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ــاخنة،  ــة الس ــا اإلقليمي ــة، والقضاي ــؤون الدولي ــول الش ــا ح ــي أبحاث ــر الدبلوماس ــز الفك ــري مراك        تج

والسياســة الخارجيــة للــدول وغيرهــا مــن المجــاالت. كمــا توفــر مراجع سياســية لمؤسســات صنــع القــرار، والتي 

لهــا تأثيــر مهــم علــى عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة. مــن حيــث بنــاء أجنــدة للسياســة، وتشــكيلها، وتنفيذهــا، 

ــاج األفــكار، لكــن وظائفهــا ليســت  ــاط مهــم فيمــا يتعلــق بإنت ــم تقييمهــا. تعترب مراكــز الفكــر عوامــل ذات ارتب ث

مجــرد نظريــة بحتــة بــل إن هدفهــا يتمثــل يف إحــداث تأثيــرات ملموســة أو تكويــن رأي أو اقــراح سياســة عامــة. 

بالتالــي فهــي مزيــج بيــن الدوائــر األكاديميــة ودوائــر صنــع السياســات، يعنــي أهنــا تحــاول الجمــع بيــن النظريــة 

ــس مــن المســتغرب أن  ــذا لي ــرارات والمســاهمة يف تشــكيل نقــاش عــام بشــأهنا. ل ــع الق ــك لدف والممارســة وذل

المعلومــات هــي الذهــب األســود للقــرن الحــادي والعشــرين . حيــث أضحــت االقراحــات ومختلــف الســرديات 
الخاصــة بالسياســة الخارجيــة تعمــل يف ظــل نظام المنافســة يف ســوق األفكار، عرب اســتقطاب أو إنشــاء أطــر معرفية 
ــة. فدبلوماســية  ــا العالقــات الدولي ــاط إلــى حــد مــا بقضاي ــة، بعــد ارتب ــة أهــداف السياســة الخارجي ــة لتلبي وظيفي
األفــكار صــارت أمــرًا حتميــا يف مجتمعــات المعرفــة، وكل مــن يبنــي ســردية معينــة أو يؤثــر يف تكويــن مفاهيمهــا 
ــاءت  ــا ج ــن هن ــا. وم ــن يتبعه ــه م ــس نفس ــد لي ــر والقواع ــع المعايي ــن يض ــة، فم ــة بالبقي ــية مقارن ــزة تنافس ــه مي لدي

المنافســة المعياريــة والفكريــة بيــن الــدول. 
عنــد التفكيــر يف كيفيــة التطــرق إلــى السياســة الدوليــة وبنائهــا تقليدًيــا يف القرنيــن العشــرين والحــادي 
والعشــرين، فمــن الســهل أن نــرى أن العالــم الغربــي قــد هيمــن علــى مجــال صناعــة األفــكار. فلطالما كانــت هيمنة 
مراكــز األبحــاث االنجلــو أمريكيــة عامــالً مهمــا يف تأســيس قيــم وأفــكار النظــام الليربالــي الدولــي المعاصــر. كمــا 
لــم تتوقــف مؤسســات التفكيــر عــن كوهنــا نوعــا مــن الســفارات الفكريــة للــدول. وعلــى الرغــم مــن التغييــرات يف 
توزيــع القــوة الدوليــة التــي نشــهدها مــع صعــود القــوي اآلســيوية. فــإن هيمنــة اإلنتــاج الفكــري الغربــي يف مســائل 
العالقــات الدوليــة ال يــزال ســاريا. حيــث يوجــد مــا يقــرب %51 مــن مراكــز األبحــاث يف العالــم يف الواليــات 
المتحــدة وأوربــا. ويف العاصمــة واشــنطن )408( وواليــة ماساشوســت )176( لوحدهمــا فــإن عــدد مؤسســات 
الفكــر أكثــر ممــا هــو موجــود يف الهنــد- الدولــة الثانيــة يف العالــم مــن حيــث عــدد مؤسســات التفكيــر بمعــدل 509 
ــة  ــبانيا ودول ــودة يف إس ــاث الموج ــز األبح ــدد مراك ــا   يف ع ــة كاليفورني ــوق والي ــك تتف ــى ذل ــة ال ــز. باإلضاف مرك
ــل  ــئ أن تحت ــر المفاج ــن غي ــون م ــا يك ــل 81. ربم ــز مقاب ــن أي 127 مرك ــدة مجتمعتي ــة المتح ــارات العربي االم
الواليــات المتحــدة األمريكيــة يف إجمالــي عــدد مؤسســات التفكيــر، كمــا أهنــا الدولــة األولــى التــي تتمتــع بأكــرب 
تأثيــر دولــي يف إنتــاج التحليــالت يف جميــع مجــاالت السياســة العامــة. رغــم أن القــوى األوربيــة كفرنســا أو ألمانيــا 
ــا،  ــبانيا، النمس ــا دول كإس ــاك أيض ــم. هن ــل يف العال ــرة األوائ ــن العش ــن بي ــا م ــة تجعله ــة قوي ــا بمكان ــع أيض تتمت
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سويســرا أو الســويد مــن بيــن العشــرين األوائــل، إال أن هيمنــة األمريكيــة ال تــزال مهمــة للغايــة علــى الصعيديــن 
الدولــي والغربــي علــى حــد ســواء.  

