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عن املـعـهـد

األهــــــداف

الرؤيــــــــة

رسالـة املـعـهـد 

ــل  ــوث وتحلي ــاج البح ــى بإنت ــتقلّة تُعن ــة مس ــة وفكريّ ــة علمي ــة بحثّي ــبكة عربي ــواة» ش ــد «ن معه
ــة،  ــفية، والحقوقي ــية، والفلس ــة، والسياس ــة، واالجتامعي ــاالت التنموي ــات يف املج ــر السياس وتطوي

ــة. ــة العربي ــات البحثي ــدرات املؤسس ــاء ق وبن

تطويــر نظريــات بحثيــة عربيــة نابعــة مــن واقعنــا، وذلــك بإعــادة النظــر يف طريقــة تعاطــي الباحثني 
العــرب مــع عملهــم، وهــذا ســيحدث ببنــاء منظمــة «نــواة» لتســهل وتوجــه وتقــوم بــدور الحاضنــة 
لعمليــة إعــادة توجيــه الباحثــني يف العــامل العــريب لتطويــر منــاذج بحثيــة نابعــة مــن واقعنــا املعــارص.

• نــرش هــذه الرؤيــة بــني املراكــز الفكريــة ودعــم املراكــز الناشــئة يف العــامل العــريب وإنجــاز برنامــج 
منــح بحثيــة تصــب يف تحقيــق هــذا الهــدف

• مراجعة وتنفيذ تدريبات وتقديم استشارات العمل الجاد عىل إنجاز أنظمة بحثية مرجعية
• إنشــاء منصــة تفاعليــة الكرتونيــة متطــورة مــن أجــل تخزيــن واتاحــة املعلومــات، وفتــح املجــال 

أمــام املراكــز الفكريــة يف العــامل العــريب للتواصــل واملشــاركة والتشــبيك وتبــادل الخــربات

املساهمة يف:
ــم  ــد مهاراته ــر وتجوي ــريب تطوي ــامل الع ــث يف الع ــز البح ــف مراك ــود مختل ــيق جه ــم وتنس • تنظي

ــربات  ــادل الخ ــز تب ــم وتعزي وقدراته
 • التشبيك مع الجامعات واملعاهد واملؤسسات األكادميية والبحثية داخل وخارج العامل العريب

• صياغة وتطوير مقرتحات مشاريع قوانني وسياسات تشجع عىل البحث
ــوب  ــن املنس ــع م ــة للرف ــة الدولي ــري األكادميي ــا للمعاي ــم وفق ــرب، وتأهيله ــني الع ــني الباحث • متك

وضــامن املوضوعيــة يف توجهاتهــم البحثيــة. 
• نرش الوعي بأهمية ربط البحث بالتنمية يف أبعادها االجتامعية والسياسية واالقتصادية

• ترسيخ وتشجيع تقاليد البحث ووصلها بالحاجات واملطالب املرتبطة باملجتمع
• مساعدة الدول العربية عىل بلورة حلول تنموية للنهوض باملجتمعات العربية
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الفصل 1
األول

تقرير حول احتياجات 
مراكز الفكر والبحوث يف 

املنطقة العربية
-دراسة تشخيصية-

د. سمر سحقي

د. ليندة طرودي

محاور الدراسة:
• مــــقدمــــة 

I-  تصنيــف مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة –نظــرة 
مة- عا

II-  مصــادر متويــل مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة 
واالســتقاللية الفكريــة

الفكــر  ملراكــز  والقانــوين  التأســييس  اإلطــار   -III
العربيــة والبحــوث 

IV- مخرجات مراكز الفكر والبحوث العربية 
V- التحديات والفرص.

• الخامتة: استنتاجات وتوصيات
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األول

تــقديـــم: 

تشــكل مراكــز الفكــر واملؤسســات البحثيــة يف املنطقــة العربيــة جــزًءا ضئيــًال مــن مجمــوع مراكــز 
ــة  ــزاً يف املنطق ــارب 140 مرك ــا يق ــي، أي م ــدد اإلجــاميل العامل ــن الع ــة، وبنســبة ٪6 م ــر العاملي الفك
ــات  ــك الوالي ــام متل ــج العــريب)، بين ــرشق األوســط والخلي ــا، ال ــزة يف (شــامل إفريقي ــة واملتمرك العربي
ــر  ــز الفك ــات ملراك ــر إحصائي ــب آخ ــث حس ــز بح ــوايل 2200 مرك ــا ح ــة وحده ــدة األمريكي املتح
الصــادرة ســنة 2021 يف التقريــر املعنــون ب «مراكــز الفكــر واملجتمــع املــدين» والــذي يصــدر دوريــاً 
عــن جامعــة بنســلفانيا، مــا يؤكــد عــىل األهميــة البالغــة ألدوار هــذه املراكــز يف رســم وصنــع وتوجيــه 
ــدة،  ــرية ومعق ــات متغ ــن أزم ــاين م ــامل يع ــل ع ــا يف ظ ــربى، خصوص ــدول الك ــة لل ــات العام السياس
ــة  ــية واالجتامعي ــاالت السياس ــاهمة يف املج ــة للمس ــة رضوري ــز حتمي ــذه املراك ــن ه ــل م ــا يجع م
واالقتصاديــة، نظــراً لكونهــا تتمتــع باملرونــة التــي ال تتمتــع بهــا املؤسســات السياســية الرســمية، وهــو 
ــري محــدود  ــز ذات تأث ــزال هــذه املراك ــة، أي ال ت ــا العربي ــزال محتشــامً يف منطقتن ــذي ال ي ــدور ال ال

ــة. ــا الغربي ــع نظريته ــة م نســبياً       Low-impact مقارن
ــرار  ــع الق ــني مشــكالت املواطــن/ة وصان ــط ب ــي ترب ــوات الت إن النقــص الحــاد يف الوســائط والقن
تضــع املزيــد مــن الضغــوط عــىل مؤسســات ومراكــز الفكــر والبحــوث يف منطقتنــا العربيــة للعديــد 
مــن األســباب، مــن بينهــا ضعــف منظــامت املجتمــع املــدين التــي ال تتعــدى أدوارهــا إجــامالً األعــامل 
الخرييــة والتطوعيــة والتوعويــة، بعيــداً عــن تقديــم أدوار تنمويــة ونهضويــة للمجتمــع، وهــذا راجــع 
باألســاس إىل العديــد مــن العراقيــل القانونيــة والبريوقراطيــة واملاليــة والسياســية، فنجــد عــىل ســبيل 
املثــال أن أغلــب هــذه املنظــامت واملؤسســات تعمــل تحــت قانــون الجمعيــات الصــادر عــن وزارة 
الداخليــة لــكل بلــد، والــذي يضــع رشوطــاً معقــدة تعرقــل تأســيس مراكــز فكــر والبحــوث يف ظــل 
ــز وينظــم أدوارهــا، أو أن هــذه  ــوين أو ترشيعــي محــدد يحــدد عمــل هــذه املراك ــاب إطــار قان غي
ــة الصــادر عــن وزارة التجــارة  ــون إنشــاء مؤسســات اقتصادي املنظــامت واملراكــز تعمــل حســب قان
أو املاليــة وغريهــا، والتــي تحــرص العمــل يف الجانــب التجــاري والربحــي، كــام أن تســجيل مؤسســات 
الفكــر كمنظــامت غــري حكوميــة وغــري هادفــة للربــح يعــاين أيًضــا مــن بريوقراطيــة اإلجــراءات العملية 
األخــرى املتعلقــة بنــامذج اإلرشاف والتمويــل، مــا يشــكل ضغوطــات إضافيــة يف وجــه هــذه املراكــز 
ليــس مــن الناحيــة القانونيــة واملؤسســاتية فقــط، بــل يتعداهــا ليصــل إىل تقييــد الحريــة الفكريــة 

واســتقاللية هــذه املراكــز. 
ــيل  ــامم الفع ــاب االهت ــا غي ــاف إليه ــة يض ــية والتمويلي ــة والسياس ــات التنظيمي ــذه التحدي كل ه
ــع ورســم السياســات  ــه هــذه املؤسســات يف مجــال صن ــه أن تقدم ــا ميكن ــز، وم ــأدوار هــذه املراك ب
العامــة للدولــة، كفواعــل للتغيــري يف تقديــم بدائــل السياســات للنهــوض بالتنميــة املحليــة، وبالتــايل 
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فإننــا أمــام تحــدي كبــري يفــرض علينــا رضورة التعــاون والتكاثــف يف وجــه األزمــات التــي تعــاين منهــا 
ــة. ــا العربي منطقتن

رغــم ذلــك ســعت مؤسســات الفكــر العربية-ســواء كانــت تابعــة للحكومــات أو القطــاع الخــاص 
أو املؤسســات األكادمييــة أو املســتقلة-إىل املســاهمة بشــكل هــادف يف املناقشــات السياســية الهامــة 
ذات الصلــة بتحقيــق التطــور والتنميــة املجتمعيــة رغــم كل التحديــات التــي تقــف يف وجههــا، إال أن 
هنــاك حاجــة ماســة لفحــص اإلطــار التنظيمــي الــذي يحكــم مراكــز الفكــر العربيــة وتحديــد نقــاط 
الضعــف الحاليــة وتداركهــا لتقديــم خارطــة طريــق بأفضــل املامرســات والتوصيــات. وهــو األمــر الــذي 
ــة  ــة العربي ــات الفكري ــز واملؤسس ــل للمراك ــم كام ــىل تقيي ــاًء ع ــر بن ــذا التقري ــر ه ــا إىل تطوي دفعن
ملعرفــة نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف، ومــن ثــم تقديــم رؤيــة شــاملة حــول احتياجــات مراكــز الفكــر 

والبحــوث العربيــة.
ــة مراكــز الفكــر  ــة إىل خلي ــر قيمــة إيجابي ــه نأمــل أن تضيــف نتائــج وتوصيــات هــذا التقري وعلي
واملؤسســات البحثيــة املتواجــدة يف املنطقــة العربيــة، مبــا يف ذلــك صنــاع السياســات والجهــات املانحــة 
ــات  ــول للتحدي ــة وإيجــاد حل ــر مراكــز الفكــر العربي ــم مبجــال تطوي ــة، التــي تهت واملنظــامت الدولي

التــي تعــاين منهــا.

د. ســـــــحقي ســــمر
د. طـــــرودي ليـــــندة
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منهجية التقرير:

ــة  ــة والبحثي ــات الفكري ــز واملؤسس ــول املراك ــرة ح ــات املتوف ــات واملعلوم ــول أن البيان ــن الق ميك
العاملــة يف املنطقــة العربيــة شــحيحة جــداً، ففــي حــني شــكلت شــفافية البيانــات وتوافرهــا عقبــة 
ــات  ــن املعلوم ــح ع ــر ال تفص ــز الفك ــن مراك ــد م ــث أن العدي ــر -حي ــذا التقري ــداد ه ــية يف إع رئيس
الرئيســية الخاصــة بهــا، أو املتعلقــة بالجانــب املــايل، وحتــى تكويــن مجلــس اإلدارة ســواء مــن خــالل 
االســتطالع أو يف املوقــع اإللكــرتوين الخــاص بهــا إمــا باللغــة اإلنجليزيــة أو العربيــة، مــا يطــرح مشــكلة 
أخــرى متعلقــة بالشــفافية- يضــاف إىل ذلــك غيــاب مــؤرشات محــددة لقيــاس مــدى كفــاءة وفعاليــة 
ــاس  ــدول املتطــورة لقي ــذي يســتخدم يف ال هــذه املنظــامت عــىل غــرار مــؤرش بنســلفانيا العاملــي ال
ــورة  ــم املش ــر يف تقدي ــز الفك ــدين ومراك ــع امل ــامت املجتم ــة ملنظ ــة الفعال ــاهمة الفكري ــدى املس م
ــة قــد أمثــر عــن  ــة العربي ــة مــن املراكــز الفكري ــة للوصــول إىل عين ــة، غــري أن الجهــود املبذول العام
ــر واملؤسســات  ــز الفك ــة وأدوار مراك ــدى فاعلي ــن م ــذة ع ــارئ نب ــامل يعطــي للق ــر ش صــدور تقري
ــة مــن أصــل 120 مركــز تــم  ــة 16 مركــز بحــث ومؤسســة فكري ــة، أي تــم أخــذ عين ــة العربي البحثي

التواصــل معهــا يف أكــرث مــن تســع دول عربيــة.
لقــد تــم نــرش اســتطالع يتألــف مــن حــوايل 19 عــرش ســؤاالً، اســتطعنا مــن خاللــه تحديــد أهــم 
ــز  ــذه املراك ــة به ــرد قامئ ــة (ت ــة فكري ــتهدفنا 16 مؤسس ــث اس ــر، بحي ــة بالتقري ــات الخاص املعطي
واملؤسســات يف امللحــق األول) نشــطة تعمــل يف جميــع أنحــاء املنطقــة العربيــة عــىل نحــو محــدد، 
وقــد قمنــا بالرتكيــز عــىل العديــد مــن املعايــري مبــا يف ذلــك تأثــري هــذه املراكــز واملؤسســات وموظفيهــا 
وميزانيتهــا لفحــص مامرســات الشــفافية والكفــاءة الخاصــة بهــا، عــىل الرغــم مــن أنــه مل يتــم اعتبــار 
ــري  ــرًا ألنشــطتها املســتقلة عــن البحــث بشــكل كب ــة نظ ــا مؤسســات فكري ــز عــىل أنه ــع املراك جمي

وملفهــا املؤســيس الصغــري.
كــام قمنــا بتغطيــة مجموعــة مــن القضايــا مبــا يف ذلــك تصنيــف مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة، 
ــار التأســييس  ــة، اإلط ــتقاللية الفكري ــة ومســألة االس ــر والبحــوث العربي ــز الفك ــل مراك ــادر متوي مص
ــة مــن حيــث تكويــن مجلــس اإلدارة والشــفافية وهيــكل  والقانــوين ملراكــز الفكــر والبحــوث العربي
ــة،  ــوث العربي ــر والبح ــز الفك ــات مراك ــة، مخرج ــاب املصلح ــع أصح ــة م ــاءلة والعالق اإلدارة واملس

والتحديــات والفــرص التــي تواجــه عمــل هــذه املراكــز عــىل املســتوى العــريب.
وعليــه فقــد أجرينــا تحليــًال مفصــالً لفحــص هــذه املراكــز واملؤسســات عــىل املســتوى العــريب ومدى 
فاعليتهــا والتحديــات التــي تواجههــا باســتخدام منهجيــة متكاملــة تــم تطويرهــا بنــاء عــىل معطيــات 

هــذا التقريــر باالســتناد إىل املعلومــات التــي كشــفت عنهــا املراكــز املشــاركة يف االســتطالع علًنــا.
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كــام اســتندنا بشــكل أســايس إىل التقاريــر الســنوية املحدثــة، والتــي نــرشت خصيصــا مــن قبــل أكــرب 
 Global مــؤرشات قيــاس فعاليــة مراكــز البحــوث والفكــر عــىل املســتوى العاملــي عــىل غــرار مــؤرش
 ،Think Tanks and Civil Societies Program وبرنامــج ،Go To Think Tank Index Reports
إضافــة إىل املعطيــات الصــادرة عــن منظــامت دوليــة مختصــة يف مجــال عمــل مراكــز الفكــر والبحــوث 

عــىل املســتوى الوطنــي، اإلقليمــي والــدويل، خصوصــاً فيــام يتعلــق مبنطقتنــا العربيــة.
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يقــدم هــذا الجــزء مدخــًال عامــاً لتصنيــف مراكــز الفكــر والبحــوث يف املنطقــة العربيــة، مــن حيــث 
متركزهــا الجغــرايف، مجــاالت تركيزهــا واملوضوعــات التــي تهتــم بهــا والتــي تــرتاوح مــا بــني الســيايس 
االجتامعــي واالقتصــادي وكذلــك الثقــايف، إضافــة إىل اإلطــار القانــوين والتأســييس لعمــل هــذه املراكــز، 

وأخــرياً أنواعهــا ومصــادر متويلهــا وعالقاتهــا بأصحــاب املصلحــة.

1. التوزيع الجغرافي لمراكز الفكر والبحوث العربية:

يشــري االســتطالع أن غالبيــة مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة تتمركــز يف مــرص واملغــرب واألردن، 
وهــذا مــا يعكــس الــرتاث الثقــايف الغنــي للمنطقــة، حيــث كانــت دول مثــل مــرص ومنطقــة الشــام 

مهــد الحضــارات تاريخيــاً وبالتــايل تعتــرب أكــرث نشــاطاً مــن حيــث البحــث واإلنتــاج الثقــايف.
احتلــت األردن املركــز األول مــن حيــث عــدد املراكــز الفكريــة (إســتناداً إىل االســتطالع) بنســبة 31%     
مــن بــني هــذه املراكــز نجــد عــىل ســبل املثــال (مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة واملعلوماتيــة، 
ــز  ــات، مرك ــوث والدراس ــدون للبح ــن خل ــز اب ــة، مرك ــرتاتيجية-الجامعة األردني ــات االس ــز الدراس مرك

البديــل للدراســات واألبحــاث، مؤسســة الحــوار للبنــاء واالعــالم) .
تلتهــا فلســطني يف املرتبــة الثانيــة بنســبة %19، بحيــث نجــد مراكــز ومؤسســات مثــل (مركــز قيــاس 
ــة –شــمس،  ــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطي ــاس، مرك لالســتطالعات والدراســات املســحية- قي

مرصــد السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة- املرصــد) والتــي تتمركــز يف فلســطني.
ــة  ــات الفكري ــز واملؤسس ــاً يف املراك ــد تنوع ــث نج ــرب بحي ــني املغ ــت ب ــة، فكان ــة الثالث ــا املرتب أم
ــال (مركــز باحثــون للدراســات واألبحــاث يف العلــوم االجتامعيــة ومعهــد الدراســات  عــىل ســبيل املث
االجتامعيــة واإلعالميــة) ويف مــرص نجــد (منتــدى البدائــل العــريب للدراســات، املركــز املــرصي 
للسياســات) بنســبة%13  لــكل منهــام عــىل حــدا، ثــم باملرتبــة الرابعــة نجــد تجمعــاً للمراكــز الفكريــة 
بنســبة %6 مــن املجمــوع الــكيل للمراكــز املشــاركة يف االســتطالع يف كل مــن تونــس والعــراق وليبيــا 

ــا. وموريتاني

I- تصنيف مراكز الفكر والبحوث العربية:
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الرسم البياين رقم 01: التوزيع الجغرايف ملراكز الفكر والبحوث العربية1

2.مجال عمل مراكز البحوث العربية:

تعتــرب مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة حديثــة النشــأة يف مجملهــا، وميكــن القــول بأنّهــا تتبّعــت 
املوجــة الغربيــة التــي كانــت لهــا االنطالقــة األوىل يف وضــع اللبنــة األوىل للمراكــز الفكريــة يف العــامل، 
والتــي ســاهمت يف تطــور املجتمعــات وإثــراء مختلــف جوانــب الحيــاة التــي تهتــم بالفــرد باعتبــاره 
رأس مــال بــرشي مهــم يف عمليــة التطويــر والبنــاء، وكــذا مختلــف املامرســات التــي مــن شــأنها تحســني 
الحيــاة االجتامعيــة، االقتصاديــة والسياســة، ومــن هنــا تفرعــت اهتاممــات مراكــز الفكــر والبحــوث 
بــني االجتامعــي واالقتصــاد والســيايس والبيئــي إىل غــري ذلــك، ويف محاولــة منــا لتصنيــف أهــم مجــاالت 

عمــل مراكــز ومؤسســات الفكــر يف املنطقــة العربيــة توصلنــا إىل اآليت:

الرسم البياين رقم 02: مجال عمل مراكز الفكر والبحوث العربية2

1-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة باالستناد إلى المعطيات المقدمة من طرف مراكز الفكر والبحوث المشاركة في الدراسة، 2021-2020، )العدد 16 
مركز(.

2-  المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(
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ــا املوضوعــي، ويوضــح االســتطالع  ــا، توجهه ــة إىل حــد م ــز البحثي ــز الجغــرايف للمراك يحــدد الرتكي
الــذي قمنــا بــه، أنــه يف حــني أن الغالبيــة العظمــى مــن املراكــز متعــددة التخصصــات بطبيعتهــا، إال 
أن معظمهــا يركــز عــىل السياســات االجتامعيــة والعامــة، تليهــا القضايــا السياســية واألمنيــة الحساســة، 
ــا املتعلقــة  ــز عــىل القضاي ــل مــن املراك ــز عــدد قلي كــام هــو موضــح يف الشــكل رقــم 02، فيــام يرك

ــا والبيئــة. بالسياســات املاليــة، العلــوم والتكنولوجي

أ . السياسات االجتامعية:
السياســة االجتامعيــة هــي أداة تطبقهــا الحكومــات لتنظيــم وإكــامل مؤسســات الســوق والهيــاكل 
االجتامعيــة، وغالبًــا مــا يتــم تعريفهــا عــىل أنهــا خدمــات اجتامعيــة مثــل التعليــم والصحــة والتوظيف 
والضــامن االجتامعــي، كــام تتمحــور حــول إعــادة التوزيــع والحاميــة والعدالــة االجتامعيــة، وجلــب 
ــات  ــرب القطاع ــم ع ــن آرائه ــري ع ــم والتعب ــم احتياجاته ــات، وتعمي ــع السياس ــز صن ــراد إىل مراك األف
ــام  ــة حين ــدة السياســة االجتامعي ــي، وتكمــن فائ ــق االســتقرار والتامســك االجتامع ــة، وتحقي املختلف
تســتخدمها الحكومــات بشــكل عمــيل لتأمــني الدعم الســيايس للمواطنــني، ولتعزيــز النتائــج االقتصادية 

اإليجابيــة مــن خــالل تعزيــز رأس املــال البــرشي والعاملــة املنتجــة.3
مــن خــالل هــذا التعريــف ميكــن القــول بــأّن الحكومــة هــي الجهــة املنوطــة مبختلــف السياســات 
ــب  ــري تلع ــات تفك ــة خزان ــل مبثاب ــت تعم ــوم أصبح ــوث الي ــر والبح ــز الفك ــة، إال أن مراك االجتامعي
ــة  ــات العام ــم السياس ــب يف رس ــاً إىل جن ــاهم جنب ــية وتس ــات السياس ــة يف النقاش ــرث مرون دورا أك
للــدول. والواضــح مــن خــالل االســتطالع (أُنظــر الرســم البيــاين رقــم 02)، أّن مراكــز الفكــر والبحــوث 
العربيــة أصبحــت اليــوم تتشــارك مــع مختلــف الحكومــات يف رســم السياســات االجتامعيــة العامــة 
ولــو كان األمــر نســبياً وبشــكل محــدود، بالرغــم مــن أّن مراكــز الفكــر العربيــة مــا تــزال محــدودة 
ــربى  ــة الك ــات االجتامعي ــار النقاش ــاً يف إط ــد تدريجي ــدأت تتزاي ــا ب ــري إال أن أدوراه ــاركة والتأث املش
للمجتمعــات العربيــة، بحيــث نجــد أّن مــا يقــارب %44 مــن املراكــز تهتــم مبجــال السياســة االجتامعية 
العامــة عــىل ســبل املثــال نجــد (مركــز باحثــون للدراســات واألبحــاث يف العلــوم االجتامعيــة، مركــز 
الفينيــق للدراســات االقتصاديــة واملعلوماتيــة، منتــدى البدائــل العــريب للدراســات، مركــز الدراســات 
االســرتاتيجية-الجامعة األردنيــة، مركــز قيــاس لالســتطالعات والدراســات املســحية- قيــاس، الجمعيــة 
الليبيــة لبحــوث الــرأي العــام، مرصــد السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة- املرصــد)، كلهــا أشــارت إىل 
تركيــز اهتامماتهــا ونشــاطاتها عــىل السياســات العامــة مــن خــالل تحســني الخدمــات املحليــة وإيصــال 
املشــكالت املجتمعيــة لصانــع القــرار باعتبــار أن السياســة االجتامعيــة متــس مختلــف جوانــب الحيــاة 
ــة  ــة التنمي ــع عجل ــة أو بأخــرى يف دف ــاهم بطريق ــي تُس ــة الت ــة االجتامعي كوجــه مــن أوجــه العدال

املجتمعيــة.

3-Isabel Ortiz, “SOCIAL POLICY”, )UNITED NATIONS, 2007(, p.6.
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ب . القضايا السياسية واألمنية (السياسة العليا): 
تعتــرب قضايــا السياســة العليــا مثــل قضايــا األمــن والدفــاع، اإلرهــاب والتطــرف الفكــري ومســائل 
ــىل  ــة ع ــز الفكري ــف املراك ــا مختل ــم به ــي تهت ــة الت ــا البحثي ــم القضاي ــن أه ــة م ــة الخارجي السياس
ــتطالع إىل أن  ــارزة يف االس ــة الب ــب املئوي ــري النس ــواء، وتش ــد س ــىل ح ــريب ع ــي والع ــتوى العامل املس
ــتقرار  ــن واس ــدد أم ــي ته ــة الت ــية الحّساس ــا السياس ــم بالقضاي ــي تهت ــات الت ــز واملؤسس ــدد املراك ع
الــدول واألفــراد والجامعــات يقــدر ب%31، عــىل ســبيل املثــال نجــد (مركــز ابــن خلــدون للبحــوث 
ــا  ــة القضاي ــدى أهمي ــن م ــرب ع ــا يع ــرص)، م ــات مب ــرصي للسياس ــز امل ــاألردن، واملرك ــات ب والدراس
السياســية الحساســة التــي أصبحــت تشــغل جــل اهتاممــات املراكــز واملؤسســات الفكريــة العربيــة 
ــة بعــد موجــة الحــراك الشــعبي  ــة العربي ــي تعيشــها املنطق ــة الت خصوصــاً يف ظــل األوضــاع الحالي
أواخــر 2010 وبدايــة 2011، والتــي أدت إىل حــدوث مــأزق أمنــي خطــري وفــوىض سياســية دفعــت إىل 

ــة. ــة الشــائكة يف املنطق ــة واألمني ــا السياســية واإليديولوجي ــز عــىل القضاي ــادة الرتكي زي

ج. السياسات االقتصادية التنموية:

السياســة االقتصاديــة هــي جــزء مــن سياســة الدولــة، وتحــدد عبــارة «السياســة االقتصاديــة        
(Economic Policy)» بوســائل العيــش يف املجتمــع مــع الرتكيــز عــىل تنظيــم وتوجيــه املــوارد داخــل 
ــة عــىل  ــة للدالل ــوم السياســة االقتصادي ــة، يســتخدم مفه ــة االقتصادي ــال النظري ــا يف مج ــة، أّم الدول

ــني4: ظاهرت
• كنشــاط متنــوع للدولــة وأصحــاب القــرار االقتصــادي والســيايس (أي مواضيــع االقتصــاد الــكيل_ 
Macro-economic) والغــرض منــه هــو خلــق بيئــة اجتامعيــة مناســبة للتنميــة االقتصاديــة املثــىل.

• كنظــام علمــي ضمــن نظــام العلــوم االقتصاديــة يتعامــل مــع إيجــاد وتحليــل العالقــات واألمنــاط 
فيــام يتعلــق بعمــل الدولــة وموضوعــات االقتصــاد الــكيل األخــرى يف تنظيــم العالقــات االقتصاديــة.

ــة  ــة العربي ــز البحثي ــواردة يف االســتطالع نجــد أن %13 فقــط مــن املراك وبالرجــوع إىل النســب ال
تركــز عــىل السياســات االقتصاديــة واملاليــة والتنمويــة، هــذه النســبة التــي تعتــرب متوســطة مقارنــة 

ــة. باملســائل السياســية والسياســات االجتامعي

د. السياسات الثقافية، القضايا االعالمية والتكنولوجية:
عــرّف أوجســتني جــريارد (Augustin Girard) السياســة الثقافيــة (cultural Policy) بأنّهــا: «نظــام 
مــن األهــداف النهائيــة والوســائل العمليــة، تتبعــه مجموعــة مــا وتطبقــه الســلطة مجتمعــة يف نظــام 
4-Ljiljana Stosic Mihajlovic, “CONDITIONALITY ECONOMIC POLICY AND ECONOMIC SYSTEM”, Journal of Process Management – New Technologies, Interna-
tional, Vol. 3, No.1, 2015, p.77.
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متامســك بشــكل واضــح» 5. مبعنــى أّن «السياســة الثقافيــة» هــي مــا تصــوره الحكومــات (باإلضافــة 
إىل الكيانــات األخــرى) وتصــدره فيــام يتعلــق بالشــؤون الثقافيــة، وتُفهــم األخــرية عــىل أنّهــا تتعلــق 
«بأعــامل ومامرســات النشــاط الفكــري، وخاصــة الفنــي6» . فيــام يقــع مجــال السياســات اإلعالميــة 
(Media Policy) ضمــن عمليــة صنــع السياســات األوســع، أي بيئــة تشــمل مجــاالت موضوعيــة مثــل 
التنظيــم والسياســة املتعلقــة بالبنــى التحتيــة لالتصــاالت، والوصــول إىل املعلومــات والتعبــري الثقــايف، 
ــا واضحــة  ــه مــن الــرضوري إدراك أّن الحــدود التــي تفصــل بــني هــذه املفاهيــم ليســت دامئً كــام أنّ
ــة  ــات االتصــاالت تطمــس الفــروق التكنولوجي ــة وتقــارب وعوملــة تقني ــا ألّن رقمن ــزداد ثغراته ــل ت ب

والتنظيميــة التقليديــة7.
أّمــا فيــام يخــص السياســات التكنولوجيــة، فتشــري إىل القــرارات السياســية حــول كيفيــة اســتخدام 
مــوارد األمــة لتحقيــق أقــىص فائــدة يف املجــال التكنولوجــي، فالسياســة أداة إداريــة لرعايــة وتوزيــع 
وحصــاد إبــداع العلــم والتكنولوجيــا، والتقــاط االبتــكارات للصالــح العــام، كــام يبــدو أّن تقــدم العلــم 
والتكنولوجيــا أمــر ال مفــر منــه لدرجــة أن دور الخيــارات السياســية ال يتــم تســليط الضــوء عليــه يف 
ــا تتكشــف يف مســار «طبيعــي»، لكــن الرعايــة واإلرشاف  كثــري مــن األحيــان، إذ تبــدو املعرفــة وكأنّه

املتزايــد لعبــا دوًرا رئيســيًا يف القــرن العرشيــن8.
مــن خــالل هــذه التعريفــات، نفهــم بــأّن السياســات الثقافيــة واإلعالميــة والتكنولوجيــة تقــوم عــىل 
ــة  ــة اتخــاذ القــرارات الصحيحــة، هــذه الثالثي أســاس املعرفــة وســهولة الوصــول إىل املعلومــة وكيفي
أصبحــت تحتــل حيــزاً كبــرياً مــن االهتــامم والبحــث لــدى مختلــف املراكــز واملؤسســات البحثيــة يف 
ــرأي  ــري عــىل ال ــا الكب ــدرة تأثريه ــات وق ــة النتشــار املعلوم ــة الهائل ــومل يتســم بالرسع ــامل مع ظــل ع

العــام.
لكــن لــو نرجــع إىل اإلحصائيــات التــي توصلنــا إليهــا مــن خــالل االســتطالع نجــد أّن املراكــز الفكريــة 
العربيــة التــي أكــدت اهتاممهــا بهــذه املجــاالت مل تتجــاوز %13، بحيــث نجــد عــىل ســبل املثــال (مركز 
الوجــدان الثقــايف، ومؤسســة الحــوار للبنــاء واإلعــالم)، يهتــامن مبختلــف السياســات الثقافيــة واملســائل 

االعالميــة والتكنولوجيــة التــي مــن شــأنها أن تحــدث قفــزة مجتمعيــة نوعيــة.
بنــاء عــىل مــا ســبق، ميكــن القــول إن قــدرة املؤسســات الفكريــة عــىل تغطيــة مجــاالت موضوعاتيــة 
ــة املوظفــني املتخصصــني ونقــص  ــزال مقيــدة بســبب عــدة عوامــل مثــل: قل متعــددة ومتفرعــة ال ت
الخــربة (يف مجــاالت محــددة مثــل العلــوم والتكنولوجيــا)، واالنشــغال التاريخــي بالقضايــا االجتامعيــة 
والسياســية واألوضــاع املحليــة للمجتمعــات، إضافــة إىل نقــص املــوارد املاليــة للمراكــز البحثيــة 
ــا وأمريــكا الشــاملية. العربيــة، والتــي تكــون يف معظــم الحــاالت أقــل بكثــري مــن نظرياتهــا يف أوروب

5- Yudhishthir Raj Isar, “Cultural Policy: Towards a Global Survey”, Culture Unbound, Volume 1, 2009, p.52.
6 -Ibid
7-  Philip M. Napoli, “Media Policy: An Overview of the Field”, )Bronx: y the Donald McGannon Communication Research Cente, 2007(, p.2.
8- “SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY: PAST AND PROLOGUE, A Companion Science and Engineering Indicators_2000”, Permit No. G-69 )National Science 
Foundation, 2000(, p.3.
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3. أنــواع المراكز الفكرية العربية:

توصلنــا يف إطــار هــذا التقريــر إىل تحديــد أربعــة أنــواع مــن مراكــز الفكــر العربيــة، (أُنظــر الرســم 
البيــاين رقــم 03)، وســنتناولها ِتباعــاً كالتــايل:

الرسم البياين رقم 03: أنواع مراكز الفكر العربية9

أوأل: مراكز ُمستقلة
ــا  ــى أنّه ــح، مبعن ــات املصال ــة وجامع ــة عــن الحكوم ــتقاللية تام ــز املســتقلة اس ــوع املراك هــي مجم
قامئــة بحــد ذاتهــا وال تســتند إىل أيـّـة متويــالت، وال تتبــع أيــة سياســات ســواء كانــت تابعــة للحكومــة 
أو لجهــات أخــرى، واســتناداً إىل االســتطالع نجــد أن نســبة %44 مــن مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة 
أشــارت إىل أنهــا ُمســتقلة اســتقاللية تامــة عــن الجهــات الحكوميــة وكــذا جامعــات املصالــح، وغــري 
خاضعــة للسياســات الخاصــة بالجهــات املمولــة، بحيــث نجــد عــىل ســبيل املثــال (جمعيــة التنميــة 
ــات  ــد الدراس ــة، معه ــة واملعلوماتي ــات االقتصادي ــق للدراس ــز الفيني ــرتاتيجية، مرك ــات االس والدراس

ــرأي العــام...). ــة لبحــوث ال ــة الليبي ــة، مركــز الوجــدان الثقــايف، الجمعي ــة واإلعالمي االجتامعي

ثانياً: مراكز تابعة للحكومة
ــن  ــلة م ــدة بسلس ــون مقي ــة، وتك ــات الحكومي ــتند إىل السياس ــي تس ــز الت ــوع املراك ــي مجم وه
اإلجــراءات الحكوميــة فيــام يخــص التمويــل والتعيــني وغريهــا، بحيــث مل نســجل أي مشــاركة ملركــز 
حكومــي معنــا يف االســتطالع مــا يجعلنــا نتســاؤل عــن أســباب غيــاب / قلــة مشــاركة مثــل هــذا النــوع 
ــر مراكــز البحــوث عــىل املســتوى العاملــي وليــس العــريب  ــرأي وتقاري مــن املراكــز يف اســتطالعات ال

فقــط.
9-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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ثالثاً: مراكز شبه ُمستقلة
تخضــع هــذه املراكــز لتمويــل الجهــات املانحــة أو جامعــات املصالــح، وهــذه النوعيــة مــن املراكــز 
منتــرشة بشــكل كبــري ليــس يف املنطقــة العربيــة فقــط، وإمنــا يف الــدول الغربيــة أيضــا، ألنّهــا تعتمــد 
عــىل مصــادر خارجيــة تُغطّــي نفقاتهــا املتعــددة، وقــد توصلنــا مــن خــالل االســتبيان إىل نســبة 50% 
ــون للدراســات واألبحــاث  ــز باحث ــا (مرك ــة شــبه مســتقلة، نجــد مــن بينه ــز الفكــر العربي مــن مراك
ــل العــريب للدراســات، مركــز الدراســات االســرتاتيجية-الجامعة  ــدى البدائ ــة، منت ــوم االجتامعي يف العل
األردنيــة، املركــز املــرصي للسياســات، مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة –شــمس، مركــز إمنــاء 
للبحــوث والدراســات، مؤسســة الحــوار للبنــاء واالعــالم، مرصــد السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة- 

املرصــد).

رابعاً: مراكز تابعة لرشكات ربحية
ــم  ــا تهت ــة ال تســعى وراء الجانــب العلمــي واملعــرّيف بقــدر م ــان الــرشكات الربحي يف أغلــب األحي
باملشــاريع التجاريــة، رغــم ذلــك هنــاك فئــة قليلــة تهتــم بالبحــث الفكــري وتعــىس للربــح مــن خاللــه 
أو لتحقيــق أهــداف مجتمعيــة مختلفــة، وقــد توصلنــا مــن خــالل االســتبيان إىل نســبة %6 مــن املراكــز 

التــي تجاوبــت معنــا اعتــربت نفســها مراكــز ذات أهــداف ربحيــة.

4. فضاءات تركيز مراكز الفكر العربية 

تختلــف املجــاالت الحيويــة التــي تتواجــد بهــا مراكــز الفكــر العربيــة (أُنظــر الرســم البيــاين رقــم 
ــة  ــاً، والبقيّ ــّرع محلي ــر تف ــا اآلخ ــة، وبعضه ــدود الوطني ــاوز الح ــن مل يتج ــض م ــث أّن البع 04)، حي

ــة.ا ــا البحثي ــة باهتامماته ــور الحــدود الدولي ــارت أخــرى عب ــام اخت ــاً، في ــعت إقليمي توّس

الرسم البياين رقم 04: فـضاءات تــركيز مـراكز الفـكر والبحوث العربية10

10-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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مــن خــالل النســب املوضحــة يف الشــكل أعــاله نجــد أن معظــم املؤسســات البحثيــة يف املنطقــة لهــا 
توجــه محــيل ووطنــي، بحيــث أن عملهــا يركــز بالكامــل عــىل األولويــات الوطنيــة، عــىل الرغــم مــن أن 
القليــل منهــا لديهــا طموحــات إقليميــة وحتــى دوليــة. وخــالل مــن إجــاميل العينــة التــي فحصناهــا، 
كانــت ٪31 فقــط مــن املراكــز ذات تركيــز إقليمــي و٪13 مراكــز ومؤسســات تهتــم بالقضايــا الدوليــة 
ــف  ــم مبختل ــذي يهت ــات ال ــوث والدراس ــدون للبح ــن خل ــز اب ــال مرك ــبيل املث ــىل س ــد ع ــث نج بحي
القضايــا الوطنيــة االقليميــة والدوليــة. يف حــني بلغــت النســبة %44 وطنيــاً، مــن بــني هــذه املراكــز نجد 
(مركــز باحثــون للدراســات واألبحــاث يف العلــوم االجتامعيــة، مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة 
ــوث  ــة لبح ــة الليبي ــحية-قياس، الجمعي ــات املس ــتطالعات والدراس ــاس لالس ــز قي ــة، مرك واملعلوماتي
الــرأي العــام، املركــز املــرصي للسياســات، مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة –شــمس، مركــز 
إمنــاء للبحــوث والدراســات)، وهــذا يعكــس طبيعــة إنشــاء هــذه املؤسســات واملراكــز الفكريــة إمــا 
ككيانــات مســتقلة وشــبه مســتقلة أو كيانــات ممولــة مــن جهــات معينــة، وبالتــايل تركــز عــىل قضايــا 

محليــة محــددة.
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ــع  ــاً أساســيًا لجمي ــة شــكلت عائق ــة املفروضــة عــىل املــوارد البرشي ــود املالي ميكــن القــول إن القي
ــا، وحســب املعطيــات الــواردة ومــن خــالل  مراكــز ومؤسســات الفكــر التــي شــملها االســتطالع تقريبً
ــد مــن  ــة ترجــع للعدي ــة العربي ــدة للمراكــز الفكري ــات املقي ــا إىل حقيقــة أن امليزاني التحليــل توصلن
العوامــل أهمهــا أنهــا تعتمــد عــىل التمويــل املخصــص مــن املانحــني الدوليــني، مــا يؤثــر يف النهايــة 

عــىل إدارة واســتقاللية املركــز عــىل حــد ســواء.

