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غيةر الربحيةةو والسةماه لهةا بممارسةة      الخاصةة  إن من مميزات المجتمع األمريكي إقامةة المسسسةات   

ائمين عليها والتةروي  للقاةايا التةي    تستهدف التعبير عن أفكار القواجتماعية نشاطات بحثية وإعالمية 

وهذا جعل بإمكان التيارات الفكرية واألقليات العرقية الدخول مجال صنع وتوجيه السياسات . بها تسمن

. العامةو وذلك بالقدر الذي يتناسب مةع إمكانياتهةا الماليةة والبشةريةو وأهميتهةا ادقتصةادية واإلعالميةة       

تقةو  بةدور أساسةي فةي صةنع وتوجيةه       التةي  مقدمة المسسسات في  مراكز البحوث والدراساتتعتبر و

عامةة  السياسةات ال  نشةاطاتها مةن خةالل متابعةة     تلةك المسسسةات  تمةار   و .أمريكا الخارجيةة  اتسياس

تلةك المسسسةات تتمتةع     وحيةث أن . و وتقيي  برامجها وانجازاتهاو واقتراه برام  وسياسات بديلةللدولة

 المتاحةة إليصةال ارائهةا ومقترحاتهةا    وا  مختلةف الوسةائل المشةروعة    باسةتخد  و فإنها تقو بادستقاللية

وبالرغ  مةن أنهةا د تمثةل رأي     .و والمساهمة في تشكيل الرأي العا للجهات المشاركة في صنع القرار

إعةاد  تشةكيل رأي تلةك األغلبيةة بمةا يتفةج مةع وجهةة         عمل باستمرار علة   ت إد أنهااألغلبية الشعبيةو 

  .لخاص لمصالح أمريكا الحيويةنظرها وفهمها ا

اتجهت الحكومة األمريكية منذ ميالدها إل  ادستعانة بالخبرات البشرية المتواجد  خارج األطر  

لةذلك  . يسةتحوذ علة  خةدمات أفاةل العقةول المتةوفر  فةي الةبالد         الرسمية وذلك دن القطاع الخةاص 

اروريات دستكمال بناء أجهز  الدولةو أصبحت عملية ادستعانة بالمسسسات البحثية الخاصة إحدى ال

فيها مةن علمةاء    العاملينورس  السياسات العامةو وادستفاد  من خبرات ومعارف المسسسات البحثية و

 ا رقابةةو وقنة   ا وأدمعرفةةو  و ومةع الةزمن أصةبحت تلةك المسسسةات مصةدر خبةر         .ومثقفين وباحثين

إذ بينمةا  . تغااةي عةن دورهةا فةي الحيةا  المجتمعيةة      ل  يعد باإلمكان إهمالها أو مةن الحكمةة ال   يةإعالم

و أصةبح الفكةر والمفكةرون أدا  هامةة مةن      سياسةيين قةاد  ال أصبحت المسسسات الفكرية مصدر إلهةا  لل 

وبسبب ثرائها من الناحية الفكريةةو أصةبح يطلةج عليهةا     . أدوات التأثير في مواقف وتوجهات الجماهير

 .Think Tanks" بنوك التفكير"اس  

مةن خةالل إرسةاء     توجيةه القةرار السياسةي   و  مراكز البحةوث والدراسةات بالمشةاركة فةي     تق 

وتشةمل نشةاطات تلةك المراكةز     . األس  الفكرية والعقائديةة والفلسةفية للبةرام  والسياسةات الرئيسةية     



 و وتقيةي  السياسةات القائمةةو وتقةدي  المشةور      ت العالميةة بالتطورا والتنبسإجراء الدراسات األكاديميةو 

من أمثلة ذلك وقوف . مع رسيتها الفلسفيةللسياسيينو والوقوف اد السياسات والبرام  التي د تتوافج 

دعوتةه  و هةاملتون بشةأن العةراج   -بيكةر  المحافظة اد معظ  ما جاء فةي تقريةر  اليمينية مراكز البحوث 

مراكةز البحةوث    وقةوف و واإلسةرائيلية -للحوار مع سورية وإيران وإعاد  تنشيط عملية السال  العربيةة 

وهنةاك قاةايا تتفةج عليهةا مراكةز البحةوث       . اللبرالية اد زياد  أعداد القةوات األمريكيةة فةي العةراج    

  .إلسرائيلالمطلج األمريكي دع  الاللبراليةو أهمها والمحافظة 

مركةزو إد   0011عل  الرغ  من أن عدد مراكز البحوث والدراسات في أمريكا يقدر بحوالي 

تعتبر أه  المراكز  مركزاو 001و والتي يبلغ عددها حوالي متواجد  في العاصمة واشنطنأن المراكز ال

إلة  كةون العاصةمة    ويعود السةبب فةي ذلةك    . وأكثرها تأثيرا في صنع وتوجيه سياسة أمريكا الخارجية