يف نفــس الســياق يعتــرب إنتــاج األفــكار والتحليــالت عامــالً متزايــد األهميــة للقــوى الناشــئة يف آســيا. ويمكن 
ترجمــة ذلــك بســهولة يف ضــوء االهتمــام المتزايــد يف المنطقــة بإعــادة تكييــف المفاهيــم الغربيــة لرجمتهــا إلــى 
نســختها اآلســيوية أو بشــكل مباشــر إلضفــاء الــروح اآلســيوية عليهــا. حيــث أصبحــت تنتشــر أفــكار تعــرب عــن 
النمــط اآلســيوي أو اقتصــاد ســوق وفــق رؤيــة صينيــة بحتــة، باإلضافــة الــى ظهــور مشــاريع كطريــق الحريــر. فقــد 
أظهــرت النمــاذج اآلســيوية كيــف يتــم تطويــر نمــاذج فريــدة مــن حيــث وجــود إمكانيــات كبيــرة إلعــادة تعريــف 
ــة  ــن الهيمن ــدًا ع ــة بعي ــات الدولي ــاب يف العالق ــة األقط ــخ تعددي ــة أن ترس ــة احتمالي ــي لناحي ــام الدول ــكل النظ هي
China’s Peace- يالمعياريــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة والغــرب عمومــا.  فشــعار »نمــو الصيــن الســلم
ــح يدخــل  ــذي أصب ــة يف القــرن الحــادي العشــرين. وال ــة الصيني ــدأ يف السياســية الخارجي ــح مب ful Rise » أصب

ــة التكهــن  ــي، وصعوب ــن الصعــود الصين ــن حــول مضامي ــن والليبيراليي ــن الواقعيي ــة بي يف إطــار النقاشــات الفكري
بنواياهــا المســتقبلية، هــل هــي قــوة وضــع قائــمStatus quo power تقبــل قواعــد النظــام الدولــي التــي يســميها 
هادلــي بــول Bull Hedly » المجتمــع الدولــي«، أم أهنــا قــوة تعديليــة Revisionist Power غيــر راضيــة، 
هدفهــا تحقيــق الهيمنــة اإلقليميــة يف آســيا بابتــكار نســخة شــبيهة بمبــدأ مونــروا، وبالطريقــة نفســها التــي ســيطرت 

هبــا الواليــات المتحــدة االمريكيــة علــى نصــف الكــرة الغربــي وفــق منطــق الواقعيــة الهجوميــة.    
ونفــس الشــيء بالنســبة لروســيا، فــال يــزال اهنيــار االتحــاد الســوفيايت على يــد القوة األطلســية يشــكل صدمة 
لروســيا الجديــدة الطامحــة الــى بعــث مشــروعها األوراســي الكبيــر، فهــي ال تــزال تحســب أهنــا يف صــراع دائــم 
مــع التاالســوكراتيا التــي مــا فتئــت تحقــق انتصاراهتــا للهيمنــة وإقــرار األحاديــة القطبيــة. يف حيــن يــرى ألكســندر 
دوغيــن أن هزيمــة التيلوروكراتيــا )القــوة الربيــة( أمــام التاالســوكراتيا )القــوة البحريــة( ال يمثــل إال ظاهــرة مؤقتــة 