الرسم البياين رقم 05: مصادر متويل مراكز الفكر والبحوث العربية11 

ــز  ــل مراك ــغ متوي ــام بل ــة %50 ، في ــح األجنبي ــىل املن ــد ع ــي تعتم ــز الت ــبة املراك ــت نس ــد بلغ وق
الفكــر والبحــوث مــن خــالل املشــاريع البحثيــة لجهــات خاصــة أو أنشــطة ربحيــة نســبة %27، أمــا 
نســبة االعتــامد عــىل املنــح األكادمييــة والبحثيــة فقــد بلــغ نســبة %9، يف حــني بلغــت نســبة املراكــز 
التــي تحصلــت عــىل املنــح الحكوميــة نســبة %9 أيضــاً، أمــا املراكــز واملؤسســات التــي تعتمــد عــىل 
منــح القطــاع الخــاص فقــد حــازت عــىل نســبة ضئيلــة قــدرت ب %5، مــا يؤكــد فرضيــة بُعــد القطــاع 
الخــاص عــن املجــال املعــريف والــذي مــن املفــروض أن يلعــب دوراً كبــرياً يف خدمــة أجنــدات املراكــز 

البحثيــة املختلفــة.

ميكــن القــول إجــامالً أن اســتقاللية امليزانيــة هــي مســألة شــائكة تتعلــق بسياســة الحكومــة يف كل 
ــل القطــاع  ــي ال تنتمــي أو متــول مــن قب ــة الت ــد، خصوصــاً بالنســبة للمراكــز واملؤسســات الفكري بل

11-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.

II-مصادر التمويل واالسـتقاللية الفكرية:
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العــام. فبالنســبة للعــدد األكــرب مــن املراكــز املســتقلة وشــبه مســتقلة املتواجــدة يف دول مثــل مــرص 
واألردن وغريهــا، يخضــع تلقــي التمويــل فيهــا لعمليــة موافقــة الحكومــة وميكــن أن يرفــض أو يأخــذ 
وقتــاً طويــًال، يضــاف إىل ذلــك مشــاكل االســتدامة املاليــة التــي تعتــرب أكــرث خطــورة خصوصــاً يف ظــل 

وجــود تنافــس كبــري عــىل التمويــل.

وعليــه، فضعــف التمويــل الحكومــي والقيــود التــي تفرضهــا الدولــة عــىل مســائل التمويــل تشــكل 
ــا للبحــث عــىل  ــا يدفعه ــة الناشــطة يف املجــال، م ــز واملؤسســات الفكري ــرياً يف وجــه املراك ــاً كب عائق
التمويــل الخارجــي الــذي ال يقــل خطــورة عــن تعقيــدات التمويــل الحكومــي، بحيــث ميكــن أن يطــرح 
مشــكال آخــر متعلقــا بالحريــة الفكريــة واســتقاللية املركــز يف الدفــاع عــن القضايــا واألهــداف التــي 
يتبناهــا، وتحديــد أجندتــه الخاصــة، وعليــه تبــدو الصــورة قامتــة فيــام يخــص مســألة متويــل مراكــز 
الفكــر والبحــوث العربيــة، وبالتــايل تشــكل العائــق األكــرب يف وجــه عمــل هــذه املراكــز واملؤسســات.

أنواع التمويل:
ــز •  ــة مبراك ــوال الخاص ــري األم ــم توف ــث يت ــاعدة Aid dependent: حي ــىل املس ــدون ع املعتم

ــر بســهولة. الفك

 • :Newly middle income or post-conflict التمويــل املتوســط  أو متويــل مــا بعــد الــرصاع
ــة  ــارات متاح ــد خي ــة، وال توج ــة برسع ــات الفكري ــة للمؤسس ــوال املخصص ــذ األم ــن تنف أي

بســهولة.

متويــل متوســط وأكــرث نضًجــا More mature middle income: حيــث يقــوم مجتمــع خــريي • 
محــيل يتطــور أو وكاالت االســتثامر أو التنميــة اإلقليميــة بــدور متويــل البحــوث، لكــن التحــدي 

الــذي يواجــه املمولــني هنــا هــو تجنــب نفــاذ التمويــل برسعــة.

ميكــن القــول عمومــا أن التمويــل أكــرث مــن مجــرد تأمــني املشــاريع القادمــة، مؤسســات ومراكــز 
الفكــر تحتــاج إىل تكويــن احتياطيــات أو منحــة قــد تســمح لهــا باتخــاذ قــرارات اســرتاتيجية بشــأن 

ــة ومشــاركتها يف السياســة12. ــا البحثي أجندته

12- ENRIQUE MENDIZABAL, “Addressing think tanks’ governance and management challenges to take full advantage of new funding and support opportu-
nities”, In: THINK THANK GOVERNANCE & MANAGEMENT edited by Erika Perez-Leon, p.14
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التمويــل املؤســيس العــام واملســتقل : أمــر أســايس ملراكــز الفكــر والبحــوث للحفــاظ عــىل الوظائــف 
األساســية التــي يقــوم عليهــا، غــري أن مؤسســة الفكــر التــي تعتمــد عــىل املمــول / املانــح محــدودة 
للغايــة يف اســتقالليتها الفكريــة وقيمتهــا البحثيــة، وعليــه فالوصــول إىل مصــادر متويل وحــده ال يكفي، 
ــه الخاصــة،  ــكار مبادرات ــادًرا عــىل اســتخدام هــذه األمــوال البت بــل يجــب أن يكــون مركــز الفكــر ق
وهــذا يتطلــب اســرتاتيجية مــوارد برشيــة وماديــة مبتكــرة للوصــول إىل نــوع مــن االســتقاللية، غــري 
ــة أو  ــة الخدمــات املركزي ــة تســتخدم التمويــل لتغطي ــة العربي أن املالحــظ أن أغلــب املراكــز الفكري

كحوافــز صغــرية للباحثــني للقيــام مبشــاريع بحثيــة شــخصية فقــط.

اســتدامة التمويــل: االســتدامة هنــا أكــرث ارتباطـًـا باملرونــة التنظيميــة أكــرث مــن الوصــول إىل مصــادر 
ــات  ــع لتقلب ــية تخض ــل سياس ــرب كفواع ــوث تعت ــر والبح ــز الفك ــات ومراك ــدة، فمؤسس ــل جدي متوي
السياســة والحيــاة التنظيميــة، وعليــه يجــب أن تكــون قــادرة عــىل التعامــل مــع الهجــامت السياســية، 
ــم- ــد مصالحه ــح أو ض ــية -لصال ــدة السياس ــريات يف األجن ــة، التغي ــئ، الرقاب ــل املفاج ــع التموي قط

االســتقاالت غــري املتوقعــة لكبــار املوظفــني وحتــى املديريــن التنفيذيــني، ومــا إىل ذلــك، وعليــه فالطاقم 
اإلداري ومجلــس اإلدارة القــوي واملختــص وامللتــزم ســيتمكن مــن تخطــي هــذه التحديــات13.

13-MENDIZABAL, oP-cit, p.19.
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III- اإلطار اإلداري والقانوين ملراكز الفكر والبحوث العربية 

ــا  ــق، م ــة مرتابطــني بشــكل وثي ــوين للمؤسســات الفكري ــكل القان ــل والهي ــا يكــون التموي ــادة م ع
يؤثــر بــدوره عــىل الهيــكل اإلداري والتأســييس للمؤسســات واملراكــز الفكريــة، وعليــه فــإّن املشــهد يف 
املنطقــة العربيــة متبايــن ومعقــد بشــكل كبــري، فالشــكل القانــوين ملراكــز الفكــر يف املنطقــة العربيــة 
املســجلة يف أشــكال متنوعــة مبــا يف ذلــك (املؤسســات الفرديــة، والــرشكات ذات املســؤولية املحــدودة، 
املؤسســات غــري الهادفــة للربــح، املنظــامت غــري الحكوميــة ومــا إىل ذلــك) يؤثــر عــىل كيفيــة تســيري 

الطاقــم اإلداري ألهــداف ورؤى وتوجهــات املراكــز عــىل املــدى املتوســط والبعيــد.

1.اإلطار اإلداري:

أ-مجلس اإلدارة:
هنــاك أنــواع كثــرية مــن مجالــس اإلدارة، بحيــث يتكــون البعــض منهــا مــن باحثــي مركــز الفكــر 
(مجالــس داخليــة) والبعــض اآلخــر خارجــي، يتــم إنشــاء البعــض مــن قبــل مراكــز الفكــر والبعــض 
اآلخــر مــن قبــل املانحــني فيــام يتــم تعيــني البعــض اآلخــر مــن قبــل املؤسســني قبــل إنشــاء مركــز 
ــة  ــؤولة يف النهاي ــرب املس ــا تعت ــة فإنه ــس اإلداري ــذه املجال ــكل ه ــام كان ش ــه، ومه ــد ذات ــر بح الفك
عــن عمــل هــذه املؤسســات واملراكــز، لذلــك يجــب أن تكــون قويــة وذات كفــاءة، ومــن بــني أهــم 

ــة مــا يــيل: ــا املجالــس اإلداري التحديــات التــي تعــاين منه

 • مجالــس ضعيفــة فيــام يتعلــق باملديــر التنفيــذي Weak Boards: غالبًــا مــا يتمتــع املديــر 
التنفيــذي بكامــل الســلطة ويتــم اســتدعاء املجالــس فقــط إلضفــاء الرشعيــة عــىل قراراتــه. 

• مجالــس قويــة للغايــة بالنســبة للمديــر التنفيــذي: وهــو أمــر غــري ســوي، بحيــث يجــب أن 
يشــارك مجلــس اإلدارة يف عمــل املركــز بشــكل معتــدل وليــس مفــرط، وهــذا هــو التحــدي 

الــذي تواجهــه مراكــز الفكــر ذات املجالــس الداخليــة.

ــراد لديهــم  ــارات والخــربات: تتكــون معظــم املجالــس مــن أف ــح مــن امله ــج الصحي  • املزي
ــا السياســة والبحــث الرئيســية التــي تقــع تحــت اختصــاص مراكــز  ــة وخــربة يف قضاي معرف
ــم يف  ــارزة وبروزه ــمعتهم الب ــة» أو لس ــم «األكادميي ــم ملؤهالته ــم جلبه ــث يت ــر، بحي الفك
مجــاالت السياســة واالقتصــاد واملجتمــع. لكنهــم ال يعرفــون بالــرضورة كيــف يصبحــون أعضاء 
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يف مجلــس إدارة مؤسســة فكريــة؛ بحيــث ال ميكنهــم املســاعدة عندمــا يتعلــق األمر بالشــؤون 
املاليــة أو االتصــاالت أو إدارة املوظفــني، خصوصــا فيــام يتعلــق بامليزانيــات العموميــة ملركــز 
ــامت  ــون املنظ ــة وقان ــات الرضيبي ــود والترشيع ــول العق ــة ح ــات الرضوري ــر واملناقش الفك
غــري الحكوميــة ومــا إىل ذلــك، وعليــه تحــاول بعــض املؤسســات واملراكــز الفكريــة والبحثيــة 
معالجــة هــذا األمــر مــن خــالل تشــجيع الرؤســاء التنفيذيــني املتقاعديــن أو رواد األعــامل عىل 

االنضــامم إىل مجالــس إدارتهــا.

ــز  ــالزم للمراك ــص الوقــت ال ــىل تخصي ــادرة ع ــري ق ــس غ ــد املجال ــة: العدي ــري امللتزم ــس غ • املجال
الفكريــة التــي تديرهــا، فغاليــا مــا ميثــل العثــور عــىل طــرق إلرشاك هــذه املجالــس يف العمــل تحديًــا 

ــني14. ــن التنفيذي للمديري

ب-املديرون التنفيذيون: 
عــادة مــا يكــون املديــرون التنفيذيــون يف العديــد مــن مراكــز الفكــر والبحــوث مــن كبــار الباحثــني، 
ونتيجــة لذلــك طــور القليــل منهــم املهــارات القياديــة واإلداريــة التــي تحتاجهــا مثــل هــذه املؤسســات 
ــز  ــري مراك ــرب ســاميون ماكســويل Simon Maxwell أن مدي ــذا الصــدد اعت ــة، يف ه ــز الفكري واملراك
الفكــر محكــوم عليهــم بالفشــل ألن توصيفاتهــم الوظيفيــة واســعة جــًدا، قــد يكونــون قــادة ومفكرين، 
ــام ببعــض مــن أهــم جوانــب الوظيفــة  ــون يفتقــرون إىل املهــارات والخــربة للقي ولكنهــم قــد ال يزال

والتــي ميكــن تحديدهــا فيــام يــيل:

ــة أو  ــوال ملنظم ــع األم ــل جم ــث ال مياث ــراء بح ــوال إلج ــع األم ــالء: إن جم ــني والعم • إدارة املانح
ــة مــع املمولــني واملانحــني،  ــا، فهــذه األخــرية تتطلــب إدارة مســتمرة واســرتاتيجية للعالق مؤسســة م
وعليــه فاملــدراء التنفيذيــون بحاجــة إىل فهــم ممتــاز لجــدول األعــامل البحثــي بأكملــه ملركــز الفكــر، 

واالنخــراط مــع مجتمــع أوســع بكثــري مــن املمولــني واملانحــني.

• اإلدارة املاليــة: تتحــدث العديــد مــن مؤسســات الفكــر والبحــوث عــن التمويــل مبدلول املحاســب، 
ــني  ــن التنفيذي ــىل املديري ــني ع ــذا يتع ــبة، ل ــع املحاس ــط م ــل فق ــة» تتعام ــرق املالي ــم «الف فمعظ
التعامــل مــع التمويــل واالســتفادة منــه: االســتخدام االســرتاتيجي لــرأس مــال املؤسســة (املخزونــات 

.Accounting ــزال املوضــوع يف مســألة املحاســبة فقــط والتدفقــات)، وعــدم اخت

14-MENDIZABAL, op-cit, pp.16-18.
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•إدارة املواهــب: أهــم مكتســبات مؤسســات الفكــر والبحــوث تتمثــل يف موظفيهــا، بحيــث ميكــن 
للموظفــني صنــع هــذه املراكــز أو تدمريهــا، ومــع ذلــك، فــإن توظيــف أبــرز الباحثــني والخــرباء وحــده 
ال يكفــي، بحيــث يجــب أن يتــم دعمهــم مــن قبــل فريــق مــوارد برشيــة ذو كفــاءة عاليــة، إضافــة إىل 

مديريــن متمكنــني ورؤيــة متامســكة لكيفيــة مالءمــة كل هــؤالء األفــراد والعمــل مًعــا.

ــن  ــد م ــا للعدي ــا تحديً ــتفادة منه ــس اإلدارة واالس ــع مجال ــل م ــل العم ــس اإلدارة: ميث •إدارة مجل
املديريــن، باعتبــار أن املجالــس نفســها ليســت دامئـًـا قــادرة عــىل دعــم مديريهــا، وعليــه ال يــزال نقــص 

املهــارات والخــربات يف هــذا الصــدد ســببًا رئيســيًا للمشــكلة.

•االتصــاالت: يهتــم مركــز الفكــر بالتواصــل بقــدر مــا يهتــم بالبحــث، فلــن تكــون هنــاك مؤسســة 
ــاك  ــن تكــون هن ــن، كــام ل ــكار اآلخري ــل عمــل وأف ــه هــو توصي ــا تفعل ــة إذا كان كل م ــة فاعل فكري
مؤسســة فكريــة إذا كان كل مــا تفعلــه هــو البحــث التجريبــي، وهنــا يــأيت دور املديــر التنفيــذي الــذي 
يقــف عــىل رأس اتصــاالت املؤسســة، بحيــث يكــون مبثابــة الوجــه العــام، أيــن يشــارك دامئـًـا يف صياغــة 

الحجــج الرئيســية للمؤسســة وأســلوبها وقنــوات االتصــال الخاصــة بهــا.

ــن  ــد م ــع املزي ــز» م ــري املراك ــة «ملدي ــادة الفكري ــني القي ــع ب ــول أن الجم ــن الق ــبق ميك ــام س م
الكفــاءات اإلداريــة لنــواب املديريــن أو الرؤســاء التنفيذيــني هــو الحــل األمثــل لضــامن سالســة وكفــاءة 

العمــل التنظيمــي ملراكــز الفكــر والبحــوث15.

ج-تنوع مجلس اإلدارة:
ميكــن القــول بــأّن مجلــس اإلدارة أو األمنــاء هــو الجهــاز اإلرشايف األكــرث أهميــة، ســواء كانــت املراكــز 
الفكريــة غــري حكوميــة أو امتــداداً لكيــان مؤســيس حكومــي، فهــو الجهــاز املســؤول يف نهايــة املطــاف 
ــاء بااللتزامــات تجــاه املانحــني واملســتفيدين اآلخريــن. كــام أوضــح  ــذ مهمــة املركــز والوف عــن تنفي
ــن  ــف ع ــس وتكش ــا مجل ــا لديه ــة يف عينتن ــز البحثي ــات واملراك ــن املؤسس ــدو أن ٪70 م ــا، يب تقريرن

تكوينهــا ونظامهــا األســايس للعمــل عــىل املوقــع االلكــرتوين الخــاص بهــا16.

15-MENDIZABAL, op-cit, P.18.
16-The King Abdullah Petroleum Studies and Research Center Authored by GOVERN Center, “Governance of Arab Think Tanks for Stakeholder Impact and 
Sustainability”: Flagship Report for the T20 Analysis and Recommendations, January 2020, pp.28-31.
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الرسم البياين رقم 06: حجم أعضاء مجلس اإلدارة/املدراء17 

تجــدر اإلشــارة إىل أّن حجــم مجلــس اإلدارة ملراكــز الفكــر العربيــة متبايــن، حيــث يــرتاوح مــن 11 
عضــًوا ملنتــدى البدائــل العــريب للدراســات يف مــرص ومركــز البديــل للدراســات واألبحــاث يف األردن إىل 

مجلــس إدارة مكــون مــن 2 أعضــاء ملؤسســة الحــوار للبنــاء واإلعــالم يف األردن.

كــام نالحــظ أّن هيــكل مجلــس اإلدارة أو مجلــس األمنــاء أو املجلــس االستشــاري حســب كل 
مؤسســة فكريــة أو مركــز بحثــي مييــل إىل أن يكــون أكــرب يف املراكــز شــبه املســتقلة أو املســتقلة متامــاً 
عــن الحكومــة وجامعــات املصالــح، مــام يعكــس متثيــل مجموعــة أكــرب مــن أصحــاب املصلحــة مبــا يف 
ذلــك الجهــات املانحــة والباحثــني والشــخصيات االجتامعيــة البــارزة،  كــام ال يطلــب املانحــون عموًمــا 
التواجــد يف هيــكل مجلــس اإلدارة ملراكــز الفكــر، وبــدالً مــن ذلــك مُيارســون رقابتهــم مــن خــالل رشوط 
ــك، عــىل عكــس  ــة إىل غــري ذل ــر الســنوية والدوري ــود محــددة، أو مــن خــالل مراجعــة التقاري أو قي
مجالــس املؤسســات واملراكــز الفكريــة التابعــة للحكومــة فعــادة مــا يتــم تعيــني أعضائهــا مــن خــالل 

مرســوم وزاري يصــدر دوريــاً يف الجرائــد الرســمية.

د-خربة الطاقم اإلداري بني املسؤوليات واألدوار:
كــام هــو موضــح يف الشــكل أدنــاه، فــإّن عــدد الخــرباء والباحثــني املتخصصــني يف مجــال عمــل املركــز 
أو املؤسســة الفكريــة الرئيــيس يعتــرب مقبــوال نســبياً ُمقارنــًة مــع العــدد اإلجــاميل للموظفــني،  بحيــث 
نجــد أن (%63) مــن املراكــز يــرتاوح عــدد الخــرباء لديهــا مــا بــني 2 إىل 6 خــرباء، و (%13) مــن املراكــز 
لديهــا 7 خــرباء أو أكــرث، يف حــني (%25) مــن املراكــز لديهــا عــدد خــرباء يصــل إىل 13 خبــري باملقارنــة 

17-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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مــع عــدد املوظفــني الدامئــني الــكّيل، مــا يــدل عــىل تنــوع خــربة الطاقــم اإلداري، واالعــرتاف املتزايــد 
بأهميــة مشــاركة الباحثــني والخــرباء يف تقديــم االستشــارات والبدائــل وتطويــر الحلــول واملقرتحــات.

الرسم البياين رقم 07: عدد الباحثني/ات والخرباء املتخصصني يف مجال عمل املركز الرئييس18 

مــن خــالل املعطيــات الــواردة لدينــا، نالحــظ أن مؤسســات ومراكــز البحــوث يف املنطقــة العربيــة 
ال متيــل إىل التنــوع يف هيكلهــا اإلداري نظــراً لعــدم وجــود ممثلــني مــن خــارج الدولــة التــي ينتمــي 
إليهــا املركــز، ففــي عيّنتنــا املكونــة مــن 16 عــرش مركــزاً، مل تفصــح أي مؤسســة بحثيــة أن لديهــا أعضــاء 
مجلــس إدارة دوليــني ســواء مراكــز األبحــاث املســتقلة أو شــبه املســتقلة أو غريهــا عــىل خــالف مراكــز 

الفكــر والبحــوث الدوليــة.

الرسم البياين رقم 08: حجم املؤسسة (عدد املوظفني الدامئني الكيل)19 

18-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.

19-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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ــر، فــإّن عــدد الباحثــني الشــباب املتحصلــني عــىل  ــّم إجــراؤه لهــذا التقري ــا للمســح الــذي ت  ووفًق
مؤهــل جامعــي عــايل (ماجســتري فــام فــوق) يشــكل عــدداً قليــالً ُمقارنــًة بالحجــم الــكّيل للموظفــني 
الدامئــني، حيــث نجــد حــوايل (%10) مــن املؤسســات البحثيــة لديهــا مــا بــني 2 إىل 6 باحثــني متحصلــني 
ــد  ــني نج ــا، يف ح ــالت علي ــني مبؤه ــني 7 و9 باحث ــا ب ــا م ــا، و(%3) لديه ــة علي ــهادات جامعي ــىل ش ع
(%2) مــن املؤسســات الفكريــة لديهــا مــا يفــوق 13 باحــث مبؤهــل عــايل، فعــىل ســبيل املثــال: نجــد 
بــأّن مركــز باحثــون للدراســات واألبحــاث يف العلــوم االجتامعيــة باملغــرب ميتلــك مــا يقــارب 16 باحثــاً 
مبؤهــٍل جامعــّي عــاٍل، وهــي أرقــام كبــرية تعطــي صــورة إيجابيــة وتعكــس االعــرتاف املتزايــد بــأدوار 
الباحثــني ذوي املؤهــالت األكادمييــة العليــا يف املؤسســات البحثيــة واملراكــز الفكريــة العربيــة، والتــي 
أصبحــت بحاجــة متزايــدة إىل خــربات وكفــاءات مؤهلــة جيــداً للقيــام بــدور أكــرث نشــاطًا يف النهــوض 

باملجتمعــات العربيــة. 

الرسم البياين رقم 09: (عدد املوظفني الحاصلني عىل مؤهل جامعي عايل ماجستري فام فوق)20 

2.الشكل القانوني:

ميكــن القــول أنـّـه مــن خــالل املُعطيــات الــواردة لدينــا وبعــد االطالع عــىل املوقــع االلكــرتوين الخاص 
مبراكــز الفكــر واملؤسســات البحثيــة املُشــاِركة يف االســتطالع أّن هنــاك افتقــار لوجــود إطــار تأســييس 

ــح الشــكل القانــوين لتأســيس املراكــز الفكريــة ومهامهــا بشــكل واضــح. رســمي يُوضِّ

20-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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الحظنــا أيضــاً الرتابــط الوثيــق بــني الشــكل القانــوين للمؤسســات الفكريــة العربيــة وكيفية تســجيلها 
ــي  ــع ربح ــة أو رشكات ذات طاب ــري حكومي ــامت غ ــتقلة أو منظ ــبه مس ــتقلة أو ش ــت مس ــواء كان س
والهيــكل اإلدارّي القائــم، مــا يوحــي بــرضورة الفهــم األفضــل ملراكــز الفكــر فيــام يتعلــق باالختالفــات 
Board of Di- ــس اإلدارة ــة Trustee ومجل ــاب الثق ــني وأصح Supervisory واملانح ــني ــني املرشف  ب

rectors مــام يســهل تقســيم املســؤوليات فيــام بينهــم، وهــو مــا يؤثــر بــدوره عــىل مخرجــات هــذه 
املراكــز وأدوارهــا عــىل املــدى البعيــد.
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IV-مخرجات املراكز الفكرية العربية وأدوارها

ترتكــز جــودة مراكــز الفكــر والبحــوث ومختلــف األدوار املنوطــة بهــا عــىل التوصيــات واملخرجــات 
ــح  ــر ليوّض ــذا التقري ــن ه ــع م ــاء الجــزء الراب ــذا األســاس ج ــا، وعــىل ه ــدى فاعليته ــّدد م ــي تح الت

أهميــة هــذه النقــاط أكــرث.

1.التوصيات:

تلعــب التوصيــات (أُنظــر الرســم البيــاين رقــم 10) التــي تقدمهــا مراكــز الفكــر لصانعــي السياســات 
ومتخــذي القــرار دورا محوريــاً ليــس فقــط يف تطويــر البحــث العلمــي وإيصــال املشــكالت املجتمعيــة 
لدائــرة صنــع القــرار، وإمّنــا تُســّهل عــىل الجهــات الرســمية إيجــاد الحلــول بــأرسع وقــت وأقــل تكلفــة، 
ــني/ت  ــرار واملوظف ــذي الق ــات ومتخ ــي السياس ــة لصانع ــات مقدم ــبة توصي ــىل نس ــت أع ــد بلغ وق
العاملــني يف املجــال االستشــاري  %44 وهــي نســبة مقبولــة بشــكل كبــري، يف حــني أّن متوســط نســبة 
التوصيــات الســنوية املقدمــة مــن طــرف املراكــز واملؤسســات املشــاركة يف االســتطالع للجهــات 
الرســمية قــد بلــغ %38، يف حــني بلغــت نســبة املراكــز التــي مل تقــدم أيــة توصيــات ســنوية ب 6%.

ــة إىل  ــات املرفوع ــدد التوصي ــث ع ــن حي ــيطة م ــة نش ــر العربي ــز الفك ــأّن مراك ــظ ب ــه نُالح وعلي
ــل  ــم والتموي ــا ال تحصــل عــىل الدع ــم أنّه ــول جــدا رغ ــري مقب ــا تأث ــايل له صانعــي السياســات وبالت

ــل. ــج أفض ــق نتائ ــني لتحقي الكافي

الرسم البياين رقم 10: عدد التوصيات املقدمة لصانعي السياسات ومتخذي القرار 
واملوظفني/ت العاملني يف املجال االستشاري والجوائز املمنوحة
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2.االنتاج العلمي:

ميكــن القــول بــأّن فاعليــة املراكــز البحثيــة (أنُظــر الرســم البيــاين رقــم 11) تُقــاس مبــدى إنتاجيتهــا 
ــات  ــف الجه ــىل مختل ــري ع ــا التأث ــن خالله ــتطيع م ــي تس ــا، الت ــوة مخرجاته ــة وق ــة والفكري العلمي

ــة. املانحــة أو املمول

الرسم البياين رقم 11: عدد مخرجات مراكز الفكر والبحوث العربية لسنة 
 212019-2020

: املساهامت البحثية العلمية ملراكز الفكر العربية  أوالً

ــبة  ــتبيان نس ــذا االس ــاركة يف ه ــة املش ــر العربي ــز الفك ــاث ملراك ــات واألبح ــدد الدراس ــت ع بلغ
%14، أي مــا مجموعــه 150 ُمســاهمة بحثيــة، يف حــني بلغــت عــدد اســتطالعات الــرأي مجتمعــة 90 
اســتطالع أي مــا نســبته %8، كــام أّن عــدد أوراق السياســات قــد حــدد ب 87 ورقــة سياســات أي مــا 

ــّدر بنســبة %4، مبجمــوع 42 حملــة منــارصة. ــا عــدد حمــالت املنــارصة فُق نســبته %8، أّم

ــبة 9%،  ــاركة بنس ــّدرت املش ــرات فُق ــص املؤمت ــي تخ ــة الت ــاطات العلمي ــد النش ــىل صعي ــا ع أّم
مبجمــوع 101 مشــاركة، يف حــني بلــغ عــدد الــورش والحلقــات الدراســية 367 ورشــة، أي بنســبة 34% 
وهــي نســبة كبــرية مقارنــة ببقيــة املُســاهامت، مــا يعنــي أّن اللقــاءات التفاعليــة تلعــب دور أكــرب 
ــة إىل  ــة باإلضاف ــالت املحكم ــرش يف املج ــىس الن ــة، دون أن نن ــاركات الكتابي ــن املش ــة م ــرث حيوي وأك
ــا مجموعــه 228 ُمســاهمة،  ــي حــازت عــىل نســبة %21، م ــاً، والت ــر الصــادرة دوري الكتــب والتقاري

21-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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ــورش والحلقــات الدراســية. ــة بعــد ال ــة الثاني ــك باملرتب لتكــون بذل

ــم  ــي رغ ــة، والت ــوث العربي ــر والبح ــز الفك ــة مراك ــزارة إنتاجي ــدى غ ــت م ــب تُثب ــذه النس كل ه
التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي تُواجههــا إالّ أنّهــا تعمــل بنشــاط مــن أجــل املُســاهمة يف إثــراء 

ــا. ــة مبختلــف جوانبه البحــث العلمــي وحــل املشــكالت املجتمعي

ثانياً: الجهات األكرث استفادة من مخرجات مراكز الفكر العربية

تؤثــر مراكــز الفكــر والبحــوث بنســب متفاوتــة عــىل مختلــف القطاعــات داخــل أو خــارج الدولــة 
(أُنظــر الرســم البيــاين رقــم 08)، باعتبارهــا مؤسســات فاعلة تســاهم يف بنــاء الوعي الفكري واملســاهمة 
الجــادة يف إيجــاد حلــول ملختلــف املشــكالت املجتمعيــة، مــن خــالل تقديــم البدائــل وطــرح الخيــارات 
املناســبة، ويف الشــكل املــوايل نالحــظ مــدى اســتفادة الجهــات املختلفــة مــن مخرجــات مراكــز الفكــر 

والبحــوث املشــاركة يف االســتطالع.

الرسم البياين رقم 12: من يستخدم مخرجات املؤسسة أكرث؟22 

ــد  ــة ق ــدى الجهــات األجنبي ــة ل ــز الفكــر العربي نالحــظ أن نســبة االســتفادة مــن مخرجــات مراك
بلغــت أكــرب نســبة قــدرت ب %69، هــذه النســبة ترجــع باألســاس لنــوع املركــز أو املؤسســة الفكريــة 
ــتفادة  ــبة االس ــت نس ــني بلغ ــة، يف ح ــات خاص ــة لجه ــتقلة أو خاضع ــبه مس ــتقلة، ش ــت مس إن كان
مــن مخرجــات مراكــز الفكــر العربيــة لــدى األجهــزة القضائيــة %25، أمــا نســبة اســتفادة األحــزاب 

22- المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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ــة مخرجــات هــذه  ــا يشــري ملــدى أهمي السياســية مــن مخرجــات مراكــز الفكــر فقــدرت ب %6، م
املراكــز لــدى دوائــر الحكــم الرســمية، والجهــات غــري الرســمية كاألحــزاب السياســية، واالســتفادة هنــا 

مربوطــة برغبــة املركــز الفكــري وباهتــامم الجهــة املقابلــة عــىل حــد ســواء:

ــه مــن مخرجــات  ــا تُقدِّم ــإّن م ــاً ف ــاً أو جزئي ــز الفكــر مســتقلّة اســتقالالً تام يف حــال كانــت مراك
ســيكون موضوعيــاً ويخــدم احتياجــات مختلــف الجهــات الرســمية وغــري الرســمية، وهــذه األخــرية ال 
تحتكــر االســتفادة لهــا فقــط، فمراكــز الفكــر أيضــاً تخدمهــا هــذه االســتفادة وترجــع عليهــا بالســمعة 

الجيــدة، وكــذا تجــذب إليهــا متويــل أكــرب وُشــهرة واســعة.

إذا كانــت مراكــز الفكــر غــري مســتقلة وتابعــة لجهــة ُمعينــة، فــإّن االســتفادة قــد تكــون حكــراً عــىل 
الجهــات املمولــة فقــط، وبالتــايل ســتخضع لقوانــني معينــة تفرضهــا الجهــات املانحــة، وبهــذا تعمــل 

هــذه األخــرية عــىل تقديــم املعلومــات التــي تخدمهــا أكــرث مــا تخــدم األطــراف األخــرى.
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V- التحديات والفرص

1.قياس أداء مراكز الفكر والبحوث العربية: 

ميكــن القــول إن معايــري قيــاس أداء مراكــز الفكــر والبحــوث ســواء عــىل املســتوى العــريب أو العاملــي 
تختلــف باختــالف العديــد مــن املعطيــات، ولــن يكــون تقييــم األداء ذو قيمــة كبــرية إذا افرتضنــا أن 
بعــض املراكــز تهتــم فعــًال بالبحــث، يف حــني البعــض اآلخــر يعتمــد عــىل الضغــط مــن وراء الســتار 
لتحقيــق أغــراض معينــة. يف حــني ترتبــط بعــض املراكــز بالجامعــة والبعــض اآلخــر ينتمــي إىل حــزب 
ــة مــن جهــات ومانحــني دوليــني، وعليــه تلعــب  ــة، أو تكــون ممول ســيايس أو جهــات سياســية معين
االســتقاللية والتمويــل هنــا دوراً كبــرياً يف تحديــد كفــاءة املركــز ومــدى فعاليتــه، وبالتــايل فــإن االفتقــار 

إىل املوضوعيــة يضــع أمامنــا حاجــزاً كبــرياً لقيــاس كفــاءة املراكــز العربيــة مبوضوعيــة.

فمــن الصعــب قيــاس التأثــري الــذي قــد يكــون ملؤسســة فكريــة عــىل تفكــري املجتمعــات وصانعــي 
ــاءة أداء  ــدى كف ــاس م ــة لقي ــاليب مختلف ــع أس ــة وض ــن محاول ــا م ــك مل مينعن ــن ذل ــات، لك السياس
ــاً، باالعتــامد عــىل مقاييــس الكميــة والتقييــامت نوعيــة وتصنيفــات أهــم  وتأثــري هــذه املراكــز عربي

ــا إىل مجموعــة مــن املعايــري كاآليت: ــة مبزاياهــا وقيودهــا وتوصلن املــؤرشات العاملي

أ .االنتاج العلمي والبحثي:

ــة  ــة مهمــة تســتخدمها املراكــز واملؤسســات الفكري ــرب مخرجــات مراكــز الفكــر والبحــوث آلي تعت
لزيــادة تأثــري عملهــا وأدائهــا، وعليــه توفــر هــذه املخرجــات مقاييــس موضوعيــة لقيــاس كفــاءة مراكــز 
الفكــر والبحــوث، لكنهــا تبقــى مقاييــس محــدودة وليســت اســترشافية بالدرجــة األوىل، بالرغــم مــن 

أنهــا مــؤرش مهــم لقيــاس ملصداقيــة مراكــز الفكــر والبحــوث.

ــة حســب االســتطالع  ــز البحــوث العربي ــإن مخرجــات مراك ــاه ف كــام هــو موضــح يف الشــكل أدن
تركــز عــىل جــودة األبحــاث، وتأثريهــا عــىل مناقشــات السياســة العامــة والقــدرة عــىل تنفيــذ املشــاريع 

القامئــة.
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الرسم البياين رقم 12: مدى فاعلية املعلومات الصادرة عن املنظمة يف أعامل املنارصة، إعداد 
الترشيعات، إعداد األوراق األكادميية، العروض التقدميية، إجراء البحوث أو التدريس23 

ــداً مــن خــالل أعــامل  ــز اســتطاعت أن تحقــق أداء جي ــإن %50 مــن املراك وحســب االســتطالع ف
املنــارصة ومشــاريع القوانــني والترشيعــات، وفعاليتهــا يف تقديــم الحلــول والبدائــل لصانعي السياســات، 
يف متكــن %31 مــن املراكــز مــن إيصــال اقرتاحاتهــم ومشــاريعهم بنســبة متوســطة، فيــام اعتــرب أداء 
%19 مــن املراكــز ضعيفــاً، بحيــث مل تتمكــن هــذه األخــرية مــن إيصــال مقرتحاتهــا وتقديــم البدائــل 

والحلــول وحمــالت املنــارصة للجهــات املســؤولة عــن صنــع القــرار.

ب .القدرة عىل سد الفجوة بني األوساط األكادميية وصانعي السياسات:

ــني  ــوة ب ــد الفج ــىل س ــة ع ــوث العربي ــر والبح ــز الفك ــدرة مراك ــاه أّن ق ــكل أدن ــح الش ــام يوض في
األوســاط األكادمييــة وصانعــي السياســات يــرتاوح بــني الجيــد واملتوســط بنســبة (%38)، يف حــني أّن 
ــدة  ــود ع ــراً لوج ــة نظ ــى ضعيف ــز تبق ــية للمرك ــة األساس ــذه املهم ــرب أّن ه ــز تعت ــن املراك (%25) م

ــل. عراقي

الرسم البياين رقم 13: القدرة عىل سد الفجوة بني األوساط األكادميية وصانعي السياسات24 

23- المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
24-  المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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نالحــظ كذلــك أن نســبة اإلستشــهادات العلميــة ملخرجــات املراكــز املشــاركة يف االســتطالع، وعــدد 
زيــارات صفحــات هــذه املراكــز عــىل املوقــع االلكــرتوين تعتــرب محــدودة نســبيا، مــا يلقــي الضــوء عــىل 

مــدى فعاليــة مخرجــات هــذه املراكــز أكادمييــاً.

ج. مدى الوصول إىل النخب وتحقيق الهدف املنشود من املركز:
الرسم البياين رقم 14: مدى الوصول إىل النخب يف مجال رسم السياسات واإلعالم 

واألوساط األكادميية25 

 مــن خــالل االســتطالع نالحــظ أّن قــدرة املراكــز البحثيــة والفكريــة العربيــة للوصــول إىل النخــب 
ــطة  ــرية، املتوس ــدرة الكب ــني الق ــن ب ــة تتباي ــاط األكادميي ــالم واألوس ــات واإلع ــم السياس ــال رس يف مج
والضعيفــة، أي نجــد حــوايل (%44) مــن املراكــز اســتطاعت أن تصــل للنخــب السياســية مــن خــالل 
ُمجمــل املشــاريع واملقرتحــات والتوصيــات التــي قّدمتهــا، يف حــني (%6) مــن املراكــز تعتــرب أّن أدائهــا 

مل يكــن بالقــدر الــكايف للوصــول إىل الهــدف املنشــود.

