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في جرشيذ  Think tanks دور مؤسساث البحث العلمي و مراكس الفكر

 السياساث العامت في الذول العربيت

3 الجسائر جامعت، راهجت زكيتألاستارة   

 

:  جمهُذ 

ٌّخبر البدث الّلمي مً اَم اليؽاواث التي يهخم بها الاوعان مىز الٝذم و مً اإلاّشوٗ ان نهمت الامم لىاإلاا ١اهذ 

ت و الاٜخفادًت  خىا الخالش باِخماد ٜىة الذو٥ الّع٢ٍش مٝترهت باَخمامها بالّلم و الّلماء ، و َزٍ الاَمُت جضداد في ٜو

. باالَخمام بالبدىر الّلمُت  ئالن ان جىىس ِلى الخ٢ىىلىحُاث الّالُت و التي ال ًم٤

ش البدىر و اهخاج الا٣٘اس  و َىا جىلب الاَخمام بالبدث الّلمي الاَخمام باإلاإظعاث و اإلاشا٠ض التي جش٠ض اَخمامها ِلى جىٍى

. و التي حّذ الُىم اإلاشا٠ض التي جفىْ ٘يها اَم الٝشاساث التي جخدذد بها مفاةش الذو٥ 

ٌ الىسٜت الى الخذًث ًِ مٙهىم و دوس مشا٠ض ال٢ٙش الُىم في الذو٥ اإلاخٝذمت و ٠ُٚ حعاَم َزٍ ظعى مً خال٥ َزنو 

وحىدَا و وبُّت هداو٥ جدذًذ اإلاشا٠ض في جشؼُذ ِملُت ـىاِت الٝشاس و سظم العُاظاث الّامت في َزٍ الذو٥ و خاـت 

الخدذًاث التي جىاحهها َزٍ اإلاىىٝت مً امىُت ، الذوس الزي جلّبه في الذو٥ الّشبُت خاـت مْ حّذد و جىُى اإلاؽا١ل و 

:  و احخماُِت ، ججّل مً اإلاهم بم٣ان وشح الاؼ٣الُت الخالُت    ظُاظُت ، اٜخفادًت

  ش البدث الّلمي و جشؼُذ ـىْ العُاظاث ما الذوس الزي ًٙترك ان جلّبه الُىم مشا٠ض ال٢ٙش الّشبُت في جىٍى

الّامت في الذو٥ الّشبُت ؟  

ت مً اإلاداوس الشةِعُت إلاّالجت مخخلٚ حىاهب  لإلحابتو  ًِ َزٍ الاؼ٣الُت ٜعمذ َزٍ الىسٜت البدثُت الى مجمِى

ى٥ الى الىدُجت النهاةُت و جخمثل َزٍ اإلاداوس ُ٘ما ًلي      اإلاىلُى  :  و مداولت الـى

الّالٜت بحن َزٍ اإلاشا٠ض في الذو٥  جدذًذ مٙهىم مشا٠ض ال٢ٙش و ِالٜتها بالبدث الّلمي و ٠زا جدذًذ:  ااححر  ول 

ِبر و بحن جدُٝٝها للٝىة و الهُمىت في الّالم ، الى حاهب جدذًذ اهىاُ و اـىاٗ مشا٠ض ال٢ٙش اإلاىحىدة الُىم   اإلاخٝذمت 

. الّالم 

خي :  ااححر الثاوي خ ٌهىس مشا٠ض ال٢ٙش و جىىسَا الخاٍس ذ  اهتهاءهخىٛش الى جاٍس بخدذًذ اَم مشا٠ض ال٢ٙش اإلاىحىدة في الٜى

. الخالش 

. و ِالٜت مشا٠ض ال٢ٙش ب٣ل مً العُاظاث الّامت و ـىْ الٝشاس ، سؼادة العُاظاث الّامت جدذًذ :  ااححر الثالث

. دوسَا في ـىْ العُاظاث الّامت  ما وبُّت مشا٠ض ال٢ٙش في الّالم الّشبي و:   ااححر الرابع
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مفهحم مراكس الفكر :  ول ااححر 

Think tanks  

 

هجذ ال٣اجب ال ٌعخٕني ًِ اًشاد  ٘اهىاارا خاولىا جفٙذ اي ٠خاب او مٝا٥ او وزُٝت حّنى بذساظت مىلُى مشا٠ض ال٢ٙش 

لي اإلاّبر ًِ َزا اإلاىلُى و َى  زا لفّىبت اًجاد جشحمت مدذدة للمفىلح ، و جخذاو٥  think tanksاإلافىلح الـا َو

ٙا لهزا اإلافىلح الادبي و َزا لفّىبت اًجاد    concept intraduisibleٔحر ٜابل للترحمت مفىلح  ٌنبأاث الٙشوعُت ـو

. بذًل له 

ىاءو مً خال٥ جفٙذ اإلاداوالث التي ٜذمذ  : جشحمت لهزا اإلافىلح  هجذ انها جىٝعم الى ـىٙحن  إِل

  خضاهاث الا٣٘اس ، ِلب الا٣٘اس ، ِلب الادمٕت : ًت و مً بُنها ًًمُل الى جٝذًم اإلادا١اة اللٚ : اللىن  ول       (

٢ُت  زا ما جمُل الى اظخخذامه الادبُاث الامٍش  . (َو

 مخابش الا٣٘اس ، ٘ماءاث الا٣٘اس ، مش٠ض : ٘هىم مثل لمي ٥اثًمُل الى اظخدماس الىابْ اإلاإظغ:  اللىن الثاوي

زا ما هجذٍ ا٠ثر اظخخذاما في الادبُاث الاوسبُت خاـت الٙشوعُت منها ) الخبراء   ( َو

ت   tankالى ان جشحمت ١لمت  باإللا٘ت ،   charو التي حّني ٠زال٤ الذبابت و جشحمتها بالٙشوعُت ( الخضان ) حّني في الاهجلحًز

ت مشجبىت اسجباوا وزُٝا بخىىس و جبلىس اإلاٙهىم خُث اهىا ن حذ ان َزا اإلافىلح واسد اًما و الزي ًمٙي داللت ِع٢ٍش

حن و َم داخل الالُاث الخشبُت و رل٤ لخٝذًم اإلاؽىسة و  ازىاء الخشب الّاإلاُت الثاهُت اًً ١ان الخبراء ٌعاِذون الّع٢ٍش

خُت التي مش بها مٙهىم مشا٠ض ال٢ٙش و َزا ما ظىّىد الُه ِىذ الخذي  سظم الاظتراجُجُاث . ر ًِ اإلاشاخل الخاٍس

و الزي ٜذمه مً خال٥ مٝا٥ له   Yves Deraiو مً اَم الخّاٍسٚ التي ٜذمذ ًِ الثِى٤ جاه٢غ هجذ حٍّشٚ اًٚ دوسي 

: خُث ًٝى٥ ،، اإلاخخبراث الجذًذة للعلىت   Les Nouveaux Laboratoires De Pouvoirبّىىان 

٣ا جٙشك هٙعها الُىم في باَسغ ٘ال هي لىبُاث باجم مّنى ال٣لمت و ال هي هىاد '  ان الثِى٤ جاه٢غ و هي اإلاعخىسدة مً امٍش

ت     'للخ٢ٙحر ، انها حماِاث جازحر مخّذدة و مخىِى

.  ' هىاد هفٚ ظُاظُت و هفٚ مإظعاث بدثُت ا١ادًمُت '  بأنهاو ًفٙها باظ٣ا٥ المُه 

اسدا  ٢ُت  حىسحُااظخار للّالٜاث الذولُت بجامّت )   wiardaو ٌؽحر ٍو الى ان مشا٠ض ال٢ٙش لِعذ ( ، الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

حامّاث او ١لُاث و لِغ لذيها ولبت و ل٢ً ًم٢ً ان ٣ًىن لها ولبت مخذسبىن و هي ال جٝذم بشامج دساظُت ل٢نها جىٍم 

ا انها  اإلاىخذًاث و ب ٠ما ان ما ًمحَز ت العىدُت البعُىت في ١ل اإلاجاالث بل هي وسؼاث الخذٍس جبخّذ ًِ جٝذًم اإلاّ٘ش

