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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
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ُ
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 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل

ُ
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هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
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ُ
دِفْهِرْست ِ
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َ
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ُ
ْيَمن ف

َ
ْوكل وأ

ُ
ِرق فل

ْ
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َ
ْست

ُ
ي امل
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدال                                                              و رفل نزار عبدالقادر باقيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              دالقادرو رفل نزار عب مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف                   اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  االجتماععلم  حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

راسة د -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو علفراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ياء أ

1095 - 1110 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1111 - 1142 

دراسة تحليلية  ى الحرف اليدوية الشرقيةالثقافة املادية الغربية وانعكاساتها عل

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  الغربية ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعية -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 شد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  حلول ابن ر 

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا سفة االستغراب )االستشراق املضادفل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف حسين ذنون                                                         لبرنارد لويس
 

د العال  سليم محم 
1297 – 1314 
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 وصلتها باالستشراق املعاصر ةاأَلمريكيَّة  املراكز البحثيَّ

 ذاكر حمي الدين عبد اهلل 

10/9/2022 تأريخ القبول:       23/8/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

بمرحلتين: األولى في الحقبة التاريخية الطويلة الممتدة ما  اأَلمريكيمّر االستشراق         
والحرب العالمية الثانية، ويطلق عليها مرحلة  1783عام  اأَلمريكيبين االستقالل 

يغلب عليها الطابع الديني مع عدم إغفال األطماع ِإذ  ؛التقليدي اأَلمريكياالستشراق 
عرفت بمرحلة االستشراق المعاصر،  الَّتياالستعمارية والسياسية، وبدأت المرحلة الثانية 

ها ركزت على الجوانب السياسية نَّ زت بأَ ن، وتميَّ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولحد اآل
دون التخلي عن موضوعات االستشراق التقليدية األخرى، وكانت المراكز البحثية المعروفة 

( خير من ساعد في هذه البرامج، وقدم لها يد العون إلى جانب المعاهد Think Tanksبـ)
 ث توضيح ذلك عبر المحاوريحاول هذا البحو  ،ةاأَلمريكيام الخاصة في الجامعات واألقس

 ية:تاآل
 ( : Think Tanksة المعروفة بـ )اأَلمريكيتطور دور المؤسسات والمراكز البحثية  -
 سباب الموجبة لظهورها، والفوائد المتوخاة منها:األَ  -
 : اأَلمريكيدور المراكز البحثية في االستشراق  -
 بية واإلسالمية : ة بالقضايا العر اأَلمريكياهتمامات المراكز البحثية  -
 المعاصر: اأَلمريكيخصائص االستشراق  -

مراكز بحثية)فكر ورأي(، استشراق،  ،ةاأَلمريكيالواليات المتحدة الكلمات المفتاحية:     
 .دول عربية

 المقدمة: -
 مصطلل  اسسترطرا مختلفة ومتنوعة استخدمت في توضـيح  فهناك مفاهيم وتعاري

ول: إن هـذا المصـطلح فـي مفهومـه العـام يعنـي كـل مـا يبحـث وما يعنيه، ولعلنا نستطيع الق
                                                 

 ُأستاذ/قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة الموصل. 



                                                                                                          ذاكر حمي الدين عبد اهلل                                                        وصلتها باالستشراق املعاصر املراكز البحثية  األمريكية

 626 

فــي أمــور الشــرق وثقافتــه وتاريخــه ولغاتــه فــي إطــار تيــار فكــري ل ســاهم وال زال ل وبشــكل 
مباشــر فــي صــناعة التصــورات الغربيــة عــن الشــرق عامــة، وعــن العــالم اإلســالمي والــدول 

الفكريـة للصـراع الحضـاري العربية بشـكل خـاص، ووضـح هـذا التيـار وبشـكل سـافر الخلفيـة 
، فاتخــــذت االهتمامـــات والدراســـات االستشــــراقية (1)الناشـــب والمســـتمر بــــين الشـــرق والغـــرب

أســاليب وواجهــات مختلفــة فــي مشــوارها الطويــل مــن البحــث واالستقصــا  واالهتمــام العــالمي 
منــذ  بالشــرق ومفاتنــه ومباهجــه وأســاطيره وعلومــه وعاداتــه وتقاليــده ومختلــف ثقافاتــه ولغاتــه،

 ظهورها والى يومنا هذا . 
قـــدر تعلـــق األمـــر بالـــدول العربيـــة، فقـــد ارتبطـــت اهتمامـــات المستشـــرقين فـــي دراســـة 
مختلــــــف جوانــــــب التــــــراث العربــــــي اإلســــــالمي، بأهميتهــــــا فــــــي النــــــواحي الجيوســــــتراتيجية 
واالقتصــــادية واالجتماعيــــة بالنســــبة لمصــــالح القــــوى االســــتعمارية المختلفــــة، التــــي وجهــــت 

 بـرزتها المباشرة لالستحواذ على المواضيع الهامة والحساسة، غير أن المالحظـة األَ اهتماما
 19التي ينبغي اإلشـارة إليهـا بمـا ثبـت تاريخيـاذ أن ذلـك االهتمـام لـم يكـن وليـداذ لحقبـة القـرن 

نما يرجع إلى عصور تاريخية قديمة جداذ  20والقرن   .(2)وا 
ن اتخــذا صـــوراذ مختلفــة وأشـــكاالذ متنوعـــة  لقــد وّفـــر التنــافي الـــدولي والتصــارع ل الـــذيّ 

للسيطرة على عطا  الدول العربية االقتصـادي واالسـتراتيجي لفرصـاذ واسـعة النطـاق لنشـاط 
حركــة االستشــراق فــي محاولــة واضــحة مــن قيــادات تلــك الــدول ومراكــز القــوى فيهــا لمعرفــة  

 ب العربية اإلسالمية.وبدقة متناهية  كل التفاصيل الخاصة بالشرق وشعوبه، ومنها الشعو 

                                                 

للتفاصيل عن تعريفات ومفاهيم المصطلح ينظر: حمد علي الصغير، المستشرقون والدراسات  ((1
؛ إبراهيم خليل احمد، المستشرقون والمبشرون في العالم 12-10(، ص ص  1986 –اإلسالمية )بيروت

 .   (، صفحات متعددة 1964 –العربي واإلسالمي، مكتبة الوعي، ) القاهرة 
للتفاصيل عن هذه االرتباطات االستشراقية التاريخية ينظر: مصطفى الخالدي ، االستعمار والتبشير  ((2

 ؛ ادوارد سعيد، االستشراق، المعرفة ، السلطة،65-35(، ص ص 1957 –في البالد  العربية) بيروت
 وما بعدها؛ 63(،ص ص 1981 –اإلنشا ، تعريب كمال أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية) بيروت

 24مصطفى السباعي، االستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم ،  ) دار السالم . د.ت ( ، ص ص 
    ومابعدها .
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ثاريــــة، والبعثــــات التنفيذيــــة واآل ثــــر حركــــة االستكشــــافات والــــرحالت العلميــــةإِ وعلــــى 
ـــة المختلفـــة أ   مـــداري استشـــراقية متنوعـــة األهـــداف واالتجاهـــات،  سســـت فـــي الـــدول األوربي

 كالمدرســة االستشــراقية الهولنديــة التــي أبــدت عنايتهــا الواضــحة بالدراســات اللغويــة واألدبيــة،
والمدرسة الفرنسية التـي أبـدت عنايتهـا الواسـعة باللغـة واآلداب والعلـوم فـي الحضـارة العربيـة 
اإلســالمية، والمدرســة األلمانيــة، وحتــى االنكليزيــة التــي أخضــعت الجانــب العقائــدي والعلــوم 
اإلسالمية المختلفة بالدراسة والتمحيص، والمدرسـة الروسـية التـي وجهـت جانبـاذ مـن عنايتهـا 

 . (1)سة التراث العربي اإلسالميلدرا

ــأَ  ة االستشــراقية، فكانــت قليلــة وبدرجــة محسوســة اأَلمريكيــا فيمــا يخــص االهتمامــات مَّ
لمقارنــــة مــــع نظيراتهــــا األوربيـــــة إلــــى النصــــف  مـــــن القــــرن العشــــرين، إال أن التوجـــــه  اأَلوَّ

هــذا تغيــر وبشــكل جــذري بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وظهــور مــا أطلــق عليــه  اأَلمريكــي
ــــذي اســــتدعى ظهــــور نــــوع جديــــد مــــن واجهــــات االستشــــراق اأَلمريكيــــبعصــــر الهيمنــــة  ة، ال

ركـــزت بالدرجـــة األولـــى علـــى التـــاريص الحـــديث والمعاصـــر للـــدول العربيـــة  الَّتـــيالمعاصـــر، 
ة المعاصـــرة، اأَلمريكيـــوالشـــعوب اإلســـالمية األخـــرى، لـــذلك كانـــت التوجهـــات االستشـــراقية 

التــي كــان ســائداذ عليهــا االستشــراق القــديم، لتناولهــا  مختلفــة تمــام االخــتالف عــن التوجهــات
جوانـب أخـرى لـم يتناولهـا االستشـراق القـديم الـذي ركـز علـى اللغـة والتـراث، فـي حـين تنــاول 

    .(2)االستشراق المعاصر كل جوانب الحياة القديمة والمعاصرة للشرق
المرحلــــة إلـــى مــــرحلتين: تحـــددت  اأَلمريكـــيقســـم العديـــد مــــن المهتمـــين االستشــــراق 

ـــين االســـتقالل  ـــدة مـــا ب ـــة الممت ـــة الطويل ـــة التاريخي ـــى فـــي الحقب  1783عـــام  مريكـــياألَ األول

                                                 

للتفاصيل عن هذه المداري االستشراقية المختلفة ينظر: محمود حمدي زقزوق، االستشراق والخلفية  ((1
بعدها؛ سعيد، االستشراق..، ص ص  وما 17(، ص ص 1997 –الفكرية للصراع الحضاري،)القاهرة

؛ عبداهلل على العليان ،االستشراق بين اإلنصاف واإلجحاف، المركز الثقافي العربي، الدار 182-284
   . وما بعدها 10، ص2003، 1البيضا ، المغرب، ط

ه للتفاصيل عن التوجهات التقليدية لالستشراق ينظر: محمد البهي، الفكر اإلسالمي الحديث وصلت( (2
وما بعدها؛ دريد عبد القادر نوري وآخرون،  520(،ص 1964 –،)القاهرة4باالستعمار الغربي،ط

؛ أ.ج إربري، المستشرقون 160-19(، ص ص 2008 –المستشرقون والدراسات اإلسالمية،)الموصل
 وما بعدها .   23 وما بعدها  20(، ص ص 1946 –البريطانيون، تعريب محمد الدسوقي النويهي، )لندن
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يغلـــب ِإذ  التقليـــدي، اأَلمريكـــيوالحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ويطلـــق عليهـــا مرحلـــة االستشـــراق 
، وقــــد اجتمــــع (1)عليهــــا الطــــابع الــــديني مــــع عــــدم إغفــــال األطمــــاع االســــتعمارية والسياســــية

حرصــت علــى إرســال  الَّتــي، 1840ة عــام اأَلمريكيــســيي الجمعيــة الشــرقية الهــدفان فــي تأ
ة اثنـا  اأَلمريكيـباحثيها إلى الدول العربية والعالم اإلسالمي، كما نشطت البعثـات التبشـيرية 

أنشـأت أول مدرسـة ِإذ  ؛ةاأَلمريكيـهذه المـدة وقامـت بتأسـيي العديـد مـن المـداري التبشـيرية 
خــرى فــي عبيــة فــي ة العثمانيــة، ثــم تبعهــا إنشــا  مدرســة أ  فــي الدولــ 1830للبنــات فــي عــام 

وأطلــق عليهــا اســم الكليــة  1847، وتــم نقلهــا فيمــا بعــد إلــى بيــروت عــام 1847لبنــان عــام 
، ثــم اتســعت وتطــورت فيمــا بعـــد 1866افتتحــت رســمياذ فــي عــام  الَّتــيالســورية اإلنجيليــة، 
 . (2)ي نشاطها لحد اآلنال تزال تمار  الَّتية في بيروت اأَلمريكيوعرفت بالجامعة 

 Princetonة وفي مقدمتها جامعة برنسـتون ) اأَلمريكيوحرصت بعض الجامعات  
ة علــــى شــــرا  كميــــات كبيــــرة مــــن المخطوطــــات العربيــــة اأَلمريكيــــ( فــــي واليــــة نيوجرســــي 

كبــر مجموعــة مخطوطــات عربيــة أَ غــدت هــذه الجامعــة تحتــوي علــى ثــاني اإلســالمية، حتــى 
سالمية عالمياذ   . (3)وا 

نحـو الشـرق شـهد نهضـة واسـعة النطـاق فـي المرحلـة الثانيـة  اأَلمريكيالتوجه  نَّ  أَ الَّ إِ 
عرفـــت بمرحلـــة االستشـــراق المعاصـــر، وبـــدأت منـــذ نهايـــة  الَّتـــي اأَلمريكـــيمـــن االستشـــراق 

