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ت
ا

نظــم املعهــد العــريب للبحــوث والسياســات نــواة املؤمتــر اإلقليمــي الســنوي يف نســخته السادســة حــول موضــوع: 

تداعيــات جائحــة كورونــا: أي دور ملراكــز الفكــر والبحــوث يف املنطقــة العربيــة، والــذي عقــد باململكــة املغربيــة 

ــد كان املؤمتــر مفتوحــاً ملشــاركة  ــارس/آذار 2022، وق ــني 18 و19 و20 م ــا ب ــدة م ــرتة املمت ــة مراكــش يف الف مبدين

املنظــامت األعضــاء واملنظــامت غــري الحكوميــة واملجتمــع املــدين مبختلــف دول املنطقــة العربيــة، وعــرف مشــاركة 

مجموعــة مــن األطــر والفعاليــات مــن مختلــف املراكــز الفكريــة والبحثيــة باملنطقــة العربيــة، وكــذا مجموعــة مــن 

الشــباب الباحثــني يف مياديــن العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية والسياســية والقانونيــة.

جــاء هــذا املؤمتــر فرصــة للجــواب عــىل مختلــف التحديــات التــي واجهتهــا مراكــز البحــوث والفكــر باملنطقــة 

ــر  ــر األزمــة الصحيــة التــي شــهدها العــامل، والعــامل العــريب عــىل وجــه الخصــوص، والتــي كان لهــا األث العربيــة إث

عــىل مجموعــة مــن املســتويات والنظــم االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية واألمنيــة. كــام أتــاح عــرب عــدد مــن 

النــدوات وأوراش العمــل املتخصصــة، الفرصــة لرصــد مختلــف التحديــات واملعوقــات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا 

التــي شــهدها العــامل، واملنطقــة العربيــة عــىل وجــه الخصــوص، ومــا رافقهــا مــن تداعيــات اجتامعيــة واقتصاديــة 

وسياســية وأمنيــة، كــام ســعى هــذا اللقــاء املعــريف إىل فتــح النقــاش حــول مــدى تأثــري هــذه التحديــات عىل ســريورة 

ــة  ــيناريوهات املمكن ــة والس ــول العملي ــم الحل ــىل أه ــوف ع ــة والوق ــة العربي ــوث يف املنطق ــر والبح ــز الفك مراك

لتجــاوز التحديــات واالنعكاســات املرتتبــة عنهــا. وقــد تنــاول هــذا امللتقــى املعــريف أربعــة محــاور مركزيــة:

املحور األول: دور مراكز البحوث والفكر يف تحليل وفهم آثار جائحة كوفيد.
املحور الثاين: ماذا بعد الجائحة: سياسات جديدة أم إصالح سياسايت؟

املحور الثالث: التحديات الكربى التي ما زالت تواجه املجتمعات العربية: أي حلول؟
املحور الرابع: مراكز الفكر: نحو شبكات معرفية أم شبكات اجتامعية؟
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وإضافــة إىل ذلــك، نُظــم عــىل هامــش املؤمتــر موائــد مســتديرة عــرض مــن خاللهــا مجموعــة مــن اإلصــدارات التــي أرشف 

عليهــا املعهــد العــريب للبحــوث والسياســات، ويتعلــق األمــر باملؤلــف الجامعــي تحــت عنــوان «مــاذا بعــد الربيــع العــريب؟: 

قــراءة يف الحــارض وأســئلة للمســتقبل» والــذي يطــرح تحليــالً معمقــا للوضعيــة الراهنــة التــي آلــت إليهــا بعــض مجتمعــات 

وطننــا العــريب بعــد مــرور عــرش ســنوات عــىل موجــة الربيــع العــريب. ثــم إطــالق كتــاب «واقــع مراكــز الفكــر والبحــوث 

باملنطقــة العربيــة: األثــر، الفعاليــة» وهــو ثــاين إصــدار جامعــي تــم مــن خاللــه عــرض لدراســة شــاملة حــول «احتياجــات 

املراكــز الفكريــة بالعــامل العــريب» والتــي أرشف عليهــا معهــد نــواة. كــام كان هــذا امللتقــى أيضــاً فرصــة لتقديــم وعــرض ألهــم 

أوراق السياســات لخريجــي الربنامــج التدريبــي ملهــارات إعــداد وكتابــة أوراق السياســات لســنة 2020 والــذي يــرشف عليــه 

معهــد نــواة خــالل كل ســنة لفائــدة الباحثــني الشــباب يف املنطقــة العربيــة.
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أشغال اليوم
 االفتتاحي:
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العــريب  املعهــد  رئيــس  جابــر  فــراس  الســيد  تــرأس 

ــر  ــة للمؤمت ــة االفتتاحي ــواة الجلس ــات ن ــوث والسياس للبح

ــواة، مبشــاركة أعضــاء مجلــس  ــد ن الســنوي الســادس ملعه

إدارة معهــد نــواة باإلشــارة للــدور الهــام الــذي لعبــه معهــد 

نــواة يف تنشــيط العمــل البحثــي يف العــامل العــريب، ثــم أهــم 

ــذ تأسيســه. ــواة من ــد ن ــا معه ــم حققه ــي ت املكاســب الت

بالرغــم مــن التحديــات والعراقيــل التــي واجهــت تنظيــم 

هــذا املؤمتــر نتيجــة للظــروف التــي فرضتهــا الجائحــة إال أن اإلرصار كان ســيد املوقــف لتنظيــم الــدورة السادســة مــن هــذا 