ال للبدث  ، هي  جش٠ض بؽ٣ل مّمٞ ِلى ٜماًا اظاظُت في العُاظاث الّامت لِعذ مشا٠ض ِلمُت ماهدت ٘هي ال حّىي جمٍى

ل ، هي مإظعا ا مً مفادس الخمٍى ل مً مإظعاث ماهدت و مً الذو٥ و ٔحَر ) ث مىخجت الّلمي بل انها جبدث ًِ جمٍى

                                                           
1
 -Thomas Medvety , Les Think Tanks Au Etat Unis : L’émergence D’un Sous-espace De Producteur Des 

Savoirs , (traduise par Camille Joseph , acts de recherche en science social n 174 , 2006 , p 49  
2
 - Yves derai , les nouveaux laboratoires de pouvoir , magazine L’optimum , n 71 ,2004 , p 103  

3
 - Stephen Boucher , Martin Poyo , les Think tanks , cerveaux de la guerre , édition le Félin , 2009 , p 10  
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ت سبدُت ٜذ حؽابه حماِاث اإلافالح مْ ان َذ٘ها َى البدث و لِغ جدُٝٞ الىٙىر ( للبدىر الّلمُت   ئالو ل٢نها ٔحر ججاٍس

    . انها ٜذ جماسط الىٙىر لذِم الابدار التي جٝذمها

مإظعاث جٝىم بالذساظاث لفالح ـىاُ الٝشاس ٘هي  بأنهاو ٌّٗش مؽشوُ مشا٠ض ال٢ٙش و الذساظاث الّالمي مشا٠ض ال٢ٙش 

ُاث مُّىت خى٥ الٝماًا اإلادلُت و الذولُت بهذٗ جم٢ُنهم مً مّالجت ٜماًا العُاظاث الّامت  جٝذم الخىحيهاث او جـى

ذ ج٣ىن َزٍ اإلاشا٠ض مشجبىت  و حهاث خ٣ىمُت ، حماِاث مفالح ، او ؼش١اث خاـت و ج٣ىن في اظُاظُت  بأخضاب، ٜو

  . الاخُان ِباسة ًِ وظُي بحن الا١ادمُحن و ـىاُ العُاظاث الّامتألب 

و الذساظاث في  باألبدارو بالخالي ًخطح لىا ان الثِى٤ جاه٢غ هي مىٍمت او مإظعت او حماِت او مش٠ض مخخفق للُٝام 

ت الّامت و جٝذًم الخذماث  مجاالث مُّىت بهذٗ اإلاٝترخاث و الخلى٥ سظمُت او ٔحر سظمُت و جٝذًم  ألوشاٗوؽش اإلاّ٘ش

إلاؽا١ل مخخلٙت مما ًجّل َزٍ اإلاإظعاث مً اإلاشج٢ضاث الاظاظُت للبدث الّلمي و الخ٢ٙحر مً خال٥ اليؽاواث الّلمُت 

   .و رل٤ ِبر اإلاإجمشاث و وؽش الابدار و ال٢خب و جٝذًم اإلاؽىسة لفىاُ الٝشاس    التي جٝىم بها

: مراكس الفكر و البحث العلمي 

ت و لبىها و رل٤ لخٝذًم  إلهخاجان مشا٠ض ال٢ٙش جمثل البِئت الاظاظُت التي لىلْ مىهج ِلمي مىٍم  و اداسة اإلاّ٘ش

َزٍ الذساظاث و بالخالي ٘ان َزٍ اإلاشا٠ض الذساظاث الاصمت لفُأت العُاظاث الشؼُذة و ٘ٞ اإلاّىُاث التي جٝذمها 

ش البدث الّلمي حّذ في ٜلب الّمل ت و رل٤ باَخمامها بخىٍى ا الّملي  باخشاجًت الخىمٍى َزٍ البدىر الّلمُت الى معاَس

ّاث  ب الخبراء مً ـىاُ الٝشاساث ووالعي الدؽَش . بذ٥ بٝائها في اإلاعاس الخىٍحري و الجذ٥ الا١ادًمي مً خال٥ جٍٝش

ش و الخىمُت في اًت دولت ًٝخط ي اوؽاء و اث ض ظُاظاث البدث الّلمي و الخىٍى اخت اإلاجا٥ الى اوؽاء و بالخالي ٘ان حٍّض

. اإلاإظعاث البدثُت و مشا٠ض ال٢ٙش اإلاخخففت التي حعاَم في ِملُت الخىمُت وولْ الاظتراجُجُاث 

 

: اهحاع مراكس الفكر 

ها و بالخالي ٘ٝذ اخخلٙذ اإلاّاًحر التي جفىٚ ِلى اظاظها ٘ىجذ  َىاٟ ِذة جفيُٙاث إلاشا٠ض ال٢ٙش و رل٤ لخّذدَا و جىِى

:  منها

: و ًدذد وبُّت اإلاشحُّت التي ًيخمي اليها اإلاش٠ض و هي ١الخالي :  حسب  هتماءالتليين  -1

 لها للٝىاُ الخ٣ىمي الزي ًدذد اداسة اإلاش٠ض و اإلاجاالث :  مراكس البحث الحكحميت و جخمْ في اهخمائها و جمٍى

ل و ٜشبه مً ـىاُ  البدثُت الخاـت به ، و بالخالي ٘هى مشجبي بالذولت و ما ًمحز َزا الىُى َى ظهىلت الخمٍى

الخ٣ىمُت و ال ٣ًىن خشا في ابذاُ  البحروٜشاوُت بخأزحرالٝشاس ل٢ً باإلاٝابل ٘هى ال ًخمخْ باالظخٝاللُت ال٣اُ٘ت و 

 .الا٣٘اس الجذًذة 

                                                           
4
 - Howard J Wiarda , The New Power House ,Think Tanks And Foreign Policy , American foreign policy 

interests 2008 , p96   
5
 -James G McCann , The global “ go to think tanks “ , 2009 ,Think tanks and civil societies , program final 

united nation university edition January 2010 , p65  

                                        2، ص  04، هجلت الفراث العذد  مراكز الفكر و دورها في التاحير على صنع السياسةهازار صابر اهيي ،  -
6
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 و هي مشا٠ض ال جشجبي بالذولت و هي جيخمي اما للٝىاُ الخاؿ او اإلاجخمْ اإلاذوي :  ااراكس البحثيت الغير الحكحميت   

 : و هي في ١ل الخاالث ٔحر سبدُت و جىٝعم الى 

ٞ الخّاٜذ مْ مخخلٚ الهُئاث وباالظخٝاللُت و جدفل ِلى الخمجخمحز :  ااراكس ااىتميت للمجتمع ااذوي"  ًل ًِ وٍش

ماء و ٔالبا جخجه اَخماماتها الى ٜماًا تهم مخخلٚ ٘ئاث  ٚ او الهباث و مً اؼترا١اث الِا الذاِمت للبدث الّلمي او الٜى

. اإلاجخمْ 

لؽش١اث الخاـت الهجاص البدىر التي هي بداحت ٌ ابو َزا الىُى مً اإلاشا٠ض جيؾ:  ااراكس البحثيت التابع للقطاع الخاص" 

اليها و رل٤ إلاعاِذتها في ولْ اظتراجُجُاتها اإلاعخٝبلُت في ٌل اإلاىا٘عت الاٜخفادًت الؽذًذة و رل٤ بهذٗ جدُٝٞ 

لها باإلاإظعاث اإلايؽئت لها    الىجاح و الاسباح  . و جشجبي َزٍ اإلاشا٠ض في جمٍى

  : يحلحجي التليين وفق  ججاه السياس ي و  د -2

جخجه ليؽش َزٍ الا٣٘اس و دِمها مً خال٥ الابدار التي  ٘انهامُّىا و بالخالي  اًذولىحُاٜذ جذِم مشا٠ض ال٢ٙش اججاَا 

ا و مً اهىاِها   جٝذمها  :  و جفذَس

. مشا٠ض ال٢ٙش راث الخىحه البرالي  '

. مشا٠ض ال٢ٙش راث الخىحه الاؼترا١ي  '

.  مشا٠ض ال٢ٙش راث الخىحه اإلاداَ٘ او الذًني '

. مشا٠ض ال٢ٙش راث الخىحه الىوني ' 