الحرب العالمية الثانية ولحد اآلن، على الرغم من إعـالن المستشـرق برنـارد لـويي فـي عــام 

                                                 

    ا.وما بعده12،ص ص (1999الرياض،)( مازن مطبقاني، بحوث في االستشراق األمريكي المعاصر، (1

للتفاصيل عن البعثات التبشيرية للواليات المتحدة األمريكية في الدولة العثمانية ينظر: هشام سوادي ( (2
، أطروحة دكتوراه )غير ( دراسة تاريخية1920-1908هاشم السوداني، العالقات األمريكية العثمانية ) 

انسية كنداري،"االستشراق االمريكي مساره  ؛47-26(، ص ص  2002 ،منشورة ( كلية التربية) الموصل
والدراسات المتوسطية، المجدل االول، العدد الثاني ،تشرين  لألبحاثوخصائصة "، مجلة رؤى تاريخية 

 .3،ص 2020االول/ اكتوبر 
، 2عاصر في الواليات المتحدة األمريكية "، مجلة االستشراق، المجلد ( بيتر غران، " االستشراق الم(3

 .   70-63، ص ص  1987بغداد ، شباط 
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، بــأن االستشـــراق (1)تمر عــالمي لالستشـــراق فــي بـــارييلوعلــى اثــر عقـــد آخــر مـــؤ  1975
 .(2)( على حد قوله مزبلة التاريخأصبح من الماضي بل وضعه في ) 

ــة بأنَّ اأَلمريكيــوتميــزت هــذه المرحلــة االستشــراقية   زت علــى الجوانــب السياســية هــا ركَّ
هـــا قـــام بتوظيف الَّتـــيدون التخلـــي عـــن موضـــوعات االستشـــراق التقليديـــة األخـــرى الموروثـــة، 

للخدمــة هدفــه  االستشــراق السياســي، بســبب التحــوالت التــي شــهدها العــالم بعــد الحــرب  اأَلوَّ
العالميــة الثانيــة، واضــمحالل دور بريطانيــا وفرنســا وصــعود الواليــات المتحــدة كقــوة عظمــى 

قـــد عـــاد علـــى الطـــائرة  اأَلمريكـــيبـــديالذ عنهمـــا، حتـــى عـــّد بعـــض البـــاحثين أن االستشـــراق 
في إشارة واضحة إلى مدى ارتباط هذا االستشراق مـع الهيمنـة والقـوة  ،(3)ةاأَلمريكي( 52)ب

 ة المتنامية بعد الحرب العالمية الثانية.اأَلمريكي
تحــددت موضـــوعات هـــذا االستشــراق فـــي التركيـــز علـــى نشــأة الـــدول العربيـــة وأنـــواع 

اخليــة وأنمــاط الحكومــات فيهــا وسياســاتها وأوضــاعها االقتصــادية واالجتماعيــة وعالقاتهــا الد
ـــم  ـــاقي دول العـــالم، كمـــا ت ـــة مـــع محيطهـــا اإلقليمـــي ومـــع ب مـــع شـــعوبها وعالقاتهـــا الخارجي
توظيـــف تقنيـــات وأســـاليب عديـــدة فـــي البحـــث والرصـــد مـــع اســـتخدام المنـــاهج العلميـــة التـــي 
تـــدري ســـلوكيات وطبـــائع اإلنســـان العربـــي إلـــى جانـــب دراســـته تاريخيـــاذ واقتصـــادياذ وكافــــة 

 .(4)المجاالت األخرى
ة المتواصـــل علـــى مجتمـــع اأَلمريكيـــوضـــحت هـــذه اإلجـــرا ات، فـــي ضـــغط اإلدارة وت

الجديـــد، وان يتوجـــه نحـــو دراســـة  اأَلمريكـــياالستشـــراق ليكـــون أكثـــر مالئمـــة للحيـــاة والـــدور 
                                                 

ألغى المؤتمر مصطلح ) االستشراق ( وأصبح التجمع يعرف باسم ) الجمعية الدولية للدراسات (1) 
األسيوية وشمال افريقية(.  اإلنسانية حول آسيا وأفريقيا( ثم أصبح يعرف باسم الجمعية الدولية للدراسات

للتفاصيل ينظر: رشيد بلحبيب، االستشراق األمريكي.. طبيعته وخلفياته، بحث منشور في موقع مركز 
 .48، ص ...المدينة المنورة ، مصدر سابق؛ زقزوق، االستشراق والخلفية الفكرية 

(2)Bernardlewis. " The Question of orientalism " in New York Review of Book 

– June . 24 -1982, pp49-56 .                                                                                  
 .  2001كانون أول  2صحيفة القدي العربي، ) لندن(،  ((3
علوماتية استعراض مواقع هذه المراكز االستشراقية المعاصرة على شبكة الم عبرّ يمكننا تلمي ذلك ( (4

 ،والشعوب بصورة عامة ،)االنترنت( اذ تنوعت عناوين الدراسات وموضوعاتها بشكل الفت عن الشرق
 والعرب والمسلمين بشكل خاص .
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المواضــيع الحديثــة وتطبيــق طرائــق العلــوم االجتماعيــة عليهــا عبــّر تشــكيل مجــاميع مختلفــة 
ص تـم االسـتعانة بهـم، بعـد أن مهـدت الواليـات ضمت علما  أوربيين من مختلـف االختصـا

دول العربيـــة والشـــرق المتحـــدة الطريـــق أمـــام هجـــرة واســـتقدام أعـــداد كبيـــرة مـــنهم، لدراســـة الـــ
وضـــمت هـــذه المجـــاميع مستشـــرقين تخلـــوا عـــن دراســـة علـــم اللغـــة التاريخيـــة بصـــورة عامـــة، 

(، (G. V. Grunbaumواألدب العربي اإلسالمي والشرقي أمثال غوستان فـون جرونبـاوم 
أو مــن مستشــرقين نقلــوا حقــل الدراســات اإلســالمية التــي تخــص العصــور الوســطى لألزمنــة 

أو مـــن مستشـــرقين جـــا وا أو تعلمـــوا مـــن    (B. Lewis)الحديثـــة أمثـــال برنـــارد لـــويي 
تجـــاربهم فـــي الشـــرق أو فـــي صـــناعة الـــنفط أو وزارة الخارجيـــة أو الحكومـــة، أمثـــال مـــانفرد 

(  وانطـــــوني كوردســـــمان H.Kissinger(  وهنـــــري كيســـــنجر ) (M.Halerinهـــــاليرين
(A.Cordesman) (غراهام فولرG.E.Fuller اللـذين لهـم بـاع طويـل فـي شـؤون الشـرق )
 .(1) األوسط  واإلسالم

ة أمــام حاجتهــا لمعرفــة المزيــد عــن الشــرق، اأَلمريكيــإلــى جانــب ذلــك توجهــت اإلدارة 
، مبطال  ماليطة كبيطرت لترطجي  1952ذ عطام ومنطإلى تقديم الدعم المادي، وخصصت لذلك 

، وفـي عــام (2)ة علط  اتتتطاأ أقسطام الدراسطات العربيطة واةسطيمية تي طااأَلمريكيطالجامعطات 
( الــذي  مجلططا الططدتاق القططومل للتعلططيممرســوم )  اأَلمريكــياصــدر مجلــي الشــيو   1958

، ومنهـــا الدراســـات بالدراســـات العالميـــة المختلفـــة العنايـــةكـــان لـــه األثـــر الكبيـــر فـــي تشـــجيع 
أصــبحت اللغــة العربيــة تــدري فــي خمســة عشــر  1965، وفــي عــام (3)العربيــة واإلســالمية

 24ة، وتوســعت فيمــا بعــد لتصــبح اأَلمريكيــمركــزاذ أنشــئت بــأموال قــدمتها الحكومــة الفدراليــة 
ة، األمـر الـذي يعكـي االرتبـاط الحقيقـي اأَلمريكيـالجامعات  َأبرزو  َأبرز مركزاذ موزعين على

                                                 

لهؤال  المستشرقين دراسات وبحوث مختلفة منشورة في مواقع هذه المراكز وفي الصحف الصادرة في ( (1
 في ثناياوست وفي المجالت المتخصصة ، كما سيتضح ذلك الواليات المتحدة كنيويورك تايمز وواشنطن ب

 البحث . 

 . 5كنداري، المصدر السابق ، ص (2)

 محمد حامد األحمدي، " نهاية االستشراق القديم وبداية عهد جديد "، بحث منشور في مجلة البيان،( (3
 بعدها.وما 5كنداري، المصدر السابق ، ص  ؛وما بعدها  100، ص 1995، نيسان 87العدد 
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مسترططططرقيظ مطططوىفيظ لططططد  بـــاحثي هـــذه المراكــــز والحكومـــة حتـــى عــــدهم الـــبعض)) بـــين 
 .   (1)(( الحكومة

ة التــي تقــدم بــرامج ودراســات عليــا اأَلمريكيــوفــي اإلطــار نفســه، بلــج عــدد الجامعــات 
مـــادة ،  850جامعـــة تحتـــوي برامجهـــا علـــى  28حـــول الشـــرق والشـــرق األوســـط أكثـــر مـــن 

أســــتاذ، وتضــــاعف هــــذا العــــدد إلــــى  300كثــــر مــــن ويصــــل عــــدد األســــاتذة العــــاملين بهــــا أ
أضعاف عديدة حتى تجاوز آالف عديدة من الباحثين المهتمين بالشرق األوسـط علـى وجـه 
التحديــد حســب التقريــر الــذي أعدتــه رابطــة دراســات الشــرق األوســط فــي كتــاب المعلومــات 

 . (2)1992السنوي الصادر عام 
تماماتهـــا الواســـعة والواضـــحة جامعـــة لهـــا اه الَّتـــيهـــذه الجامعـــات  َأبـــرزولعـــل مـــن 

بمع طد كولومبيا في مدينة نيويورك التي لهـا معهـد خـاص لدراسـات الشـرق األوسـط يعـرف  
العـاملين فيـه  َأبـرز، وكـان مـن ( Middle East Institute )  دراسطات الرطر  األوسطل

وغيـرهم، وكـذلك جامعـة شـيكاغو    (J.S.Horotz)شارل عيساوي، وجي . اي . هوروتز 
عمــل فيهــا العديــد مــن األســاتذة المتخصصــين  الَّتــيالتــي لهــا اهتماماتهــا الخاصــة بالشــرق 

المتخصـــــص بالشـــــؤون العربيـــــة ، وليونـــــاردو  (M.Sprgelenأمثـــــال: مـــــارتن ســـــبرجلين(  
(  Indiana( وغيـرهم، وجامعـة انـديانا  ) (A. Hessوانـدر هـيي  L. Binder )باينـــدر ) 

(  التـي فيهـا Minnesota، وكـذلك جامعـة مينسـوتا  ) (Bloomington)في بلومنكتون  
ــــال البروفســــور  ــــاحثين أمث ــــى ضــــم مجموعــــة مــــن الب مركــــز خــــاص لدراســــات الشــــرق األدن

( ، كمـا شـيدت جامعـة كاليفورنيـا فـي لـوي انجلـوي مركـزاذ ضـخماذ  (Lukermanلوكرمـان
مــة بتمويــل لدراســات الشــرق األدنــى تــولى رئاســته البروفســور فــون جيرونبــاوم وقامــت الحكو 

                                                 

صباح عبد الرزاق كبة، "دور مراكز البحثية األمريكية في الحياة السياسية وصنع القرار السياسي  ((1
؛ 97-79، ص  2010، السنة الحادية والعشرين،  40الخارجي األمريكي"، مجلة العلوم السياسية، العدد 

 التطاول على  اإلسالم "،مازن صالح مطبقاني،" مقاالت حول االستشراق المعاصر وأثره في ظاهرة 
 :)االنترنت(على الرابط التالي منشور في موقع جامعة الملك سعود في شبكة المعلوماتية  بحث

www.Faculty.ksu.edusa . 
-26، ص ص2011الشروق، القاهرة، بنسالم حميش، العرب واالسالم في مرايا االستشراق، دار  ((2
30    . 
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، وغيرهـا مـن الجامعـات 1958المركز في إطار مرسوم تعليم الدفاع الوطني الصـادر عـام 
 .(1)األخرى

ل وبتوجهـــــــات مـــــــن  2001أيلـــــــول  11ة بعـــــــد أحـــــــداث اأَلمريكيـــــــشـــــــرعت اإلدارة 
ل فـــي إنشـــا  مجلـــي حكـــومي يشـــرف  اأَلمريكـــيالمحـــافظين الجـــدد فـــي اإلدارة والكـــونكري 

تــولى العنايــة بدراســات االستشــراق والتعمــق فــي دراســات الشــرق ي اأَلمريكــيعليــه الكــونكري 
وخاصــة تلــك المتعلقــة باألوضــاع العربيــة واللغــة العربيــة لغــرض احتــوا  التيــارات اإلســالمية 

 Think Tanksوكانت المراكز البحثية المعروتة بطط ما) القاعدة(، المناهضة لها، وال سيَّ 

د العـون إلـى جانـب المعاهـد واألقسـام الخاصـة من ساعد في هذه البرامج وقـدم لهـا يـ خير (
 .(2)ةاأَلمريكيفي الجامعات 

 ( : Think Tanksة المعروتة بط  اأَلمريكيتلور دور المؤسسات والمراكز البحثية  -
هناك ارتبـاط حقيقـي ووظيفـي ومعلومـاتي معقـد ووثيـق االتصـال بـين أطـراف البحـث 

لمختلفـــة وبـــين مـــن يتصـــدى لصـــنع القـــرار والدراســـة فـــي المؤسســـات البحثيـــة والمعلوماتيـــة ا
السياســي، الــذين كثيــراذ مــا تتبلــور مــواقفهم وتبنــى قــراراتهم علــى قــرا ات تتفــاوت أحيانــاذ بــين 
الدقة واالرتباك والمغالطة عن عادات وتقاليد وثقافات مناطق معينة في العـالم، أي أن هـذه 

لدى صناع القـرار نحـو اتخـاذ القـرارات القرا ات تكون دائماذ المادة األساسية المحركة للنوايا 
 المختلفة في هذا االتجاه أو سواه. 