وتعــود أوراســيا بعدهــا الــى رســالتها القاريــة. 
وهبــذا المعنــى، فــإن القــارة اآلســيوية تعتــرب ذات دالالت جيوســراتيجية مــن وجهــة نظــر صناعــة األفــكار. 
حيــث أن %22مــن المؤسســات الفكــر يف العالــم يقــع مقرهــا يف دول آســيوية. لكــن عنــد الحديــث عــن التأثيــر 
فــال تــزال الفجــوة بيــن الدولــة اآلســيوية والــدول الغربيــة كبيــرة. ففــي الوقــت الــذي تمتلــك الواليــات المتحــدة 

وحدهــا   1871 مركــز فكــري، فــإن الصيــن وروســيا تمتلــك 507 و215  مركــز فكــري علــى التوالــي. 
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اجلدول )1(: البلدان اليت متتلك أكرب عدد من مراكز الفكر)2019(
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إن بلــدان العالــم الجنوبــي كأمريــكا الالتينيــة وأفريقيــا جنــوب الصحــراء طالمــا تــم اســتبعادهما مــن الدوائر 
الدوليــة فيمــا يتعلــق بصناعــة وإنتــاج األفــكار. ففــي أمريــكا الالتينيــة تشــكل مــا يقــرب نســبته مــن %12 مــن مراكز 
الفكــر يف العالــم، ويف افريقيــا جنــوب الصحــراء يتناقــص الرقــم الــى %7,4. يف حيــن أنــه يف اآلونــة أظهــرت بــوادر 
ــي  ــن الت ــة األرجنتي ــاه أن دول ــر لالنتب ــن المثي ــأن. وم ــذا الش ــبي يف ه ــا النس ــتعادة وزهن ــعي الس ــة الس ــر لناحي تغيي
تمكنــت مــن وضــع نفســها يف المرتبــة الخامســة يف العالــم مــن حيــث عــدد المؤسســات الفكريــة. وتجــدر اإلشــارة 
أيضــا إلــى زيــادة مراكــز الفكــر يف دول الربيكــس كالربازيــل وجنــوب أفريقيــا، التــي تحتــل بالفعــل المرتبــة 11 
و13 علــى التوالــي.  ومــع ذلــك، ال يــزال جــزء كبيــر مــن بلــدان العالــم الثالــث تظهــر جوانــب قصــور كبيــرة مــن 
ــا يقتصــر  ــل عــادة م ــي. ب ــى المســتوى الدول ــة عل ــات بديل ــد نظري ــكار أو تولي ــث إنتاجهــا للسياســات أو األف حي
مســتوى تأثيــر هــذه المؤسســات بشــكل كبيــر يف المجــال الجامعــي لذلــك تميــل آثارهــا إلــى أن تكــون لهــا بعــد 

أكاديمــي بحــت بــداًل مــن كوهنــا صانعــة للسياســات.  
ــر  ــا فمــن العجيــب أهنــا عاشــت تحــوالت غي ــد الحديــث عــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي عن
ــه،  ــد ذات ــي يف ح ــع العرب ــح الربي ــارج. فمصطل ــن الخ ــا م ــتوردت توصيفاهت ــا اس ــي، لكنه ــع العرب ــبوقة كالربي مس
ــن  ــي Hadly George« م ــورج هاردل ــإن » ج ــا  Bonomareva Jelena  ف ــا بونوماريوف ــب يلين فحس
ــاينس  ــتيان س ــدة كريس ــي أن جري ــاك رأي يدع ــي. وهن ــع العرب ــمية الربي ــق تس ــن أطل ــو أول م ــون  ه ــز ويلس مرك
ــن  ــروب زي ــى ه ــا عل ــي 2011، تعليق ــوم14 جانف ــمية ي ــذه التس ــتخدمت ه ــن اس ــي أول م ــة ه ــر األمريكي مون
العابديــن بــن علــي. يف حيــن هنــاك مــن ينســب المصطلــح إلــى مقــال لـــ » مــارك لينــشMarc Lynch » بعنــوان 
spring Arab s’Obama، الصــادر يــوم 2011.01.06، يعنــي بعــد يوميــن فقــط مــن وفــاة محمــد 
البوعزيــزي. ومهمــا كان الخــالف حــول أســبقية مــن أطلــق صفــة الربيــع العربــي، فــإن وســائل اإلعــالم الغربيــة 
ومراكــز الفكــر هــي مــن أطلقــت هــذا الوصــف بالتالــي فــإن التســمية هــي غربيــة بامتيــاز، تحيــل إلــى تجــارب ذات 