 التليين وفق معيار  ستقالليت  -3

  :هجذ مً خال٥ َزا الخفيُٚ الاهىاُ الخالُت 

ت اإلاعخٝلت و جخمخْ بذسحت ٠بحرة مً الاظخٝال٥  ' . اإلاشا٠ض ال٢ٍٙش

ت الؽبه اإلاعخٝلت هي معخٝلت'  .   ًِ الخ٣ىمت ل٢نها جشجبي بجماِاث اإلافالح اإلاشا٠ض ال٢ٍٙش

ت الخابّت للجامّاث ' .   اإلاشا٠ض ال٢ٍٙش

ت اإلاشجبىت باالخضاب العُاط ' . ًت ظىاء بؽ٣ل سظمي او ٔحر سظمي اإلاشا٠ض ال٢ٍٙش

 

اليحم عبر العالم  وأهمها مراكس الفكر وشأةجاريخ :   ااححر الثاوي

ت  خ البؽٍش ٘مل الّلماء ُ٘ه ٠بحر ٘لىاإلاا ١اهذ الاهجاصاث ان ُٜام الخماساث الاوعاهُت ١ان هجذ  ٘اهىالى هٍشها الى جاٍس

ت بفٙت ِامت ٌّىد الى ٘مل الّلم  خه البؽٍش خ بٙمل حهىد الّلماء خُث ان الخىىس الزي ِ٘ش . الاوعاهُت ِبر الخاٍس

                                                           
7
 - Howard Wiarda opcit , p79  

8
 - James Mcgann , opcit ,p69  
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ة ٠ما َى الخا٥ في اإلاجخمّاث الاظالمُت و ظىاء ١ان جىٍُم اإلاجخمّاث الاوعاهُت ٜذًما ًد٢مه امبراوىس او مل٤ او خلُٚ

ً الزًً لهم باُ ال ٌعتهان به في  هجذ ان دوس الّلماء داةما ٣ًىن خالشا الى حاهب شخفُت الخا٠م مخمثال في اإلاعدؽاٍس

. مخخلٚ الّلىم ُ٘بذون اإلاؽىسة في مخخلٚ الٝماًا 

      و بالخالي ٘ان ِالٜت الّلماء بفاوعي الٝشاس لِعذ بالجذًذة ل٢ً الخٕحر الزي وشا ِلى َزٍ الّالٜت َى في الؽ٣ل اإلاخىىس 

. و اليؽاه اإلاخخلٚ و الذوس الا٠ثر بشوصا و ّ٘الُت 

ًث ٌّىد الى الٝشن سا٠ض ال٢ٙش ٘ان البذاًاث الاولى لٍهىسَا بالؽ٣ل الخذمسدها جفٙذ بذاًاث وؽىء ما ٌعمى بو ارا ا

الشخفُاث  ألَماًً ١ان ًىحذ ما ٌعمى بال٢شاس ي الّلمُت خاـت في اًىالُا و التي ١اهذ حّىى  اسوٍاالثامً ِؽش في 

. مً اإلالٟى و الامشاء  بشأيها خزًألٝفىس للخذاو٥ و الدؽاوس و ١ان و ججخمْ في ال٢ىاتغ و ا  الّلمُت

ىاهُا ظباٜت الى اخذار او٥   للذاسظاثاإلاّهذ اإلال٣ي  باوؽاء     ؼ٣ل اولي مً اؼ٣ا٥ مشا٠ض البدث ظىت  و حّذ بٍش

ُٙت دًمىسهذ في حامّت ا٠عٙىسد لدشجُْ الذساظاث الذًيُت و ١اهذ َزٍ  ىاهُا ٠زل٤ ٜو الذ٘اُِت ٠ما اوش ئ في بٍش

  . الاؼ٣ا٥ الاو٥ إلاشا٠ض البدث

ا ما ؼ٣ل َزٍ اإلاشاٟ ٢ُت و بّذ الخشب الّاإلاُت الاولى جىىس هِى ىغي  باوؽاءص باَخمام الىالًاث اإلاخدذة الامٍش مّهذ ١اٍس

ش ظىت      ، ومّهذ بشو٠ُىٕض ظىت  0   للعالم ظىت  ، و ٠زا      و مجلغ الّالٜاث الخاسحُت      و مّهذ َ٘ى

، ٠ما اظغ في ٘شوعا اإلاّهذ الٙشوس ي للّالٜاث الذولُت و في اإلااهُا الا١ادمُت  0   الاٜخفاد  ألبداراإلا٢خب الىوني 

.      الاإلااهُت للعالم 

ا ِلى الا ت ٣٘ان ل٢ً ما ًالخَ ًِ َزٍ اإلاإظعاث َى ِذم ّ٘الُتها و اٜخفاَس هخاج الّلمي و البدىر الا١ادًمت الىٍٍش

 0 .ِلى ـىاِت الٝشاس  الخأزحرًخق ودا للٕاًت ُ٘ما دالذوس الزي جلّبه مذ

خ  مشا٠ض ال٢ٙش و حّذ الاهىالٜت الخُُٝٝت لها بؽ٣لها  وؽأةو حّذ مشخلت الخشب الّاإلاُت الثاهُت مشخلت خاظمت في جاٍس

ه الُىم ، و رل٤ ٌّىد لٍشوٗ الخشب الٝاظُت خاـت ِلى الذو٥ الاوسوبُت التي ١اهذ منه٢ت     الخذًث  و الّٙا٥ ٠ما وّ٘ش

ٚ وؽاوها الاٜخفادي و ٜلت اإلاىاسد في مىاحهت الخدذًاث الفّبت ، و امام َزٍ الٍشوٗ ١اهذ مً ا٥ خشب الى حاهب جٜى

حن في اجخار الٝشاساث الخشبُت و  ت ٠بحرة مً الخبراء في مخخلٚ اإلاجاالث إلاؽاس٠ت الّع٢ٍش خماد ِلى مجمِى ال٢ٙشة في الِا

. رل٤ باظخٕال٥ اٜل اإلاىاسد لخدُٝٞ اَم الاسباح 

ا و اوش ئ ما ٌعمى بٙٛش بدىر  اء و اخفاء و ِلماء الىبُُّاث و ٔحَر الُاث و ٘حًز ىاهُا الاظخّاهت بّلماء ٍس و جم في بٍش

اث في  ، الّملُاث ت اًً جم ابخ٣اس الّذًذ مً الىٍٍش و التي ١اهذ ججخمْ في لٝاءاث م٢ثٙت الى حاهب الُٝاداث الّع٢ٍش

اث الاَم في دساظت ِملُت ـىاِت الٝشاسو التي وىسث ُ٘ما بّذ و ث ـىاِت الٝشاس اث ال٢مُت  ِذ الُىم الىٍٍش : و هي الىٍٍش

ت الالّاب ، شجشة الٝشاس ، البرمجت الخىُت )  و ٜذ ا٠دعبذ َزٍ الٙٛش الخبرة الّالُت في مجا٥ اجخار الٝشاس ( الخ ،،هٍٍش

ٞ خعاباث وولْ الاط ت ٘و خُت جشاجُجُاث الّع٢ٍش . دُٜٝت م٢ىذ الخلٙاء مً جدُٝٞ اهخفاساث جاٍس

                                                           
.                                                                      2، ص  2004، هطبىعاث جاهعيت  مراكز االبحاث و اهميتها الشهىاًي علي ، -

9
  

. 10، ص  2009، الذار الجاهعيت  الذراسات الخاصة في البحج العلمي و صناعة السياسات العامة دور مراكزساهي الخازًذار ،  -  
10
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و بّذ نهاًت الخشب الّاإلاُت الثاهُت و هدُجت للذماس و المّٚ الزي ١اهذ حّاوي مىه الذو٥ الاوسوبُت جم الاظخٕىاء ًِ ٘ٛش 

ل الى حّمحر ما دمش بّذبدىر الّملُاث  الخشب بذ٥ الابٝاء  لىا منها انها لم حّذ في خاحت اليها و الا٘مل ان ًخىحه الخمٍى

   .ِلى َإالء الخبراء و ِبئ احىسَم 

٢ُت جٙىىى ة البالٕت لهزٍ الٙٛش و الخبرة ال٢بحرة التي ا٠دعبتها في ا الى الهُمًل٢ً ـىاُ الٝشاس في الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

