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 ممخص :
 مؤسسات جميع وىو ىدف بروكنغز، مؤسسة ىدف : " إن يقول ستروب تالبوت، رئيس مؤسسة بروكنغز     

 لتطوير كقاعدة الستخداميا واستنتاجات بتحميالت الوسط السياسي في العاممين تزويد" ىو األخرى، والرأي الفكر

 المبكر ىو التحديد صعوبة ميماتنا أكثر إن":ويضيف ".ةقائم بسياسات العمل إنياء أو جديدة، ولتعديل سياسات

 وعامة السياسة صانعي نظر لفت ثم ومن "في المستقبل والعالم بالدنا تواجو سوف التي واليامة الجديدة لمقضايا

والتي باتت كحجر أساس بالنسبة من ىنا يتبين لنا مدى أىمية مراكز الدراسات اإلستراتيجية  ()" . إلييا الناس
ى عخصوصا في األلفية الحديثة األمر الذي استر متزايدة فريدة و كظاىرة  تلصناع القرار في الدول الغربية وبات

نوات تقريرا سنويا يرصد فيو مراكز الفكر حول سفانيا والذي بات يصدر منذ نسمبإنتباه معيد لودر التابع لجامعة 
بمنطقة أو كما تدعى غربيا   ة العربيةمنطقالىذا المقال وىي  المناطق التي رصدىاالعالم وىذا المقال يعالج أحد 
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والذذذي يجريذذو معيذذد لذذودر  " (TTCSPمراكذذز التفكيذذر والمجتمعذذات المدنيذذة" )برنذذامج  "يصذذدر عذذن  6006منذذذ         
ولعذل ذلذك مذا تذدل عمييذا عبذارة التابع بدوره لجامعذة بنسذيمفينيا تصذنيف سذنوي ألفضذل مراكذز الدراسذات حذول العذالم ،

 The Leading Public Policy Research Organizations In The"التذي توسذم بيذا ىذذه الدراسذة السذنوية :  

World " محذددة حذول العذالم ومذن منذاطق  تقوم ىذذه الدراسذة بتصذنيف مراكذز الدراسذات و الفكذر عمذى مسذتوى  كما
كما يحدد التصنيف أفضذل مراكذز  حول العالم  دراساتالمراكز  لنطاق بحثجية أخرى تقوم الدراسة بتقديم تصنيف 

 الدراسات في مجاالت معينة مثل : الدفاع ، الصحة ، التعميم ..الخ 

؛ وشممت الدراسة التي خرج 6025صدر أحدث تصنيف عالمي لمراكز التفكير عن سنة  6026 جانفي وفي أواخر
حيث وزعت ىذه الدراسة   دنيةبرنامج مراكز التفكير والمجتمعات الممركزًا مسجاًل لدى  6,846عنيا التصنيف 

    مراكز الدراسات والفكر حول العالم وفق اآلتي :
 1 برنامج مراكز التفكير والمجتمعات المدنيةحسب  5102عدد خزانات الفكر حول العالم لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 

                                 
1  - James G. McGann , 2015 Global Go To Think Tank Index Report , op.cit , p 01   

 



 :2هي كل من التي تصدرت هذا التصنيف من حيث العدد  ىهذا ونجد أن الدول العشرة األول
 عدد خزانات الفكر الدولة  الرتبة 

 0882 الىاليات المتحدة 0

 582 الصيه 5

 588 المتحدةالمملكة  8

 581 الهىد 5

 092 ألماويا 2

 081 فروسا 6

 088 األرجىتيه 7

 055 روسيا 8

 019 اليابان 9

 99 كىدا 01

 

  "بالشذذرق االوسذذط" غربيذذا لمنطقذذة الخمذذيج والمغذذرب العربذذي والتذذي تذذدعى وبالضذذبط "ليذذذه الدراسذذة وكقذذراءة عامذذة 
 : بعض النقاط من أبرزىا تتبين لنا
نجذذد أن أغمذذب مراكذذز الدراسذذات والفكذذر حذذول العذذالم تتركذذز أسذذاس فذذي الواليذذات المتحذذدة  األمريكيذذة حيذذث  :أوال 

مركذزا وىذذا يذدل  1846مركزا في حين تقدر جميع مراكذز الدراسذات لبذاقي الذدول بذذ  2885تعادل النصف تقريبا بذ
ولعذل ثذاني دولذة تمفذت اإلنتبذاه ىذي الصذين  عمى األىمية البالغة لمراكز الدراسات في الواليات المتحدة األمريكيذة 

 لتتفوق عمى بريطانيا صاحبة السبق التاريخي .مركزا  455بما يعادل 
واشذطن  أما بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية صاحبة الصدارة في ىذا التصنيف فنجد  فنجد أن العاصمة  ثالثا:

ا وىذذذا يذذدل عمذذى سذذعي ىاتذذو المراكذذز االقتذذراب مذذن مركذذز  897بذذذ : تتصذذدر التصذذنيف الخذذاا بالذذداخل األمريكذذي 
 عند صناع القرار.ويدل عمى مكانتيا أخرى صناع القرار من جية 

 نالحظ أن الدول المراتب األولى تمثل الدول واإلقتصاديات الكبرى حول العالم . ثانيا:
" مراكذذز الدراسذذات المتصذذدرة لمنطقذذة  التذذي يجذذب أن يذذولى ليذذا مزيذذد مذذن اإلىتمذذام  أبذذرز المالحظذذاتمذذن : رابعااا 

  28" الكيان الصييوني" بذ مركز يمييا 29ذلك أن إيران تتصدر المنطقة من حيث عدد مراكز بذ  الشرق األوسط "

                                 
2  - James G. McGann , 2015 Global Go To Think Tank Index Report , op.cit , p 03 

 



والغريذب فذي األمذر تراجذع ترتيذب مصذر التذي مركذز دراسذات ،  08ثم تركيا بذذ  02لتحتل مصر المرتبة الثالثة  بذ 
في الوقت الذي تقدمت فيو تركيا من الرتبة الثامنة لتحتل إحذدى المراكذز   5103ي ترتيب احتمت المركز األول ف

الثالثة األولى و لعمنا نالحظ العديد من التغيرات التي مست دوال أخرى لممنطقذة عمذى غذرار الجزائذر التذي احتمذت 
 مراكز دراسات فقط   9تيب بذ مركز لمتراجع أكثر في ىذا التر  05بذ  5103رتبة متأخرة في المنطقة في تصنيف 

تصدرت المراكز األولى لمترتيب دول تعتبر كفاعل أساسي ورسمي فذي الصذراعات التذي تعيشذيا المنطقذة  :خامسا
واألمر يتعمق بكل من إيران والكيان الصييوني عمى وجو الخصوا األمذر الذذي يجعميذا تذولي اىتمامذا بالغذا بمذا 

يران مذثال : نجذد أن أبذرز مؤسسذاتيا الرسذمية تممذك مركذز دراسذات خذاا تقدمو مراكز الدراسات مذن مخرجذات فذ 
 )بررسيهاى اساراتیي  مركز جمهورى رياست( اإلستراتيجية رئاسة الجمهورية  لمدراساتمركز بيا ومن ذلك : 

سذذتراتيجية حذذوث السياسذذية واالبو الذذذي يعذذد حسذذب "محمذذد محسذذن أبذذو النذذور " الضذذمع األول فذذي مربذذع دراسذذات ال
مركاااز الدراساااات الخااااص والذذذذي يشذذذرف عميذذذو رئذذذيس الجميوريذذذة شخصذذذيا ، كمذذذا نجذذذد أيضذذذا الرسذذذمية فذذذي إيذذذران 

 معهاد الدراساات السياساية والدولياة الخااص ضذف إلذى ذلذك  ") إسالمی شورای مجمس شهای پیوه("بالبرلمان 
خاصذة فذي أوقذات األزمذات كمذا نجذد أن حيذان بوزارة الخارجيذة حيذث يحتذل ىذذا المركذز الصذدارة فذي كثيذر مذن األ

 اسذراتیي  تحقيقذات مرکذز(  مذن أبذرز مراكذز الدراسذات اإليرانيذة مركذز دراسذات مجمذع تشذخيا مصذمحة النظذام

أمذا والذي يسذتمد أىميتذو مذن عذاممين األول : تبعيتذو لمؤسسذة حكوميذة مفصذمية   )نظام تشخيا مصمحت مجمع
 تجاىذل يمكذن ال االعتبذارين ليذذين واليتذي ، ووفقذا أكر عي الدكتور ىوو  المركز ىذا رئيس العامل الثاني : شخا

 3 .في إيران السياسي القرار صنع في النظام مصمحة تشخيا دراسات مجمع مركز دور
  ف ننا ال نستغرب عند قرائتنا لإلحصائيات التالية :أما في ما يخا ثاني متصدر لمقائمة وىو الكيان الصييوني 

 أي ما قيمتو  القومي الناتج إجمالي من2,6ن الييودي يصل إلى قرابةاإلنفاق عمى البحث العممي في دولة الكيا 
، وبعبارة أخرى رصدت إحصائية لخمس سنوات  مضت ما تم نشره في العالم من أبحاث  قدرت  شيكل مميار9 .8

 المتحدة والواليات 37 % منيا األوربي االتحاد حصة  كان ، وتكنولوجية عممية بحث ورقة ماليين ( 305 ) في 