( منــذ   Think Tanksالفكططر والططرأ  ظهــرت مؤسســات ومراكــز المعروفــة بـــ ) 
( وهـي   Think Tanksأكثـر مـن قـرن فـي الواليـات المتحـدة ، ويطلـق عليهـا هنـاك بــ )

 َأبـــرزد هـــذه المؤسســات مــن (، كمــا تعــ مؤسسططات أو مراكطططز أو حجططر   تكطططر ورأ تعنــي 
المعاصــر، فهــي تشــكل ظــاهرة أمريكيــة مميــزة  اأَلمريكــيســمات المجتمــع المــدني والسياســي 

                                                 

طات هذه الجامعات بالدخول إلى مواقعها في شبكة المعلوماتية (يمكننا معرفة المزيد عن نشا(1
)االنترنت(؛ احمد برهان، " كيف تصنع الجامعات األمريكية قرارات البيت األبيض ووزارة الخارجية "، 

 .   7-1،ص ص 1998كانون الثاني  26(، 15مجلة المجلة، العدد )
في شبكة المعلوماتية ليجد المر  عشرات إن لم يكن  ( للتدليل على ذلك تكفي زيارة مواقع هذه المراكز(2

 المئات من هذه األبحاث والدراسات .  
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مـع   العـالم، لمـا لهـا مـن تـأثير كبيـر ) مباشـر وغيـر مباشـر (  اأَلمريكيبصياغة التعاطي 
 .  (1)على صناع القرار هناك وعلى المستويين الداخلي والخارجي

ز وارتقــــا  المؤسســــات والمراكــــز البحثيــــة مــــع بــــروز وارتقــــا  وعليــــه فقــــد تــــزامن بــــرو 
ة كقـــوة عظمـــى تســـعى إلـــى زعامـــة العـــالم وغـــدت بحلـــول القـــرن اأَلمريكيـــالواليـــات المتحـــدة 

ومركــز بحثــي مــن  ة( مؤسســ 2000الواحــد والعشــرين تضــم مــن حيــث العــدد أكثــر مــن ) 
 لمراكز ظاهرة عالمية.غدا ظهور هذه المؤسسات واِإذ  عموم المراكز البحثية العالمية،

ة موقع الصدارة العالمية، لتميزها على نظيراتها اأَلمريكياحتلت المراكز البحثية         
خرى بمميزات عديدة، يأتي في مقدمتها: قدرتها العالية على المشاركة في البلدان األ  

 اأَلمريكيالفاعلة في صنع القرار والمتوافقة مع االستعداد الفطري لدى صانعي القرار 
عودة إلى هذه المراكز ألخذ المشورة السياسية والفنية منها، األمر الذي دفع البعض لل

ة اأَلمريكيلالستنتاج بأن هذه المؤسسات لديها اكبر األثر في صنع وتوجيه السياسة 
العامة، كما تحدد مقياي نجاح المركز البحثي بإدراك مدى تأثيره على دوائر صنع القرار 

ة لما توصل إليه، والعمل على تطبيق السياسات اأَلمريكياإلدارة  ومدى استجابة اأَلمريكي
خطورة مراكز االبحاث في نقطتين االولى:  وهنا تكمن، (2)الخارجية المقترحة داخله

المصالح  شعار  نفسهرافعة في الوقت ،محاولة أضفا  الموضوعية والحياد العلمي 
فأصبح  ،ةاأَلمريكيعلى السياسة الخارجية  هة، والثانية التأثير المتزايد الذي تمارساأَلمريكي

 .معظمها تخدم توجهات أيديولوجية معينه

لالعامططل يرجــع الــدور الفاعــل لتلــك المراكــز إلــى عــاملين أساســيين، تمثــل  : فــي اأَلوَّ
، الذي فتح الفرص والقنوات الشـرعية للمشـاركة اأَلمريكيالطابع الالمركزي للنظام السياسي 

ق مباشــرة وغيــر مباشــرة، بمــا ال يجعــل ئــاسياســة الخارجيــة بطر العامــة فــي صــنع وتطبيــق ال
هــذه السياســة الخارجيــة حكــراذ علــى مؤسســة دون أخــرى، مــع وجــود مبــدأ تكــاف  الفــرص فــي 

 التأثير والتأثر والصياغة والعمل أمام جميع األطراف الفاعلة ) رسمية وغير رسمية( . 
                                                 

كز اإلمارات للدراسات دونالد إبلسون، هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية، ترجمة مر  ( للتفاصيل ينظر:(1
   . 70-29(، ص ص  2007ستراتيجية، ) أبو ظبي ، والبحوث اال

 ،9" خصائص االستشراق األمريكي المتجدد"، مجلة الحوار المتوسطي،ا لمجلد إبراهيم بن عمار ، ((2
 . 367 -341،ص ص 2018ماري  ذار/آ  ،1العدد
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متحدة الفاعـل والـرئيي فـي رسـم : في تطور دور الواليات الالعامل الثانلوتحدد     
وتوجيه العالقـات الدوليـة ومنـذ بدايـة القـرن العشـرين، وتـزامن ذلـك أو تصـاحب معـه ظهـور 
وتطــور هــذه المؤسســات والمراكــز البحثيــة واســتعدادها ل ســهام فــي رفــد وتوجيــه السياســات 

ـــالخارجيـــة   )   مؤسسطططة كطططارنجل للسطططيم الطططدولل . كمـــا هـــو الحـــال مـــع(1)ةاأَلمريكي

Carnegie Endowment international peace )  ومؤسسططة فططوتر للحططرب
 ( Hoover institution on war , Revolution and peace)والثطورت والسطيم 

ـــدور الفاعـــل فـــي توجيـــه سياســـات ِإذ  مـــن جامعـــة ســـتانفورد، كـــان لهـــذه المراكـــز وغيرهـــا ال
دة منـــذ مـــا قبـــل الحـــرب العالميـــة ة نحـــو العـــالم اثنـــا  المـــدة الممتـــاأَلمريكيـــالواليـــات المتحـــدة 
 . (2)األولى ولحد اآلن

لورد االســتخدام  ( فــي الواليــات المتحــدة اثنــا   Think Tanksلمصــطلح )  اأَلوَّ
علطط  الفططر  أو البيآلططة اآلمنططة التططل الحــرب العالميــة الثانيــة، عنــدما أطلــق هــذا المصــطلح 

اقرططططة األمططططور يسططططتلي  علمططططا  الططططدتاق والمخللططططوظ العسططططكريوظ اسجتمططططاق تي ططططا لمن
، واتسع مع الوقت نطاق استخدام هذه العبارة مـن نطاقـه الضـيق هـذا، وأصـبح ةستراتيجياس

 .(3)لى يومنا هذاا ِ ي ظهرت قبل هذا التاريص و ثية التيضم كل المؤسسات والمراكز البح
مرحلت ططا تطــورت المؤسســات والمراكــز البحثيــة عّبــر مراحــل تاريخيــة عديــدة، بــدأت 

للجيل ، بظهور ااألول  من هذه المراكز البحثية في بدايات القرن الماضي على شـكل  اأَلوَّ
ــــمؤسســــات أبحــــاث حــــول السياســــة الخارجيــــة  ة، كنتيجــــة لرغبــــة كبــــار المتبــــرعين اأَلمريكي

والمثقفــين فــي خلــق مؤسســات يجتمــع فيهــا البــاحثين والقــادة مــن القطــاعين الخــاص والعــام 
وظهــر فــي العقــود األولــى مــن القــرن العشــرين لمناقشــة القضــايا العالميــة والتــدخل بشــأنها، 

 Carnegie )مؤسسة كارنجل للسطيم العطالمل العديد من هذه المراكز كان في مقـدمتها 

                                                 
(1) Strob Talbott , " The Brookings in sttution : How a think Tank works " 

,u.s.Foreign  

policy  …, pp 19-21 .                                                                             

  على الرابط االتي:انظر مواقع هذه المراكز في شبكة المعلوماتية ) االنترنت (  ((2
" The Role of Think Tanks inus " . 

 ؛  70-29( ابلسون، المصدر السابق، ص ص (3
Foreign policy:  "Aselection of ternet sites" U.S. foreign policy Agenda, 

November. 2002. P 3-9.   
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Endowment international peace)   انطططدرو  مـــن 1910التـــي تأسســـت عـــام
الشــهير فــي مدينــة  اأَلمريكــيرجــل األعمــال وصــانع الفــوالذ  (A. Carnegieكططارنجل   

ة قبــل اأَلمريكيــة، وكانــت أول مؤسســة بحثيــة مكرســة للسياســة الخارجيــة اأَلمريكيــســبير  بيت
الــذي  ( Brookings institutions )بروكنفططز ، ثــم معهــد (1)الحــرب العالميــة األولــى
روبطرت على يد رجل أعمال من مدينة سانت لويي يدعـى  1919تأسي في واشنطن عام 

ذا المعهــد اهتمامــاذ كبيــراذ بالسياســة الداخليــة ، وأبــدى هــ   R. Brookings ) بروكنفططز
ة، وهــذه المراكــز اأَلمريكيــواالجتماعيــة واالقتصــادية وأثرهــا علــى توجيــه السياســة الخارجيــة 

تحظــى لحــد اآلن بنفوذهــا المهــم ومركزهــا لــدى صــناع القــرار فــي واشــنطن علــى الصــعيدين 
 .(2)العسكري والسياسي
 Councilon Foreign)  اأَلمريكططلمجلططا العيقططات الخارجيططة كمــا تشــكل 

Relations  العقيططد ادوارد .ام. فططاوا  جــا  نتيجــة لجهــود  الَّــذيE.M. Hous ) 
كــري جهــده ألجــل  الَّــذي ( W. Wilson )وودرو ولسططظ  اأَلمريكــيمستشــار الــرئيي 

استكشاف خيارات السالم لمـا بعـد الحـرب العالميـة األولـى وكيفيـة التعامـل معهـا، وفـي عـام 
تطــور تاريخيــاذ ليصــبح احــد اكبــر  الَّــذيرســمياذ مجلــي العالقــات الخارجيــة، تشــكل  1921

ة التــي تحظــى بــاحترام العديــد مــن المؤسســات اأَلمريكيــوأشــهر مؤسســات السياســة الخارجيــة 
 .(3)والحكومات في العالم

كانـــت الغايـــة األساســـية مـــن ظهـــور وانتشـــار جـــل هـــذه المؤسســـات، هـــي أن تكـــون 
طــالب تعطــي األولويــة إلنتــاج أبحــاث أكاديميــة فائقــة الجــودة  بــال جامعططات مفتوحططةبمثابــة 

ة، ولعـــل مـــا زاد مـــن أهميتهـــا فـــي الحـــرب اأَلمريكيـــواإلقنـــاع فـــي مجـــال السياســـة الخارجيـــة 

                                                 

  www.carnegie.org( للتفاصيل عن هذه المؤسسة ينظر موقعها على شبكة المعلوماتية ) االنترنت ( :(1

معهد بروكنجز وأثره في السياسة الخارجية ،لقمان سعيد ابراهيم العبادي ( للتفاصيل عن هذا المعهد ينظر:(2
،ص ص 2020غير منشورة،كلية االداب ،جامعة الموصل ،رسالة ماجستير ،-دراسة تاريخية  -األمريكية

 ؛  www.brook.edu؛ وموقعه في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي: 50-111

   R. Haass, opcit , pp 5-8 .  

ظر موقعه في شبكة المعلوماتية) االنترنت(  على ( للتفاصيل عن دور مجلي العالقات الخارجية األمريكي، ين(3
 ومركز وودرو ولسن على الرابط التالي: ؛ www.cfr.org :الرابط التالي

 www.wwics.si.edu. 
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العالميــة الثانيــة، قيــام بعضــها ومنهــا مجلــي العالقــات الخارجيــة بتبنــي مشــروعات دراســات 
فيها لسالم ما بعـد الحـرب، وأنـتج ضخمة حول الحرب والسلم الستكشاف األسي المرغوب 