مرجعيــة أوربيــة، بــدءًا مــن »ربيــع الشــعوب 1848« إلــى » ربيــع بــراغ 1968«.    
    يف نفــس الســياق، تلعــب مؤسســات الفكــر دورًا مهمــا يف تشــكيل سياســات الحكومــات حــول العالــم يف 
الشــؤون السياســية واالقتصاديــة والخارجيــة. حيــث تتقــرر السياســات الخارجيــة واالقتصاديــة والدفاعيــة للدول، 
وتتخــذ الحكومــات خطــوات لتعزيــز العالقــات مــع البلــدان األخــرى يف مختلــف المجــاالت بنــاء علــى نصائــح 
ــد  ــطينية إال بع ــة الفلس ــأن القضي ــا بش ــن آرائه ــدول ع ــرب ال ــال ال تع ــبيل المث ــى س ــر. عل ــز الفك ــات مراك واقراح
أخــذ رأي مراكــز الفكــر. مــن جهــة أخــرى، تضمــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وحلفاؤهــا ضربــات الطائــرات 
بــدون طيــار يف العــراق وأفغانســتان واليمــن وباكســتان والصومــال فقــط بعــد النظــر يف توصيــات يف مراكــز الفكــر 
االســراتيجية. كمــا أن الحتــالل األمريكــي للعــراق والتدخــل يف أفغانســتان وانشــاء ســجن غوانتانامــو كنتيجــة 
ــر  ــرائيلي الغي ــالل اإلس ــراين، واالحت ــووي اإلي ــف الن ــأن المل ــة بش ــات الدولي ــى المفاوض ــة إل ــك، باإلضاف لذل
الشــرعي لفلســطين ومختلــف المســاعي لجعــل القــدس عاصمــة لليهــود، كل هــذه اإلجــراءات تتــم علــى أســاس 
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ــة يف هــذه  ــذي يطــرح نفســه هــو لمــاذا ال تنخــرط مراكــز الفكــر العربي ــذا فالســؤال ال ــات مراكــز الفكــر. ل توصي
الدعايــة لناحيــة الســعي لالنخــراط يف صنــع السياســات االســراتيجية للــدول العربيــة؟  

مــن منظــور مقــارن لمؤسســات الفكــر، فــإن مؤسســات الفكــر الغربيــة هــي يف الغالــب مؤسســات فكريــة 
خاصــة، وهــي أكثــر اســتقاللية وتنوًعــا، وال تخضــع لســيطرة الحكومــة الختيــار الموضوعــات البحثيــة. ويف ظــل 
المنافســة الشرســة يف تســويق أبحــاث مراكــز الفكــر، تحتــاج دائمــا إلــى التعــاون مــع وســائل اإلعــالم للرويــج 
ألبحــاث سياســاهتم للجمهــور. لهــذا الســبب، فــإن الهــدف األساســي مــن إنشــاء مراكــز فكريــة هــو لســد الثغــرات 
التــي ال تســتطيع المؤسســات األخــرى ســدها. بالتالــي أصبحــت جــزءًا ال يتجــزأ مــن العمليــة السياســية وعمليــة 
ــذا  ــق ه ــن تحقي ــة م ــز الفكري ــن المراك ــم تتمك ــي ل ــم العرب ــة. يف العال ــة والمتقدم ــدان الديمقراطي ــة يف البل التنمي
الهــدف، حيــث أن فعاليتهــا يف كل مــن ســلطة اتخــاذ القــرار ورســم اســراتيجية للسياســة العامــة ضعيفــة نوعــا مــا 

