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ــي تتجــىل باألســاس يف  ــا مــن داخــل املعهــد العــريب للبحــوث والسياســات، والت ــروم تحقيقه ــي ن ــا باألهــداف الت التزام
تكويــن قــدرات املراكــز الفكريــة األعضــاء وغــري األعضــاء بتطويــر قدراتهــم وتوســيع معارفهــم وخرباتهــم عــىل مجموعــة 
مــن املســتويات، بهــدف تكويــن أطــر فعالــة ومســاهمة يف بنــاء وتنميــة منطقتنــا العربيــة والســمو بهــا ألعــىل مســتويات 
النــامء واالســتقاللية، تــم تنظيــم برنامــج تدريبــي حــول آليــات تســيري مراكــز الفكــر والبحــوث، يف الفــرتة املمتــدة مــا بــني 16 
9 مــن فرباير/شــباط 2022، لفائــدة ممثــيل مراكــز الفكــر باملنطقــة العربيــة وكــذا املؤسســات الفكريــة  يناير/كانــون الثــاين إىل 

الناشــئة.
ســهر عــىل تأطــري هــذا الربنامــج التدريبــي ثلــة مــن الباحثــني/ث ممثــيل املجتمــع املــدين بالعــامل العــريب، عــن طريــق 
جلســات تدريبيــة تضــم محــاور عــدة تخــص كيفيــة تســيري وتدبــري مراكــز الفكــر بصفــة عاملــة، كــام تخلــل هــذه الجلســات 
ــرب  ــرص واملغ ــة م ــة العربي ــر باملنطق ــز الفك ــيل مراك ــن ممث ــض م ــا بع ــات أرشف عليه ــن الحواري ــة م ــة مجموع التدريبي
واألردن واليمــن...، إلغنــاء هــذه الجلســات وتقاســم خربتهــم امليدانيــة والبحثيــة، كــام تــم الخــروج مبجموعــة مــن املخرجــات 

والتوصيــات خــالل هــذا التدريــب.
تنــاول هــذا الربنامــج التدريبــي مثــان جلســات رئيســية امتــدت عــىل مــدى أربعــة أســابيع؛ مبعــدل جلســتني لــكل أســبوع، 

وضمــت محــاور متنوعــة وغنيــة باملناقشــات وتقاســم الخــربات والتجــارب.

- خلفية حول املراكز البحثية والفكرية 
  العالقات الخارجية مع مختلف األطراف

  تطوير تصور بحثي اسرتاتيجي للمركز البحثي والفكري 
  اإلدارة العملياتية واليومية للمركز البحثي والفكري
  املوارد البرشية والتنظيمية للمركز البحثي والفكري

  اإلدارة واملوارد املالية
  اإلطار القانوين للمركز البحثي والفكري
  اإلدارة العامة للمركز البحثي والفكري

بهــدف العمــل عــىل تطويــر وتجويــد مهــارات وقــدرات منظــامت املجتمــع املــدين؛ اســتهدفت هــذه الــدورة التكوينيــة 
 48 ــب  ــن هــذا التدري ــتفاد م ــث اس ــريب، حي ــف دول الوطــن الع ــدين مبختل ــيل منظــامت املجتمــع امل ــن ممث ــة م مجموع
مشــارك ومشــاركة، ميثلــون غالبيــة مراكــز بحثيــة وفكريــة تشــتغل يف مجــاالت مختلفــة، ثــم باحثــني أكادمييــني مــن جامعــات 
مــن مختلــف دول العــامل العــريب، مــرص، فلســطني، ســوريا، تونــس، موريتانيــا، اليمــن، الجزائــر، العــراق، الســودان واملغــرب. 

تــقــديــم
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الجلسة األولى:

خلفية حول مراكز الفكر والبحوث 

ــات  ــي «آلي ــج التدريب  أرشف عــىل أوىل الحصــص للربنام
ــر  ــراس جاب ــتاذ ف ــوث» ، األس ــر والبح ــز الفك ــيري مراك تس
رئيــس مجلــس إدارة املعهــد العــريب للبحــوث والسياســات 
ــة  ــات االجتامعي ــد السياس ــس يف مرص ــث مؤس ــواة، باح ن
واالقتصاديــة بفلســطني، متيــزت بعــرض تصــور شــامل حــول 
ــاءة  ــد الكف ــة تعتم ــة فكري ــا منص ــر باعتباره ــز الفك مراك
والخــربة يف اإلنتــاج املعــريف وكــذا دورهــا الفعــال يف التأثــري 
عــىل عمليــة صناعــة القــرار وكــذا مجــال إعــداد السياســات، 
ــي تختلــف مــن حيــث مجــال االشــتغال  ــز الت هــذه املراك

ــة.  ــة واملعرفي ــات الفكري ــذا التوجه التخصصــات وك
وتنقســم هــذه املراكــز الفكريــة يف املنطقــة العربيــة 
لعــدة أنــواع، فمنهــا مــا هــو حكومــي أو دويل تســهر عــىل 
متويــل أنشــطته الحكومــات مبختلــف أجهزتهــا إلنتــاج 
ــة  ــة األكادميي ــا املراكــز الجامعي األبحــاث والدراســات، ومنه
والتــي تنشــأ ضمــن فضــاء الجامعــات والتــي يســهر عــىل 
املراكــز  ثــم  والطلبــة،  الجامعيــون  األســاتذة  أنشــطتها 
الحزبيــة القريبــة مــن الفاعلــني السياســيني ذوي أيدولوجيــة 
ــاص ذات  ــاع الخ ــة للقط ــز تابع ــم مراك ــة، ث ــة معين حزبي
ــة  ــدة تخــدم القطــاع الخــاص، ثــم مراكــز غــري حكومي أجن
تابعــة للمجتمــع املــدين، مراكــز بحثيــة محايــدة تهتــم 
ــتقلني يف  ــني مس ــا باحث ــرشف عليه ــة، ي ــا املجتمعي بالقضاي
مجــاالت مختلفــة. كــام تــم إلقــاء الضــوء مــن خــالل هــذه 
ــية  ــرشوط األساس ــل وال ــم املراح ــة إىل أه ــة التدريبي الورش