املؤمتــر اإلقليمــي، وإميانــاً منــا بــأن العمــل الجامعــي لــه األثــر اإليجــايب للوصــول لواقــع أفضــل، وأن هــذا التجمــع املعــريف 

للباحثــني والباحثــات مــن مختلــف أقطــاب الوطــن العــريب، ســيؤدي حتــام إىل تنشــيط العمــل البحثــي واإلنتــاج املعــريف يف 

شــتى القضايــا التــي تهــم الوطــن العــريب. هــذا املؤمتــر هــو كذلــك مثــرة ملجهــودات مكثفــة ومتواصلــة وموضوعــه فــرض 

نفســه نتيجــة للظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا عــىل العــامل بشــكل عــام والعــامل العــريب خاصــة، وانعكاســاتها عــىل 

ــر والعمــل  ــز الفك ــارش عــىل ســري مراك ــر املب ــا األث ــي كان له ــي...، والت املســتوى الصحــي واالجتامعــي واالقتصــادي والبيئ

البحثــي بشــكل خــاص.

وقــد ألقــى أعضــاء مجلــس إدارة املعهــد العــريب للبحــوث والسياســات كلمتهــم خــالل هــذه الجلســة االفتتاحيــة بالرتكيــز 

عــىل الــدور الهــام الــذي لعبــه معهــد نــواة خــالل الثــامن ســنوات املاضيــة، باعتبــاره منصــة فكريــة مســتلهمة مــن واقعنــا 

العــريب بــكل تحدياتــه وبــكل مــا يفرضــه الواقــع الســيايس واالجتامعــي، والســعي مــن خاللــه ملــد جســور العمــل مــا بــني 

مراكــز الفكــر باملنطقــة العربيــة ككل، ومل الطاقــات والتفكــري بشــكل جامعــي حــول كيفيــة التعامــل مــع واقعنــا وتطويــر 

وابتــكار حلــول وسياســات بديلــة منبثقــة مــن الواقــع وبعيــدة كل البعــد إســقاطات اآلخــر، والتــي يف بعــض األحيــان تخــدم 

مصالحــة أكــرث مــن خدمــة مصلحتنــا.
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مــن هنــا، الهــدف األســايس ملعهــد نــواة والــذي يســعى لالشــتغال يف هــذا االتجــاه يف إطــار التشــبيك األفقــي والعمــودي، 

وفتــح املجــال للعضويــة للمنظــامت الفاعلــة داخــل الوطــن العــريب، إميانــا بــأن العمــل الجمعــي هــو الســبيل األمثــل لتجويــد 

العمــل البحثــي يف أفــق ممتــد يف الزمــان واملــكان، هــذا فضــًال عــن تأهيــل الشــباب الباحثــني والباحثــات مــن مختلــف دول 

الوطــن العــريب الكتســاب مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات لإلجابــة عــىل األســئلة العالقــة والتــي تهــم واقعنــا بشــكل 

خاص.

 

تضمــن جــدول أعــامل هــذه اليــوم االفتتاحــي للمؤمتــر ثــالث جلســات محوريــة مبشــاركة مجموعــة مــن األطــر والباحثــني 

ــا العــريب،  ــة وممثــيل املجتمــع املــدين مــن مختلــف دول وطنن ــة مــدراء مراكــز بحثي األكادمييــني وبعــض الفعاليــات املدني

تونــس وموريتانيــا وفلســطني واألردن ومــرص واملغــرب.

الجلسة 
األوىل:
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افتتــح املؤمتــر بجلســة ترأســت أشــغالها الدكتــورة وفــاء نعيــم أســتاذ مســاعد علــم االجتــامع باملركــز القومــى للبحــوث 

ــات  ــة التحدي ــة يف مواجه ــة العربي ــىل دور املنطق ــوء ع ــا الض ــن خالله ــت م ــاركة ألق ــرص، مبش ــة مب ــة والجنائي االجتامعي

واإلكراهــات التــي فرضتهــا الجائحــة، إىل جانــب التحديــات السياســية واألمنيــة والبيئيــة والطاقيــة، حــول أهــم التحــوالت 

العميقــة يف املنطقــة العربيــة بتقاســم مجموعــة مــن التجــارب والتصــورات حــول واقــع املنطقــة العربيــة اليــوم (املغــرب، 

ــا). مــرص، اليمــن، تونــس، موريتاني

فالعــامل العــريب مبختلــف خصوصياتــه يعيــش فــرتة اســتثنائية، خصوصــا بعــد االســتقالل وتأســيس جامعــة الــدول العربيــة 

أصبحنــا أمــام مجتمعــات منهــارة سياســيا نتيجــة للفــراغ الســيايس الــذي عرفتــه مختلــف دول العــامل العــريب، وأمــام تحديــات 

ومخاطــر هــددت االســتقرار املجتمعــي لهــذه الــدول، ولعــل أهــم هــذه املشــاكل، تدخــل القــوى اإلقليميــة الكــربى والجــوار 

اإلقليمــي، مشــاكل تفــيش اإلرهــاب والتطــرف، الرصاعــات القبليــة والطائفيــة والعرقيــة، النزاعــات الهوياتيــة وإجــالء الحضارة 

والفكــر وتراجــع مســتوى التعليــم، إضافــة للفــوارق االجتامعيــة واالقتصاديــة والتفاوتــات املجاليــة والتنمويــة، هــذا فضــالً 

عــن إكراهــات وبــاء كورونــا، والتحــوالت املناخيــة والبيئيــة وعــدم االســتقرار يف أســعار الطاقــة، فقبــل التطلــع للمســتقبل، 

علينــا التفكــري أوالً يف إعــادة تأهيــل أنفســنا والتخلــص والتطهــر مــن هــذه الوضعيــة. 

