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    Think Tanks    
     

  
  
  
  

     األستاذ
  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   أ"    ساعدم أستاذ

  -تيارت جامعة  -
  

  : ملخص
رى بوضوح أن مؤسسات ومراكز البحث إن املتتبع للمشهد السياسي األمريكي وطبيعة صناعة القرار فيه ي     

والتفكري أصبحت جزء ال يتجزأ من منظومة صناعة القرار األمريكي، فمن بني العديد من املؤثرات يربز الدور الكبري الذي 
تلعبه مراكز البحث والتفكري يف صناعة اإلسرتاتيجية األمريكية لألمن القومي، فظهور مراكز البحث والتفكري كالعب مهم 

موعة املنظمة من املؤسسات يف بيئة صنع يف  جمتمع صانعي اإلسرتاتيجية األمريكية يدلنا على مدى تأثري هذه ا
من بني العديد من اجلهات اليت متارس التأثري يف صياغة :" ويف هذا السياق يقول ريتشارد هاس. اإلسرتاتيجية األمريكية

ويتجلى تأثري هذه املراكز ." راسة السياسات األكثر أمهية واألقل حظوةالسياسة اخلارجية األمريكية، تعد مراكز البحث ود
على توجهات التفكري اإلسرتاتيجي األمريكي اجتاه الصني يف تيارين اثنني مها تيار االحتواء الذي يدعو صراحة إىل إسقاط 

ديد إسرتاتيجي للواليات امل تحدة، يف مقابل تيار االرتباط الذي يدعو إسرتاتيجية احلرب الباردة على الصني باعتبارها متثل 
إىل الدمج الناعم للصني يف املؤسسات الدولية وآليات العمل اجلماعي لكبح أي طموحات للصني تستهدف قواعد النظام 

  .  الدويل القائم
    

Abstract: 

    Think Tanks as an important player in society of american strategy for the 
homeland security signify to what extant this organized group of institutes influence 
on the environment of making america strategy . In this context Richard Haass said:" 
The research center and Policy Stady become the most important and the less 
estimation." The effect of Think Tanks On the Directions –Orientations- of America 
Strategy Thinking award China apears in two strategies. The First is called the 
Containment strategy the apply the cold war strategy on china because it threaters to 
become a bigger power in the world agains to US. Frome the other side the second is 
called the Engagement strategy that support the boff integration of china in 
international institutions group work to stop any china ambtion that aim the basics of 
international onal actual regime. 
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  مقدمة

بـــ      عليھ يطلق ما أو والتفك بحاث مراكز املجتمعThink Tanksعد سمات أبرز من

املتحدة الواليات القرار صنع مراكز ع مباشر وغ مباشر تأث من ا ل ملا ي مر والسيا ي املد

الع القرن مطلع مع املراكز ذه وجود إ اجة ا شأت وقد كية، للتطوراتمر يجة ن ن شر

املستحدثة القضايا من العديد بروز ا ع أسفر وال املتحدة الواليات ا د ش ال ارجية وا الداخلية

إ اجة ا دفعت وقد ، وإبدا عل ل ش ا لدراس ومؤسسات مراكز استحداث استلزمت ال

املرا ذه لنمو املتحدة الواليات داخل صبة ا ئة الب اتوافر نظام طبيعة ا رأس وع واملؤسسات كز

من العديد بدخول سمح ما ة، والالمركز السلطات ن ب الفصل مبدأ ع يقوم الذي السيا

النظام داخل ا شيط وت ديدة ا املجتمعية ال. الفواعل بحاث مراكز ز ت الفواعل ذه ن ب ومن

استجابة جاءت وال اتي س بالتفك املعلوماتع إ املحدودة غ القرار صا اجة

ة يو ا داف تتحدد خاللھ من الذي اتي س القرار بصناعة املرتبطة املنتظمة والتحليالت

وفقا داف ذه تحقيق يتم خاللھ من الذي العمل أسلوب تحديد ثم ومن للدولة، العليا

الوال  وأن سيما ا تطبيق وكيفية م التصورا م دة فر دولية امات بال ترتبط املتحدة يات

العالم و ة والعسكر قتصادية و السياسية ة القوّ مركز ا باعتبار ا املركز. ونطاق ذا أن إال

ى ك ة وقوّ ة ج من عظ ة آسيو ة كقوّ ع السر الصي الصعود ظل اجع بال دد م املتّم الدو

أخر  ة ج من   . ى عامليا

العالم    السيا ا نفوذ وتزايد ع السر والعسكري قتصادي ن الص صعود مسألة إن

الواليات داخل ال وال النقاش أبواب بفتح ل ّ العالم، اقتصاد م أ ي ثا مرتبة ا وتبوء

امل ع فاظ ا دف امح ا الصي ن التن ذا مع التعامل كيفية عن كية مر الدوليةاملتحدة انة

العالم كية مر املتحدة الواليات ا تحظى ال دة والفر ة مراكز. املتّم أثارت السياق ذا و

كية مر يمنة ال ع فاظ ل أسا كمحدد ن الص مع التعامل مسألة كية مر والتفك بحاث

التا ال ش طرح خالل من اتيجية : العالم إس كفيلةل املتبادل عتماد ادة وز رتباط

ن الص احتواء أن أم كية؟ مر املتحدة الواليات قيادة تحت العاملية املنظومة ن الص بإدماج

؟ الدو النظام لية ي بالتغي ا طموحا من د با كفيل العصا سياسة اج        وان

والتفك: أوال البحث   Think Tanksمراكز

تمتلكعت      ف ، اتي س التفك مجال الرائدة الدولة كية مر املتحدة الواليات

الغالب ا عل يطلق وال واملعرفة العلم مجاالت ش والتفك البحث مراكز من واسعة شبكة

التفك بيوت أو التفك وامل "Think Tanks"بمستودعات الفكر قواعد تحديث دف س عرفةو
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بحوث املشاركة ع العمل خالل من العام والرأي القرار ع صا مستوى إ ا ج ترو ع والعمل