ُٚ َزٍ الخبراث في الىالًاث اإلاخدذة بذاًت في اإلاجا٥ الّع٢شي زم في باٛ ٘أُِذاإلاُذان  ي اإلاجاالث التي حّنى بها جٌى

و مْ جىىس الّلىم الاحخماُِت في الىفٚ الثاوي مً الٝشن ، العُاظاث الّامت مً اٜخفاد و ؼإون حّلُمُت و صخُت 

ً ١ان َىاٟ اهدؽاس َاب ش الىالًاث اإلاخدذةمماسظت ّ٘الت ٥ إلاشا٠ض ال٢ٙش بؽ٣لها الخذًث و الّؽٍش و اِادة  لذوسَا في جىٍى

سوبُت بّذ الخشب لحزداد ِذدَا بّذ رل٤ و جىدؽش ِبر ١ل دو٥ الّالم و الُىم هي مإظعاث راث هٙىر واِماس الذو٥ الا

. ٠بحر و ـلت ٠بحرة بفىاُ الٝشاس 

م َزٍ الذولت بالهُمىت و العُىشة ماثوججذس الاؼاسة الى ان جىىس الاَخمام بمشا٠ض ال٢ٙش في الىالًاث اإلاخدذة ٜذ سا٘ٞ اٍ

ب بها في الهُمىت ِلى  اخُث ادس١ى اهه ال جىحذ وظُلت حّىك ٜذسة الّلم ِلى ٠ؽٚ خباًا الامىس و ا٠عابها الٝىة التي جٔش

زا ما حّلها جشبذ الخشب البا الى العُىشة الا٠بر  َاسدة و جيخٝل بّذالّالم اٜخفادًا و ظُاظُا و زٝاُ٘ا و في ١ل اإلاُادًً َو

. ِلى الّالم

 2014سب احلائياث ديسمبر عذد الثيىك جاهكس بالعالم ح

عذد ااراكس القارة 

  0  اظُا 

٣ا الؽمالُت       امٍش

٣ا الجىىبُت      امٍش

 1822اسوبا 

ُٝت      الصخشاء الاٍ٘ش

   الاُٜاهىظُا 

الؽٛش الاوظي و ؼما٥ 

ُٝت  اٍ٘ش

    

 

                                                           
.                                 130،ص 2001دار الوسيرة للٌشر، : السياست العاهت ، هٌظىر كلي في البٌيت و التحليل ،االدى : خليفت الفهذاوي  -

11
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Source : James McCann ,December 2014  Global to think tanks index report , university of 

Pennsylvania , penne libraries , 3-01-2015,p 53 

 

 التحزيع الجغرافي اراكس  فكار

 
Source :Ibid , p 53 

 

 

 2014جرجيب الذول  كثر حيازة للثيىك جاهكس ديسمبر 

عذد ااراكس البلذ الرقم 

 0   و م ا   

    الفحن   

    واهُا سي ب  

    اإلااهُا   

    الهىذ   
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    ٘شوعا   

    الاسحىخحن   

    سوظُا   

  0 الُابان   

   ٠ىذا  0 

   اًىالُا    

ُٝا الجىىبُت        اٍ٘ش

ل        البراٍص

ذ        العٍى

   ظىجضالهذ    

 0 اإلا٢ع٤ُ    

   مفش    

   هارسالهذ    

   اظشاةُل    

   اظباهُا  0 

   سوماهُا    

   بلجُىم    

   جاًىان    

 0 بىلُُٙا    

   او٠شاهُا    
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ا        هُجحًر

   ٘لعىحن    

 

Source : ibid P 54 

: في الترجيب العااي  وجضعهاصىن بها اليحم مراكس  بحاث و ااعايير الحذيثت التي ث

ت مً اإلاّاًحر التي ًإخز بها ِىذ ولْ اإلاش٠ض في جشجِب مشا٠ض ال٢ٙش الّاإلاُت و هي زالر مّاًحر اظاظُت  :   خذدث مجمِى

 :و ًخممً اإلاإؼشاث الخالُت :  معيار جحفر ااحارد -1

  ت و مذي ٠ٙاءة الُٝاداث  .وبُّت اإلاىاسد البؽٍش

 وحىد ِذد ٠بحر مً الباخثحن . 

  مذي وحىد ِٝىد للؽشا٠ت بحن مخخلٚ اإلاإظعاث في الذولت و َزٍ اإلاشا٠ض. 

  ل للمّلىماث و البُاهاث الخ٣ىمُت ش الٝذسة ِلى الخـى  .مذي ج٘ى

 ل  . معخىي و مذي جىُى و اظخٝشاس الخمٍى

  ت و اإلاالُت  .الدعُحر الّٙا٥ للمىاسد البؽٍش

 :الخالُت و ًخممً َزا اإلاُّاس اإلاإؼشاث :  معيار جحدة  وشطت -2

  الّام و باقي الخبراء باإلاش٠ض  الشأيمذي اَخمام. 

  ا  .ِذد الاوؽىت التي ًىٍمها اإلاش٠ض ظىٍى

  ِذد اإلايؽىساث و اَمُتها. 

 اظخٝاللُت اإلاش٠ض في ابذاء الاساء . 

 اَخمام الا٘شاد بيؽاواث اإلاش٠ض و ـمّخه بحن اإلاىاوىحن . 

 الاَخمام ببرامج الخّلُم و الخذٍسب  . 

 ِبر اظخخذام ؼب٣اث الخىاـل الاحخماعي ِبر الاهترهذ الخىاـل  . 

  ٍالال٢ترووي للمش٠ض و ججذًذ ْ  . دسحت ّ٘الُت اإلاٜى

 :و الزي ًخممً اإلاإؼشاث الخالُت :  ااخرجاث جحدة   معيار  -3

  مذي حىدة الا٣٘اس و مذي اَخمام ـىاُ الٝشاس بها. 

 ا  .ِلى العُاظاث الّامت و اإلاجخمْ اإلاذوي  جأزحَر

 ا اإلاش٠ض مً الاوشاٗ الاخشي دس  .حت اظخخذام الابدار التي ًفذَس

                                                           
12

 - James Mecganne , 2014 To think tanks index report , university of Pennsylvania , Penn libraries ,3 – 01 – 

2015 , p 51-52  
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  ًاإلاعاِذة ِلى ولْ حعش بحن ـىاُ الٝشاس و الجماَحر و الٝذسة ِلى اًفا٥ مىالب حذًذة لٙئاث مخخلٙت م

 .اإلاجخمْ الى احىذة ـاوْ الٝشاس 

  جٝذًم الخذماث ، وؽش الىعي بالخٝٛى و الىاحباث  الّالٜت الجُذة للمش٠ض مْ اإلاىاوىحن ،. 

 

: و مً ا٠ثر الخٝى٥ و اإلاجاالث التي هجذ اهدؽاس مشا٠ض ال٢ٙش التي تهخم بها هجذ 

 .الذساظاث الامىُت  - 

  . الذساظاث خى٥ الىاٜت - 

 .دساظاث العُاظت الخاسحُت  - 

 .الاٜخفادًتالذساظاث  - 

 .الذساظاث اإلاخّلٝت بالخّلُم  - 

 .الذساظاث اإلاخّلٝت بالصخت  - 

 . الذساظاث اإلاخّلٝت بٝماًا البِئت - 

 .العُاظُت و الذًمٝشاوُت  باألهٍمتالذساظاث اإلاخّلٝت  - 

 

دور مراكس الفكر في جرشيذ السياساث العامت : ااححر الثالث 

 

ا وأحجامها ل٢ّنها في الىالًاث . لبلذانها الّامت، وجأزحراتها ِلى العُاظاث  جدباًً مشا٠ض الخ٢ٙحر في الٕشب بأَمُت أدواَس

ئن مشا٠ض ألابدار ألامحر٠ُت حّىي “، ختى لٝذ ُٜل  اإلاّخدذة جٍّل ظّباٜت ِلى ما ِذاَا في َزا الخأزحر مً حمُْ اإلاشا٠ض

 في العُاظت الخاسحُت لِغ لبالدَا ٘ٝي
ً
ت في الّالم دسوظا   . ، وئهما لعاةش البلذان اإلاش٠ٍض