التحوالت العميقة في المنطقة العربية:

 ما الطريق للمستقبل؟

الجلسة 
األوىل:
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فعــن تطــور الوضــع الســيايس يف مــرص، والــذي عــرف ثــالث مراحــل أساســية، فــرتة مــا قبــل الربيــع العــريب والتــي عرفــت 

تحــوالً دميوقراطيــاً خجــوالً، دولــة تتســم قبــول التعدديــة السياســية واالنتخابات الرئاســية املبــارشة، حراك مؤسســات املجتمع 

املــدين وحقــوق اإلنســان، رصاع داخــيل مــا بــني التيــارات الدينيــة واملدنيــة…، ومرحلــة الربيــع العــريب والتــي متيــزت بنــوع 

مــن الفــوىض السياســية وحلــم االنتقــال إىل الدولــة الدميوقراطيــة املعــارصة والحفــاظ عــىل هويــة املجتمــع يف مــرص، ثــم 

مرحلــة مــا بعــد الربيــع العــريب والتــي تتميــز بــرصاع الهويــة الحضاريــة والجــذور التاريخيــة مــام انعكــس عــىل مسلســل 

التحــوالت عــىل مجموعــة مــن املســتويات العمــراين، االقتصــادي والدينــي. 

واليمــن جــزء مــن هــذه املنظومــة، حيــث تــم تســليط الضــوء عــىل التحــوالت السياســية واالجتامعيــة التــي عرفتهــا خــالل 

ــث  ــا املســتوى اإلنســاين بحي ــتويات أهمه ــن املس ــة م ــلبي عــىل مجموع ــر الس ــه األث ــذي كان ل ــريب، وال ــع الع ــرتة الربي ف

صنفــت األمــم املتحــدة اليمــن مــن بــني الــدول املعرضــة للمجاعــة البرشيــة، إضافــة ملجموعــة مــن املشــاكل البنيويــة تتعلــق 

بانفصــال الشــامل عــن الجنــوب مــا يؤثــر ســلباً عــىل عمليــة الســالم مســتقبالً باليمــن.

أمــا عــن الوضــع يف تونــس، فقــد تــم الحديــث عــن أهــم التغــريات السياســية التــي عرفتهــا البــالد قبــل وبعــد الربيــع 

العــريب،  وأهــم التحديــات والصعوبــات التــي واجهــت املجتمــع التونــيس، هيمنــة القطــاع الخــاص، الرصاعــات املتواصلــة 

مــا بــني األحــزاب واألفــراد، كــام تــم رصــد مجموعــة مــن النتائــج اإليجابيــة وليــدة الثــورة التونيســية والتــي وســعت مــن 

هامــش الحريــات يف مجــال التعبــري واإلعــالم ومنظــامت املجتمــع املــدين، ومتــت إضافــة مجموعــة مــن االقرتاحــات ملواصلــة 

اإلصــالح الهيــكيل وتحقيــق األمــن املجتمعــي واالقتصــادي بتونــس بالرتكيــز عــىل إعــادة بنــاء الثقــة وإعطــاء األمــل للمواطنــني 

والنخــب، بنــاء األمــن الغــذايئ والحفــاظ عــىل الطبقــة الوســطى.

أمــا عــن الوضــع يف موريتانيــا، تــم إلقــاء الضــوء عــن أهــم املحطــات التــي طبعــت تاريــخ التحــول الســيايس واالجتامعــي، 

ــة مــا قبــل االســتعامر التــي اتســمت باالســتقرار الســيايس بتحكــم مــن اإلدارة االســتعامرية، وبعــد االســتقالل  ــدًء مبرحل ب

مبرحلــة تتســم بضعــف الدولــة وهشاشــة مؤسســاتها وانهيــار الحــزب الواحــد، ثــم مرحلــة الحكــم العســكري التــي طبعهــا 

الالســتقرار الســيايس بســبب مشــهد االرضابــات السياســية االنقالبــات املتواصــل الــذي عرفــه البلــد يف تلــك الفــرتة، وأخــرياً 

مرحلــة الخــروج مــن أزمــة سياســية حقيقيــة، وهــي االنتقــال واالنفتــاح الدميوقراطــي، مرحلــة التحــول لنظــام مــدين شــكيل 

ــات  ــق توافق ــدرة خل ــدم الق ــت يف ع ــح، متثل ــة مــن املالم ــع هــذا التحــول الســيايس مجموع ــد طب بجوهــر عســكري . وق

سياســية، التحكــم العســكري يف الحيــاة السياســية، رفــض النخبــة السياســية ملضامــني الدســتور وعــدم التوافــق عــىل املرجعيــة 
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ــة ككل، هــذا فضــًال عــن الرصاعــات  ــاة السياســية واملنظومــة االجتامعي ــة عــىل الحي السياســية، انعــكاس األزمــة االقتصادي

االجتامعيــة والعرقيــة القادمــة مــن الجــوار اإلقليمــي. وموريتانيــا اليــوم تعــرف نوعــاً مــن التهدئــة السياســية، لكــن الســؤال 

املطــروح هــو مــدى قــدرة هــذه التهدئــة عــىل إنتــاج حــوار كفيــل بخلــق توافقــات سياســية وعقــد اجتامعــي وانتخابــات 

جديــدة تنتــج خارطــة سياســية جديــدة ونخبــة سياســية جديــدة إلخــراج الدولــة مــن هــذه األزمــات.