تواجھ ال ل املشا من للكث لول ا إيجاد إ والدعوة ا وتحليل اتيجية س و العامة السياسات

العالم أنحاء مختلف كية مر   .1السياسات

من      و املوجة رت داخلظ اتيجية س و ارجية ا الشؤون املتخصصة الفكر مراكز

بروكينغز د مع الباحث يقول طار ذا و ن، العشر القرن من مبكر وقت املتحدة الواليات

فر[ و انت] كنت لو كما عمل روكينغز و ية ا ارني أمثال املؤسسات ذه بال"أن جامعات

أول" طالب عطي نف الباحث أن من الرغم وع عالية، نوعية من اديمية أ أبحاث إلنتاج عليا ة و

إال السياسة، لصا املشورة حيان عض و ا د ع بداية قدموا قد البحثية املؤسسات ذه

السياسة صا وإعالم مساعدة بل السياسية، القرارات ع املباشر التأث يكن لم ول م دف أن

ارجية ا السياسة يارات ا من مجموعة إلتباع املحتملة العواقب شأن ور م   .2وا

السيا         القرار صنع مستوى ع التأث ع ا وقدر ا حضور أكدت ال املراكز ن ب ومن

اتي س سنة: و ت ش أ وقد العال للسالم ارني ية-وقفية"كمؤسسة1910مؤسسة " خ

ارنيم أندرو الصلب صناعة قطب طرف من غ سب بي مخصص3دينة أبحاث مركز أول عد و

فقط ارجية ا عاطي4للسياسة يع و الدول ن ب التعاون لة لدفع مكرسة و ح للر دف ال ،

للسياسة جديدة ات مقار صياغة خالل من الدولية الشؤون شط ل ش املتحدة الواليات

ارجية  كيةا سنة. 5مر أسست وال والسالم والثورة رب با ع ال وفر من1919ومؤسسة

ة ور م ل سا رئ يصبح أن قبل وفر رت ر سنة. طرف تأسس الذي ارجية ا العالقات ومجلس

ارجية1921 ا املتحدة الواليات لسياسة ار ف تقديم واملشاركة للعالم ا أمر م ف ادة ز دف

زعن أف ن فور مجلة وإصدار اءة، البنّ واملناظرات املناقشات يع ق   Foreign Affairsطر
العاملية بالقضايا ع ال واملرموقة بحاث. 6الرائدة مؤسسة عن ثقت ان ال بروكينغز ومؤسسة

سنة واشنطن العاصمة ومية ال 1916ا أسس وقد بروكينغز، رت رو عمال رجل يد حقاع

ما وكينغز ب ن متصلت ن وشؤون: مؤسست لالقتصاد العليا الدراسات لية و قتصاد، مؤسسة

ا إيجاز أن يمكن شارات س و ار ف و بحاث من ا كب عددا بروكينغز مؤسسة قدمت وقد كم، ا

النقاط   :7عض

 والثاني و ن العامليت ن ر ل التعبئة مت سا ار أف  .ةقدمت

 مارشال خطة ر بتطو مت  .سا

 كية مر املتحدة الواليات القومي من مجلس س تأس وراء املؤسسة ذه  .انت

 ة الفق للدول املعونات املتحدة الواليات لتقديم  .روجت

 املارقة الدول ع ات العقو فرض املتعاقبة كية مر دارات تب مت   .سا
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الثان     املوجة عندماأما الثانية العاملية رب ا عد رت ظ فقد والتفك البحث مراكز من ية

ر ا العالم عن املدافعة العظ ة القوّ عباءة املتحدة الواليات الباردة[تولت رب ا اندالع ] مع

س التأس أجل من الفكر مراكز ة خ ع صول ل القرار لصا أك ة م اجة ا أصبحت التا و

مباشًرالسياسا دعًما املراكز ذه تلقت لذلك يجة وكن منية، والسياسات القومي لألمن جديدة ت

مع البداية انت وقد ن، والباحث الدفاع لعلماء مة مالية موارد خصصت ال كية مر دارة من

راند لRANDمؤسسة بتمو كية مر دارة و الفكر مراكز ن ب التعاقد عصر ت دش سالحال من

سنة ي مر و ن1948ا ب التعاقد ذا نتائج ثمار من ان و ح، للر ادفة غ مستقلة كمؤسسة

النظم تحليل دراسات ور ظ ي مر و ا وسالح راند الفكر. 8مؤسسة ملراكز التار التطور ذا وعن

أبلسون دونالد و أنتار وست جامعة ستاذ يقول كية ن" Donald Ablsonمر الباحث إن

الطبيعة أن ع عام بوجھ متفقون كية مر والدراسات بحاث مراكز وتطور نمو درسوا الذين

املالية عات والت الصارم ي ز ا نضباط غياب إ مضافة ي، مر السيا للنظام ة الالمركز

ال مؤسسات اثر ت ة كب بدرجة مت سا قد ية ا اللمؤسسات تماما ا وتنوع والفكر   ."9رأي

ي      مر اث ال م م ا American Heritage Dictionaryعرف بأ الفكر :" مراكز

التكنولوجيا مجاالت خصوصا املشكالت ل متعمقة بأبحاث تقوم منظمة يئة أو جماعة

س ال أو السياسية أو جتماعية أو اتيجية س أنأما." 10واملجاالت ت فاعت يطانية ال املوسوعة

ا بأ ع التفك مراكز مجاالت:" مصط البحث لغرض منظمة مجموعة أو شركة أو د مع

ة والتجار ومية ا بالقضايا عادة الصلة ذات املختلفة م." 11الدراسة م عرف آخر جانب ومن

بأنھ البحث أو الفكر مركز الدولية أبحاث:" العالقات د بدراسةمع تم و مستقل نحو ع ممول

ارجية ا السياسة قضايا ومجاالت الدولية املس." 12العالقات ي اليابا د املع عت متصل سياق و