ة حـول قضـايا اأَلمريكي( مذكرة قدمت إلى وزارة الخارجية 682المشاركون في هذه الجهود )
ومواضـــيع مختلفـــة ومتنوعـــة، بـــد ذ مـــن احـــتالل ألمانيـــا، إلـــى حـــين إنشـــا  األمـــم المتحـــدة، 

 .(1)ل خاصوبطبيعة الحال كل ما يتعلق بالشرق والدول العربية والعالم اإلسالمي بشك
في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، برز دور الواليات المتحـدة كالعـب أساسـي 

ما فـي مـا يتعلـق ، والسـيَّ ر إلحاحاذ لدى صناع القرارعلى الساحة الدولية، وغدت الحاجة أكث
دارة السياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة التــي غــدت آنــذاك قــوة عظمــى فــي عــالم  بتوجيــه وا 

متغير ومتنازع  ثنائي القطـب آنـذاك بحاجـة ماسـة ومسـتمرة إلـى اآلرا  المتبصـرة والخيـارات 
المختلفــة التــي توفرهــا هــذه المراكــز، فــي حــين أن العديــد منهــا تأســي وترســص وجــوده اثنــا  
الحـــرب البـــاردة، وتركـــزت اهتماماتهــــا علـــى الشـــؤون الدوليــــة والدراســـات األمنيـــة والسياســــة 

 .(2)ةالخارجي
 Rand مؤسسطططططة رانطططططد  يـــــأتي فـــــي طليعـــــة هـــــذه المؤسســـــات والمراكـــــز، 

corporation)  وكـــان الغـــرض مـــن تأسيســـها مـــن 1948التـــي تأسســـت فـــي أيـــار عـــام ،
ة، تعزيــز وحمايـة مصــالح الواليـات المتحـدة فــي العـالم، ومــا زالـت هــذه اأَلمريكيـوزارة الـدفاع 

بعـد مـرور عقـود  اأَلمريكـيفاع والـردع المؤسسة تؤثر فـي صـياغة طريقـة تحليـل سياسـة الـد
 .(3)على تأسيسها

                                                 

، ص المصدر السابقكبة،  ؛367 -341ص ص ، المصدر السابق، بن عمار للتفاصيل ينظر:  ((1
79-97 . 

  . R.Haass, op cit , pp 5-8؛  83-71ابلسون، المصدر السابق ، ص ص  ((2
( للتفاصيل عن هذه   Research and Development( اشتق اسمها من البحوث والتنمية ) (3

 ؛ www.rand.org: موقعها في شبكة المعلوماتية ) االنترنت ( على الرابط التالي: رالمؤسسة ينظ
Alex Abella. Soldiers of Reason: The RAND Corporation and the Rise of the 

American Empire ,(Houghton Mifflin Harcourt,2008) باسم خفاجي، استراتجيات غربية  ؛
م، المركز العربي للدراسات اإلنسانية، القاهرة، نيسان، 2007الحتوا  اإلسالم  قرا ة في تقرير راند لعام 

 .9-8، ص4، العدد2007
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مــن هــذه المؤسســات فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين،  الجيططل الثالطط ظهــر 
، (1)1970ة ظهــرت بعــد عــام اأَلمريكيــوهنــاك مــن يــرى أن أكثــر مــن ثلثــي المراكــز البحثيــة 

ة عبـّر اأَلمريكيـالسـاحة  تبنى هذا الجيل الدعوة لمناقشة كل القضايا العامة المطروحة علـى
اعتماد أسلوب الجمع بين األبحاث السياسية وتقنيات التسويق الجريئة لها، كمـا ركـزت هـذه 
المؤسسـات علـى تأييـد آرا  معينـة ومناصـرتها بـنفي قـدر تركيزهـا علـى األبحـاث، مســتهدفة 

ســوق إنتــاج وتقــديم المشــورة السياســية فــي الوقــت المناســب، ممــا يمكنهــا مــن التنــافي فــي 
تلـــك  َأبــرز، وكـــان مــن  (2)األفكــار المزدحمــة والتـــأثير فــي القــرارات السياســـية فــي آن واحــد

 center for strategic )  والدوليطة ستراتيجية، مركز الدراسات اسالمؤسسات والمراكـز

and international studies ) csis  ومؤسسططة ، (3)1962( الــذي تأســي عــام
 الَّتـي، 1973التـي تأسسـت عـام  (  Heritage Foundation   التطرا    فيريتطا( (
لمؤسسات ) الفكر والرأي ( الراعية ألفكار معينة في مجـال السياسـة  برزتشكل النموذج األَ 

 .(4)ة تجاه العرب والمسلميناأَلمريكيالخارجية 
بـــالتزامن مـــع الجيـــل الثالـــث الســـالف الـــذكر، ظهـــر الجيـــل الرابـــع، الـــذي عـــد الجيـــل 

ضــم هــذا الجيــل أكثــر مــن نصــف ِإذ  ي المؤسســات البحثيــة كمــاذ ونوعــاذ،فــ بــرزاألخيــر واألَ 
مجمـوع المراكــز، ابتــدا ذ مــن ثمانينيــات القــرن العشــرين، نتيجــة لقــوى العولمــة ونهايــة الحــرب 
البـــاردة وظهــــور المشــــاكل العــــابرة لحــــدود األوطــــان، كمــــا عرفــــت بعضــــها بأنهــــا مؤسســــات 

                                                 
(1) Rounald D.Asmus " Having an Impact : Think Tanks and The NATO 

Enlavgement 

Debate " in . u.s. Foreign policy , op. cit, pp 29-31.                         
 ما بعد الحرب  حقبةللتفاصيل ينظر : ياسين طرشي ، " تحليل صنع السياسة الخارجية األمريكية في  ((2

 ، بحث منشور في موقع مكتوب في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي : الباردة " 
 www.yacine.maktoobblog.com ; R.Asmus, op.cit , pp 29-31 .  

على الرابط  ( ينظر موقعها في شبكة المعلوماتية csisللتفاصيل عن مركز الدراسات الدولية )  ((3
؛ هشام سالم ، " مركز الدراسات الدولية واإلستراتيجية " ، تقرير www.csis.org  التالي:

  23، 16واشنطن ، العدد 
  ، في موقعه في شبكة المعلوماتية ، المصدر السابق . 2005تموز 

 على شبكة المعلوماتية ) االنترنت ( على الرابط التالي: للتفاصيل عن هذه المؤسسة ينظر: موقعها ((4
 www.Heritage.org . 
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ؤسا  األمريكان في ترك آثار دائمـة لهـم فـي ميراثيه، لظهور بعضها نتيجة لرغبة بعض الر 
 Carter ) مركطز كطارتر، لعل أفضل من يمثـل هـذا الجيـل، (1)السياسة الخارجية والداخلية

center )  جيمطل كطارتر    اأَلمريكـيأنشـأه الـرئيي  الَّـذيفـي اطلنتـاJ. Carter وغيـره )
 .(2) من المراكز والمؤسسات البحثية القائمة على نفي النمط

كــل هــذه المراكـــز والمؤسســات ل بغـــض النظــر عــن حجمهـــا وتمويلهــا ل القـــدرة إن ل
العاليــة علــى التــأثير والتوجيــه بنــا ذ علــى المعطيــات والوقــائع وأهميتهــا تجــاه األزمــات الحــادة 

ـــة  ـــرة التـــي تواجـــه أو تعرقـــل عمـــل السياســـة الخارجي ـــاألَ والكبي ـــى هـــذا فكـــل هـــذه مريكي ة، عل
 ة . اأَلمريكيفي السياسة الداخلية والخارجية المؤسسات هي قوى فاعلة ومؤثرة 

، كمـا تنوعـت الفوائـد المتوخـاة منهـا، جـا  ظهـور تنوعت األسباب الموجبة لى ورفطا
بعضـــها اســـتجابة لقضـــايا وأحـــداث مهمـــة واجهـــت الواليـــات المتحـــدة كـــالحربين العـــالميتين 

عـن حلـول لهـا،  والحرب الباردة وما رافقهـا أو نـتج عنهـا مـن مشـاكل وأزمـات تطلـب البحـث
كمــا جــا  بعضــها كنتــاج مســتقل ألفكــار أفــراد ومجــاميع مــن ذوي الرؤيــة البعيــدة والتبصــر 

ن استشــعروا أهميــة مثــل هكــذا مراكــز ودورهــا الفاعــل سياســياذ فــي الَّــذيالسياســي المســتقبلي 
 .(3)تأمين سيل مستمر من المعلومات لخدمة العملية السياسية

للتجمعـــات المدنيـــة دورهـــا فـــي تحقيـــق االهتمـــام  هنـــاك مـــن يـــرى أن للحركـــة الدوليـــة
بمؤسسات ومراكز الفكر والـرأي، كمصـدر بـديل للمعلومـات حـول قضـايا ذات اهتمـام دولـي 

ومقبوالذ لسياسات الحكومات والمنظمات وقادرة علـى  امشروعذ  اوقومي ومحلي، بصفتها ناقدذ 
ا التــي تواجــه ومســموع وموضــوعي بشــكل مســتقل حــول جــل القضــاي التحــدث وبصــوت عــال  

                                                 

 . 97-79، ص المصدر السابقكبة،  ؛وما بعدها  25ابلسون، المصدر السابق، ص ص  ((1
 علوماتية على الرابط التالي :( للتفاصيل عن هذا المركز ينظر: موقع مركز جيمي كارتر في شبكة الم(2

 www.cartercenter.org . 
( كريم القاضي، " مراكز الدراسات المؤثرة على السياسة الخارجية األمريكية " ، مركز الدراسات (3

اسات االستراتيجية، العدد مركز الكاشف للدر السياسية واإلستراتيجية ، ملف األهرام االستراتيجي ، 
 . 97-79كبة، المصدر السابق، ص  وما بعدها؛2، ص 2005أذار ، 1
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، وجـــــا  ظهـــــور بعضـــــها اســـــتجابة ملحـــــة وضـــــرورية (1)ة داخليـــــاذ وخارجيـــــاذ اأَلمريكيـــــاإلدارة 
 المعاصر، وضمن المقاييي واألهداف المتوخاة أمريكا . اأَلمريكيلالستشراق 

 : اأَلمريكلدور المراكز البحثية  تل اسستررا  -
أن تتعامل مـع شـعوب وأقـوام  تحتم على الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية

ـــة، كمـــا  ـــدرجات متفاوت ـــدة وب ودول ولغـــات وحاجـــات ومشـــاكل مختلفـــة ومتنوعـــة وحتـــى معق
اوضعها اندفاعها نحو الشرق لمل  الفرا  في مشاكل عديدة ومعقدة  ، تطلـب كـل ذلـك َأيضذ

 وجود خبرا  أكفا  للمعالجة أو للتعاطي مع كل هذه المشاكل أو التعقيـدات، وقـد تـوفر ذلـك
ة خاصــة والعالميـة عامـة أكثــر إلحاحـاذ مــن اأَلمريكيـفـي المراكـز البحثيــة التـي باتـت الحاجــة 

ذي قبل، فأدى ذلك إلـى انتعـاش حركـة االستشـراق بشـكل جديـد  مسـتحدث، تولـت الواليـات 
 .(2)المتحدة قيادته

قامـــة هـــذه المؤسســـات  وفـــي الســـياق نفســـه، وضـــحت الفائـــدة المتوخـــاة مـــن إنشـــا  وا 
ي طبيعــة الــدور البــارز والمــؤثر علــى نمــط التفكيــر والخطــاب السياســي لصــناع والمراكــز فــ

وعلـــى المـــدى الطويـــل، فاألبحـــاث والدراســـات والوثـــائق الصـــادرة عـــن هـــذه  اأَلمريكـــيالقـــرار 
المراكــز تــوفر مــادة ســهلة ومهمــة ســرعان مــا تجــد طريقهــا إلــى مكاتــب كبــار صــناع القــرار، 

 .(3)الدراسات والتقارير كمصدر معلومات موثقة وغالباذ ما يعتمد هؤال  على مثل هذه
ــاكمــا يمكــنهم االســتفادة     مــن الخيــارات المختلفــة والمتاحــة التــي توفرهــا هــذه  َأيضذ

المراكز للتعامل مع هذه القضايا، وتـوفر فـي الوقـت نفسـه، فرصـاذ كبيـرة للشخصـيات الوافـدة 
ـــر عـــن آرائهـــم وعـــرض أفكـــارهم فيمـــا يخـــص المشـــاكل  مـــن خـــارج الواليـــات المتحـــدة للتعبي

ـــدانهم، ألَ  هـــا تـــوفر لهـــم فـــرص عرضـــها علـــى قطـــاع واســـع مـــن نَّ واألحـــداث التـــي تخـــص بل

                                                 
(1) R.Haass. opcit , pp 5-8 .                                                                        
  

                   S.Taibott.op.cit, pp19-21؛10-1( طرشي، المصدر السابق ، ص (2
وتقديم:  جمة، تر 1945دوجالي ليتل ،االستشراق االمريكي، الواليات المتحدة والشرق االوسط منذ ((3