وقــد خلصــت مداخــالت هــذه الجلســة إىل أن املدخــل األســايس ملواجهــة هــذه التحديــات هــو ضــامن األمــن االقتصــادي 

واملجتمعــي هــذا عــالوة عــىل إعــادة بنــاء الثقــة مــا بــني دول املنطقــة العربيــة، فبنــاء مســتقبل عــريب مبنــي عــىل أســس 

الســالم والدميوقراطيــة ال يكمــن تحقيقــه يف غيــاب عنــرص الثقــة بــني الــدول وبنــاء كيــان قــادر عــىل بنــاء عالقــات ناجحــة 

مــع اآلخــر، فضــًال عــن تنميــة الجانبــني االقتصــادي واالجتامعــي للــدول. 
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جائحة كورونا وتحديات العمل البحثي
الجلسة 

الثانية:
الجلسة 

الثالثة:

ــواة، وقــد عالجــت مداخــالت الباحثــني  ــة رئيــس معهــد ن ــاة الدرعــي نائب ــورة حي ترأســت أشــغال هــذه الجلســة الدكت

ــا  ــا، حيــث تــم رصــد خــالل هــذه الجلســة أهــم تحديــات جائحــة كورون إشــكالية العمــل البحثــي يف ظــل جائحــة كورون

وتشــخيص أثرهــا عــىل العمليــة التعلميــة وكــذا اإلنتــاج البحثــي داخــل الجامعــات، هــذه األخــرية والتــي كشــفت مواطــن 

ضعــف وهشاشــة النظــام التعليمــي يف العديــد مــن الدولــة، ومــا نتــج عنهــا مــن فــوارق اجتامعيــة ومجاليــة عميقــة إثــر 

عمليــة التعلــم عــن بعــد والتــي واجهــت العديــد مــن العراقيــل خصوصــا يف املناطــق القرويــة.

كــام تــم طــرح مجموعــة مــن املقرتحــات العمليــة لتجــاوز الجائحــة وبنــاء أفــق بحثيــة أكــرث اتســاعاً والتــي ميكــن تلخيصهــا 

االيت: توفــر رشوط تطويــر مجــال البحــث العلمــي يف بلــدان العــامل العــريب، واالشــتغال فيــام يفيــد املصلحــة العامــة، احــرتام 

التخصــص والتوافــق العلمــي، توســيع املشــاركة املجتمعيــة يف كافــة األنشــطة التنمويــة عــن طريــق متويــل األنشــطة البحثية، 

رســم السياســات البحثيــة ومالءمتهــا وتكييفهــا مــع احتياجــات املجتمعيــة.

هــذا إضافــة لتطويــر آليــات العمــل خصوصــاً مــا يتعلــق بالجانــب املعلومــايت والتكنولوجــي يف خدمــة البحــث العلمــي، 

التصــدي للظواهــر املتعلقــة بهــذا الجانــب كالهــدر املــدريس خصوصــاً بالعــامل القــروي وهجــرة األدمغــة، بتشــجيع الشــباب 

عــىل البحــث وتهيــئ جميــع البنــى التحتيــة لذلــك، توفــري فــرص الشــغل واالســتثامر يف الكفــاء ات املحليــة.

ــة  ــرز درس ميكــن اســتخالصه مــن خــالل هــذه األزمــة هــو الحاجــة امللحــة إلعــادة التفكــري يف سياســات بديل ولعــل أب

. ــاً ومســتقبالً ــا األزمــات راهن تتــامىش مــع الظــروف التــي قــد تطرحه
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ورشة عمل لتقديم أوراق سياسات :
معهد نواة 

الجلسة 
الثالثة:

ســاهم يف تســيري هــذه الجلســة املســائية لليــوم االفتتاحــي ذة. مريــم ســليامن، املديــر التنفيــذي ملركــز املحروســة للتنميــة 

االقتصاديــة واالجتامعيــة -مرص-وعضــو مجلــس إدارة معهــد نــواة والســيدة حيــاة قادري رئيســة جمعيــة النســاء أوالً بتونس، 

وقــد عرفــت عرضــاً ألبــرز أوراق السياســات التــي تفضــل بإنتاجهــا باحثــون مــن مختلــف دول الوطــن العــريب بعــد التخــرج 

مــن الربنامــج التدريبــي حــول آليــات إعــداد وكتابــة أوراق السياســات يف نســخته الثالثــة لســنة 2020.