مقارنــة بالمراكــز المتواجــدة يف الغــرب. 
ــا  ــا لوظائفه ــة أدائه ــة، لناحي ــر العربي ــز الفك ــا مراك ــع فيه ــي تق ــة الت ــة يف البيئ ــات الكامن ــة الصعوب إن نوعي
التشــغيلية، ومجــال حركتهــا هــي متشــابكة ومتنوعــة. تعتــرب مشــكلة التمويــل مــن بيــن المشــاكل األكثــر أهميــة 
لمراكــز الفكــر يف العالــم العربــي. بــدون مــورد مالــي ال يمكــن لمركــز األبحــاث وضــع أجنــدة علميــة لنفســه، كمــا 
ال يمكــن أن يختــار األســماء المتخصصــة يف مجالهــا وال يمكنــه الوصــول الــى المرحلــة التــي تؤهلــه للتأثيــر يف 

السياســة العامــة أو المشــاركة يف اتخــاذ القــرار ممــا يرهــن اســتدامته.
ــن الــذي  ــة للممولي ــأن تكــون رهين ــل ب ــي تعــاين أزمــة يف التموي ــا مــا تجــد المراكــز الت  نتيجــة ذلــك، غالب
يفرضــون أجنداهتــم ســواء الدولــة أو القطــاع الخــاص، وكمــا هــو معــروف أن المموليــن يمارســون الســيطرة علــى 
ــي  ــة الت ــات البحثي ــح واألولوي ــن المصال ــد م ــا يح ــام مم ــكل ع ــال بش ــداول األعم ــات وج ــرارات واالتجاه الق

تنعكــس علــى جــودة المخرجــات النهائيــة وموضوعيتهــا.  
فــال شــك أن قيمــة البحــوث التــي تعدهــا مراكــز الفكريــة تكمــن يف حياديتهــا، لــذا مــن أجــل إجــراء بحــث 
بشــكل احــرايف، يجــب علــى المركــز الفكــري تحديــد جــدول أعمــال البحــث بحريــة واختيــار األولويــات بــدون 
التعــرض ألي تأثيــر خارجــي. وال يمكــن تحقيــق ذلــك إال بالحصــول علــى دعــم مالــي ال يتعــارض مــع المجــال 
ــة التــي تســيطر  واألولويــات وال يطــرح أي شــروط. إال أن هــذا الوضــع يصعــب تحقيقــه يف المجتمعــات العربي
ــا  ــف عنه ــب الكش ــي يج ــق الت ــاء الحقائ ــاول إخف ــر وتح ــر والتعبي ــة الفك ــى حري ــتبدادية تخش ــة اس ــا أنظم عليه

لمجتمعهــا.
إذن، يــؤدي نمــوذج صنــع القــرار مــن األعلــى الــى األســفل إلــى تقويــض حمــاس مراكــز الفكــر للتفاعــل، 

ذلــك أن معظــم مؤسســات الفكــر والــرأي الحاليــة هــي مؤسســات بحثيــة داخــل النظــام.
  ومقيــدة بالتمويــل الحكومــي، كمــا تميــل تقاريــر أبحــاث سياســاهتا إلــى تلبيــة احتياجــات صانعــي القــرار 
ــراء  ــادر إج ــن الن ــل م ــع؛ ب ــات المجتم ــس احتياج ــن أن تعك ــداًل م ــة ب ــة معين ــر أو سياس ــة لفك ــث الدعاي ــن حي م
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تخطيــط اســراتيجي قائــم علــى االحتياجــات االجتماعيــة يف كل مــن المجــال األكاديمــي والعلمــي، وكذلــك يف 
المجــال الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. بالتالــي فتقييــد الحريــة الممنوحــة لهــذه المراكــز هــي مــن بيــن الصعوبــات 

