيث 

ضذذرورة   إلذذى التيذذارات اإلسذذ مية أو القوميذذة، ألن إسذذتراتيجية إسذذرائيل تذذر 
 سذذذذرائيلي سذذذذوال كانذذذذت قوميذذذذة أواستئصذذذذال البذذذذؤر التذذذذي تقذذذذاوم االحذذذذت ل اإل

 فوز التيارات اإلس مية في االنتخابذات البرلمانيذة ال حقذةثانيا   .(40)إس مية
ووكذذذ ل المشذذذروا األمريكذذذي  جعذذذل عمذذذ ل ،فذذذي كثيذذذر مذذذن المنذذذاطط العربيذذذة

ممذذذا أزعذذذ   ،مسذذذتمرين فذذذي المنطقذذذة العربيذذذة فذذذي ضذذذعف وتراجذذذع ياإلسذذذرائيل
األمريكيذة  م العربية، األمر الاي اقنع اإلدارةالحكومة اإلسرائيلية وبعض النظ

بضذذذرب الديكتاتوريذذذة ونشذذذر الديمقراطيذذذة فذذذي  ادهذذذو بضذذذرورة التراجذذذع عذذذن وع
 .(41)العربي العالم

ة، ووقوف ا قوينزعت ا العسكرية ال عدة من امآخا  ندعلى رايأخا المراقبون 
المؤسسذذة  تذذرتبط كمذذا، اإلدارة األمريكيذذة ا تمذذع الحذذروب االسذذتباقية التذذي شذذن

بع قذذات متميذذزة بشذذركات تصذذنيع األسذذلحة وأج ذذزة االسذذتخبارات، ممذذا جعل ذذا 
إال أن منتقدي المؤسسذة  .الب دهدفا للكثير من نظريات المؤامرة حتى داخل 
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لم يتمكنوا من الحصول على أية ملفات أو وثائط تتضذمن أدلذة قطعيذة تثبذت 
مشذبوهة، ال سذيما بذالنظر تورط المؤسسة فذي النشذاطات العسذكرية المباشذرة ال

العسذذذذذذكرية أو  نذذذذذذدرا إلذذذذذذى الطبيعذذذذذذة السذذذذذذرية العاليذذذذذذة لكذذذذذذل ع قذذذذذذات وتقذذذذذذارير
 .(42)االستخباراتية

فذأهم مذا يميذزه أنذه علذي العكذس مذن الجيذل األول الذاي   الجيل الثالث أما
 أنشطة سياسية، ف ن مراكز الفكر المنتمية ل ذاا الجيذل مثذل لم ينخرط في أية

 "1973 التذذذذراث ةذمؤسسذذذذ"و "1962 واإلسذذذذتراتيجية لسياسذذذذيةا الدراسذذذذات مركذذذذز"
لممارسذة  أصذبحت تتحذين الفرصذة ((Hertig Foundation نهيرتذدأل فاونديشذ

 نفوا على اتجاه ومحتو  السياسة الخارجية األمريكية. ومع تزايد عذدد مراكذز
الفكذذذر بذذذل وتطذذذور صذذذناعة مراكذذذز الفكذذذر اات ذذذا أد  إلذذذى خلذذذط ع قذذذة أهذذذم 

هذاه المراكذز علذى  ىلتنافسذية، وتزايذد إدراك بعذض القذائمين علذا م مح ا هذو
 .(43)انتباه الرأي العام وعلى عقول صانعي السياسات ىاالستي ل عل ضرورة

مذن المراكذز التذي يصذنف ا إبلسذون علذي أن ذا  هذوو   الرابذع ثذم هنذاك الجيذل
 (كذارتر)مع ذد  لتخليد اإلرث السياسي لشخصية ما مثذل المعاهد التي تؤسس

CARTER Institute (نيكسذون)ومع ذد  بأط نطذا Nixon  Institute   للحذرب
Institute (جيمس بيكر)ومع د  بواشنطن والس م

 
Gems  Baker 

(44). 
فئذذذذذات البذذذذذاحثين وطبيعذذذذذة تخصصذذذذذات م  قذذذذذد راعذذذذذىف األخذذذذذرالتقسذذذذذيم  أمذذذذذا

مراكزهم ومن خ ل الذك تذم التركيذز علذى اولئذك الذاين كانذت ل ذم  واهتمامات
العربيذذة وجذذال هذذاا  بالمنطقذذة ت واضذذحة فذذي بحذذوث م وعنايذذة خاصذذةاهتمامذذا
   :يتالكاالتقسيم 

 
 األول  الفئة -أ

دراسذات الشذرط األوسذط  ن فذييصذتن والسياسذيين المخيوهذم مذن األكذاديمي
 ل هوالل الباحثينوارتبطت أسما. والع قات الخارجية في الجامعات األمريكية

 Bernard  Lewes( برنارد لذويس) رذتب، ويعطلفترة طويلة بحركة االستشرا
(45) 
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وهنذاك عذدد كبيذر مذن  من أهذم رمذوز هذاا التيذار. "بجامعة برينستون"األستاا 
معظذذذذم الجامعذذذذات  والمفكذذذذرين ينتمذذذذون إلذذذذى هذذذذاه الفئذذذذة خاصذذذذة وأن الدارسذذذذين

األمريكية الش يرة لدي ا برام  قائمة باات ا عن دراسات الشرط األوسط، ومن 
. كما يعتبذر "جونز هويكنز بجامعة"األستاا  (فؤاد عجمي)ل بين هؤالل الخبرا

لبحوث والبذرام  امن  "بجامعة جورجتاون"برنام  الدراسات العربية المعاصرة 
مذن األسذذمال  وتضذم هيئذة التذذدريس العديذدالتذي تنذدرأل ضذمن هذاا الموضذوا، 

  Madlen  Olbrey(مذادلين أولبريذت)المعروفة، مذن م وزيذرة الخارجيذة السذابقة 

  Gorge Tenet (جذذورأل تيننذذت)المخذذابرات األمريكذذي السذذابط  ورئذذيس ج ذذاز
  Goose  Maria  Aznar (أزنذار خوزيذه ماريذا)ورئذيس وزرال أسذبانيا السذابط 
 .(46)ةر يإلى جانب أسمال أخر  كث

 

 الفئة الثانية - 
ن فذذذي ذن السابقيذذذذن والمسئوليذذذذوهذذذم خلذذذيط بذذذين أسذذذاتاة الجامعذذذات والمفكريذذذ

 Henry (هنذذذري كيسذذذنجر)ة. ويعتبذذذر كذذذل مذذذن ذالمتعاقبذذذ ألمريكيذذذةاإلدارات ا

Kesenger  ( ودينذيس روس)وزيذر الخارجيذة األمريكيذة األشذ رDenes Roos 
 Marten (مذذذارتن أنذذذديك)المنسذذذط السذذذابط لعمليذذذة سذذذ م الشذذذرط األوسذذذط و

Andek  الذذاي سذذيأتي الحذذديث  "الشذذرط األوسذذط مركذذز سذذابان لدراسذذات"مذذدير
، Brookings Institutionالمراكذذز التابعذذة لمع ذذد بروكينجذذز عنذذه كأحذذد ابذذرز 

 من المرجعيات األساسية التي يتم استشارت ا من قبذل صذانعي السياسذيةوهو 
ويعتبذذذذر البذذذذاحثون . الشذذذذرط األوسذذذذط خاصذذذذة ااألمريكيذذذذة عنذذذذد مناقشذذذذة قضذذذذاي

أهم الفئذات الث ثذة، ألن ذا تتجذاوز  والخبرال الاين يعملون في هاه المراكز من
بشذكل و ، واألفكذار المسذبقة جمود األوراط األكاديميذة وتبتعذد عذن األيذدلوجيات

للشذرط  يكاد ال يوجد مركز بحثي أمريكي اآلن دون أن يكون بذه برنذام عام 
:كز وأبرز خبرائ اااألوسط، ومن أهم تلك المر 

(47). 
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 ((Brookings Institutionمعهر بروكينجز:  -1

غيذذر ربحيذذة وغيذذر حزبيذذة. وعلمائ ذذا  منظمذذة بأنذذهالذذاي يعذذرف عذذن نفسذذه 
يقذذذوم بذذذ جرال  ،يمثلذذذون وج ذذذات نظذذذر متنوعذذذة ومقرهذذذا فذذذي واشذذذنطن العاصذذذمة