2 اليمن باستخدام التقنية الرقمية»: «تخفيف مخاطر الرصاع واال=وبئة عىل التعليم العاىل2 ىڡ3
ــل أســباب  ــم العــايل باليمــن، وعــرض وتحلي ــة لتشــخيص واقــع التعلي ــوان محاول ــد املعــز دب ــا ذ. عب ــة قدمه وهــي ورق

ومظاهــر تدهــور أداءه، وقــد تــم مــن خــالل هــذه الورقــة اســتخالص مجموعــة مــن الخيــارات والبدائــل للرقــي بقطــاع 

التعليــم باليمــن أهمهــا: اســتكامل البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة التــي تســتوعب التحــول نحــو التعليــم والتعلــم اإللكــرتوين 

ــة، اعتــامد نظــام التعليــم اإللكــرتوين، وإتاحتــه كأحــد أنظمــة التعليــم املســاندة  يف مختلــف الجوانــب األكادمييــة واإلداري

للتعليــم العــايل، وضــع خطــط تدريبيــة موازيــة للتعليــم مبــا يحقــق النمــو املهنــي املســتمر للقيــادات األكادمييــة، اســتحداث 

وحدتــني إداريتــني بالــوزارة األوىل خاصــة بالتعليــم اإللكــرتوين، والثانيــة خاصــة بــإدارة األزمــات، إعطــاء أولويــة قصــوى قطــاع 

التعليــم العــايل عمومــاً وتعليــم الفتــاة واملجتمــع الريفــي بوجــه خــاص، تفعيــل املســؤولية املجتمعيــة وإرشاك منظــامت 
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املجتمــع املــدين، تعزيــز دور الســلطات املحليــة وبنــاء قدراتهــا للرشاكــة الحقيقيــة مــع الجامعــات.

وس كورونا المستجد: نحو تعزيز الرقمنة» 2 ظل فرى2 «العملية التعليمية بالمغرب ىڡ3
ــد الخامــس  ــة محم ــية بجامع ــوم السياس ــام والعل ــون الع ــد صلحــي باحــث يف القان ــا د. أحم ــدم به ــة سياســات تق ورق

الربــاط ، حــاول مــن خاللهــا تحليــل ومقاربــة كيفيــة ومــدى قــدرة وزارة الرتبيــة الوطنيــة املغربيــة عــىل مجابهــة التحديــات 

التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا عــىل قطــاع التعليــم، وكيــف راهنــت عــىل آليــات التعلــم عــن بعــد لتجــاوز هــذه التحديــات 

ــة  ــات موجه ــم طــرح  مجموعــة مــن التوصي ــدرايس، كــام ت ــة الســتكامل املوســم ال ــات الرقمي مــن خــالل توظيــف التقني

لصنــاع القــرار للعمــل عليهــا وااللتــزام بهــا مــن أجــل تجــاوز هــذه اإلكراهــات وإرســاء منظومــة تعليميــة متقدمــة تعتمــد 

الجانــب التقنــي كأســاس لهــا خصوصــاً يف ظــل الحــاالت الطارئــة كالتــي فرضتهــا هــذه الجائحــة.

2 ظــل جائحــة كوفيــد 19: فيصــل  2 مــرص ىڡ3 ــة ىڡ3 سياســات الصحــة العامــة واالســتجابة للطــوارئ الصحي
عبــد اللــه العــالم (مــرص)

ورقــة سياســات قدمهــا الدكتــور فيصــل عبــد اللــه العــالم محــاوال اإلجابــة عــن ســؤال محــوري إىل أي حــد توجــد سياســة 

ــة مــن املــرض مبــرص، مفرتضــاً أن الصحــة العامــة ال ترتبــط  واضحــة فيــام يتعلــق بدعــم الصحــة العامــة للســكان والوقاي

بالســلوك الفــردي لألشــخاص فقــط، وإمنــا مبجموعــة متداخلــة مــن املحــددات االجتامعيــة (ســكن صحــي، وفــرص عمــل، 

واألوضــاع االقتصاديــة، وبيئــة صحيــة...) مــا يحتــم تطويــر سياســة صحــة عامــة كفــؤة وفعالــة يف مــرص.

االنعكاسات السوسيواقتصادية للطوارئ الصحية وإجراءات ما بعد الحجر باملغرب

ورقــة سياســات تقــدم بهــا د. الطاهــر بكنــي، إطــار عــايل وباحــث يف العلــوم االجتامعيــة وكالــة التنميــة االجتامعيــة بفــاس، 

حــاول مــن خاللهــا اســترشاف العواقــب املبــارشة ألزمــة الطــوارئ الصحيــة عــىل املجالــني االقتصــادي واالجتامعــي، انطالقــاً 

مــن املتغــريات التــي أصبحــت واقعــاً يف غالبيــة املجتمعــات التــي اجتاحهــا الوبــاء، حيــث ســتكون أولويــات املغــرب موجهــة 

نحــو تحديــد مــدى حــدة هــذه اآلثــار والنتائــج املرتتبــة عنهــا، واالنكبــاب عــىل ترميــم ومحاولــة إنقــاذ نظامــه االقتصــادي 

واالجتامعــي الــذي تــرضر مــن أجــل احتــواء تأثــري الجائحــة عــىل املديــني املتوســط والبعيــد.
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اليوم الثاني
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طاولة
 عرض كتاب "ماذا بعد الربيع العربي؟: مستديرة: 

"قراءة في الحاضر وأسئلة للمستقبل

ــوث  ــريب للبح ــد الع ــي للمعه ــدار جامع ــرض أول إص ــتديرة لع ــدة مس ــر مائ ــن املؤمت ــاين م ــوم الث ــغال الي ــت أش تخلل

والسياســات نــواة تحــت عنــوان «مــاذا بعــد الربيــع العــريب؟ قــراءة يف الحــارض وأســئلة للمســتقبل»، تفضــل فيهــا الدكتــور 