د. الشفافية املالية:

 يســتخدم التمويــل وامليزانيــة كمعيــار تقييــم مهــم ملراكــز الفكــر مــن طــرف العديــد مــن املنظامت 
الدوليــة املختصــة يف هــذا املجــال، بحيــث ال يتــم الحكــم عــىل مصــدر التمويــل نفســه، وإمنــا طريقــة 
تســيري هــذه امليزانيــة عــىل املســتوى التنظيمــي، ولــو قمنــا بتطبيــق هــذا املعيــار عــىل قامئــة املراكــز 
املشــاركة يف االســتطالع نجــد أن أغلــب املراكــز اعتــربت أن تســيريها للميزانيــة متــوازن لحــد كبــري بــني 
ــب  ــدودة لنس ــات املح ــم االمكاني ــب، رغ ــرات وورش التدري ــورات، املؤمت ــاث واملنش ــني، األبح املوظف

هــذه امليزانيــات.

25-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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2.إدارة التحديات التي تعاني منها مراكز الفكر والبحوث العربية:

وفًقــا لالســتطالع املُلّخــص يف الشــكل أدنــاه، فــإّن التحديــات التنظيميــة تعتــرب مــن أهــم التحديــات 
التــي تواجــه عمــل املؤسســات، فعــىل ســبيل املثــال تعتــرب مســألة إدارة وإنتــاج وتســيري مخرجــات 
العمــل داخــل املؤسســة الفكريــة بشــكل ســلس ومــرن وفّعــال مــن أهــم أولويــات املراكــز الفكريــة 
العربيــة بنســبة (%25) باعتبــاره أهــم عائــق ميكــن أن يخــل بعمــل املؤسســة الفكريــة، تليهــا مســألة 
إعــداد نظــام داخــيل وهيــكل تنظيمــي ُمحكــم للمؤسســة، باملــوازاة مــع إدارة ومعالجــة النزاعــات 
والخالفــات داخــل املؤسســات املراكــز الفكريــة بنســبة (%19)، يف حــني تــأيت مســألة اســتدامة التمويــل 

والتشــبيك إضافــة إىل التحكــم الجيــد يف التكنولوجيــا يف آخــر الرتتيــب بنســبة (13%).

الرسم البياين رقم 15: التحديات التنظيمية ملراكز الفكر والبحوث العربية26 

 فيــام يلخــص الشــكل أدنــاه أهــم التحديــات التــي تعيــق عمــل املراكــز الفكريــة وتشــكل العقبــة 
األوىل يف طريقهــا أيــن تــأيت التحديــات التنظيميــة يف املرتبــة األوىل بنســبة (%75)، تليهــا التحديــات 
السياســية والحريــة غــري الكافيــة لتحديــد أجنــدة البحــث بنســبة (%63)، فعــىل ســبيل املثــال أشــار 
ــألة  ــول مس ــاه ح ــذي أجرين ــتطالع ال ــات Egyptien Policy Center يف االس ــرصي للسياس ــز امل املرك
ــه  ــز، نظــراً لتوجهات ــة الســافرة يف عمــل املرك ــه يعــاين مــن التدخــالت األمني ــات السياســية أنّ التحدي

الفكريــة املغايــرة، مــا يشــكل عائقــاً كبــرياً أمــام حريــة واســتقاللية عملــه.

يف حــني تــّم تســليط الضــوء عــىل االفتقــار إىل التكنولوجيــا يف تســيري اإلدارة كعقبــة مهمــة مــن قبــل 
أكــرث مــن نصــف املشــاركني يف االســتطالع.

26-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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الرسم البياين رقم 16: تحديات مراكز الفكر والبحوث العربية27 

 

3.تحديات جائحة كورونا بالنسبة لمراكز الفكر والبحوث العربية  

توقعــت (%100) مــن املراكــز البحثيــة املشــاركة يف االســتطالع أّن األزمــة الصحيــة العامليــة التــي 
يشــهدها العــامل نظــراً النتشــار فــريوس كورونــا املســتجد ســتؤدي إىل املزيــد مــن الضغوطــات 
والتحديــات ملراكــز الفكــر خصوصــا يف املنطقــة العربيــة، بحيــث أجابــت جــل املراكــز واملؤسســات ب 
(نعــم) فيــام يخــص التحديــات الجديــدة التــي ميكــن أن يُشــكِّلها فــريوس كورونــا عــىل عمــل هــذه 
املراكــز، فيــام أشــار البعــض اآلخــر مــن املراكــز إلمكانيــة إغــالق وتعليــق نشــاطاته أو تقليــص حجمــه 

بشــكل كبــري.

الرسم البياين رقم 17: تداعيات جائحة كورونا عىل مراكز الفكر العربية28 

27-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(
28-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(
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ــّل  ــع ُج ــك، تتوقّ ــام، نتيجــة لذل ــل الع ــر التموي ــن توف ــة ســتقلل م ــة الحالي ــد أّن األزم ــن املؤك  م
ــص  ــة نق ــة نتيج ــات الفكري ــدد املؤسس ــص ع ــالق أو تقلي ــة إىل إغ ــؤدي األزم ــة أن ت ــز الفكري املراك

ــل. التموي

إضافــة إىل فقــدان اإلنتاجيــة، نتيجــة وجــود صعوبــات يف تنفيــذ العمــل عــن بعــد، وإصابــة العديــد 
ــد  ــا العمــل عــن بُع ــي ينطــوي عليه ــات الت ــا COVID-19، فالتحدي مــن املوظفــني بفــريوس كورون

واملخــاوف الصحيــة تؤديــان يف نهايــة املطــاف إىل فقــدان اإلنتاجيــة.

ــر  ــرض الحج ــة وف ــاءات العام ــق الفض ــة غل ــد، نتيج ــن بع ــل ع ــات العم ــك تحدي ــاف إىل ذل يُض
الصحــي الــكّيل أو الجــزيّئ، يف وقــت مل يكــن كل املوظفــني مســتعدين للعمــل عــن بُعــد نظــرًا لعــدم 
متكُّــن الجميــع مــن الوصــول إىل اإلنرتنــت، مــا أضــاف تحديــات جديــدة لعمــل هــذه املراكــز، وأّدى إىل 
ترسيــع وتعقيــد العديــد مــن املشــكالت املجتمعيــة مبــا يف ذلــك الرعايــة الصحيــة، التعليــم والعدالــة 

االجتامعيــة ومــا إىل ذلــك.

ــا  ــامل م ــز الفكــر يف ع ــا يف عمــل مراك ــا ســتلعب دوراً حيويً ــأن التكنولوجي ــا القــول ب ــه ميكنن وعلي
بعــد جائحــة كورونــا، فقــد أوضحــت األزمــة الحاليــة أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا يف إجــراء البحــوث 

والتأثــري عــىل صنــع السياســات العامــة خصوصــا يف أوقــات األزمــات.

4.استجابة مؤسسات ومراكز الفكر والبحوث لهذه التحديات الجديدة

ــن  ــا م ــات جائحــة كورون ــتجابة لتحدي ــت االس ــد متّ ــواردة يف االســتطالع، فق ــات ال حســب املعطي
ــط  ــم الخط ــادة تقيي ــني إع ــرتاوح ب ــي ت ــة والت ــرتاتيجيات املتباين ــن االس ــة م ــي مجموع ــالل تبن خ
ــع  ــل م ــد للتعام ــات وجلســات عــن بع ــد اجتامع ــني وعق ــة واالتصــاالت، إىل االتصــال باملمول البحثي
األزمــة، واســتئناف األنشــطة البحثيــة للمراكــز عــن بعــد، نظــراً لعــدم القــدرة عــىل إجــراء املســوحات 

ــايل. ــة إىل نقــص الدعــم امل ــع، إضاف ــة عــىل أرض الواق والبحــوث امليداني

وحســب الشــكل أدنــاه، فــإن (%31) مــن املراكــز توجهــت نحــو تفعيــل نشــاطاتها عــن بعــد، مــن 
خــالل إعــداد الورشــات التدريبيــة وعقــد املؤمتــرات والنــدوات افرتاضيــا عــرب تقنيــات التحــارض املــريئ 
عــن بعــد، يف حــني لجــأت (%50) مــن املراكــز إىل طلــب متويــل إضــايف ملجابهــة تداعيــات األزمــة، فيــام 
اضطــرت (%19) مــن املراكــز تغيــري كافــة خططهــا واســرتاتيجياتها املعلــن عنهــا ملجابهــة تداعيــات 

األزمــة.
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رغــم ذلــك فقــد أتاحــت األزمــة فرصــة ألصحــاب املراكــز إلعــادة التفكــري يف اســرتاتيجياتهم 
واألســاليب التــي اتبعوهــا يف املــايض، وتــدارك األخطــاء املرتكبــة ســابقاً.

الرسم البياين رقم 18: استجابة املراكز البحثية لتداعيات جائحة كورونا كوفيد_19 29

 5. دور المراكــز والمؤسســات الفكريــة العربيــة فــي دعــم الجهــود الوطنيــة 
لمحاربــة جائحــة كورونــا 

أشــارت بعــض املراكــز البحثيــة املشــاركة يف االســتطالع إىل الجهــود املبذولــة مــن طرفهــا للتصــدي 
ــلة  ــدار سلس ــي، وإص ــادة الوع ــة لزي ــدوات فكري ــوارات ون ــم ح ــالل تنظي ــن خ ــا م ــة كورون لجائح

ــا.  ــة جوانبه ــا مــن كاف ــة وتداعياته ــي تناولــت األزم ــة الت ــاالت النوعي ــر واملق متنوعــة مــن التقاري

الرسم البياين رقم 19: دور املراكز العربية يف دعم الجهود الوطنية ملحاربة جائحة 
كورونا 30 

29- المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.

30- المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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 وتشــري األرقــام املتضمنــة يف االســتطالع إىل أن (%19) مــن املراكــز قامــت بالرتكيــز عــىل تداعيــات 
الجائحــة يف بحوثهــا وأنشــطتها، يف حــني اضطــرت (%25) مــن املراكــز إىل تجميــد نشــاطاتها وأبحاثهــا 

نظــراً للمشــاكل التــي واجهتهــا يف ظــل األزمــة. 

أّمــا النســبة املتبقيــة والتــي تتعــدى نصــف املراكــز فلــم تُفصــح بشــكل واضــح عــن مخرجاتهــا يف 
ظــل األزمــة، وهــذا مــا يُشــري إىل أّن مســاهامت املراكــز الفكريــة والبحثيــة العربيــة، ال ســيام يف أوقــات 
ــارات املناســبة، للتعامــل مــع ظــرف اســتثنايئ  ــل والخي ــات، مــن خــالل دورهــا يف طــرح البدائ األزم

عاملــي، ال تــزال ُمحتشــمة.
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      مــن خــالل التقريــر الــذي قمنــا بتطويــره بنــاًء عــىل تقييــم شــامل لقــدرات 
واحتياجــات مراكــز الفكــر والبحــوث يف املنطقــة العربيــة، توّصلنــا إىل مجموعــة مــن 
ــة لهــذه املراكــز  ــات الحالي ــات والرضوري ــات تعكــس األولوي االســتنتاجات والتوصي

والتــي نوردهــا كــام يــيل:

االستنتاجات:

ــة يف  ــني واضح ــراءات تعي ــة إلج ــة العربي ــة يف املنطق ــز الفكري ــات واملراك ــة املؤسس ــار أغلبي . . افتق
ــز. ــني للمراك ــني املنتم ــني املتخصص ــرباء والباحث ــني الخ ــني تعي ــس اإلدارة أو قوان مجال

.. تلقــي املنــح والتمويــل بالنســبة للمنظــامت واملراكــز غــري الحكوميــة يعــاين مــن ضوابــط شــائكة مــن 
طــرف الهيئــات الحكوميــة للموافقــة عــىل هــذه املنــح، مــا يخلــق تدخــًال غــري مــربر يف عمــل هــذه 

املراكــز.

ــل العــام ملراكــز الفكــر والبحــوث  ــد_19) تناقــص التموي ــة (كوفي ــة الراهن .. أثبتــت الجائحــة العاملي
العربيــة مــا يطــرح مشــكل اســتدامة التمويــل خصوصــاً يف ظــل التنافــس الكبــري بــني هــذه املؤسســات، 

مــا ميكــن أن يــؤدي إىل تقليــص عــدد وأدوار هــذه املؤسســات الفكريــة.

ــم  ــىل الرغ ــة، ع ــة العربي ــات الفكري ــز واملؤسس ــني املراك ــاوين ب ــج التع ــاً للنه ــاً واضح ــجلنا غياب .. س
ــة  ــة واملالي ــة للتعــاون املشــرتك خصوصــا يف ظــل املــوارد البرشي ــة وجــود منصــات إقليمي مــن أهمي

ــدودة. املح

.. الغيــاب الواضــح لــدور القطــاع الخــاص يف إنشــاء ومتويــل أنشــطة بحــث خاصــة بــه يف إطــار املراكــز 
ــة العربية. البحثي

ــا الحديثــة أثّــر عــىل إنتاجيتهــا، وذلــك راجــع إىل  .. عــدم مواكبــة مراكــز الفكــر العربيــة للتكنولوجي
صعوبــات العمــل عــن بعــد.

.. غيــاب التنظيــم مــن بــني املشــاكل التــي تواجههــا مراكــز الفكــر العربيــة، وقــد طفــت هــذه املشــكلة 
عــىل الســطح مجــدداً مــع األزمــة التــي ســببها فــريوس كورونــا، وذلــك راجــع لالفتقــار للتكنولوجيــا 

الرضوريــة ملجابهــة مثــل هــذه األزمــات الفجائيــة.

الــــخــــامتـــــــة:  
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ــة،  ــاً عــن الحكوم ــاً ومادي ــة شــبه مســتقلة فكري ــز الفكــر العربي ــر االســتطالع أن أغلــب مراك .. أظه
ــة املطــاف عــىل  ــر يف نهاي ــا يؤث ــة وأصحــاب املصلحــة، م ــة للجهــات املمول ــاين مــن التبعي ــا تُع لكنه
قدرتهــا عــىل رســم سياســات ُمســتقلة كُليٍّــا تخــدم مصالحهــا وأهدافهــا الحقيقيــة، وعليــه يجــب أن 

ــة اســتخدامه. ــل وكيفي ــول التموي ــز الفكــر سياســات ورشوط واضحــة بشــأن قب تضــع مراك

..  تفاعــل مراكــز الفكــر العربيــة مــع االســتطالع تــراوح بــني الجــريء واملُحتشــم، رغــم ذلــك أوضحــت 
ــول، نظــرا  ــة العربيــة عــىل تقديــم البدائــل والحل ــدرة املراكــز واملؤسســات الفكري ــة قُ بعــض األجوب

المتالكهــا الســرتاتيجيات مواجهــة األزمــات، أو باألحــرى فــرق بحثيــة تعمــل يف أوقــات األزمــات.

ــات  ــبب السياس ــاد بس ــامل االقتص ــوج ع ــتطع ول ــة مل تس ــر العربي ــز الفك ــتطالع أّن مراك ــت االس .. أثب
االحتكاريــة التــي تفرضهــا الحكومــات، بحيــث يرتبــط هــذا األمــر مبســألة أكــرب تتعلــق بالبعد الســيايس 
واإليديولوجــي وكــذا شــكل أنظمــة الحكــم العربيــة، ففــي األنظمــة االشــرتاكية ال يتــم الســامح ألي 
جهــات أخــرى باالســتثامر يف هــذا القطــاع، فيــام تخضــع الدولــة يف أحيــان أخــرى إىل ضغــوط جهــات 
ــدوره إىل  ــؤدي ب ــا ي ــة، م ــح معين ــل مصال ــكار القطــاع االقتصــادي، مقاب ــا احت ــة تفــرض عليه خارجي
فــرض قيــود عــىل أي نشــاطات اقتصاديــة تســعى الســتقطاب اســتثامرات أو رؤوس أمــوال أو كفــاءات 

أجنبيــة تخــدم أهدافــا اقتصاديــة ربحيــة أو بحثيــة معينــة.

.. ضعــف إنفــاق الحكومــات العربيــة عــىل أنشــطة البحــث العلمــي انعكســت بشــكل كبــري عــىل كــم 
وكيــف اإلنتــاج املعــريف.

.. إن أحــد أكــرب التحديــات التــي تواجــه عمــل املراكــز واملؤسســات البحثيــة املســتقلة وشــبه املســتقلة 
تتعلــق بعــدم ثقــة صانــع القــرار الســيايس فيهــا، مــا يفــرض عليهــا قيــوداً سياســية تــؤدي إىل إضعــاف 

دورهــا بشــكل كبــري.

ــك مل  ــم ذل ــة، رغ ــا البرشي ــي واجهته ــدات الت ــرب التهدي ــن أك ــة م ــة الراهن ــة العاملي ــرب الجائح ..  تعت
تتجــاوز نســبة اهتــامم مراكــز الفكــر العربيــة بتداعيــات هــذه األزمــة الصحيــة عــىل مختلــف مجــاالت 
ــة، واألمــر يتعلــق بنقــص توفــر التمويــل العــام بالدرجــة األوىل،  ــة نســبة 19 باملائ ــاة االجتامعي الحي
مــا جعــل هــذه املؤسســات واملراكــز عاجــزة عــن القيــام بدورهــا بشــكل كبــري يف ظــل هــذه األزمــة، 
ناهيــك عــن التحديــات التنظيميــة التــي ألقيــت عــىل عاتقهــا نتيجــة ضغــوط العمــل عــن بعــد وعــدم 
القــدرة عــىل التحكــم يف التكنولوجيــا بشــكل جيــد مــا جعلهــا ال تتجــاوب مــع األزمــة بشــكل كبــري. 
ــىل  ــة ع ــات الجائح ــول تداعي ــة ح ــة ومصنف ــقة وموثوق ــات متس ــر بيان ــدم توف ــك ع ــاف إىل ذل يض
القطــاع الصحــي واالقتصــادي، وعــدم وجــود اســتجابة رسيعــة ومرنــة لألزمــات الفجائيــة، وكل هــذه 
ــل  ــاالت، التموي ــز االتص ــوث لتعزي ــر والبح ــز الفك ــدة ملراك ــاذج جدي ــل من ــب تفعي ــات تتطل املعيق

واالبتــكار ورضورة التعــاون وتبــادل الخــربات إليصــال بدائــل السياســات والحلــول.
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التوصــــيات:

. . يجــب عــىل صانعــي السياســات تســهيل اإلجــراءات الخاصــة بالتأســيس القانــوين ملراكــز الفكــر غــري 
الحكوميــة، باعتبارهــا طرفــَا مســاعداً يف توجيــه وإعــداد السياســات العامــة. 

. . رضورة تقنــني إطــار عمــل للمراكــز البحثيــة، مــن خــالل ترشيــع نظــام تأســييس يوثــق عمــل مراكــز 
الفكــر لتجنــب التأثــريات السياســية غــري املحبــذة.

ــا مــن التدخــل الســيايس يف أنشــطته  . . يجــب أن يكــون مجــال عمــل مراكــز الفكــر والبحــوث خاليً
التــي قــد تحــدث مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق ســواء الرقابــة أو التضييــق التعســفي.

ــز ذات أهــداف  ــات الرســمية السياســات النظــر يف الســامح بإنشــاء مؤسســات ومراك . . ميكــن للجه
ثنائيــة ربحيــة وهادفــة لخدمــة املجتمــع مــن أجــل تعزيــز إنشــاء مراكــز فكريــة لهــا كلتــا الوظيفتــني 

وتســهيل نشــاطاتها.

. . قــد تســتفيد إدارة مراكــز الفكــر ســواء املســتقلة أو شــبه مســتقلة وحتــى الحكوميــة مــن وجــود 
لجنــة (لجــان) استشــارية لتقديــم مدخــالت بشــأن املســتجدات الطارئــة بهــدف إثــراء جــدول أعــامل 

البحــث واملشــاريع.

ــز  ــإدارة املخاطــر، وال ســيام الرتكي . . يجــب عــىل مراكــز الفكــر العربيــة وضــع بروتوكــوالت خاصــة ب
عــىل املخاطــر الرئيســية مثــل التمويــل وعــدم االســتقرار الســيايس لضــامن اســتدامة مركــز الفكــر.

. . يجــب عــىل مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة أن تتعامــل مــع القطــاع الخــاص كرشيــك يف مشــاريع 
البحــث بــدالً مــن التعامــل معهــم كامنحــني فقــط.

. . أصبــح مــن الــرضوري اليــوم اللجــوء إىل فتــح قنــوات عديــدة للتفاعــل بــني مختلــف مراكــز الفكــر 
العربيــة مــن أجــل طــرح مشــاكلهم ومحاولــة العمــل معا لوضــع البدائــل الرضوريــة ملواجهــة املُعيقات 
ــاهم هــذه التشــاركية يف  ــرى ستُس ــة أُخ ــا مــن ناحي ــة، أّم ــم مــن جه ــل عمله ــي تُعرق ــة الت الخارجي

التعبــري عــن حاجاتهــم لتطويــر املؤسســات الفكريــة.

. . عــىل مراكــز البحــث أن تتغلغــل أكــرث يف األجنــدات الحكوميــة، ألّن مــن واجــب الدولــة االســتثامر يف 
مجــال السياســات العامــة والقضايــا املجتمعيــة الحساســة.

ــة  ــا املالي ــن موارده ــنوي يتضم ــر س ــرش تقري ــة ن ــز الفكري ــات واملراك ــن للمؤسس ــن املستحس . . م
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ونفقاتهــا، فضــًال عــن اإلنجــازات الرئيســية التــي حققتهــا مــن أجــل بنــاء الثقــة بينهــا وبــني أصحــاب 
املصلحــة واملانحــني.

ــة العامليــة يفــرض عليهــا  . . مواجهــة مراكــز الفكــر العربيــة لصعوبــات يف التأقلــم مــع األزمــة الصحيّ
ــة  ــادل الخــربات والحصــول عــىل املعرف ــة مــن أجــل تب ــة العاملي ــز الفكري ــرث عــىل املراك ــاح أك االنفت

ــات العــرص. ــة ُمتطلب ــة ملواكب ــة الرضوري التكنولوجي

ــام يخــص  ــا، خصوصــا في ــادة النظــر يف مجــاالت اهتامماته ــة إع ــز الفكــر العربي . . يجــب عــىل مراك
جانــب العلــوم والتكنولوجيــا، ومحاولــة اســتقطاب أكــرب عــدد ممكــن مــن املمولــني مــن أجــل تطويــر 

مرافقهــا، وكــذا مــن أجــل نــرش أبحاثهــا عامليــا وليــس محليــاً فقــط.

ــر  ــة لتطوي ــم بالجانــب التكنولوجــي كأولوي ــة أن تهت ــز الفكــر والبحــوث العربي . . ينبغــي عــىل مراك
ــا  البحــث العمــيل وكــذا كأداة رضوريــة للتعامــل مــع األزمــات الفجائيــة، خاصــة وأّن فــريوس كورون

قــد فــرض عــىل العــامل مواكبــة عملــه عــن بعــد. 
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مــــلخص

تتطلــب التحــوالت السياســية، االقتصاديــة واالجتامعيــة املتســارعة التــي تشــهدها املنطقــة العربيــة 
ــة  ــة(*)  التــي تواجــه املجتمعــات املحلي ــة والهجين ــال متاثلي ــوم، إضافــة إىل طبيعــة التهديــدات ال الي
وجــود منصــة تواصــل وتعــاون إليجــاد الحلــول واقــرتاح سياســات بديلــة مــن خــالل مــا يعــرف مبراكــز 
الفكــر والبحــوثThink Tanks، أيــن تعمــل هــذه املراكــز يف مجــال السياســات عــن طريــق تقديــم 
املشــورة وتوصيــات للحكومــة وبدائــل للسياســات للخــروج مــن األزمــات العاجلــة وامللحــة، غــري أن 
املالحــظ أن هــذه املراكــز تحتــاج إىل ثــورة لزيــادة قدراتهــا املؤسســية حتــى تتمكــن مــن املشــاركة 
الفاعلــة يف عمليــة صنــع القــرار وترشــيد السياســات العامــة، فعمــل أغلبيــة مراكــز الفكــر والبحــوث 
ــداد للعمــل األكادميــي يف الجامعــات إن صــح القــول، ســواء  ــه مجــرد امت ــة ال يزيــد عــن كون العربي
تعلــق  األمــر بــآداء هــذه املراكــز أو مخرجاتهــا  مبــا ال ينســجم مــع احتياجــات صانــع القــرار، وعليــه 
ــني العــامل  ــراغ ب ــاج معــارف مســتقلة تســد الف ــل يف إنت ــز الفكــر يتمث ميكــن القــول أن هــدف مراك

األكادميــي وعــامل الحكــم.

ســنحاول يف هــذه الورقــة الخلفيــة التطــرق لواقــع مراكــز الفكــر والبحــوث يف املنطقــة العربيــة، ثــم 
الوقــوف عــىل أهــم التحديــات التــي تقــف يف طريــق تفعيــل أدوار هــذه املراكــز، ومــن ثــم الخــروج 
ــة يف تقديــم الحلــول للنهــوض باملجتمعــات  ــز آداء مراكــز الفكــر العربي باقرتاحــات تســاهم يف تعزي

العربيــة.

(*) ظهــر مفهــوم التهديــدات الهجينــة يف بعــض دراســات ونقاشــات مراكــز األبحــاث األمريكيــة يف 
الســنوات املاضيــة، وتعنــي التهديــدات التــي تلعــب فيهــا الفواعــل غــري الدوالتيــة دورا كبــريا، كالجرمية 
املنظمــة واإلرهــاب واألعــامل التخريبية/االنقالبيــة السياســية واالجتامعيــة. وتتطــور التهديــدات 
الهجينــة باألســاس يف األقاليــم التــي مل تعــد خاضعــة لســيطرة الدولــة، لكــن بحكــم طبيعتهــا العابــرة 
للــدول، قــد تصــل هــذه التهديــدات ملناطــق مختلفــة وبعيــدة، خصوصــاً أن الحــدود مل تعــد حاجــزاً 

يقــي الــدول مــن التهديــدات.

فيــام قــدم كل مــن كورمــو و ريبنيــكار Cormo and Repnekar يف كتابهــام «الحــروب غــري 
املتوازيــة» مفهومــا مفصــال للتهديــدات التامثليــة والالمتاثليــة، فالتامثــل مــن منظــور اســرتاتيجي، هــو 
القتــال بأســلحة متســاوية، أمــا الالمتاثــل، فهــو ســعي طــرف إىل اســتغالل كل نقــاط ضعــف الخصــم، 

لرفــع حجــم اإلرضار بــه31. 

31- للمزيد ارجع: عبد النور بن عنتر، »تهديدات هجينة«، مجلة العربي الجديد، ع. 33 2014، ص .16.
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مراكز الفكر، الدول العربية، البحث والتطوير، صنع القرار، السياسات الحكومية.

The rapid political, economic and social transformations taking place in the MENA region 
today require creating a platform to find solutions and propose alternative policies through think 
tanks or policy-institutes. These centers work in the field of policy research and provide advice 
and recommendations to their respective governments. However, it is noticeable that these 
centers need a dramatic transformation to increase their institutional capacity if they are actively 
participate in the decision-making process. The work of most Arab think tanks and policy-
institutes is nothing more than an extension of the academic work being done in universities, 
whether it is related to performance or outputs, it is mostly irrelevant to the needs of policy-
makers. Ultimately, the goal of think tanks is to produce independent, innovative and relevant 
recommendations that bridge the gap between the academic world and the public sector.

This background paper addresses the current reality of think tanks in the MENA region, 
discusses the primary challenges that stand in the way of their growth and improvement, and 
finally proposes reforms that would invigorate the participation of Arab think tanks in providing 
solutions for the advancement of their societies.

Think tanks, MENA region, policy research and development, decision-making, public sector, 
advocacy.
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مـــــــقدمـــة:

تعــاين مراكــز البحــوث والدراســات العربيــة من تحديــات مركبــة: سياســية، تنظيمية، قانونيــة ومالية 
إىل غــري ذلــك، فغالبــا مــا يتــم اعتبــار هــذه املراكــز كمؤسســات مجتمــع مــدين وحتــى جمعيــات ذات 
طابــع خــريي وإنســاين مــا يعيــق عملهــا ودورهــا كحلقــة وصــل بــني املجتمــع والحكومــة، فالهــدف 
النهــايئ للمراكــز البحثيــة هــو اقــرتاح حلــول سياســية واجتامعيــة، وبذلــك تحقيــق تأثــري إيجــايب مــن 
خــالل رســم وترشــيد السياســة العامــة للــدول خصوصــا تلــك التــي متــر بتحــول ســيايس كــام هــو حــال 
العديــد مــن الــدول العربيــة، وعليــه ينبغــي التأكيــد عــىل الــدور املهــم والحســاس لهــذه املراكــز يف 
ــم الدعــم واملشــورة وترشــيد السياســات العامــة عــىل املــدى القريــب واملتوســط عــىل األقــل،  تقدي
والــذي يظــل محــدودا جــدا مقارنــة مــع باقــي دول العــامل، بحيــث ال تــزال مراكــز الفكــر يف املنطقــة 
العربيــة تشــكل جــزًءا صغــريًا مــن مجتمــع مراكــز الفكــر العامليــة  بنســبة ٪6 إجــاميل عــدد مراكــز 
الفكــر العامليــة، وعليــه ســنحاول يف إطــار هــذه الورقــة البحثيــة اإلضــاءة عــىل واقــع مراكــز الفكــر 
العربيــة ومــن ثــم الوقــوف عــىل اإلشــكال املتعلــق مبــدى فاعليــة هــذه املراكــز وســبل تفعيــل أدوارهــا 
خصوصــا يف ظــل بــروز تحديــات جديــدة تســتدعي تكاثــف الجهــود بــني الحكومــة واملجتمــع املــدين 

والقطــاع الخــاص واملجتمــع ملواجهــة هــذه التحديــات.

إشـــــكالية الدراســـة:

فيــام تتمثــل أهــم التحديــات التــي تواجــه عمــل مراكــز الفكــر يف املنطقــة العربيــة؟ وماهــي ســبل 
تفعيــل أدوار هــذه املراكــز للمســاهمة يف ترشــيد السياســات العامــة للــدول؟

تساؤالت الدراسة:

-ما املقصود مبراكز الفكر؟ وكيف نشأت وتطورت؟

-ما هي أنواع املراكز الفكرية؟ وما دورها يف ترشيد السياسات العامة للدول؟
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I.مراكز الفكر من البعد املعريف إىل التأثري السيايس:

ــل  ــا أص ــة إيتيمولوجي ــي ميوع ــر» ه ــز الفك ــوم «مراك ــول مفه ــا ح ــرث اتفاقً ــمة األك ــدو أن الس يب
ــرن  ــذ نصــف ق ــر من ــوم ســيايس ظه ــر» يشــري إىل مفه ــز فك ــح «مرك ــه32، فمصطل ــة بحــد ذات الكلم
ــة  ــة واملشــورة املتعلق ــاج ونــرش املعرف ــه منظمــة مجتمــع مــدين متخصصــة يف إنت ــا، يقصــد ب تقريب
بالسياســات. وقــد دخــل هــذا املفهــوم إىل املعجــم الســيايس مــع ظهــور مجــاالت مؤسســية متعــددة 
تتنافــس فيهــا املنظــامت إلنتــاج «أبحــاث السياســات»، وقــد زاد عــدد املؤسســات الفكريــة وتأثريهــا 
ــوض  ــإن الغم ــك، ف ــع ذل ــني وم ــار الباحث ــط أنظ ــا مح ــام جعله ــامل، م ــاء الع ــع أنح ــر يف جمي الظاه
ــر  ــد أعــاق تطوي ــه ق ــز الفكــر وخصائــص «الخــرباء « املنتســبني ل ــح ملرك ــق بالتعريــف الصحي املتعل

ــدور هــذه املراكــز33. ــة عامــة ل نظري

وتجــدر اإلشــارة إىل أن االهتــامم النظــري بظاهــرة مراكــز الفكــر اتخــذ تاريخيًــا مســارين مختلفــني، 
 ،(Kent Weaver (1989 فقــد كان الباحثــون املؤسســون يف هــذا املجــال البحثــي أمثــال كينــت ويفــر
جيــم ماكغــان Jim McGann (2000) وجيمــس ســميثJames Smith (1991) مهتمــني برشح ســبب 
ظهــور مراكــز الفكــر وملــاذا تعتــرب مهمــة؟ بحيــث ركــز هــؤالء الباحثــون عــىل التمييــز بــني معاهــد 
السياســة العامــة املســتقلة ومراكــز البحــث األكادميــي ووحــدات البحــث الحكوميــة أو مجموعــات 
الضغــط بحيــث تــم البحــث فيــام يجعــل مؤسســة فكريــة ناجحــة وملــاذا ازدهــرت معاهــد السياســة 
ــا، ولكــن مل تســتطع النجــاح يف  ــاء يف أوروب ــكا، ونجحــت يف البق ــدة يف أمري املســتقلة لســنوات عدي
اليابــان. يف حــني اتجــه املســار الثــاين للبحــث يف البعــد التنظيمــي وكيفيــة إدارة مراكــز الفكــر ومــن 

ميولهــا، ومــن يحــاول التأثــري عليهــا لتحديــد مفهومهــا ودورهــا34.

والجديــر بالذكــر أن مصطلــح «مركــز فكــر» قــد نشــأ يف الواليــات املتحــدة يف أواخــر القــرن التاســع 
ــدأ  ــا يف حــل املشــكالت، وب ــة الكبــرية التــي ميكــن االســتعانة به عــرش كتعبــري عــن القــدرات العقلي
التحــول يف املفهــوم مــن القــدرات العقليــة إىل منظمــة فكــر وأبحــاث، يف أواخــر الخمســينيات مــن 
ــره  ــلوكية (CASBS) ومق ــوم الس ــة يف العل ــات املتقدم ــز الدراس ــرز مرك ــث ب ــن، حي ــرن العرشي الق
 Think » جامعــة ســتانفورد، كجــرس لهــذا التحــول يف املفهــوم، واكتســب هــذا املركــز لقــب مركــز فكــر

Tank» عــام 1957 لرتكيــزه العــايل عــىل «القــدرات العقليــة» والكفــاءة التقنيــة.

32 -James G. McGann, Think Tanks, Foreign Policy and the Emerging Powers )UK: Palgrave Macmillan, 2019(, p.17.
33- Thomas Medvetz, Think Tanks in America, )San Diego: University of California, 2014(, p.1.
34- Ivan Krastev,”Think tanks: Making and faking influence”, Southeast European and Black Sea Studies, No1, vol.2, 2001, p.18.



51واقع مراكز البحوث والفكر في املنطقة العربية..االحتياجات، الفعالية واألثرواقع مراكز البحوث والفكر في املنطقة العربية..االحتياجات، الفعالية واألثر

وخــالل الســتينيات مــن القــرن العرشيــن، اقــرتن املفهــوم بالتخطيــط العســكري ملــا بعــد الحــرب 
العامليــة الثانيــة بحيــث كانــت مؤسســة رانــد RANDالنمــوذج األويل لهــذه املراكــز. وقــد أُخــذ اســم 
ــها  ــم تأسيس ــث ت ــر» Research and Development، بحي ــث والتطوي ــارة «البح ــن عب RAND م
كمــرشوع لرشكــة Douglas Aircraft Company يف عــام 1945 وانطلقــت ككيــان مســتقل يف عــام 
ــادة  ــة لزي ــة األمريكي ــة الفيدرالي ــود الحكوم ــد جــزًءا مــن جه ــد كان تأســيس ران ــايل فق 1948. وبالت
ــاردة. ويف الوقــت نفســه،  قدراتهــا التقنيــة والحربيــة يف ســياق الحــرب العامليــة الثانيــة والحــرب الب
ــة يف العــرص الحديــث مثــل معهــد بروكينغــز ومجلــس العالقــات  مل يتــم تصنيــف املنظــامت البحثي
ــى الســتينيات مــن  ــة حت ــا مؤسســات بحثي ــدويل عــىل أنه ــة ومؤسســة كارنيغــي للســالم ال الخارجي
القــرن العرشيــن، بحيــث كان الباحثــون واملســؤولون العموميــون يشــريون إىل هــذه املنظــامت 
بأوصــاف عامــة مثــل «معهــد أبحــاث»، «مركــز أبحــاث خــاص» أو «مؤسســة أبحــاث غــري ربحيــة»35. 
ويف الســبعينيات والثامنينيــات مــن القــرن العرشيــن خصوصــا مــع تزايــد عــدد املنظــامت املكرســة 
ــح «مؤسســة الفكــر» جــزًءا مــن  ــح مصطل ــرب، أصب لبحــوث السياســة العامــة والتخطيــط بشــكل أك
ــد  ــك ال يوج ــع ذل ــعينيات، وم ــداوال يف التس ــيوعا وت ــرث ش ــح أك ــح املصطل ــيايس، ليصب ــم الس املعج

تعريــف قانــوين ملراكــز الفكــر.

1- مراكز الفكر والبحوث: مشكلة التعريف

إن مشــكلة تعريــف مراكــز الفكــر أدت إىل بــروز مقاربتــني مختلفتــني، املقاربــة األوىل يُعــرف مــن 
خاللهــا العديــد مــن الباحثــني واملتخصصــني مراكــز الفكــر مــن خــالل اشــرتاط اســتقاللها الرســمي عــن 
الــدول والجامعــات  وكذلــك عــن مكاتــب البحــوث الحكوميــة ومعاهــد السياســات الجامعيــة، بحيــث  
يتميــز هــذا النهــج بالدقــة التحليليــة ومــع ذلــك فــإن لــه أيًضــا العديــد مــن العيــوب، مــن بينهــا أن 
مبــدأ االســتقالل يجــرد املفهــوم مــن املحتــوى التاريخــي مــن خــالل إخفــاء حقيقــة أن املراكــز األوىل 

التــي كانــت موجــودة كانــت يف الواقــع تابعــة للــدول واألحــزاب والــرشكات التجاريــة والجامعــات. 

ــة  ــدأ االســتقالل يجعــل الباحــث أســريا ملهمــة ورؤي ــة أيضــا أن مب ــوب هــذه املقارب ــني عي مــن ب
املركــز الفكــري نفســه، أمــا االتجــاه الثــاين فريكــز عــىل البيئــة التنظيميــة، لكنــه يفشــل أيًضــا يف تحديــد 

خصوصيــة مراكــز الفكــر، إمــا كشــكل تنظيمــي أو كاســرتاتيجية للمشــاركة السياســية. 

 يف هــذا الصــدد يقــرتح الباحــث ميدفاتــس Medvetz أن الهــدف املركــزي ملراكــز الفكــر هــو مزيــج 
ــإن  ــم، ف ــذا الفه ــا له ــة. ووفًق ــة واإلعالمي ــة والسياســية واالقتصادي مــن املجــاالت والروابــط األكادميي

35-Medvetz, op-cit, p.2.
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هــذا النهــج الهيــكيل للمركــز البحثــي مينحــه درجــة كبــرية مــن الحريــة واملرونــة 36.

فيــام يُقــدم هــاورد ويــردا Howard J. Wirda تعريفــا مبســطا ملــــــراكز الفكــر بأنهــا مؤســــــسات 
بحثيــة هدفهــا األســايس توفــــــــــري البحوث والدراســات املتعلقــة باملـــــجتمع والسياســــــات العامة 

والــــــتأثري يف القضايــا الســاخنة التــي تــــــهم الناس37.