بحذذذذوث فذذذذي مجذذذذال التعلذذذذيم والعلذذذذوم االجتماعيذذذذة وفذذذذي االقتصذذذذاد، والسياسذذذذة 
والحكذذذم، والسياسذذذة الخارجيذذذة، واالقتصذذذاد العذذذالمي والتنميذذذة ورئذذذيس المنظمذذذة 

أحد أهم وأقدم  ،يعد مع د بروكينجز، و Strobe Talbot ( (48)ستروب تالبوت)
باسذذذم  1111، تأسذذس فذذذي عذذام األمريكيذذذةمراكذذز الفكذذذر فذذي الواليذذذات المتحذذدة 

روبذذذذذذذذذذرت )مذذذذذذذذذذن قبذذذذذذذذذذل عذذذذذذذذذذالم اللغويذذذذذذذذذذات  "الحكوميذذذذذذذذذذة مع ذذذذذذذذذذد السياسذذذذذذذذذذات"
علذذي  . وكذذان بروكينجذذز يركذذز فذذي البدايذذة Robert Brookings(بروكينجذذز

فة الموضذذذذذذوعات المتعلقذذذذذذة السياسذذذذذذات االجتماعيذذذذذذة المحليذذذذذذة ولذذذذذذم يذذذذذذتم إضذذذذذذا
(49)الدولية إال بعد الحرب العالمية الثانية بالع قات

. 
ارفذذع مسذذؤول ديمقراطذذي  Bayden Josef (بايذذدن)جوزيذذف السذذيناتور يعذذد 

 وأكثرهذذذذااالنتقذذذذادات  أمضذذذذىفذذذذي لجنذذذذة الع قذذذذات الخارجيذذذذة وجذذذذه واحذذذذداا مذذذذن 
فذذي العذذراط بشذذأن سياسذذاته  W Bosh االبذذن( بذذوش) إلدارة أالنتفصذذي ا لحذذد 
فذذي  أعلذذنوبايذذدن الذذاي  ،فذذي مع ذذد بروكنغذذر فذذي واشذذنطن ألقذذاهفذذي خطذذاب 

خاضذ ا  أنوقذد سذبط  2111 انه قذد يخذوض االنتخابذات الرئاسذية لعذامحين ا 
1110لفترة وجيزة عام 

(50). 
المع ذذذذد مقسذذذذم إلذذذذى ث ثذذذذة أقسذذذذام  قسذذذذم دراسذذذذات السياسذذذذة الخارجيذذذذة ثذذذذم 

 ميذة، وال يكذل التنظيمذي للمع ذد يضذمالدراسات االقتصذادية والدراسذات الحكو 

ويذأتي مركذز  .العديد من المراكز البحثية، مقسمة جغرافيا أو حسب الموضوا
سذذابان فذذي مقدمذذة أقسذذامه حيذذث أحتذذل موقعذذا مذذؤثرا فذذي قطذذاا مراكذذز التفكيذذر 

 الي ذوديوهذو رجذل األعمذال  2112وسمي باسم المتبرا الاي أنشذاه فذي عذام 
، تذذرأس المركذذز Hayeem Saban(حذذاييم سذذابان) األميركذذي الجنسذذية األصذذل

الذاي ارتذبط اسذمه بمفاوضذات السذ م بذين  ،Marten Endek( مذارتن إنذديك)
 (كلينتذذذذذذون) الذذذذذذرئيس األمريكذذذذذي األسذذذذذبط إسذذذذذرائيل والفلسذذذذذطينيين خذذذذذ ل إدارة

http://www.zuhlool.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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Clinton ( كينذذث بذذوالك)، أمذذا عذذن هيئذذة األبحذذاث فيذذديرهاKenneth Bolak 
األمذذن القذذومي األمريكذذي أيضذذا خذذ ل  ن الخلذذي  بمجلذذسؤو المذذدير السذذابط لشذذ
يذران واألمذن(51)فترة رئاسذة كلينتذون الخليجذي  ، ويشذمل مجذال خبرتذه العذراط واج

 يب شذ يرة وهذن العسكرية بالعالم العربي. وبوالك هو مؤلف لث ثة كتؤو والش
و"العاصذذفة الخطيذذرة  لمذذااا  ،المعضذلة الفارسذذية  الصذذراا بذذين إيذذران وأمريكذذا""

بعذد  العرراثالحذرب  الفاعليذة العسذكرية". أصذبح  في والعرب" ،العراط؟ احت ل
بذذل الواليذذات المتحذذدة محذذل اهتمذذام المركذذز واصذذدر تقريذذر باسذذم احت لذذه مذذن ق

"دليذل العذذراط" وهذذو تقريذذر عذذن األحذذوال الداخليذذة بذذالعراط متمثلذذة فذذي مؤشذذرات 
دالة على حالة الخدمات العامة والحالة االقتصادية والمستو  األمنذي بأنحذال 

   .(52)الب د ونسبة الجرائم وغيرها من اإلحصالات
التعبئذة  ن بروكينجذز دور كبيذر وأساسذي فذيعذت صذدر تذي ل فكذار ال كذان

الذدول )المارقذة(، وكذان ورال مذا يعذرف بسياسة العقوبات علذى  من أجل تبني
القومي األمريكي وتشكي ت الدفاا والسياسة الخارجية،  تأسيس مجلس األمن

سبتمبر أصبحت األبحذاث أكثذر تركيذزا  ايلول/الحادي عشر من  ومنا أحداث
عذذادة مراجعذذذة  أفكذذار وتحلذذذي ت مذذن شذذأن ا علذذي إنتذذاأل أن تذذذؤدي لتطذذوير واج

وكذذاا  ،اإلسذذرائيلي والصذذراا العربذذي ،الع قذذات بذذين الغذذرب والعذذالم اإلسذذ مي
 ،الت ديدات من "المجاميع المسلحة" النقاش حول الضربات الوقائية إلج اض

لبذاردة، مذا بعذد الحذرب ا إستراتيجية عالمية لعذالم لكوكا ،والدول التي تساندها
تغيذرت بشذكل جذاري عمذا كذان يفكذر بذه مؤسذس  ف ن وظيفة المع ذد قذد وعليه

أنشذذطة بروكينجذذذز البذذد وأن تركذذذز علذذى تقذذذديم  "إن  المع ذذد الذذذاي كذذان يقذذذول
المتتبذذع ألبحذذاث المركذذز سذذيجد أن  كذذناألفكذذار بذذدون أي غطذذال أيذذدلوجي"، ل

وحتذذى طبيعذذة األبحذذاث  ثمذذة توج ذذات أيدلوجيذذة تحكذذم الطريقذذة التذذي تقذذدم ب ذذا
السياسذات والذرأي  الموضوعات التي يتم اختيارها واألفكار التي تقدم لصانعي

(53)العام
. 
 

http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 (52)ي للسيم الروليغمعهر كارني -4
هذذذذو أحذذذذد أهذذذذم العناصذذذذر المذذذذؤثرة فذذذذي قطذذذذاا مراكذذذذز الفكذذذذر فذذذذي واشذذذذنطن 

 (فذذذذذوريجن بوليسذذذذذي) بخصذذذذذو  المنطقذذذذذة العربيذذذذذة. ويصذذذذذدر المع ذذذذذد مجلذذذذذة
Foreign Policy  وبذدأ المع ذد مذؤخرا فذي إصذدار . الش يرة لسياسة الخارجيةا

 ي للشرط األوسط" التذي تتنذاول أهذم األحذداث والتطذور السياسذيغكارني "نافاة

Boole Salem(بذذول سذذالم)خبذذرال المع ذذد و  بالمنطقذذة. ومذذن رمذذوز
مذذدير  (55)

Omar Hamzawy( عمذذرو حمذذزاوي)المع ذذد والباحذذث المصذذري 
نيثذذان )و (56)

السياسي ة ومدير برنذام  دراسذات الشذرط  أستاا العلوم Nathan Brawn (براون
تحريذر  رئيسذة Mishal Den(ميشذيل دن)األوسط في جامعة جورأل واشنطن و

جامعذة  ""نشرة اإلص ح العربي" التابعة للمع د وهي أستااة اللغذة العربيذة فذي
ون ؤ وعملذذذت سذذذابقا فذذذي وزارة الخارجيذذذة والبيذذذت األبذذذيض فذذذي شذذذ "جورجتذذذاون

(57)األوسط رطالش
. 