يف إنشــاء مراكــز فكريــة واالنتظــار منهــا تقديــم رؤى مبتكــرة وبدائــل جديــدة.    
ــدودة  ــول مح ــل لحل ــى التوص ــة إل ــز الفكري ــرار والمراك ــي الق ــن صانع ــوة بي ــع الفج ــك، تدف ــل ذل يف مقاب
ــى  ــاب الحــد األدن ــاع القــرار.  ويف حــال غي ــا مــا تســعى لرضــى صن ــي غالب ــي يعملــون عليهــا والت للمشــكلة الت
المطلــوب مــن مراكــز الفكــر العربيــة، يــرى صانعــو القــرار بــأن مراكــز الفكــر األجنبيــة ذات جــودة أفضــل للعمــل 
يف أي قضيــة معينــة، لهــذا تــرى مــن األجــدر التقــدم إلــى مراكــز الفكــر الدوليــة بــداًل مــن المراكــز المحليــة وذلــك 
للرويــج لسياســة معينــة. يف حيــن أن المراكــز العربيــة التــي تلجــأ إلــى المصــادر األجنبيــة ســواء كانــوا أفــرادًا، أو 
ــر  ــبوهة يف نظ ــز مش ــا مراك ــى أهن ــا عل ــر إليه ــا ينظ ــا م ــي فغالب ــل المحل ــاب التموي ــة لغي ــات كنتيج دواًل أو منظم

الدولــة وقــد توجــه لهــا اهتامــات قانونيــة.  
اجلدول )2(: ترتيب مراكز الفكر عرب املناطق اجلغرافية )2019(

إذن أهميــة مراكــز الفكــر يف العالــم العربــي يتســم بالعديــد مــن التحديــات والشــكوك، هــذا مــا انعكــس علــى 
الرتيــب العالمــي لهــذه المراكــز، فمــن جانــب كمــي يشــير التقريــر األخيــر الصــادر عــن  جامعــة بانســلفانيا  لســنة 
ــة  ــة يف منطقــة الشــرق األوســط  احتلــت المرتب ــم  أن المراكــز الفكري ــة يف العال 2019 المتعلــق بالمراكــز الفكري
الدنيــا  مــن حيــث العــدد فحســب التقريــر المشــار إليــه يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بمــا فيهــا إيــران 
ــري  ــز فك ــوع 8248 مرك ــن مجم ــري  م ــز فك ــة   507 مرك ــذه المنطق ــن ه ــرائيلي تحتض ــان اإلس ــا و الكي وتركي

موجــود يف العالــم  موزعــة علــى الشــكل التالــي)1( : 

)1(     -James G .McGann  Op.cit   p.41.
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الجدول)3(:  توزيع المراكز الفكرية في العالم العربي حسب الدولة.

Source   :University  of  Pennsylvania  2019   Global  Go  To  Think  Tank  Index 
Report   p.45.

عدد الدولة
المراكز

عدد الدولةعدد المراكزالدولة
المراكز

عدد الدولة
المراكز

عدد الدولة
المراكز

27اليمن28األردن15المغرب10السعودية09الجزائر

//16الكويت03عمان10سوريا13البحرين

//28لبنان36فلسطين21تونس39مصر

//03ليبيا15قطر15اإلمارات32العراق
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يف الســياق نفســه، وضــع نفــس التقريــر ترتيبــا إقليميــا )Ranking( ألهــم مراكــز الفكــر والبحــوث 
الناشــطة يف منطقــة الشــرق األوســط، وعلــى أســاس أن موضوعنــا متعلــق بالمنطقــة العربيــة ســنحاول مــن خــالل 
الجــدول المبيــن أدنــاه عــرض ألهــم مراكــز الفكــر والبحــوث يف المنطقــة العربيــة حســب مــا جــاء يف تقريــر ســنة 

. 2019
الجدول)4(:  أهم مراكز الفكر والبحوث في المنطقة العربية.

الترتيب اسم مركز الفكر والبحوثالدولة 
اإلقليمي

03مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتجيةمصر 

04مركز الجزيرة للدراساتقطر

06مركز اإلمارات للسياساتاإلمارات العربية 

07مركز السياسات من أجل الجنوب الجديدالمغرب

08المعهد الدولي للدراسات اإليرانيةالسعودية

11المركز المصري للدراسات االقتصاديةمصر

12مركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية.المغرب

14مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتجيةاإلمارات العربية

15مركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث والبتروليةالسعودية

19مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارمصر

20مركز دبي ألبحاث السياسات العامةاإلمارات العربية

21المعهد الملكي للدراسات اإلستراتيجيةالمغرب

24المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجياتليبيا
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25منتدى البحوث االقتصاديةمصر