ــري.  ــز فك ــاء مرك ــة إنش لعملي
ــة لتأســيس مركــز فكــري،  ومــن أهــم الخطــوات العملي

ــي  ــيل، الوطن ــتويني املح ــىل املس ــح ع ــة املس ــى عملي تبق
ــز  ــع والتمي ــوات األوىل للتموق ــم الخط ــن أه ــي م واإلقليم
ــات  ــىل البيان ــالع ع ــالل االط ــن خ ــة م ــاحة الفكري يف الس
الرســمية وغــري الرســمية، وذلــك مــن خــالل تحديــد مجــال 
ــي  ــة الت ــات الفكري ــوال لإلنتاج ــز وص ــك املراك ــتغال تل اش
ــد  ــد بع ــدد وتحدي ــرايف مح ــاق جغ ــل نط ــا داخ ــوم به تق
ذلــك النواقــص عــىل هــذا املســتوى. لتــأيت بعــد ذلــك عملية 
تحديــد أهــداف املركــز والرســالة والرؤيــة املركزيــة للمركــز، 
يف هــذه النقطــة، عــىل األهــداف أن تكــون مرتبطــة ارتبــاط 
ــة  ــاج املعرف ــري وإنت ــي والفك ــار البحث ــا باإلط ــق دامئ وثي
ــامىش  ــح يت ــكل واض ــا بش ــه، وصياغته ــروج عن ــدم الخ وع
مــع رســالة املركــز، كــام أن تحقيــق الرؤيــة مرتبط باألســاس 

ــز. باألهــداف الكــربى للمرك
 كــام تــم الوقــوف خــالل هــذه الورشــة عــىل أهــم 
مكونــات والعنــارص امللموســة وغــري امللموســة إلنشــاء 
عنــرص  العنــارص،  هــذه  أهــم  وتتقــدم  بحثــي،  مركــز 
ــة  ــة التنظيمي ــم الهيكل ــوين، ث ــجيل القان ــيس أو التس التأس
ــة،  ــايس) للمؤسس ــام األس ــيل والنظ ــام الداخ ــد النظ (تحدي
ــاث  ــق أبح ــامد فري ــة باعت ــوارد البرشي ــرص امل ــة لعن إضاف
ــان،  ــرق واللج ــيم الف ــذي، تقس ــم تنفي ــم طاق ــص ث متخص
طاقــم إداري متمكــن والطاقــم املكلــف باإلعــالم والتواصــل، 
ــوع. كــام عــىل  ــة ومصادرهــا املتن ــم عنــرص املــوارد املالي ث
ــداد ووضــع  ــة بإع ــون مقرتن ــارص أن تك ــذه العن ــع ه جمي
خطــة عمــل اســرتاتيجية محــددة زمنيــا وواضحــة، لتنفيــذ 

ــطرة. ــداف املس األه
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الجلسة  الثانية:

العالقات الخارجية مع أهم األطراف

أرشف عــىل تأطــري هــذه الجلســة األســتاذ جــامل محمــد 
ــوث  ــريب للبح ــد الع ــس إدارة املعه ــو مجل ــب، عض الخطي
للدراســات  البديــل  مركــز  ومديــر  نــواة  والسياســات 
واالبحــاث بــاألردن، إىل جانــب الســيد ســامل قبيــالت، رئيــس 

ــامن. ــان ع ــوق اإلنس ــامن لحق ــدى ع منت
الفكــر  مراكــز  أهميــة  إىل  خاللهــا  اإلشــارة،  متــت 
عــن  القــرار  صنــاع  عــىل  التأثــري  عمليــة  يف  والبحــوث 
ــة ملعالجــة  ــة والحيادي طريــق تقديــم الدراســات املوضوعي
ــة  ــرح مجموع ــم ط ــام ت ــة، ك ــا املجتمعي ــف القضاي مختل
مــن البدائــل والســيناريوهات املمكنــة لقويــة وتعزيــز 
العالقــات الخارجيــة بــني مراكــز الفكــر والبحــوث مــع 
مختلــف األطــراف كالحكومــات وصنــاع القــرار كذلــك مــع 
اإلعــالم والتواصــل، ثــم الجمهــور والجهــات املانحــة وتقديــم 
مشــاريع تخــدم أجنــدة املانــح وكــذا أهــداف املركــز لجلــب 
متويــالت والبحــث عــن املصالــح املشــرتكة بــني املمــول 
ومراكــز البحــوث، وكــذا املراكــز البحثيــة املامثلــة، ثــم 
كيفيــة تعزيــز الثقــة بــني مراكــز الفكــر وهــذه املؤسســات. 
فبالنســبة للعالقــة بــني الجهــاز اإلعالمــي ومراكــز الفكــر، 
ــه  ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــرا لل ــة، نظ ــة األهمي ــة يف غاي عالق
ــه  ــز، أبحاث ــج ألنشــطة املرك ــة يف الرتوي املؤسســات اإلعالمي
ــرب  ــز ع ــت للمرك ــور الف ــامن حض ــة وض ــه الفكري وإنتاجات

ــة. ــمعية والبرصي ــكالها الس ــف أش ــالم مبختل ــائل اإلع وس
 كــام تــم الوقــوف عــىل كيفيــة تعزيــز التعــاون والتواصل 
والتشــابك بــني املؤسســات اإلعالميــة والبحثيــة ملــا ميثالنــه 
مــن رشاكــة اســرتاتيجية لبنــاء جيــل جديــد مــن الفاعلــني، 