إحذذذد  أهذذذم المنظمذذات غيذذذر الربحيذذذة  ت عذذذد نفسذذ ا يغكذذذارني إن مؤسسذذة
 وتشذجيع التعذاون ،األمذم الخاصة العاملة في مجال دفع وتطوير التعاون بذين

برام  ت دف إلى تحقيط نتذائ  عمليذة فذي مجذال  وتركز المؤسسة على الدولي
واهتمامذذذذات  أنشذذذذطة وتمتذذذذدر، التعذذذذاون والسذذذذ م عذذذذن طريذذذذط البحذذذذوث والنشذذذذ

 ،العربذذي المؤسسذذة إلذذى العديذذد مذذن منذذاطط العذذالم بمذذا في ذذا منطقذذة الخلذذي 

وتسعى بشذكل أساسذي إلذى معالجذة قضذايا الع قذات بذين الحكومذات، إضذافة 
ال يئذذات الدوليذذة ومنظمذذات المجتمذذع المذذدني، مذذع التركيذذز علذذى  إلذذى ع قذذات

لتذي تقذود عمليذة التغييذر االقتصذادية والسياسذية والتقنيذة ا تتبع ودراسة العوامل
(58)العالمي

. 
ي للسذذذ م الذذذدولي محفذذذ  يوجذذذد فيذذذه الكثيذذذر مذذذن غأصذذذبحت مؤسسذذذة كذذذارين

ن المنطقذذذة المختلفذذذذة، وأصذذذذبحت ؤو خبذذذرال الشذذذذرط األوسذذذط لبحذذذذث أمذذذور وشذذذذ
هذذذذذي "نشذذذذذرة اإلصذذذذذ ح  المؤسسذذذذذة تصذذذذذدر نشذذذذذرة إلكترونيذذذذذة واسذذذذذعة االنتشذذذذذار

الكثير مذن المذؤتمرات وينشذر ون الخارجية يعقد ؤ العربي". كما أن مجلس الش
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الذذذنفط قضذذذايا العديذذذد مذذذن األبحذذذاث المتصذذذلة بدبلوماسذذذية الواليذذذات المتحذذذدة و 
فذذذذذي  غيرهذذذذذا مذذذذذن القضذذذذذايا التذذذذذي ت ذذذذذم األمذذذذذن القذذذذذومي األمريكذذذذذيواإلسذذذذذ م و 
 .(59)المنطقة

لشذرط األوسذط فذي افذي  ثمركذز بحذو  إنشذال إلذىي غعمدت مؤسسة كذارين
مذن المراكذذز األمريكيذة لتراقذب التطذذورات وهذي سياسذة اتبعت ذذا الكثيذر ، بيذروت

وال ذدف المعلذن  .2111فذي عذام  تهالمختلفة في المنطقة عن كثب. وقد أسسذ
النشذذاله هذذو التحذذديات التذذي تواجذذه التنميذذة السياسذذية واالقتصذذادية واإلصذذ ح 

المنطقذة للعمذل علذى  في المنطقة العربية. وهو يجمع بين كبذار البذاحثين مذن
ة التذي تواجذه بلذدان كبيذر ا يتعلذط بالمسذائل اات األهميذة الالبحث المتعمذط فيمذ

تعميذذذذط ف ذذذذم القضذذذذايا المعقذذذذدة االقتصذذذذادية  إلذذذذىوشذذذذعوب المنطقذذذذة. وي ذذذذدف 
وانعكاسذذ ا علذذى المصذذالح  علذذى واقذذع ومسذذتقبل المنطقذذة رواألمنيذذة التذذي تذذؤث

 .(60)األمريكية
 

 زإندربراي معهر أمريكان -3
 (Enterprise Institute for Public Policy Research ) 

 ،1113 تأسذذس عذذام ،وهذذو مذذن بذذين أهذذم المؤسسذذات الفاعلذذة غيذذر الرسذذمية
 لفكذذر المحذافظين الجذدد بالعاصذمة األمريكيذة، يكذذرس القذوة ويعذد مذن مراكذز

 والنقذاش العلميذة، األبحذاث خذ ل مذن الخارجيذة والذك ةالسياسذ ألبحذاث ج وده

صذذدار المفتذذوح،  24 مذذنل يتذذألف أمنذذا مجلذذس المع ذذد المطبوعذذات، يذذدير واج
 ويقذذوم، مرمذذوقين مذذاليين تنفيذذايين ومذذدرال األعمذذال رجذذال مذذنم وهذذ عضذذوا،
 األكذاديميين المستشذارين مذن مجلذس لديذه والتعيينذات األبحذاث بذرام  بمراجعذة

 سذي كريستوفر) ويدير، المع د خارأل من البارزين الباحثين من مجموعة يضم
 المذالي الذدعم تلقذىياليوميذة  المع ذد عمليذات  Crestover Demoth(ديمذوث

 الوقفيذة، المؤسسذذات تقذذدم ا التذذي والمسذاهمات المذذنح مذذن األولذذى بالدرجذة
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 مليذون عشذر سذبعة 2000 سذنة فذي ميزانيتذه بلغذت وقذد، واألفذراد والشذركات،
     .(61) دوالر

 (رونالذذذد ريغذذذان) األسذذذبط األمريكذذذيالذذذرئيس  وتثمينذذذا لج ذذذود المع ذذذد أشذذذاد
Ronald Regan أخذذذر  أن  مؤسسذذذة بحثيذذذة   "لذذذم تسذذذتطع أيل عنذذذهوقذذذا هبذذذ

المع ذد مذارس دورا بذارزا  بذأن  يذر مذن  هنذاكو ، ب ذاا القذدر مذن النفذوا" ىتحظ
العسذذكرية ضذذد العذذراط قبذذل  فذذي ترسذذي  الموقذذف األمريكذذي مذذن اسذذتخدام القذذوة

2113بداية الحذرب عذام 
دانييذال ). ومذن أشذ ر األسذمال الناشذطة بالمع ذد (62)

السياسذذذذية  دراسذذذذات ؤوننائبذذذذة رئذذذذيس المع ذذذد لشذذذذ Denial Bletka( بليتكذذذا
وعملذذذذت بليتكذذذذا فذذذذي موقذذذذع مذذذذؤثر بمكتذذذذب لجنذذذذة  ،الخارجيذذذذة وسياسذذذذة الذذذذدفاا

الاي عمذل  Mykil Robe(مايكل روبن)الخارجية بمجلس الشيوخ، و الع قات
وعمذذذذذل بعذذذذدها مستشذذذذارا لل يئذذذذذة  بمكتذذذذب وزيذذذذر الذذذذدفاا خذذذذذ ل حذذذذرب العذذذذراط

  .(63)األمريكية إلدارة العراط
 
   مركز الرراسام اتسدرادجية والرولية -2

مذذذذذن أكبذذذذذر مراكذذذذذز الفكذذذذذر بواشذذذذذنطن. ويضذذذذذم العديذذذذذد مذذذذذن البذذذذذرام   وهذذذذذو
ون العالميذذذة المختلفذذذة، ومن ذذذا برنذذذام  الشذذذرط األوسذذذط ؤ المتخصصذذذة فذذذي الشذذذ

 Goon (جذون الترمذان)ومذديره ، األخيذرة التذي شذ د نشذاطا كبيذرا فذي السذنوات

Altraman طذذذذيط السياسذذذذات بذذذذوزارة الخارجيذذذذة كمعذذذذاون عمذذذذل فذذذذي مكتذذذذب تخ
ن الشذذرط األوسذذط. وقذذد درس الترمذذان بجامعذذة ؤو لمسذذاعد وزيذذر الخارجيذذة لشذذ

أع م جديد " كتب العديد من الكتب والمقاالت واألبحاث. من ا كتاب هارفارد
اإلعذذذ م العربذذذي ويشذذذرح طبيعذذذة ودور الفضذذذائيات  وسياسذذذة جديذذذدة" يتنذذذاول
األحذذ م المحطمذذة  مصذذر والمسذذاعدات الخارجيذذة " بالعذذالم العربذذي. وكتذذاب

الشذذرط  قضذذايا اكرهذذا عنذذد مناقشذذة ومذذن األسذذمال التذذي يتكذذرر .األمريكيذذة"
( هيذذام مالذذك)اإلسذذرائيلي الباحثذذة  -األوسذذط بذذالمركز خاصذذة الصذذراا العربذذي

Hayam Malik
(64). 