ت في ـُأت ومداولت جىحُه العُاظت الخاسحُت في الىالًاث اإلاخدذة و الخخىُي  ان الذوس الزي جلّبه اإلاشا٠ض ال٢ٍٙش

ت اإلاخخففت في الؽإون  ٌّذ دوسا اظاظُا  الاظتراجُجي لهزٍ العُاظاث ، ار ًىحذ ِذد مً اإلاإظعاث ال٢ٍٙش

ٝه للخىبُٞؤلاظتراجُجُت ؤلاٜلُمُت والذولُت ،التي جفٓى لإلداسة ألامي ْ ئظتراجُجُت ًأخز بّمها وٍش وجضود َزٍ .س٠ُت مؽاَس

اإلاشا٠ض الٝادة العُاظُحن في الىالًاث اإلاخدذة بالبدىر والذساظاث في ١ا٘ت أمىس الخخىُي الاظتراجُجي للعُاظت 

٘ذ للُّان بّذ و البدث ٘يها أمش ًذِى لألَمُت ظُما و أنها بشصث بؽ٣ل مل         الخاسحُت مما ًجّل ٜمُت دساظتها 

ُتي سظمُا ِام  ى (دوهالذ  بلعىن ( ار ًٝى٥ .    ج٤٢ٙ الاجداد الع٘ى عذ أوهخاٍس ظخار الّلىم العُاظُت في حامّت َو
ُ
( ، أ

ٌاَشة "، في العىىاث اإلاالُت  ومإلٚ ٠خابحن ًِ مإظعاث ال٢ٙش والشأي ، ئهه في خحن أـبدذ مإظعاث ال٢ٙش والشأي

اإلاؽاس٠ت بفىسة مباؼشة أو ٔحر مباؼشة  ًت جخمحز ًِ هٍحراتها في البلذان ألاخشي بٝذستها ِلى، ٘ان اإلاإظعاث ألامحٟر ِاإلاُت

    .و بام٣ان ـاوعي العُاظت ئلى الّىدة ئليها للمؽىسة العُاظُت  في ـىْ العُاظت داخلُا و خاسحُت

 

 

                                                           
.                         35، ص  2005جىاى  15، شبكت الٌبأ الوعلىهاتيت ، دور مراكز االفكار في صنع السياسة االمريكية رياض السعذي ،  -

13
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 : مراكس ألابحاث والذراساث   دوار التي جلعبها

والذساظاث مً خال٥ ألادواس اإلاهمت التي جمىلْ بها ، وجإزش مً خاللها ِلى ـاوْ الٝشاس جخطح أَمُت مشا٠ض ألابدار 

 : العُاس ي ، والتي جخمثل بما ًلي

  الخ٢ٙحر للخ٣ىماث مً خال٥ جٝذًم ألا٣٘اس الجذًذة ، والشؤي ؤلابذاُِت ، وجشؼُذ العُاظاث الّامت ، لزا هجذ

 .بّذ الخشب الّاإلاُت ألاولى حاءث مً مّهذ بشو٠ُىٕضأن خىت ماسؼا٥ لذِم أوسبا وئِادة بىائها 

  ب وحهاث الىٍش اإلاخباًىت خى٥ ئِذاد ت واإلاخخلٙت لخٍٝش ُٝي بحن ألاوشاٗ الخ٣ىمُت اإلاخىاِص الذخى٥ ٠ىٗش ج٘ى

 .  ظُاظت مُّىت

 ت في الاهجاص والٝشاس ت مخخففت وظِش  .الُٝام بالذوس الاظدؽاسي للخ٣ىماث في الٝماًا التي جخىلب مّ٘ش

 حر ٜاِذة بُاهاث بدثُت لفىاُ الٝشاس واإلاعإولحن ِىذ الخاحت  . ج٘ى

  مً خال٥ ( جلّب وصاسة الخاسحُت دوس دبلىماظُت اإلاعاس ألاو٥ ) مماسظت دبلىماظُت اإلاعاس الثاوي أو اإلاىاصي

ئسظا٥ بّن خبراء اإلاشا٠ض البدثُت مً ٜبل مإظعاث خ٣ىمُت مُّىت للخٙاوك بؽأن ٜماًا مدذدة ، ٠ما 

٥ ٜبل اجٙاُٜت أوظلى ، ِىذما ٜام جُذ السظىن سةِغ مّهذ أبدار العالم في أوظلى بترجِب ِملُت الخٙاوك خق

مً خال٥ الذوس الزي لّبه حُمي ١اسجش في ٜماًا ِاإلاُت  -أًما  -بحن الٙلعىُيُحن وؤلاظشاةُلُحن ، و٠ما خفل 

 . مخخلٙت ، ٠ٝمُت حىىب العىدان

 ىد الشظمُت ٠خبراء في الٝماًا التي ج٣ىن مدل هٝاػ وجٙاوك مشا٘ٝت خبراء مشا٠ض ألابدار و  .الذساظاث لل٘ى

  ًحر اإلاىاَب مً خال٥ ظُاظت الباب الذواس بحن اإلاشا٠ض البدثُت واإلاىاـب الّلُا في الذولت ، ٘ٙي ٠ثحر م ج٘ى

، ئر أن ٠ثحرا  ألاخُان ًخم اخخُاس وج٣لُٚ بّن خبراء اإلاشا٠ض للّمل في اإلاىاـب الّلُا ، وال٢ّغ أًما صخُذ

ً في ؤلاداسة  مً اإلاعئىلحن ِىذما ًتر١ىن مىاـبهم ًزَبىن للّمل في َزٍ اإلاشا٠ض ٠خبراء أو باخثحن أو معدؽاٍس

الّلُا أو مجالغ ألامىاء ، ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥ ، أن ١ل سةِغ حمهىسٍت في الىالًاث اإلاخدذة ، ًٝىم بخُّحن خىالي 

ادة ما ًخم اخخُاس َإالء ٠معدؽا 00  معئى٥ خ٣ىمي ، منهم  000  ً وأِماء في اللجان اإلاخخلٙت ، ِو ٍس

ش ، ال٢عىذس َُٖ : خفشا مً مشا٠ض ألابدار ، منهم مثال  عخ٘ى دؽاسد  َجري ٠ِعىجش ، ماسجً اهذٟ ، واسن ٠َش ، ٍس

ل َىدىٕخىن ، دوهالذ سامعُٙلذ ، د٤ً حؽُني ،  بحر٥ ، بى٥ وولُٙتز ، مادلحن أولبراًذ ، ١ىلً باو٥ ، ـامٍى

دؽاسد اسمُخاج ، صإلااي خلُل صاد ، حىن بىلخىن ، ٘شوعِغ ٘ى١اًاما ، ١ىهذولحزا ساٌغ  مً %  0 بل ئن .. ٍس

 . معاِذي وصساء الخاسحُت في الىالًاث اإلاخدذة حاءوا مً مشا٠ض ألابدار

  المُت للمعئىلحن ال٢باس ، ِىذما ٌّخمذون ِلى بّن مشا٠ض ألابدار اإلاٝشبت في ئسظا٥ سظاةل لّب دوس الٝىاة ؤلِا

 . اظدباُٜت أو حّابحر ٘ىسٍت أو ئؼاساث دبلىماظُت ٔحر مباؼشة ئلى بّن ألاوشاٗ خى٥ ٜماًا أو أصماث مُّىت

  ٗجمثل اإلاشا٠ض البدثُت ٜىاة اجفا٥ ٔحر مباؼشة أو ٔحر سظمُت بحن ٠باس ـىاُ الٝشاس في الذولت وبّن ألاوشا

ت مىاٜٙها وأوشوخاتها و سائها ا واَخماماتها والاججاَاث الذولُت العاةذة  الخاسحُت إلاّ٘ش العُاظُت ووبُّت أدواَس

مً خال٥ اإلاؽاس٠ت في أوؽىت ِلمُت مؽتر٠ت أو دِىة َزٍ ألاوشاٗ ئلى الىذواث واإلاإجمشاث التي حّٝذَا اإلاشا٠ض 

 .  البدثُت

  الاظدؽشاٗ اإلاعخٝبلي جمثل مشا٠ض ألابدار مجعاث لالظدؽّاس اإلاب٢ش واظخٝشاء اإلاعخٝبل مً خال٥ دوسَا في