وذلــك عــن طريــق البحــث عــن أرضيــة مشــرتكة للتصــدي 
وتقديــم  نــرش  الجهــود  وتظافــر  املجتمعيــة  لألزمــات 
املعلومــة واإلحصائيــات الدقيقــة، والتعريــف بالقضايــا 
للنهــوض  الحكومــات  جانــب  إىل  والخارجيــة  الداخليــة 
بالواقــع االقتصــادي واالجتامعــي، هــذا مــن جانــب، ومــن 
ــة  ــر وتقوي ــر يف تطوي ــز الفك جانــب اخــر، مســاهمة مراك
دور اإلعــالم واالرتقــاء باملحتــوى اإلعالمــي. كــام تــم الوقوف 
كذلــك عــىل أهــم التحديــات التــي تواجــه القطــاع البحثــي 
ــي تتجــىل باألســاس يف ضعــف الدراســات  ــي، والت واإلعالم

ــي. ــب اإلعالم ــة يف الجان املتخصص
ــات  ــىل مؤسس ــني، فع ــع املانح ــة م ــبة للعالق ــا بالنس أم
الفكــر والبحــوث بــذل مجهــود كبــري يف التقــرب واالنفتــاح 
ــة  ــواء الخارجي ــة س ــات املانح ــىل املؤسس ــري ع ــكل كب بش
ــامت  ــع املنظ ــاركة م ــور واملش ــك بالحض ــة، وذل أو الخاص
الدوليــة يف فعالياتهــا ودعوتهــا كذلــك للمشــاركة يف فعاليــة 
للتعريــف  املانــح  مــع  جيــدة  عالقــة  وتكويــن  املركــز 

ــي. ــز البحث ــية للمرك ــدرات املؤسس بالق
تفاعــل  خــالل  مــن  الجلســة  هــذه  خلصــت  وقــد 
مراكــز  بعــض  تجــارب  مجموعــة  بالوقــوف   الحضــور 
ــرص  ــة كم ــة العربي ــن املنطق ــدد م ــوث يف ع ــر والبح الفك
واألردن واليمــن واملغــرب عــىل طــرح مختلــف التحديــات 
واملعوقــات وأهــم اإلكراهــات التــي تواجههــا بهــذا الصــدد، 
كإشــكالية الثقــة بــني مراكــز الفكــر والبحــوث والجمهــور 
مــن املجتمــع، وكســب تأييــد املجتمــع عــن طريــق اإلقنــاع 
بالتغيــري، كذلــك مســألة ضعــف التعاطــي مــع املعلومــات  
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والحصــول عليهــا، ضعــف العالقــة مــع منظــامت املجتمــع 
املــدين والقطــاع الخــاص والتــي قــد تعــزو أساســا لغيــاب 
الشــفافية يف التعامــل مــع صناعــة السياســات وتفــادي 
املحاســبة والضغــط أحيانــا، إضافــة إىل صعوبــة إيجــاد 
مانحــني تتــامىش أجندتهــم السياســية مــع أهــداف املركــز.
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الجلسة الثالثة:

كيفية تطوير تصور بحثي استراتيجي للمركز الفكري

أرشف عــىل تأطــري هــذه الورشــة ذ. املختــار بنعبــدالوي، 
ــاء،  ــدار البيض ــاين، ال ــن الث ــة الحس ــفة بجامع ــتاذ الفلس أس
ــة  ــد الســالك، أســتاذ بجامع ــدي ول ــور دي ــب الدكت إىل جان
نواكشــوط، والرئيــس املؤســس للمركــز املغــاريب للدراســات 
ــز  ــام  للمرك ــور ع ــرض تص ــزت بع ــد متي ــرتاتيجية، وق االس
ــال مــن  ــة عــىل مســتوى ع ــة فكري ــاره حلق الفكــري باعتب
ــة  ــة خاص ــل مؤسس ــي داخ ــكل جامع ــط بش ــاءة تنش الكف
وهــذه املؤسســات عــرب عمليــة التوثيــق تشــكل بنــكا 
التــي  واإلجــراءات  واإلحصائيــات  والتوصيــات  لألفــكار 
بانخــراط  للمجتمعــات  الجيــدة  الحكامــة  يف  تســاهم 
مجموعــة مــن الباحثــني ضمــن فــرق متعــددة للعمــل 
ــورة  ــة بص ــداف معين ــق أه ــة لتحقي ــاريع فكري ــىل مش ع
تجعــل هــذا العمــل يتســم باملوضوعيــة والعلميــة والقــدرة 
ــا  ــض القضاي ــول لبع ــات وحل ــارج وتوصي ــم مخ ــىل تقدي ع
واألزمــات، وهــي توصيــات توجــه يف الغالــب للقطــاع العــام 

ــرتكة. ــة املش ــة العام ــار املصلح ــاص يف إط والخ
متــت اإلشــارة خــالل هــذه الجلســة ألهــم مــا مييــز مراكــز 
الفكــر والبحــوث عــن باقــي املؤسســات األخــرى كفضــاءات 
البحــث الجامعيــة، باعتبارهــا مراكــز تعمــل عىل بيــع الخربة، 
ــادرة، أو  ــاء عــىل طلــب أو مب يف مجــاالت بحــث معينــة بن
العالقــات العامــة، فرغــم حضــور الطابــع األكادميــي يف 
ــي  ــل األكادمي ــلوب العم ــن أس ــف ع ــا تختل ــا، إال أنه عمله
االهتاممــات  يف  تنــوع  بوجــود  الجامعــات،  يف  املتواجــد 
واالختصاصــات، االقتصــاد وعلــم االجتــامع، إدارة األزمــات... 
ــور  ــة  بحض ــات حواري ــدوات وجلس ــد ن ــق عق ــن طري ع

مدبــري الشــأن العــام، ثــم الحضــور الدائــم ملمثــيل القطــاع 
ــذي يســاهم بشــكل مــن األشــكال يف احتضــان  الخــاص ال
أنشــطة هــذه املراكــز عــن طريــق التمويــل، إضافــة للبعــد 
التواصــيل، ثــم املطالبــة بإحــداث األثــر الــذي يقتــيض 
إرشاك قــدر كبــري مــن الفاعلــني للســعي للتأثــري بأكــرب قــدر 
ــز العالقــة باإلعــالم بشــكل  ممكن،هــذا باإلضافــة إىل تعزي
كبــري لنقــل املعلومــة ونرشهــا عــىل أوســع نطــاق ممكــن. 
ــز الفكــر والبحــوث أيضــا هــو  ــز مراك ــا ميي ولعــل أهــم م
ــرشف  ــي ت ــات الت ــتباقي للدراس ــترشايف واالس ــع االس الطاب
عليهــا والتــي تخضــع بدورهــا للتقييــم تحــت إرشاف لجــان 
علميــة خاصــة، مــن خالل افــرتاض ســيناريوهات مســتقبلية 
لتفــادي األزمــات وتدبريهــا بشــكل اســتباقي لتخفيــف 
األثــر، إضافــة إىل تقديــم توصيــات وبدائــل وحلــول عمليــة 