 



 

 
 
 

 [222] (26) 8دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

 الفئة الثالثة -جر
صذذة اليمينيذذة األيذذدلوجيات خا فتتكذون مذذن الناشذذطين السياسذذيين وأصذذحاب

ن ؤو والمسذذلمين، والذذاين يقذذدموا بوصذذف م خبذذرال فذذي شذذ أو المناهضذذة للعذذرب
الل ؤ وهذذ السياسذذية والفكريذذة المثيذذرة للجذذدل الشذذرط األوسذذط بنذذال علذذى مذذواقف م

  (65)يعملون في معاهد مختلفة مثل
 
 1113في العام  تأسس  مع د المشروا األمريكي لبحوث السياسات -1

اليمينذي  ف ذو أحذد أهذم مراكذز الفكذر ،ين الماضيينخ ل العقد تطوروقد 
   .(66)ويضم صقور المحافظين الجدد المحافظين والمركز الرئيسي لكبار

 Washington Institute)   مع ذد واشذنطن لسياسذات الشذرط األدنذى -2

for Near East Policy ،) 1110يركذز المع ذذد مذن تذذاري  تأسيسذه عذذام 
وغالبذا مذا يتخذا موقفذا منحذازا ومناصذرا ي، على الصراا العربي اإلسذرائيل

الحكذذذوميين مثذذذل وزيذذذرة  إلسذذذرائيل. عمذذذل بالمع ذذذد كثيذذذرا مذذذن المسذذذؤولين
السابط  ، والسفير األمريكي(مادلين أولبرايت)الخارجية األمريكية السابقة 

دانييذل ). كمذا عمذل سذابقا Marten Endek( أنذديك مذارتن)إسذرائيل  لذد 
ر البذذذذاحثين األمذذذذريكيين عذذذذدال للعذذذذرب أكثذذذذ  Daniel Baybs( بذذذذايبس

ن الشذرط األوسذط ؤو ومن أش ر األسمال المتخصصذة فذي شذ. والمسلمين
دينذيس )و Robrt Satalof( وفذساتلذ روبذرت)والتذي تعمذل بالمع ذد مذديره 

ب صذدار عذدد مذن الدراسذات الدوريذة  ويقذوم المع ذد، Denes Ros( روس
يا ال امذذذة المتعلقذذذة صذذذفحة، حذذذول القضذذذا (111 – 01)التذذذي تتذذذراوح بذذذين 

بالشرط األوسط، وترسل هاه الدراسذات إلذى أعضذال الكذونجرس، وكذالك 
كما يقذوم المركذز ب صذدار  ،إلى اإلدارات والوزارات الم تمة ب اه القضايا

 شذذذذريطاا سذذذذمعياا كذذذذل عذذذذام تتضذذذذمن تسذذذذجيل المحاضذذذذرات 11أكثذذذذر مذذذذن 
اي يتمتذع بذه . ونظرا للسذمعة والنشذاط الذ(67)والندوات التي يعقدها المع د

ه بذذذذاإلدالل بشذذذ ادات م فذذذذي العديذذذذد مذذذذن ئذذذذقذذذذام عذذذدد مذذذذن خبراالمع ذذذد فقذذذذد 



 
  

  [222]  هاشم حسن الشهواني                                       األبحاث األمريكية .....   مراكز 

القضذذذايا المتعلقذذذة بالشذذذرط األوسذذذط فذذذي السذذذنوات األخيذذذرة بصذذذفة خبذذذرال 
وأكاديميين، فقام المدير العام للمع د روبرت ستالوف باإلدالل برأيه أمام 

فذذذذذذي لجنذذذذذذة الع قذذذذذذات الدوليذذذذذذة بذذذذذذدعوة مذذذذذذن مجلذذذذذذس النذذذذذذواب األمريكذذذذذذي 
وال شذذك أن . حذذول )السياسذة األمريكيذذة تجذاه مصذذر( 1110إبريل نيسذان/

الخلفية الشخصية له بصذفته ي وديذاا، والصذفة الرسذمية لذه كذرئيس للذاراا 
الفكذذري اإلسذذرائيلي فذذي واشذذنطن قذذد لعبذذا دوراا هامذذاا فذذي الذذرأي الذذاي قدمذذه 

 وكانذذت الشذذ ادة مليئذذة بذذال جوم علذذى مصذذر وموقف ذذا مذذن أثنذذال شذذ ادته.
التطبيذذذذع السياسذذذذي مذذذذع إسذذذذرائيل، وأهميذذذذة المذذذذد اإلسذذذذ مي فذذذذي مصذذذذر، 
وضرورة التعاون األمني على أعلى مستو  في الك، وطالب أن تتوقف 

 .         (68)إسرائيلموج ة ضد مصر عن أية ت ديدات 
  

 اسدنداجام
الم مذذذذة الذذذدول المتقدمذذذذة المراكذذذز البحثيذذذة واحذذذذدة مذذذن المؤسسذذذات  تبذذذرتع -1

وهذذذي تقذذذدم  ،القذذذرار السياسذذذي واالقتصذذذادي واألمنذذذي عةالفعالذذة فذذذي صذذذناو 
مذذن   ابمسذذتقبل ؤفذذي رسذذم الخطذذط والتنبذذوالذذدول خدمذذة كبيذذرة للمجتمعذذات 

سذذذذتراتيجيات  آليذذذذاتتفذذذذادي التوقعذذذذات مذذذذن خذذذذ ل اجذذذذل  يقذذذذدم ا بحثيذذذذة واج
لاا فان ل اه المراكز  ،لخبرال في كافة المجاالت العلمية النظرية والبحتةا

ات العامذذة، والسياسذذة المتعلقذذة بالشذذؤون الخارجيذذة دور فذذي صذذنع السياسذذ
  .متعددة مما اكسب ا أهمية كبيرة وعلى مراحل زمنية

وبالتذذالي فثمذذة فاصذذل  ،زلقذذد بذذدأت تلذذك المراكذذز كظذذاهرة أمريكيذذة بامتيذذا -2
 ت اقدر  يميز مراكز الفكر األمريكية عن مثي ت ا في الدول األخر ، وهو

رسذذم السياسذذات،  باشذذر فذذي عمليذذةعلذذى المشذذاركة بشذذكل مباشذذر وغيذذر م
نما هناك استعداد شبه فطذري مذن قبذل صذانعي القذرار  ليس هاا فحسب واج

واالستشذذارة حذذول  للجذذول لتلذذك المراكذذز مذذن أجذذل الحصذذول علذذي النصذذائح
 .السياسة الخارجية والمحليةموضوعات 
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مذذن أبذذرز سذذذمات  األمريكيذذذةتعذذد المراكذذز البحثيذذة فذذذي الواليذذات المتحذذدة   -3
تذذأثير مباشذذر وغيذذر مباشذذر علذذى  .األمريكذذيوالسياسذذي  المذذدنيالمجتمذذع 

الواليذذذات المتحذذذدة، سذذذوال علذذذى المسذذذتو   العليذذذا فذذذيمراكذذز صذذذنع القذذذرار 
 .الداخلي أو الخارجي

إن دور تلذذك المراكذذز فذذي صذذياغة السياسذذة األمريكيذذة وخاصذذة الخارجيذذة  -1
هذذذو طذذذابع ال مركزيذذذة فذذذي النظذذذام السياسذذذي   يرجذذذع إلذذذي عذذذاملين األول

للمشذذذاركة فذذذي صذذذنع وتطبيذذذط السياسذذذة  الذذذاي يتذذذيح الفرصذذذة األمريكذذذي
السياسذذة الخارجيذذة  يجعذذلالخارجيذذة بطذذرط مباشذذرة وغيذذر مباشذذرة، وبمذذا ال