 . اظدىادا ئلى ٜىاِذ ِلم اإلاعخٝبلُاث إلاعاِذة ـىاُ الٝشاس ِلى الخخىُي الاظتراجُجي للمعخٝبل
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  ىاُ الٝشاس ، لخٝلُل اخخمالُت الخىأ أو الٙؽل في ـىْ وسظم جشؼُذ أو ِٝلىت الٝشاس العُاس ي للمعئىلحن ـو

 . العُاظت الّامت

  ذستها ِلى الخ٢خل والمٕي إلافلححؽ٢ُل الشأي الّام مً خال٥ دوسَا ة ٘ئت مُّىت أو جدُٝٞ اإلاّشفي ، ٜو

 . ةظُاظت مّحن

  ت ا٥ئن مشا٠ض ألابدار حؽ٣ل الم العُاظت ، ٘هي التي جمذ الجعىس بحن اإلاّ٘ش ـلت بحن ِالم البدث والذساظت ِو

 . والعلىت

١اإلااء والهىاء باليعبت لفىاُ الٝشاس العُاس ي ،  ئن َزٍ ألادواس التي جلّبها مشا٠ض ألابدار والذساظاث ، حّلذ الخاحت ئليها

لشظم العُاظت الّامت للذولت ، والخخىُي الاظتراجُجي الىاجح ، بُّذا ًِ العىدُت في الخ٢ٙحر أو الاسججا٥ والاظخعجا٥ 

اِلت في ُ  .ملهافي الٝشاساث ، بل ال ًم٢ً بىاء دولت مخٝذمت ما لم ج٢ً مشا٠ض ألابدار والذساظاث ٘يها مخٝذمت ٘و

 

 : السياساث العامت و جرشيذ مراكس الفكر 

ت والثٝا٘ت العُاظُت ِلى  مشا٠ض ال٢ٙش في ـىْ العُاظاث الّامت مشجبي بؽ٣ل ٠بحر  جأزحران الخذًث ًِ  بخأزحر اإلاّ٘ش

وبزل٤ وعخىُْ أن هٝى٥ بأن َزٍ اإلاشا٠ض أَم مفذس مً مفادس اإلاّلىماث والخدلُالث  ـىْ العُاظت واجخار الٝشاس

حر  ت مً خال٥ ألابدار والذساظاث ، جإزش ِلى اإلاجخمْ والذولت بؽ٣ل ِام وبفىس مخخلٙت مباؼشة ٔو وال٢ٙش واإلاّ٘ش

 . ودوس اإلاثٝٚ في العلىت العُاس ي العُاظُتلثٝا٘ت َزا جبّا ٥و. مباؼشة

٢ُت و الذو٥ الاوسوبُت ِمىما هجذ  دولت الشظمُت حّخمذ ِلى بان مإظعاث ا٥و بالىٍش الى خالت الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

، ئر ئن اإلاإظعاث الخاـت ٜامذ بخٝذًم خذماث ٠ثحرة للمإظعاث الّامت  اإلاجخمْ بالذسحت ألاظاظُت في ١ا٘ت اإلاجاالث

ٚ ألامش ِىذ َزا الخذ ْ معخىي ال٢ٙاءاث وجأَُل ١ىادس مخخففت لخذخل في الّمل الخ٣ىمي ولم ًخٜى ،  مً خال٥ ٘س

ها ئلى دْ٘ الذولت ئلى الاظخّاهت باإلاإظعاث الخاـت وئهما أدي احعاُ مجاالث  الّمل وحّذد البرامج الخ٣ىمُت وجىِى

 .  لخُُٝم البرامج وجدلُل العُاظاث وجٝذًم اإلاٝترخاث اإلاىاظبت

ت والخّبحر ًِ الشأي ١ل رل٤ أدي ئلى ظهىلت اهدؽاس وجباد٥ آلاساو  الم اإلاخىِى ء مْ الاهدؽاس الىاظْ لىظاةل الاجفا٥ و ؤلِا

الم أدواث ئًفا٥ ال٢ٙش وآلاساء للمعخُٙذًً مً العُاظُحن واإلاخخفحن  وألا٣٘اس واإلاّلىماث ئر أـبدذ وظاةل ؤلِا

ً وبالخالي أـبدذ مّاَذ البدىر ومشا٠ض الخ٢ٙحر  مشا٠ض ئهخاج َامت لفىاِت ووؽش الجذًذ مً ألا٣٘اس ومفادس )آلاخٍش

الم بالخذًث مً آلاساء  وؤلاخفاءاث والخدلُالث وبزل٤ أـبذ الخٙاِل اإلاخىاـل بحن مشا٠ض سةِعت لتزوٍذ وظاةل ؤلِا

الم أَم أدواث حؽ٢ُل الشأي الّام وأ٠ثر ألاوشاٗ ٜذسة ِلى مشاٜبت أِما٥ الذولت بىحه ِام  الخ٢ٙحر والبدىر ووظاةل ؤلِا

 . ومفذس مّلىماث وخبرة لم ٌّذ باإلم٣ان الاظخٕىاء ِنها

ت )ِادة باإلاؽاس٠ت في ـىْ العُاظت الّامت للذولت مً خال٥ جٝىم مشا٠ض البدىر والخ٢ٙحر في ا٥ ئسظاء ألاظغ ال٢ٍٙش

لبُت والٙلعُٙت والاحخماُِت والاٜخفادًت للبرامج والعُاظاث الشةِعُت حّمل ، ول٢نها  ، ٜذ ال جمثل مشا٠ض الخ٢ٙحر سأي ألٔا

ا لبُت بما ًخٙٞ مْ وحهت ئِادة حؽ٢ُل سأي ألٓاب٣ل حهذَا وجداو٥ باظخمشاس   .هٍَش
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( الىخبت)وبفىسة ِامت ٌّذ ئوؽاء مشا٠ض الخ٢ٙحر وألابدار مداولت مً ٜبل ٜىاِاث الؽّب اليؽىت والىاُِت واإلاثٝٙت

، وحّذ مشا٠ض الخ٢ٙحر مً حهت أخشي  بمشوسة وأَمُت اإلاؽاس٠ت في ـىْ العُاظت الّامت للذولت بُّذا ًِ اوش خ٣ىمُت

ا وخ٢متها لفاوعي الٝشاس العُاس ي مً هاخُت  وظُلت لُٝام الٝىي اإلاعُىشة ِلى اإلاجخمْ باًفا٥ خبرتها ووحهاث هٍَش

ُت واإلافذاُٜت مً هاخُت أخشي   وئِىاءَا الؽِش
ً
 ِلمُا

ً
  وئلباظها ٘لعٙتها الاحخماُِت والاٜخفادًت والعُاظُت لباظا

لُالث ألا١ادًمُت وال٢ٙاءاث وأًما حّذ مشا٠ض الخ٢ٙحر بىحه ِام بمثابت مخاصن لتزوٍذ الخ٣ىمت باآلساء الجذًذة والخذ

لت لدعلم مهام ؤلاداسة في الخ٣ىمت  .   اإلاَإ

و الى حاهب الذو٥ اإلاخٝذمت حؽهذ الُىم الّذًذ مً الذو٥ الىامُت الُىم وؽاوا متزاًذا إلاشا٠ض ال٢ٙش خاـت الفاِذة منها 

ل ، خُث ان مشا٠ض ال٢ٙش الفِىُت مثال لها دوس ٠بحر في الخازحر ِلى اَم ـىاُ الٝشاس  ُٝا و البراٍص ١الفحن و حىىب اٍ٘ش

لخاسحُت الفِىُت التي باجذ مهمت حذا في ٌل الذوس اإلاتزاًذ الزي جلّبه الفحن خاـت ِىذما ًخّلٞ الامش بالعُاظت ا

. ٠ٝىة اٜخفادًت ِاإلاُت ـاِذة 

ً في الفحن ٠ما  َزٍ اإلاشا٠ض في ٠ثحر  ًشأط٘شؤظاء مشا٠ض ال٢ٙش في الفحن َم مذِىون للٝاءاث دوسٍت مْ اَم اإلاعدؽاٍس