مــن الصعــب تقديــم تعريــف دقيــق وشــامل ملراكــز الفكــر، نظــرا لصعوبــة تحديــد شــكلها داخــل 
بيئــة (ثقافيــة وسياســية واقتصاديــة وتاريخيــة متغــرية) مــن جهــة، وبســبب نقــص معايــري التأهيــل 
عــىل املســتوى األكادميــي مــن جهــة أخــرى، فالخــرباء والباحثــني أنفســهم غــري قادريــن عــىل االتفــاق 
عــىل تعريــف شــامل ألن هنــاك اختالفــات مــن بلــد إىل آخــر. وتتنــوع مراكــز الفكــر بشــكل كبــري مــن 
ــة.  ــا اإلداري ــوين ويف مناذجه ــا القان ــا ويف هيكله حيــث الحجــم واملــوارد املتاحــة، ويف مجــاالت أبحاثه
وتشــري العديــد مــن األدبيــات حــول معايــري تعريــف مراكــز الفكــر يف التســعينيات، مــن بينهــا أعــامل 
جيمــس ماكغــان وكــني ويفــر ودونالــد أبيلســون، إىل معايــري تعريــف مراكــز الفكــر والتــي تشــمل مــا 

يــيل:38

• منظمــة مســتقلة: يتــم تحديــد مســتوى االســتقالل مــن خــالل قوانينهــا ومصــادر متويلهــا (خاصــة 
ــطون  ــيون النش ــة (السياس ــلطات الدول ــع س ــارشة م ــا املب ــة) أو روابطه ــة أو مختلط ــة / خاص أوعام

ــا يف املنظمــة).  الذيــن يشــغلون منصبً

• تحقيق املصلحة العامة. 

• فريق عمل دائم يركز عىل البحث.

• إنتاج مقرتحات مبتكرة وسياسات عامة مستقبلية بهدف املشاركة يف النقاش.

• منظمة غري ربحية. 

ــا (مواقــع الويــب  • منظمــة لديهــا مــوارد االتصــال الخاصــة بهــا التــي ميكــن الوصــول إليهــا مجانً
36-Medvetz, op-cit, p.3.

37 - خالد وليد محمود، مراكز البحث العلمي في الوطن العربي )بيروت: مركز نماء للبحوث و الدراسات( ، 2013، ص.31.
38- Olivier Urrutia, “THE ROLE OF THINK TANKS IN THE DEFINITION AND APPLICATION OF DEFENCE POLICIES AND STRATEGIES”, Revista Del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, Núm. 2, 2013 p.3.
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ــا إىل ذلــك) مــن أجــل نــرش املعلومــات عــىل أوســع نطــاق  ــات واملنشــورات واملؤمتــرات وم واملدون
ممكــن مــن الجمهــور.

وبالتــايل نالحــظ أن تعريفــات ومفاهيــم مراكــز الفكــر تختلــف باختــالف أدوارهــا وتبعيتهــا وآليــات 
عملهــا وطــرق متويــل أنشــطتها، فنجــد أن معظــم املراكــز الفكريــة تعــرّف نفســها يف وثائــق تعريــف 
ــامئها  ــالف أس ــة الخت ــة، باإلضاف ــري ربحي ــامت غ ــة أو منظ ــري حكومي ــامت غ ــة كمنظ ــة الذاتي الهوي
ففــي الواليــات املتحــدة، تُعــرف مبراكــز الفكــر أو Think Tanks، فيــام تُعــرف يف أوروبــا وبريطانيــا 

بالتحديــد ب «مراكــز األبحــاث والدراســات»39.

2-مراحل تطور مراكز الفكر والبحوث:

تعتــرب مراكــز الفكــر ظاهــرة تنظيميــة حديثــة، تطــورت عــرب ثــالث موجــات واســعة منــذ الحــرب 
العامليــة الثانيــة بحيــث بــدأت املوجــة األوىل بشــكل أســايس يف أوروبــا وأمريــكا الشــاملية، أيــن تطورت 
ــة  ــري الوطني ــن الجامه ــة م ــات النخب ــة احتياج ــىل تلبي ــل ع ــة تعم ــات حكومي ــز ككيان ــذه املراك ه
ــام 1945  ــن ع ــة م ــة الثاني ــت املوج ــني انطلق ــة، يف ح ــو األمي ــدة ملح ــتويات املتزاي ــتجابة للمس اس
ــا العظمــى والنمســا،  ــا وبريطاني ــل أملاني ــدان مث ــر يف بل ــز الفك ــرث شــموالً ملراك واتســمت بتطــور أك
وزادت األرقــام بشــكل كبــري مــع ظهــور مراكــز الدراســات االســرتاتيجية ومعاهــد السياســة الخارجيــة 
رًدا عــىل األعــامل العدائيــة للحــرب البــاردة. يف املقابــل تزايــد عــدد مراكــز الفكــر الخاصــة بالسياســة 
االجتامعيــة واالقتصاديــة مــع تصاعــد تدخــل الحكومــة يف االقتصــاد واملجتمــع، بحيــث بــدأت هــذه 
املراكــز يف الظهــور بأعــداد صغــرية يف العديــد مــن الــدول مــن بينهــا البلــدان الناميــة، غــري أنهــا ظلــت 

متمركــزة عــىل الدولــة نظــرًا ملصــادر التمويــل والطابــع املحــيل لجمهورهــا. 

أمــا املوجــة الثالثــة مــن تطــور مراكــز الفكــر هــي املرحلــة التــي انتــرشت فيهــا مؤسســات الفكــر 
بشــكل واضــح عــرب الحــدود الوطنيــة ويف املنتديــات العامليــة واإلقليميــة، بحيــث أصبحــت تســتجيب 
ــا البيئيــة بشــكل متزايــد، انهيــار  ــا أوســع كأزمــة النفــط يف عــام 1974، بــروز القضاي لعوامــل وقضاي
ــد  ــق وضــع ســيايس جدي ــي أدت إىل خل ــة الت ــاء الدول ــة بن ــاله مــن عملي ــا ت االتحــاد الســوفيايت وم
وديناميكيــات جديــدة أدت إىل ظهــور مجتمعــات سياســية عــرب وطنيــة، تتألــف مــن مســؤولني وخــرباء 
ــي  ــات الت ــة والتحدي ــدات الدولي ــع يف األجن ــايل فالتوس ــدول، وبالت ــن ال ــدد م ــة يف ع ــح خاص ومصال
ــة، إضافــة إىل بــروز مجتمعــات سياســية عــرب وطنيــة تعــد مــن أهــم األســباب  تواجــه ســيادة الدول

39 - مركز الحكمة للدراسات والبحوث واالستشارات، »دور مراكز الفكر في دعم اتخاذ القرار إقليميا ودوليا... دراسة مقارنة«، ع.2، ماي 2020، ص.2-3.
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ــا وراء البعــد القومي-الوطنــي 40. التــي أدت إىل تحــول أدوار مراكــز الفكــر إىل م

تســتهدف مراكــز الفكــر الهيئــات الترشيعيــة واملديريــن التنفيذيــني والسياســيني وصنــاع القــرار عىل 
املســتويات الوطنيــة ودون الوطنيــة للحكــم، بحيــث تحــاول مراكــز الفكــر التأثــري عــىل السياســة مــن 
خــالل النقــاش الفكــري والتحليــل بــدالً مــن الضغــط املبــارش. وبالتــايل، تســعى هــذه املراكــز للوصــول 
إىل مجتمعــات السياســة Policy Community لضــخ أفــكار جديــدة يف املناقشــات السياســية. ويُقصد 
مبجتمــع السياســات جميــع الجهــات الفاعلــة أو املحتملــة التــي تشــرتك يف التحليــل الســيايس ال موجــه

Policy Focus، والتــي تشــارك بشــكل منتظــم يف تطويــر فهــم مشــرتك للمشــاكل التــي تعتــرب مهمــة 
واســتنباط الحلــول املمكنــة41.

وتعتــرب مراكــز الفكــر والبحــوث جهــات سياســية فاعلــة بالنظــر إىل العديــد مــن العوامــل نوجزهــا 
فيــام يــيل: 

ــج  ــة النض ــات البحثي ــن املؤسس ــد م ــت العدي ــث حقق ــر، بحي ــز الفك ــري ملراك ــد الكب • أوالً، التزاي
ــة. ــتدامة املالي ــي واالس التنظيم

• ثانيًــا، مراكــز الفكــر هــي منظــامت أُنشــئت مبهمــة واضحــة تتمثــل يف مســاعدة السياســة 
ــارش.  ــري مب ــارش أو غ ــكل مب ــواء بش ــة س الحكومي

ــها  ــيس نفس ــر تأس ــز الفك ــاول مراك ــة، تح ــدة واملرتابط ــات املعق ــيلء بالتحدي ــامل م ــا، يف ع • ثالثً
كمســتودعات ال غنــى عنهــا للخــربات واملهــارات الفنيــة والخــربة املهنيــة والتفكــري العقــالين، بحيــث 
توفــري الحلــول للسياســيني وموظفــي الخدمــة املدنيــة، ومحتــوى لوســائل اإلعــالم. ويف حــني أن مراكــز 
الفكــر توفــر وجهــة نظــر ميكــن مــن خاللهــا تقييــم الصلــة بــني السياســة واألفــكار، فإنهــا تقــدم يف 

نفــس الوقــت فرصــة لتقييــم قــدرات هــذه املنظــامت ومــدى فاعليتهــا42.

ــد والتغــري املســتمر واألزمــات  ــة تتســم بالتعقي ــة دولي ــز يف ظــل بيئ ــة هــذه املراك ــد أهمي وتتزاي
املركبــة تبعــا لعوامــل وفــرة املعلومــات وارتبــاط بعضهــا بقضايــا ذات طبيعــة فنيــة دقيقــة، تســتلزم 
وجــود رؤيــة متخصصــة تنتظــم يف ســياقها تلــك املعلومــات وترســم مســارات التحــرك املتاحــة أمــام 
40-Stone, Op-cit, p.155.
41- Diane Stone,”Think Tank Transnationalisation and Non-profit Analysis, Advice and Advocac, Global Society, Vol.14, No.2, 2000, p. 154.
42-Marcos Gonzalez Hernando, Hartwig Pautz & Diane Stone ,Think tanks in ‘hard times’  the Global Financial Crisis and economic advice, Policy and Society, 
vol.37, no.2,2018, p. 125.
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صانــع القــرار، مــع تقديــر حســاب التكلفــة والعائــد لــكل منهــا، وتحديــد أنجــع الخيــارات وأكرثهــا 
مالمئــة ملصالــح الدولــة43.

3-عوامل تصنيف مراكز الفكر وقياس أثرها:

طــور بعــض الباحثــني منــاذج لفهــم عمــل مراكــز الفكــر وكيفيــة قيامهــا مبهامهــا؟ أحــد أكــرث هــذه 
العوامــل تأثــريًا تــم اقرتاحــه مــن قبــل كينــت ويفــرKent Weaver، وهــو مصمــم خصيًصــا ليناســب 
ــواع مراكــز الفكــر  ــز بــني أن ــة، وهــو التميي ــة يف الواليــات املتحــدة األمريكي ــة املؤسســات الفكري بيئ
التــي صنفهــا ويفــر إىل ثالثــة أصنــاف: «مراكــز الفكــر األكادمييــة»Academic Research و»البحــوث 

.Advocacy«ــارصة ــة»Contract Research و»املن التعاقدي

فيــام جــادل باحثــون آخــرون بــأن تطبيــق منــاذج مجموعــات التفكــري هــذه ميكــن أن يكون إشــكاليًا 
ألن بعــض املؤسســات قــد تــؤدي «وظائــف مراكــز الفكــر» أحيانـًـا، ولكــن ليــس دامئـًـا، بعبــارة أخــرى 
ــري إىل  ــة للتغي ــزة وغــري قابل ــز الفكــر كمنظــامت ذات ســامت ممي يجــب أن ننتقــل مــن فهــم مراك

النظــر إىل مــا تفعلــه املنظمــة مــن أجــل تصنيفهــا عــىل أنهــا «مركــز فكــر».

يــرى بعــض الباحثــني بــأن الحــدود بــني املعاهــد الجامعيــة ومراكــز الفكــر واالستشــارات وأشــكال 
إنتــاج املعرفــة ونرشهــا أصبحــت غــري واضحــة بشــكل متزايــد، فاعتبــار مراكــز الفكــر كنــوع تنظيمــي 

أدى إىل ظهــور أشــكال هجينــة تقــاوم الخلــط التقليــدي للوظيفــة مــع شــكل تنظيمــي محــدد44.

مــن جهــة أخــرى بــرز عامــل آخــر يعقــد االتفــاق عــىل مــا يشــكل «مركــز فكــر» مــن خــالل مــا 
يعــرف بتصنيفــات «مراجعــة األقــران» Peer-Review، بحيــث تركــز هــذه التقنيــة عــىل دعــوة الــرأي 
املهنــي مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــني بالجامعــة والصحفيــني وصانعــي السياســات والباحثــني 
ــل  ــول والبدائ ــم الحل ــا يف تقدي ــز ودوره ــري هــذه املراك ــاس تأث ــني واملانحــني لقي ــن التنفيذي واملديري

للمشــكالت املجتمعيــة.

ــر.  ــز الفك ــري مراك ــاس دور وتأث ــية يف قي ــل األساس ــد العوام ــا أح ــتقاللية» أيض ــل «االس ــد عام يع
فغالبًــا مــا تعتمــد هــذه املراكــز يف ســمعتها وســلطتها عــىل اســتقالليتها املفرتضة-ســواء كانــت قانونيــة 
ــرشكات  ــية أو ال ــزاب السياس ــات أو األح ــن الحكوم ــك – ع ــن ذل ــا م ــة أو مزيج ــة أو أكادميي أو مالي

43 - مركز الحكمة للدراسات والبحوث واالستشارات، مرجع سابق ، ص.3.
44- Hernando, Pautz & Stone,op-cit, p.130.



واقع مراكز البحوث والفكر في املنطقة العربية..االحتياجات، الفعالية واألثر 56

ــر  ــة لخط ــتقاللية معرض ــدون اس ــة ب ــة الفكري ــإن املؤسس ــرى ف ــارة أخ ــط. بعب ــات الضغ أو مجموع
اعتبارهــا عضــوا آخــر يف مجموعــات الضغــط أو «ســالحا مأجــورا».

ويتعلــق جــزء كبــري مــن النقــاش حــول مفهــوم االســتقاللية بتنــوع مصــادر متويــل مراكــز الفكــر 
ووضعهــا «غــري الربحــي» يف العديــد مــن البلــدان، بحيــث ميكــن للمنظــامت أو الجامعــات الدوليــة 
تــويل وظائــف شــبيهة مبركــز الفكــر، عــىل ســبيل املثــال: معهــد بنــك التنميــة اآلســيوي أو جامعــة األمم 

املتحــدة التــي تعتــرب مؤسســة فكريــة لألمــم املتحــدة.

ــا بالعالقــة املعقــدة بــني  كــام يرتبــط اســتخدام االســتقاللية كمعيــار يصنــع أو يفــكك مركــزًا فكريً
املعرفــة والعلــم مــن جهــة، والسياســة وصنــع السياســات مــن جهــة أخــرى. ففــي الســبعينيات مــن 
ــة،  ــة عــىل النمــوذج «التكنوقراطــي» لفهــم هــذه العالق ــن، ركــزت النقاشــات الفكري القــرن العرشي
والتــي نصــت عــىل أســبقية الخــربة عــىل عــامل السياســة ثــم تعــرض هــذا اإلطــار الحًقــا للهجــوم مــن 
قبــل مؤيــدي «منــوذج القــرار» Decisionist، الذيــن جادلــوا بــأن أهــداف السياســة يجــب أن تُــرتك 
لصانعــي القــرار الســيايس. فيــام يجــادل كثــريون بــأن هــذا الجــدل بــني األفــكار والسياســة تــم حلــه 
ــني  ــة ب ــادالت الجدلي ــوم التب ــز هــذا النمــوذج مبفه مــن خــالل «النمــوذج الرباغــاميت»، بحيــث يتمي

الخــرباء وصنــاع القــرار الســيايس، بــني املعرفــة والسياســة مــع إرشاك الجمهــور45.

فيــام يقــدم «هــاورد ويــردا» مــؤرشات مختلفــة ميكــن مــن خاللهــا قيــاس مــدى تأثــري مراكــز الفكــر 
لــدى صانــع القــرار والسياســات العامــة منهــا: عالقــة إدارة املركــز مــع صانــع القــرار، حجــم وتأثــري 
مركــز الفكــر وجــودة مخرجاتــه واتســاع رقعتــه ونفــوذه، إضافــة إىل طبيعــة البيئــة السياســية ومــا 

يتصــل بهــا مــن مســتويات لهامــش الحريــة46.

ــر  ــز الفك ــة وأدوار مراك ــول طبيع ــريا ح ــا كب ــاك اختالف ــبق، أن هن ــا س ــالل م ــن خ ــا م ــح لن يتض
والبحــوث بدايــة مــن مشــكلة تعريــف هــذه املراكــز وصــوال ملعايــري وعوامــل تصنيفهــا، بحيــث يقــدم 
الباحثــون واملتخصصــون يف هــذا املجــال العديــد مــن املعايــري لتمييــز مراكــز الفكــر عــن غريهــا مــن 
املؤسســات، والتــي تــرتاوح بــني االســتقاللية املاليــة البعــد التنظيمــي للمراكــز وقدرتهــا عــىل التأثــري يف 

ظــل بيئــة سياســية مختلفــة ومتباينــة.

45- Hernando, Pautz & Stone,op-cit, p. 125
46 - خالد وليد محمود، مرجع سابق ، ص.88.
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4-دور مراكز الفكر في صنع السياسات العامة:

يــرى عــدد مــن األكادمييــني أن مراكــز الفكــر لهــا تأثــري ضئيــل أو معــدوم عــىل السياســة العامــة، 
ففــي عــام 1984 اعتــرب الباحــث Yehezkel Dror أن أداء املراكــز الفكريــة مخيــب لآلمــال إىل حــد مــا 
مــن حيــث قدرتهــا عــىل التأثــري يف السياســة. فقــد كان ينظــر إىل السياســة مــن قبــل البعــض عــىل أنهــا 
مجــال حكــر عــىل الــدول والحكومــات، لكــن التغيــريات التــي أحدثهــا املــال أدت إىل تــآكل احتــكار 

الدولــة وخلــق فرصــة للقــوى البديلــة للعــب دور أكــرب يف تحديــد السياســات وصياغتهــا47.

تجــدر اإلشــارة إىل أن اعتبــار مراكــز الفكــر منظــامت، يعنــي أنهــا تتميــز عــن شــبكات السياســات 
ــز هــذه املراكــز  ــزال موضــوع متيي ــد، بحيــث ال ي ــارصة والتأيي ــة وتحالفــات املن واملجتمعــات املعرفي
عــن غريهــا مــن املنظــامت قابــًال للنقــاش، وعليــه ميكــن تنــاول أربــع أطــر مفاهيميــة ملراكــز الفكــر، 

تعكــس دورهــا يف خدمــة السياســة بشــكل عــام:

ــرب مراكــز الفكــر  ــذي يعت - - منظــور املستشــار الســيايس (Political Advisor Perspective)، وال
ــه إلمــداده باملعلومــات الالزمــة حتــى يبقــى داخــل اللعبــة السياســية. والبحــوث وكالء ل

- - املنظــور اإلداري املؤسســات (Institutional Administrative Perspective)، مــن خــالل 
تزويــد املؤسســات اإلداريــة والجهــات التنفيذيــة والالعبــني اإلداريــني داخــل مؤسســات الدولــة 
باملعلومــات والتقنيــات واألفــكار الالزمــة مــن أجــل الوصــول اىل عمليــة عقالنيــة يف صناعــة السياســات 

وتنفيذهــا عــىل الوجــه األكمــل.

- - وجهــة النظــر األدواتيــة (Instrumental Perspective)، إذ تعــد هــذه املراكــز مبثابــة ناقــل أو 
مركبــة تعمــل بصــورة تامــة لصالــح أصحــاب املصالــح أو املمولــني.

- - منظــور التشــبيك (Network Perspective)، حيــث ينظــر لهــا يف هــذا الســياق عــىل أنهــا جــزء 
هــام مــن سلســلة فاعلــة قــادرة عــىل إنتــاج املـــــعارف واملعــــــلومات من خــالل تناغمهــا أو متوضعها 
يف إطــار شــبكة مــن مؤسســات وفواعــل إداريــة أخــرى عــىل شــاكلة مجتمعــات املعــارف والجامعــات 
والتحالفــات املجتمعيــة والــرأي العــام ومجموعــات الضغــط واملصالــح واإلعــالم واملنـــظومة املجـــمعية 

عــىل وجــه العمــوم48 .
47-Lars Nicander,”The Role of Think Tanks in the U.S. Security Policy Environment”, International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, vol. 28, 
N.3 )2015(, p.480.

48 -السقيلي ، مرجع سابق، ص 11.
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     II.نشأة وتطور مراكز الفكر يف املنطقة العربية

ــزت  ــث رك ــن، بحي ــرن العرشي ــن الق ــتينيات م ــر الس ــة يف أواخ ــر العربي ــز الفك ــور مراك ــدأ تط ب
ــدأت مــع تأســيس مركــز  ــيل، وب ــة األوىل بشــكل رئيــيس عــىل الــرصاع العــريب اإلرسائي املراكــز البحثي
األهــرام للدراســات السياســية واالســرتاتيجية يف مــرص عــام 1968، ثــم فتحــت موجــة التحــرر الســيايس 
ــز  ــدة لتعزي ــس جدي ــق أس ــات لخل ــراد والجامع ــام األف ــال أم ــة املج ــة العربي ــادي يف املنطق واالقتص
الدميقراطيــة، ومحاربــة األميــة والفقــر، وإبــراز تقــدم املجتمــع املــدين ومتكــني املــرأة، وبالتــايل الحاجــة 

املاســة لقنــوات تواصــل بــني املجتمــع والدولــة.

ــرر  ــز التح ــبيل تعزي ــة يف س ــر العربي ــز الفك ــروز مراك ــي أدت إىل ب ــباب الت ــم األس ــني أه ــن ب وم
ــد:  ــيايس نج الس

•• الحاجــة لتوفــري املعلومــات يف الوقــت املناســب للشــعب، للمثقفــني وصانعــي السياســات يف 
املنطقــة العربيــة. 

•• رضورة تغيــري طريقــة تصــور القــادة واملفكريــن العــرب للسياســة وصنــع السياســات. ففــي 
املــايض، كان الخطــاب الســيايس يعتمــد يف الغالــب عــىل اإليديولوجيــا والقانــون والفلســفة. وعليــه 
ــق والبحــث، أكــرث مــن مجــرد  ــم بجمــع الحقائ ــًدا يهت ــا جدي ــز الفكــر خطابً فقــد قدمــت مراك

املفاهيــم املجــردة.

•• تعريف النخبة الفكرية باالتجاهات والسياسات الخارجية.

ــة  ــة ومعالج ــدة العربي ــز الوح ــدف إىل تعزي ــر ه ــز الفك ــن مراك ــل األول م ــول إن الجي ــن الق ميك
االهتاممــات العربيــة املشــرتكة، ومــع مــرور الوقــت تطــورت مراكــز الفكــر لتعكــس التغــريات 
السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة يف جميــع أنحــاء املنطقــة، بحيــث كان تركيــز هــذه املراكــز يتمركــز 

ــة49. ــات االقتصادي ــيايس واإلصالح ــرصاع الس ــيل، ال ــرصاع العريب-اإلرسائي ــول ال ح

49- EZZAT IBRAHIM, “ARAB AND AMERICAN THINK TANKS: NEW POSSIBILITIES FOR COOPERATION? NEW ENGINES FOR REFORM?”, THE BROOKINGS 
PROJECT ON U.S. POLICY TOWARDS THE ISLAMIC WORLD WORKING PAPER , 2004, p.5.
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كــام تلعــب مراكــز األبحــاث دوًرا مهــاًم يف مجــال التعــاون العاملــي مــن خــالل تضييــق الفجــوة بــني 
املعرفــة وصنــع السياســات، فمراكــز الفكــر تــروج للقــوة الناعمــة الوطنيــة وقــوة الخطــاب الــدويل، 

وهــي جــزء مهــم مــن الحوكمــة الوطنيــة.

 وترجع أسباب بروز مراكز الفكر يف املنطقة العربية عىل وجه الخصوص إىل:50 

-- تشكيل الدولة خالل فرتة إنهاء االستعامر والزيادة يف الطلب عىل املشورة السياسية.

--  الطلــب عــىل «املعرفــة املتاحــة» بســبب التقــدم التكنولوجــي والتغــري االجتامعــي مــن أجــل 
االســتجابة لتحديــات السياســية الجديــدة.

--  التطورات يف تقنيات االتصال التي تسمح لألفراد بتوليد املعرفة ونرشها برسعة.

كــام نجــد أن التعقيــد املتزايــد يف طبيعــة العالقــات التبادليــة بــني مكونــات املجتمــع املــدين الواحــد 
ــاورة  ــات املج ــا باملجتمع ــع منه ــات أي مجتم ــيام يف عالق ــة، الس ــة واالقتصادي ــية واالجتامعي السياس
اإلقليميــة والدوليــة يعتــرب مــن أهــم العوامــل التــي أدت إىل نشــوء وتطــور مراكــز األبحــاث العربيــة 

يف العــرص الحديــث 51.

مرص: أول مركز فكر عىل مستوى الدول العربية

تعتــرب مــرص الدولــة العربيــة األوىل التــي تطــورت بهــا ظاهــرة مراكــز الفكــر يف املنطقــة العربيــة، 
بحيــث تأســس مركــز األهــرام كأول مركــز فكــر يف املنطقــة يف القاهــرة بعــد هزميــة 1967. بحيــث 
ــة، هــدف املركــز  تــم تصميمــه لســد الفجــوة املعرفيــة عــن إرسائيــل داخــل مــرص واملنطقــة العربي
ــة  ــرب مؤسس ــرب أك ــزال يعت ــرب، وال ي ــل والع ــني إرسائي ــرصاع ب ــة ال ــل لطبيع ــم أفض ــر فه إىل تطوي
بحثيــة وأكرثهــا تأثــريًا يف مــرص، أيــن يركــز يف تحليالتــه عــىل السياســة العامليــة والجوانــب السياســية 
واالقتصاديــة واالجتامعيــة للمجتمــع العــريب بشــكل عــام واملجتمــع املــرصي بشــكل خــاص، ويعتــرب 
ــد مــن العلــامء والباحثــني العــرب كنمــوذج رائــد ملركــز أبحــاث مســتقل52. املركــز مــن قبــل العدي

50 -Shanghai, Op-cit, p.109-122.
51 - عالء التميمي، »تقرير العلمي لورشة العمل المتخصصة بشأن: مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة«، القاهرة ،2019، ص.26.

52-EZZAT, Op-cit, p.6.
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ــر  ــز الفك ــة ملراك ــة ثاني ــورت موج ــن، تط ــرن العرشي ــات الق ــن مثانيني ــاين م ــف الث ــالل النص وخ
العربيــة، مــن خــالل ظهــور أول مركــز فكــري مــرصي مســتقل متاًمــا، بحيــث نشــأ مركــز ابــن خلــدون 
عندمــا حصــل مؤسســه ســعد الديــن إبراهيــم عــىل جائــزة يف عــام 1985 مــن الكويــت عــن إنجازاتــه 
ــدودة  ــؤولية مح ــة ذات مس ــري ربحي ــة غ ــاره رشك ــز باعتب ــأ املرك ــة لينش ــوم االجتامعي ــال العل يف مج
مبوجــب قانــون الــرشكات املــرصي، بحيــث كان املركــز مملــوكا للقطــاع الخــاص ويديــره طاقــم أســايس 
يختــار مجلــس األمنــاء ويقــرتح دراســاته ومشــاريعه البحثيــة، وكان هــدف املركــز هــو تطبيــق أحــدث 
ــة يف مــرص والعــامل العــريب، ويســعى املركــز إىل  ــة لخدمــة عمليــات التنمي ــوم االجتامعي أبحــاث العل
تبنــي تصــور شــامل يتنــاول األبعــاد االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة للتنميــة مــن أجــل 
ــه يف عــدة  ــدًدا مــن املكاتــب التابعــة ل ــز ع ــح املرك ــق هــذا الهــدف افتت ــة، ولتحقي ــة والعدال الحري
دول عربيــة، ويف أواخــر تســعينيات القــرن العرشيــن، أدت األجنــدة الطموحــة للمركــز إىل صــدام بــني 
الحكومــة املرصيــة ومركــز ابــن خلــدون، مــام أدى إىل إغــالق املركــز ملــدة ثــالث ســنوات، ليتــم إعــادة 

افتتاحــه بعــد مــدة.

ليتأســس أول معهــد أبحــاث اقتصــادي موجــه وغــري ربحــي يف مــرص يف عــام 1992 ملواجهــة تحديات 
نظــام الســوق املفتــوح، بحيــث تــم إنشــاء املركــز املــرصي للدراســات االقتصاديــة (ECES) مــن منطلق 
الحاجــة إىل تطويــر دور القطــاع الخــاص يف الحــوار الوطنــي حــول السياســات واالحتياجــات العامــة. 
ــة ملتابعــة  ــة الرضوري ــة واألكادميي ــة البحثي نظــرا لحاجــة رواد األعــامل الخــواص الناشــئني إىل الخلفي
العمــل يف منــاخ جديــد، وهكــذا ســاهم القطــاع الخــاص يف مــرص يف بــدء املــرشوع، وانضمــت الوكالــة 
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة (USAID) ، إىل جانــب مانحــني دوليــني آخريــن لتمويــل املعهــد الناشــئ، 
ويعتــرب املركــز املــرصي للدراســات االقتصاديــة مؤسســة فكريــة للمنــارصة تقــدم مــورًدا إضافيًــا لبدائــل 

السياسة53.

وعــىل املســتوى العــريب نجــد بــروز العديــد مــن املراكــز البحثيــة فعــىل ســبيل املثــال يعتــرب مركــز 
ــان،  دراســات الوحــدة العربيــة واحــًدا مــن عــدة مراكــز بحثيــة صغــرية إىل متوســطة الحجــم يف لبن
ويُعــد مــن أبــرز مراكــز األبحــاث وأكرثهــا ثباتـًـا يف املنطقــة العربيــة، فمنــذ نشــأته عــام 1975 يواصــل 

تكريــس معظــم جهــوده البحثيــة للقوميــة العربيــة والوحــدة العربيــة. 

باملــوازاة بــرز اتجــاه جديــد يف املنطقــة العربيــة مــن خــالل ظهــور مراكــز فكــر مشــرتكة مــع رشكاء 
غربيــني، مــن بــني هــذه األمثلــة نجــد معهــد رانــد -قطــر للسياســات، والــذي أُنشــئ يف أكتوبــر 2003 
بعــد اتفاقيــة بــني مؤسســة رانــد RAND ومؤسســة قطــر، كــام أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
هــي األخــرى حققــت نجاًحــا كبــريًا يف إدراك أهميــة مراكــز الفكــر ودورهــا يف عــامل متغــري ومــن أمثلــة 

53-EZZAT, Op-cit, pp.7-8.
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ذلــك نجــد مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســرتاتيجية.

كــام انتــرشت مراكــز الفكــر يف مناطــق جديــدة مل تُســتغل ســابًقا يف املنطقــة العربيــة، عــىل ســبيل 
ــة يف تطــور  ــة فارق ــل عالم ــذي ميث ــر 1999، وال ــي يف فرباي ــز أبحــاث مين ــم إطــالق أول مرك ــال، ت املث
املجتمــع املــدين يف اليمــن، باعتبــاره هيئــة غــري حكوميــة وغــري ربحيــة تهــدف إىل مســاعدة الدولــة يف 

املــيض نحــو القــرن الحــادي والعرشيــن.

ــية  ــز الفلســطيني للبحــوث السياس ــة يف فلســطني املرك ــر العربي ــز الفك ــني مراك ــن ب ــام نجــد م ك
واملســحية (PSR) وهــو مؤسســة مســتقلة غــري ربحيــة يهــدف إىل تعزيــز القضايــا التــي تهــم 

الفلســطينيني54.

جدول رقم 01 يوضح تعداد مراكز الفكر العربية55

بالرغــم مــن تزايــد أعــداد مراكــز الفكــر العربيــة، إال أنهــا ال تــزال محــدودة مقارنــة بنظرياتهــا يف 
ــا  املناطــق األخــرى عــىل مســتوى العــامل، حيــث متتلــك الــدول العربيــة مــا يقــارب 580 مركــزًا بحثيً

تشــكل %7.49 مــن مجمــوع املراكــز حــول العــامل56.

54-Ibid, pp.9-10.
55- James G. McGann , Think Tanks and Civil Societies Program )TTCSP(, University of Pennsylvania: Global Go To Think Tank Index Report Scholarly .Com-
mons ,2020,p.44

56-مراكز األبحاث العربية التحديات وآفاق المستقبل، مركز سمت للدراسات، قراءة خاصة 60، وحدة الدراسات االجتماعية، 2018، ص.4.
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1-أصناف مراكز الفكر والبحوث العربية:

توجــد العديــد مــن املعايــري التــي تصنــف مراكــز الفكــر، بحيــث نجــد اتجاهــا يصنــف مراكــز الفكــر 
وفــق «اتجــاه العالقــة» بــني اإلدارة العليــا وعمليــة القــرار أو طبيعــة التبعيــة اإلداريــة، ويشــمل هــذا 

الصنــف نوعــان:

 الصنــف األول: اتجــاه العالقــة مــن القيــادة إىل القاعــدة Top-Down، وهــذا النــوع يتمثــل 
بتصنيــف مراكــز الفكــر مــن حيــث الجهــة املؤسســة، أو الجهــة املمولــة هــي الهيئــة العليــا، وبالتــايل 
تقــدم املراكــز خدماتهــا وتقاريرهــا للجهــة العليــا أو القيــادة أو بطلــب منهــا. فــإن كانــت هــذه الجهــة 
أو الهيئــة العليــا حكوميــة، فــإن خدماتهــا وتقاريرهــا توجــه للقيــادة الحكوميــة أو بنــاء عــىل تكليــف 
منهــا. وإن كانــت الجهــة العليــا، ســواء املنشــأة أو املمولــة، هــي قيــادة حزبيــة سياســية فــإن خدماتهــا 

وتقاريرهــا تكــون لقيــادة الحــزب.

ــو  ــوع ه ــذا الن ــادة Bottom -up، وه ــدة إىل القي ــن القاع ــة م ــاه العالق ــاين: اتج ــف الث ــا الصن أم
Contri-  الغالــب يف أمريــكا وأوروبــا، ويعتمــد عــىل توفــري الدعــم مــن خــالل مســاهامت أو إســهامات

butionsاآلخريــن، وبشــكل خــاص إمــا مــن املجتمــع املــدين التــي يغلــب عليهــا التأســيس مــن األســفل 
ــج  ــث والربام ــل البح ــة يف متوي ــات الخريي ــربى، أو املؤسس ــة الك ــرشكات الخاص ــن ال ــىل، أو م إىل األع
العلميــة يف مجــاالت تنمويــة   اجتامعيــة، تعليميــة وغريهــا. مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك اتجــاه آخــر 
ــري  ــق املعاي ــواع وف ــا إىل أن ــم تصنيفه ــث يت ــر، حي ــز الفك ــواع مراك ــد أن ــف أو تحدي ــة تصني يف عملي

التاليــة:57

 .Affiliation معيار التمويل واالرتباط والسلطة العليا للقرار : أوالً

ثانياً: تصنيف مراكز األبحاث وفق االتجاه السيايس أو اإليديولوجي.

ثالثاً: تصنيف مراكز األبحاث وفق معيار االستقاللية. 

57 -سامي الخزندار، طارق األسعد، »دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة« ، دفاتر السياسة والقانون، ع. 6 )جانفي 2012( ، ص ص.6-7.
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وعليه ميكن تصنيف مراكز الفكر والبحوث العربية اىل ثالثة أصناف رئيسية وهي كاآليت:

ــة، مثــل  ــدادا ملراكــز أخــرى خــارج الحــدود الوطني -الصنــف األول: مراكــز الفكــر التــي متثــل امت
مركــز كارينغــي للــرشق األوســط ببــريوت، الــذي هــو جــزء مــن مركــز كارنيغــي يف الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة وهــو األكــرث تأثــرياً فيهــا.

الصنــف الثــاين: مراكــز الفكــر التــي تخضــع لتوجيــه القــادة املحليــني، لخدمــة أغراضهــم السياســية 
بغــض النظــر عــن نوعيــة العمــل املنجــز، مثــل مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســرتاتيجية، 

تحــت االرشاف املبــارش للشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان أمــري إمــارة أبــو ظبــي.

الصنــف الثالــث: مراكــز الفكــر التــي يطلــق عليهــا املراكــز املســتقلة، لكــن هــذا االســتقالل مــا زال 
ــة  ــذي يعتــرب مؤسســة بحثي ــاورة يف بيئتهــم املحــدودة. مثــل مركــز الخليــج لألبحــاث ال بهامــش املن
مســتقلة غــري حكوميــة وغــري ربحيــة شــعارها) املعرفــة للجميــع (، وأولويتهــا هــي خدمــة اململكــة 
ــة،  ــدويل لــكل دول ــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي عــىل الصعيــد املحــيل أو ال العربي

ــران، واليمــن58.   ــدول املجــاورة) العــراق، وإي إضافــة اىل التطــورات يف ال

وفيــام يــيل فحــص ألهــم خصائــص مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة والتــي تــم تقســيمها إىل ثالثــة 
مناطــق متمثلــة يف الخليــج العربيــة، منطقــة الشــام، ومنطقــة شــامل إفريقيــا.

2-خصائص مراكز الفكر في المنطقة العربية:

أ-مراكز الفكر يف دول الخليج العريب:

ــور،  ــع الجمه ــدة م ــال جدي ــاة اتص ــة قن ــدول العربي ــأت ال ــتعامر، أنش ــد االس ــا بع ــرتة م ــالل ف خ
الطالعهــم عــىل اإلجــراءات الجديــدة يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة، فــربزت املراكــز الفكريــة يف 
منطقــة الخليــج برسعــة وكان لهــا تأثــري بعيــد املــدى يف املنطقــة العربيــة. وميكــن تصنيف مراكــز الفكر 
ــة -خاصــة  ــوة اقتصادي ــذي طــور ق ــز ال ــوع األول مــن املراك ــة إىل نوعــني: الن ــج الثامني يف دول الخلي
ــا  تلــك املوجــودة يف اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر -وحقــق تقدًم

58 محمود محمد السيقلي، »دور مراكز الفكر والبحث في صنع القرار: واقع مراكز الفكر العربية«، موقع العلوم القانونية 2019 ، ص ص.16-17.
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كبــريًا، يف حــني ركــز النــوع اآلخــر عــىل الــرأي العــام واألوســاط األكادمييــة، مثــل املراكــز املوجــودة يف 
العــراق، والتــي تركــز عــىل البحــث داخــل بيئــة الكليــة والجامعــة. يف حــني تــم إنشــاء البعــض اآلخــر 
مــن املراكــز مــن قبــل منظــامت غــري حكوميــة ، مثــل تلــك املوجــودة يف اليمــن والتــي تجمــع بــني 

الدراســات االســتقصائية العامــة والبحــوث األساســية 59.

جدول رقم 02 يوضح أهم مراكز الفكر يف دول الخليج العريب60

ــج العــريب تحظــى  ــز الفكــر والبحــوث يف منطقــة الخلي ــا ســبق أن مراك ــا مــن خــالل م يتضــح لن
بتمويــل جيــد مــا جعلهــا ترقــى ملراكــز الفكــر عــىل املســتوى اإلقليمــي والــدويل، وبالتــايل أصبحــت 

ــا لحكوماتهــا مــا أكســبها قــوة معرفيــة وخــربة استشــارية كبــرية. تقــدم دفعــا قوي

ب-مراكز الفكر يف منطقة الشام: 

تتكــون منطقــة الشــام مــن أربــع دول ميكــن تقســيمها إىل فئتــني: الــدول املســتقرة سياســيًا والــدول 
املضطربــة تتمتــع البلــدان املســتقرة سياســيًا مثــل األردن بخلفيــة ثقافيــة غنيــة وتقــوم مراكــز الفكــر 
ــة  ــارصة، التنمي ــة املع ــة العربي ــة اإليديولوجي ــىل دراس ــز ع ــدى ترك ــدة امل ــاث بعي ــراء أبح ــا بإج فيه
االقتصاديــة، األمــن القومــي، مــن ناحيــة أخــرى، تركــز املؤسســات الفــــــكرية يف الــدول املضطربــة 
بشــكل أكــرب عــىل القضايــا األمنيــة والسياســية، فعــىل ســبيل املثــال تعنــى مراكــز الفكــر يف فلســطني 
بشــكل أســايس بتســوية القــــــضية الفلســطينية، فضالً عن اتجاهات التنمية والســالم اإلقلــــــيمي. يف 

59-Shanghai, op-cit, p.112.
60 -Ibid.
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حــني أن بعــض قــادة املؤســـــسات الفكرية الســورية هم شــخصيات مهـــــمة يف املعارضة ويركــــــزون 
أبحاثهــم عــىل القضــــــايا السياســـــــية واالقتصاديــة واالجتامعيــة واألمنيــة املحليــة61.