  .مؤسسة دون األخر  ىحكرا عل

الواليات المتحدة في الع قات الدولية منذا  أما العامل الثاني  ف و انخراط
ليصذذذبح عبذذذر مراحذذذل مختلفذذذة هذذذاا الذذذدور  بدايذذذة القذذذرن العشذذذرين، وتطذذذور

 .فاعل رئيس
بعض القضايا الدوليذة  يتدخ ا مباشراا ف تتدخل المراكز البحثية األمريكية -0

ت ذدف إلذى تحقيذط بعذض النتذائ  بالتنسذيط مذع اإلدارة  ،فاعلة اتكمؤسس
أهذذم المنذذاطط التذذي دخلذذت فذذي  إحذذد السياسذذية. وكانذذت المنطقذذة العربيذذة 

 ية األمريكية.مراكز البحثلا ألكثرمعظم البرام  البحثية 

علذى  ، واعتمادهذاتش د الدول المتقدمة ن ضة في كل المجذاالت الحياتيذة -1
كثيذر فذان  هعكسيعد سببا من أسباب تلك الن ضة، وبالبحوث والدراسات 

من ذذذذا الذذذذدول العربيذذذذة تعتمذذذذد علذذذذى المعلومذذذذات و  ،مذذذذن دول العذذذذالم الثالذذذذث
 اعتمادهذذاالعامذة أكثذذر مذن  الداخليذة والمباحذذث ترااعلذذى وز و اإلسذتخبارية 

علمية، ويودي الك  بحوثالمعلومات الدقيقة الناتجة عن دراسات و على 
ان القذذدرة علذذى فقذذدفذذي السياسذذات العامذذة وبالتذذالي إلذذى ر و قصذذ حتمذذا الذذى

                                          اإلبداا واإلقناا.

اسذتفاد و لعقذود المتذأخرة فذي االمراكز البحثيذة دور ساهم اإلع م في إبراز  -0
الصعود المفاجل لذبعض مراكذز فان  بدوره من ا، ففي النمواأل األمريكي،
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تكذون ملمحذا أساسذيا مذن  أد  ب ذا ألن ومذاالفكذر فذي السياسذة األمريكيذة 
الحذذادي "أحذذداث  كذذان احذذد أسذذبابه ،م مذذح الخريطذذة السياسذذية األمريكيذذة

مريكذذذي للبحذذذث عذذذن بذذاإلع م األ التذذي دفعذذذت "سذذذبتمبرأيلول/عشذذر مذذذن 
لمراكذز البحثيذة إلذى اكليذة  تفسيرات لفك ألغذاز ال جذوم، فتحولذوا بأنظذارهم

فقذذد ا، التذذي مذذا كانذذت لتفذذوت هكذذاا فرصذذة دون أن تسذذتغل ا لتقويذذة نفواهذذ
 والمحللذذين الذذاين وجذذدوا طذذريق م لشذذبكات التلفذذزة أمذذدت م بذذذخبرال السياسذذة

   مي مكثف.والجرائد الكبر  وأصبحوا يتمتعون بظ ور إع 
إن معرفة كيفية تبلذور المواقذف والقذرارات السياسذية األمريكيذة يسذ م كثيذرا  -1

، وعلذذذذذى المصذذذذذالح العربيذذذذذة المنطقذذذذذة فذذذذذي تذذذذذوخي انعكاسذذذذذات ا علذذذذذى دول
واإلسذذ مية، خصوصذذا حذذين يضذذاف العامذذل اإلسذذرائيلي كعنصذذر حيذذوي 

فذذذذذي المنطقذذذذذة. ويمكذذذذذن القذذذذذول بذذذذذأن المراكذذذذذز الفكريذذذذذة  ت اإسذذذذذتراتيجي  فذذذذذي
قذذد أسذذ مت بشذذكل كبيذذر فذذي بلذذورة اآلرال والمبذذاد  والمفذذاهيم  ،مريكيذذةاأل

التذذي أثذذرت فذذي السياسذذات الخارجيذذة والداخليذذة للحكومذذة األمريكيذذة، وكذذان 
للكثيذذر من ذذا إسذذ امات ا الواضذذحة فذذي صذذنع القذذرار األمريكذذي تجذذاه العديذذد 

ط الشذر ب معينذة المن الموضذوعات السياسذية واالقتصذادية واإلسذتراتيجية، 
األوسذذذط، لذذذاا فذذذ ن هنذذذاك حاجذذذة مسذذذتمرة لكشذذذف الحقذذذائط حذذذول المراكذذذز 
الفكريذذذة المعنيذذذة بالشذذذرط األوسذذذط مذذذن حيذذذث مف وم ذذذا وأسذذذباب نجاح ذذذا 

 .وأدوات وأساليب تأثيرها
علذى الكثيذر مذن األدوات  المراكزاألمريكية كغيرها تعتمد المراكز الفكرية  -1

بذذذراز أفكارهذذذا ونشذذذاطات ا وموا قف ذذذا مذذذن مسذذذائل الشذذذأن لتحقيذذذط أهذذذداف ا واج
لقيذام باألبحذاث العامذذة أو ا ،العذام. وفذي طليعذة مذا تسذذتخدمه مذن األدوات

المتخصصذذة فذذي موضذذوعات معينذذة، ووضذذع الكتذذب والدراسذذات والتقذذارير 
صذذذدار الذذذدوريات والنشذذذرات والمجذذذ ت، واسذذذتخدام شذذذبكة  وأوراط العمذذذل واج

بذذذراز نشذذذ اطات ا، ثذذذم نشذذذر اإلنترنذذذت ومواقع ذذذا إليضذذذاح فلسذذذفت ا وآرائ ذذذا واج
كذذذالك تقذذذوم المراكذذذز . اآلرال والمقذذذاالت فذذذي الذذذدوريات العلميذذذة والمجذذذ ت
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بعقذذد المذذؤتمرات والمنتذذديات والنذذدوات والمحاضذذرات وورش العمذذل وبذذرام  
التذذدريب. مذذع قيام ذذا بذذاإلدالل بشذذ ادت ا أمذذا الكذذونجرس األمريكذذي كخبذذرال 

  .ومتخصصين في الموضوعات التي يبحث ا
زاد  2111سذذذذذبتمبر أيلول/ 11م حذذذذذظ أيضذذذذذا أنذذذذذه منذذذذذا أحذذذذذداث ومذذذذذن ال -11

ظ ذذور اآلرال المعاديذذة للعذذرب والمسذذلمين بمقذذدار ازديذذاد تذذأثير المراكذذز 
وفذذذي مجريذذذات األمذذذور فذذذي  األمريكيذذذة ن الخارجيذذذةؤو الفكريذذذة علذذذى الشذذذ

األوسذذذط. وكذذذان مذذذن الجلذذذي أيضذذذا أن هذذذاا العذذذدال انعكذذذس فذذذي  الشذذذرط
وأبحاث م وآرائ م. ولم يقتصر األمر علذى هاه المراكز  يدراسات منتسب

النقد والتجريح لكل ما يرتبط بالعرب والمسلمين داخل الواليذات المتحذدة 
مذذادام  ،األوسذذط نصذذيب ا فذذي الذذك الشذذرط وخارج ذذا، بذذل كذذان لدراسذذات

نتاج ا الفكري والبحثي ومواقف خبرائ ا تتعارض أو ال تنسجم مذع تلذك 
 العالمية. نيةالتي تخ  أنصار إسرائيل والص يو 

 "المحافظذةخاصذة "وفي الن اية يمكن القول بأن تأثير المراكز الفكريذة و  -11
اسذذذتمرار هيمنذذذة المحذذذافظين مذذذع تحديذذذدا فذذذي هذذذاه السياسذذذات سيسذذذتمر 

الجذذذدد، علذذذى المراكذذذز الفكريذذذة الم مذذذة، وبقذذذال سذذذطوت م داخذذذل اإلدارات 
راكذذز البحثيذذة وتبذذدو خطذذورة هذذاه الماألمريكيذذة الجم وريذذة والديمقراطيذذة. 