التقدم لبحوث الوط د  The National Institute for Reshearchاملع
Advancement -NIRA ال ن السياسي ن الالعب أحد التفك مراكز نأن سي رئ

القرار وصناعة والتقييم والبحوث والشفافية التعددية ع تؤكد ال الديمقراطية   .13املجتمعات

ا بأ والتفك البحث مراكز فيعرف أبلسون دونالد ستاذ ال:" أما بح توجھ ذات يئات

الصفة ا ع ذلك ينفي أن دون ن مع ي حز توجھ عن ع وال ح الر إ وتتمثلدف يديولوجية،

العامة والسياسة العام الرأي ع التأث سية الرئ ا داف أبلسون." 14أ دونالد يقول السياق ذا و

املاضية السنوات والرأي الفكر مؤسسات فيھ أصبحت الذي الوقت عاملية[أنھ رة فإن] ظا

خ الدول ا ا نظ عن تتم كية مر غاملؤسسات أو مباشرة بصورة املشاركة ع ا بقدر رى

السياسية للمشورة ا إل العودة السياسة صا استعداد كما السياسة، صنع   .مباشرة
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اس شارد ر عرف آخر جانب والتفك Richard Haass *15ومن البحث مراكز

"Think Tanks "ا إجراء:" بأ أجل من نظمت مستقلة مستقلةمؤسسات معارف وإنتاج بحاث

السيا القرار صنع بدوائر صلة ن." ذات ب املسافة تجّسر والتفك البحوث مراكز فإن ذلك و

القرار وصنع الفعل عالم من ار ف عالم ب تقر ع ساعد ف ومة، وا اديمية ،16وساط

ن ت م ن ب تجمع البحثية املراكز ذه أن اعتبار اكمةع امل العملية ة وا العلم توافر ما ن امت

شرافية س النظرة لبناء كيب وال والتحليل الفكر ألعمال والوقت املادية انات م وتوافر ة، ج من

عد ضروًرا"ال ة" أساًسا نا خارجية وسياسة اتيجية إس   . 17ألي

وال    البحث مراكز تلعبھ الذي الدور ة قوّ القوميوترجع من اتيجية إس صياغة تفك

ن اثن ن عامل إ كية مر املتحدة للواليات ارجية ا السياسة معالم رسم ا ف بما ي   :18مر

ول  للقنوات: العامل الفرصة يح ي الذي ي مر السيا للنظام الالمركزي ع الطا يتج

اتيج س صياغة للمشاركة كيةالشرعية مر القومية  .ية

ي الثا الدولية،: العامل العالقات ومؤثر رئ كفاعل كية مر املتحدة الواليات انخراط يتمثل

كية مر واملصا داف وتصون تح شاملة قومية اتيجية إس وضع ضرورة من ذلك بع ست وما

ال املراكز ذه دور ز ي نا و العالم، أنحاء مناطقل شأن والبحوث الدراسات إعداد بحثية

القومي من عن والدفاع كية مر املصا ع للمحافظة متعددة خطط اح واق العالم معينة

ي البحث. مر مراكز أن السياسات بحوث د مع اء خ أحد ن ج ماك جيمس يؤكد السياق ذا و

بامل د و لل قنوات مجرد ست ل السياسات،والتفك أجندة ر وتقر لوضع ا ستعان وإنما علومات

السيا القرار صناع بالتأث ا وأبحا ا دراسا خالل من تقوم عتقد. 19ف التحليل ذا إ با وقر

ماكغان ارجيةGemes Makvanجيمس ا السياسة أبحاث د مع س رئ باحث و أن:" و

فأ أك عتمدون السياسة عرفصا وال العامة السياسة ألبحاث املستقلة املنظمات ع ك

املنال لة س موثقة، م، للف قابلة آنية وتحليالت معلومات توف أجل من والرأي الفكر بمؤسسات

  ."20ومفيدة

حسب و ن واملتخصص اء ا من النخبة لتجميع مراكز أفضل والتفك البحث مراكز تمثل

اس شارد ارجية:" فإنر ا السياسة صياغة التأث تمارس ال ات ا من العديد ن ب من

حظوة قل و مية أ ك السياسات ودراسة البحث مراكز عد كية، اس." 21مر شارد ر حدد و

والتفك البحث مراكز مية املتحدة"   Think Tanks"أ الواليات سياسات لواض سبة بال

كية نقاطمر خمس ا ف القرار   :22وصناع
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 جديد"توليد ن" تفك كي مر القرار صناع ن ديدة: ب ا ار ف بتقديم املراكز ذه تقوم إذ

ردود د ّ َحِد وتُ القرار، ع صا تفك قة طر يؤثر ما و و ارجية ا بالسياسة املعنية املؤسسات إ

الدولية، القضايا مختلف تجاه ارجيةأفعالھ ا السياسة ات أولو ب ترت ع ار ف ذه ساعد و

كية ارجية. مر ا السياسة مجال حات مق من املراكز ذه قدمتھ ما ع مثلة اح: ومن اق

عام الثانية العاملية رب ا عد املتحدة مم يئة شاء  .194523إ

 غرس و وال دارة للعمل اء خ  .توف

 السياسيةإعطاء يارات ا حول ك مش م ف لبناء بدائل القرار  .صا

 العالم يحدث ما حول املتحدة الواليات مواط بالقضايا: تثقيف ور م ا تثقيف ألن

ا عمل إطار بحاث مراكز ا تقوم ال ام امل أبرز من معينة لسياسة تأييده وحشد ارجية ا

أ ازدادت وقد العام، سياسةبالشأن كية مر دارة اج وان الباردة رب ا اء ان عد الدور ذا مية

أحداث عد تدخلية  .2001أيلول11أك

 اعات ال حل أجل من للتوسط الرسمية ود ا  .إكمال

سنة      ملراكز2006منذ سنوي يف تص كية مر سلفانيا ب امعة ع التا لودر د مع صدر يُ

والتفك مراكز" Think Tanks"البحث أفضل تحديد يف التص ذا خالل من د املع يحاول حيث

يناير خ بتار لودر د ملع إصدار آخر و العالم، مستوى ع والتفك ي/البحث الثا صدر2015انون