 .   65 -63، ص ص2009طلعت الشايب،  المركز القومي للترجمة، القاهرة ،
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ـــات المتحـــدة ـــاحثين والعـــاملين فـــي مؤسســـات صـــنع القـــرار السياســـي فـــي الوالي ، ومـــن (1)الب
هــا تعــد بــديالذ ســهل القــرا ة والفهــم عــن األبحــاث منظــور متلقــي هــذه الدراســات والتقــارير، فإنَّ 

يغلـــب عليهـــا البســـاطة وســـهولة اســـتيعاب محتوياتهـــا، وتـــوفر أيضـــا ِإذ  ؛المعقـــدة األكاديميـــة
 .(2)..."  قابلة للف م موثقة س لة المنال ومفيدتمعلومات " ..
ــايمكننــا   الَّتــيلهــذه المؤسســات والمراكــز  األدوار الرآليسططة، تحديــد مجموعــة مــن َأيضذ

وتقطوم دة بالنسبة لصانعي السياسة، : في قدرتها على توليد األفكار الجديدة والجيتتمثل أوسا 
ِإذ  : بتــوفير خبــرا  للعمــل كمــوظفين الئقــين علميــاذ وعمليــاذ لــدى الحكومــة والكــونكري، ثانيططاا 

يقـــوم هـــؤال  بالعمـــل التطبيقـــي للسياســـة الخارجيـــة وتـــأمين التفـــاهم المشـــترك حـــول الخيـــارات 
عـــات التـــي تعقـــدها هـــذه : فـــي اللقـــا ات واالجتمادورفطططا الثالططط السياســـية المختلفـــة، وتمثـــل 

المراكز بـين باحثيهـا وبـين أصـحاب الشـركات والمصـالح العليـا فـي الـبالد، مـن اجـل معرفـة 
 .   (3)ة ومدى فاعليتهااأَلمريكياثر السياسة الخارجية على المصالح  

، فقد تحدد فيما تـوفره هـذه المراكـز مـن مـادة مهمـة يسـتفاد منهـا فـي ا دورفا الراب أمَّ 
ـــنهم حـــول مختلـــف األحـــداث تثقيـــف الـــرأي العـــ ـــوعي السياســـي والثقـــافي فيمـــا بي ام ونشـــر ال

العالميـة، فــي حــين تحــدد الـدور األخيــر: فــي قــدرتها العاليــة علـى تقــديم إمكانيــة تهيئــة فريــق 
 .(4)ثالث للوساطة بين جهتين متنازعتين

فـــي إطـــار األدوار الرئيســـة الســـابقة، تـــولى ثمـــانون مركـــزاذ ومجلســـاذ للشـــؤون العالميـــة 
المنتشـــرة فـــي عمـــوم الواليـــات المتحـــدة تهيئـــة منتـــديات خاصـــة يـــتمكن عبّرهـــا الماليـــين مـــن 

                                                 

ية ( للمزيد عن الشخصيات العاملة في هذه المراكز ومكانتهم يمكن مراجعة مواقعها في شبكة المعلومات(1
في شبكة المعلوماتية )  العديد منهم ، ينظر أيضا : نشرة تقرير واشنطن في موقعهليجد 

، ومنها على سبيل المثال، المحاضرة التي ألقاها الزعيم   www.Taqrir.org( ، االنترنت
، ينظر  2009ة والدولية في شهر شباط الكردي مسعود البرزاني في مركز الدراسات اإلستراتيجي
  www.csis.orgموقع المركز في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي :  

  .367 -341المصدر السابق، ص ص  بن عمار، ؛10-1طرشي، المصدر السابق ، ص  ( (2

(3)The Role 000 , op. cit , pp 2-5 .                                                                      

؛ نشرة تقرير واشنطن، 21-17( للتفاصيل عن هذه األدوار ينظر: ابلسون، المصدر السابق، ص ص (4
واشنطن لسياسة الشرق األدنى اإلدارة شبه الحكومة للصراع العربي اإلسرائيلي "، العدد "معهد  

 .  2005أيلول  3، 22
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ــا، ومنهــا (1)طــالب المــداري الثانويــة أن يتناقشــوا حــول األحــداث الدوليــة المبــادرة التــي  َأيضذ
مبطادرت التطرابل  بعنـوان )  1999فـي عـام  ( Institute Aspenمؤسسطة أسطبظ  أطلقتها 
إلــى بــذل جهــود علــى مــدى عشــرة اعــوام ألعــالم الجمهــور بصــورة  تهــدف الَّتــي( العططالمل 

ة الدوليـة التـي تـتال م اأَلمريكيـأفضل ولتحقيق تأييده بصورة أكثـر فاعليـة ألنـواع االلتزامـات 
 . (2)ابعضذ عالم مترابط تتصل أجزاؤه بعضها  مع

 وآليطات مختلفطة تاعتمطاد فطذا المؤسسطات والمراكطز اسطتراتيجيامن الجـدير بالـذكر 
توصـــيل وجهـــات نظرهـــا إلـــى صـــناع السياســـة وعامـــة المســـتفيدين ومنهـــا عـــن طريـــق عقـــد ل

المــؤتمرات أو عــن طريــق الحلقــات الدراســية والنقاشــية لمناقشــة مختلــف القضــايا، وبطبيعــة 
الحال قضايا الشرق عامة والشرق األوسط بصـورة خاصـة، أو عـن طريـق تشـجيع البـاحثين 

ات فـــي الجامعـــات واألنديـــة العلميـــة المختلفـــة أو عـــن المعينـــين لـــديها علـــى إلقـــا  المحاضـــر 
ِإذ  ة ووزارة الــدفاع،اأَلمريكيــطريــق اإلدال  بشــهاداتهم أمــام الحكومــة والكــونكري والخارجيــة 

يســتعينون بخــدمات وخبــرات هــؤال  البــاحثين عبــّر النــدوات واالجتماعــات الخاصــة، فضــالذ 
نشــــا  المواقــــع الخ ــــد مــــن البحــــوث والمقــــاالت وا  ــــة ) عــــن العدي اصــــة فــــي شــــبكة المعلوماتي

 .(3)(االنترنت
اعتمدت المراكز والمؤسسات البحثية مجموعة من الدوريات لنشر أفكارهـا، لعـل مـن 

( الصادرة عن مجلـي العالقـات السياسـية  Foreign Affars )مجلة تورظ اتيرزها َأبرز 
ـــة مجلطططة ، و(5)( Middle East Journal)  الرطططر  األوسطططل، ودوريـــة (4)الخارجي

، (6)( الصادرة عن معهد كارنجي للسـالم العـالمي (Foreign policyلسياسة الخارجية ا
                                                 

(1)R.Haass, op.cit, pp 5-8 .                                                                                   

 .www.aspeninst ( ينظر: موقع مؤسسة أسبن في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي:(2
عديد من المقاالت والبحوث والشهادات ( للتفاصيل ينظر: مواقع المراكز المذكورة في البحث، اذ يوجد ال(3

 بها أو قدمها باحثين بارزين في هذه المواقع . قام 
 ( للتفاصيل عنها ينظر: موقعها في الشبكة على الرابط التالي :(4

journal-east-www.mideasti.org/middle           ) www.ForeignaAfairs.com  )  

  journal-east-www.mideasti.org/middle( ينظر: موقعها في الشبكة على الرابط التالي : 5(
www.ForeignaAfairs.com          

    www.Foreigpolicy.org( ينظر: موقعها في الشبكة على الرابط التالي : (6
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( كــالتي  Special Report)  التقططارير المتخصصططةوكــذلك يصــدر عــن هــذه المراكــز 
 Defense)تقطارير مركطز مراقبطة قاطايا الطدتاق ، أو (1)للسطيم اأَلمريكطلالمع د  يصـدرها

Monitor   اأَلمريكطططلت الطططدتاق معلومطططا( الصـــادرة عـــن مركـــز  (Center For 

Defense information)(2)  . وغيرها 
إلى جانب سـعى خبـرا  هـذه المراكـز لالنخـراط فـي العمـل الدبلوماسـي أو فـي العمـل 

غلبهم صناع قرار وسياسـيين سـابقين، والعديـد مـنهم أَ  الحكومي كوزرا  وكبار موظفين، ألنَّ 
يتـــرك العمـــل الحكـــومي لغـــرض االســــتفادة  يعـــود لمزاولـــة نشـــاطه فـــي هـــذه المراكـــز حالمـــا

تــؤمن هـذه المؤسســات للمغـادرين مناصــبهم الحكوميـة، مواقــع ِإذ  واالسـتعانة بهــم وبخبـراتهم،
هم فـــي مؤسســـاتية يســـتطيعون عبّرهـــا تشـــاطر مـــا اكتســـبوه مـــن خبـــرة وتبصـــر اثنـــا  خـــدمت

ـــة، وتشـــكيل  دا أَ الحكومـــة، واالســـتمرار فـــي  ـــوع مـــن دورهـــم المـــؤثر فـــي السياســـة الخارجي ن
 .(3)مؤسسات الظل غير الرسمية للشؤون الخارجية

األمثلــــة علــــى هــــذا التنقــــل بــــين العمــــل الحكــــومي والعمــــل البحثــــي  َأبــــرزولعــــل مــــن 
 اأَلمريكــيمســاعد الــرئيي  فنططر  كيسططنجرة اأَلمريكيــالمؤسســاتي، عــراب السياســة الخارجيــة 

(   R.Nixon) يكسططوظريترططارد نين اأَلمــريكيلشــؤون األمــن القــومي اثنــا  إدارة الرئيســين 
 (، و1977-1973األســـبق)  اأَلمريكـــي( ووزيـــر الخارجيـــة  G. Ford) وجيرالطططد تطططورد

 اأَلمريكــي( مستشــار األمــن القــومي فــي عهــد الــرئيي Z. Bergnski) زبفينططو برجنسططكل 
(  J. Bolton) جطوظ بولتطوظ (، وJ. Carter  ( )1977-1981األسـبق جيمـي كـارتر) 

مراقبـة التسـلح واألمـن الـدولي ومسـاعد وزيـر الخارجيـة لشـؤون  وكيل وزير الخارجيـة لشـؤون
مع د الوسيات المتحطدت للسطيم   أمريكطاظ ونائب رئيي  1993-1989المنظمات الدولية 

                                                 

   www.usip.org ( عن هذه التقارير ينظر: موقع المعهد في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي:(1

  األمريكي على الرابط التالي:( عن هذه التقارير ينظر: موقع مركز معلومات الدفاع (2
www.cfdim.org 

 ؛  196-107( ابلسون، المصدر السابق ، ص ص (3

 Micheel D.Rich, '' Rand : How Think Tanks interact with the military " in u.s.  

Forieign policy Agenda . op. cit. pp. 22-25 .    



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  املؤمتر العاشر لكلية اآلدابوقائع  /(90/1العدد )ق ملح                         

 643 

، وغيـــرهم مـــن الشخصـــيات (1)( American Enterprise Instate)  انتربرايطططز (
ويــل فــي التــأثير علـــى ة التــي شــغلت مراكــز مهمـــة فــي الدولــة، وممــن لهــم بـــاع طاأَلمريكيــ

 أمريكية معاصرة. استراتيجيةالسياسة تجاه قضايا العرب والمسلمين في إطار نظرة 
 ة بالقاايا العربية واةسيمية : اأَلمريكيافتمامات المراكز البحثية -

تشكل مجموعة غير متجانسة من حيـث اتسـاع قطـاع المواضـيع والمواقـع ومجـاالت 
 يبة من تيار فكري أو سياسي معين.عملها ومن كونها معبرة أو قر 

فــبعض هــذه المؤسســات والمراكــز تركــز علــى مجــاالت وظيفيــة محــدودة أو منــاطق 
مع ططد وارططنلظ محــدودة والســيما القضــية الفلســطينية و ) إســرائيل ( ، كمــا هــو الحــال مــع 

(   Washington institute for Near East policy)  لسياسطة الرطر  األدنط 
، وال سـيما وانـه خصـص اأَلمريكـيلمراكـز المهمـة المـؤثرة علـى صـنع القـرار يعـد مـن ا الَّذي

عمله لمتابعة ما يجـري فـي الشـرق األوسـط والـدول العربيـة تحديـداذ، ويقـوم بدراسـة المصـالح 
ة بالمنطقــة ومــا يواجههــا مــن عقبــات، وكيفيــة تطــوير تلــك السياســة، يــنظم المعهــد اأَلمريكيــ

المســــؤولين والخبــــرا  واألكــــاديميين لمناقشــــة المســــتجدات مــــؤتمراذ ســــنوياذ يشــــارك فيــــه كبــــار 
( حلقــة نقاشـية طــوال العـام لــنفي 40اإلقليميـة وتأثيرهـا علــى المصـالح، كمــا يـنظم المركـز )

( وهـــو خبيـــر فـــي شـــؤون R. Satloff  (سطططاتلو   تروبطططر  الغـــرض، يتـــرأي المعهـــد )
ة، وهــو مقــدم برنــامج ) اأَلمريكيــالعربيــة وسياســة الواليــات المتحــدة   ســتراتيجيةالعالقــات اال