جدول رقم 03 يوضح أهم مراكز الفكر يف منطقة الشام62

تعتــرب منطقــة الشــام تاريخيــا مهــد الحضــارات، ملــا متلكــه مــن تاريــخ غنــي وتنــوع ثقــايف كبــري، 
وعليــه تعتــرب مراكــز الفكــر يف هــذه املنطقــة مــن أكــرث املراكــز العربيــة متايــزا وابتــكارا رغــم التمويــل 
والدعــم املــايل املحــدود، وكل مــا تعانيــه هــذه املنطقــة مــن تحديــات واضطرابــات سياســية واقتصادية 
واجتامعيــة، إال أن مراكــز الفكــر يف منطقــة الشــام ال تــزال تقــدم أبحاثــا ودراســات جــادة تســاهم يف 

خدمــة مجتمعــات املنطقــة ولــو بنســب متفاوتــة.

ج-مراكز الفكر العربية يف منطقة شامل إفريقيا: 

ــا مــا يكــون ملؤسســات الفكــر يف شــامل إفريقيــا بُعــد دويل نظــرًا للتاريــخ االســتعامري لهــذه  غالبً
البلــدان باإلضافــة إىل املوقــع الجغــرايف القريــب مــن أوروبــا واملتوســط. وتعتــرب مراكــز الفكــر املرصيــة 
مــن أكــرث املؤسســات البحثيــة العربيــة ذات الطابــع الــدويل، بحيــث تهــدف بشــكل خــاص إىل الحفــاظ 
عــىل اتصــاالت وثيقــة مــع مراكــز الفكــر واملؤسســات البحثيــة يف جميــع أنحــاء العــامل. وتســلط الضــوء 
ــة  ــة مــن حيــث كمي ــة العربي ــًدا يف املنطق ــري الســيايس اإلقليمــي ملــرص، وتلعــب دوًرا رائ عــىل التأث
ــز مراكزهــا  ــة البحــوث والدراســات. يف حــني يتكــون التحالــف املغــاريب مــن خمــس دول ترك ونوعي
الفكريــة عــىل املعضــالت والحلــول اإلقليميــة. وتشــرتك هــذه الــدول يف تاريــخ مــن االســتعامر الفرنــيس 
وعليــه ال تــزال ملتزمــة باالســرتاتيجيات الوطنيــة واإلقليميــة. وعليــه يتعــدى اهتاممهــا قضايــا التنميــة 

61-Shanghai, op-cit, p.112.
62 - Ibid.
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املســتدامة، الثقافــة والتعليــم لتهتــم بدراســة التحــوالت االجتامعيــة والتنميــة السياســية والعالقــات 
اإلقليميــة63.

جدول رقم 04 يوضح أهم مراكز الفكر يف شامل إفريقيا64 

ــا  ــامل إفريقي ــة ش ــوث يف منطق ــر والبح ــز الفك ــث ملراك ــخ الحدي ــم التاري ــه رغ ــول إن ــن الق ميك
ــز  ــذه املراك ــدول، إال أن ه ــذه ال ــهدته ه ــذي ش ــتعامري ال ــع االس ــر للواق ــرص) وبالنظ ــتثناء م (باس
ــؤون  ــاركة يف الش ــة واملش ــة العربي ــا املجتمعي ــم القضاي ــىل أه ــاءة ع ــاهم يف اإلض ــتطاعت أن تس اس

ــة. ــدودة ومتباين ــب مح ــو بنس ــة ول الدولي

ــان تعتــرب مــن أكــرث  ــاء عــىل مــا ســبق، ميكــن القــول إن مراكــز الفكــر يف دول مثــل مــرص ولبن بن
املراكــز فاعليــة وإنتاجــا لألبحــاث بالنظــر للعديــد مــن العوامــل التاريخيــة والثقافيــة. يف حــني بــرزت 
يف اآلونــة األخــرية مراكــز الفكــر يف دول الخليــج والتــي أصبحــت تحظــى بدعــم مــادي ثابــت ومتويــل 

عــال مــا ســهل مهامهــا بشــكل كبــري وجعلهــا تــربز للواجهــة بشــكل ملحــوظ.

63  -Shanghai, Op-cit, pp.109-122.
64 -Ibid, p.112.
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3-تطبيق عوامل تصنيف مراكز الفكر والبحوث على المنطقة العربية:

أ-معيــار حجــم املــوارد البرشيــة واملاليــة: يختلــف حجــم هــذه املراكــز ودورهــا مــن حيــث املــوارد 
البرشيــة واملاليــة، أهمهــا مركــز البحــوث االقتصاديــة التطبيقيــة مركــز البحــوث االقتصاديــة التطبيقيــة 
ــز  ــة (ERF) يف مــرص ومرك ــدى البحــوث االقتصادي ــر، ومنت ــة (CREAD) يف الجزائ ــن أجــل التنمي م
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــة (KAPSARC) يف اململك ــوث البرتولي ــات والبح ــه للدراس ــد الل ــك عب املل
بحيــث لديهــا مــا يقــرب مــن 100 موظــف، يف حــني أن معظــم املراكــز األخــرى تعمــل مــع أقــل مــن 

عــرشة موظفــني65.

جدول رقم :05 أفضل عرشة مراكز عربية (من حيث حجم املوارد البرشية 
واملالية) حسب تقرير بروكينجز  662019

ب-معيــار توجهــات مراكــز الفكــر العربيــة: كــام هــو موضــح يف الشــكل أدنــاه، فــإن معظــم املراكــز 
الفكريــة يف املنطقــة العربيــة لهــا توجــه محــيل مــن حيــث أن عملهــا يركــز بالكامــل عــىل األولويــات 
الوطنيــة، عــىل الرغــم مــن أن القليــل منهــا لديــه طموحــات إقليميــة وحتــى دوليــة. فمــن إجــاميل 
ــة، كان ٪30 فقــط مــن  ــة العربي ــر يف املنطق ــز فك ــي تضــم 140 مرك ــا والت ــم فحصه ــي ت ــة الت العين
املراكــز مــن متتلــك تركيــزًا إقليميًــا و٪6 فقــط متتلــك تركيــزًا دوليًــا. وهــذا يعكــس طبيعــة إنشــائها إمــا 

ككيانــات ممولــة مــن الحكومــة أو القطــاع الخــاص67.

65-Governance of Arab Think Tanks For Stakeholder Impact and Sustainability Flagship ,Report for the T20 Analysis and Recommendations ,Commissioned 
by the King Abdullah Petroleum Studies and Research Center , 2020, p.12.
66 –Ibid.
67-Governance of Arab Think Tanks, Op-cit, p.13.
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شكل رقم 01 يوضح توجهات مراكز الفكر العربية (بترصف)68 

ج-معيــار تخصــص مراكــز الفكــر العربيــة: يحــدد الرتكيــز الجغــرايف للمراكــز الفكريــة إىل حــد مــا 
توجههــا املوضوعــي، ففــي حــني أن الغالبيــة العظمــى تعتــرب مراكــز متعــددة التخصصــات بطبيعتهــا، 
ــة، والسياســة الخارجيــة والشــؤون  إال أن هنــاك عــددا كبــريا يركــز عــىل السياســة االقتصاديــة واملالي
الدوليــة، فضــًال عــن القضايــا املحليــة. كــام هــو موضــح يف الشــكل أدنــاه، فيــام يركــز عــدد قليــل مــن 

املراكــز عــىل املواضيــع املتعلقــة بالقضايــا االجتامعيــة والعلــوم والتكنولوجيــا والبيئــة69.

شكل رقم 02: اختصاصات مراكز الفكر العربية (بترصف)70 

68–Ibid, p.14.
69-Ibid, pp.14-15.
70 - Governance of Arab Think Tanks, Op-cit,p.15.
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يف معظــم الحــاالت، فــإن قــدرة املراكــز الفكريــة عــىل تغطيــة مجــاالت متعــددة مقيــدة مبحدوديــة 
ــة إىل  ــا)، إضاف ــوم والتكنولوجي ــل العل ــددة مث ــاالت مح ــا يف مج ــربة (خصوص ــص الخ ــا، ونق موظفيه
االهتــامم التاريخــي بقضايــا األمــن، السياســة الخارجيــة والعالقــات الدوليــة وقضايــا املــوارد الطبيعيــة. 
وهــذا بــدوره مدفــوع باملــوارد املاليــة للمراكــز الفكريــة والبحثيــة العربيــة، والتــي تكــون يف معظــم 

الحــاالت أقــل مــن نظرياتهــا يف أوروبــا وأمريــكا الشــاملية71.

ح-نســب تعــاون مراكــز الفكــر مــع القطــاع الخــاص والحكومــة: ميكــن القــول إنــه يف ضــوء املــوارد 
املحــدودة املتاحــة ملعظــم مراكــز الفكــر يف املنطقــة العربيــة، يدفعهــا للتعــاون مــع النظــراء والــرشكاء 
اإلقليميــني والدوليــني، غــري أنــه ميكــن القــول بــأن هــذا التعــاون يعتــربا معتــدال ومحــدودا حســب مــا 

هــو موضــح يف الشــكل أدنــاه.

شكل رقم 03: مستوى تعاون مراكز الفكر العربية مع الحكومة والقطاع الخاص 
(بترصف)72 

ــر  ــز الفك ــع مراك ــة م ــاص والحكوم ــاع الخ ــاون القط ــاله أن تع ــات أع ــالل املعطي ــن خ ــظ م نالح
العربيــة ال يــزال محــدوداً، وعليــه ينبغــي عــىل هــذه الجهــات إعــادة النظــر يف دعــم مراكــز الفكــر 
التــي تعمــل أو تســعى للعمــل يف خدمــة األجنــدات الوطنيــة يف العديــد مــن املجــاالت وخصوصــا يف 

ــا التــي تعتــرب تخصصــات مســتقلة للبحــث عــىل األقــل. تخصصــات مثــل العلــوم والتكنولوجي

71 -Ibid. p.15.
72 -GOVERN Center, review of websites, 2019.
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د-معيــار التمويــل: تؤثــر قيــود املــوارد املاليــة ليــس فقــط عــىل توجــه ونطــاق عمــل مراكــز الفكــر 
العربيــة ولكــن أيًضــا عــىل قدرتهــا عــىل املشــاركة الفعالــة مــع جمهورهــا. وهــو مــا ينعكــس بشــكل 
ــة  ــة يف املنطق ــز الفكري ــام، فاملراك ــكل ع ــة بش ــة الحكوم ــري يف سياس ــىل التأث ــا ع ــوظ يف قدرته ملح

العربيــة تعتــرب بأنهــا أقــل نشــاطًا يف التأثــري عــىل السياســة العامــة مقارنــة بأقرانهــا الدوليــني.

ه-اإلطــار القانــوين: عــادة مــا يكــون التمويــل والهيــكل القانــوين للمراكــز الفكريــة مرتابطــني بشــكل 
وثيــق. ففــي حــني يتــم تعريــف مراكــز الفكــر دوليًــا عــىل أنهــا منظــامت غــري حكوميــة وغــري ربحيــة 
(NGO) للحفــاظ عــىل اســتقالليتها الفكريــة والعمليــة، فــإن هــذا ليــس هــو الحــال دامئـًـا يف املنطقــة 
ــكلها  ــة يف ش ــة للغاي ــة متنوع ــة العربي ــة يف املنطق ــز الفكري ــدة املراك ــإن قاع ــع، ف ــة. يف الواق العربي
القانــوين. باعتبــار أنهــا مســجلة يف أشــكال متنوعــة (ملكيــة فرديــة، رشكات ذات مســؤولية محــدودة 
 GOVERN ‘’ومــا إىل ذلــك)، وقــد كشــف اســتطالع لعــدد مــن مراكــز الفكــر قــام بــه معهــد الحوكمــة
Center‘‘    يف 2019 أن هــذه املراكــز مســجلة يف شــكل رشكات مــن أجــل تجنــب التعقيــدات املرتبطــة 
بتســجيل املنظــامت غــري الحكوميــة. وكــام هــو موضــح يف الشــكل أدنــاه، فــإن ٪30 فقــط مــن أكــرب 

املراكــز الفكريــة مســجلة كمنظــامت غــري حكوميــة و٪25 أخــرى مســجلة كهيئــات حكوميــة73.

شكل رقم 04: اإلطار القانوين ملراكز الفكر العربية (بترصف)74 

و-معيــار االســتقاللية: تعــرف العديــد مــن املراكــز الفكريــة يف املنطقــة العربيــة نفســها عــىل أنهــا 
مراكــز مســتقلة متامــا، غــري أن هــذه االســتقاللية معرضــة للخطــر بحكــم إمكانيــة اعتــامد هــذه املراكز 
عــىل التمويــل الخارجــي، مــا يجعــل التدخــل الســيايس يف عمليــات التســيري والحوكمــة ممكنــة، مثــل 

73-Governance of Arab Think Tanks, Op-cit,p-16-17.
74 - GOVERN Center, 2019
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التدخــل يف تعيــني مجلــس اإلدارة وحتــى التوجهــات البحثيــة املوضوعيــة للمركــز، ويوضــح الشــكل 
أدنــاه تصــورا عامــا الســتقاللية مراكــز الفكــر العربيــة بنــاء عــىل اســتطالع قــام بــه معهــد ’‘الحوكمــة 

Govern Center ’‘ كالتــايل:

شكل رقم 05: انتامءات مراكز الفكر العربية (بترصف)75 

توضــح النســب أعــاله أن ٪67 مــن املراكــز الفكريــة يف املنطقــة العربيــة تعــرف نفســها عــىل أنهــا 
مراكــز مســتقلة، يف حــني تشــكل املراكــز التابعــة للجامعــات يف الــدول العربيــة نســبة ٪13، غــري أنــه 
ــة مــن حيــث اســتقالليتها أو حتــى مــن  ــة العربي يبقــى مــن الصعــب جــدا تصنيــف مراكــز الفكري
ناحيــة طريقــة تعريفهــا قانونيــا نظــرا لتعقيــد وتداخــل عوامــل تصنيــف هــذه املراكــز أكــرث مــا تبــدو 

عليــه يف الواقــع.

4- التحديات التي تواجه مراكز الفكر في المنطقة العربية :

إّن الــدور األســايس املنــوط مبراكــز الفكــر يرتكّــز عــىل تحليــل الواقــع، وتقديــم رؤى مســتقبلية مــن 
أجــل النهــوض بواقــع جديــد أو تطويــر الواقــع الحــايل إىل مســتوى أفضــل، وفــق مرجعيــات أكادمييــة 

75 -GOVERN Center, online survey, 2019.
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واســرتاتيجية، بعيــداً عــن االرتجــال، أو النظــرة األحاديــة، وهــو مــا دفــع بعــض املفكريــن والساســة 
إىل تســمية هــذه املراكــز بخزانــات التفكــري، لكــن الوضــع يبــدو مختلفــاً يف املنطقــة العربيــة –التــي 
شــهدت يف الســنوات املاضيــة تزايــد يف مراكــز الفكر-حيــث تُعــاين معظــم هــذه املراكــز مــن مشــاكل 

كثــرية، أهّمهــا:

أ-مشــكلة التمويــل: وهــي مشــكلة متعــددة األبعــاد، حيــث يغيــب التمويــل املحايــد، الــذي ميكــن 
ــا فريســًة  ــز إم ــع املراك ــايل تق ــي، وبالت ــة عــىل شــكل مخصصــات للبحــث العلم ــن الدول ــأيت م أن ي
للتمويــل األجنبــي بــكل أشــكاله، أو أّن عليهــا مواجهــة اإلغــالق. مــع التنويــه إىل وجــود بعــض النــامذج 

ــة وعربيــة، دون الحاجــة إىل التمويــل األجنبــي. القليلــة التــي متّكنــت مــن توفــري مصــادر محليّ

ب-التوّجــه الفكــري: فكثــري مــن املراكــز تخلــط، بقصــد أو بغــري قصــد، مــا بــني دور مركز الدراســات 
كبــؤرة للتفكــري والتخطيــط، ومــا بــني دور الحــزب الســيايس أو املنظــامت الجامهرييــة76، وعليــه نالحظ 
أن ضعــف مراكــز الفكــر يف املنطقــة العربيــة يعــود إىل غيــاب املؤسســية وضعــف التمويــل املحــيل 
ــرار، كــام أن هــذه املراكــز ال  ــاع الق ــا مــع صن ــة وتواصله ــة الواضحــة للمراكــز البحثي وانعــدام الهوي

تقــوم بــأدوار تتناســب مــع طبيعــة عملهــا عــىل أرض الواقــع77 .

ج- ضعــف اإلمكانيــات املتاحــة للبحــث العلمــي يف الــدول العربيــة : والتــي متثــل البنيــة التحتيــة 
ــوم 2030  ــر اليونيســكو للعل ــات الصــادرة عــن تقري ــز، فبالرغــم مــن أن اإلحصائي لعمــل تلــك املراك
تشــري إىل أن اتجاهــات النــرش العلمــي عــىل مســتوى الــدول العربيــة خــالل الفــرتة 2014-2008 شــهد 
ــدول  ــة ، وأن حصــة ال ــة بنســبة 109.6 % باملائ ــدان العربي منــوا يف اإلصــدارات مــن قبــل كتــاب البل
العربيــة مــن املنشــورات العلميــة تشــري إىل تزايــد مســتمر 78، إال أن هــذه النســب ال تــزال غــري كافيــة 
ــدم  ــة التق ــار أن البحــث العلمــي يشــكل عجل ــة باعتب ــدول املتقدم ــي ال ــا تنجــه باق ــع م ــة م مقارن
والتنميــة ، ومحدوديــة إنفــاق الــدول العربيــة عــىل هــذا املجــال الحيــوي ســيعيق بالتأكيــد دور هــذا 

القطــاع يف النهــوض باملجتمــع.

76 - جواد الحمد، »برامج وأجندات مراكز األبحاث العربية وعالقتها بقضايا ومصالح الوطن«، ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي المعنون بدور مراكز األبحاث العربية في الوطن العربي ، 
دبي: مركز أبحاث الخليج ،2005.

77 - خالد وليد محمود، مرجع سابق ، ص.88.
78- راسيا راجا وآخرون، »تـقـريـــر اليونسكو للعـلـوم حـتـى عـــام 2030«، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2015 ، ص.8.
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جدول رقم 06: اتجاهات النرش العلمي يف الدول العربية 792008-2014

يف حــني أن مســاهمة الــدول العربيــة مــن االنفــاق العاملــي عــىل البحــث والتطويــر ال تــزال متدنيــة 
مقارنــة مــع باقــي الــدول األوروبيــة واآلســيوية واألمريكيتــني كــام هــو موضــح يف الجــدول التــايل: 80 

جدول رقم 07: مساهمة الدول العربية من االنفاق العاملي عىل البحث 
والتطوير81

(نسبة األرقام يف اإلنفاق عىل البحث والتطوير مبليارات الدوالرات األمريكية يف 
نسبة التنمية العاملية للسكان باألسعار الثابتة)

لقــد اســتطاعت الــدول الغربيــة خصوصــا أوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة أن تخلــق وســائل 
ــعة  ــن س ــم م ــىل الرغ ــر ع ــز الفك ــىل مراك ــاق ع ــة لإلنف ــات الزم ــري ميزاني ــن توف ــا م ــات متكنه وآلي

ــدة جــدا يف هــذا املجــال. ــة بعي ــدول العربي ــزال ال ــد أعدادهــا، يف حــني ال ت انتشــارها وتزاي

79-المصدر: راسيا راجا وآخرون، »تـقـريـــر اليونسكو للعـلـوم حـتـى عـــام 2030«، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2015، ص.8.

80 - تجدر اإلشارة إلى أن النسخة القادمة من تقرير اليونيسكو للعلوم والتي تحتوي كل االحصائيات الرسمية التي تخص العلوم و البحث العلمي والتطوير العالمي سيتم اصدارها شهر 
أبريل 2021، بحيث تحتوي على نسب وإحصائيات سنوات 2015-2016-2017-2018-2019-2020.

81-المصدر: راسيا راجا وآخرون، مرجع سابق، ص.8.
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تقــدم األرقــام واإلحصائيــات الصــادرة عــن اليونيســكو وتقاريــر التنميــة العربيــة اإلنســانية صــورة 
ــل العــريب للبحــث  ــة مــع األبحــاث، فنســبة التموي ــدول العربي ــة تعاطــي ال غــري مبهجــة عــن كيفي
ــا  ــة بحيــث تدخــل ضمنه ــدول العربي ــكل ال ــة ل ــة إىل 0.3 % باملائ ــرتاوح بــني 0.1 % باملائ العلمــي ت

ــة مــن املوازنــات العامــة. ــة، باملقابــل تصــل فرنســا والســويد إىل 3 % باملائ النفقــات اإلداري

أمــا يف (إرسائيــل) فتصــل نســبة اإلنفــاق عــىل البحــث العلمــي 3.7 % باملائــة مــن املوازنــة العامــة 
للدولــة ومــا يقــارب 3 % باملائــة مــن املوازنــة الحكوميــة املخصصــة للتعليــم العــايل82 ، بحيــث يصــف 
الرئيــس اإلرسائيــيل شــمعون برييــز يف كتابــه «الــرشق األوســط الجديــد» الصــادر ســنة 1993، األســس 
املســتقبلية التــي ســتبني عليهــا (إرسائيــل)، ويشــري بــأن تركيــز القــوة يف العقــود القادمــة ســيكون يف 

الجامعــات وليــس يف الثكنــات، مــا يؤكــد مــدى اهتــامم القيــادة اإلرسائيليــة بالبحــث العلمــي83.

ــدم  ــك ع ــاف إىل ذل ــة: يض ــة العربي ــات البحثي ــم أداء املؤسس ــاس أو أدوات لتقيي ــاب مقي د-غي
وجــود معطيــات واضحــة ومنشــورة ومحدثــة عــن تلــك املراكــز لتقييــم آدائهــا املهنــي وهــذا يتطلــب 
وجــود قاعــدة بيانــات شــاملة تضــم كل مراكــز األبحــاث العربيــة وتــرشف عليهــا لجنــة مســتقلة84.

ه-عــدم الربــط بــني األبحــاث والسياســات: بحيــث نالحــظ وجــود قطيعــة بــني العــامل األكادميــي 
ودوائــر الحكــم فــكل مــا يصــدر مــن أبحــاث ودراســات يبقــى يف منــأى عــن صنــاع القــرار وال يخــرج 

عــن دائــرة مخابــر الكليــات واملعاهــد.

82 - خالد وليد محمود، مرجع سابق ، ص ص.117-118.
83 -Heba Gamal El Din,”The role of think tanks in influencing policy-making in Israel”, Contemporary Arab Affairs, No. 9, Vol.2, 2016, p.187.

84 - خالد وليد محمود، مرجع سابق ، ص.126..
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شكل رقم 04: كيفية بناء العالقة بني األبحاث والسياسات85

يشــري الشــكل إىل كيفيــة بنــاء عالقــة متصلــة بــني البحــث والسياســات، بحيــث تبــدأ الــدورة بإنتــاج 
الباحثــني للدراســات وتنتهــي مــع تقديــم هــذه الدراســات للسياســيني وصانعــي القــرار، أمــا املســافة 
ــت  ــا إذا كان ــا وم ــم إنتاجه ــي يت ــرر مصــري األبحــاث الت ــا يق ــي م ــن فه ــن الحدي ــني هذي ــة ب الفاصل

ســتتحول إىل سياســات86.

85-المصدر: خالد وليد محمود، مرجع سابق، ص.88.
86 -خالد وليد محمود، مرجع سابق ، ص.88.
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III.سبل تفعيل أدوار مراكز الفكر والبحوث العربية:

ــاملة  ــوة الش ــة الق ــب يف محصل ــة تص ــة ثقيل ــة فكري ــورة صناع ــر واملش ــاج الفك ــة إنت ــد عملي تع
للــدول، ومتثــل أداة فعالــة يف ترشــيد قرارهــا االســرتاتيجي، وهــو مــا أكــده مستشــار األمــن القومــي 
األمــرييك األســبق زبيجنيــو بريجينســيك Zbigniew Brzezinski يف إحــدى مداخالتــه، حيــث قــال: «إن 
بقــاء الواليــات املتحــدة يف صــدارة النظــام الــدويل قــد يســتمر ملــدة عقديــن مــن الزمــان عــىل الرغــم 

مــن تراجــع دورهــا كقطــب أوحــد، وذلــك بفضــل قوتهــا الفكريــة التــي ال تضاهــى»87.

ــغ  ــر دور بال ــز الفك ــإن ملراك ــوم، ف ــة الي ــات العربي ــه املجتمع ــي تواج ــات الت ــر إىل التحدي وبالنظ
ــة ألزمــات  ــول عاجل ــم املشــورة السياســية والخــروج بحل ــز الدعــم الفكــري وتقدي ــة يف تعزي األهمي
معقــدة ويف ســبيل تفعيــل أدوار مراكــز الفكــر العربيــة بعــد التطــرق ألهــم التحديــات التــي تواجههــا 

ميكــن اقــرتاح العديــد مــن الحلــول كالتــايل:

•إنشــاء «وزارة للبحــث العلمــي» لتكــون هــي الجهــة املســؤولة عــن الســعي لتوفــري الدعــم املعنوي 
واملــايل ملؤسســات ومراكــز البحــث العلمــي يف القطاعــني الخــاص والعــام، وأن تكــون مدخــًال للتنســيق 

يف مجــاالت االهتــامم والتخصــص.

ــن  ــتوى الوط ــىل مس ــات» ع ــوث والدراس ــات البح ــز ومؤسس ــة ملراك ــة أو رابط ــكيل «جمعي • تش
ــات. ــوث والدراس ــريب للبح ــل الع ــري التموي ــزم، وتوف ــريب امللت ــه الع ــس التوج ــريب لتكري الع

ــات  ــربى إىل املؤسس ــرشكات الك ــة» وال ــارات يف الدول ــة االستش ــن «ميزاني ــري م ــزء كب ــل ج • تحوي
البحثيــة العربيــة -بــدل املؤسســات األجنبية-بهــدف تفعيــل دورهــا الوطنــي والعــريب ودعمهــا ماليــاً 

ــاً، وهــو مــا ميكــن أن يكرســها كعقــل مفكــر حقيقــي ٍ بعيــداً عــن األيــادي الخارجيــة88. وعلمي

•  كــام يتيــح التعــاون بــني الجامعــات ومراكــز الفكــر االســتفادة مــن مجموعــات مختلفــة ومتكاملــة 
مــن املهــارات وكــذا املــوارد، مــا يــؤدي إىل إنتــاج معــريف أكــرث قــوة ومشــاركة سياســية أوســع لذلــك، 
ــز التعــاون الفــردي واملؤســيس، فقــد  ــة لتعزي ــة التمكيني ــز املناســبة والبيئ ــذا ينبغــي خلــق الحواف ل

87 - مركز الحكمة للدراسات والبحوث واالستشارات، مرجع سابق، ص.15.
88 - الحمد ، مرجع سابق.
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أعــاد مؤمتــر ريــو 20+ التأكيــد عــىل هــذه األهميــة للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار (STI) كمفتــاح 
مهــم مــن مكونــات االقتصــاد العاملــي القائــم عــىل املعرفــة89 .

ــز  ــت مراك ــا كان ــد أنه ــرة نج ــأتها ألول م ــة ونش ــر العاملي ــز الفك ــخ مراك ــا لتاري ــو رجعن ــه ل وعلي
ــة  ــة كاف ــدول عــىل حــد ســواء ملواجه ــا للمجتمعــات وال ــا قدمــت دعــام قوي ــة، لكنه ــة بحت حكومي
ــة  ــة واألمريكي ــدول األوروبي ــة لل ــدات الوطني ــام خدمــت األجن ــة، ك ــة  والخارجي ــات الداخلي التحدي
بشــكل أصبحــت فيــه جــزء ال يتجــزأ مــن تركيبــة النظــام الســيايس لتلــك الــدول، وعليــه ســواء كان 
مركــز الفكــر حكومــي أو خــاص أو مســتقل فــال ينبغــي أن يحيــد عــن هدفــه األســايس وهو ســد الفراغ 
بــني املجتمــع والحكومــة وتقديــم البدائــل القويــة لصانعــي القــرار لكســب ثقتــه واملســاهمة الجــادة 
يف ترشــيد السياســات الحكوميــة للــدول بغــض النظــر عــن كافــة التحديــات التنظيميــة والقانونيــة التي 
ميكــن أن تواجهــه مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى يجــب عــىل الحكومــات العربيــة دعــم مراكــز الفكــر 

ودعــم الثقــة يف مخرجاتهــا وقيمــة أبحاثهــا.

   ويف الختام،

بالرغــم مــن أن تاريــخ مراكــز الفكــر مــن املنطقــة العربيــة يعتــرب حديثــا، بحيــث 
مل تعــرف معظــم الــدول العربيــة مراكــز الفكــر والبحــوث إال بعــد منتصــف ســتينات 
ــوم نشــهد منــوا  ــا الي القــرن العرشيــن أيــن نشــأ أول مركــز فكــر عــريب مبــرص، إال أنن
رسيعــا ألعــداد هــذه املراكــز، وتنوعــا يف اهتامماتهــا وتوجهاتهــا وتأثريهــا بحيــث أصبــح 

لبعضهــا تأثــريا بعيــد املــدى يتجــاوز الحــدود املحليــة واإلقليميــة.

ــات  ــاحة نزاع ــة وس ــة مضطرب ــة عربي ــدا يف منطق ــة ج ــر مهم ــز الفك ــرب مراك تعت
ــة  ــد مــن مراكــز الفكــر يف املنطقــة العربي ــة الكــربى للعدي سياســية شــائكة، فاملعضل
ــا تعمــل يف محيــط  ــا ويجعله ــاق عليه ــق الخن ــا يضي ــا شــبه الرســمي، م هــي وضعه
ــة  ــدة قوي ــة قاع ــزيئ للحكوم ــل أو الج ــم الكام ــر الدع ــن أن يوف ــه ميك ــق، وعلي ضي
لألنشــطة البحثيــة العلميــة التــي ميكــن أن تســاهم جديــا يف تقديــم الحلــول وبدائــل 
ــوم  ــات تق ــي مؤسس ــوث ه ــر والبح ــز الفك ــاف مراك ــة املط ــي نهاي ــات، فف السياس

89 --Claudious Chikozho & Davison Saruchera ,”Universities and think-tanks as partners in the African knowledge economy: Insights from South Africa”, 
African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, No.7, Vol.4, p.286.
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ــات  ــه والتوصي ــم التوجي ــات لتقدي ــي السياس ــة إىل صانع ــات موجه ــاث ودراس بأبح
ــز  ــة، ومــن املفــرتض أن ال يكمــن املشــكل يف مرك ــة ودولي ــا محلي بشــأن بعــض قضاي
فكــر حكومــي أو مســتقل وإمنــا يف مــدى فاعليــة هــذا األخــري يف صياغــة بدائــل تخــدم 

ــة. ــا السياســة العام قضاي

ــة  ــوث يف املنطق ــر والبح ــز الفك ــه مراك ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــظ أن حج املالح
ــة  ــا الرئيــيس وجعلــت أدوارهــا محــدودة جــدا يف عملي ــا عــن هدفه ــة أحادته العربي
ترشــيد السياســات العامــة، بدايــة مــن املعيقــات املتعلقــة بنشــأة هــذه املراكــز، بحيث 
تعــاين جــل مراكــز الفكــر مــن تحديــات تنظيميــة وقانونيــة تبــدأ مــن مرحلــة تأســيس 
هــذه املراكــز، وعليــه مــن شــأن تســهيل إجــراءات تســجيل مراكــز الفكــر باعتبارهــا 
منظــامت غــري حكوميــة وغــري ربحيــة أن يرفــع العديــد مــن الصعوبــات التــي تقــف يف 
طريــق تفعيــل أدوار هــذه املراكــز، كــام نجــد أيضــا مشــكلة املــوارد املاليــة املحــدودة 
جــدا والتــي تعتــرب أكــرب عائــق يواجــه مراكــز الفكــر العربيــة، فأغلبيــة هــذه املراكــز 
ــة عــىل  ــر يف النهاي ــا يؤث ــني م ــل املانحــني وخاصــة املانحــني الدولي ــد عــىل متوي تعتم
اســتقالليتها، يف حــني أن هنــاك عــددا قليــال جــدا مــن املراكــز تحظــى بتمويــل حكومــي 
كهبــة ســنوية، وعليــه يجــب أن تضــع مراكــز الفكــر سياســات ورشوط واضحــة بشــأن 
قبــول التمويــل واإلبــالغ عــن كيفيــة اســتخدامها، يضــاف إىل ذلــك التحديــات املتعلقــة 
ــا، كل  ــر وتدعيمه ــز الفك ــتثامر مبراك ــدي للقطــاع الخــاص لالس ــامم الج ــاب االهت بغي
ــيك  ــة لرتشــيد أدوار هــذه املراكــز ل هــذه املعيقــات تســتدعي تظافــر الجهــود الجدي
ــة  ــة محلي ــا يف بيئ ــه، خصوص ــل وج ــىل أكم ــا ع ــوط به ــدور املن ــام بال ــتطيع القي تس

وإقليميــة مضطربــة .

ــن أن  ــة ميك ــر العربي ــز الفك ــني مراك ــاون ب ــز التع ــول إن تعزي ــن الق ــامال ميك وإج
يســاهم يف تقويــة هــذه املراكــز وزيــادة فاعليتهــا فعــىل ســبيل املثــال ميكــن إنشــاء 
ــث  ــاالت البح ــريب يف مج ــاون العريب-الع ــني التع ــاهم يف تحس ــة تس ــات إقليمي منص
ــذي يخــدم املصلحــة املشــرتكة ويهــدف  العلمــي كأحــد منــاذج التعــاون اإليجــايب وال
ــة ويف  ــة مــن جه ــات املشــرتكة يف املنطق ــول للمشــاكل والتحدي باألســاس إليجــاد حل

ــة أخــرى. ــة مــن جه ــة للدول املســاهمة بشــكل أكــرب يف ترشــيد السياســة العام

د. صادق حــجــال
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تحــاول الورقــة بيــان دور وأهميــة مراكــز الدراســات االســرتاتيجية يف اســترشاف مســتقبل املنطقــة 
العربيــة، خاصــة يف ظــل مــا يعرفــه الســياق العــريب مــن متغــريات متالحقــة وأزمــات خانقــة تســتدعي 
مواكبتهــا ورصــد اتجاهاتهــا واســتيعاب تحوالتهــا وأحداثهــا املتســارعة، لهــذا فــان الحاجــة ماســة اليــوم 
ــتقبلية  ــورات مس ــط وتص ــع خط ــتباق ووض ــر االس ــل تطوي ــن اج ــرتاتيجية م ــات االس ــز الدراس ملراك
ــرار  ــع الق ــاعدة صان ــأنها مس ــن ش ــة م ــل واقعي ــوال وبدائ ــرتح حل ــات وتق ــذه التحدي ــتجيب له تس

الختيــار مــا هــو أنســب.

مراكز الدراسات االسرتاتيجية – االسترشاف – صنع القرار-املنطقة العربية

This academic paper tries to show the role and the importance of the centers of the 
strategy studies in looking ahead in the Arab region, in view of the continual changes 
and severe crisis that require the accommodation, the monitoring of their trends, as 
well as understanding their rapid pace of events and transitions. For this reason, there 
is, nowadays, an absolute necessity for the centers of the strategy studies to develop 
and draw the future anticipation plans and scenarios that respond to the challenges, in 
addition to suggesting real solutions and alternatives that might help the decision-ma-
kers to choose the most appropriate once. 

Center for Strategic Studies – Foresight – Decision Making – Arab Region
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مقـــدمة:

تضطلــع مراكــز الفكــر 90 والدراســات، بقامئــة مــن املهــام النهضويــة والثقافيــة عــىل رأســها دراســة 
املشــكالت والقضايــا وتقديــم اقرتاحــات ورؤى موضوعيــة لعالجهــا، باإلضافــة إىل اســتباق التطــورات 
واســترشاف آفــاق املســتقبل مــن أجــل املســاهمة يف ترشــيد القــرار، ونــرش الوعــي وتوســيع املعــارف، 
ــراءة  ــر لق ــا فهــي مجه ــة واملســتقبلية 91. عموم ــة، ووضــع الخطــط املرحلي ورســم السياســات العام

الحــارض والتنبــؤ باملســتقبل. 

ونظــرا للتحديــات واملخاطــر والتهديــدات التــي يشــهدها العامل عــىل املســتويني الداخــيل والخارجي، 
والتــي تتســم بالتعقيــد الشــديد، وبالتداخــل بــني مــا هــو محــيل ومــا هــو دويل، إضافــة إىل تعــدد 
مســتويات التعامــل معهــا، وتداخلهــا أفقيــا و رأســيا، ونتيجــة لذلــك، فــإن معظــم دول العــامل باتــت 
تعتمــد عــىل الفكــر والعلــم واملعرفــة لطــرح حلــول للتحديــات املختلفــة التــي تواجههــا، للحيلولــة 
دون تحولهــا إىل خطــر أو تهديــد، ولــذا زاد االهتــامم بــدور مراكــز الدراســات االســرتاتيجية يف دعــم 

اتخــاذ القــرار، وصنــع االســرتاتيجيات، واقــرتاح السياســات، والعمــل عــىل تثقيــف الــرأي العــام 92.