سنة التفك ملراكز عال يف تص يف2014أحدث التص ا ع خرج ال الدراسة شملت حيث

م6618 لدىمركز املدنية[ل واملجتمعات التفك مراكز املراكز] TTCSP برنامج ذه ثلث حوا

ا م الشمالية ا أمر موجودة الدراسة ا شمل املتحدة1830ال الواليات موجود مركز

كية املراكز24مر ذه ع ر حوا أن كما مقرا) مركز400(، واشنطن كية مر العاصمة من اتتخذ ل

اعتبار ع ي مر القرار صناعة دوائر ع املراكز ذه تمارسھ الذي الكب الدور فكرة يدعم ما و و

ع واشنطن العاصمة موجودة ي مر القرار بصناعة املعنية الفيدرالية ومية ا الدوائر جل أن

صر ا ال املثال يل بيض[س ت غرس-الب و الفيدرا-ال ارجية- ليةاملحكمة ا املراكز...] وزارة ذه ف

املتحدة الواليات السيا القرار صنع د مش ثابتا عنصرا عقود عة أر حوا منذ أصبحت

السيا الصراع وخطابات افة ال ومواضيع ستماع لسات اليومي للغذاء ا توف ع كية مر

كما ن، ور م وا ن الديمقراطي ن ب كمالقاسية ا رجال ل لتمو مزرعة أك ا بأ وصفت ا أ

م   .25بأعوا

والتفك      البحث مراكز أفضل قائمة تتصدر املتحدة الواليات فإن الدراسة نفس حسب و

لسنة بروكينغز2014العالم د مع يحتل حيث ،Brookings Instituteوتحتل عامليا و املرتبة

كية  مر التفك ن،مراكز مس ا املراكز من عشر وإحدى و العشر املراتب من مراتب ستة خرى
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العال للسالم ارني مركز ي مر بروكينغز د مع جانب إ العاملية يف التص قائمة تضم حيث

والدولية اتيجية س الدراسات ومركز الثالثة راندCSISاملرتبة ومؤسسة ًعا ًعاRANDرا سا

ارجيةومج ا العالقات عاشًراCFRلس لسون و وودر ومركز ا التا. ثامنً دول ا ھ يو ما و   :و

  

ن  املركز املوظف ي/النفقات  عدد أمر دوالر   مليون

بروكينغز  97 563  مؤسسة

العال للسالم ارني د  33 159  مع

والدولية اتيجية س الدراسات د  32 333  مع

راند  275 2028  مؤسسة

ارجية ا العالقات  62 471  مجلس

لسون  و وودر د  19 163  مع

لألبحاث بايو  31 154  مركز

تج  82 516  مؤسسة

اتو د  26 224  مع

ي مر التقدم   39  328  مركز

http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/1/8 Source: 

اتي: ثانيا س   التفك

اتفاق    يوجد موحدال وم مف أو ف عر ع السيا النفس علم أو السياسة اء فق ن ب

السياسية التطورات ب س يوم ل التغي مع يتفاعل أنھ اعتبار ع ، اتي س للتفك

العالم ا د ش ال ة والعسكر والتكنولوجية قتصادية إطار. و ضمن يدخل اتي س فالتفك

http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/1/8
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والتّم  يةبداع املن توظيف العل البحث أصول وقواعد أسس ع يرتكز الذي ار بت و

اضات واف فرضيات وإيجاد حتماالت و بؤات والت التوقعات دقة ع واملرتكزة املناسبة البحثية

الطرح واقع مع والطروحات. متوافقة الرؤى مختلف توحيد ع القدرة و اتي س فالتفك

منالغامض واملخرجات املعلومات وتقييم واملستقبل، اضر وا املا عتبار خذ مع واملعقدة ة

وإبداعية علمية مناظ   .26خالل

أنھ         ع اتي س التفك يل لو كرايج حل:" عرف شأن للتفكر املة تقنية أو عملية

إ التوصل أو منظومي، غرض تحقيق أو معقدة تتطلبمشكالت ال املجاالت جديدة حلول

القومي من و ارجية ا السياسة للدولة أساسية مسائل ية دّ التفك. 27ا فيعرف يع ر حامد أما

أنھ ع اتي خطة:" س ناء و لھ، امتداد أنھ ع واملا اضر ا من انطالقا املستقبل تصور

املستقبل مع عرفھ." 28للتعامل ن بأنھح مناسبة:" آخرون اتيجية إس عن املكثف التنقيب

ديدة ا ات و." للتوج اتي س التفك أن آخرون يرى آخر جانب ي:" ومن نا و تركي تفك

لھ ستعداد و املستقبل الستحضار دس وا بصار س و دراك ع فإن." عتمد ذلك ع ناء و

ن ب يجمع اتي س والتفك البعض ا عض مع تتفاعل التفك من سية رئ أنماط التفك: ثالث

وAnalytical Thinkingالتحلي ف ي الثا النمط أما وتحليلھ، الواقع تفكيك ع يقوم الذي

النقدي التفك Critical Thinkingالتحليل و الثالث النمط نما ب الواقع، نقد ع يقوم الذي

املستقبل Crative Thinkingبدا نماذج لبناء الواقع تركيب إعادة ع يقوم   .29الذي

املتحدة    للواليات اتي س التوجھ صياغة بارزا دورا والتفك بحاث مراكز لعبت

صا ع التفاع ي الدينامي التأث خالل من عام املائة تقارب ة لف العالم مع كية مر

اتيجية والتفكس بحاث مراكز مة فم مختلفة، وسائل و جوانب ة عدّ خالل من كية مر

تاجات واست بتحليالت السيا الوسط ن العامل د تزو تالبوت وب س ا يرا كما كية مر

و قائمة اتيجيات باس العمل اء إ أو ولتعديل جديدة، اتيجيات إس ر لتطو كقاعدة ا الستخدام