سياسططة ( الــذي تعرضــه قنــاة الحــرة الفضــائية، ومــن أشــهر مؤلفاتــه: "مططظ داخططل وارططنلظ 
مطظ عبطد اا الحسطيظ: األردظ تطل مرحلطة "، وكـذلك: "  الوسيات المتحدت تجاا اةسيمييظ

" مرطططاكل تطططل الاطططفة الرطططرقية: تحطططديات الواططط  الطططداخلل بطططاألردظ "، وكـــذلك: "  تحطططول
 .(  2)رها من المقاالت والبحوثوغي

                                                 

م األمريكية في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي : ( ينظر: موقع شبكة العمل  ووسائل اإلعال(1
www.mediatrahsporency.org  

موقع مركز ملف األهرام االستراتيجي، في  وما بعدها؛ 443، ص صالمصدر السابقليتل ، ((2
اتية ، على الرابط التالي : ستراتيجية في شبكة المعلومالدراسات السياسية واال

www.acpss.ahram.org.eg  
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(  csis )مركز الدراسات الستراتيجية والدوليطةخرى، مثـل في حين تعنى مؤسسات أ  
وأضــخم المراكــز  َأبــرز ة بصــورة خاصـة، ويعــد هــذا المركــز مـناأَلمريكيــبالسياسـة الخارجيــة 

 ة، ويضم مجموعة من البرامج المخصصة لكل منطقة من منـاطق العـالم ،اأَلمريكيالبحثية 
دوريططة ( باحــث وأداري، ويصــدر المركــز دوريــة فصــلية هــي ) 200يعمــل فيــه أكثــر مــن )
(، كمـا يـنظم المركـز العديـد   Washington Quarterly( ) وارطنلظ الربط  سطنوية 

ة وتوجهاتهـا، اأَلمريكيـمن الندوات والمؤتمرات لمناقشة مجمل القضايا التي تخـص السياسـة 
 . (1)سالميوال سيما مع العالمين العربي واإل

ــفضــالذ  منظمــات بوصــفهم مميَّــز ، تقــوم بعــض هــذه المؤسســات بــدور ا مــا ســبق عمَّ
 crisis – group ) ، كمجموعطة األزمطات الدوليطةغير حكوميـة ناشـطة فـي قضـايا معينـة

، ولعــل الهــدف (2)(، التــي تنتشــر لهــا شــبكة مــن المحللــين فــي األمــاكن الســاخنة حــول العــالم
حال ل السالم من منظور أمريكي بحت، وتقيـيم األوضـاع األساي من ذلك إدارة النزاعات وا 

جــل إيجــاد الحلــول لهــا، وكــذلك أَ هنــاك، ووضــع التوصــيات الخاصــة مــن  السياســية المنجــزة
 Americanلمع ططد الوسيططات المتحططدت للسططيم   أميركططاظ انتربرايططز (   الحــال بالنســبة 

Enterprise instit   المعطرو  بمختصطرا )usip ) ،عـده معهـداذ رسـمياذ يقـدم ل ب الَّـذي
مباشـرة ل ثـروة متناميـة مـن المعرفـة والكثيـرة فـي التقنيـات  اأَلمريكـيفـدرالياذ تابعـاذ للكـونكري 

ة علــى اإلدارة األفضــل لالزمــات الدوليــة المختلفــة، وخصــص اأَلمريكيــلكــي تســاعد القيــادة 
ومنهــا  هــذا المعهــد أقســام كافيــة عــن العــرب  والمســلمين، كمــا قــدم العديــد مــن المبــادرات،

ريترططارد كططاوزسريت  يشــرف عليهــا  الَّتــي(،  مبططادرت العططالم اةسططيملالمبــادرة المســماة ) 
(R.Kaozlaric  سفير الواليات المتحدة السـابق فـي أذربيجـان، وقـد ركـزت هـذه المبـادرة )

للعــراق  اأَلمريكــيعلــى قضــايا مهمــة فــي الشــرق منهــا، النــزاع العربــي اإلســرائيلي، والغــزو 
 .(3)المختلفة في جنوب وجنوب شرق آسيا والتطورات

                                                 

   www.csis.org( ينظر: موقع المركز في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي : 1(
 علوماتية على الرابط التالي :( للتفاصيل ينظر: موقع المجموعة في شبكة الم(2

www.intl-ceisis-group.org                                                                             

     

(3) Richand H. Solomon , " The u.s. in statute of peace : A Hands – on Approch 

to Resolving conflict " , u.s. Eprreign policy ayenda , op. cit.pp26-28.                                                                                                               
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ـــأَ  ا فيمـــا يخـــص المؤسســـات والمراكـــز التـــي تعنـــى بالـــدول العربيـــة فهـــي كثيـــرة جـــداذ مَّ
ق المتبعــة لتحقيـق ذلــك، ومنهـا علــى ســبيل ائــومتنوعـة مــن حيـث السياســات واألهـداف والطر 

ة يطاأَلمريك: مركز الدراسات العربيطة المعاصطرت تطل جامعطات جطور( تطاوظ بالعاصطمة المثال
 الَّـذي (Georgetown University's center for Arab studies)  وارطنلظ

وجد فيه البعض اتجاهاذ استشراقياذ معتدالذ تجاه العرب والمسـلمين تاريخيـاذ وحضـارياذ، ويشـير 
( إلـــى أن المركـــز وعلـــى  Hudson) فدسطططوظ بعـــض المحاضـــرين فيـــه، ومـــنهم الـــدكتور 

عطـا  فكـرة الرغم من الحمالت الموجهـة ضـده، س يواصـل بحوثـه للتعريـف بالـدول العربيـة وا 
ـواقــع مِ عنـه اقـرب إلـى ال ــا.ويهـدف (1)التقليديـة سـتراتيجيةا أنتجتـه بعـض الدراســات االمَّ ، َأيضذ

إلـــى دراســـة التـــأثيرات االجتماعيـــة والثقافيـــة واالقتصـــادية والسياســـية لتكنولوجيـــا االتصـــاالت 
يــة )االنترنــت( والبــث المباشــر عــن طريــق واإلعــالم المتقدمــة، مثــل شــبكة المعلومــات الدول

 .(2)األقمار الصناعية وانتشار الهواتف الخلوية وغيرها في البالد العربية
ـاومنهـا   Saban center for  )مركطز سطاباظ لسياسطة الرطر  األوسطل ، َأيضذ

Middle East policy )     ،يتضـمن مجـال دراسـته دائـرة  الَّـذيالتـابع لمعهـد بروكنغـز
ــاذ  2002قضــايا العالميــة الرئيســة، ويشــكل هــذا المركــز الــذي تأســي عــام واســعة مــن ال ركن

أساســـياذ مـــن معهـــد  بروكنغـــز، بمـــا يقدمـــه مـــن معلومـــات وتحلـــيالت تلبـــي حاجـــة ورغبـــات 
( 200وأكثـر مـن ) ا( باحثـذ140ل فـي المعهـد أكثـر مـن )ة، يعمـاأَلمريكيـالهيئات الحكومية 

ف مركز سابان بكونه المنتـدى الـرئيي للمناقشـات من الموظفين واإلداريين المعاونين، ويعر 
( الــذي عمــل   M. Indyk)  مططارتظ انططدي السياســية بالواليــات المتحــدة، ويــرأي المركــز 

 .Mســفيراذ للواليــات المتحــدة فــي إســرائيل، ومســاعداذ لــوزيرة الخارجيــة مــادلين اولبرايــت ) 

                                                 

( ينظر : هشام سالم " نظرة في مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون ودوره في (1
 . 2005تموز  9(، 4لقلب واشنطن " ، نشرة تقرير واشنطن العدد )إحضار العالم العربي 

 ( للتفاصيل عنه ينظر: موقعه في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي:(2
        www.ArabinFormationproject ,org. 
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Albright ان جـــز ذ كبيــراذ مـــن (، كمــا يـــدير مركــز ســاب2000-1997)  ي( مــا بــين عـــام
 .(1)ة تجاه العالم اإلسالمياأَلمريكيمشاريع معهد بروكنغز للسياسة 

 Center National instituteالمع د الطدولل للفكطر اةسطيمل    ومنها كذلك

of Islamic Thought )  والمعــروف بمختصــره  iiit )  وهــو مؤسســة أكاديميــة تبــدي
، 1981ي العامـــة ، تأســـي هـــذا المعهـــد فـــي عـــام اهتمامـــاذ واضـــحاذ بقضـــايا الفكـــر اإلســـالم

مجلطططة العلطططوم اسجتماعيطططة اةسطططيمية مجلـــة فصـــلية باســـم )  1984واصـــدر منـــذ عـــام  
اسططيميات (،كمــا يصــدر المعهــد مجلــة فصــلية باللغــة العربيــة تــدعى )   Ajissة اأَلمريكيطط
(   Middle East policy councilسياسطة الرطر  األوسطل   ، ومركـز (2)( المعرتطة

، ومقـره فــي العاصـمة واشـنطن، الــذي يركـز علــى الحـوار العــام ( MEPCوالمعطرو  بططط   
 . (3)والتفاهم وتفهم القضايا التي تؤثر في سياسة الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط

كمــا وجهــت بعــض المراكــز البحثيــة اهتماماتهــا تجــاه القضــايا االجتماعيــة والتربويــة 
 Nationalة العربيططة    اأَلمريكيططالمجلططا القططومل للعيقططات : ومنهـا علــى ســبيل المثــال

Councilor us- Arab Relations  )  وهـي منظمـة أمريكيـة ) غيـر رسـمية( كرسـت
مقابــل  –ين للعــرب والمســلمين عبــّر بــرامج النــاي اأَلمــريكيجهودهــا لتحســين معرفــة وتفهــم 

ــا، ومنهــا  (4)النــاي والبــرامج التربويــة  اةسططيمية   –ة اأَلمريكيططمجلططا العيقططات  ،َأيضذ

(Council on American-Islamic Relation   والمعطرو  بمختصطرا )Cair ) 
وقد كري هذا المركز لمحاولة تقديم منظـور إسـالمي حـول قضـايا ذات اهتمـام مشـترك مـع 

                                                 

 www.sabancenter,org( للتفاصيل ينظر: موقع سابان في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي : (1

تموز  16(، 5)هشام سالم ، مركز سابان بمعهد بروكنغز (؛ في نشرة تقرير واشنطن العدد )؛   
؛ حول موقف المعهد من القضايا العربية ينظر: العبادي،المصدر السابق، ص ص 2005
112-157 . 

( للتفاصيل عن المعهد ودورياته ينظر: موقعه في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي: (2
www.IIIT.org                                               

  www.MEpc.org( للتفاصيل ينظر: موقعه في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي:   3(

 لوماتية على الرابط التالي :( للتفاصيل ينظر : موقع المجلي في شبكة المع(4
           www.National councilon  u.s. Arab Relations . org. 
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مع ططططد ، وكــــذلك (1)، فــــي محاولــــة لتحســــين صــــورة اإلســــالم والمســــلميناأَلمريكــــيالجمهــــور 
( والمعطرو   Trans – Arab Research instituteالعربطل    األبحطا  عبطر العطالم

 1998ة فــــي عــــام اأَلمريكيــــوأنشــــ  هــــذا المعهــــد فــــي واليــــة ماشوســــيتي (،  TARIبططططط   
كمنظمـــة تعليميـــة غيـــر رســـمية، ويهـــدف إلـــى تقـــديم أبحـــاث مركـــزة وعامـــة لتحليـــل ومناقشـــة 

 . (2)د من الدول العربيةوتقديم مقترحات وتصورات مختلفة لالزمات التي تتعرض لها العدي
ـاومنها  (   Middle East studies Assoرابلة دراسطة الرطر  األوسطل   ،َأيضذ

( 50) مــن 1966، وقــد أنشــئت هــذه الرابطــة فــي عــام ( MESAوالمعططرو  بمختصططرا   
( عضـواذ ينتمـون إلـى 2600عضواذ أكاديمياذ، ثم وصـل عـدد أعضـائها اآلن إلـى أكثـر مـن )

جامعة ومؤسسة أمريكيـة وتتخـذ مـن جامعـة اريزونـا فـي جنـوب غـرب  (100ما يقرب من )
)  الرابلة أ . وليطام زارتمطاظمن تولى سكرتارية هذه  َأبرزالواليات المتحدة مقراذ لها، وكان 

A. W. Zartman مـن جامعـة نيويـورك، وقائمـة أعضـائها مليئـة بأسـما  وأسـاتذة عاشـوا )
وغيــرهم  سطامر رطحاتة وتططارو  مسطعودمثــال فـي فلسـطين وبعـض الــدول العربيـة األخـرى أ
ن يتولـون تقـديم البحـوث والدراسـات الَّـذية اأَلمريكيـمن العرب المقيمين فـي الواليـات المتحـدة 

ة وخارجهــا إلــى جانــب األســاتذة اأَلمريكيــوالمحاضــرات عــن المشــرق العربــي فــي الجامعــات 
الدوريطة ودوريات مثـل المتخصصين األمريكان واليهود، وللرابطة نشاطات مختلفة ونشرات 