ــرث  ــرتاتيجية أك ــة اس ــل بيئ ــة يف ظ ــات متتالي ــة أزم ــة العربي ــة يف املنطق ــو السياس ــه صانع ويواج
ــارة للهواجــس، فمــن دون التفكــري الســيايس واالســرتاتيجي، ال  ــدا وإث خطــورة وأكــرث غموضــا وتعقي
ــم  ــالل فه ــن خ ــا م ــل معه ــا والتعام ــتيعاب تعقيداته ــرتاتيجية واس ــة االس ــة البيئ ــم طبيع ــن فه ميك

ــا. ــا ومنطقه تفصيالته

ــف  ــل يف: كي ــة تتمث ــئلة ملح ــىل أس ــة ع ــة اإلجاب ــة البحثي ــاول الورق ــبق، تح ــا س ــىل م ــا ع تأسيس
تبــدو أوضــاع مراكــز الفكــر يف املنطقــة العربيــة وخاصــة تلــك املرتبــط بالدراســات االســرتاتيجية؟ مــا 
هــو موقــع الدراســات املســتقبلية يف الســياق العــريب؟ ومــا هــي الســبل الكفيلــة بتفعيــل دور مراكــز 
الدراســات االســرتاتيجية خاصــة زمــن األزمــات. وذلــك مــن خــالل اســتخدام مجموعــة مــن املناهــج، 

كاملنهــج الكمــي واملنهــج التحليــيل، وفــق خطــة العمــل اآلتيــة:

90- هناك مصطلحات كثيرة مرتبطة بمفهوم الفكر، أهمها اإلدراك والوعي وشدة اإلحساس والخيال. وتتضمن عملية التفكير أيضا التعامل مع المعلومات. ويعتبر التفكير اعلي الوظائف اإلدراكية التي يندرج تحليلها وتحليل 

العمليات التي تساهم فيها ضمن إطار علم النفس اإلدراكي )Cognitive Psychology(، كما أن هناك ثالثة أنواع من التفكير الشخصي: التفكير السطحي: النظر إلى الشيء والحكم عليه، التفكير العميق: النظر إلى الشيء وفهمه 

ثم الحكم عليه، التفكير المستنير: النظر إلى الشيء وفهمه وما يتعلق به ثم الحكم عليه. في شأن أنماط التفكير، انظر: إبراهيم الفقي، التفكير السلبي والتفكير االيجابي، سلسلة قوة التفكير، 2، الطبعة الثانية، الراية للنشر، 

القاهرة، 2008، ص 77 79-.

 https://smtcenter.net .. 91-مراكز األبحاث العربية. التحديات وآفاق المستقبل )2018(، مركز سمت للدراسات، دراسة منشورة على الموقع االلكتروني للمركز

https://www.ecssr.ae .6 92  تقييم مركز الدراسات والبحوث العربية والدولية )2018 – 2019(، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ص
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I- مراكز الفكر والبحوث العربية: محدودية االنتشار والتأثري

       

   1. مدخل إلى مراكز الفكر والبحوث

بــدأ اســتخدام مصطلــح « خزانــات الفكــر»93 بشــدة أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة، للتعبــري عــن 
الغــرف اآلمنــة التــي يتناقــش فيهــا املخططــون العســكريون ومختصــون يف املجــال الدفاعــي. وبعــد 
ــات التفكــري يف  ــرت خزان ــاردة يف الخمســينيات والســتينيات، تكاث ــان الحــرب الب ــرتة، أي إب هــذه الف
الواليــات املتحــدة، وإن تركــز جهدهــا يف حقــل الدفــاع. ويــرى بعضهــم أنهــا صلــة وصــل بــني صانــع 
السياســة واملجتمــع املــدين املهتــم مبعرفــة مــا يجــري94، ويراهــا آخــرون منظمــة غــري حكوميــة تســعى 
ــة، أو  ــة سياســية معين ــة أو قضي ــة يف شــأن مســألة اقتصادي ــات معين ــم مقرتحــات أو توليف إىل تقدي
ــم  ــط عليه ــة الضغ ــيني بغي ــرار السياس ــاع الق ــح لصن ــدي النص ــن تس ــن املفكري ــة م ــا مجموع يرونه

وتوجيههــم.

ــة  ــا « جامع ــزي) بأنه ــزي – إنجلي ــربدج Cambridge Dictionary (إنجلي ــوس كام ــا قام ويعرفه
خــرباء يجتمعــون معــا، غالبــا مــع الحكومــة لتطويــر أفــكار مــن أجــل قضايــا معينــة ووضــع حلــول 
لهــا. ويــرى جيمــس ماكغــان James Mc Gann مراكــز األبحــاث عــىل أنهــا « رضورة حتميــة للبلــدان 
ــة  ــكل حلق ــا تش ــام أنه ــات95، ك ــذه املجتمع ــرار يف ه ــة الق ــارش يف صناع ــري مب ــا تأث ــة وله املتقدم
ــا « خــزان  ــك «Gael Moullec» بأنه ــرأي العــام. كــام يعتربهــا غــال مول ــني الحكومــات وال وصــل ب
لألفــكار كاملعاهــد الخاصــة بــدون هــدف ربحــي، مســتقلة إداريــا وجامعيــا عــن املصالــح االقتصاديــة 
هدفهــا إثــراء النقــاش العــام، وتشــجيع التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للدولــة، عــن طريــق القيــام 
بتحقيقــات ونــرش دراســات موجهــة للشــعب ووســائل اإلعــالم ومديــري الــرشكات، وبشــكل خــاص 

للمســؤولني السياســيني96.

93-وتسمى كذلك بعلب أفكار »Boites à idées« نشاطها األساسي يتمثل في التأثير على سياسات صانع القرار، انظر 
Clément Sénéchal، Les Think Tanks: Pour Qui Et Comment’، Presses Universitaires de France, 2011/3 n 47-48، P133

94 -Jeremy Sammut, The Role Of Think Tanks:  A Reply to the Critics, The Center For INDEPENDENT Studies, CIS Occasional Paper 145, P4-

95-Cynthia Ghorra-Gobin, » Le positionnement des think tanks dans l’espace politique américain : des lieux de recherche ou d’influence ? « Quaderni, 
Automne 2009, p60

96-انظر: إرواء فخري عبد اللطيف، دور مراكز األبحاث والفكر في صنع القرار السياسي ورسم السياسات العامة في العراق، المجلة السياسية والدولية، )تاريخ اإلصدار غير منشور( ص 
-25 20
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ــن  ــتقبلية م ــم رؤى مس ــع، وتقدي ــل الواق ــري تحلي ــز التفك ــف مراك ــم وظائ ــني أه ــن ب وإذا كان م
أجــل النهــوض بواقــع جديــد أو تطويــر الواقــع الحــايل إىل مســتوى أفضــل، وفــق مرجعيــات أكادمييــة 
واســرتاتيجية بعيــدا عــن االرتجــال، أو األحاديــة يف التفكــري وتقديــم الخطــط واالســرتاتيجيات املبنيــة 
عــىل أســس علميــة ألصحــاب الشــأن، مــن أجــل اتخــاذ القــرارات عــىل أســس متينــة ومدروســة ومعدة 
ســلفا، تبعــا للحقائــق العلميــة واملعطيــات الواقعيــة، فكيــف يبــدو حــال مراكــز الفكــر العربيــة اليوم؟

2. واقع مراكز الفكر والبحوث في المنطقة العربية:

إن الــدور الــذي اضطلعــت بــه مراكــز الفكــر والبحــوث يف املنطقــة العربيــة مختلــف عــام عليــه 
ــة بشــكل أســايس يف  ــدأت نشــأة وتطــور املراكــز البحثي ــد العــريب ب األمــر يف الغــرب97، فعــىل الصعي
الخمســينيات يف مــرص، مــع تأســيس املركــز القومــي للبحــوث عــام 1956 يف القاهــرة، باإلضافــة إىل 
مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســرتاتيجية الــذي تأســس عــام 1968، وهــام يرتبطــان بهيئــات 
حكوميــة ، وتأســس معهــد البحــوث و الدراســات العربيــة عــام 1952، الــذي كان يرتبــط بالجامعــة 
ــل الجامعــي عــىل حســاب  ــز عــىل األداء التدريــيس والتأهي ــا إىل الرتكي ــذي تحــول الحق ــة، وال العربي
العمــل البحثــي، يف حــني أنــه عــىل صعيــد املراكــز البحثيــة الخاصــة فــكان مركــز دراســات الوحــدة 
ــة  ــة أو علمي ــة أكادميي ــري ربحي ــة غ ــة بحثي ــام 1975 كمؤسس ــريوت، ع ــس يف ب ــذي تأس ــة ال العربي
ــة  ــة واالجتامعي ــية واالقتصادي ــا السياس ــف القضاي ــي يف مختل ــاطها البحث ــز نش ــث ترك ــى ، حي املنح

والثقافيــة التــي تهــم املجتمــع العــريب.

ومنــذ عقــد الثامنينــات وخاصــة حقبــة التســعينات حتــى نهايــة العقــد األول مــن القــرن العرشيــن، 
عمومــا انتــرشت ظاهــرة املراكــز البحثيــة يف جميع الــدول العربيــة، وان ارتبطت يف بداياتهــا بالجامعات 
أو القطاعــات الحكوميــة، ثــم انتــرشت الحقــا مراكــز الفكــر والبحــوث الخاصــة يف تخصصــات متعــددة 
ســواء سياســية أو اقتصاديــة أو اجتامعيــة، وغريهــا أو حتــى املجــاالت البحثيــة التطبيقيــة الهندســية 
والتكنولوجيــة. وبشــكل متأخــر يف املجــاالت الطبيــة98. لكــن مــاذا عــن أعــداد مراكــز الفكــر العربيــة 

وتوزيعهــا اليــوم مقارنــة مبختلــف مناطــق العــامل؟ 

يوضــح املخطــط أســفله توزيــع املراكــز البحثيــة حســب األقاليــم مبــا فيهــا منطقــة شــامل إفريقيــا 
والــرشق األوســط التــي تهمنــا يف الدراســة.

97-خالد وليد محمود، دور مراكز األبحاث في الوطن العربي: الواقع الراهن وشروط االنتقال إلى فاعلية أكبر، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، يناير 2013، ص 2
98- سامي الخزندار، طارق األسعد )2012(، دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 6، ص 12
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الشكل رقم 1: مخطط توضيحي لعدد مراكز البحث حول العامل99

ــوع  ــن مجم ــزا م ــب ب 507 مرك ــا مؤخــرة الرتتي ــامل إفريقي ــرشق األوســط وش ــة ال ــل منطق تتذي
ــز  ــدد مراك ــا ع ــة، يف حــني تصــدرت أوروب ــامل أي بنســبة ¬%6,1 باملائ ــي حــول الع ــز بحث 8248 مرك

ــة100. ــل إىل %26,9 باملائ ــبة تص ــزا أي بنس ــدار 2219 مرك ــاث مبق األبح

99-المصدر: من إعداد الباحث
100- المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى معطيات الشكل رقم 1
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يبــدو ألول وهلــة أن الفقــر البحثــي يف املنطقــة العربيــة يتمثــل يف تواضــع عــدد املراكــز البحثيــة 
باملقارنــة مــع الــدول واألقاليــم األخــرى يف العــامل، لكنــه يتمثــل يف جوانــب أخــرى ال تقــل أهميــة عــن 
الجانــب العــددي، حيــث تبقــى رتــب بعــض مراكــز البحــث يف املنطقــة العربيــة متواضعــة جــدا عــىل 
جميــع معايــري نوعيــة اإلنجــاز التــي تبلــغ حــوايل 30 معيــارا حســب مــؤرش بنســلفانيا101  لتصنيــف 

مراكــز األبحــاث.

يف حــني يــرى البعــض أنــه مــن الظلــم مقارنــة مراكــز األبحــاث العربيــة مــع نظرياتهــا يف الغــرب، 
حيــث متتــد املراكــز الغربيــة إىل قــرن وقرنــني 102مــن العمــل البحثــي املســتمر وتحظــى بدعــم مــادي 
ســخي مــن مصــادر متويــل مختلفــة كــام تعمــل يف ظــل منــاخ مــن الحريــة يســمح لهــا بإنتاج دراســات 

وأبحــاث ذات جــودة وتأثــري يف صنــع القــرار.

بينــام عــىل النقيــض، عرفــت املنطقــة العربيــة منــذ األربعينــات مــن القــرن املــايض بدايــة مرحلــة 
االســتقالل ويف الخمســينات بــدأ يتعــاىف قليــال، ثــم دخــل بعــد ذلــك يف رصاعــات داخليــة مســتنزفة، 
وبالتــايل فــإن الواقــع العــريب الصعــب الــذي نعيشــه اليــوم ونظــرا للمرحلــة التاريخيــة التــي اجتازهــا 
منــذ الخمســينات، ميكــن اعتبــار أن عــدد مراكــز الفكــر يبقــى كبــريا، فمنطقــة الخليــج لوحدهــا تتوفــر 

عــىل 61 مركــزا ودولــة صغــرية الحجــم مثــل قطــر بهــا 20 مركــزا للدراســات103.

101-يعتبر مؤشر جامعة بنسلفانيا األمريكية لتصنيف وترتيب مراكز األبحاث العالمية، أحد أهم المؤشرات العلمية وأكثرها صرامة في هذا الصدد، ويصنف تقرير جامعة بنسلفانيا 

مراكز الدراسات مرتبة في أهميتها استنادا إلى مجموعة من المؤشرات، أهمها: إدارة وتنظيم الموارد، واإلنتاج الفكري والعلمي والتأثير في السياسات واالتجاهات والجدل الوطني 

حولها، ويعرضها مرتبة على مستوى العالم، وحسب األقاليم الجغرافية، وحسب الحقول الموضوعية للعمل واإلنتاج على المستوى العالمي.

102 -يتعلق األمر بالمعهد الملكي للدراسات الدفاعية البريطانية The Royal United Services Institute الذي أسس سنة 1831، تلته جمعية فابيان )Fabian Society(، سنة 

 ،)Russell Sage Foundation( 1884، التي تعنى بالدراسات االجتماعية.... واستمر إنشاء مراكز التفكير في بداية القرن العشرين خاصة في الواليات المتحدة مع مؤسسة راسل سيج

عام 1907، ومعهد كارنيغي للسالم الدولي )Carnegie Endowment for International Peace(، عام 1910، ومؤسسة القرن )Century Foundation(، عام 1919، ومؤسسة 

بروكينغز )Brookings Institute(، في عام 1927.

103-يحتل مركز الجزيرة للدراسات الذي يوجد مقره في الدوحة المرتبة األولى خليجيا والرابعة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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وقد جاء ترتيب املراكز البحثية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا عىل الشكل التايل:

الجدول رقم 1041

ــاره  ــدت أث ــي امت ــة والت ــة العلمي ــف الناحي ــىل تخل ــس ع ــد انعك ــة ق ــدول العربي ــف ال إن تخل
ــا  ــدان عمله ــا، فمي ــاض أعداده ــن انخف ــال ع ــوث، فض ــر والبح ــز الفك ــف مراك ــة وتخل إىل محدودي
ــراء  ــا، ألن إج ــة غالب ــة والعام ــب الوصفي ــىل الجوان ــاتها ع ــرصت دراس ــدودا، واقت ــي مح ــا بق وتأثريه
بحــوث عميقــة تحتــاج إىل قاعــدة بيانــات بحثيــة تفتقــر إليهــا أغلــب الــدول العربيــة، فضــال عــن أن 
نتاجــات هــذه املراكــز قــد تجــد طريقهــا إىل رفــوف املكاتــب واألرشــيف دون أن تتــاح الفرصــة املالمئــة 
الســتثامرها، وقــد جــاءت هــذه املراكــز مكــررة ملــا موجــود يف الغــرب أو ملــا هــو قائــم يف دول أخــرى 
رمبــا تكــون مجــاورة، األمــر الــذي جعلهــا أقــل فاعليــة وتفتقــد إىل األصالــة لكونهــا أقــل تفاعــال مــع 

البيئــة املحيطــة بهــا واقــل اهتاممــا مبشــاكلها105.

James G. McGann, 2019 Global Go to think tanks Index report )Philadelphia، PA: Think Tanks and Civil Societies Program, 2019/ p109 :104- المصدر
105-هاشم حسن حسين الشهواني، مراكز األبحاث العربية وسبل تطويرها باتجاه اإلسهام في صناعة القرار السياسي، مركز الدراسات اإلقليمية، ص301
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II-مراكز الدراسات االسرتاتيجية: رضورة ملحة يف بيئة عربية معقدة

ــور  ــم يف تط ــل الحاس ــة، كان العام ــاالت املختلف ــوث يف املج ــر والبح ــز الفك ــاد دور مراك ــع ازدي م
دور مراكــز البحــوث السياســية واالســرتاتيجية، وخلــق املزيــد مــن « الطلــب االجتامعــي» عــىل 
نواتجهــا، هــو زيــادة االهتــامم مبجــايل الدراســات االســرتاتيجية واملســتقبلية. وقــد كان مــن شــأن ذلــك، 
ــا                                ــات بعينه ــة سياس ــعى إىل دراس ــي تس ــة والت ــم السياس ــة يف عل ــوث التطبيقي ــة البح ــاد أهمي ازدي
(Policy Research) والوصــول إىل نتائــج وتوصيــات قابلــة للتطبيــق بشــأنها، وتشــابه هــذه البحــوث 

ــة106  ــوم الطبيعي ــم يف العل ــا بالعل ــا يف عالقته التكنولوجي

1. أهمية الدراسات االستراتيجية في السياق العربي:

ــز  ــدور مراك ــربى ل ــة ك ــل دفع ــرتاتيجية مث ــتقبلية  107واالس ــات املس ــد بالدراس ــامم املتزاي إن االهت
البحــوث حيــث تطلــب إجــراء هــذه البحــوث تعــاون إعــداد كبــرية مــن الباحثــني يف مجــاالت معرفيــة 
متنوعــة والتفاعــل بينهــم يف إطــار فــرق البحــث. ويف التحليــل الســيايس، تكمــن إشــكالية الدراســات 
املســتقبلية يف أن علــم السياســة ومفكريــه، وصــوال إىل صنــاع القــرار، هــم أمــام تحــد إعطــاء تحليالتــه 
ــد زخــم األحــداث  طابعــا مســتقبليا إليجــاد مخــرج ووضــع احتــامالت ملــا هــو مقبــل108. ومــع تزاي
ــز  ــة مراك ــر أهمي ــة، تظه ــدول العربي ــي لل ــن القوم ــىل األم ــاتها ع ــة وانعكاس ــية واالقتصادي السياس
ــا االســرتاتيجيات والسياســات املســتقبلية لصانــع  الدراســات والبحــوث كســالح غــري منظــور بتقدميه
ــة وصــون  ــا املطروحــة للنهــوض بواقــع الدول القــرار مبــا يوجــه الحــل الصائــب للمشــكالت والقضاي

الحركــة املســتقبلية لهــا بالشــكل األمثــل.

لقــد بــدأ االهتــامم بالدراســات االســرتاتيجية يف املنطقــة العربيــة يف ســنوات الســبعينات مــن القــرن 
املــايض مــع تزايــد اإلشــكاالت التــي بــات يطرحهــا تطــور الــرصاع العــريب – اإلرسائيــيل ، وقضايــا امليــاه 
، وتقلبــات ســوق النفــط والغــاز والرغبــة يف تحقيــق التنميــة، ومــع ذلــك تشــري الكثــري مــن الدراســات 
ــة الدراســات واألبحــاث  ــة املتعلقــة بواقــع البحــث العلمــي يف املنطقــة، إىل قل واملعطيــات اإلحصائي
املســتقبلية املنجــزة يف مختلــف الحقــول املعرفيــة، رغــم األهميــة التــي تحظــى بهــا يف عــامل اليــوم، 

106-حنان يوسف، مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة – اآلليات المفهوم األهداف، التقرير العلمي لورشة العمل المتخصصة بشأن: مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة، 

األمانة العامة لجامعة دول العربية –القاهرة، في 29/08/2019-28، ص 60

107-وكان لاليطالي فيليبو مارتيني في عام 1909، الفضل في بلورة نواة علم المستقبل وبالتحديد في مقالته المشهورة »حركة المستقبل«. أما أول من توصل إلى مصطلح دراسة 

المستقبل فهو المؤرخ االلماني اوسيب فلنختاهيم. انظر وليد عبد الحي، )2002(، مدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية، سلسلة الكتاب العربي الجامعي التدريسي 

في العلوم السياسية )عمان: المركز العلمي للدراسات السياسية(، ص 20-21

108-سيف الهرمزي، مقتربات القوة الذكية األمريكية كآلية من آليات التغيير الدولي » الواليات المتحدة األمريكية أنموذجا«، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الطبعة 

األولى، نوفمبر 2016، ص 341
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بالنظــر لقدرتهــا عــىل التوقــع وتجــاوز املقاربــات الوصفيــة ورصــد اتجاهــات األحــداث واســترشاف 
املســتقبل وتطــور الظواهــر والقضايــا واألزمــات واملخاطــر اإلقليميــة والدوليــة يف أبعادهــا االجتامعيــة 

واالســرتاتيجية والعســكرية109.

إن مــن إســهامات مراكــز الدراســات االســرتاتيجية خاصــة الغربيــة منهــا، إنجــاز دراســات اســترشافية 
تخــص املنطقــة العربيــة لعــرش ســنوات قادمــة وأكــرث، حيــث تعتــرب هــذه املراكــز مــن أهــم أدوات 
ــم  ــال يت ــة عــىل ســبيل املث ــز األمريكي ــن، فاملراك ــرن الحــادي والعرشي ــط االســرتاتيجي يف الق التخطي
تبنــي دراســاتها وتقاريرهــا بشــكل أســايس إلرشــاد أعضــاء الكونغــرس يف رســم السياســات الترشيعيــة 
ــإلدارة األمريكيــة يف رســم تطلعاتهــا املســتقبلية فيــام يخــص السياســة الخارجيــة. ومــن الشــواهد  ول
التــي ميكــن أن نلتمــس مــن خاللهــا إثــر مراكز البحــث األمريكيــة يف التخطيط االســرتاتيجي املســتهدف 
ــون باســتبدال  ــل كلينت ــاع الرئيــس بي ــة إقن ــر إىل محاول ــز الفك ــة وهــو ســعي مراك ــة العربي للمنطق
سياســة االحتــواء املتبعــة مــع الحكومــة العراقيــة حينهــا، إىل سياســة تغيــري النظــام بالكامــل، إذ قــدم 
مجموعــة مــن خــرباء مركــز بحــوث القــرن األمريــيك الجديــد (PNAC) رســالة إىل الرئيس بيــل كلينتون 
بهــذا الشــأن. وقــد تحولــت الرســالة إىل مــرشوع عمــل للمنظومــة السياســية األمريكيــة حيــث صــدر 
ــيك حينهــا مــا ســمي ب « قانــون تحريــر العــراق «، كــام ميكــن أن نستشــهد  عــن الكونغــرس األمري
ــة الرئاســة»  ــر هيئ ــم  « تقري ــم تقدي ــوش حيــث ت ــيك جــورج ب ــرتة حكــم الرئيــس األمري ــك بف كذل
ــة حيــث تضمــن هــذا  ــة مــن أملــع الباحثــني يف مراكــز الدراســات االســرتاتيجية األمريكي ويضــم نخب
خططــا وتكتيــكات جديــدة للتعامــل مــع قضايــا القــرن الحــادي والعرشيــن كاإلرهــاب وإعادة هندســة 
الــرشق األوســط الكبــري وفقــا للرؤيــة األمريكيــة وجعــل العــراق آليــة مــن آليــات االنطــالق تجــاه باقي 
املناطــق وفقــا لخطــط منظمــة ومدروســة، ومــن بــني األفــكار التــي تــم توظيفهــا والتخطيــط لهــا يف 
ــيك  لجــورج بــوش ومــن خــالل مراكــز الفكــر األمريكيــة هــو تكتيــك  الواليــة الثانيــة للرئيــس األمري
الفــوىض الخالقــة حيــث يعــد مركــز ( أمــريكان انرتبرايــزر) مــن أهــم املراكــز البحثيــة التــي شــاركت يف 

بلــورة وإعطــاء الزخــم الكبــري لهــذا املصطلــح110.

لقــد دفــع الحــراك العــريب (2011)، املفوضيــة العليــا للسياســة الخارجيــة واألمنيــة لالتحــاد األورويب 
ــة التــي تنــدرج املنطقــة العربيــة فيهــا، حيــث تــم تشــكيل عــام  إىل تتبــع ودراســة املناطــق الحيوي
ــة  ــدون ملهم ــرب، يتص ــني وع ــرباء أوروبي ــن خ ــون م ــو مك ــريب111، وه ــترشاف الع ــق االس 2014 فري
تقديــم دراســة عــن مســتقبل املنطقــة العربيــة ال تــرتك مجــاال مــرة أخــرى لعنــرص املفاجــأة الــذي 

109-إدريس لكرينني، الدراسات المستقبلية في السياق العربي، مجلة الخليج، العدد 15083، بتاريخ: 04/09/2020، ص 13

110-علي بشار بكر أغوان، أثر الصوامع الفكرية والدراسات االستراتيجية األمريكية في التخطيط االستراتيجي األمريكي، على الموقع التالي

 https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=388234، تاريخ االطالع 02/11/2020

111-يتبع هذا الفريق للمعهد األوروبي للدراسات األمنية
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أربــك الساســة األوروبيــني يف عــام 1122011. ولهــذا فمــن األجــدى أن يكــون للعــرب مراكزهــم البحثيــة 
التــي تهتــم مبصريهــم وترســم خريطــة مســتقبلهم خاصــة يف ظــل األزمــات املتالحقــة التــي تعصــف 

مبنطقتنــا العربيــة.

عربيــا، ال يخلــو األمــر مــن بعــض مراكــز األبحــاث املؤثــرة والتــي ال تــزال صامــدة وتقــدم دراســات 
ــا تلبــي بعــض الدراســات  ــل وأحيان ــارشا يف صناعــة القــرار وتخدمــه، ب ــريا مب ــر تأث مهمــة جــدا وتؤث
ــأن  ــور جــواد الحمــد ب ــر مركــز دراســات الــرشق األوســط بعــامن الدكت ــه. ويســتدل مدي الخاصــة ب
املركــز قــد قــام بالعــرشات مــن الدراســات املهمــة والتــي أســهمت بشــكل مبــارش يف بعــض القــرارات 
العربيــة التــي أســعفت املنطقــة مــن الدخــول يف حــروب يف بعــض اللحظــات التاريخيــة خــالل العقــد 

املــايض113.

ــايل: هــل باتــت ملراكــز الدراســات االســرتاتيجية  ــا إىل طــرح التســاؤل الت ــم يدفعن إن الوضــع القائ
ــة؟  ــة يف زمــن األزمــات املتتالي أهمي

يف هــذا الصــدد يــرى األســتاذ محمــد الرشقــاوي أن مراكــز األبحــاث يف زمــن األزمــات املتتاليــة ذات 
أهميــة ورضورة اســرتاتيجية وذلــك أننــا عــىل خــالف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن كنــا نعيــش 
ــذا  ــا، (1948 – 1952 – 1967 – -1973-1990وهك ــيئا م ــدة ش ــة ومتباع ــزات متفرق ــاع ه ــىل إيق ع
دواليــك ...) أمــا اآلن فإننــا نعيــش يف مرحلــة كثافــة يف عمــق وتشــابك األزمــات وأيضــا قــرص الفــارق 
الزمنــي حيــث يف العرشيــة األخــرية مــا بــني 2011 و 2020، عشــنا عــىل وقــع هــزات تاريخيــة مل نكــن 
ــات،  ــات والتحدي ــة يف األزم ــرص الكثاف ــو ع ــنوات ، إذن ه ــع س ــع يف تس ــن أن تجتم ــا ميك ــرب أنه نعت
ــن موســكو إىل  ــة، م ــن منظــور العواصــم العاملي ــوارد م ــة اســرتاتيجية ذات م ــا يف منطق خاصــة وأنن
واشــنطن ومــن برلــني إىل بايجــني وبالتــايل الــكل ينظــر إليهــا بحســابات وبقياســات معينــة114. ويرتتــب 
عــن ذلــك أن املنطقــة الخليجيــة والعربيــة بشــكل عــام باتــت تشــكل بــؤر رصاع مفتوحــة، وهــي أيضــا 

مغناطيــس اســرتاتيجي لهــذه العواصــم املؤثــرة يف القــرار الســيايس الــدويل.

إن أهميــة مراكــز األبحــاث االســرتاتيجية هــي بفضــل مــا تقدمــه مــن دراســات ومــن رؤيــة متفحصة 
ومتعمقــة، ويف تشــابك العوامــل الظاهــرة والخفيــة تشــكل هــذه املراكــز البوصلــة االســرتاتيجية لصنــع 
القــرار عــىل املســتوى الــدويل، ونحــن اليــوم بحاجــة إىل باحثــني متخصصــني يف التنقيــب ويف البحــث 

عــن تلــك التقاطعــات والتداخــالت بــني مــا هــو محــيل ومــا هــو إقليمــي ومــا هــو دويل. 

112-الحواس تقية )2017(، أي مستقبالت للعرب؟، مجلة استشراف للدراسات المستقبلية، الكتاب الثاني، ص 282

113-جواد الحمد، أهمية مراكز األبحاث والدراسات وتأثيراتها – برنامج سيناريوهات على موقع الجزيرة https://www.aljazeera.net/، تاريخ االطالع 04/11/2020

114-محمد الشرقاوي، أهمية مراكز األبحاث ودورها في أوقات األزمات، ندوة من تنظيم مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطر، يناير 2020
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2. الحاجة إلى تطوير مراكز الدراسات االستراتيجية في المنطقة العربية

تظــل املنطقــة العربيــة اليــوم أحــوج مــن غريهــا ملراكــز الدراســات االســرتاتيجية والسياســية، هنــاك 
نقــص يف املراكــز البحثيــة املتخصصــة يف األبحــاث االســرتاتيجية والسياســية وهــذا أيضــا يعكــس نقصــا 
ــة  ــة العربي ــة يف املنطق ــات الدولي ــية والعالق ــوم السياس ــدرس العل ــي ت ــات الت ــات والكلي يف الجامع
بشــكل عــام، فــإذا كانــت البنيــة التحتيــة الجامعيــة يعرتيهــا نقــص يف هــذا املجــال فــال بــد أن ينعكــس 

ذلــك ســلبا عــىل املراكــز البحثيــة. 

إن مــن شــأن مراكــز الفكــر املتخصصــة يف الدراســات االســرتاتيجية تقديــم خدمــة مهمــة لصانعــي 
ــم  ــر وتنظي ــا حيــث تقــوم بإجــراء الدراســات والبحــوث والتقاري ــالد التــي تحتضنه السياســات يف الب
املؤمتــرات وإصــدار الدوريــات العلميــة املتخصصــة يف الشــؤون السياســية أو العســكرية أو االقتصاديــة 
ــا تقدمــه مــن  ــز واملعاهــد مســتقلة عــن الحكومــات مل ــك املراك ــه وإن كانــت معظــم تل ــذا فإن وله
ــة قــد تكــون  ــر ومعلومــات غني ــة ومبــا تقدمــه مــن تقاري ــا السياســية الدولي تحليــل عميــق للقضاي
ــيني  ــعا للسياس ــاال واس ــح مج ــا تتي ــام أنه ــكريني. ك ــادة العس ــيني والق ــاول السياس ــن متن ــدة ع بعي
املتقاعديــن يف مواصلــة دورهــم وخدمــة بلدهــم مــن خــالل املشــاركة يف نشــاطات تلــك املراكــز ســواء 
ــم  ــة وتقدي ــل للظواهــر الطارئ ــم ورصــد وتحلي ــدوات واملؤمتــرات لتقدي بالبحــث أو املشــاركة يف الن
رؤيــة اســرتاتيجية تخــدم متخــذ القــرار يف تلــك الــدول 115، ولذلــك فهــي تحتــاج إىل أن تســتفيد مــن 
قوانــني الوصــول إىل املعلومــة وال تعــاين الحظــر وال القيــود تحــت أي ســبب مــن األســباب. كــام تعتمــد 
يف إطــار دراســاتها املســتقبلية عــىل وفــرة املعلومــات وســعة صــدر صاحــب القــرار وعــىل تقنيــات 

متكــن مــن توســيع مســاحة املشــاركة يف البحــث116.

ــن أن  ــي ميك ــا والت ــدة ومنه ــرتاتيجية الرائ ــات االس ــز الدراس ــض مراك ــة بع ــة العربي ــم املنطق  تض
ــا: ــا ومنه ــرى حذوه ــات األخ ــز الدراس ــذوا مراك تح

•مركز الجزيرة للدراسات 

ــا  صنــف مركــز الجزيــرة للدراســات ( قطــر) عــىل مــدار الســنوات األربــع يف املرتبــة األوىل خليجي
والثالثــة عــىل مســتوى املنطقــة العربيــة وهــو مركــز مســتقل غــري مرتبــط بجهــة حكوميــة ، يقــدم 

 ،https://www.maaal.com/archives/20180710/109682 :115-نوف عبد العزيز الغامدي، مراكز الدراسات االستراتيجية واستشراف المستقبل )2018(، على الرابط االلكتروني

تاريخ االطالع: 01/09/2020

http://www.al-jazirah.com/2015/20150418/ar6. .116-عبد الحق عزوزي، مراكز األبحاث والتأثير على المجتمع )2018(، على الرابط التالي لموقع جريدة الجزيرة السعودية

htm ،تاريخ االطالع : 01/09/2020



93واقع مراكز البحوث والفكر في املنطقة العربية..االحتياجات، الفعالية واألثرواقع مراكز البحوث والفكر في املنطقة العربية..االحتياجات، الفعالية واألثر

ســيناريوهات محتملــة ملختلــف القضايــا السياســية واالســرتاتيجية العربيــة والدوليــة ويــروج منتجاتــه 
البحثيــة عــىل منصــات الجزيــرة مــن بينهــا شــبكة قنــوات الجزيــرة واملنصــات االلكرتونيــة والرقميــة 
ــرضورة  ــن ال ــس م ــه لي ــرة فإن ــز الجزي ــز ، فحســب اســرتاتيجية مرك ــكل املراك ــا ل ــس متاح ــذا لي وه
التأثــري بشــكل مبــارش يف صانــع القــرار، بــل ميكــن تحقيــق ذلــك بشــكل غــري مبــارش عــرب التأثــري يف 
صانــع القــرار عــن طريــق التأثــري يف الــرأي العــام باســتخدام املنصــات الســالفة الذكــر. وتحقــق قنــاة 
الجزيــرة اإلخباريــة نســب مشــاهدات مهمــة كــام يحظــى حســابها عــرب وســائط التواصــل االجتامعــي 

مبتابعــة املاليــني.

•مركز دراسات الرشق األوسط

مــن بــني األبحــاث التــي أصدرهــا مركــز دراســات الــرشق األوســط (األردن) « العالقــات الرتكيــة – 
اإلرسائيليــة وتأثريهــا عــىل املنطقــة العربيــة « األزمــة الليبيــة إىل أيــن؟ « اإلســالميون وتحديــات الحكــم 
يف أعقــاب الثــورات العربيــة « ويحــرص املركــز عــىل متكــني الجهــات املعنيــة مــن هــذه الدراســات، 
ــار. ومــن  ــم أخذهــا بعــني االعتب ــة ت ــدول العربي ــم استشــارات لعــدد مــن ال ــام املركــز بتقدي كــام ق
بــني الخطــوات املهمــة التــي قــام بهــا املركــز إنشــاؤه لفريــق أزمــات عــريب، وهــو فريــق عــريب يعمــل 
بشــكل مهنــي ويحــايك مجموعــة األزمــات الدوليــة التــي تضــع ســيناريوهات للــدول العربيــة ويحــاول 
تطبيــق معايريهــا ، حيــث يعكــف عــدد مــن الخــرباء املتمرســني يصــل عددهــم إىل عــرش خــرباء أحيانــا 
عــىل إنجــاز تقريــر واحــد يف مــدة قــد تصــل إىل شــهرين مــن العمــل املتواصــل، مــام يعكــس املجهــود 
الكبــري املبــذول يف هــذا الصــدد وقــد قــدم هــذا الفريــق مجموعــة مــن التقاريــر، أبرزهــا تقريــر مفصل 
عــن األزمــة الليبيــة يغلــب فيهــا املقاربــة السياســية عــن املقاربــة العســكرية للخــروج مــن األزمــة117.

ــا  ــدالع م ــد ان ــة بع ــة العربي ــز الدراســات االســرتاتيجية يف املنطق ــد جــاء تأســيس معظــم مراك لق
ســمي بثــورات الربيــع العــريب. ولــيك يتســنى لهــذه املراكــز التصــدي للقضايــا امللحــة بشــكل ناجــع 

ــا:  ــا أن تراعــي بعــض الخصائــص ومنه ينبغــي له

. . التخصــص والدقــة: إن مســألة التخصــص تظــل جوهريــة ملراكــز األبحــاث، حيــث ال تجــد 
ــرار يف كل يشء مهــام  ــع الق ــات لصان ــز أبحــاث متخصصــة يف كل يشء ويقــدم التوصي مراك

بلغــت قوتــه وقدرتــه.

117-جواد الحمد، أهمية مراكز األبحاث والدراسات وتأثيراتها – ’‘برنامج سيناريوهات‘‘ على موقع الجزيرة https://www.aljazeera.net/، تاريخ االطالع 04/11/2020
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ــذا  ــات يف ه ــرة للدراس ــز الجزي ــاث يف مرك ــر األبح ــوىل مدي ــد امل ــن عب ــز الدي ــور ع ــول الدكت ويق
ــا البحثيــة يف املنطقــة العربيــة هــي تقديــم التوصيــات يف كل  الصــدد « إن إحــدى مشــكالت مراكزن
ــا يف مركــز بحثــي يقــدم توصيــة يف السياســة واالقتصــاد واالجتــامع ويف  ــا تجــد باحث املجــاالت، أحيان
مواضيــع كثــرية، فــال ميكــن ألي باحــث أو مركــز بحثــي أيــا كان حجمــه ومتويلــه وانتشــاره أن يقــدم 
ــى يكــون الســيناريو  ــة التخصــص حت ــر أهمي ــايل تظه ــرار يف كل الشــؤون وبالت ــع الق ــات لصان توصي
املرســوم قامئــا عــىل معلومــة دقيقــة وعــىل قــراءة صحيحــة للواقــع وعــىل اســترشاف ميكــن االســتفادة 

منــه لرســم سياســة راشــدة ...»118

. . إشــكالية التمويــل واالســتقاللية: يعتــرب التمويــل مســألة مركزيــة وحيويــة 119الســيام وأن 
ــة، فهــي تعمــل مــن أجــل إنتــاج التحليــالت  أغلــب مراكــز األبحــاث مؤسســات غــري ربحي
والقــراءات السياســية واالســرتاتيجية، إال أن هنــاك وجهــا آخــر للتمويــل، حيــث إنــه عــادة 
مــن يقــدم التمويــل هــو مــن ميــيل األجنــدة البحثيــة وهــو مــن يرســم الخطــوط العامــة 
ــة أو  ــواء أكان حكوم ــني س ــول مع ــة مم ــت رحم ــاث تح ــز األبح ــع مراك ــام يض ــث م للبح
رشكــة أو متربعــا بتوجيهاتــه وضغوطاتــه. مــام يحتــم عــىل هــذه املراكــز أن تجــد الصيغــة 
ــس  ــة ويف نف ــاريعها البحثي ــة ملش ــالت كافي ــىل متوي ــول ع ــا الحص ــح له ــي تتي ــبة الت املناس

ــة  ــا البحثي الوقــت االســتقاللية يف أجندته

..  العالقــة الوثيقــة بصانــع القــرار: إن مــن أهــم ســامت مراكــز الدراســات الناجحــة هــو 
ارتباطهــا بصانــع القــرار، ولعــل مثــال مراكــز األبحــاث األمريكيــة الــذي أبرزنــاه حــول تأثريهــا 
ــتهام  ــط بسياس ــام يرتب ــوش « في ــورج ب ــون و ج ــل كلينت ــات إداريت « بي ــة مخرج يف صياغ
الخارجيــة إزاء بعــض القضايــا العربيــة لخــري دليــل عــىل ذلــك   فمراكــز الدراســات 
االســرتاتيجية حســب الدكتــور جــواد الحمــد والتــي ميــيض عــىل تأسيســها أكــرث مــن عرشيــن 
ســنة وال تــزال أبحاثهــا ودراســاتها مهملــة وال تحظــى باالهتــامم املطلــوب مــن صانــع القــرار 
يتعــني عليهــا أن تعيــد النظــر يف منهجهــا البحثــي مــن خــالل إصــدار دراســات ترصــد حركــة 
الظاهــرة وديناميــات التغيــري فيهــا، وبالتــايل تنويــر صانــع القــرار مبــا يجــري حقيقــة والتنبــؤ 

مبــا ســيجري مســتقبال وأن تحــاول أن تنســج عالقــة وثيقــة مــع صانــع القــرار. 