ٙىن العامىن اإلاخٝاِذون و جخمحز َزٍ اإلاشا٠ض بالخىٍُم الؽذًذ و  مً الاخُان ٜذماء الُٝاداث في الخ٣ىمت الفِىُت و اإلاٌى

    . الشظمُت باألوشِالٜتها الٙاِلت 

مراكس الفكر في العالم العربيواقع : ااححر الرابع    

 

م اصدًاد  اليؽأةال ؼ٤ ان ولْ مشا٠ض البدث في الّالم الّشبي ال ًضا٥ خذًث  مٝاسهت بالذو٥ الٕشبُت اإلاخٝذمت و بالخالي ٔس

ِذدَا في الاوهت الاخحرة ٘هي ال جضا٥ ٔحر ّ٘الت بالؽ٣ل ال٣افي و ما ًالخَ ِليها َى ٜلت جٙاِلها مْ اإلادُي ظىاء ١ان رل٤ 

. مْ ـىاُ الٝشاس او مْ ِامت اإلاىاوىحن 

     اإلاىا الّشبي ، هجذ ان او٥ مش٠ض ابدار جم اوؽاٍؤ ١ان ظىت مشا٠ض الابدار في ُ وؽأةإلادت ًِ  هأخزو لى اسدها ان 

مً وٗش حامّت الذو٥ الّشبُت في الٝاَشة و َى مّهذ البدىر و الذساظاث الّشبُت زم اوش ئ اإلاش٠ض الٝىمي للبدىر ظىت 

.      ظاث الىخذة الّشبُت ظىت او مش٠ض دس     و مش٠ض الاَشام ظىت      

ب حذا باالهخماء الى الخ٣ىماث التي  جأظِغو باليعبت للّالم الّشبي ٘ان  ذ ٍٜش      َزٍ اإلاشا٠ض  جأظغمشا٠ض ال٢ٙش اٜترن لٜى

خ٣ىمُت و التي جشجبي باإلاجخمْ ا٥بالخالي ِلى وؽاواتها لحزداد في الاوهت الاخحرة ٌهىس اإلاشا٠ض الٕحر ِليها و و جمىلها و حعُىش 

ش  الشأيوا٥ و رل٤ مشجبي ٠زل٤ باصدًاد وعي اإلاذوي في ا٠ثر الاح ش الابدار الّلمُت إلاا لها دوس في جىٍى الّام بمشوسة جىٍى

. اإلاجخمّاث 

 

                                                           
                                         120، ص  1999، هٌشىراث دار الكرهل ، االردى ،  صنع السياسة االمريكيةربيع ،  هحوذ عبذ العسيس -

14
  

15- Thierry Kellner , Thomas Bondigual , le 09 juin 2010 ,Chine : l’impact des Think tanks chinois spécialisés en 

relation international sur la politique étrangère de pékin http://www.diploweb.com/Chine-L-impact-des-think-

tanks.html 
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م مً اهدؽاس مشا٠ض ال٢ٙش الُىم بالّالم الّشبي  : ال جضا٥ خالّت لّذة اِخباساث  ٘انهاو بالٔش

ل ٘اهه ًدذ مً اظخٝاللُتها خاـت  -  ل و ارا وحذ َزا الخمٍى حّاوي مشا٠ض ال٢ٙش الّشبُت مً مؽ٣ل في اًجاد الخمٍى

ل خ٣ىمُا َزا ما ًجّلها مُٝذة في مجاالث البدث و الاوؽىت   .ارا ١ان َزا الخمٍى

و دًني مدذد و َزا ٔالبا ما جخمحز مشا٠ض ال٢ٙش الّشبُت بذ٘اِها ًِ ادًىلىحُت مُّىت او ًِ مزَب ٢٘شي ا - 

ُت و ًٝلل الٙىاةذ اإلاشحىة مىه   .ًجّل اهخاحها الّلمي بُّذا ًِ الخُاد و اإلاىلِى

ل  هيث و ٠زا مخشحاث العُاظت الّامت ٗال جضا٥ مشا٠ض ال٢ٙش بُّذة ًِ مذخال -  بُّذة ًِ الجماَحر ال جـى

ْ التي جخبىاَا الخ٣ىماث   .مىالبهم و ال جإزش في البرامج و اإلاؽاَس

بت مً مشا٠ض ـىْ الٝشاس و َزا ال ًشحْ ٘ٝي الى مدذودًت وؽاوها و ِذم ّ٘الُتها ال  -  بل ، حّذ مشا٠ض ال٢ٙش ٍٜش

في الذو٥ الّشبُت الزي ال ًضا٥ مشجبىا  يالبحروٜشاه٠زل٤ الى بيُت و وبُّت الاهٍمت الّشبُت و وبُّت الجهاص 

بالؽ٣ل الخٝلُذي للبحروٜشاوُت مما ًجّلها اهٍمت مىٕلٝت لِغ مً العهل اًجاد ٘ىاِل حذًذة جخذخل في 

 .ِملُت ـىْ الٝشاس 

ت في الخٙاً ِلى م٣اهتها و ٜىتها و ال جىا٠ب  بأَمُتالا٘ت الى ان َزٍ الاهٍمت ال جضا٥ جإمً  الٝىة الّع٢ٍش

ٜىة ال٢ٙش الزي حّخمذ ِليها الُىم الذو٥ الٕشبُت في جدُٝٞ الهُمىت و حّخمذ ِلُه الُىم الزي ًخىلب ِالم 

. ٠زل٤ الذو٥ الىامُت الفاِذة ١الفحن في جدُٝٞ لها م٣اهت مّخبرة الُىم ِلى العاخت الذولُت 

جم بم٣اهت الّلم و لُاُ خحر ال ًم٢ىىا الخٕاض ي ًِ الخذًث ًِ وبُّت اإلاجخمّاث الّشبُت التي ال جهفي الا - 

ا ما ًِ الاَخمام  ما٥الجماَحر الّشبُت في مخخلٚ اإلاؽا١ل الُىمُت ًجّلها بُّذة هِى ُت و الخىاـل  باأِل اإلاّ٘ش

 مْ مشا٠ض ال٢ٙش 

 

اهم ااراكس الفكريت في العالم العربي  

ٞ لذساظت إلاش٠ض الاماساث للذساظاث و البدىر الاظتراجُجُت وو٘ٞ مّاًحر مُّىت ولّها اإلاش٠ض ٜذ ال جخخلٚ ٠ثحرا ًِ  ٘و

٢ُت ، جم جدذًذ ٜاةمت  :    ِؽشة  زِى٤ جاه٢غ ِشبُت و هي ١الخالي  بأ٘ملاإلاّاًحر التي ولّتها حامّت باوعُلٙاهُا الامٍش

 ( .مفش)ظتراجُجُت ، مش٠ض الاَشام للذساظاث العُاظُت و الا - 

 (.العّىدًت )مش٠ض اإلال٤ ُ٘فل للبدىر و الذساظاث الاظالمُت  - 

 ( .الاسدن)مش٠ض دساظاث الؽٛش الاوظي  - 

شة الّشبُت  -  ذ)مش٠ض دساظاث الخلُج و الجٍض  ( .ال٣ٍى

ً للذساظاث الاظتراجُجُت و الذولُت و الىاٜت  -  ً)مش٠ض البدٍش  ( .البدٍش

 ( .الاماساث)خ٣ىمُت ١لُت مدمذ بً ساؼذ لالدساة ا٥ - 

 ( .مفش)اإلاش٠ض اإلافشي للذساظاث الاٜخفادًت  - 

 ( .الاسدن)مىخذي ال٢ٙش الّشبي  - 

 ( .لبىان)مش٠ض دساظاث الىخذة الّشبُت  - 

.  (اإلإشب)اإلاّهذ اإلال٣ي للذساظاث الاظتراجُجُت  -0 

                                                           
                 10،ص  2014-2013هركس االهاراث للذراساث و البحىث االستراتيجيت ، تقيين هراكس الذراساث و البحىث العربيت و الذوليت  -

16
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: عذد مراكس الفكر في العالم العربي 