27المجلس المصري للشؤون الخارجيةمصر

28مركز المرأة العربية للتدريب والبحوثمصر

29المعهد التونسي للدراسات اإلستراتيجيةتونس

30أكاديمية اإلمارات الدبلوماسيةاإلمارات العربية

31مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقةالبحرين

32المؤسسة الفكرية حول الشركات والسياسات اإلقتصاديةالجزائر

33المعهد المغربي للعالقات الدوليةالمغرب

34معهد دراسات الشرق األوسطالعراق

35مركز دراسات الوحدة العربيةلبنان

36مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالميةالسعودية

38مركز القدس للدراسات السياسيةاالردن

39معهد صادقليبيا

40منتدى الفكر العربياالردن

41المركز العربي لألبحاث ودراسة السياساتقطر

43المركز المعاصر للدراسات وتحليل السياساتفلسطين

44معهد أماديوسالمغرب

48المعهد العربي للتخطيطالكويت
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49مركز الخليج لألبحاثالسعودية

51مركز البحرين لحقوق اإلنسانالبحرين

53مركز ابن خلدون لدراسات التنميةمصر

55مركز الدراسات اإلستراتيجية والمستقبليةالكويت

56المركز اللبناني للدراسات السياسيةلبنان

59مركز األبحاث في االقتصاد التطبيقي للتنميةالجزائر

60معهد الكويت لألبحاث العلميةالكويت

62المركز المصري لدراسات السياسة العامةمصر

63مركز الزيتونة للدراسات واالستشاراتلبنان

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث اإلمارات العربية
السياسات

64

66المنتدى االقتصادي المغاربيتونس

67المرصد التونسي لالنتقال الديمقراطيتونس

68معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدوليةلبنان

69تواصلسلطنة عمان

71منتدى البدائل العربي للدراساتمصر

72مركز الرأي للدراساتاألردن

73المعهد العربي للدراسات األمنيةاألردن
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74المركز الفلسطيني للسالم والديمقراطيةفلسطين

77مركز الدراسات المتوسطية والدوليةتونس

79مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمةاإلمارات العربية

82مركز سبأ للدراسات اإلستراتيجيةاليمن

83مركز حمورابي لألبحاث والدراسات اإلستراتيجيةالعراق

84المعهد اللبناني لدراسات السوقلبنان

85المعهد الملكي للدراسات الدينيةاألردن

92معهد خير الدينتونس

93المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيةفلسطين

94بال-ثينك للدراسات اإلستراتيجيةفلسطين

95منظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطيةاليمن

97شبكة السياسيات الفلسطينيةفلسطين

98مركز الدراسات واألبحاث عزيز باللالمغرب

100المركز العلمي العربي لألبحاث والدراسات اإلنسانيةالمغرب

101معهد التخطيط القوميمصر

102االتحاد العام لمقاوالت المغربالمغرب
Source:  University of Pennsylvania  2019 Global Go To Think Tank Index Report  p.p.109.112

مــن خــالل اإلحصائيــات واألرقــام المقدمــة يالحــظ ضعــف عمليــة خلــق مراكــز الفكــر والبحوث وانتشــارها 
فــي المنطقــة العربيــة، حيــث أن أكثــر دولــة حاضنــة لمراكــز الفكــر والبحــوث فــي هــذه المنطقــة كانت الجمهورية 
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المصريــة بعــدد ال يتجــاوز 39 مركــز فكــري حــازت 10 مراكــز فكريــة منهــا علــى ترتيــب مهــم فــي المنطقــة 
العربيــة ، لهــذا مــن الواضــح أن ينعكــس هــذا النقــص المســجل فــي المنطقــة العربيــة علــى أداء ووظيفــة هــذه 
المراكــز بحيــث أنهــا ال تســتطيع البحــث أو التخصــص فــي جميــع القضايــا الراهنــة التــي تمــس واقــع شــعوب 
المنطقــة ، خصوصــًا وأن بيئــة الشــرق األوســط فــي وقتنــا الراهــن تعيــش أزمــات علــى جميــع األصعــدة والتــي 
تحتــاج فعليــًا إلــى زيــادة فــي حجــم المراكــز الفكريــة لعــرض اقتراحــات وتوصيــات وبدائــل تمكــن صانــع القــرار 

مــن حــل هــذه األزمــات.
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 للتواصل :
info@almojaded.com 
 +905526346492 تلفون

عنوان المركز : تركيا، اسطنبول
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