 ويبــني الجــدول أســفله ترتيــب املراكــز البحثيــة العربيــة املتخصصــة يف الشــؤون االســرتاتيجية حيــث 
ــث  ــلفانيا 2019 حي ــؤرش بنس ــب م ــي حس ــتوى العامل ــىل املس ــد ع ــاوت واملتباع ــا املتف ــر ترتيبه يظه
يتصــدر الرتتيــب املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة (31) ويتذيــل الرتتيــب املعهــد العــريب للدراســات 

األمنيــة (107).
118-عز الدين عبد المولى، أهمية مراكز األبحاث والدراسات وتأثيراتها – ’‘برنامج سيناريوهات‘‘ على موقع الجزيرة https://www.aljazeera.net/، تاريخ االطالع 04/11/2020

119-هناك بعض المراكز البحثية تخصص جزءا مهما من ميزانيتها لعقد ندوات ومؤتمرات لكن تبقى ال تقدم االضافة المرجوة 
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جدول رقم 2: ترتيب املراكز البحثية العربية املتخصصة يف الشؤون 
االسرتاتيجية120

ــال شــامال  ــح تحلي ــأنها أن متن ــز دراســات اســرتاتيجية مــن ش ــوم هــو إنشــاء مراك ــوب الي إن املطل
لصانــع القــرار ال أن تكــون مروجــة للسياســات أو أن تكــون دعائيــة، حيــث نجــد العديــد مــن مراكــز 
التســويق للسياســات الحكوميــة مقابــل غيــاب مراكــز تســترشف مســتقبل املنطقــة. ينبغــي كذلــك بناء 
وإنتــاج املعرفــة بــدال مــن رشائهــا مــن الخــارج وذلــك عــرب دعــم الباحــث املحــيل الــذي ميتلــك العديــد 

مــن الخــربات واملعــارف املرتبطــة بطبيعــة محيطــه وبيئتــه.

ــا قــد تبــرص معلومــات وحقائــق  ــادة كونه ــا الري ــة له ــادات بحثي ثــم تظهــر الحاجــة لتأســيس قي
تخــدم الدولــة واملنطقــة العربيــة وتتــامىش مــع الثوابــت الوطنيــة والقيــم العربيــة121. وحتــى تكــون 
مراكــز األبحــاث اســتباقية، مــن املهــم أن تشــكل فــرق عمــل داخليــة تفاعليــة مــع باقــي الجهــات عــىل 
مــدار الســاعة وأن يكــون البحــث خليطــا بــني عقــل اإلنســان واآللــة والربمجــة والتطبيقــات الذكيــة 122.

       خامتة واستنتاجات:

ما املتعني لتفعيل دور مراكز الدراسات االسرتاتيجية لكيال تبقى سالحا معطال؟ 

إن دور املراكــز البحثيــة يتجــاوز تجميــع املعلومــات والبيانــات وتحليلهــا، والقيــام بدراســات 
فضفاضــة غــري تطبيقيــة ال متــس أهــم األحــداث عــىل مــدار الســاعة. وال تتنبــأ بهــا، بــل يتعــني إيــالء 
ــة،  ــة خاص ــة أهمي ــل الشــؤون الدولي ــى بتحلي ــي تعن ــرتاتيجية والت ــية واالس ــاث السياس ــز األبح مراك

120-المصدر: إعداد الباحث.

121-منى علي المطوع، المراكز البحثية االستراتيجية بوصلة الدولة والصندوق األسود الخطير، صحيفة الوطن على الموقع االمتحان https://alwatannews.net/، ماي 2019 – تاريخ 

االطالع 03/11/2020

122 - سالم سالمين النعيمي، دور المراكز البحثية في ادارة األزمات، صحيفة االتحاد اإلماراتية على الموقع االلكتروني، https://www.alittihad.ae/ بتاريخ 23 يونيو 2020، تم 

االطالع بتاريخ 01/11/2020.
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فمراكــز الدراســات املتخصصــة يف مجــال العالقــات الدوليــة تكــون عونــا للمجهــودات الرســمية يف حــل 
املشــكالت الدوليــة، ملــا لهــا مــن دور أســايس وريــادي يف توفــري املعلومــات والدراســات واملخططــات 

األوليــة والبحــوث العلميــة لفهــم التحــوالت واملتغــريات التــي تعيشــها املنطقــة العربيــة.

التغلب عىل مشكلة التمويل:

 ينبغــي تنويــع مصــادر التمويــل لكيــال تبقــى عــرشات املراكــز مجــرد هيــاكل إداريــة عــىل خــالف 
مراكــز البحــوث والدراســات الغربيــة الرثيــة، كــام مــن شــأن التمويــل تحفيــز الباحثــني عــىل إنجــاز 

بحــوث أصيلــة ورصينــة.

تأسيس اتحاد مراكز الدراسات والبحوث العربية يعنى بالقضايا االسرتاتيجية:

ــا الســالم والتنميــة، وتعزيــز التعــاون البحثــي، مــن خــالل إقامــة الفعاليــات  وذلــك خدمــة لقضاي
املشــرتكة، والتبــادل املعــريف، وبنــاء القــدرات، وصــوال إىل رشاكــة وثيقــة وعميقــة، ملواجهــة التحديــات 
التــي تواجــه املنطقــة العربيــة، وتســليط الضــوء عــىل دور مراكــز الفكــر والبحــوث، يف دعــم صناعــة 

القــرار، وتنويــر وتوعيــة الــرأي العــام.

فيــام يخــص مراكــز الدراســات السياســية واالســرتاتيجية يف زمــن األزمــات التــي تعصــف باملنطقــة 
العربيــة ميكــن إيجــاز األدوار املركزيــة ملراكــز الدراســات االســرتاتيجية يف أربــع نقــط أساســية:

• ينبغــي إنجــاز دراســات واقعيــة وقابلــة للتطبيــق (هنــاك دراســات مفيــدة ولكن 
ال يســتطيع صانــع القــرار االســتفادة منهــا، فالعلــم مهــم لكــن األهــم، هــو العلــم 

الــذي يســتفاد منــه)؛

• يف أوقــات األزمــات ليــس هنــاك وقــت، ينبغــي أن تكــون املعلومــات متســارعة 
ومفيــدة ودقيقــة وقابلــة للتطبيــق؛

• عــىل مراكــز الفكــر والبحــوث أن تتعــود عــىل تغيــري أولوياتهــا بشــكل رسيــع 
ومــرن والتعاطــي مــع املواضيــع امللحــة ومواكبــة األحــداث املتســارعة (مشــكلة 
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ــزام بهــا (؛ هــذه املراكــز أنهــا تضــع برامــج ســنوية واضحــة يتعــني االلت

• عــىل مراكــز الفكــر والبحــوث أن تنســج عالقــات وطيــدة مــع صانعــي القــرار 
قبــل األزمــة ألنــه خــالل األزمــة ليــس لصانــع القــرار الوقــت الــكايف لتبنــي هــذه 

العالقــة.

نهايــة، إن تفعيــل الفكــر والرصــد العلمــي واالســترشاف، والعمــل عــىل إعــادة ترتيــب األولويــات 
ــوة  ــاج الق ــبيل إلنت ــو الس ــة ه ــتثامر يف املعرف ــة، واالس ــتقبل بعقالني ــو املس ــر نح ــات والنظ والحاجي

ــة. ــات الخارجي ــري مهــام كانــت العوائــق والتحدي ــدرة عــىل التأث ــة األكــرث ق الفعلي
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      املالحق:

جدول لخريطة توزيع بعض أهم مراكز الدراسات
 السياسية واالسرتاتيجية يف املنطقة العربية



99واقع مراكز البحوث والفكر في املنطقة العربية..االحتياجات، الفعالية واألثر



واقع مراكز البحوث والفكر في املنطقة العربية..االحتياجات، الفعالية واألثر 100

          قائـــــمة املــــراجــــع:

مراجع باللغة العربية

• إبراهيــم الفقــي، التفكــري الســلبي والتفكــري االيجــايب، سلســلة قــوة التفكــري، الرايــة للنــرش، الطبعــة 
الثانيــة، القاهــرة، 2008.

• ســيف الهرمــزي، مقرتبــات القــوة الذكيــة األمريكيــة كآليــة مــن آليــات التغيــري الــدويل « الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة أمنوذجــا «، املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة األوىل ،2016.

• وليــد عبــد الحــي، مدخــل إىل الدراســات املســتقبلية يف العلــوم السياســية، سلســلة الكتــاب العــريب 
الجامعــي التدريــيس يف العلــوم السياســية (عــامن: املركــز العلمــي للدراســات السياســية، 2002(.

املجالت العلمية:

•إدريــس لكرينــي، الدراســات املســتقبلية يف الســياق العــريب، مجلــة الخليــج، العــدد 15083، بتاريــخ: 
04/09/2020

• الحــواس تقيــة، أي مســتقبالت للعــرب؟، مجلــة اســترشاف للدراســات املســتقبلية، الكتــاب الثــاين، 
قطــر، 2017

• إرواء فخــري عبــد اللطيــف، دور مراكــز األبحــاث والفكــر يف صنــع القرار الســيايس ورســم السياســات 
العامــة يف العــراق، املجلــة السياســية والدولية.

• ســامي الخزنــدار، طــارق األســعد، دور مراكــز الفكــر والدراســات يف البحــث العلمــي وصنــع 
السياســات العامــة، مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون، العــدد 6، 2012.

ــهام يف  ــاه اإلس ــا باتج ــبل تطويره ــة وس ــاث العربي ــز األبح ــهواين، مراك ــني الش ــن حس ــم حس • هاش
ــة. ــات اإلقليمي ــز الدراس ــيايس، مرك ــرار الس ــة الق صناع

• خالــد وليــد محمــود، دور مراكــز األبحــاث يف الوطــن العــريب: الواقــع الراهــن ورشوط االنتقــال إىل 
فاعليــة أكــرب، املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات، ينايــر 2013.
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املؤمترات وامللتقيات العلمية:

• حنــان يوســف، مراكــز الفكــر العربيــة والتنميــة املســتدامة – اآلليــات املفهــوم األهــداف، التقريــر 
العلمــي لورشــة العمــل املتخصصــة بشــأن: مراكــز الفكــر العربيــة والتنميــة املســتدامة، األمانــة العامــة 

لجامعــة دول العربيــة –القاهــرة، بتاريــخ 28-29/08/2019.
• محمــد الرشقــاوي، أهميــة مراكــز األبحــاث ودورهــا يف أوقــات األزمــات، نــدوة مــن تنظيــم مركــز 

الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، قطــر ينايــر 2020.

املصادر االلكرتونية:

• أهميــة مراكــز األبحــاث والدراســات وتأثرياتهــا – برنامــج ســيناريوهات. عــىل موقــع الجزيــرة 
04/11/2020 االطــالع  تاريــخ   ،/https://www.aljazeera.net

• تقييــم مركــز الدراســات والبحــوث العربيــة والدوليــة (2018 – 2019)، مركــز اإلمــارات للدراســات 
https://www.ecssr.ae :والبحــوث االســرتاتيجية، يف املوقــع

ــايل ملوقــع  • عبــد الحــق عــزوزي، مراكــز األبحــاث والتأثــري عــىل املجتمــع (2018)، عــىل الرابــط الت
http://www.al-jazirah.com/2015/20150418/ar6.htm .جريــدة الجزيــرة الســعودية

ــة. التحديــات وآفــاق املســتقبل (2018)، مركــز ســمت للدراســات، دراســة  • مراكــز األبحــاث العربي
  https://smtcenter.net .ــز ــع االلكــرتوين للمرك منشــورة عــىل املوق

ــري،  ــود الخط ــدوق األس ــة والصن ــة الدول ــرتاتيجية بوصل ــة االس ــز البحثي ــوع، املراك ــيل املط ــى ع • من
صحيفــة الوطــن عــىل املوقــع االمتحــان https://alwatannews.net/، مــاي 2019.

• نــوف عبــد العزيــز الغامــدي، مراكــز الدراســات االســرتاتيجية واســترشاف املســتقبل (2018)، عــىل 
   https://www.maaal.com/archives/20180710/109682 :الرابــط االلكــرتوين

• ســامل ســاملني النعيمــي ، دور املراكــز البحثيــة يف ادارة األزمــات ، صحيفــة االتحــاد اإلماراتيــة عــىل 
 /https://www.alittihad.ae ،ــرتوين ــع االلك املوق

يف  األمريكيــة  االســرتاتيجية  والدراســات  الفكريــة  الصوامــع  أثــر  أغــوان،  بكــر  بشــار  عــيل   •
https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.as- ــايل ــع الت ــيك، عــىل املوق ــط االســرتاتيجي األمري  التخطي

 p?t=2&aid=388234
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الكتب واألبحاث باللغة األجنبية:

Périodiques :

• Clément Sénéchal, Les Think Tanks : Pour Qui Et Comment ? , Presses Universi-
taires de France, 2011/3 n 47-48.
• Cynthia Ghorra-Gobin, « Le positionnement des think tanks dans l’espace politique 
américain : des lieux de recherche ou d’influence ? » Quaderni, Automne 2009.

Journals :

• Jeremy Sammut, the Role of Think Tanks:  A Reply to the Critics, the Center for 
INDEPENDENT Studies, CIS Occasional Paper 145.

Reports :

•  James G. McGann, 2019 Global Go to think tanks Index report (Philadelphia, PA: 
Think Tanks and Civil Societies Program, 2019).
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الفصل4
الرابع

مراكز الفكر والبحوث يف 
املنطقة العربية بين الواقع 

وحتمية الترشيد 

د. عبد الحق دحمان

محاور الدراسة:

• مــقدمــة
 I- املحور األول: السياق العام للمقاربة.

II- املحــور الثــاين: نظــرة نقديــة لواقــع املراكــز 
العربيــة الفكريــة 

III- املحــور الثالــث: نحــو تفعيــل املراكــز البحثيــة يف 
ــة العربية.  املنطق

•الــخامتة
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نــال موضــوع املراكــز البحثيــة والفكريــة وخاصــة مســألة ترشــيدها مكانــة هامــة ضمــن أدبيــات 
العلــوم السياســة والعلــوم االقتصاديــة حتــى السياســات االجتامعيــة منهــا، عــىل أســاس أن دور هــذه 
ــة  ــع سياســات عام ــة صن ــزة أساســية يف عملي ــح يشــكل ركي ــا الراهــن أصب ــة يف وقتن ــز الفكري املراك
قــادرة عــىل إحــداث عمليــة تنميــة يف مختلــف األصعــدة خصوصــا يف دول الــرشق األوســط. مــن هــذا 
املنطلــق تحــاول الدراســة التعمــق والبحــث يف دراســة واقــع املراكــز البحثيــة يف العــامل العــريب وأهــم 
التحديــات التــي تقــف دون مشــاركة هــذه املراكــز يف عمليــة صنــع السياســيات العامــة وكــذا البحــث 
ــة  ــة بتفعيــل دور وأداءهــا، وهــذا عــرب طــرح تصــور قائــم عــىل توظيــف مقارب عــن الطــرق الكفيل
الحوكمــة يف عمليــة تقويــم أداء املراكــز البحثيــة كرؤيــة تشــاركية متكنهــا مــن االندمــاج الفعــيل يف 

عمليــة صنــع القــرار.

 املراكز الفكرية، التشاركية، الدولة، القطاع الخاص، املجتمع املدين.

The question of think tanks, especially the idea of linking them to global requi-
rements of governance, takes an important position in political sciences as well as 
economic sciences and even the social policies of a country. This topic has been 
studied theoretically and empirically due to its importance to the development 
of societies and its members. Accordingly, this topic deals with think tanks in the 
Arab world between reality and governance requirements.

From this point of view, the study tries to examine deeply and discuss the reality 
of think tanks in the Arab world, and the most important challenges that prevent 
these centers from participating in the process of making public policies, as well as 
the search for ways to activate their role and performance.

 Think tank, participatory approach, state, private sector, civil society.
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مــقــــدمـــــة:

 تنــدرج املراكــز الفكريــة والبحثيــة ضمــن مجمــوع الفواعــل املدنيــة يف عمليــات صنــع السياســات 
العامــة، إال أنــه يف ظــل التغــري املســتمر يف مقتضيــات السياســات الدوليــة والوطنيــة والتحــول الحاصــل 
يف بنيــة املجتمعــات وتعــدد حاجياتهــا، خلــق لهــذه  املراكــز الفكريــة والبحثيــة مجــال وظيفــي حيــوي 
يحــايك دور ووظيفــة الفواعــل الرســمية املنــوط لهــا عمليــة صنــع ورســم  السياســات العامــة ، بنــاء 
عــىل هــذا التصــور شــكل موضــوع املراكــز الفكريــة والبحثيــة مجــاال بحثيــا حــيض باهتــامم متزايــد من 
قبــل املجتمــع البحثــي واملعــريف عــىل أســاس أن أهميــة االتجــاه الوظيفــي للمراكــز البحثية له ســياقات 
فكريــة وإجرائيــة تصــب مبــارشة يف عمليــة ترشــيد وتقويــم أداء صانــع القــرار، خصوصــا وإنهــا تقــدم  
تشــخيصا فعليــا ومفصــال حــول مجمــوع األزمــات والقضايــا عــرب مســاهمتها يف بلــورة وتحديــد اإلطــار 
العــام الخــاص باملشــكلة ، جمــع املعلومــات، تقديــم البدائــل الكفيلــة مبعالجــة القضايــا التــي تعــرتض 
متخــذ وصانــع القــرار. وعــىل هــذا األســاس حــاول العديــد مــن الباحثــني إمــا إبــراز دورهــا والبحــث 
عــن مجمــوع األطــر التــي تحكمهــا أو  تحديــد مكانتهــا وفاعليتهــا يف عمليــة رســم السياســات العامــة 
ــادة مســتوى الكفــاءة والفعاليــة املتعلقــة بأدائهــا، يف  والبحــث عــن الطــرق والتقنيــات الكفيلــة لزي
خضــم هــذا الطــرح أشــار الباحــث أدولــف Rudolf Traub-Merz يف مقالــه املعنــون ب : (هــل نحــن 
ــة هــي رضورة   ــة والبحثي ــز الفكري ــة)  إىل أن املراك ــة والبحثي ــز الفكري ــد مــن املراك بحاجــة إىل املزي
فرضهــا الواقــع املتســم بالتعقيــد والتطــور املســتمر الــذي يشــهده العــامل والحاجــة  املاســة للحكومــات 
لتوفــر ســياقات معرفيــة ومعلوماتيــة متكنهــا مــن مجابهــة مجمــوع القضايــا واإلشــكاالت التــي تعــرتض 
مســار عمليــة التنميــة، ولنفــس الســبب تــرى األمــم املتحــدة أن املراكــز الفكريــة والبحثيــة تشــكل 
 James Mcgann حلقــة الوصــل بــني املعرفــة والقــوة. يف الســياق نفســه يناقــش الباحــث جيمــس
ــات التــي  ــأن مــن بــني أهــم التحدي ــرار حيــث يحاجــج ب ــع الق ــة صن ــة هــذه املراكــز يف عملي أهمي
تقــوض صانــع القــرار هــو عــدم توفــر الحجــم الــكايف مــن املعلومــات حــول جميــع القضايــا السياســية، 
االجتامعيــة واالقتصاديــة لذلــك فــإن تنــوع املراكــز البحثيــة وحجــم املعلومــات التــي توفرهــا مينــح 
صانعــي السياســية العامــة مرونــة أكــرث يف تحديــد البدائــل وترشــيد القــرارات املتخــذة. يعــزز فكــرة 
ــز  ــل املراك ــه ه ــد. Donald E. Abelson   يف كتاب ــث أ.دونال ــه الباح ــب إلي ــا ذه ــرح م ــذا الط ه
الفكريــة مهمــة؟ (Do Think Tanks Matter ?)، حيــث ينظــر إىل املراكــز البحثيــة والفكريــة عــىل 
أنهــا عنــرص أســايس مكــون ملنظــامت املجتمــع املــدين وبالتــايل فــإن املراكــز البحثيــة لهــا القــدرة يف 

اســتخدام مجموعــة واســعة مــن املــوارد للتأثــري عــىل محتــوى ونتائــج السياســة العامــة. 

يف خضــم هــذا التجــاذب املعــريف تتــأىت إشــكالية دراســتنا واملتعلقــة مبكانــة ودور املراكــز البحثيــة 
يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا ، خصوصــا يف الوقــت الــذي  تشــري فيــه معظــم األبحــاث 
والتقاريــر الدوليــة واملتعلقــة بدراســة هــذا املوضــوع أن املراكز الفكريــة واألبحاث  يف املنطقــة العربية 



واقع مراكز البحوث والفكر في املنطقة العربية..االحتياجات، الفعالية واألثر 106

ــط هــرم الســلطة  ــري يف محي ــة األداء والتأث ــد ضعيف ــة تُع ــدول الغربي ــا يف ال ــت بنظريته ــا قورن إذا م
وعمليــات صنــع السياســة العامــة، وعليــه فــإن مســألة تفعيــل دور املراكــز الفكريــة يف الوطــن العــريب 
بــات يشــكل حتميــة ورضورة تقتضيهــا طبيعــة التغــريات السياســية واالقتصاديــة الحاصلــة يف املنطقــة، 

ومــن هــذا املنطلــق  فإشــكالية الدراســة تتمحــور يف التســاؤلني التالــني: 

إىل أي مــدى ميكــن حوكمــة املراكــز الفكريــة يف العــامل العــريب يف ظــل الواقــع الراهــن؟ وكيــف ميكــن 
بنــاء عالقــة تشــاركية بــني املراكــز البحثيــة العربيــة وفواعــل الحكــم الراشــد يف إطــار يضمــن تحقيــق 

اســتقالليتها وزيــادة فاعليتهــا؟

بنــاء عــىل مــا تقــدم تحــاول الدراســة التعمــق والبحــث يف دراســة واقــع املراكــز البحثيــة يف العــامل 
العــريب وأهــم التحديــات التــي تقــف دون مشــاركة هــذه املراكــز يف عمليــة صنــع السياســيات العامــة 
وكــذا البحــث عــن الطــرق الكفيلــة بتفعيــل دور وأداء هــذه األخــرية وهــذا عــرب طــرح تصــور قائــم 
ــا  ــاركية متكنه ــة تش ــة كرؤي ــز البحثي ــم أداء املراك ــة تقوي ــة يف عملي ــة الحوكم ــف مقارب ــىل توظي ع
مــن االندمــاج الفعــيل يف عمليــة صنــع القــرار. عــىل أســاس هــذا الطــرح وقصــد معالجــة إشــكالية 
الدراســة قســمت الدراســة إىل ثــالث محــاور أساســية حيــث حاولنــا يف املحــور األول عــرض الســياق 
العــام للمقاربــة التحليليــة املعتمــدة لفهــم اإلطــار العــام املتعلــق باإلشــكالية حيــز الدراســة خصوصــا 
ــا  ــة، القطــاع الخــاص، املجتمــع املــدين) ، أم ــالث للحكــم الراشــد ( الدول ــق بالفواعــل الث ــام يتعل في
بخصــوص املحــور الثــاين فقــد تناولنــا مــن خاللــه واقــع املراكــز الفكريــة و البحثيــة يف الوطــن العــريب  
قصــد إبــراز جملــة التحديــات والرهانــات التــي تقــف دون مشــاركة هــذه املراكــز يف عمليــة صنــع 
السياســات العامــة، ويف املحــور األخــري حاولــت الدراســة تقديــم ســياق عــام ميكــن مــن خاللــه تفعيــل 

أداء ودور املراكــز البحثيــة يف الوطــن العــريب .
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I:السياق العام للمقاربة: 

1-الدولة:

 يرتبــط ضعــف أداء وفعاليــة مراكــز الفكــر والبحــوث يف بعــض مــن دول العــامل والوطــن العــريب 
باألخــص بالنمــط والســياق العــام الــذي  يجعــل مــن الدولــة هــي الفاعــل الوحيــد املكــون واملنظــم  
لفكــرة  وعمــل مراكــز الفكــر والبحــوث، نتــاج هــذا املســاق انجــر عنــه صعوبــٌة يف تشــكل  ونشــوء 
مراكــز فكريــة وبحثيــة لهــا ارتبــاط قــوي بعمليــة صنــع القــرار خصوصــا فيــام يتعلــق مبســألة جمــع 
املعلومــات وتقديــم البدائــل الكفيلــة مبعالجــة مجمــل القضايــا السياســية، االجتامعيَّــة واالقتصاديَّــة  
وحتــى الثقافيــة منهــا التــي تعــرتض صانــع القــرار، أضــف إىل ذلــك أن الدولــة كفاعــل وحيــد متحكــم 
يف مســار العمليــة السياســية  يجعــل مــن هــذه األخــرية عمليــة غــري مكتملــة ولهــا قصــور واضــح يف 
مجابهــة مختلــف املشــاكل واألزمــات التــي تعــرتض صانــع القــرار، ألن تشــكل الفعــل الســيايس بهــذه 
ــع   ــاج و استشــارة جمي ــم عــىل إدم ــدان منــط التســيري التشــاريك القائ ــي فق ــة يعن ــة والكيفي الطريق
الفواعــل الحقيقيــة ذات العالقــة باملعضلــة واملشــكلة املــراد معالجتهــا، ونتيجــة لذلــك فمــن الواضــح 
أن ينعكــس ذلــك بنحــو ســلبي عــىل أداء املراكــز الفكريــة ودورهــا يف عمليــة صنــع القــرار، ألنهــا ال 
متتلــك االســتقاللية الكافيــة ســواء اإلداريــة أو املاليــة ، وبالتــايل عــدم إمكانيــة خلــق فضــاء وآليــات 
كفيلــة قــادرة عــىل خلــق مجــال للتأثــري عــىل مســتوى  هــرم الســلطة ، هــذا التصــور اإلقصــايئ ملجموع 
الفواعــل األساســية يف عمليــة صنــع السياســات العامــة أثــر عــىل البنيــة الوظيفيــة للمراكــز الفكريــة 
و البحثيــة وهــذا عــرب تحولهــا مــن ســياق وظيفــي استشــاري- تقوميــي  إىل ســياق ومنــط آخــر يرتكــز 
ــة)، و  ــة الفردي ــرة الدول ــع القرار(نظ ــرارات صان ــات وق ــد ملخرج ــر و التأيي ــة التربي ــىل أداء وظيف ع
ــي  ــة الت ــة يف الدَّول اس ــات الحسَّ ــض القطاع ــيري بع ــزيئ أو كيل يف تس ــٌز ج ــه عج ــب عن ــذا ترتَّ كل ه
ــة ملعالجــة مجمــل   ــك املعلومــة والخــربة الكافي ــي متتل ــة  الت ــز البحثي ــا إىل إرشاك املراك ــاج فعلي تحت
املشــاكل واألزمــات. خصوصــا وأن عمليــات التغيــري االجتامعــي واالقتصــادي املســتمرة التــي رافقــت 
تطــور بنيــة الدولــة ووظائفهــا أظهــرت دامئــا مســتوى عجــز مؤسســات الدولــة يف التكيــف مــع جميــع 
القضايــا واألزمــات املســتجدة والراهنــة، لذلــك فــإن املقاربــة التشــاركية مــن هــذا املنظــور تركــز عــىل 
إلزاميــة توســيع مجــال صناعــة القــرار الــذي تحتكــره الدولــة ليشــمل جميــع الفواعــل التــي لهــا عالقــة 
ــة تحقيــق اســتجابة  ــا املطروحــة عــىل مســتوى صناعــة القــرار بغي ــارشة بالقضاي ــارشة أو غــري مب مب
فعليــة لجميــع التغــريات الحاصلــة عــىل مســتوى البيئــة الداخليــة والخارجيــة. مــن جانــب آخــر تتــأىت  
ــي  ــة الت ــز الفكــر والبحــوث يف ســياق التجــارب الدولي ــة ومراك ــني الدول ــة التشــاركية ب فكــرة العالق
تهــدف إىل تعزيــز مكانــة ودور مراكــز الفكــر والبحــوث يف عمليــة صنــع القــرار، خصوصــا وأن هــذه 
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املراكــز أصبحــت تشــكل مرتكــزا ودعامــة لصانــع القــرار يف معظــم الــدول الغربيــة نتيجــة امتالكهــا 
ــدم  ــا  تق ــا املســتعصية، كــام أنه ــع املســتجدات والقضاي ــة للتعامــل م ــات والخــربات الالزم للمعلوم
الخــربة والبدائــل لصانــع القــرار مســتندة يف ذلــك عــىل مواردهــا البرشيــة املكونــة واملؤطــرة خصيصــا 
للتعامــل مــع مجمــوع البيانــات واملعلومــات املتعلقــة مبجمــل القضايــا واملســائل بشــكل يومــي123. 

يف إطــار أكــرث تفصيــال، وقصــد فهــم الــدور املنــوط ملراكــز الفكــر والبحــوث يف إطــار تفاعلهــا مــع 
الدولــة، يــرى أتبــاع املقاربــة التعدديــة أن املراكــز الفكريــة والبحثيــة هــي: « مجموعــة متنوعــة مــن 
املنظــامت التــي تــروج ملصالــح العديــد مــن املجموعــات املتنافســة عــىل وضــع أجنــدات السياســة 
ــة  ــز الفكري ــاهمة  املراك ــإن مس ــايل ف ــة»124 . وبالت ــة العام ــات السياس ــة ملخرج ــر العام ــن األط ضم
والبحثيــة  يف عمليــة رســم السياســية العامــة وفــق هــذا االقرتاب تكــون مبثابــة الحيز الضامــن لعمليتي 
ــة وهــذه املراكــز خصوصــا مــا يتعلــق  املســاومة والتفــاوض التــي تتــم عــىل املســتوى البينــي للدول
بعمليــة صياغــة أجنــدات السياســة العامــة، وعــىل هــذا األســاس يحاجــج أنصــار التيــار التعــددي بــأن 
تفاعــل وارتبــاط مراكــز الفكــر والبحــوث مبحــور العالقــة الــذي تتفاعــل يف خضمــه جميــع الفواعــل 
عامــة واملراكــز الفكريــة والبحثيــة خاصــة مــن شــأنه أن يزيــد مــن مســتوى اســتقالليتها وتأثريهــا عــىل 
صانــع القــرار، خصوصــا وأن هنــاك  متاثــل وظيفــي بــني مراكــز الفكــر والبحــوث  ووظيفــة األحــزاب 
السياســية والنقابــات  فيــام يتعلــق بعمليــة تفكيــك الهيمنــة اإليديولوجيــة والثقافيــة التــي تســعى 
الدولــة إىل فرضهــا، وبالتــايل فــإن مســتوى التفاعــل بــني الفواعــل املدنيــة (مراكــز الفكــر والبحــوث) 
والسياســية ( األحــزاب السياســية) مــن شــأنه أن يحــدد املنظــور الثقــايف واإليديولوجــي املتحكــم يف 
توجهــات املجــال العــام  بالشــكل الــذي  يؤثــر يف قــرارات الســلطة السياســية وكــذا يعطيهــا مكانــة 
ــا يف شــكل مطالــب  ــة وبلورته ــة داخــل املجتمــع خصوصــا يف مجــال تجميــع املشــاكل املجتمعي قوي
سياســية . إضافــة إىل هــذا تعمــل مراكــز الفكــر والبحــوث باعتبارهــا جــزء مكــون ملنظــامت املجتمــع 
املــدين كمســاحات اجتامعيــة يقــوم فيهــا أعضــاء مراكــز الفكــر والبحــوث بتعزيــز شــبكاتهم االجتامعية 
والتعبــري عــن قيمهــم األخالقيــة مــن خــالل النــدوات واملؤمتــرات واألبحــاث التــي يشــارك فيهــا عــدد 
كبــري مــن الجمعيــات الثقافيــة والشــخصيات السياســية الفاعلــة، والتــي بدورهــا ميكــن أن تخلــق قيــم 

ثقافيــة وسياســية مشــرتكة موازيــة أو متحكمــة يف املجــال العــام الــذي تحتكــره الدولــة. 

2-القطاع الخاص:

يف خضــم هــذا الطــرح تعــدُّ املقاربــة القامئــة عــىل فكــرة ربــط القطــاع الخــاص باملراكــز الفكريــة 
والبحثيــة أحــد أهــمِّ اآلليَّــات الكفيلــة بتشــجيع وتفعيــل دور املراكــز الفكريــة والبحثيــة يف عمليــة 
123 -  Colin S. Gray، »Think Tanks’ and Public Policy«، International Journal، Vol. 33, No. 1, Opinion and Policy )Winter, 1977/1978(, p.181.
124-  John. Mclevey, “Think tanks, funding, and the politics of policy knowledge in Canada”, Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie, 
vol. 51, no 1, 2014, p. 57.
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صنــع القــرار، وعــىل هــذا األســاس فــإن محــور العالقــة البينيــة لهاذيــن الفاعلــني ليــس وليــد اللحظــة 
بــل هــو نتــاج لصــريورة تاريخيــة ســايرت مجمــل التحــوالت االقتصاديــة العامليــة،  ففــي أوائــل القــرن 
العرشيــن تبلــورت فكــرة إنشــاء مراكــز الفكــر والبحــوث كآليــة متكــن  كبــار رجــال األعــامل والنخــب 
املكونــة مــن االقتصاديــني البارزيــن واإلحصائيــني وعلــامء السياســة وغريهــم مــن خلــق مجــال وســاطة 
بينهــم وبــني الحكومــة يتــم مــن خاللــه االســتفادة مــن مجمــوع الخــربات العلميــة والعمليــة القــادرة 
عــىل التأثــري يف قضايــا السياســة العامــة وكــذا مناقشــة األفــكار وتبــادل الخــربات مــع صانــع القــرار125. 

يف مســاق هــذا الطــرح وعــىل اعتبــار أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة متثــل منوذجــا رائــدا وحاضنــة  
كــربى للمراكــز الفكريــة والبحثيــة يف العــامل، بــات مــن الــرضوري فهــم  أهــم الســياقات والتحــوالت 
التــي انبثقــت منهــا فكــرة املراكــز البحثيــة يف هــذا البلــد قصــد فهــم العالقــة بــني القطــاع الخــاص 
وهــذه املراكــز، فعــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، نجــد أن فكــرة إنشــاء املراكــز الفكريــة كانــت وليــدة 
رجــال األعــامل، ففــي ســنة 1916 قــام «روبــرت بروكينغــز» يف الواليــات األمريكيــة املتحــدة (واحــًدا 
 the Institute for) مــن مجموعــة مــن رجــال األعــامل األثريــاء) بتأســيس معهــد األبحــاث الحكوميــة
  “Brookings“  والــذي أصبــح يُعــرف فيــام بعــد باســم معهــد بروكينغــز ،(Government Research
نتيجــة اعتقــاده بــأن  مراكــز الفكــر والبحــوث ميكــن أن تســاهم  يف وضــع سياســات حكوميــة مــن 
شــأنها أن توقــف الــرصاع املتصاعــد بــني الطبقــات واألحــزاب وأيًضــا تحقيــق فكــرة الســالم العاملــي. 
ــدرو كارنيجــي» بتأســيس مؤسســة كارنيجــي  ــام رجــل األعــامل «أن ــوال ق ــج واملن وعــىل نفــس النه
بيئــة  خلــق  قصــد   (the Carnegie Endowment for International Peace) الــدويل  للســالم 
متكــن صانــع القــرار مــن االســتفادة مــن جملــة األفــكار والبدائــل التــي يطرحهــا ويقدمهــا الباحثــني 
ــح  ــة الصال ــة يف خدم ــدم إضاف ــن أن تق ــاالت ميك ــربات يف مج ــاب الخ ــني وأصح ــاتذة الجامع واألس
ــة يف ظــل انعــدام وشــح  ــل املراكــز البحثي ــع مصــادر متوي العــام126 عــىل مســتوى آخــر وقصــد تنوي
مصــادر التمويــل الحكومــي يف العديــد مــن الــدول  تلجــأ العديــد مــن مراكــز الفكــر إىل خلــق بدائــل 
للتمويــل قامئــة عــىل فكــرة تكويــن عالقــات مــع كبــار رجــال األعــامل ومؤسســات القطــاع الخــاص 
قصــد زيــادة وتحســني أدائهــا وفعاليتهــا، لكــن عــىل الرغــم مــن أن عالقــة القطــاع الخــاص باملراكــز 
البحثيــة  مــن حيــث الشــكل تبــدو فكــرة منوذجيــة قــادرة عــىل بعــث وتنميــة العديــد مــن املراكــز 
الفكريــة خصوصــا يف دول تعــاين مــن شــح التمويــل، إال أن االعتــامد عــىل القطــاع الخــاص كمصــدر 
وحيــد للتمويــل ميكــن أن يــرضب مصداقيــة التقاريــر واألبحــاث الصــادرة  عــن هــذه املراكــز ، لذلــك  
ــة تتعامــل مــع القطــاع  ــا صفــة املصداقي ــدة التــي تُنســب له نجــد أن معظــم مراكــز األبحــاث الرائ
ــاركية  ــة التش ــرة املقارب ــت فك ــة تح ــالث املنضوي ــل الث ــن الفواع ــن ضم ــارك م ــل مش ــاص كفاع الخ

(الدولــة- القطــاع الخــاص- املجتمــع املــدين). 

125-Donald E .Abelson, “Do think tanks matter? Assessing the impact of public policy institutes”, McGill-Queen’s Press-MQUP, 2018. P.03.
126-John B. Judis, “The credible think tank is dead”, New Republic, vol. 5, 2017, https://newrepublic.com/article/144818/credible-think-tank-dead
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يف الســياق نفســه،  تقــدم التجربــة األملانيــة منوذجــا آخــر عــن فكــرة الدعــم املختلــط الــذي يجمــع 
ــا، حيــث توجــد حــوايل  ــة والقطــاع الخــاص يف عمليــة دعــم  املراكــز البحثيــة يف أملاني مــا بــني الدول
%23 مــن املراكــز البحثيــة مدعومــة مــن طــرف الدولــة - القطــاع الخــاص، و25 % تتلقــى دعمهــا مــن 
القطــاع الخــاص فقــط فعــىل ســبيل املثــال يعــد معهــد البحــوث االجتامعيــة واالقتصاديــة يف مؤسســة 
(HansBöckler) مــن بــني أهــم املراكــز البحثيــة  املؤثــرة يف عمليــة صنــع السياســات العامــة وخاصــة 
ذات العالقــة باملجــال االقتصــادي ألنــه مركــز أبحــاث تابــع التحــاد النقابــات العامليــة و أداة تدريــب 

مهمــة لألكادمييــني والناشــطني السياســيني يف املســتقبل. 

يف إطــار موحــد، قــام اتحــاد الصناعــة األملانيــة بتوســيع وحــدة البحــث الخاصــة مــن خــالل إنشــاء 
ــادي  ــاث اقتص ــد أبح ــرب معه ــاث (Institute of German Industry-Cologne) 127، كأك ــز أبح مرك
ــال  ــط املج ــة ورب ــاريع االقتصادي ــرة املش ــة فك ــه تنمي ــا هدف ــاص يف أملاني ــاع الخ ــن القط ــول م مم
ــة  ــز الفكري ــط املراك ــول إن رب ــم طرحــه، ميكــن الق ــا ت ــي بالقطــاع االقتصــادي. مــن خــالل م البحث
مبؤسســات القطــاع الخــاص ميكــن أن يحقــق توازنــا وظيفيــا يف معالجــة مختلــف معالجــة القضايــا التي 

مــن شــأنها أن تحقــق النمــو والتنميــة يف أي بلــد.