ترتذذدي ثذذوب الحيذذاد األكذذاديمي وترفذذع  كون ذذا  أوال ،فذي أمذذرين أساسذذيين
التأثير المتزايد   وثانيا. شعار المصالح الوطنية األمريكية أمام منتقدي ا

هذاا  الاي تمارسه علي السياسذة الخارجيذة األمريكيذة، حيذث تخلذت عذن
ويطذذرح  ،ةمعينذذالحيذذاد وأصذذبحت فذذي معظم ذذا تخذذدم توج ذذات أيدلوجيذذة 

 م مذذة بخصذذو  الذذدور الحقيقذذي الذذاي تلعبذذه هذذاه هذذاا النفذذوا تسذذاؤالت
 المراكز.
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Hashim Hasan Husein ALShahwani   
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Absract 

Think-Tanks have emerged in the beginning of the 20
th
 century and 

have taken their ideal form in the U.S.A where they have attained 

great attention of the policy makers. It is commonly that these think-

tanks are entrusted with doing studies for dealing with important  

political and strategic issues and projects.  

The research treats with the nature of these Think-Tanks, their 

divisions and the map of their existence and programs, and aims at 

difining the formulas during which they impact policy making 

especially in foreign policy and its consequences in relation to Arab 

region and its impact on American policy. 
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 الهوامش والماارر

                                                 
 المراكز البحثية ودورها في التنمية واالستقرار، على الموقع: فؤاد علي بكر علي، (1)

http://fab83.maktoobblog.com/1561119/                                                         
العجيدددزي، الكي يدددة الجديددددا لصدددناعة السياسدددة ال،ارجيدددة اامريكيدددة، مجلدددة السياسدددة عبددددالعزيز  ((4

 .113، ص161، ص1133، سنة 31 الدولية، العدد
 :عبدالقادر سعيد، فلس ة القوا والمعلومة، مل ات الشهاب، على الموقع( 3)

 http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=print&sid=1196                    
 ر ن سه.المصد( 2)
 اامريكية، على الموقع: خرائط مراكز ال كر أميمه عبداللطيف، قراءا في( 5)

http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?p=6656                           
توليدد أفكدار وخيدارات  -1ض بهدا مراكدز البحدأل اامريكيدة يمكد  هكدر أهمهدا هناك مهام كثيرا تنه

االختصاصديي  للعمدف فدي الحكومدة.  تدممي  مجموعدة جداهزا مد  -4.مبتكرا في السياسة ال،ارجية
 -5. العدال  تثقيدف مدوايني الواليدات المتحددا عد  -2توفير مكانا للنقاش على مستوي رفيدع.  -3

عمدرو عبددالعايي، مؤسسدات ال كدر و . مية للتوسدط و لدف النزاعداتمكملدة للجهدود الرسد وسيلة
مركددز الشددرع العربددي للدراسددات  والسياسددية ال،ارجيددة اامريكيددة،  (Think Tanks) الددرأي

 والحضارية على الموقع:  اإلستراتيجية
  http://www.al-erada.com/vb/showthread.php?2957-                                         

صددنع القددرار السياسددي والسددترتيجي الواليددات المتحدددا اامريكيددة  كليددةمعدد  عبدددالقادر كر اكريددا،  (6)
الصددقر للطباعددة والنشددر والتصددمي ،  إمبرايوريددة الشددركات وجماعددات الضددغط أنموهجددا مقاربددا. دار

 .123ص . (4005)بغداد، 
:ال كرية على السياسة ال،ارجية اامريكية، على الموقع أثر المراكز 3))

  
http://www.tawhed.ws/r?i=thinking  

-مراكز البحوث وصناعة التغيير مطابخ لصناعة القرار وخاليدا ت كيدر لالبددام، مركدز النبدم الوثدائقي( 1)
 :ت،صصي، على الموقع ملف

.                 http://www.annabaa.org/nbanews/2009/06/100.htm 
  على الموقع:  المراكز ال كرية بممريكا.. الظاهرا والدور والتمثير، مركز الن،بة للدراسات( 1)

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212925311050&pa  
 المصدر ن سه. (10)
 10و  1162أكتدددوبر  40الحدددادي و الثالثدددوي للواليدددات المتحددددا بدددي  الدددرئي   هربدددرت هدددوفر: (11)

س مندداج  ندداجا إداريدداَ. مكثكددف مكونددات لركددة التددمثير لمندداي  التطددوير، مهنددد - 1132أغسددط  

http://fab83.maktoobblog.com/1561119/
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=print&sid=1196
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=print&sid=1196
http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?p=6656
http://www.al-erada.com/vb/showthread.php?2957-
http://www.al-erada.com/vb/showthread.php?2957-
http://www.tawhed.ws/r?i=thinking
http://www.tawhed.ws/r?i=thinking
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212925311050&pa
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212925311050&pa
http://slamoon.com/vb/t31052.html
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محاورا هكيا في ايجاد الحلور التقنيدة بدبه الهندسدية للمشداكف االجتماعيدة و االقتصدادية، اامدر 
الدد ي جلدده يتحدددا الكسدداد الكبيددر الدد ي بدددأ فددي رئاسددته. موسددوعة ر سدداء الواليددات المتحدددا 

    http://slamoon.com/groupهوفر، على الموقع:           الرئي  هربرت 41اامريكية 
مجل  العالقات ال،ارجية: وهي مؤسسة او منظمدة مسدتقلة غيدر لزبيدة تعدد إلددا ابدرا مراكدز اسدتقطاب 14) )

ضدعي السياسدات والصدح يي  العلماء مت،صصة إلنتاج ونشر اافكار بي  اافدراد والشدركات فضدال عد  وا
مدع وجدود مكتد   ،مديندة نيويدوركومقرهدا فدي والطلبة والموايني  المهتمي  فدي الواليدات المتحددا وغيرهدا، 

                  .The Council on Foreign Relations .وابنط  العاصمةإضافي في 
         http://www.unc.edu/~ltolles/illuminati/cfr.html 

ي أو مركدز بحدأل فدي يبدو اي هناك عددم ات داع لدور تحديدد تداريخ انشداء اور مؤسسدة فكدر ورأ( 13)
الواليات المتحدا، وهي على لدد قدور ابلسدوي مهمدة صدعبة ومحبطدة، فداكت ى البدالثي  بتحديدد 

مؤسسددات ال كددر والددرأي وسياسددة  .ابلسددوي .الموجددات او ال تددرات الرئيسددية لنموهددا. دونالددد ا
     الواليات المتحدا أامريكية نظرا تاري،ية على الموقع التالي:

                              nfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpa/Abelsonhttp:/www.usi 
 .المصدر ن سه  (12)
 .المصدر ن سه  (15)
 المصدر ن سه.   (16)
 .المصدر الساب سعيد،  (13)
 ال كرية على السياسة ال،ارجية اامريكية. على الموقع: باس  خ اجي، أثر المراكز (11)

           .php?source=akbar&page=3aljaredah.com/paper.http://www 
 على الموقع: 4010-5-13ال،مي    ،مركز صقر ومراكز اابحاث اامريكية (11)

                                              http://www.Saqr Centre for Strategic Studies 
(، وهددو مركددز أبحدداث Council on Foreign Relationsمجلدد  العالقددات ال،ارجيددة: ) ( 40)

ودراسات مت،صص بالسياسة ال،ارجية اامريكيدة، وهدو يعدد علدى مددا عقدود أهد  بدؤرا لصدناعة 
السياسددة ال،ارجيددة اامريكيددة خددارج واارا ال،ارجيددة اامريكيددة، ومددا اار  يصدددر مجلددة  فدددورج  

ااجنددددا  مدد  يحدددد ،المرموقددة مددرا كدددف بددهري . إبددراهي  علدددوش Foreign Affairsأفيددرس  
الم وضدة الثالثيدة وبدبكة تمويدف المنظمدات غيدر الحكوميدة  العالمية غير المعلندة لتمويدف الثقافدة 

 ومراكز اابحاث على الموقع:
http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/alMofadeyyehAltholatheyyeh.htm        

بإبدرا  القدوات  1125عدام  (Research And Development) دراند تد  تمسدي  مؤسسدة (41)
الجويددة ااميركيددة، وبمشدداركة بددركة  دوغددالس للطيددراي . إال أي المشددروم تحددور اللقددا فددي عددام 

 Ford) بتمويددددف مدددد  وقددددف فددددورد ال،يددددري "إلددددى  منظمددددة مسددددتقلة غيددددر ربحيددددة 1121