املختــار بنعبــدالوي أســتاذ الفلســفة والدراســات االســالمية املعــارصة يف جامعــة الحســن الثــاين، منســـق وحـــدة الدكتـــوراة: 

دراســـات فـــي الديـــن والسياســـة عضــو مركــز الدراســات واألبحــاث اإلنســانية مــدى، إىل جانب الدكتــور عبد الحــي البوكييل 

أســتاذ الفلســفة بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، كليــة اآلداب والعلــوم االنســانية بفــاس املغــرب، بتقديــم  قــراءات 

نقديــة للوضــع الســابق، وكــذا تقديــم عمليــة تقييــم حصيلــة مــرور عــرش ســنوات عــىل الربيــع العــريب، والتــي اعتــربت يف 

حــد ذاتهــا خطــوة معرفيــة مهمــة مــن التاريــخ الســيايس للوطــن العــريب. الكتــاب يطــرح تحليــالً للوضعيــة الراهنــة التــي 

آلــت إليهــا بعــض مجتمعــات وطننــا العــريب بعــد مــرور عــرش ســنوات عــىل موجــة الربيــع العــريب، ألفــه ثلــة مــن املفكريــن 

واملثقفــني عــرب متعــددي املرجعيــات الفكريــة، انطالقــاً مــن عــرض خرباتهــم امليدانيــة يف العديــد مــن املجــاالت الفلســفية 

ــار بنعبدالوي-هــو بلــورة تقييــامت أكــرث  والسياســية والتاريخيــة واالجتامعيــة...، الهــدف منــه -وكــام أشــار الدكتــور املخت

موضوعيــة خصوصــاً بعــد أخــذ الوقــت الــكايف والتخلــص مــن انفعــاالت «اللحظــة الراهنــة»، وأخــذ مســافة مــع مــكان وزمــن 

وشــخوص الحدث‹›الربيــع العــريب›› كحــدث اســتثنايئ والــذي عــرف انطــالق حــركات اجتامعيــة دون زعامــات دون إطــار 

ــة اقتصاديــة ورسعــان مــا تحولــت ملطالــب  ــة ايديولوجيــة محــددة، بــدأت مبطالــب اجتامعي تنظيمــي جامــع ودون خلفي

ــد عــىل أســس الجــوار  ــال العــدوى مــن مجتمــع آلخــر حيــث أن هــذا االنتشــار مل ميت سياســية وأخــذت باالنتشــار وانتق
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واملقيــاس الجغــرايف، وإمنــا كان راجعــاً لعاملــني أساســني واللذيــن مل تكــن عــدوى الربيــع العــريب لتأخــذ هــذا املســار وهــذه 

الخريطــة لوالهــام: أولهــام العامــل الثقــايف، أي القيــم والخصائــص املشــرتكة وهــو مــا ســهل التفاعــل مــع القيــم نفســها، أمــا 

العامــل الثــاين هــو الثــورة املعلوماتيــة و التــي لعبــت دوراً كبــرياً يف انتشــار هــذا الحــدث عــىل بعــد أالف الكيلومــرتات يف 

نفــس الزمــان واملــكان عــىل املســتوى االفــرتايض، ومتابعــة بشــكل حــي ومبــارش مــا يجــري يف بلــدان أخــرى، فتطــور الوســائط 

االجتامعيــة جعــل كل الحواجــز الجمركيــة املاديــة تنهــار ويتحــول العــامل ليــس فقــط إىل صــوت موحــد بــل إىل قريــة صغــرية 

مفتوحــة عــىل بعضهــا البعــض، الوســائط االجتامعيــة هــي مــا ســهل عمليــة التعبئــة والتحكــم يف عمليــة الحشــد.

كــام متــت إلقــاء الضــوء خــالل هــذه الجلســة عــىل عمليــة تقييــم ملــآالت الــدول بعــد موجــة ‹›الربيــع العــريب›› ومخرجاته، 

والتــي  كانــت مختلفــة  ومتباينــة بالنســبة للــدول، هنــاك تجــارب حكــم عليهــا بالفشــل كاليمــن وســوريا وليبيــا، وهنــاك 

حالــة شــكلت االســتثناء رغــم تحرشــات اإلرهــاب، نجحــت يف أن تثبــت ومتتــد وتقــود الربيــع العــريب بشــكل ســلمي وهــي 

الحالــة التونســية ، وهنالــك بلــدان عاشــت حــراك وثــورة احتجاجيــة مجهضــة كحالــة املغــرب ومــرص، فالحــراك يف املغــرب 

ــرص، أدى  ــا بالنســبة مل ــة، أم ــة بعــض النصــوص القانوني ــتور 2011 ومراجع ــت يف دس ــارشة متثل ــية مب ــج سياس أعطــى نتائ

الحــراك إىل ثــورة مــا جعلهــا أمــام خياريــن أعالهــام أفقــا هــو تحقيــق االنتقــال الدميوقراطــي، وأكرثهــا خطــراً هــو االنهيــار 

خصوصــاً بعــد مسلســل الحــوادث والتهديــدات االرهابيــة التــي واجهتهــا إبــان تلــك الفــرتة، لكنهــا نجحــت يف الحفــاظ عــىل 

الدولــة املركزيــة وضــامن األمــن واالســتقرار.