بشــأنها.
ــات  ــات والتحدي ــم الصعوب ــك أه ــرح كذل ــم ط ــام ت ك
التــي قــد تعرقــل ســري مراكــز الفكــر، ولعــل أهمهــا مــا هــو 
مرتبــط بإشــكالية االحتضــان والتمويــل، وكيــف يؤثــر هــذا 
األخــري عــىل التوجهــات واملوضوعيــة واالســتقاللية النســبية 
للمركــز الفكــري وماهــي املعادلــة التــي متكــن مــن خلــق 
ــة  ــز، إضاف ــة مــع كال الطرفــني املمــول واملرك ــة متوازن عالق
إىل ضعــف التواصــل والتنســيق مــع صنــاع القــرار، والتــي 
ــع  ــة، تقاط ــاءة والظرفي ــق الكف ــن طري ــا ع ــن تحقيقه ميك

املصالــح ثــم التفــاوض املتــوازن بشــأنها.
وقــد وصــل الدكتــور املختــار يف ختــام مداخلتــه إىل 
طــرح كيفيــة بنــاء وبلــورة تصــور ذهنــي للمركــز الفكــري، 
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ــة  ــادرة خاص ــا ملب ــأيت نتاج ــيل ي ــور داخ ــن تص ــا م انطالق
ــي  ــق خارج ــن منطل ــها أو م ــة نفس ــن املؤسس ــة م منبثق
عــرب خلــق حــوار مــع الــرشكاء. ويقتــيض بنــاء هــذا التصــور 
مجموعــة مــن املراحــل بدايــة بعصــف ذهنــي وعقــد لقــاء 
ات مــع كل األطــراف الحاملــة للمــرشوع واملتدخلــني فيــه 
ــددة  ــري مح ــي أويل مبعاي ــور مرجع ــار وتص ــتخراج إط الس
(الدقــة والوضــوح، الواقعيــة، أن يكــون قابــل للقيــاس 
املــوارد  توفــري  محــدد،  زمنــي  حيــز  داخــل  وللتحقــق 
البرشيــة واملاديــة...)، للخــروج أخــريا مبــرشوع متكامــل 

ــز. ــالة املرك ــع ورس ــات الواق ــع متطلب ــجم م وينس
ويف حواريــة تخللــت هــذه الورشــة، عــرض الدكتــور 
ــة مــن خــالل املركــز املغــاريب  ــة حي ــدي الســالك، تجرب دي
ــورات  ــرض التص 2008، بع ــنة  ــس س ــذي تأس ــا ال مبوريتاني
ــي  ــات الت ــم التحدي ــراز أه ــز وإب ــذا املرك ــرتاتيجية له االس

ــه.  تواجه
يشــتغل املركــز املغــاريب عــىل مجموعــة مــن القضايا ذات 
ــة،  ــري املنظم ــرة غ ــاب، الهج ــرتاتيجي، كاإلره ــع االس الطاب
ــم  ــج عمــل تدع ــق برام ــة واملخــدرات...، عــن طري الجرمي
البحــث العلمــي باعتبــاره املعيــار األمثــل لتحقيــق التنميــة، 
ــزز  ــي تع ــا الت ــال الدميوقراطــي، والقضاي ــا االنتق ــم قضاي ث
االندمــاج املغــاريب، والحــوار الدائــم مــع النخــب السياســية 
مبختلــف أشــكالها واملعارضــة وتقاســم مخرجاتــه عــرب 
مختلــف وســائل االعــالم الســمعي والبــرصي، كذلــك إبــراز 
أهميــة العمــل عــىل بنــاء رشاكات مــع املحيــط الخارجــي. 
وقــد طــرح د. ديــدي الســالك كذلــك مجموعــة مــن 
التحديــات التــي قــد تعرقــل ســري املركــز الفكــري، فإضافــة 
لضعــف التمويــل وغيــاب الحاضنــة السياســية واملؤسســية 
ــدم  ــي وع ــث العلم ــىل البح ــال ع ــف اإلقب ــة، وضع للدول
ــود  ــدم وج ــاب أو ع ــك غي ــاك كذل ــه، فهن ــي بأهميت الوع
ــف  ــام يضع ــي م ــث العلم ــات البح ــتهلك ويف ملخرج مس

ــىل  ــادة ع ــذا زي ــز، ه ــذه املراك ــريف له ــاج املع ــاط اإلنت نش
ــق عــىل أنشــطة هــذه  ــات والتضيي ضعــف هامــش الحري

ــان. ــز يف بعــض األحي املراك
ــوى هــذه الجلســة بطــرح  ــم التفاعــل مــع محت ــد ت وق
مجموعــة مــن التعليقــات واألســئلة عــن انعكاســات البيئــة 
املحيطــة عــىل طبيعــة اشــتغال هــذه املراكــز وكيفيــة 
تعويــض هــذا الفــراغ عــىل مســتوى التواصــل بــني مراكــز 
الفكــر وصنــاع القــرار بخلــق جســور واقعيــة بــني الفاعلــني 

ــري الشــأن العــام. يف املجتمــع املــدين ومدب
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الجلسة  الرابعة:

اإلدارة العملياتية واليومية للمركز البحثي والفكري

الدرعــي،  حيــاة  د.  التدريبيــة  الجلســة  هــذه  أطــر 
مبشــاركة الدكتــورة ليــىل الرطيــامت، اســتاذة باحثــة يف 
العالقــات الدوليــة والقانــون الــدويل بكليــة العلــوم القانونية 
باملكتــب  وعضــوة  االول  الحســن  بجامعــة  والسياســية 
التنفيــذي ملركــز تكامــل للدراســات واالبحــاث باملغــرب. وقد 
ــكال  ــات وأش ــم اآللي ــل أله ــرض مداخ ــة بع ــدأت الجلس ب
عمــل املؤسســات البحثيــة وكيفيــة تســيريها، مكونــات 
اإلدارة الســليمة ســواء عــىل املســتويني الداخــيل والخارجــي 
وكيفيــة تحقيــق أهدافــه االســرتاتيجية والعمــل بشــكل 
ــوغ املخرجــات عــىل مجموعــة مــن املســتويات؛   منتــج لبل
ــم للمركــز الفكــري :  ولعــل أهــم عنــارص التدبــري الحكي
ــرتام  ــق، اح ــدة الفري ــامن وح ــة ض ــرشي وكيفي ــون الب املك
التخصــص، توخــي املهنيــة يف التدبــري، االنفتــاح عــىل املحيط 
ــات،  ــطاء (جامع ــات والوس ــبكة العالق ــاء ش ــي وبن الخارج
رجــال أعــامل، مؤسســات خارجيــة أو داخليــة)، ضــامن 
التواصــل الداخــيل أو الخارجــي الفعــال للحفــاظ عــىل صورة 
املركــز داخــل املحيــط، إضافــة إىل التتبــع وقيــاس األثــر، ثــم 
التقييــم الداخــيل، كذلــك االنفتــاح وإرشاك املجتمــع املــدين 

ــة... ــة والحزبي ــات النقابي ــىل املؤسس ع
ــاء  ــا إلغن فيــام تطرقــت د. ليــىل الرطيــامت  يف مداخلته
ــة عــىل  ــز الفكري ــاش، لرصــد وضــع بعــض املراك هــذا النق
املســتوى العــريب بعــد جائحــة كورونــا، ومــدى خضــوع هذه 
ــر بنســلفانيا  ــري املحــددة يف تقري ــا للمعاي ــز واحرتامه املراك
ــز  ــف مراك ــة حــول تصني ــة األمريكي ــه الجامع ــذي أنتجت ال
األبحــاث ومنظــامت املجتمــع املــدين، وتــم الخــروج بخالصة 

ــا  ــة القضاي ــدور متابع ــا ب ــوم فعلي ــز تق ــذه املراك ــون ه ك
ــة واالســرتاتيجية لكــن  ــة واالقتصادي السياســية و االجتامعي
منهجيــة عملهــا متواضعــة وال تســتجيب للمعايــري املتعارف 
عليهــا  دوليــا، فصحيــح أن هنــاك إصــدارات ودراســات 
غزيــرة عــىل مســتوى مجموعــة مــن مجــاالت البحــث مثــال 
قبــل حــراك الربيــع العــريب، لكــن الســيناريوهات املقرتحــة 
ملــا آلــت إليــه األوضــاع بعــد الحــراك العــريب تبقــى شــبه 
ــه  ــفت أوج ــا كش ــة كورون ــت أن جائح ــام أضاف ــة، ك غائب
ضعــف منهجيــات عمــل بعــض املؤسســات الفكريــة والتــي 

نتــج عنهــا الركــود وعــدم االســتمرارية.
كــام متــت اإلشــارة ملجموعــة مــن اإلكراهــات التــي قــد 
ــا،  ــاف إدارته ــز وإضع ــذه املراك ــد له ــيري الجي ــوق التس تع
فهنــاك مــا هــو مرتبــط بالعنــرص البــرشي، عنــرص الكفــاءة، 
ــاب مصــادر  ــة، غي ــق باملحســوبية والزبوني ــات تتعل إكراه
ــق،  ــة والتضيي ــة، الرقاب ــىل املعلوم ــول ع ــل والحص للتموي
بــني  الثقــة  غيــاب  املهنيــة،  والكفــاءة  الخــربة  نــدرة 
ــن  ــال ميك ــات الحكومية...ف ــة واملؤسس ــات الفكري املؤسس
الحديــث عــن إدارة قويــة يف غيــاب بيئــة جيــدة ومحيــط 

ــل.  ــاعد للعم مس
ــني  ــع املداخلت ــل م ــم التفاع ــاء، ت ــذا اللق ــام ه ويف خت
األساســية  والعنــارص  املحــددات  أهــم  عــن  بالتســاؤل 
لضــامن اســتمرارية املراكــز يف الســاحة الفكريــة رغــم البيئة 
الطــاردة لــكل أشــكال البحــث العلمــي والوعــي املجتمعــي 
واإلكراهــات املرتبطــة بذلــك،  القــدرة عــىل التغيــري والتأثــري 
يف صنــاع  القــرار، واســتثامر الكفــاءة والخــربة، االنفتــاح عىل 
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ــارب  ــربات والتج ــادل الخ ــكاك وتب ــة لالحت ــرشاكات النوعي ال
ــاالت  ــج الزم ــىل برام ــاح ع ــرتكة، االنفت ــوث املش ــاز البح وإنج
عــىل املســتوى الخارجــي، تقويــة الجهــاز التواصــيل واإلعالمــي 
ــرتاتيجي  ــط اس ــع تخطي ــىل وض ــل ع ــري، العم ــز الفك للمرك
ســنوي للمركــز... ثــم  أخــريا االنتقــال مــن املقاربــة الفرديــة يف 
ــة العمــل بشــكل جامعــي. ــة عمــل املراكــز إىل منهجي منهجي
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شــارك يف تأطــري هــذه الجلســة التدريبيــة، ذ مريــم ســليامن 
االقتصاديــة  للتنميــة  املحروســة  ملركــز  التنفيــذي  املديــر 
واالجتامعيــة مبــرص وعضو مجلــس إدارة معهد نــواة، إىل جانب 
ذة، وفــاء ســمري نعيــم، أســتاذ مســاعد علــم االجتــامع باملركــز 
ــا،  ــة مبــرص. تــم خالله ــة والجنائي القومــى للبحــوث االجتامعي
عــرض ألهــم املبــادئ واألســس التــي تســاعد عــىل االســتفادة 
القصــوى مــن عنــرص املــوارد البرشيــة باعتبــاره عنــرصا أساســيا 
لنجــاح عمليــة التســيري اإلداري للمراكــز الفكــر، هــذه األســس 
تبــدأ مــن التخطيــط واالختيــار والتدريــب والحوافــز والتقييــم، 
ثــم كيفيــة خلــق بيئــة عمــل مالمئــة داخــل نســق املؤسســة 
البحثيــة والتــي تحتــاج باألســاس إىل رضورة وجــود رؤيــة 
ــداف  ــا، أه ــد تحقيقه ــة تري ــالة للمنظم ــة رس ــة، صياغ واضح