وبذا س يقول ال:" طار مة وامل ديدة ا للقضايا املبكر التحديد و ة صعو ماتنا م أك إن

املستقبل والعالم بالدنا تواجھ املستقبل." 30سوف يتضمنھ أن يمكن ملا املتحدة الواليات وعت وملا

ع اقتصاديا عظ دول ور لظ يجة ن كية مر القطبية حادية ع مخاطر العالمن الصعيد

ممكنة ة ف ألطول القطبية حادية نظام استمرار إ دة جا س املتحدة الواليات فإن ن، الص

كتابھ اوس ش رت رو يقول السياق ذا و جديدة، أقطاب ور ظ انية إم من توازن[والتقليل

سنة] الغد املتحدة :" 1994الصادر للواليات ساسية ام امل رضيةإن الكرة توحيد كية مر

آسيا نمور ة ملواج سرعة ا إنجاز من البد ام امل ذه و ية، الغر الثقافة يمنة واستمرار ا قياد تحت

ية الغر ضارة ل ت ت ال أخرى قوى ة الصعود." 31وأيّ ناقشت ال ار ف عددت ذلك ع ناء و
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امل اتيجيات س عددت التا و الوالياتالصي يوجد ذلك ومع الصعود، ذا مع للتعامل ث

ما و الصي الصعود مع بالتعامل يتعلق فيما أساسيان ان فكر تياران رتباط: املتحدة تيار

Engagementحتواء وتيار دماج،   . Containment أو

حتواء: أوال   Containment   تيار

الوال  حتواء تيار الصييتأسس السيا النظام أن فكرة ع كية مر املتحدة يات

لتعلم ل مؤ املعاصر"غ الدو النظام إ" قواعد والتحول آسيا شرق استقرار ض لتقو س وأنھ

يمنة م إقليمية ة ن32قوّ ب صراعا س ل طبيعتھ ن والص املتحدة الواليات ن ب الصراع فإن ذلك و ،

ن متنافست ن ت الطبيعةقوّ ة رؤ مختلفة ومنطلقات كم، ل ن مختلف ن نظام ن ب صراع ولكنھ

من ل ة رؤ أيضا اختالفات توجد كما ا، ومواطن الدولة ن ب والعالقة الدولة ودور ة، شر ال

ن ب الثقة عدم من كب قدر ناك أن عزز ما و و الدو للنظام كية مر املتحدة والواليات ن الص

نالد العالقة. 33ولت طبيعة اتجاه م تصورا لتدعيم املؤشرات من عدد ع حتواء تيار أنصار ند س و

التا ا إجمال يمكن ن، والص املتحدة الواليات ن   :34ب

 ما و و اتيجية، إس ست ول تكتيكية تحوالت نية الص السياسة السلمية التحوالت عد

الذي ي التكتي اجع ال ع سنةيالحظ تايوان أزمة خالل بھ املتحدة1995قامت الواليات دفع مما ،

الواليات مع ة التجار العالقات ع صة حر ن الص وألن املنطقة، إ طائرات حامل إرسال إ

ا موقف عن تكتيكيا تراجعت كية مر  .املتحدة

 ،متواصل والدو قلي املستوى ع ة القوّ ادة لز ن الص س شراءإن تقوم ن فالص

سالمية للدول والسياسية التقنية ا مساعدا وتقدم روسيا، من املتطورة ة العسكر املعدات

املحيط منطقة العالقات من شبكة ناء ب تقوم ا أ كما قي، فر الشمال ولدول آسيا وسط

العالم ي الغر النفوذ إضعاف ترغب دول مع ادي  .ال

 ي ا املنطقةأن ة املركز ة القوّ أصبحت ا بأ إحساسا ن للص أعطى السوفي تحاد   .ار

املحافظ     التوجھ ذات والدراسات بحاث بمراكز ا فكر حتواء تيار أنصار رتبط و

ا م أ ومن ديد ا برايز: واملحافظ إن د ومؤسسة American Institute Enterpriseمع

اث ديدHeritage Foundationال ا ي مر القرن  Project For The Newومشروع

American Centuryديد ال بمثابة الصي الصعود ترى ذه والتفك بحاث فمراكز ،

آسيا منطقة ع التقليدية ا يمن ول املتم الدو ا ولوضع كية مر ة يو ا الباسيفيك،-للمصا

حت اتيجية إس معوأن ح كية مر املتحدة للواليات الواق الفع والسلوك ناسب ي ما واء

الواقعية ا نطلقا مُ تجد حتواء اتيجية فإس اتجية، س ذه اج ان كية مر دارة مسئو ار إن
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امل والواليات اليابان ن ب ي القوّ م التحالف ز عز خالل من كية مر كية،السياسة مر تحدة

ا ور كية مر ة العسكر القواعد ز عز و تايوان مع ة والعسكر قتصادية العالقات دعم وأيضا

املتحدة الواليات فعل ردّ عن ع ما و و نام وفي ن الفلب خاصة آسيا شرق جنوب دول ومع ية نو ا

جماحھ كبح ومحاولة الصي الصعود   .35اتجاه

آخ جانب واملحافظومن املحافظ التوجھ ذات كية مر والتفك بحاث مراكز فإن ر

السياسية النخب ات إدرا إ ن الص اتجاه العالقة طبيعة إزاء شدد امل ا موقف ند س ديد ا

الد للنظام املنظمة القواعد بأن ترى ة خ ذه ف القائم، الدو للنظام ن الص اكمة اا ا و

مزمن بضعف سمت ا زمنية ة ف و ية الغر القوى طرف من باألساس وضعت انب ا أحادية

النظام غي إ س و ن الرا الوضع عن راضية وغ ساخطة ة قوّ اليوم ن فالص نية، الص للدولة

للقوّ  ا ا ع التوز أن ترى كما الدول، ن ب العالقات ومعاي ا ا النظامالدو أفرزه الذي واملوارد ة