ويعــزو هــذا االختــالف يف املــآالت إىل رشط الكفــاءة وكــذا التوفــر عــىل رشوط االنتقــال الدميوقراطــي الســلمي املتــوازن 

ــم،  ــاع نســبة التعلي ــي، ارتف ــاج والتامســك املجتمع ــع التونــيس (االندم ــز املجتم ــا مي ــات وهــو م ــاء توافق ــم عــىل بن القائ

طبقــة وســطى نشــيطة وفاعلــة، إضافــة للــدور الفعــال ملنظــامت املجتمــع املــدين خصوصــاً اتحــادات العــامل التــي لعبــت 

دور الوســاطة وخلــق التــوازن ونجحــت يف ضــامن الســلم األهــيل). لكــن هــذا املســار الناجــح مل يكتمــل نظــراً ملجموعــة 

منــا ألســباب أهمهــا وجــود بيئــة طــاردة للحريــات والدميوقراطيــة، املحيــط اإلقليمــي العــام يضــم أنظمــة سياســية معاديــة 

للتحــول الدميوقراطــي بالجــوار...

ــة  ــدول باملنطق ــع العــريب يف بعــض مــن ال ــت وراء فشــل حــراك الربي ــي كان ــوف عــىل أهــم األســباب الت ــم الوق كــام ت

ــا كاآليت:  ــن اختصاره ــة وميك العربي

ــي  ــة الت ــات التنظيمي ــاب البني ــة، أي غي ــل عــىل مســتوى املؤسســات السياســية يف املنطقــة العربي • خل

ــري  ــة تغي ــية ودخــول عملي ــد سياس ــاب تقالي ــي، غي ــة التأطــري الســيايس واالجتامع ــه عملي ــا توجي ميكنه
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ــة. ــات حاضن ســيايس دون وجــود مؤسســات وبني

• غيــاب الرعايــة الدوليــة أثنــاء عمليــة االنتقــال الدميوقراطــي وغيــاب مواكبــة اقتصاديــة لتوفــري الحاميــة 

الدوليــة للمتظاهريــن الســلميني.

• عامل اإلرهاب كذلك كان من بني األسباب التي عرقلت مسلسل االنتقال الدميوقراطي.

وأصبحــت هــذه املجتمعــات أمــام خياريــن: خيــار األمــن واالســتقرار مــع القبــول باإلبقــاء عــىل الوضــع الحــايل، أم الســعي 

ــول التــي بــدت يف األفــاق هــي الســعي إىل  ــة، والحل ــواردة أو املمكن ــري مــع ركــوب املغامــرة مــع كل االحتــامالت ال للتغي

الحفــاظ عــىل الوضــع الراهــن وهــو مــا أســهمت دول الخليــج مبواردهــا وإمكانيتهــا يف اإلبقــاء عليــه.

الجلسة 
الثانية:
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الجلسة 
جائحة كورونا وتحديات السياساتالثانية:

تــرأس أشــغال هــذه الجلســة ذ محمــد ممــدوح رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة مجلــس الشــباب املــرصي للتنميــة وعضــو 

املجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان، متيــزت هــذه الجلســة  مــن أشــغال اليــوم الثــاين مــن املؤمتــر بعــرض أبــرز تحديــات 

السياســات التــي واجهــت بعــض الــدول بعــد انتشــار جائحــة كورونــا، ومتيــزت املداخــالت بعــرض لتجــارب حيــة القاســم 

املشــرتك بينهــا هــو ملــف السياســات يف مجموعــة مــن الــدول األردن، موريتانيــا، اليمــن ومــرص، وكانــت فرصــة لفهــم كيفيــة 

مســاهمة صانعــي السياســات يف عمليــة صنــع القــرار وكيــف ميكــن أن تكــون منظــامت املجتمــع املــدين بأشــكالها املختلفــة 

(األحــزاب السياســية، الجمعيــات، مراكــز الفكــر والبحــوث، النقابــات العامليــة...) لهــا دور مؤثــر يف خلــق التغيــري ومشــاركة 

صانعــي السياســات يف عمليــة صنــع القــرار.

فالنســبة للوضــع يف موريتانيــا، تــم الحديــث عــن أهــم مراحــل تطــور الحكــم الســيايس بعــد االســتقالل إىل اآلن بالبلــد، 

ثــم إلقــاء الضــوء عــن أهــم التحديــات التــي واجهــت الوضــع الســيايس قبــل وبعــد جائحــة كورونــا والتــي تتمثــل يف غيــاب 

دور مؤسســات الدولــة الحاضنــة لالنتقــال الدميوقراطــي، ضعــف الثقافــة السياســية، متســك املؤسســات العســكرية بالســلطة، 

ــل  ــة، التدخ ــات الحاكم ــاب املرجعي ــي، غي ــايل واإلداري واملجتمع ــاد امل ــيش الفس ــة لتف ــة إضاف ــزب الدول ــرة ح ــخ فك ترس

ــة ال يكمــن تحقيقهــام مبعــزل عــن عنــرص األمــن االقتصــادي،  ــاة السياســية و النهــوض بالتنمي الخارجــي... فالســمو بالحي

األمنــي واالجتامعــي ثــم االســتقرار الســيايس.
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وعــن الوضــع بــاألردن، فالتحديــات ترتكــز باألســاس عــىل اإلصــالح باعتبــاره أولويــة يجــب الوقــوف عندهــا عــىل مجموعــة 

مــن املســتويات، االجتامعــي، االقتصــادي، الثقــايف والســيايس، هــذا األخــري يجــب أن يكــون وفــق اســرتاتيجية وطنيــة تحكــم 