Foundation).  كدداي الهددد  مدد  تمسددي  المؤسسددة فددي ااصددف هددو  إمددداد القددوات ااميركيددة

http://slamoon.com/group
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3DAnd%2Bthe%2BCouncil%2Bon%2BForeign%2BRelations%2Bin%2B1921,%2Ban%2Binstitution%26hl%3Dar%26biw%3D1362%26bih%3D583%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City&usg=ALkJrhgdeRjkQsrAW6vnA1cYaf_9PMw_WA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3DAnd%2Bthe%2BCouncil%2Bon%2BForeign%2BRelations%2Bin%2B1921,%2Ban%2Binstitution%26hl%3Dar%26biw%3D1362%26bih%3D583%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.&usg=ALkJrhgbIuihGfbfZmfWJHJVnZRlqnTA0A
http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/alMofadeyyehAltholatheyyeh.htm
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بالمعلومات والتحليالت الالامة  إال أي ه ا الهد  توسع اللقاَ عندما أصدبح  المؤسسدة بدبه 
مسددتقلة، ليشددمف تعاملهددا واهتمامهددا معظدد  المجدداالت هات العالقددات بالسياسددات العامددة داخددف 

ويوجد لددا المؤسسدة  مجلد  أمنداء  يضدع خططهدا المسدتقبلية، ومد  أهد  مد  ، جهاأميركا وخار 
راندد: الولدد  عمف به ا المجل : دونالد رامس يلد، كوندوليزا راي ، االماي خليف اادا. مؤسسدة

 ملف لور مؤسسة راند اامريكية، على الموقع: Randالشرعي للبنتاغوي، 
 http://alfetn.com/vb3/showthread.php?t=30538  

 على الموقع: اامريكي .. كيف  القرار السياسي صناعة ،عبدالغ ور ال،طي  (44)
                http://www.horannews.com/vb/showthread.php?t=289&page=2 

. ويتركدز نشدا  ةركدز الدراسدات الدوليدة واالسدتراتجييعد برنامج الشرع ااوسط م  أهد  بدرامج م( 43)
المركز في تعق  عوامف التغيير السياسي واالقتصادي و االستراتيجي بالمنطقة. والبرنامج معرو  
بجهدددودل النشدددطة السدددتغالر ال،بدددرات البددداراا داخدددف الجهدددات المعنيدددة بسياسدددة المنطقدددة )القطدددام 

سدات ااكاديميدة سدواء الغربيدة أم العربيدة( وتصدمي  الحكومي اامريكي والعربي إلدى جاند  المؤس
ر يدددة دقيقدددة ل هددد  يبيعدددة التطدددورات الراهندددة بالشدددرع ااوسدددط. ويدددت  هلددد  مددد  خدددالر مدددؤتمرات 

وم  أبهر ه ل النشايات مشروم ااعدالم العربدي الد ي يعمدف مد  خدالر عقدد . ومشاريع مشتركة
م العربي كالتحيز والضغو  ال،ارجيدة علدى مناقشات ومنتديات لور أه  القضايا المتعلقة بااعال

 .النشا  اإلعالمي. والهد  النهائي له ل المناقشات هو إنتاج مواد م يدا لتدري  صح يي الغد

هددو رئدددي  —أبدددرا خبددراء ااعددالم العربدددي بالواليددات المتحددددا–ومدد  المعددرو  أي جدددوي الترمدداي 
طديط السياسدات بدواارا ال،ارجيدة  برنامج الشرع ااوسدط. وعمدف الترمداي بالماضدي فدي مكتد  ت،

كمدددا عمدددف هنددداك كمعددداوي لمسددداعد وايدددر ال،ارجيدددة لشدددؤوي الشدددرع ااوسدددط. وقدددد درس الترمددداي 
بجامعة هارفارد وكت  عدا كت  باإلضافة إلى العديد مد  المقداالت واابحداث. مد  أبدهر كتاباتده  

للسالم ال ي يتناور  أعالم جديد وسياسة جديدا   المنشور ع  معهد الواليات المتحدا"كتاب 
اإلعدددالم العربدددي ويشدددرد يبيعدددة ودور ال ضدددائيات بالعدددال  العربدددي. وألدددف الترمددداي كددد ل  كتددداب 

 .االالم المحطمة: مصر والمساعدات ال،ارجية اامريكية"
 ة،سالم، مراكز اابحداث اامريكية...الحلقدة الثانيدة: مركدز الدراسدات الدوليدة واالسدتراتجيهشام 

 على الموقع:
           http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?t=7604 

 
 (Endowment Carnegie for International Peace) مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي،( 42)

                                           http://www.carnegieendowment.org على الموقدع:

   
 .المصدر الساب المراكز ال كرية بممريكا.. الظاهرا والدور والتمثير. ( 45)

(26) The Center for American and Arab Studies in Washington, 

  http://thinktanksmonitor.com/thinkmonitor/aboutus.htm 

http://alfetn.com/vb3/showthread.php?t=30538
http://www.horannews.com/vb/member.php?u=16
http://www.horannews.com/vb/showthread.php?t=289&page=2
http://www.horannews.com/vb/showthread.php?t=289&page=2
http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?t=7604
http://thinktanksmonitor.com/thinkmonitor/aboutus.htm
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( والسياسدددددية ال،ارجيدددددة Think Tanksعمدددددرو عبدددددد العدددددايي، مؤسسدددددات ال كدددددر و الدددددرأي ) (43)

 اامريكية، على الموقع:
                                          http://www.saqrcenter.net/?p=1626 

                             .الساب المراكز ال كرية بممريكا، المصدر  (41)
      .ن سهالمصدر   (41)
محمد يوسف إبراهي ، مشاريع ت تي  المنطقة العربية والتوائها ، أوراع عربية، مركز صالد  (30)

 .1، ص4001الدي  االيوبي للدراسات التاري،ية والحضارية، جامعة تكري ، 

 على الموقع: ،أميركا تتمثف بحماية إسرائيف والتحك  بمصادر الطاقة إستراتيجيةمن ر سليماي، ( 31)
 http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=99340804420060703005    
 : الشرع ااوسط سيشهد تحوالت ه ا العام، على الموقع:أمريكيةأبحاث  مراكز (34)

 http://www.albosala.com/Portals/Content/?Name=%D9%85%D8  
   .الساب ، المصدر  سليماي( 33)

(34) Washington Institute for Near East Policy.  
         http://www.sourcewatch.org/index.php? 

 ، على الموقع: (Think Tanks) راكز الت كير أو مستودعات اافكارم  ( 35) 
http://rwafd.com/vb/t35770.html        

 (0222)في مطلع القري الحادي والعشري  بلغ عدد مراكز اابحاث في الواليات المتحدا اهاء  (36)
مركز، تغطي بنشاياتها جميع ألواي الطيف السياسي اامريكي. وتعد ه ل المراكز بديدا التندوم 

 ار التي تقدمها، والتمويف ال ي تحصف عليه والن وه ال ي تتمتع به.لجهة اافك
 ، على الموقع:)) الجزء الثالأل سبتمبر 11أولويات السياسة ال،ارجية اامريكية بعد         

88%D9http://master2010.maktoobblog.com/441/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9% 
سعيد عبد الهدادي مراكدز ال كدر ، 1اامريكية) خرائط مراكز ال كر قراءا في اميمة عبد اللطيف، (33)

 اامريكية...قراءا في خرائط مراكز ال كر اامريكية، على الموقع:
http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=200710558                              

 عبد الهادي، المصدر الساب .   (31)
دوليدة،  أوراعوقضايا المنطقة العربيدة قدراءا متجدددا،  اامريكية اإلستراتيجيةستار جبار عالوي،  (31)

 .40. ص 4001، ببا  164مركز الدراسات الدولية جامعة بغداد، العدد 
 واام  العربي، على الموقع :   يوسف الشريف، لرب اافكار اامريكيةلس( 20)

http://www.moltaqamaghagha.com/vb/showthread.php?t=                                 
 .المصدر ن سه 21))
 .الساب شرعي للبنتاغوي، المصدر راند: الولد ال مؤسسة (24)

http://www.saqrcenter.net/?p=1626
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=99340804420060703005
http://www.albosala.com/Portals/Content/?Name=%D9%85%D8
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Washington_Institute_for_Near_East_Policy
http://rwafd.com/vb/t35770.html
http://rwafd.com/vb/t35770.html
http://master2010.maktoobblog.com/441/%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-3/
http://master2010.maktoobblog.com/441/%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-3/
http://master2010.maktoobblog.com/441/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-3/
http://master2010.maktoobblog.com/441/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-3/
http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=200710558
http://www.moltaqamaghagha.com/vb/showthread.php?t=
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الد ي  تدؤثر كرا هد  فدي رسد  السياسدة ال،ارجيدة  الشداعر، مد  هد  خبدراء الشدرع ااوسدط ىيديح (23)

 ،4003سبتمبر  11 وابنط  تقرير للواليات المتحدا  
          net/arabic/?c=201&a=47891http://www.alzaytouna. 