فإن عليھ ناء و ن، للص الوطنية ة املص مع ناقض و ية الغر املصا خدمة يصب الدو

شطة و املنظمات مة املسا خالل من الدولية ا ان م ز عز فقط دف س ال الصي الصعود

القا الدو النظام غي دف س ولكنھ املختلفة، ةالدولية القوّ م و ناسب ي بما شكيلھ وإعادة ئم

عاملية ة كقوّ الشر ا ا م ه عت ما آخذة ا ستحق ال الدولية انة امل ن للص عطي ما نية . الص

النفوذ إضعاف خالل من إال تتحقق ال الذكر سالفة الصي الصعود داف أ تحقيق فإن التا و

و الدولية الشؤون ي القوّ ي عالممر ة القوّ ت شت و القطبية التعددية نحو ات تجا يع

نية الص ارجية ا للسياسة ا حيو دفا ذاتھ حد عد والذي الباردة رب ا عد فبحسب. 36ما

ي مر للفكر ن الي ا ن املنظر م أ عد والذي كيغان رت ديد"رو ا ــ" املحافظ بــ املعنون كتابھ

خ" التار حالمعودة اية د" و ير الذي الصي اطوري م ن ن ا من بخليط قادة مُ ن الص فإن

الفخر ولوجيا سي ن فالص والعالم، قليم ن الص موقع انة وم لناحية خ التار يح ت

أمد إ كذلك وظلت والبدائية التوحش ل ثّ مَ ا سوا وما ضارة ا أصل الصي والنخبوي الشعبوي

لسلسلةقر  ا عرض و ن الص قر تق إ أدت ال ة والعسكر ة ضار ا ية الغر ة القوّ بزغت أن إ ب

مشروع أيدي ع إن ن، العشر القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر مداه بلغ الذي ذالل من

ية الغر ة القوّ أو اطوري م   .37اليابان

الص    الحتواء اتي س سيادةفالتوجھ من كية مر املخاوف ة ملواج صياغتھ تمت ن

عشرات ور ظ عد خاصة ة والعسكر السياسية ن الناحيت من ن والعشر ادي ا القرن ع ن الص

النظر ة وج من حوال أسوأ و خالصا ا آسيو قرنا القرن ذا ت اعت ال كية مر بؤات الت

خ نيا ص قرنا سيصبح فإنھ كية ات, الصامر التوج من الكث تحددت بؤات الت تلك ووفق

ن الص نحو كية مر اتيجية صفر, س املارد تجاه م سياس كيون مر وصاغ
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نية  املرتقب، الص را داخل وضاع تطورات رصد سنوات منذ بدأت كية مر , فاالستخبارات

النمو معدالت املطرد التصاعد يل والعسكري و ال, قتصادي الدولية اسب امل جانب إ

عام ن يطاني ال أيدي من ونج ونج العاملية ة التجار املدن أعظم استعادت أن عد ن بك ا حقق

عام1997 ن غالي ال أيدي من او ام1999وم لالح باإلضافة تايوان، الستعادة ا سع جانب إ

خا ن بك بھ تحظى الذي الثالثالدو العالم بلدان ن ب   .38صة

كما     مستقبال تتصرف سوف ا وأ ناء است ست ل ن الص بأن عتقدون حتواء تيار فأنصار

عينات أر وح عشر التاسع القرن أواخر وأملانيا اليابان كصعود خ التار مر ع القوى ل تصرفت

ن وحر إقليمية توترات من ذلك صاحب وما ن العشر الرأيالقرن ذا نطوي و ن، مدمرت ن عامليت

قد ان الذي السوفي تحاد غياب و عدائية دولة ن الص بأن مسبق مدرك ع تقوم قناعة ع

لھ خليفة ن الص ستصبح والعدائية ية الكرا من لعقود كية مر اتيجية س و السياسة ق . 39أر

دة جا ستعمل حتواء تيار أنصار حسب ن السيطرةفالص لتحقيق ة العسكر ا قو توظيف أجل من

بالنظر حت أمر ذا و الدائرة، ذه نطاق خارج جيا تدر تتوسع ثم القومي ا أم دائرة ع املة ال

ن الص ا تتمتع ال العالية قتصادي النمو معدالت فاستمرار الدو للنظام التنافسية للطبيعة

ل ب ن للص الدو النفوذ ةغذي العسكر وح والدبلوماسية قتصادية حتواء. 40وسائلھ فتيار

توازن ات تكتي ممارسة ستد ما الدو والنظام قلي لألمن ديدا ا بوصف ن الص إ ينظر

غرض ة صاعدة" كبح"أو" احتواء"أو" ردع"القوّ ة قوّ تجسد حتواء تيار أنصار نظر ال ن الص

ميكالسيك عد ما يابان عن تختلف ال عدوانية نوايا ذات تحادMeijiية أو ن يلم فيل أملانيا أو

ن، الص سلوك للتحكم تكفي ال املتبادل عتماد و نفتاح سياسة فإن التا و السابق، السوفي

لكب ة مطلو والضغط ة القوّ ع القائمة التقليدية الواقعية السياسة منا نوأن الص واحتواء   .41ح

رتباط: ثانيا    Engagementتيار

الية ا القوى تأقلم ا مفاد فكرة ع ينطوي الدولية العالقات رتباط وم مف إن

احتماالت وتقليل ستقرار ع فاظ ا غرض صاعدة ة قوّ ومصا مطالب مع الدو النظام

النظام ع يمنة امل فالقوى يعابالصراع، باس يقت القوى توازن أن دراك تمام تدرك الدو

ماعية ا ليات و الدولية املنظمات خالل من القائم الدو النظام إطار الصاعدة ة القوّ ذه

ذه س وال عام ل ش الدو املجتمع مصا الدولية املؤسسات عكس بحيث ، الدو للعمل

الوضع لتحدي الصاعدة ة هالقوّ غي محاولة أو وميجان. القائم اس شارد ر يقدم السياق ذا و