أما الدول العربية مجتمعة كان 10 %     والكيان الييودي  20 % واليند %21  والباسفيك واسيا 34 % األمريكية
عمى إثر االنتفاضة  الفمسطينية  الثانية ، خاض صناع القرار  الصياينة و من جممة ما نشر !!  1 % نصيبيا فقط 

الحرب الصامتة" أو كما يعبرون عنيا فيما بينيم ، حربا من نوع آخر وبأسموب جديد  يمكن لنا أن نصفو " ب
  ضف إلى ذلك أنبذذذ"حرب األفكار"  وذلك من خالل انتشار مراكز األبحاث والدراسات الييودية في العالم 

وال  -ىناك تناغم مرن بين ىؤالء الباحثين في مؤسسات حكومة الكيان الييودي و بين االستخبارات الصييونية 
4. تمن العسكريين بعد تقاعدىم ينتسبون إلى مراكز الدراسا ( %5 )من السياسيين، و (%4 ) غرابة في ذلك ألن
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من اإلشكاليات أننا  ال نعمم عمى وجو الدقة من ىم الذين قاموا بعممية يقول محسن صالح : " :سادسا   
التصنيف فيما يتعمق بالشرق األوسط؟ وما مدى اطالعيم الدقيق عمى أنشطة مراكزه وتأثيرىا في مجتمعاتيا 

ضمن المجموعة المختارة لمتصنيف؟ وىل لدى  "إسرائيل وما ىو حجم أنصار " )...(ومجاالت تخصصيا؟ 
 ."  صن ِّفين مواقف سياسية مسبقة تجاه قضايا حساسة كالموقف من دعم الكيان الصييونيالم  

ن أ ، حيذثىنذاك العديذد مذن مراكذز الدراسذات العربيذة غيذر مسذجمة ضذمن مشذروع برنذامج مراكذز التفكيذر  سابعا :
ىناك إشذكالية مرتبطذة بطريقذة التصذنيف التذي تقتصذر عمذى تمذك المراكذز المسذجمة فذي القائمذة التذي جمعيذا مركذز 

 5  .لودر، والتي تمت مراسمتيا لممشاركة في "مسابقة" التصنيف
المراكذز عمذى ننا غير متأكدين من أن ىذا التصنيف يعتمد في التقييم عمذى الذدور والفعاليذة والتذأثير ليذذه أثامنا : 

وبعبذذذارة ،  اإلسذذذالميةصذذذانع القذذذرار والميتمذذذين فذذذي العذذذالم الغربذذذي، أم عمذذذى صذذذانع القذذذرار والميتمذذذين فذذذي المنطقذذذة 
أخرى؛ ف ن عددًا من المراكز التي أخذت تصنيفًا متقدمًا ال تكاد تجد لنفسيا قذراء ومتذابعين وميتمذين فذي منطقتنذا 

وبالتذالي فذذ ن ىذذا التصذذنيف ،  تجذذد مذن ميتمذين غذذربيين يقذرؤون نسذذختيا اإلنجميزيذةالعربيذة واإلسذالمية، بقذذدر مذا 
يجد مصداقية أكبذر مذن خذالل حضذوره فذي المجذالت العمميذة ووسذائل اإلعذالم الغربيذة، أكثذر ممذا يجذد مجالذو فذي 

 6 الوسط األكاديمي واإلعالمي العربي
فذذق معذايير غربيذذة خاصذة وىذذو المفيذوم الذذذي نجذذده مفيذذوم" الشذرق األوسذذط " المذذرن الذذي يزيذذد ويذنقا و  تاساعا :

ممثال من إيران و شرقا إلى المغرب غربذا ومذن السذودان جنوبذا إلذى تركيذا شذماال وىذو األمذر الذذي يجعمنذا نتسذائل 
عن مصدر المفيوم الجيوسياسي المعتمد من طرف المعيد أم ىو مجرد السذير فذي ركذاب بذاقي الدراسذات الغربيذة 

ال المالحظذات والتسذذاؤالت التذي نطرحيذذا حذول مذدى  دقذذة وموضذوعية ىذذذه الدراسذة إال أننذذا رغذذم و ، ليذذه المنطقذة 
ىذه النتائج ربما عكست حالة الضعف وغياب الدور الذي تعاني منو مراكز التفكير العربية  نستطيع أن ننفي أن 

اكذذز فذذي منطقتنذذا ىذذي مذذن قبيذذل واإلسذذالمية. كمذذا تعكذذس حالذذة التخمذذف التذذي تعيشذذيا أمتنذذا؛ فينذذاك الكثيذذر مذذن المر 
 7. أو  كغطاء حزبي أو عبارة عن مراكز ذات توجو أيديولوجي بحت الديكور والوجاىة 
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