محــدده، فريــق عمــل يعــرف مهامــه وحــدوده.
تــم أيضــا عــرض ألهــم خطــوات عمليــة التخطيــط الختيــار 
الفريــق داخــل املنظمة، والتــي تتمثل أساســا يف وضع األهداف 
الحاليــة واألهــداف املســتقبلية، فهــم وإدراك األهــداف العامــة 
ــك  ــم ذل ــد حج ــم تحدي ــا، ث ــىل تحقيقه ــة ع ــدرة املنظم وق
ــق  ــه وحجــم الفري ــوب ألدائ ــه والوقــت املطل العمــل ونوعيت
أيضــا، وأخــريا الوضــع املــايل للمنظمــة والــذي يتمثــل يف قــدرة 

املنظمــة عــىل تخطيــط وتحديــد املــوارد البرشيــة. 
كــام تــم التطــرق خــالل هــذا الــورش التدريبــي ألهــم 
ــة  ــة إىل أهمي ــريه، إضاف ــة تدب ــق وكيفي ــن الفري ــس تكوي أس
ــذي يتطلــب  ــة وال العمــل الجامعــي داخــل املؤسســة الفكري
مجموعــة مــن املهــارات، كالتحكــم يف الــذات والســيطرة عــىل 
«األنــا»، تطويــر مهــارات التواصــل الفّعــال، والقــدرة عــىل حــّل 

ــق  ــاط لتحقي ــزام واالنضب ــم االلت ــات، ث املشــكالت واالختالف
أداء  فعاليــة  تقييــم  ألهميــة  إضافــة  املشــرتك.  الهــدف 
ــه  ــره قدرات ــز وتطوي الفريــق وتحســينه عــن طريــق التحفي

ــه.   ــب تخصص ــتويات كل حس ــع املس ــىل جمي ع
كفــاءة  لديــه  البــرشي  العنــرص  كان  فكلــام  وختامــا، 
املنظمــة  كفــاءة  زادت  كلــام  العمــل،  تجــاه  وحامســه 

أهدافهــا. تحقيــق  إىل  الوصــول  يف  ونجاحهــا 
وقــد أضافــت د. وفــاء نعيــم مــن خــالل حواريــة تخللــت 
هــذا العــرض حــول أهميــة العنــرص البــرشي باعتبــاره مقــوم 
أســايس لقيــاس قــوة أي مؤسســة كيفــام كانت طبيعتهــا، وقد 
ركــزت يف مداخلتهــا عــىل أهميــة انفتــاح املؤسســات الفكرية 
ــني، عــن طريــق خلــق رشاكات مــع  عــىل الباحثــني الجامعي
ــتفادة  ــام لالس ــكل ع ــة بش ــة والتعليمي ــات الجامعي املؤسس
مجــال  يف  األكادمييــني  والباحثــني  الجامعيــني  خــربة  مــن 
ــات  ــن التحدي ــة م ــت مجموع ــام طرح ــي، ك ــث العلم البح
التــي قــد تعــوق هــذه العمليــة، والتــي ربطتهــا مبجموعــة 
ــارص، كالســياق العــام للمجتمــع، عــدم االســتقرار  مــن العن
ــات،  ــذه املؤسس ــم له ــوين منظ ــار قان ــاب إط ــيايس، غي الس
ــاب نهــج محــدد يف التعامــل مــع  ــة، غي ــة الثق ــة ألزم إضاف
الخــرباء، غيــاب قنــوات التواصــل مــع صنــاع القــرار...، كــام 
ــل  ــة داخ ــق الفاعلي ــاد لتحقي ــبل واألبع ــن الس ــت ع تحدث
املؤسســات الفكريــة، بتطويــر القواعــد املنظمــة للــرشاكات، 
ــري  ــة س ــة ومواكب ــارية ملتابع ــات استش ــان وجه ــامد لج اعت
البحــث  وأدوات  التدريبيــة  الربامــج  تكثيــف  الــرشاكات، 

ــة. ــدرات املؤسســات الفكري ــة ق العلمــي وتنمي
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قــام بتأطــري هــذه الجلســة، ذ. صهيــب الربزنجــي، استشــاري 
تنميــة دويل متخصــص يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 
أفريقيــا. أمــني الصنــدوق وعضــو مجلــس إدارة املعهــد العــريب 
صخــر  شــذى  ذة.  جانــب  إىل  نــواة،  والسياســات  للبحــوث 
ــاألردن. ــاث ب ــات واالبح ــدون للدراس ــن خل ــز اب ــي، مرك الزعب