      .الساب المصدر  ابلسوي،( 22)

يهودي يعد مد  أبدهر مدؤرخي الشدرع ااوسدط وت،صدص باإلسدالم، وقدد  عمستشر  :برنارد لوي  (25)
اسددرا  1116كتدد  أيضددا فددي تدداريخ اإلمبرايوريددة العثمانيددة والشددرع ااوسددط ولددد فددي لندددي عددام 

الدى الواليدات المتحددا اامريكيدة كغيدرل مد  ااكداديميي  سدافر  1123يهودية ابكنااية، في عام 
االنكليددز الكبددار تحدد  إغددراء ااكاديميددات اامريكيددة بإمكاناتهددا الضدد،مة، ومندد  وصددور الددرئي  
اامريكددي السددداب  جدددورج بدددوش االبددد  إلدددى سدددا الحكددد  أصدددبا لدددوي  مستشدددارا مسدددموم الدددرأي 

بيدرر اعديم  الصدقور. فدائز صدالا اللهيبدي، ومقربا م  المحدافظي  الجددد ديد  تشديني وريتشدارد 
برنارد لوي  عراب المحافظي  الجدد ، أوراع سياسدية، كليدة العلدوم السياسدية، جامعدة الموصدف، 

 . 1، ص 4001كهار  15  ،44السنة الثانية، العدد 
، مسل  اوي الي ، على ، يحيى عبد المبدي م  ه  خبراء الشرع ااوسط داخف وابنط  (26)

                                      الموقع:
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=634  

 المصدر ن سه. (23)
(48) Brookings Institution, From Wikipedia, the free encyclopedia: 

        http://en.wikipedia.org/wiki/Brookings_Institution  

، على 2005-2-21  أميمة عبداللطيف بقل  (1) خرائط مراكز ال كر اامريكية قراءا في (21)
 الموقع:
http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?p                                                          

تشارل  بابينغتوي وداي بالتز، لزمة م  االنتقادات والمطال  وضدعها الدديمقراييوي امدام بدوش،  (50)
 ترجمة : يحيى عبدالمبدا، على الموقع:       

                        p04.htm/- http://almadapaper.net/sub/06         
(51) Saban Center for Middle East Policy Brookings Institution From 

Wikipedia, the free encyclopedi. 

        http://en.wikipedia.org/wiki/Brookings_Institution                          
                                                                  .الساب الشاعر، المصدر   (54)
 ،على الموقع:افكار(: سماسرا ا4اامريكي ) مراكز ال كر ،عبداللطيف  (53)

 http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?p=6656      
 1111كب  11- 1135ندوفمبر  02 (Andro karneig)كداي االسدكتلندي أنددرو كدارنيجي   (52)

بدددركة كدددارنيجي  1130مددد  صدددناعة الصدددل . أسددد  فدددي عدددام  الددد ي لصدددف علدددى معظددد  ثروتددده

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=47891
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=634
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=634
http://en.wikipedia.org/wiki/Brookings_Institution
http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?p
http://almadapaper.net/sub/06%20-p04.htm/
http://en.wikipedia.org/wiki/Brookings_Institution
http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?p=6656
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للصل ، وهي ال،طوا التي عزات اسمه كوالد مد   قدادا الصدناعة ممدا أعطدال فرصدة لت،صديص 
مددا تبقددى مدد  لياتدده للعمددف ال،يددري علددى نطدداع واسددع ، مددع التركيددز بصدد ة خاصددة علددى المكتبددات 

انددرو كدارنيجي، علدى  –نظر قصة نجاد المحلية  والسالم العالمي ، والتعلي  والبحأل العلمي. ي
 الموقع:

               http://siddig.net/inter/shakhsiat/andro/1.html        
وقبددف انضددمامه إلددى جامعددة كددارنيجي فددي عددام  بددور سددال  مدددير مركددز كددارنيغي للشددرع ااوسددط.  (55)

كاي قد أسسدها ووجده المركدز   1111فارس لتي عام ، وكاي سال  المدير العام لمؤسسة  4006
اللبندداني للدراسددات السياسددية، كدداي سددال  عضددوا فددي اللجنددة الوينيددة اللبنانيددة ل صددالد القددانوي 
االنت،ابي، وهي لجنة الشريط ااارع المكل ة بمراجعة القواني  االنت،ابية في لبناي واقتراد نظام 

، عمف عضوا في لجنة استعراض كبيدر لبرندامج اامد  المتحددا اإلنمدائي 4004وفي عام  جديد. 
 غف مناص  عديدا في الجامعة ااميركية في بيروت.كما بالعربي تقرير التنمية البشرية.  
                                  Paul Salem, Carneg endowment Middle East Center 

، ولدد فدي القداهرا بجامعدة القداهراوأسدتاه العلدوم السياسدية  مصريعمرو لمزاوي، بالأل وكات   (56)
سددب  لدده التدددري  فددي جامعددة بددرلي ، كمددا بددغف منصدد  كبيددر البددالثي  لدراسددات الشددرع االوسددط 

المانيدا. ينظدر  –يجي للسالم الدولي، لصف على الدكتورال مد  جامعدة بدرلي  الحدرا بمؤسسة كارن
 عمرو لمزاوي، المؤسوعة الحرا ويكيبيديا،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%      
                                                                  .الساب ، المصدر الشاعر (53)

 ، على الموقع:العالمي ي للسالمترجمات لم،تارات م  إصدارات مؤسسة كارنيغ (51)
                 http://www.grc.ae/?frm_action=publication_detail&frm_module 

 .الساب المراكز ال كرية بممريكا.. الظاهرا والدور والتمثير، المصدر  (51)
(60) Carnegie-Middle-East-Center-Beirut, 

        http://www.scribd.com/collections/2346743 

    http://www.aei.org                              ، على الموقع:      إنتربرايز أميركاي معهد (61)
 30تقريدر وابدنط ،  د إلدى تحريدر العدراع،تحريدر االقتصدا انتربرايدز... مد  هشدام سدالم ، اميركداي (64)

       www.Taqrir.org/showarticle.cfm?id=106                  4005تموا  يوليو/

 يسي  يربي،  اامريكية في فترا بعد الحرب الباردا السياسة ال،ارجية تحليف صنع (63)
http://Yacine.maktoobblog.com/1053479 
(64)   American Enterprise Institute for Public Policy Research , 

http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/organizations/a/america      
ة ال،ارجيدة للواليدات المتحددا ال ي  تؤثر كرا ه  في رسد  السياسد م  ه  خبراء الشرع ااوسط (65)

 .الساب المصدر   

http://siddig.net/inter/shakhsiat/andro/1.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%AD%D9%258
http://www.grc.ae/?frm_action=publication_detail&frm_module=publications&sec=Publications&publ_id=73&publ_type=61&sec_type=d&op_lang=ar&PHPSESSID=4f3d77d0af4555429a74f0e8fa9037b5
http://www.aei.org/
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=106
http://yacine.maktoobblog.com/1053479/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://yacine.maktoobblog.com/1053479/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://yacine.maktoobblog.com/1053479
http://yacine.maktoobblog.com/1053479
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/organizations/a/america
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/organizations/a/america
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 على الموقع ا في التنمية واإلستقرار، المراكز البحثية ودورل فؤاد علي بكر علي (66)

http://fab83.maktoobblog.com/1561119/          
(67) Washington Institute for Near East Policy. 
        http://www.sourcewatch.org/index.php? 

 .الساب المصدر باس  ال، اجي،  (61)

http://fab83.maktoobblog.com/1561119/
http://fab83.maktoobblog.com/1561119/
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Washington_Institute_for_Near_East_Policy