ا بأ رتباط لسياسة فا عر ع:" أوسوليفان عتمد ال ارجية ا السياسة اتيجيات إس إحدى

ا داف أ لتحقيق إيجابية ن." 42حوافز الص اتجاه معتدلة سياسات اج ان إ يدعو رتباط فتيار
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إ  ا معلدفع دة جيّ عالقات حتفاظ أن اعتبار ع وذلك ، الدو املجتمع التدر ندماج

أجل من حيوي أمر و العالم اقتصاديا نموا ك   : 43الدولة

 معينة سياسية ألنظمة ة س بيع وقف مثل مناسبة سياسات لتب ن الص  .دفع

 طم من د وا معتدلة إقليمية سياسة لتب ا املجالدفع ذا ا  .وح

 إ ا تحول إ الزمن مع سيؤدي العال قتصادي النظام ن للص التدر القبول أن

الية لي  .دولة

 للواليات سبة بال ة وا غ دافھ وأ ع السر الصعود ذا وراء قيقية ا النوايا تبقى

الص مع فالتعامل ا، شأ زم ا الصعب ومن كية مر عدواملتحدة إ ا سيحول محتمل كعدو ن

فضل البديل و الدو النظام ا وإدماج ا مع فالرتباط التا و  .حقيقي

 مع قتصادي التعاون ع وآسيا ا أورو ا وحلفا كية مر املتحدة الواليات يع

السيما ميع ل متبادلة منافع يحقق بما الدولية ل يا ال ا وإدماج ن كيةالص مر املتحدة الواليات

والعسكري قتصادي التواجد استمرار وضرورة ادي ال واملحيط آسيا ملنطقة ة يو ا مية ظل

ا ي  . مر

ا    اللي التوجھ ذات والدراسات بحاث بمراكز ا فكر رتباط اتيجية إس أنصار رتبط و

ي مر التقدم الدوCentre For American Progressكمركز للسالم ارني ومركز

Carnegie Endowment For International Peaceالتقدمية السياسة د ومع

Progressive Policy Instituteال التقاليد إ رتباط اتيجية إس جذور إرجاع مكن و ،

عام بدأت ال بونج البنج دبلوماسية ا م1972أرس س الرئ نيكسونمع شارد ر سبق ي ر

ة لعدّ ن الص مع رتباط و نفتاح اتيجية إلس أسسا الذين سنجر، ك ي القومي أمنھ شار ومس

مكن و السابق، السوفي تحاد مع الباردة رب ا إطار الصراع بإدارة مرتبطة اتجية إس أسباب

اتيج س ذه ا دف س ال داف م أ التاليةإجمال النقاط   :ية

 نامي الفي املأزق من كية مر املتحدة الواليات  .تخليص

 السوفي لالتحاد املعادل الثقل  .خلق

 شامل دو سلم برنامج طرح خالل من ا حي شطة ال السالم ات حر يد من املبادرة  .نزع

املبالغ من أنھ يرون سنجر ك ي ك رتباط اتيجية إس صعودفأنصار ن ب املقارنة فيھ

يتج فاالختالف ، الدو املسرح ع الصي والصعود ن العشر القرن مطلع واليابان أملانيا من ل

القدرة ذات ة س ور ظ ذلك إ يضاف الدول ن ب املتبادل قتصادي عتماد و العوملة ور ظ

من يجعل ما و و ة النوو ة األس ائلة ال ية مجافزةالتدم عنھ ينجر ما اليف الت بالغة رب ا لفة
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إسقاط فإن آخر جانب ومن رب، ا ذه الفوز طرف أي بمقدور س ل أنھ أي ميع ل خاسرة

الباردة رب ا خالل السابق السوفي تحاد ضد املتحدة الواليات ا اتبع ال حتواء اتيجية إس

الخ نظرا جدوى ذات ون ت أن يمكن تحادال من ل ن ب اتيجية س والرؤى العقائد تالف

أن كما ، يا م التوسع من تار رصيد ا لد س ل الشعبية ن الص ة ور فجم ن، والص السوفي

فقط تمثل ن للص الدفاعية انية ل%20امل ش أن يمكن ن فالص عليھ ناء و كية، مر ا مثيل من

واقتصاديا سياسيا اديدا عسكر ديدا س ول تقدير عد أ أن. 44ع سنجر ك ي عتقد كما

قتصادية ا قوّ ستوظف ن الص انت إذا ما ع يتوقف نية الص للنوايا قيقي ا ختبار

س سوف ا أ أم ة سيو القارة من كية مر املتحدة الواليات بعاد الس ة الكب والسياسية

ا مع املتحدةكما. للتعاون للواليات التنافسية للقدرات اختبارا يمثل عام ل ش سيوي الصعود أن

يحافظ فالتعاون ن، الص ا ف بما الدول مختلف مع التعاون إطار تجاوزه ا ل يمكن ال كية مر

م ل ب رتباط تناقض أي ترى ال ة سيو الدول أن اعتبار ع الدو النظام استقرار نع

ع املختلفة القضايا ع يديولو ع الطا إصباغ ترغب ال كما ن، والص املتحدة الواليات

الواليات مع التعاون ع رص ا ل صة حر ا نفس ن الص أن كما ة، يو ا املصا حساب

قليمية و الثنائية القضايا من الكث   .45املتحدة

شراك     أو رتباط دفEngagementإن و ذاتھ حدّ ون ي أن يجب ال

الدو النظام ن الص دمج املتمثل ي ا ال دف ال إ وسيلة أو عملية و وإنما السياسة،

الغاية و والدمج الوسيلة و فاالرتباط القواعد، ع والقائم واملعياري الصي. 46املؤس فالسلوك

ق طر عن ة كب بدرجة يتحدد ولذلكسوف ا، سيطر عن ارج ا القوى وتوازن الدولية املؤسسات

عدد أك ن الص إشراك ارجية ا السياسة وممار نية الص الشؤون تخص مُ من كث د يؤ

د ز و ا جان من املعرقل السلوك انية إم من يقلل بما امللزمة دات والتع الدولية النظم من ممكن