عــىل  التدريبيــة  الجلســة  هــذه  يف  الضــوء   إلقــاء  تــم 
الجانــب املتعلــق بالتمويــل واإلدارة املاليــة ملشــاريع املركــز 
البحثــي باعتبارهــا الخــط الفاصــل لضــامن نجــاح واســتمرارية 
ــرح  ــم ط ــث ت ــة، حي ــاحة الفكري ــل الس ــي داخ ــز بحث أي مرك
أهــم التحديــات  الصعوبــات املرتبطــة بهــذا الجانــب، وكيفيــة 
ــة  ــامت املانح ــني املنظ ــة ب ــاخ للثق ــق من ــك بخل ــا وذل تجاوزه
ــي حمــالت ضغــط عــىل مختلــف  ــة، وتبن واملؤسســات الفكري
ــن  ــيل ع ــي واملح ــتوى الوطن ــىل املس ــني ع ــني الحكومي الفاعل
طريــق الرتافــع واملنــارصة لزيــادة الدعــم املــايل لهــذه املراكــز، 
إضافــة لخلــق أجنــدة عمــل تنظم هــذا القطــاع واعتــامد ميثاق 
رشف لزيــادة الثقــة بــني القطاعــات الحكوميــة ومنظــامت 
ــاع  ــىل رشكات القط ــاح ع ــة االنفت ــم أهمي ــدين، ث ــع امل املجتم
الخــاص والتكتــل بــني مراكــز الفكــر والرتافــع ومنــارصة القضايــا 
ــة  ــرشاكات وثقاف ــة ال ــز ثقاف ــر، تعزي ــز الفك ــم مراك ــي ته الت
ــىل  ــز ع ــم الرتكي ــات، ث ــني املؤسس ــوارد ب ــم امل ــاون وتقاس التع
ــادئ الحوكمــة الرشــيدة يف إدارة وتســيري هــذه املؤسســات  مب
الفكريــة مــع رضورة توخــي الوضــوح والشــفافية واحــرتام 
االختصــاص، وضــع تخطيــط مــايل اســتباقي بعيــد املــدى، 
ــات  ــزاب، والنقاب ــة كاألح ــات الحكومي ــىل املؤسس ــاح ع االنفت
ــات بشــكل غــري  ــر يف االنتخاب ــز الفك ــان ومشــاركة مراك والربمل

ــارش. مب

ــن  ــز اب ــام ملرك ــر الع ــي املدي ــذى الزعب ــاركت ذ. ش ــام ش ك
خلــدون يف حواريــة خــالل هــذا الــورش التدريبــي بعــرض 
تجربــة مركــز ابــن خلــدون فيــام يخــص الصعوبــات واملعوقــات 
ــورة  ــرض ص ــد ع ــري، بع ــز فك ــه أي مرك ــن أن تواج ــي ميك الت
عامــة وتصنيــف مجموعــة مــن املجــاالت املرتبطــة بالتمويــل 
(املشــاريع وإنتــاج األبحــاث والدراســات، تنظيــم النــدوات 
واملؤمتــرات، طباعــة املخطوطــات، وبنــاء قــدرات العنــرص 
البــرشي...)، ولعــل أهــم الصعوبــات التــي تعــوق ســري مراكــز 
الفكــر والبحــوث، هــي ضعــف ومحدوديــة الجانــب التمويــيل، 
ــذايت،  ــل ال ــية، التموي ــوارد أساس ــالث م ــرص يف ث ــذي ينح وال
ــذه  ــي، ه ــل الخارج ــم التموي ــدويل، ث ــيل أو ال ــل املح والتموي
الصعوبــات ترتبــط مبجموعــة مــن العوامــل تخــص املؤسســات 
ــة أخــرى،  ــة مــن جه ــة  واملؤسســات الفكري املانحــة مــن جه
وميكــن حرصهــا كاآليت:  ارتبــاط الحصــول عــىل التمويــالت 
ــة  ــن أحقي ــز أخــرى م ــات الشــخصية مــام يحــرم مراك بالعالق
التمويــل، فــرص التمويــل تكــون لصالــح املراكــز ذات  لحجــم 
املــايل واإلداري األكــرب وذات األقدميــة والخــربة الواســعة عــىل 
حســاب املراكــز املتوســطة الحجــم أو املراكــز الناشــئة، الرقابــة 
ــي  ــي... ولتخط ــل الخارج ــة بالتموي ــني املتعلق ــة والقوان املالي
هــذه الصعوبــات عــىل مراكــز البحــث تطويــر مشــاريع تتقاطع 
املانحــة،  واملؤسســة  الفكــري  املركــز  وتوجهــات  وأهــداف 
ــة  ــا البحثي ــز وأعامله ــات املراك ــويق مخرج ــىل تس ــل ع العم
للمنابــر اإلعالميــة وتوســيع أنشــطتها، وضــع خطــة اســرتاتيجية 
ــامد مصــادر  ــل أنشــطة للمركــز الفكــري واعت اســتباقية لتموي
متويــل ذاتيــة عــن طريــق تحصيــل رســوم مقابــل تقديــم 
خدمــات وبيــع الخــربة، اعتــامد مصــادر متويــل متعــددة مــن 

ــة. ــات مختلف جه
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الجلسة السابعة:

اإلطار القانوني للمركز البحثي والفكري

أطــر أشــغال هــذه الجلســة، د. عــيل حســن هــزازي محامــي 
وخبــري يف الشــؤون القانونيــة، رئيــس منظمــة سواســية للتنميــة 
والعدالــة باليمــن، بالرتكيــز عــىل اإلطــار القانــوين العــام ملراكــز 
البحــوث والفكــر، باعتبــاره منظومــة قواعــد تنظــم ســلوك 
ــراد واملؤسســات داخــل النســق املجتمعــي، فالعالقــة بــني  األف
ــدف  ــث أن اله ــة، بحي ــة تكاملي ــون عالق ــر والقان ــز الفك مراك
األســايس ملراكــز البحــث يتجــىل يف تعزيــز دور القانــون وقوتــه 
ــع.  ــل املجتم ــة داخ ــة املدني ــعاع الثقاف ــه، وإش ــيخ ثقافت وترس
كــام متــت اإلشــارة إىل الرتابــط الوثيــق بــني التأســيس القانــوين 
أو الهيكلــة القانونيــة ثــم اإلداريــة للمركــز الفكــري وأهميتهــا 
البالغــة يف التدبــري الجيــد لهــذه املراكــز، وأثرهــا عــىل اإلنتــاج 