3-المجتمع المدني:

ــع  ــام الواق ــي تشــكل املجــال الع ــا عــن املؤسســات واملنظــامت الت  يعــرب املجتمــع املــدين  عموم
بــني الدولــة واملجتمــع وعــىل هــذا األســاس فهــو يشــكل حلقــة وصــل ميكــن مــن خاللهــا  تجســيد 
وطــرح جميــع الــرؤى التوافقيــة التــي مــن شــأنها تحقيــق اندمــاج اجتامعــي يوفــق بــني سياســات 
Grams- (الدولــة ومجمــوع التصــورات املجتمعيــة، يف صــوب هــذا الطــرح  يــرى املفكــر أ- غرامــيش 

ci) أن طبيعــة العالقــة  بــني الدولــة واملجتمــع املــدين هــي عالقــة  تشــابكية ومتشــعبة، وأن  الدولــة 
باعتبارهــا مؤسســة بريوقراطيــة، سياســية وقانونيــة  اســتطاعت أن تحافــظ عــىل هيمنتهــا عــرب توظيفها 
ــكيل  ــة يف تش ــة الدول ــىل فرداني ــم ع ــدي القائ ــور التقلي ــذا التص ــن ه ــرشوع،  لك ــادي امل ــراه امل لإلك
ــدأ بالتغــري  ــة املعــارصة، ألن هــذا النمــط ب ــة وظائــف الدول ــع طبيع ــامىش م الفعــل الســيايس ال يت
مــع زيــادة أثــر التحديــث  الحاصــل عــىل مســتوى البنيــة االجتامعيــة والتغــري الحاصــل عــىل مســتوى 
النســق الســيايس واالقتصــادي للبيئــة الداخليــة والخارجيــة خصوصــا يف أوائــل القــرن العرشيــن، لذلــك 
أدرك «غرامــيش» أن الدولــة يف ســياقها الراهــن واملعــارص بحاجــة إىل تحقيــق الهيمنــة السياســية مــن 
خــالل وســائل أخــرى بديلــة عــن فكــرة اســتخدام العنــف واإلكــراه املــادي، وحســب منظــوره  أنــه 
ميكــن تحقيــق ذلــك عــرب بنــاء توافــق يف اآلراء يتــم مــن خــالل دمــج مختلــف املؤسســات الخاصــة، 

مثــل األحــزاب السياســية والنــوادي والنقابــات والــرشكات يف عمليــة صنــع القــرار128. 
127  - Martin .Thunert, “Think tanks in Germany: Their resources, strategies and potential”,Zeitschrift für Politikberatung, vol. 1, no 1, 2008, p.p ,38.41.
128  - Amon. Barros & Scott. Taylor, “Think tanks, business and civil society: The ethics of promoting pro-corporate ideologies”, Journal of business ethics, 
vol. 162, no 3, 2020, p.507.
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 اســتنادا إىل هــذا الطــرح، أبــَرَز العديــد مــن خــرباء األعــامل والحكومــات واملنظَّــامت الدَّوليــة أهميَّة 
الــدور والوظيفــة التــي تلعبهــا مؤسســات ومنظــامت املجتمــع املــدين كفاعــل رئيــيس يف عمليــة تفعيــل 
ســات املجتمــع املــدين خصوصــاً يف الــدُّول الغربيــة، ســاهمت  ياســات العامَّــة، عــىل أســاس أن مؤسَّ السِّ
ــا حلقــة الوصــل بــني القاعــدة والهــرم129.  ــار أنه ــة عــىل اعتب ــٍة مــن التَّنمي يف تحقيــق معــدَّالٍت عالي
ياســات االقتصاديَّــة واالجتامعيَّــة، ســواء  يف الســياق نفســه،  يُضفــي القطــاع الثَّالــث قيمــًة كبــريًة للسِّ
كرشيــٍك رســمي أو مــن خــالل التَّعــاون يف شــكٍل غــري رســمي، والتــي مــن خاللهــا اســتطاع املجتمــع 
املــدين أن يوفِّــر بيئــًة خصبــة لألعــامل التِّجاريــة والتَّنمويــة املســاعدة يف نــرش الحلــول املكمِّلــة ملصالــح 
القطــاع الخــاص أو التــي تتــامىش معهــا عــرب اســتغالل مجالــه الوظيفــي يف عملية إيجــاد حلــول مبَتكرة 
قــادرة عــىل تقويــض جملــة التحديَّــات املجتمعيَّــة واالقتصاديَّــة، وبنــاء عــىل هــذا التصــور يقــوم صانــع 
ياســة العامَّــة بغيــة تخطيــط  القــرار يف العديــد مــن الــدُّول بــإدراج املجتمــع املــدين يف عمليَّــة صنــع السِّ
وبنــاء سياســاٍت تتــامىش واملصالــح العامَّــة130، ألن املجتمــع املــدين يعــرب ســلوكيا وتنظيميــا مــن خــالل 
ــذا  ــام وك ــاء الع ــز الفض ــم يف حي ــي تت ــكار الت ــات واألف ــوع النقاش ــن مجم ــه ع ــاته وتنظيامت مؤسس

طموحــات وآراء مختلــف املجموعــات االجتامعيــة املكونــة لهــذا الفضــاء العــام .   

ــة  ــة والتاريخي ــوع التمخضــات الناتجــة عــن الســياقات الفكري ــرى أن مجم ــذا املنظــور، ن ــن ه م
ــث، كــام خلقــت لفكــرة املجتمــع املــدين  ــا الحدي ــة مبفهومه ــاج فكــرة الدول ــادة إنت ســاهمت يف إع
ــة تحــدد مــن خاللهــا وظائــف  ــة أو ضدي ــه أن يبنــي عالقــة توافقي مجــاال عامــا يســتطيع مــن خالل
ــا يعكــس  ــزا معرفي ــة باعتبارهــا حي ــز البحثي ــة املراك ــق بوظيف ــام يتعل ــة خصوصــا في ــة الحديث الدول
العديــد مــن التوجهــات الفكريــة التــي ينضــوي تحتهــا عمــل العديــد مــن مؤسســات املجتمــع املــدين. 
بنــاء عليــه، يــرى العديــد مــن علــامء السياســة أن املراكــز الفكريــة والبحثيــة هــي املفتــاح الفعــيل 
لفهــم العالقــة الحاصلــة بــني فواعــل صنــع السياســة، ليــس هــذا فحســب بــل تســاهم أيضــا يف تحليــل 
التفاعــل املعقــد للسياســة واالقتصــاد واأليديولوجيــا واألخــالق وهــو مــا يؤهلهــا للتدخــل يف عمليــة 
ــا  ــات والقضاي ــة األزم ــة ملعالج ــل املمكن ــرح البدائ ــذا ط ــة، وك ــات العام ــل السياس ــة وتحلي مناقش

ــتعصية131. املس

129  - حمزة عبد القادر، سياسة التشغيل في الجزائر بين التطبيقات العالمية والمتطلبات العالمية، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية ، جامعة الجزائر3، يناير 2020، ص.269.
130 - World Economic Forum, The future role of civil society, world scenario series, January 2013, p.11.
131  - Amon Barros & Scott Taylor, Op.cit, p.507.
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II- نظرة نقدية لواقع املراكز الفكرية العربية

تعــد فكــرة املراكــز الفكريــة والبحثيــة حديثــة النشــأة يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا 
ــة عــىل وجــه الخصــوص، إذ أن نشــأتها  ــات املتحــدة األمريكي ــة عامــة والوالي ــدول الغربي ــة بال مقارن
ــا  ــي تبنته ــة التحديــث الت ــد مــن العوامــل ولعــل أبرزهــا هــو عملي ــة للعدي ــاج ومحصل جــاءت كنت
العديــد مــن الــدول العربيــة بعــد اســتقاللها، وكذلــك رغبــة صانــع القــرار ولــو شــكليا محــاكاة البيئــة 
الغربيــة التــي تشــجع فكــرة البحــث العلمــي والتســويق ملجتمــع معــريف قائــم عــىل عــامل األفــكار، كل 
هــذا تولــد عنــه زيــادًة يف حجــم اإلنتــاج املعــريف وبــروز طبقــة ونخبــة مثقفــة جديــدة تهتــم مبناقشــة  
القضايــا واملشــاكل االجتامعيــة والسياســية التــي تواجــه البيئــة الداخليــة والخارجيــة ملجتمعــات الرشق 
األوســط ، خصوصــا يف املجــاالت األكادمييــة والبحــوث الجامعيــة ومختلــف النــدوات الفكريــة محاولــة 
بذلــك نقــل مســتويات النقــاش والبحــث مــن جانبــه العلمــي والبحثــي إىل مســتويات ســلوكية مؤثــرة 
يف دائــرة صنــع القــرار، فعــيل ســبيل املثــال نجــد أن مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســرتاتيجية 
اســتطاع  إىل حــد مــا أن يقــدم الدعــم لصانــع القــرار يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة  مــن خــالل توفــريه 
للدعــم االستشــاري واملعلومــايت، وكــذا تســخري أبحــاث املركــز ملعالجــة العديــد مــن القضايــا املتعلقــة 
بالسياســة العامــة ، يف حــني نجــد أن مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســرتاتيجية يف جمهوريــة 
مــرص العربيــة باعتبــاره أقــدم املراكــز الفكريــة يف املنطقــة العربيــة أن يحتــل املرتبــة 59 عامليــا (مــن 
غــري مراكــز الفكــر األمريكيــة) واملرتبــة 32 يف قامئــة أحســن املراكــز العامليــة يف مجــال الدفــاع واألمــن 
ــة 132. كل هــذا  ــا الدولي ــة والقضاي ــز يف مجــال السياســة الخارجي ــة 35  كأهــم  مرك ــي، واملرتب القوم
يعــرب عــىل أن املركــز لــه عالقــة وطيــدة لعمليــة صنــع واتخــاذ القــرار يف مــرص خصوصــا يف املســائل 
املتعلقــة باألمــن والسياســة الخارجيــة.  وعــىل نحــو مامثــل، اســتطاعت العديــد مــن املراكــز الفكريــة 
عــىل شــاكلة (مركــز الخليــج لألبحــاث، املعهــد العــريب للتخطيــط، ومركــز الجزيــرة للدراســات وغريهــا) 
ــة  ــا املتعلق ــة وتوصياته ــا البحثي ــا وأفكاره ــات ندواته ــع مخرج ــج أن ترف ــة الخلي ــا يف منطق خصوص
باملســائل الشــائكة وقضايــا األمــن والطاقــة إىل مســتوى هــرم الســلطة وصانــع القــرار يف بلدانهــم 133. 

 يف خضــم هــذا الطــرح حــاول الباحــث «هنــد عقيــل امليــزر» يف مقالــه املســمى «مراكــز البحــوث 
االجتامعيــة العربيــة: اإلســهامات والتحديــات « أن يــرشح بعضــا مــن الــدور واألثــر املتعلــق باملراكــز 
الفكريــة التــي تحتضنهــا منطقــة الــرشق الوســط وشــامل أفريقيــا مــن خــالل تصنيفهــا وإبــراز أهميتها 

ووظيفتهــا يف املنطقــة العربيــة. 

132  - James G. McGann, 2019 Global Go to Think Tank Index Report, University of Pennsylvania, 2020, p.p.70-135.
133 - سلمان شيخ، مراكز الفكر منفعة عامة للمجتمع، الدوحة: مركز بروكنجز، إبريل 2014، على الموقع:

https://www.brookings.edu/ar/opinions 



113واقع مراكز البحوث والفكر في املنطقة العربية..االحتياجات، الفعالية واألثر

ــر  ــز مــع ذك ــة مــن هــذه املراك ــا حــرص مجموعــة معين ــي حاولن اســتنادا إىل هــذا املعطــى البحث
ــايل: ــة كــام هــو موضــح يف الجــدول الت ــة العربي ــوع املنطق ــا الجغــرايف عــىل رب توزيعه

الجدول 1: بعض أهم املراكز البحثية يف الوطن العريب.134 

ــة  ــدة  يف املنطق ــر املتواج ــز الفك ــم املراك ــظ أن معظ ــر  يالح ــابق الذك ــدول الس ــالل الج ــن خ م
ــي،  حيــث أن فكــرة تقســيم العمــل  ــة  تتشــابه مــن حيــث أدائهــا الوظيفــي وإطارهــا البحث العربي
والتخصــص الوظيفــي يف دراســة ظاهــرة واحــدة يــكاد يكــون منعدمــا يف أجنــدة هــذه املراكــز، بحيــث 
أن أبحاثهــا  ودراســاتها تركــز عــىل  جميــع الظواهــر السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة وغريهــا مــن 
املجــاالت األخــرى، دون التخصــص والتعمــق  يف دراســة مجــال واحــد أو مجالــني متقاربــني،  وهــذا مــا 
أفقــد بعــض املراكــز الفكريــة يف الوطــن العــريب الدقــة والتعمــق  يف معالجــة القضايــا البحثيــة وخاصــة 
الحساســة منهــا ، والتــي يســعى دامئــا صانــع القــرار فيهــا إىل معرفــة حيثياتهــا وحــدود تأثريهــا مبزيــد 

مــن التفصيــل والتعمــق.

 عمومــا، تواجــه املراكــز الفكريــة يف املنطقــة العربيــة العديــد مــن التحديــات التــي تحــول بينهــا 
وبــني تجســيد أدائهــا الوظيفــي وتطورهــا املؤسســايت، ولعــل أبــرز هــذه التحديــات هــي بيئــة وطبيعــة بعــض 
ــد مــن الحكومــات  ــة وأثرهــا عــىل تطــور املجــال البحثــي والفكــري،  حيــث أن العدي األنظمــة السياســية  يف املنطقــة العربي
ــه  ــة بحت ــة بنظــرة ومنطلقــات أمني ــة والسياســية وحتــى اإلقليمي ــا املجتمعي ــج القضاي ــة مازالــت إىل حــد الســاعة تعال العربي
ــة،   ــز الفكري ــن املراك ــد م ــة العدي ــح لوظيف ــض رصي ــه تقوي ــج عن ــا نت ــو م ــية»، وه ــة البوليس ــح «الدول ــرف مبصطل ــا يع أو م

134-المصدر: هند عقيل الميزر، مراكز البحوث االجتماعية العربية« اإلسهامات والتحديات«: دراسة استطالعية، جامعة السلطان قابوس، ص61.
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ألن صانــع القــرار الســيايس يف هــذه األنظمــة  بــدل أن يعتمــد عــىل مراكــز الفكــر والبحــث ملعالجــة 
ــة  ــه األمني ــىل أجهزت ــا ع ــد أساس ــو يعتم ــة، فه ــة أو االقتصادي ــية واالجتامعي ــا السياس ــض القضاي بع
واالســتخباراتية يف جلــب املعلومــة وتحليلهــا، بــل أكــرث مــن ذلــك، فقــد تحــول الجهــاز االســتخبارايت 
إىل أحــد  الفواعــل الرئيســية يف عمليــة صنــع القــرار وتوجيــه سياســات الدولــة الداخليــة والخارجيــة . 

إن عمليــة فــرض إجــراءات بريوقراطيــة معقــدة فيــام يخــص الحصــول عــىل معلومــات متكــن املراكــز 
ــور األداء  ــف دون تط ــي تق ــات الت ــم العقب ــد أه ــكل أح ــة، يش ــا البحثي ــن أداء وظيفته ــة م البحثي
الوظيفــي ملختلــف املراكــز الفكريــة يف الوطــن العــريب،  ألن  منــاخ البحــث العلمــي عمومــا  يحتــاج إىل 
مجــال عــام  يشــجع  الحريــة األكادمييــة  ويتقبــل أطروحــات جميــع التيــارات الفكريــة، وكــذا توفــري 
حريــة الوصــول إىل املعلومــة وتداولهــا بالشــكل الــذي يعــزز مناقشــة البدائــل والسياســيات املطروحــة 
عــىل  مســتوى صنــع القــرار الســيايس، وليــس قمــع األفــكار وتجريــم تــداول املعلومــة بحجــة املســاس 

بأمــن والوحــدة الوطنيــة للــدول 135. 

يف طــرح  آخــر، شــكلت مســألة التمويــل أحــد أهــم التحديــات التــي واجهــت املراكــز الفكريــة يف 
الوطــن العــريب، حيــث تعتــرب الدولــة ولحــد الســاعة هــي الفاعــل األســايس يف عمليــة متويــل العديــد 
ــا  ــل خصوص ــذا التموي ــات ه ــن إيجابي ــم م ــىل الرغ ــة، فع ــة العربي ــة يف املنطق ــز الفكري ــن املراك م
يف  دعــم عمليــة  اســتمرار نشــاط هــذه املراكــز، إال أنــه يكتنــف يف طياتــه العديــد مــن الســلبيات 
ألن مجــرد انتقــاد الطــرف املمــول (الدولــة) يعنــي بالــرضورة نهايــة وظيفــة هــذه املراكــز، وبالتــايل 
ــا، كــام  ــدة ملرشوعيته ــز أصبحــت عــىل املحــك وفاق ــر الصــادرة عــن هــذه املراك ــة التقاري فمصداقي
أن فكــرة متويــل الدولــة  دون مشــاركة واضحــة للقطــاع الخــاص حــول وظيفــة العديــد مــن املراكــز 
الفكريــة إىل أداة  ووســيلة تربيريــة  يف يــد صانــع  القــرار يف هــذه األنظمــة، ويف الســياق نفســه، فعــىل 
الرغــم مــن وجــود قطــاع خــاص ضخــم ناشــط عــىل مســتوى منطقــة الــرشق األوســط، وخصوصــا دول 
الخليــج، إال أن نســبة مســاهمة هــذا األخــري يف عمليــة متويــل املراكــز الفكريــة تــكاد تكــون محصــورة 
يف عــدد معــني مــن املراكــز الفكريــة الناشــطة عــىل الســاحة السياســية، االقتصاديــة أو الفكريــة، رمبــا  
يعــود الســبب يف ذلــك إىل عــدم وجــود آليــات تنســيقية تضمــن فكــرة التفاعــل بــني القطــاع الخــاص 
وهــذه املراكــز، أو إىل تخــوف وتحفــظ  صانــع القــرار مــن تأثــري هــذا التمويــل عــىل أمــن واســتقرار 

األنظمــة السياســية يف هــذه املنطقــة.

يف ســياق آخــر وحســب توصيــف العديــد مــن الدراســات واألبحــاث املتعلقــة بدراســة دور املراكــز 
ــة  ــز ضعيــف مقارن ــني أن أداء هــذه املراك ــة، تب ــة العربي ــرار يف املنطق ــع الق ــة صن ــة يف عملي الفكري

135  -  يوسف عنتار، »حاجة المغرب إلى مراكز الدراسات االستراتيجية لتطوير أدائه في السياسة الخارجية: قراءة في الدواعي والعوائق«، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد21 
، شتاء2009، ص.138.
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باملراكــز البحثيــة الغربيــة، بســبب  أن معظــم املراكــز الفكريــة يف منطقتنــا العربيــة  تفتقــد إىل  فكــرة 
املأسســة وقــدرة التكيــف الوظيفــي والــذي مــن دونهــام ال ميكــن لهــذه املراكــز أن تحقــق االســتقاللية 
وأن  تخلــق وظائــف جديــدة تحســن مــن مســتوى آدائهــا وتكســبها تأييــد الفواعــل األخــرى بالشــكل 
ــة  ــة العام ــع السياس ــات صن ــة يف عملي ــة وحقيقي ــورة فعلي ــاركة بص ــن املش ــا م ــا فعلي ــذي ميكنه ال
ــة  ــات املادي ــة البحــث العلمــي تفتقــد إىل مجمــوع اإلمكان ــك، أن بيئ ــرار، أضــف إىل ذل وترشــيد الق
والبرشيــة املتاحــة للبحــث العلمــي والتــي تعتــرب ركيــزة أساســية لعمــل هــذه املراكــز وهــذا مــا نتــج 
ــز يف ترشــيد  ــة مشــاركة هــذه املراك ــرار وكيفي ــع الق ــني صان ــامل ب ــة واضحــة املع ــدام عالق ــه  انع عن

وصنــع السياســات 136.

ــر األخــري الصــادر عــن جامعــة بانســلفانيا لســنة 2019 املتعلــق  ومــن جانــب كمــي يشــري التقري
ــا  ــة الدني ــة يف منطقــة الــرشق األوســط احتلــت املرتب ــة يف العــامل، أن املراكــز الفكري باملراكــز الفكري
مــن حيــث العــدد فحســب التقريــر املشــار إليــه يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا مبــا فيهــا 
إيــران وتركيــا والكيــان اإلرسائيــيل، تحتضــن هــذه املنطقــة 507 مركــز فكــري مــن مجمــوع 8248 مركــز 

فكــري موجــود يف العــامل موزعــة عــىل الشــكل التــايل137:  

الجدول 2: توزيع املراكز الفكرية يف الوطن العريب حسب الدولة138.

يف الســياق نفســه، وضــع نفــس التقريــر ترتيبــا إقليميــا (Ranking) ألهــم مراكــز الفكــر والبحــوث 
الناشــطة يف منطقــة الــرشق األوســط، وعــىل أســاس أن موضوعنــا متعلــق باملنطقــة العربيــة ســنحاول 
مــن خــالل الجــدول املبــني أدنــاه عــرض ألهــم مراكــز الفكــر والبحــوث يف املنطقــة العربيــة حســب 

مــا جــاء يف تقريــر ســنة 2019.

136  -  خالد وليد محمود، مراكز البحث العلمي في الوطن العربي: اإلطار المفاهيمي-األدوار-التحديات-المستقبل، ط1، بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات،2013، ص.115.
137  -   James G. McGann, Op.cit,  p.41.
138-  Source:  University of Pennsylvania ,2019 Global Go To Think Tank Index Report, p.45.
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الجدول 3: ألهم مراكز الفكر والبحوث يف املنطقة العربية139

139-Source:  University of Pennsylvania ,2019 Global Go To Think Tank Index Report, p.p.109.112.
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مــن خــالل اإلحصائيــات واألرقــام املقدمــة، يالحــظ ضعــف عمليــة خلــق مراكــز الفكــر والبحــوث 
ــذه  ــوث يف ه ــر والبح ــز الفك ــة ملراك ــة حاضن ــرث دول ــث أن أك ــة، حي ــة العربي ــارها يف املنطق وانتش
ــة  ــز فكري ــز فكــري، حــازت 10 مراك ــة بعــدد ال يتجــاوز 39 مرك ــة املرصي ــة كانــت الجمهوري املنطق
منهــا عــىل ترتيــب مهــم يف املنطقــة العربيــة، لهــذا، مــن الواضــح أن ينعكــس هــذا النقــص املســجل 
يف املنطقــة العربيــة عــىل أداء ووظيفــة هــذه املراكــز، بحيــث أنهــا ال تســتطيع البحــث أو التخصــص 
يف جميــع القضايــا الراهنــة التــي متــس واقــع شــعوب املنطقــة، خصوصــا وأن بيئــة الــرشق األوســط يف 
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وقتنــا الراهــن تعيــش أزمــات عــىل جميــع األصعــدة والتــي تحتــاج فعليــا إىل زيــادة يف حجــم املراكــز 
الفكريــة لعــرض اقرتاحــات وتوصيــات وبدائــل متكــن صانــع القــرار مــن حــل هــذه األزمــات.

  III- نحو تفعيل املراكز البحثية يف املنطقة العربية. 

قصــد تفعيــل دور املراكــز الفكريــة العربيــة، يركــز العديــد مــن الفاعلــني والباحثــني عــىل مســألة 
تحســني وتغيــري بيئــة النظــام الســيايس العــريب ألن البيئــة االســتبدادية ال تدعــم  فكــرة قيــام مراكــز 
بحثيــة  مســتقلة، بــل تنتــج لنــا مراكــز ُمسيســة تخــدم إيديولوجيــات هــذه األنظمــة، فعــىل الرغــم 
مــن أحقيــة هــذا الطــرح يف جانبــه الفكــري واإلجــرايئ، إال أن املقاربــة التــي تركــز عليهــا هــذه الدراســة 
ــذا  ــة وك ــذه األنظم ــود يف ه ــة املوج ــة الدميقراطي ــتوى املامرس ــع مس ــف م ــة التكي ــث يف كيفي تبح
التعامــل والتعايــش مــع الوضــع القائــم بالشــكل الــذي يحســن أداء وفعاليــة هــذه املراكــز ويخلــق 
مســتوى ونطــاق أوســع للعمــل الدميقراطــي مُيكــن مــن إحــداث  تغيــري ســلس يف طبيعــة  األنظمــة 
ــة يف  ــز البحثي ــل املراك ــإن تفعي ــور ف ــذا التص ــىل ه ــاء ع ــط، بن ــرشق األوس ــة ال ــية يف منطق السياس

ــيض محدديــن رئيســيني: ــا يقت املنطقــة العربيــة يف اعتقادن

1-محدد العالقة التشاركية في التمويل:

ــم وترشــيد السياســات  ــق بتقوي ــا أهــداف تتعل ــي له ــز الفكــر والبحــث الت ــك مراك ــا متتل ــا م غالب
العامــة، مجتمعــا معرفيــا مســتهدفا يخضــع ألفكارهــا ورســائلها، وعــىل هــذا األســاس توظــف مراكــز 
الفكــر أبحاثهــا ودراســاتها وكــذا تقديــم االستشــارات أو إقنــاع املســؤولني عــىل املســتوى الحكومــي 
ــرأي يف املجتمــع)  أو املرشعــني عــىل مســتوى الربملــان، وكــذا عامــة النــاس (عــرب االســتعانة بقــادة ال
كوســيلة لتوســيع مجــال نشــاطها وزيــادة مســتويات تأثريهــا عــىل الجهــات الرســمية وغــري الرســمية. 
انطالقــا مــن هــذا التصــور، تعــد عمليــة التنســيق والتفاعــل مــع جميــع األطــراف، ســواء مــع الحكومــة 
أو مؤسســات القطــاع الخــاص ورجــال األعــامل وكــذا مجمــوع املنظــامت املدنيــة التــي تتقاســم معهــا 
نفــس التوجــه واألفــكار أحــد أهــم الوســائل التــي ميكــن أن تســتغلها املراكــز الفكريــة والبحثيــة يف 
الوطــن العــريب يف عمليــة تنويــع مصــادر متويلهــا، وهــذا قصــد زيــادة حجــم اســتقاللية ومصداقيــة 
التحليــالت واألبحــاث التــي تصــدر عنهــا، ألنــه ال ميكــن ألي مؤسســة فكريــة لديهــا عالقــة مــع ممــول 
وفاعــل واحــد أن تنتــج تحليــًال موضوعيًــا بســبب تعرضهــا إىل ضغوطــات وأجنــدة هــذا املمــول الفردي 
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والوحيــد ، لهــذا الســبب ميكــن القــول أن املقاربــة التشــاركية  التــي تجمــع كل مــن الدولــة والقطــاع 
الخــاص واملراكــز الفكــري يف إطــار حاضنــة واحــدة هدفهــا خلــق مجــال وبيئــة تنمويــة يف املنطقــة 
العربيــة، أصبحــت اليــوم تشــكل أحــد أهــم اآلليــات التــي ميكــن مــن خاللهــا كــرس هيمنــة الســلطة 

عــىل    املراكــز الفكريــة يف الوطــن العــريب.

2-محدد التفاعل البيني والوظيفي:

إن املنظــور املؤســيس والوظيفــي املحــدد لعمــل ووظيفــة أي مؤسســة عــىل مســتوى بيئتهــا الداخلية 
ــة،   ــغله أي مؤسس ــذي تش ــي ال ــز الوظيف ــيس  والحي ــار املؤس ــربى لإلط ــة ك ــويل أهمي ــة ي أو الخارجي
لذلــك فــإن تجســيد الرشاكــة و التفاعــل بــني  املراكــز الفكريــة العربيــة مــن جهــة، والقطــاع الخــاص 
والدولــة مــن جهــة أخــرى، ســيعطي دفعــا قويــا لتحســني األداء الوظيفــي لهــذه املراكــز، عــىل اعتبــار 
أن الدولــة يف األنظمــة السياســية العربيــة هــي الفاعــل األســايس يف محــور هــذه العالقــة، خصوصــا 
وأنهــا هــي املســؤولة املحــددة واملوجهــة للسياســات التعليميــة والتكوينيــة التــي لهــا دخــل مبــارش 
يف تكويــن العنــرص البــرشي الــذي ترتكــز عليــه معظــم املراكــز الفكريــة الناشــطة يف املنطقــة العربيــة،  
لذلــك فــإن محــور دعــم املراكــز العربيــة ميكــن أن يتشــكل يف منطــني أساســني : أولهــام هــي عالقــة 
ــة  ــة الالزم ــوارد البرشي ــرية امل ــذه األخ ــر ه ــث توف ــايل، حي ــم الع ــات التعلي ــة مبؤسس ــز الفكري املراك
لعمــل املراكــز الفكريــة والبحثيــة ، وثانيهــام هــو العالقــة التفاعليــة  التــي تجمــع وظيفــة  املراكــز 
الفكريــة مــع مؤسســات القطــاع الخــاص والدولــة يف عمليــة  تحديــد االحتياجــات املجتمعيــة وترجمــة 

نواتجهــا إىل سياســات عامــة مفيــدة .

ــة، بحيــث  ــة يف املنطقــة العربي مــن هــذا املنظــور، ميكــن ترشــيد األداء الوظيفــي للمراكــز البحثي
تصبــح هــذه املراكــز مبثابــة الوســيط بــني الدولــة والقطــاع الخــاص خصوصــا يف مجــال إعــداد التقاريــر 
والدراســات وإقامــة الحــوارات التــي تنصــب عــىل تحليــل الواقــع وتقــدم الــرؤى املســتقبلية والخطــط 
االســترشافية وفــق معطيــات تتوافــق ومخرجــات مؤسســات التعليــم العــايل األكادمييــة واألطروحــات 

الواقعيــة التــي يتبنهــا املجــال الوظيفــي للقطــاع الخــاص . 

أمــا عــىل مســتوى منظــامت املجتمــع املــدين وقصــد زيــادة فاعليــة األداء الوظيفــي للمراكــز الفكرية 
يف الوطــن  العــريب، ينبغــي نقــل مســتوى التفاعــل املحــيل إىل إطــار خارجــي عــرب تشــبيك العالقــات مع 
مجمــوع  الفواعــل و املنظــامت الدوليــة غــري الربحيــة املانحــة يف إطــار ال ميــس بالثوابــت والوحــدة 
الوطنيــة، ألن فكــرة التشــبيك الــدويل تعتــرب اليــوم أحــد أهــم اآلليــات املســتخدمة يف عمليــة تفعيــل 
املراكــز الفكريــة والبحثيــة عــىل أســاس أن التعامــل مــع هــذه املنظــامت الدوليــة غــري الربحيــة ينجــم 
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عنــه تخصــص وظيفــي وبحثــي أكــرث يف معالجــة القضايــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، العدالــة، الشــغل 
ــة السياســية  ــة يف إطــار مقــارن شــبيه بالبيئ ــخ...، وكــذا التعــرف ونقــل التجــارب الدولي ــة ال والبطال
ــر  ــز الفك ــني مراك ــدويل ب ــبيك ال ــة التش ــإن عملي ــذا، ف ــة إىل ه ــتها، إضاف ــراد دراس ــة امل واالجتامعي
ــن  ــا م ــرب ميكنه ــص أك ــة وتخص ــا فعالي ــيتيح له ــة س ــامت الدولي ــف املنظ ــة ومختل ــوث العربي والبح
عمليــة تحقيــق األهــداف املرجــوة  وهــذا مــن خــالل احتكاكهــا ونقلهــا  ملجمــوع األســاليب واألدوات 
التــي تعتمــد عليهــا معظــم املنظــامت الدوليــة ومراكــز الفكــر العامليــة مثــل (محــاكاة عمليــات صنــع 
القــرار، استشــارة الخــرباء، القيــام بــدورات  التدريــب التفاعليــة مــع املســؤولني املنتخبــني املحليــني، 
ــرة  ــام أن فك ــا)، ك ــة وغريه ــة املحلي ــري الحكومي ــامت غ ــاء املنظ ــة، وأعض ــة املدني ــي الخدم وموظف
التشــبيك ســتعزز الوظيفــة التواصليــة عــرب زيــادة ظهورهــا اإلعالمــي مــن خــالل نقــل رســائل مراكــز 
ــذي يتــم عــىل مســتويات محــدودة  ــة مــن مســتوى  االتصــال األكادميــي ال الفكــر والبحــوث العربي
وقطريــة إىل مســتويات أكــرث تأثــريا تــزاوج مــا بــني االتصــال  األكادميــي واالتصــال اإلعالمــي  الــذي ميس 
مختلــف رشائــح املجتمــع ، لهــذا نســتنتج أن كل هــذه األطــر  قــادرة عــىل خلــق أداء وظيفــي متميــز 

ملراكــز الفكــر والبحــوث يف املنطقــة العربيــة . 
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وختاما،

نستشــف مــام تقــدم، أنــه مــن حيــث املامرســة والتنظــري ميكــن أن تخلــق املقاربــة التشــاركية يف 
ســياق فواعــل الحكــم الراشــد إطــارا يكفــل املزاوجــة بــني عمليتــي اإلنتــاج الفكــري والبحثــي الخاصــة 
ــاع  ــات القط ــة وطموح ــورات الدول ــن تص ــة ع ــة املنبثق ــة الفعلي ــال املامرس ــة ومج ــز الفكري باملراك
ــة  ــق التنمي ــارات تحقي ــترشاف ومس ــال االس ــني مج ــوة ب ــم اله ــص حج ــذي يقل ــكل ال ــاص بالش الخ

ــة. ــدول العربي املتخــذة يف ال

ــة  ــق مقارب ــة وف ــع السياســة العام ــة صن ــة كفاعــل أســايس يف عملي ــز الفكري كــام أن إدراج املراك
تشــاركية مينــح صانــع السياســة العامــة بدائــل أكــرث يف معالجــة األزمــات التــي تعــرتض صانــع القــرار، 
ــربات  ــن مســتوى الخ ــد م ــة يزي ــل الحوكم ــة ولفواع ــز الفكري ــي للمراك ــل البين ــذا التفاع ــام أن ه ك
الواقعيــة ملراكــز الفكــر العربيــة، وكــذا تعاملهــا مــع جملــة املشــاكل املجتمعيــة مــام يضفــي تخصصــا 

أكــرث يف أدائهــا الوظيفــي.

إن املقاربــة التشــاركية قــادرة عــىل تفعيــل دور املراكــز الفكريــة العربيــة يف ظــل التحديــات التــي 
تعــوق مســار تطورهــا وتجديدهــا، فعــىل مســتوى الهرمــي للســلطة يحقــق التفاعــل بــني القطــاع 
ــة  ــذي يحــول البيئ ــع القــرار بالشــكل ال ــرا عــىل صان ــة إطــارا ضاغطــا ومؤث الخــاص واملراكــز الفكري
االســتبدادية التــي ال متنــح اســتقاللية أكــرث لعمــل املراكــز الفكريــة إىل بيئــة أكــرث مرونــة تتقبــل فكــرة 

العمــل التشــاريك الــذي ينصــب يف خدمــة املجتمــع.
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ساهم يف تأليف هذه الدراسة

ــوم  ــوراه يف العل ــهادة الدكت ــىل ش ــة ع ــة، حاصل ــة جزائري ــرودي، كاتب ــدة ط • د. لين
السياســية والعالقــات الدوليــة/ تخصــص دراســات أمنيــة دوليــة مــن جامعــة الجزائــر03. 
ــري  ــل لتفس ــوان: مدخ ــرر بعن ــطنبول ملق ــا بإس ــرشق أكادميي ــة ال ــارضة مبنص ــتاذة مح أس
التحــول الدميقراطــي. فائــزة بجائــزة الدكتــور مهاتــري محمــد_ الجائــزة التشــجيعية 
للباحثات_(الــدورة الثالثــة) ألحســن بحــث علمــي (مباليزيــا) ببحــث تحــت عنــوان: تأثــري 
الوبــاء العاملــي COVID-19 عــىل هيــاكل الســلطة القامئــة يف النظــام الــدويل، باإلضافــة 
ــاب نــرش  ــا كت ــني األدب والسياســة، كان آخره ــة) ب ــاً (طبعــات ورقي إىل تأليــف 11 كتاب
ــة  ــاكات الصهيوني ــة يف االنته ــوين: دراس ــايل الصهي ــخ اإلمربي ــوان: التاري ــنة 2021 بعن س
للمســجد األقــىص املبــارك (تواريــخ لــن تُجهضهــا الذاكرة).وآخــر مقــال نــرش ســنة 2021 
ــة يف  ــوب: دراس ــل“ الالمكت ــتور ”إرسائي ــوان: (دس ــت عن ــريب، تح ــتقبل الع ــة املس مبجل

ــة السياســية). ــاد الديني األبع

• د. ســمر ســحقي، حاصلــة عــىل شــهادة الدكتــوراه يف العلــوم السياســية والعالقــات 
ــدة  ــتاذة متعاق ــر 3 وأس ــة الجزائ ــن جامع ــة م ــة دولي ــات أمني ــص دراس ــة، تخص الدولي
بكليــة العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة. مؤلفــة كتابــني حــول: املصلحــة الوطنيــة 
يف السياســة الخارجيــة األمريكيــة تجــاه إرسائيــل إدارة دونالــد ترامــب منوذجــا الصــادر 
عــن املكتــب العــريب للمعــارف القاهــرة 2020. وكتــاب مدخــل للدراســات االســرتاتيجية 
ــىل  ــة ع ــر 2021. حاصل ــرش الجزائ ــا دوك للن ــن دار ألف ــادر ع ــة الص ــات الدولي يف العالق
ــيايس  ــث س ــل بح ــة ألفض ــات التوثيقي ــدس للدراس ــت املق ــز بي ــن مرك ــزة األوىل ع الجائ
2019. مؤلفــة للعديــد مــن املقــاالت األكادمييــة املنشــورة يف مجــالت دوليــة، ومشــاركة 
يف العديــد مــن امللتقيــات الدوليــة والوطنيــة. مرتجمــة للعديــد مــن الدراســات الدوليــة 

الصــادرة عــن املراكــز األمريكيــة.
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•عبــد الحــق دحــامن ، يشــغل منصــب مســؤول الوحــدة السياســية يف مركــز املجــدد 
للبحــوث والدراســات، وهــو حاصــل عىل شــهادة الدكتــوراه يف العلوم السياســية والعالقات 
الدوليــة بجامعــة الجزائــر ٠٣، ويعــد دكتــوراه اخــرى فاالقتصــاد الســيايس للرشق األوســط 
بجامعــة مرمرة-تركيــا، يرتكــز مجــال بحثــه عــىل مواضيــع الحوكمــة واالقتصــاد الســيايس، 

وكــذا الديناميــات السياســية واألمنيــة يف دول الــرشق االوســط وشــامل إفريقيــا.

•اســامعيل الــرزاوي، باحــث بقســم الدكتــوراه، تخصــص العالقــات الدوليــة، جامعــة 
ــانية:  ــاث اإلنس ــات واألبح ــدى للدراس ــز م ــو مبرك ــدين، عض ــاط، م ــس الرب ــد الخام محم
الــدار البيضــاء، املغــرب، عضــو مبركــز الشــباب العــريب، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، لــه 
ــع  ــاريب والتوجــه املغــريب نحــو تنوي ــاج املغ ــة: «إشــكالية االندم ــدة مســاهامت علمي ع
الــرشاكات»، «العالقــات العربيــة الصينيــة عــىل ضــوء وثيقــة سياســة الصــني تجــاه 
الــدول العربيــة «، «االســتثامر الصينــي باملغــرب»، «النظــام الــدويل مــا بعــد كورونــا: أيــة 
ــاق»، «املســألة  ســيناريوهات؟؟؟ «، «التمكــني الســيايس للمــرأة باملغــرب ‹ الواقــع واآلف
الحقوقيــة يف النمــوذج التنمــوي الجديــد»، «محــددات السياســة الخارجيــة الصينيــة تجــاه 

ــة» وأبحــاث أخــرى... املنطقــة املغاربي

ــية  ــوم السياس ــوراه يف العل ــهادة الدكت ــىل ش ــل ع ــال ، متحص ــادق حج ــور ص •دكت
ــة  ــة باملنطق ــورات املتعلق ــن املنش ــد م ــه العدي ــر، لدي ــة الجزائ ــن جامع ــات م والعالق
العربيــة والدولــة الليبيــة، أهمهــا كتــاب حــول إشــكالية بنــاء الدولــة الليبيــة منــذ عــام 

ــة.  ــة والدولي ــات الوطني ــن امللتقي ــد م ــارك يف العدي ــام ش 1951، ك