ال ن للص الناعم الدوالدمج كية. 47نظام مر املتحدة للواليات فضل من فإنھ ذلك ع ناء و

املشكالت حل مة املسا ع ن الص ساعد وأن متعددة قوى تقوده دو نظام مع ش تتعا أن

  .  الدولية

نظرا طورة ا بالغة ساس حتواء اتيجية إس أن ناي ف جوز عتقد آخر جانب ومن

نلعد الص مع رتباط اتيجية إس فإن التا و الصي الصعود طبيعة شأن ة الرؤ وضوح م

ن الص لدمج فرصة أفضل تقدم ا أ اعتبار ع ، املث اتيجية س عت العال النظام ا وإدماج

لل مفتوحة قنوات ع الوقت نفس فاظ ا مع القواعد ع القائمة الدولية عنالنظم ضغط

التقارب خالل من رتباط اتيجية فإس الثنائية، القومية املصا ق ةOstpolitikطر قوّ أك تقدم

وانفتاح الية لي أك اتجاه الصي للمجتمع الداخ التطور ع التأث ن. 49لدفع الص فاحتواء
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ال ات التغي ل يتجا أنھ كما نية الص ة القوّ يم ت إ كإحاللسيؤدي الصي الداخل حدثت

ن الص مع التعامل ب ي التا و الصي املجتمع كأيديولوجية الشيوعية محل نية الص القومية

الدعم ا نجاح شروط ضمن من تحتاج ن الص الحتواء اتيجية إس أي أن خاصة ساس ذا ع

يجد ال ما و و ن بالص املحيطة قليمية القوى من القوى القوي ذه عند طار. صدا ذا و

الواليات ن ب اتيجية س ة املواج اض اف أن عتقد الذي سنجر ك تحليل مع ناي تحليل م ي

ع خاطئ، اض اف و مثلما خط اض اف و ا ل عداد فضل من وأن حتمية ن والص املتحدة

تفك أنماط ع بقاء املعيب من أنھ تحاداعتبار بدال اس كمة ا غ فمن الباردة رب ا

ا عل الباردة رب ل العسكري حتواء وتطبيق ن بالص   .50السوفي

منطقة         كية مر املتحدة الواليات تحدي تطمح ن الص بأن يري من ع ناي رد و

فيھ وك املش من بأنھ عامليا، ثم آسيا ا-شرق توافر حال نيةح الص ن-لرغبة الص سب تك أن

غضب إثارة ترغب ال ن الص أن كما املنظور، املدى دف ال ذا تحقيق ع ة العسكر القدرة

ا، موارد من ا وحرما ا منتجا أمام ا أسواق غلق من ا خوف ظل خارجية دول واستعداء ا ا ج

ا ا ج سيدفع عسكري صي تصرف أي أن إ قوةباإلضافة إضعاف ا شأ من تحالفات شكيل إ

صي لدور واليابان ند ال ة آسيو دول من معارضة ناك بأن ناي ضيف و والناعمة، الصلبة ن بك

الواليات ن ب اتي س التحالف ظل كية مر ة املص يصب مما ة سيو القارة فاعل

مر  العالقات وتحسن واليابان، ندية–كيةاملتحدة ة. ال ج لھ ش الذي القوي املوقف ومن

للعب ا ل وافز ا وتقديم الدولية القضايا ن الص إشراك يمكن واليابان، ند وال املتحدة الواليات

صاعدة كقوة ن للص ي عدوا سلوك أي من والتحوط ستعداد مع مسؤول،   .دور

  : خاتمة  

مر     السيا د للمش بع املت مؤسساتإن أن بوضوح يرى فيھ القرار صناعة وطبيعة ي

العديد ن ب فمن ي، مر القرار صناعة منظومة من يتجزأ ال جزء أصبحت والتفك البحث ومراكز

كية مر اتيجية س صناعة والتفك البحث مراكز تلعبھ الذي الكب الدور ز ي املؤثرات من

مراكز  ور فظ القومي، كيةلألمن مر اتيجية س صا مجتمع م م كالعب والتفك البحث

كية مر اتيجية س صنع ئة ب املؤسسات من املنظمة املجموعة ذه تأث مدى ع تج. يدلنا و

من ديد ا واملحافظ املحافظ التوجھ ذات بحاث مراكز ن ب التنافس احتدام خالل من التأث ذا

و  ة نج ب أي ن، الص مع العالقة طبيعة حول أخرى ة ج من ا اللي التوجھ ذات بحاث مراكز

رتباط سياسة اج ان خالل من الدو النظام لية ي م م دو كالعب ن الص إشراك إ ن الداع

عن ن الص ع السوفي النموذج إسقاط خالل من الباردة رب ا عقلية ن املتمسك قمقابل طر

سياسات وصفھ يمكن ما أو حتواء، سياسة املفتوح"فرض املغلق"مقابل" الباب   ". الباب



  تيارتجامعة /  ساعد رشيد.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 397 -  
 

ي، اجما وال العم ع بالطا ن الص تجاه كية مر السياسة سم يديولو   ت التناقض يبدو فال

غ    معضلة انبان ا ن حيث ن، والص املتحدة الواليات ن ب كةالعالقات املش املصا   ليب
قتصادية،  املصا يديولوجية   خاصة عتبارات عن النظر ار .  غض أف تأث من يقلل ال ذلك لكن

ن، الص تجاه كية مر السياسة املحافظ التوجھ ذات والتفك البحث ن   مراكز ا ن ب ر تظ حيث

ن، الص باحتواء اصة ا ار ف خر القوةخا   و الحتواء الدعاوي ايد ت حيث زمات، خالل صة

املتصاعدة نية الص ة آخر.  العسكر جانب السياسة ومن الغالب تجاه و ن الص مع رتباط عد

ا تجا كية ا مر مع ة يو ا كية مر املصا ع    . حفاظا
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