الفكــري والتأثــري يف صانــع القــرار.
ويف محــور ثــان تــم طــرح ملجموعــة تجــارب آلليــات 
ــة  ــن دول ــف م ــي تختل ــر والت ــز الفك ــوين ملراك ــيس القان التأس
مــع  بلــد  لــكل  املتــاح  الحريــة  هامــش  حســب  ألخــرى 
ــات  ــم املتطلب ــم درج أله ــام ت ــاءلة. ك ــون املس ــا لقان خضوعه
القانونيــة لتســجيل مراكــز الفكــر انطالقــا مــن بعــض تجــارب 
ممثــيل مراكــز فكريــة مبختلــف الــدول العــراق، املغــرب، مــرص؛ 
ــز  ــيس املراك ــألة تأس ــة مبس ــات املرتبط ــم الصعوب اليمن...وأه
الناشــئة، كالرتاخيــص أو غريهــا، ثــم أخــريا كيفيــة التعامــل مــع 

ــا. ــة تجنبه ــز وكيفي ــجيل املراك ــة لتس ــاكل القانوني املش
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الجلسة الثامنة:

اإلدارة العامة للمركز البحثي والفكري

أطــر أشــغال هــذه الجلســة، ذ فــراس جابــر، باحــث مؤســس 
ــطني،  ــة» بفلس ــة واالقتصادي ــات االجتامعي ــد السياس يف «مرص

ــا السياســية واالجتامعيــة. وباحــث يف القضاي
ــب اإلداري  ــىل الجان ــوء ع ــاء الض ــة إلق ــذه الجلس ــم يف ه ت
العــام ودوره األســايس بعــرض ألهــم املحــددات التــي ينبغــي أن 
تنبنــي عليهــا أي مؤسســة فكريــة لضــامن إدارة فعالــة وناجعــة 
بهــدف إيجــاد التناغــم والتعامــل مــع هــذه املحــددات، بحيــث 
تكــون متوازنــة، فعالــة، مســتجيبة، وكافيــة لتحقيــق دور املركــز 

ورســالته.

ــد  ــية عن ــادئ واألدوات األساس ــم املب ــرض أله ــت ع ــام مت ك
ــل أساســا يف ضــامن  ــي تتمث ــز بحثــي أو فكــري والت إدارة مرك
ــدل  ــىل ومع ــة أع ــم إلنتاجي ــز الطاق ــىل تحفي ــل ع إدارة تعم
ــط الجــودة،  ــز)، ضب ــاء الخــربات داخــل املرك ــل (إبق ــرك قلي ت
مبــادئ التواصــل الفعــال والصحيــح، عقــد الــرشاكات يف غيــاب 
التعاقــدات، التدبــري املــايل الجيــد، املتابعــة املســتمرة والتقييــم، 

التدبــري الجيــد لفــرق العمــل...
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مخرجات 
وتوصيات: 

ــا مــن خــالل هــذا  مــن أهــم املخرجــات والخالصــات العامــة التــي تــم التوصــل له
التدريــب والتــي مــن شــأنها تحســني أداء مراكــز الفكــر اإلداري والبحثــي وتطويــر أداوت 
االشــتغال عــىل مجموعــة مــن املســتويات لتحقيــق إشــعاع وتأثــري عــىل مســتوى أكــرب:
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ىلع 
املستوى 

البحثي:

ىلع 
املستوى  

اإلداري:

ىلع 
مستوى 

العالقات:

• استثامر الكفاءة والخربة
• االنتقال من املقاربة الفردية يف منهجية عمل املراكز إىل منهجية العمل بشكل جامعي.

• تقوية رصيد بنك املعلومات واملعطيات.
• اقرتاح سيناريوهات وبدائل عملية للقضايا املجتمعية وطرح مقرتحات لسياسات بديلة

• العمل عىل حامية امللكية الفكرية واإلنتاج الفكري للمركز
• التتبع وقياس األثر

• احرتام التخصص، ضامن وحدة الفريق، توخي املهنية يف التسيري اإلداري
• االستثامر يف بناء قدرات العنرص البرشي وتطويرها.

• تطوير مهارات التواصل الفّعال
• تقوية الجهاز التواصيل واإلعالمي للمركز الفكري

• تطوير التعاون بني مختلف مؤسسات املجتمع املدين ونقل الخربات، وتعزيز التشبيك 
ــال  ــات، رج ــطاء (جامع ــات والوس ــبكة العالق ــاء ش ــي وبن ــط الخارج ــىل املحي ــاح ع • االنفت

ــة) ــة أو داخلي ــات خارجي ــامل، مؤسس أع
• تطويــر العالقــات مــع الدولــة وتعزيــز الثقــة املتبادلــة بــني املراكــز واملؤسســات الحكوميــة 

(األحــزاب، الربملــان، النقابــات...)
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ىلع 
املستوى 

املالي:

ىلع 
املستوى 
القانوني:

• االنفتاح والتواصل والتشابك بني املؤسسات اإلعالمية والبحثية 
• العمل عىل تسويق مخرجات املراكز وأعاملها البحثية للمنابر اإلعالمية

• واالنفتاح بشكل عىل املؤسسات املانحة سواء الخارجية أو الخاصة

• وضع خطة اسرتاتيجية استباقية لتمويل أنشطة للمركز الفكري 
• اعتامد مصادر متويل متعددة ذاتية.

• االنفتاح عىل برامج الزماالت عىل املستوى الخارجي

ــة  ــل الترشيعــات املنظمــة لعمــل مراكــز الفكــر واألبحــاث لتوفــري اســتقاللية حقيقي • تعدي
ــة عمــل مالمئــة. ملامرســة النشــاط الفكــري يف بيئ

• تسهيل وتبسيط مساطر التسجيل القانوين للمراكز وتوسيع هامش الحريات

ــدورة مــن  ــات ومقرتحــات مــن املســتفيدين مــن هــذه ال ــم الخــروج مبجموعــة مــن التوصي كــام ت
ســبيل تكثيــف فــرص التعــاون والتشــبيك وخلــق برامــج عمــل مشــرتكة مــع معهــد نــواة وفتــح نافــذة 

لإلعــالن عــن فــرص مشــرتكة للتمويــل مــن قبــل املانحــني الدوليــني.
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