 International Journal of Middle Eastالدوليطة لدراسطات الرططر  األوسطل  

studies)   ونرططرت ميسطا ) Bulletin MESA) وتعقـد الرابطـة العديـد مـن المـؤتمرات ،
سرائيل  .    (3)التي تؤكد على الشرق األوسط وا 

ر  األوسططططططل                      مع ططططططد الرططططططومــــــن المعاهــــــد التــــــي تركــــــز علــــــى الشــــــرق األوســــــط ، 
   Middle East institute )  ويتخـذ مـن واشـنطن العاصـمة  1946الـذي تأسـي عـام

قاعــدة لــه، ويــديره كثيــر مــن الدبلوماســيين الســابقين ممــن عملــوا بقســم الشــرق األدنــى بــوزارة 
                                                 

  www.CAIR.org(  للتفاصيل ينظر: موقعه في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي :        1(

  www.TAR.orgعلوماتية على الرابط التالي : ( للتفاصيل ينظر: موقع المعهد في شبكة الم2(
( أربعون عاماذ من دراسة الشرق األوسط "  MESA( للتفاصيل ينظر: محي عبد المبدي ، " ميسا ) (3

؛ موقع رابطة ميسا في شبكة  2006تشرين الثاني  25،  85تقرير واشنطن ، العدد ،نشرة 
 www.mesa.org ية على الرابط التالي :المعلومات
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الطاولــة ، ويعقــد هــذا المعهــد مــؤتمرات (1)ة ، ممــن لهــم خبــرة طويلــة فيــهاأَلمريكيــالخارجيــة 
سرائيل تحديداذ   .(2)المستديرة سنوياذ لمناقشة كل القضايا التي تهم الشرق األوسط وا 

عـن الشـرق األوسـط وتحسـين التفـاهم  اأَلمريكـييهدف المعهد إلى تثقيف المجتمـع   
بينــه وبـــين المجتمعـــات المختلفـــة وفـــق رؤيـــة شــاملة تأخـــذ باالعتبـــار طبيعـــة الحيـــاة والثقافـــة 

، وللمعهــد اهتمامــات أخــرى بالقضــايا العربيــة ومنهــا علــى (3)االقتصــادية المحليــة والعوامــل
ة الليبيططة تططل ىططل التفيططرات الحاليططة لسياسططية اأَلمريكيططاسفتمططام بالعيقططات ســبيل المثــال " 

( نائــب  (D.Mack ديفيططد مططا وقــد تــولى اإلشــراف علــى هــذه الدراســة  ليبيططا الخارجيططة  
 .(4)ابقة ونائب رئيي معهد الشرق األوسطة الساأَلمريكيمساعد وزيرة الخارجية 

 Carnegie Endowment forوتعـــد مؤسســـة كـــارنجي للســـالم الـــدولي ) 

international peace  لهـا برنامجهـا الخـاص  الَّتـية اأَلمريكيـالمؤسسـات  َأبـرز ( مـن
ـــاحثين ودبلوماســـيين  ـــرا  وب ـــة فيهـــا خب عـــن الشـــرق األوســـط، يتـــولى اإلشـــراف عليهـــا والكتاب

وهي تشـغل منصـب كبيـرة البـاحثين  ( (M.Ohtaoiماريانا اوتاو  مين أمثال أمريكان مه
بمشروع الديمقراطية وسيادة القانون بالمؤسسة، كما تدير برنامج الشرق األوسط ، كمـا إنهـا 

 ميرططيل داظمتخصصــة فــي دراســة مؤسســات الــدول فــي منــاطق النزاعــات. وتعمــل معهــا 
(M. Dan  كبيرة الباحثين ببرنامج الشر ) ق األوسط في المؤسسة وهـي رئيسـة تحريـر نشـرة

اإلصـالح العربـي التـي تخـتص فـي شــؤون الشـرق األوسـط ، وقـد عملـت ) دان ( سـابقاذ فــي 
وزارة الخارجيـــة والبيـــت األبـــيض، وهـــي تقـــدم المشـــورة للرؤســـا  المرشـــحين للرئاســـة ، وتقـــيم 

، وبـدأت المؤسسـة  اأَلمريكيالمؤسسة حلقات دراسية لتدريب األعضا  الجدد في الكونكري 
                                                 

( أمثال جورج كامب كايزر وكريستيان هيرتز وزير الخارجية األمريكي األسبق وكيرمت روزفلت ضابط (1
 االستخبارات األمريكية في الشرق األوسط اثنا  خمسينيات القرن الماضي وغيرهم . 

اتية على الرابط التالي :           (للتفاصيل عن بنية المعهد ينظر موقعه في شبكة المعلوم(2
www.Mideasti.org      

(هشام سالم ، " معهد الشرق األوسط بين نشرات الماضي وتحديات الحاضر " ، نشرة تقرير  واشنطن (3
ة الخارجية باسم الخفاجي، اثر المراكز الفكرية في السياس؛ 2005آب  20،  20 ،العدد

 وما بعدها . 41، ص  2009، السنة الثالثون،  369األمريكية، مجلة المستقبل العربي، العدد 
" ، نشرة  2005( هشام سالم ، " مصادر مراكز األبحاث األمريكية بخصوص قضايا العرب عام (4

  . 2005كانون أول  31،  31واشنطن ، العدد تقرير 
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ــاللغتين العربيــة واالنكليزيــة  ناتططذت أورا  كططارنجل للرططر  األوسططلمــؤخراذ فــي إصــدار "  " ب
األحداث واآلرا  في عملية التطـور السياسـي فـي الـدول العربيـة، كمـا  َأبرز تتناول فيها الَّتي

تطل  برنطام  نرطر الديمقراليطةتتولى المؤسسة مشاريع تخص العرب والمسـلمين، كشـروع ) 
دسطططتور العطططرا  (، كمــا كـــان لهـــذه المؤسســـة دورهــا الواضـــح فـــي صــياغة ) الطططدول العربيطططة

 .(1) 2003للعراق عام  اأَلمريكي( الذي وضع بعد الغزو  الحالل

ـاومنها     الممولـة مـن الدولـة لغـرض  ( FERDC، مركز البحطو  والتنميطة   َأيضذ
ولها العديد من الدراسـات الممولـة  البحث في األمور التنموية واالقتصادية للشرق األوسط ،

 .(2)ةاأَلمريكيوزارة الدفاع  من
 (Heritage Foundation ة   فيرتطا( (  اأَلمريكيطمؤسسطة التطرا  كما أعدت 

"  مف ططوم الحريططة تططل اةسططيممشــروعاذ اســتمر لمــدة طويلــة لــم يــتم الكشــف عنــه ، بعنــوان " 
  فهــوم الغربــي للحريــة والمشــروع بعنــوان : لمعرفــة فيمــا إذا كــان هــذا المفهــوم ينســجم مــع الم

 (  concepts liberty in Islam Exploringاكترطا  الحريطة تطل اةسطيم     
تشـــغل مـــديرة معهـــد  الَّتـــي(  Kim R. Holmisاشـــرف عليـــه كـــيم . أر . هولمــــيي ) 

 . (3)الدراسات الدولية بمؤسسة التراث )هيرتاج (
اهتمامـــاذ واضـــحاذ بمـــا يســـمى  ( Rand مؤسسطططة رانطططد  فـــي اإلطـــار نفســـه، أبـــدت 

( سنة وتقـوم وبمسـاعدة المسـؤولين والدبلوماسـيين 30باإلرهاب والجماعات اإلرهابية ولمدة )
ــــل شــــامل للتصــــدي لمــــن يســــمونهم )  ــــديها بتطــــوير أســــاليب تحلي بالجماعططططات والبــــاحثين ل

يحفططزفم ، .. فططم ارفططابيوظ وكيطط  يعملططوظ ومططا الططذ  ( عبــّر فهــم أفضــل لمــن "  اةرفابيططة
" ، كمـا أعـدت هـذه المؤسسـة  وما الطذ  يمكطظ عملطم لمنط  زيطادت عطدد الملتحقطيظ ب طم ..

                                                 

 سة كارنجي في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي : ( للتفاصيل ينظر : موقع مؤس(1
www.cararnegieendowment.org/program/arabic . 

 ( للتفاصيل عن هذا المركز ينظر: موقعه في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي :(2
www.EweDc.org.    

 (ي نظر نص المشروع في موقع مؤسسة هيرتاج في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي :(3
www.heritage.org.  
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صــفحة تــولى اإلشــراف عليهــا  99دراســـة  موســعة عــن مــا يســمى )باإلرهــاب ( مكونــة مــن 
 . (1)األعضا  البارزين في المؤسسة  َأبرزحد أَ ( P. Davidsبول ديفيدي ) 

ــــــــــــــاوهنـــــــــــــاك  الجديططططططططططططططد                                       اأَلمريكططططططططططططططلمركطططططططططططططز مرططططططططططططططروق العصططططططططططططططر ،  َأيضذ
  century NewAmerican )  برئاســــــة ولــــــيم كريســــــتول              1997الــــــذي تأســــــي عــــــام
 (W.Kristoll  َوهذا المركز معروف عالمياذ بأ ،)حـد ممثلـي تيـار المحـافظين الجـدد ، أَ ه نَّـ

 -2000)  بططو  اسبططظرئيي وقــد تــولى قســم كبيــر مــن أعضــائه مراكــز مهمــة فــي إدارة الــ
 .D)  ودي  ترطينل( وزير الدفاع ،    D.Rumsfeld)  دونالد رامسفيلد( أمثال  2008

Cheney  األســـبق، وكـــان لهـــذا المركـــز نشـــاطات عديـــدة منهـــا  اأَلمريكـــي( نائـــب الـــرئيي
كـانون الثـاني  26( فـي (B.Clintonالرسالة الشهيرة التي أرسلها إلى الـرئيي بيـل كلنتـون 

ــالعراق.  1998 عــام ة باتجــاه اأَلمريكيــدعــت إلــى ضــرورة تغييــر السياســة  الَّتــيوالخاصــة ب
اعتمـدت كمشـروع  الَّتـياعتماد سياسة تغيير النظام الحاكم فـي العـراق عّبـر القـوة العسـكرية 

ة فــي زمــن اأَلمريكيــاإلدارة  ( مــن مرططروق تحريططر العططرا باســم ) اأَلمريكــيفــي الكــونكري 
 . (2)الرئيي كلنتون

ومــن المراكــز األخــرى التــي تســعى لتشــويه صــورة العــرب والمســلمين وزيــادة قتامتهــا 
الـذي  مع د الدراسات الي وديطة تطل جامعطة برنسطتوظأيلول ، كان  11والسيما بعد أحداث 

الــذي تفــر  للكتابــة عــن  برنططارد لططويا اأَلمريكــييتــولى اإلشــراف عليــه وتوجيهــه المستشــرق 
ية فــــي اإلســــالم ، واإلســــالم والغــــرب، وصــــياغة المشــــرق العــــرب واإلســــالم واللغــــة السياســــ

ااإلسالمي  الجديد، ويعمل  إلعداد جيل من المستشرقين والسياسيين اليهـود األمريكـان  َأيضذ
يســيرون علــى نفــي المــنهج والمنــوال فــي معــاداة العــرب والمســلمين متخــذاذ مــن قضــية أمتــه 

ـاأَ وقومه اليهود قضـية أساسـية، وبيـنهم  ـاذي اتجـه هـو اآلخـر اسـيوز بنـو الـ يضذ لدراسـة  َأيضذ
اإلســالم المعاصــر والحركــات اإلســالمية المعاصــرة ، ويقــيم عالقــات مباشــرة مــع العديــد مــن 

                                                 

 على الرابط التالي :(يمكن االطالع على هذه الدراسة في موقع مؤسسة راند في الشبكة المعلوماتية (1
www.rand.org/publications/mr/m/R 1619.  