عذد ااراكس  الذولت  الترجيب 

 57ملر  01

 44فلسطين  02

 42العراق  03

 40 ردن  04

 38جحوس  05

 34ايران  06

 33ااغرب  07

 31جركيا  08

 30اليمً  09

 27لبىان  10

 14 ماراث  11

 12الجسائر  12

 11قبرص  13

 11الكحيت  14

 9قطر  15

 7السعحديت   16

 7البحريً  17

 6سحريا  18
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 5السحدان  19

 4ليبيا  20

 3عمان  21

Source : James Mcgann , opcit p56 

اإلاإجمشاث الُىم جضاًذ و لى اهه لِغ بالخىىس اإلاشحى ٘ذ و مْ ١ل رل٤ ٘ان مشا٠ض ال٢ٙش في الّالم الّشبي هي في جىىس ملخًى

ة الشةِعُت الجاسي الّلمُت وألا١ادًمُت التي جبدث في مخخلٚ ؼإون الخُاة اإلادلُت وؤلاٜلُمُت والذولُت في ٌل الخٕحراث 

َىاٟ اإلائاث مً مخخبراث البدث في الّالم الّشبي ٌعخذ٥ ِليها مً خال٥ اإلاإجمشاث في مىىٝت الؽٛش ألاوظي ، ٗ

المي  ، الاظتراجُجي والىذواث التي حّٝذَا في مجاالث ِذًذة ظىاء ِلى الفُّذ الاٜخفادي أو العُاس ي ،الاحخماعي أو ؤلِا

بمشوسة الخ٢ٙحر بجذًت في ٠ُُٙت جُّٙل  لُاث ووظاةل الاظخٙادة مً َزٍ اإلاشا٠ض واإلاإجمشاث  ، مما ًذْ٘ الخ… ، ألا١ادًمي

حر ٘هم أِمٞ وأدٛ للخىىساث والخدذًاث التي ججابه  ا إلافلخت جدُٝٞ الٙاِلُت ألا٠بر إلاإظعاث ـىْ الٝشاس وج٘ى َش وجىٍى

ًمُت والذولُت التي جدُي بهزٍ الخىىساث ٠ما وؤلاظهام الذو٥ الّشبُت مً خال٥ مداولت َزٍ اإلاشا٠ض باظخٝشاء البِئت ؤلاٜل

ادة وعي الشأي الّام الّشبي بالخدىالث الا ظتراجُجُت التي حؽهذَا اإلاىىٝت في ٍص

 

 الخاجمت

ت لخدُٝٞ العُىشة ولمان اإلافالح ٚ اإلاّ٘ش ت جإزش ِلى العلىت والعلىت جٌى . وعخيخج مً ١ل ما جٝذم بان اإلاّ٘ش

ت  ت هي ٜىةؤلاًمان بان اإلاّ٘ش ، وبالخالي أـبذ مً  ، ٜاد ئلى الاَخمام باٜامت مشا٠ض ألابدار الٝادسة ِلى ئهخاج اإلاّ٘ش

 .ووّخٝذ بان الٝىة حؽاٟس في ـىْ العُاظت . الىبُعي ُٜام جل٤ اإلاشا٠ض لٕشك ال٢عب والخفى٥ ِلى الٝىة

ىامل مخخلٙت جخذاخل وجدؽاب٤  جأزحراث َزٍ الّىامل والّىاـش مْ ـىْ العُاظت ِملُت مّٝذة حعاَم ٘يها ِىاـش ِو

زا َى ؼان ـىْ العُاظت في الىَ بّمها البّن م الذًمٝشاوُت ، ألن َزٍ الّملُت جمش بمشاخل وئحشاءاث مّٝذة َو

ت والثٝا٘ت وال٢ٙش جإزش ِلى الشأي  سا٠ض الخ٢ٙحرمً م ٠بحر ِذد التي ًىحذ ٘يها اللُبرالُت  وهي مفادس ومىابْ إلهخاج اإلاّ٘ش

دوس وجأزحر َزٍ اإلاشا٠ض ِلى ـىْ العُاظت لِغ واضح للُّان وئهما ًدخاج ئلى البدث والخٝص ي . ـىاُ العُاظتالّام و

ِنها مً خال٥ ال٢ؽٚ ًِ ٜماًا ومعاةل أخشي مشجبىت بهزا اإلاىلُى مثل البدث ًِ دوس وجأزحر الثٝا٘ت ِلى ـىْ 

ت بالعلىت والعُاظت بفىسة الٜت اإلاّ٘ش  .ِامت العُاظت ودوس اإلاثٝٚ ِو

اث التي ًيخجها مثٝٙى وم٢ٙشو الىالًاث  ان  ٣ا بفىسة خاـت ودوس وجأزحر ألا٣٘اس والىٍٍش دوس وجأزحر َزٍ اإلاشا٠ض في أمٍش

ذ الشاًَ    اإلاخدذة بفىسة ِامت ال جٝخفش ِلى اإلاجخمْ والذولت في الىالًاث اإلاخدذة وئهما ًمخذ لِؽمل ١ل الّالم في الٜى

ت الم ٢ُت، أما ألن َزٍ اإلاّ٘ش ٣ا جذِمها ٜىة الذولت ألامٍش اث العُاظُت في نهاًاث  هخجت ألمٍش ، واإلاثا٥ ِلى رل٤ أَم الىٍٍش

ذام الخماساث لفامىةُل َىدىجخىن  اما ـو خ وؤلاوعان ألاخحر لٙى١ٍى ً نهاًت الخاٍس .  الٝشن الّؽٍش

                                                           
                   63، ص  1999هلك عبيذ او شهىة ، الذار الجواهيريت للٌشر و التىزيع ، : صاهىيل هٌتكتىى ، صذام الحضاراث ، ترجوت  -

17
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: قائمت ااراجع 

:  ااراجع باللغت العربيت  - أ

اث حامُّت  مراكس  بحاث و اهميتها الؽهىاوي ِلي ، -1  .    00 ، مىبِى

 .  00 ،  داس اإلاعحرة لليؽش: ،الادن  مىظحر كلي في البييت و التحليلالعُاظت الّامت ، : الٙهذاوي خلُٙت -2

، الذاس  دور مراكس الذراساث الخاصت في البحث العلمي و صىاعت السياساث العامتالخاصهذاس ظامي ،  -3

  .  00 الجامُّت 

اك ،  -4  .     00 حىان    اإلاّلىماجُت ،  ، ؼب٢ت الىبأدور مراكس  فكار في صىع السياست  مريكيت العّذي ٍس

.   0، مجلت الٙشاث الّذد  مراكس الفكر و دورها في التاجير على صىع السياستَاصاس ـابش امحن ،  -5

ض سبُْ ،  -6  .     ، ميؽىساث داس ال٢شمل ، الاسدن ،  صىع السياست  مريكيتمدمذ ِبذ الٍّض

-  0  جقييم مراكس الذراساث و البححث العربيت و الذوليتمش٠ض الاماساث للذساظاث و البدىر الاظتراجُجُت ،  -7

 0   .       

ل َىخ٢خىن ،  -8 ت لليؽش: ، جشحمت  صذام الحضاراثـامٍى و الخىصَْ ،  مل٤ ِبُذ او ؼهىة ، الذاس الجماَحًر

     . 

:  اراجع باللغت  جىبيت ا - ب

1- Howard J Wiarda , The New Power House ,Think Tanks And Foreign Policy , American foreign policy 

interests 2008 . 

2- James Mecganne , 2014 To think tanks index report , university of Pennsylvania , Penn libraries ,3 – 01 

– 2015 . 

3- James G McCann , The global “ go to think tanks “ , 2009 ,Think tanks and civil societies , program 

final united nation university edition January 2010 . 

4- Stephen Boucher , Martin Poyo , les Think tanks , cerveaux de la guerre , édition le Félin , 2009 .  

5- Thomas Medvety , Les Think Tanks Au Etat Unis : L’émergence D’un Sous-espace De Producteur Des 

Savoirs , (traduise par Camille Joseph , acts de recherche en science social n 174 , 2006 . 

6-   Thierry Kellner , Thomas Bondigual , le 09 juin 2010 ,Chine : l’impact des Think tanks chinois 

spécialisés en relation international sur la politique étrangère de pékin 

http://www.diploweb.com/Chine-L-impact-des-think-tanks.html 

7- Yves derai , les nouveaux laboratoires de pouvoir , magazine L’optimum , n 71 ,2004 . 
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