الاةغط السياسةي والمصةالح     منظمةات مكاتةب جميةع   و وكل مراكز صةنع القةرار السياسةي    تستايف

العديةةد مةةن النقابةةات ومراكةةز  و  الشةةركات العاملةةة فةةي مجةةال الصةةناعات الحربيةةة ومعظةة والخاصةةة

وجميع  والتي تزود الوسائل اإلعالمية بالمواد اإلخبارية المعلوماتوأه  مصادر  ووالمسسسات الخيرية

التي تحت  السياسية األمريكية  كما تعود كذلك إل  تقاليد .ومعظ  المسسسات الدولية والسفارات األجنبية

في مناصةب سياسةية وقاةائية وإداريةة هامةةو مةن        شخص 0111قيا  كل رئي  جديد بتعيين حوالي 

تعيين من الوزراء ونواب الوزراء ومساعدي وزراء وموظفين في البيت األبيضو و 011بينه  حوالي 

. لقاايا الهامةدراسة ا تتول كسفراء وقاا  ومستشارين وأعااء في لجان العمل المختلفة التي  البقية

وتأتي غالبية هسدء في العاد  من بنوك التفكير ومكاتب المحاما  والمكاتةب ادستشةارية المتواجةد  فةي     

وباحتالل الطاق  الجديد للمناصب الحكومية الهامة تتجه غالبية أعااء الطاق  القدي  إل  بنوك . العاصمة

وهذا . شاغر  أصبحتو  بشغل المناصب التي التفكير ومكاتب المحاما  والمكاتب ادستشارية حيث تق

يعني أن بنوك التفكير وغيرها من مسسسات تقو  في الواقع بادحتفاظو وبشكل دائ و بحكومة ظل لديها 

. مةن أجةل الوصةول إلة  السةلطة      الةدءوب من الخبر  والطموه ما يسهلها إلدار  الحك و ويدفعها للعمل 

و ونقةد سياسةاتها  دهةا خةارج السةلطة بمراقبةة أعمةال الحكومةة       وجو أثناء الخبرات البشريةولذلك تقو  

واقتراه البرام  والسياسات البديلةو ونشر الكتب والدراسات التي تعك  ووجهةة نظرهةاو والمشةاركة    

 .بهدف الوصول مجددا للسلطة في الحمالت ادنتخابية التي د تتوقف

. ر إلنتاج المعرفة والحصول عل  القو إن اإليمان بأن المعرفة قو و كان وراء إنشاء بنوك تفكي

الدوليةة وتحليلهةا بعيةدا عةن ادرتباطةات      والسياسةة  التطةورات  وبسبب قدر  تلك البنةوك علة  متابعةة    

هةا  الوظيفية ووجهة النظر الرسميةو أصبحت تلك المراكز أكثر األجهز  قدر  عل  إنتاج المعرفةة وأحق 



عمو و يمكن تلخيص المها  الرئيسةية التةي تقةو  بهةا     وعل  ال. في الحصول عل  نصيب وافر من القو 

 :صنع وتوجيه السياسة الخارجية في النقاط التالية في مجالبنوك التفكير 

 .التاريخي والسياسي السلي  إطارهاتقيي  السياسات السابقة وواعها في  .0

ها تحديد اآلثار بعيةد  المةدى للسياسةات المتبعةة علة  مصةالح أمريكةا الوطنيةة ومصةداقيت          .2

 .ومكانتها عل  الساحة الدولية

واآلراء الجديد  واقتراه السياسات البديلةو خاصة خةالل الفتةر  التةي تسةبج      األفكارطره  .3

 .باشر  انتقال السلطة من إدار  ألخرىم

تقدي  المشور  لمسسسات الدولة ورجالهاو أحيانا بنةاء علة  رغبةة تلةك المسسسةاتو وفةي        .4

 .من البنوك وقياداتها الفكرية الغالب بناء عل  مبادرات ذاتية

 .تزويد اإلدارات المتتابعة بالخبراء المدربين .0

 . تدريب جيل جديد من القيادات الفكرية والسياسية ليكون جاهزا لتسل  مقاليد الحك  .6

التأثير في الرأي العا  وصانع القرار السياسي من خالل عقد الندوات والمستمراتو ونشةر   .0

النشةةرات والتقةةارير الدوريةةةو وإعةةداد البةةرام  اإلذاعيةةة    وإصةةدارالدراسةةات والكتةةبو 

 .التلفزيونية

 .تحليل األحداثو خاصة في أوقات األزماتلإمداد وسائل اإلعال  بالخبراء  .8

القيا  أحيانا بإجراء اتصادت سرية مع جهات أجنبيةة لحسةاب الحكومةة األمريكيةة العمةل       .9

 .لحساسةعل  ج  نبض الغير قبل طره المبادرات السياسة ا

العمل عل  بلور  مصالح ومواقف األمة المشتركة وتجسيد ذاكرتها الجماعيةة وتنميةة     .01

  .قدراتها التراكمية في مجال الفكر والسياسة وادقتصاد واإلعال 
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