 (للتفاصيل عن هذا المركز ودوره ينظر: موقعه في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي :(2
ww.Newamericancentury.org.   
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الت ديطد اةسطيمل  زعمائهم وجمعياتهم لكي يدرسها عن قرب ويقوم بالكتابة عنهـا ككتـاب "
 .   (1)" وغيرهم أسلورت أم حقيقة

 المعاصر: اأَلمريكلخصاآلص اسستررا   -
التــي ميــزت االستشــراق  الخصططاآلصا ســبق، لعلــي اســتطيع تأشــير مجموعــة مــن ممــ
 Thinkة المعروفــة بـــ) اأَلمريكيــالمعاصــر عبــّر اعتمــاده علــى المراكــز البحثيــة  اأَلمريكــي

Tanks   )يمكن إجمالها على النحو اآلتي :  الَّتي 
ل السعل سسطتقلاب اللاقطات البرطرية وبمختلط  اسختصاصطات لخدمطة األمطظ القطوم -

عبطططرال اسسترطططرا  ، تعملطططت علططط  اسطططتقدام واسطططتخدام وتوىيططط  العديطططد مطططظ  مريكطططلاألَ 
المسترطططرقيظ األوربيطططيظ والعطططرب والمسطططلميظ و يطططرفم ، لطططدعم الدراسطططات الخاصطططة بطططدول 
الرر  والدول العربية بصورت خاصة، وكاظ مظ بيظ فؤس  تيليب حتطل وجطور( حطورانل 

و  وجططططور( مقدسططططل وحسططططظ مدرسططططل سططططعيد ورططططارل عيسططططا دوألبططططرت حططططورانل وادوار 
 . (2 و يرفم

اسطططتمرار األفطططدا  واألنرطططلة التبرطططيرية تطططل الطططر مختلفطططة ، اثطططر التقطططا  مصطططلحة  -
المبرريظ م  أفدا  اسستعمار وتوج اتم تمكظ ل م واعتمد علي م تل بسطل نفطوذا تطل 

فؤس  الدكتور سيسن  وجيما كانتيظ وصموآليل زويمر وتيليطب  َأبرزالرر ، ولعل مظ 
 .  (3 قلا

اعتبططرت عاآلقططاا جططدياا تططل لريطط  بسططل  الَّتططلالعنايططة الفاآلقططة   بالىططافرت اةسططيمية (،  -
ة الحكوميططة واةسططتراتيجوجزآلية، خاصططة، اأَلمريكيطط، لططذل  أولتططم الططدواآلر  اأَلمريكططلالنفططوذ 

                                                 

  . 10-1ماد ، المصدر السابق ؛ طرشي ، المصدر السابق ، ص ص ( للتفاصيل ينظر : ح(1
؛ السباعي، االستشراق .. ،ص  109-93عبد القادر، المصدر السابق ، ص ص للتفاصيل ينظر:  ((2

اشرف بدر،"االيدولوجيا الصهيونية والغرب رحلة التوظيف من االستشراق الى  ؛ 38-15ص 
 .113-67،صص2019،ربيع18ية ،العدداالسالموفوبيا"، مجلة دراسات استشراق

إبراهيم عبدالكريم ،االستشراق وأبحاث ؛ وللتفاصيل ينظر:  70-63غران، المصدر السابق، ص ص  ((3
 25، ص1992الصراع لدى إسرائيل،  دار الجيل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطينية، عمان،

  .    9، ص1992 وما بعدها.
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ونىرت الي ا عل  ان ا مزاحم قو  يجب اجتثاثم أو الحد منم، تطل الطار مطا أللط  عليطم 
 .  (1 محاربة اةرفاب (بمصلل     

السطططعل لدراسطططة الرطططر  دراسطططة دقيقطططة ومتخصصطططة لكطططل مفطططردت وجزآليطططة، سياسطططياا  -
واجتماعيططاا وثقاتيططاا واقتصططادياا، الطط  جانططب دراسططة لبيعططة العيقططات القاآلمططة بططيظ رططعوب 
الرر  ومجتمعاتم والعيقات القاآلمطة تيمطا بين طا ولبيعطة المرطاكل الكامنطة تي طا، ومطد  

ريعة اةسيمية وجدوافا للرعوب اةسطيمية والعربيطة ، كمطا تناولطت الطدواآلر صيحية الر
ة بالدرا والتحليل كل عناصر القوت والاع  والفرقطة والخطي  تطل اأَلمريكياسسترراقية 

المجتمعططات الرططرقية، والعربيططة واةسططيمية برططكل خططاص، وسططعت لترططجي  كططل مططا يططؤثر 
سطي  الخطي  والرطقا  بين مطا تحقيقطاا للمصطلحة عل  فطذا العيقطة سطلبياا ويطؤد  الط  تو 

ة العليطططا، تطططل الطططار الطططدعوت لترطططجي    الديمقراليطططة التحرريطططة ( اأَلمريكيطططاسسطططتعمارية 
وحماية األقليات وحقو  المطرأت وتحررفطا ومطا الط  ذلط  مطظ األفطدا  التطل تخفطل وراآل طا 

 .( 2 لرت عل  العالمة تل ال يمنة والسياأَلمريكياألفدا  الحقيقية للوسيات المتحدت 
السططعل لتحقيطط  التفططو    اةسططراآليلل ( وعلطط  مختلطط  الصططعد، علطط  حسططاب العططرب  -

والمسلميظ عبرال دراسة كل ما مطظ رطأنم تحقيط  ذلط ، ولطذل  اسطتعانت الوسيطات المتحطدت 
وباطططفل وتوجيطططم مطططظ اللطططوبل الصططط يونل المتنفطططذ تي طططا، بأسطططاتذت متخصصطططيظ ي طططود 

متحططدت ل ططذا الفططر ، وتططم التعامططل مع ططم وفططم تططل جططامعت م   اسططتقدموا الطط  الوسيططات ال
الطذ     N.Sfran )الجامعات اةسطراآليلية نفسط ا (، كمطا فطو الحطال مط  نطدا  سطفراظ  

، 1985رفل منصب مدير مركز دراسات الرر  األوسطل تطل جامعطة فارتطارد الط  عطام 
األسططاتذت تططل ة ومجموعططة مططظ اأَلمريكيططوكططاظ لنططدا  فططذا صططيت قويططة مطط  المخططابرات 

                                                 

اهتمامات الواليات المتحدة بصورة عامة والمراكز البحثية بصورة خاصة حول الظاهرة اإلسالمية و  ((1
؛ www.ForeignAffairs.com ( على الرابط التالي : Foreign Affairsينظر : مجلة  )

  وما بعدها .  25مطبقاني ، بحوث في االستشراق ، ص ص 
واشنطن لشؤون الشرق األدنى، ( هناك شواهد عديدة على هذا التوجه ومنه على سبيل المثال : معهد (2

 في موقعه في شبكة المعلوماتية ) االنترنت ( على الرابط التالي :
 www.washingtonistitute.org/Template101.php2portal=ar  المصدر الخفاجي، ؛

 وما بعدها.    41ص  السابق،
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( آس  دوسر تطل مقابطل تطألي  107 اسراآليل(، وتلقط  لقطا  ذلط  أمطوال كبيطرت وصطلت   
كتططاب عططظ المملكططة العربيططة السططعودية، تاططيا عططظ التعططاوظ الوثيطط  مطط  عططدد كبيططر مططظ 

ظ يستفاد من م تل رتد مراكطز البحطو  والمعلومطات الَّذياألساتذت الزاآلريظ   مظ اسراآليل ( 
 .( 1 لبحو  حول العرب والمسلميظبالعديد مظ ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، ص  1992الكريم، االستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل ، دار الجليل ،  عمان ، ( إبراهيم عبد (1
 وما  25

 بعدها ؛ سهيلة زين العابدين حماد ، " االستشراق الجديد " منشور في موقع ملتقى الطالب السعوديين في 
 بريطانيا في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي : 

www.saudistudents.org/vb/archive/index.php. 
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 خاتمة واستنتاجات:-
ة المعنيــة بالشــرق إلــى إعــادة وهيكليــة اأَلمريكيـعلـى هــذا األســاي اتجهــت الــدوائر    

البحـــوث االستشـــراقية، وذلـــك علـــى نطـــاق التعلـــيم والجامعـــات والمعاهـــد العليـــا ذات العالقـــة 
اليب وعناوين جديدة مثـل السوسـيولوجيا وعلـم وبدأت تغيير مناهج التعليم لدراسة الشرق بأس

ـــنفي واإلدارة والسياســـة واالقتصـــاد، فاتفقـــت هـــذه  ـــم ال ـــاريص وعل ـــا والت األفكـــار واالنثروبولوجي
الســـلوكية الجديـــدة لالستشـــراق مـــع المصـــالح الغربيـــة وأطماعهـــا مـــن جهـــة، كمـــا اتفقـــت مـــع 

هــــات الكثيــــر مــــن المفكــــرين الثقافــــة والــــدوائر الفكريــــة والعلمانيــــة التــــي ســــيطرت علــــى توجي
، منهــا علــى اتضــحت فــي واجهــات عديــدة ومختلفــة الَّتــيوالسياســيين والمستشــرقين الغــربيين 

ة ووســـائل اإلعـــالم المختلفـــة والصـــحافة ودور النشـــر، اأَلمريكيـــســـبيل المثـــال إنتـــاج األفـــالم 
ـــــد مـــــن المراكـــــز ذلك شـــــبكة المعلومـــــات الدوليـــــة ) اإلِ وكـــــ ـــــي يســـــتخدمها العدي ـــــت ( الت نترن
 .  ة لترويج أفكارها والتعبير عنها وغيرها من الواجهات األخرىاأَلمريكي ستراتيجيةاال

هـا وأهمهـا علـى اإلطـالق المراكـز البحثيـة التـي تعـرف  بــ) فكـر ورأي َأبرز كـان مـن  
Think Tanks   التـي قـدمت وال زالـت تقـدم العديـد مـن الـرؤى واألبحـاث واألفكـار حـول )

ألقــــت بضـــاللها الواضـــحة علــــى رســـم سياســــات اإلدارات  الَّتـــيالشـــرق وشـــعوبه ومشــــاكله، 
ة كقـوى عظمـى اثـر انتهـا  اأَلمريكيـة المختلفة، ال سيما بعد تفـرد الواليـات المتحـدة اأَلمريكي

الحرب الباردة، وقيادتها التكتل العالمي لمواجهة ما أسمته بـ ) الدول المارقـة( و) األصـولية 
 ب على ) اإلرهاب ( .اإلسالمية ( أو ما اصطلحت عليه بالحر 

كمـــا أدى غيـــاب مراكـــز االستشـــراق التقليديـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة إلـــى ظهـــور دور       
( وال ســيما المراكــز الخاصــة بالشــرق والشــرق األوســط Think Tanksالمراكــز البحثيــة )

تحديـداذ أو المراكـز ذات التوجهــات البحثيـة اإلقليميــة أو التـي تخــتص ببلـد معــين مثـل مركــز 
مـن  (1)لبحوث اإليرانية أو مركز البحوث اليابانية أو التركية أو الصـينية أو اليمنيـة وغيرهـاا

( التــي تلعــب وال تــزال ، دوراذ واضــحاذ ومــؤثراذ فــي    Think Tanksالمؤسســات البحثيــة )
 ة تجاه العرب والمسلمين وقضاياهم المصيرية .اأَلمريكيالسياسة 

                                                 
(1(Richard N. Haass . " Think Tanks and u.s. Foreign policy : Apolicy – maker's  

perspective " . u.s. Foreign policy Agenda . Vol 7 . November . 2002. pp 5-8 . 
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يهـدف  الَّـذيالمعاصـر ،  اأَلمريكيخدمة االستشراق  وهي في إطارها العام تصب في     
ة اأَلمريكيـإلى احتوا  العرب والمسلمين وتوجيههم الوجهة الخاصة التـي تنسـجم ومصـالحهم 

العليا، دون أي اعتبار لمشاعر العرب والمسلمين وآمـالهم وطموحـاتهم وحقـوقهم، فـي إطـار 
رديــة جديــدة وتســمى بأســما  مســعى أمريكــي واضــح للحفــاظ علــى النفــوذ االســتعماري فــي أ

ـــى اإلرهـــاب  ـــة كبيـــرة ، والحـــرب عل ـــارات والعـــالم قري ـــدة كالعولمـــة والشـــركات العـــابرة للق جدي
والـدول المارقــة ، ومــا إلـى ذلــك مــن مسـميات ومصــطلحات تصــب فـي النهايــة فــي مصــلحة 

هـــا هـــا ال تخـــرج عـــن إطار نَّ كمـــا أَ  ، وأخيـــراذ ة وبعـــض حلفائهـــا أوالذ اأَلمريكيـــالواليـــات المتحـــدة 
المعاصر الذي ال زال يجـد نفسـه يجهـل الكثيـر عـن  اأَلمريكياألساسي أال وهو االستشراق 

مـــام تفـــوق الشـــرق أَ  االشـــرق الـــذي فيـــه مـــا يثيـــر فضـــوله البحثـــي ، كمـــا يجـــد نفســـه عـــاجزذ 
 الرغم مما وصلت إليه الحضارة الغربية من تطور وحضارة .  علىبحضارته وتراثه عليه 
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The American Research Centers 

Its Connection to Contemporary Orientalism 

Thaker  MuheAlddin Abdullah 

  

Abstract 

         American Orientalism went through two phases: the first in 

the long historical period extending between American 

independence in 1783 and World War II, and it is called the stage of 

traditional American Orientalism, as it is dominated by a religious 

character without neglecting colonial and political ambitions. The 

second stage, known as the stage of contemporary Orientalism, 

began since The end of World War II until now, and it was 

characterized by focusing on the political aspects without 

abandoning other traditional Orientalist topics, and the research 

centers known as (Think Tanks) were the best who helped in these 

programs and provided them with a helping hand along with the 

institutes and special departments in American universities. This 

research illustrates this through the following axes: 

- The evolution of the role of American institutions and research 

centers known as (Think Tanks:) 

The reasons for its emergence, and the desired benefits: 

- The role of think tanks in American Orientalism:. 

        Key words: United States of America,research centers( Think 

Tanks ), Orientalism, Arab countries. 
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