ــة بكافــة مؤسســات املجتمــع  ــا نحــو املســتقبل وإعــادة النظــر يف الترشيعــات والقوانــني التــي تحكــم عالقــة الدول نظرتن

املــدين واألحــزاب لتمكننــا مــن تحديــد األدوار وتنظيمهــا يف إطــار مــن مرشوعيــة الدولــة القانونيــة كدولــة مدنيــة ســقفها 

الدســتور وســيادة القانــون. ولعــم مــن أهــم معيقــات وتحديــات عمليــة اإلصــالح الدميقراطــي يف األردن ترجــع باألســاس 

لعوامــل داخليــة تنبــع مــن داخــل املجتمــع وتركيبتــه الدميغرافيــة وتنوعــه ومــا تواجهــه جميــع مكونــات هــذا املجتمــع 

ــل باألســاس يف  ــة تتمث ــم عوامــل خارجي ــة وعــزوف الشــباب عــن السياســة...)، ث ــر والبطال مــن ظواهــر (التهميــش والفق

االضطرابــات اإلقليميــة املحاذيــة لــألردن. وقــد تــم الخــروج مبجموعــة مــن التوصيــات لتجــاوز هــذا الوضــع ميكــن اختصارهــا 

كاآلتــي: 

• أهميــة التعــاون والتشــاركية بــني الحكومــة ومنظــامت املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص وتفعيــل القوانــني ذات 

الصلــة بتوفــري املعلومــة بعيــداً عــن الحديــث عــن رسيــة املعلومــات وعــدم الشــفافية 

• أهميــة وجــود بيئــة ترشيعيــة تســاهم يف تعزيــز دور املواطــن يف العمليــة الدميقراطيــة واملشــاركة السياســية 

وحريــة التعبــري وحريــة تكويــن الجمعيــات والتعدديــة الحزبيــة.

• مشــاركة املواطــن يف العمــل العــام واعتــامد ثقافــة العمــل التطوعــي واملشــاركة مــن رضورات املواطنــة لــيك 

يكــون عنــرصاً فاعــالً يف موطنــه.

• عدم تعطيل القوانني املدنية خاصة القضائية يف ظل قانون الدفاع. 

• اعتامد معايري الشفافية عند منح املساعدات للقطاعات واالشخاص املترضرين من الجائحة.

• عدم تفرد الحكومة بالقرارات الوقائية وإرشاك القطاعات املترضرة يف اتخاذ التدابري الوقائية.
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أمــا عــن تحديــات السياســات العامــة مبــرص، باعتبارهــا مجموعــة مــن األنشــطة الحكوميــة تناقــش قضايــا عمليــة وراهنــة 

اســتجابة لحاجــات اجتامعيــة أو أزمــة، فقــد تــم الوقــوف عــن أهــم العوائــق والتحديــات التــي واجهــت معــدي السياســات 

العامــة والتــي تتمثــل باألســاس يف صعوبــة الحصــول وتــداول املعلومــات باعتبارهــا أحــد الحقــوق الدســتورية املنصــوص 

عليهــا قانونيــاً، تجاهــل الســلطات وإغفــال صنــاع القــرار اإلنتاجــات املقدمــة مــن طــرف باحثــي السياســات العامــة واملراكــز 

البحثيــة، ثــم ضعــف املؤسســات الحزبيــة...

أمــا عــن وضــع السياســات اليمــن، تــم تقديــم ورقــة سياســات حــول تداعيــات كورونــا عــىل حــق املــرأة بالصحــة يف اليمــن، 

ــا  ــة، وليســت مفرتضــة تتمثــل يف إشــكالية إعــامل الحــق يف الصحــة باليمــن يف ظــل جائحــة كورون تعالــج مشــكلة حقيقي

ــة والترشيعــات  ــق الدولي ــد مــن املواثي ــه العدي ــا، فحــق االنســان يف الصحــة كفلت ــة له ــرتاح املعالجــات الالزم باليمــن واق

اإلقليميــة والوطنيــة كشــفت جائحــة كورونــا عــن عــدم إعــامل العديــد مــن البلــدان لهــذا الحــق مبختلــف مكوناتــه، وتقــوم 

هــذه الورقــة عــىل فرضيــة مفادهــا أن أزمــة كورونــا عمقــت وســاهمت بشــكل عميــق يف حــدوث انتهــاكات لحــق االنســان 

يف الصحــة باليمــن والتــي تتجــىل يف صعوبــة وصــول املواطنــني اليمنيــني للفحوصــات والرعايــة الطبيــة إضافــة إىل محدوديــة 

الوصــول إىل العــالج خصوصــا يف املناطــق النائيــة.

كــام تــم عــرض مــن خــالل هــذه الورقــة الجانــب الترشيعــي لحــق الصحــة يف اليمــن، وتقييــم للوضــع الصحــي للنســاء يف 

اليمــن وصــوالً لعــرض ألهــم  البدائــل إلعــامل الحــق يف الصحــة باليمــن يف ظــل جائحــة كورونــا باليمــن واقــرتاح املعالجــات 

ــة  ــة باملعــدات الوقائي ــد املرافــق الصحي ــي ترتكــز عــىل العمــل عــىل التحســيس بخطــورة الوضــع، تزوي ــا، والت الالزمــة له

للتصــدي لألمــراض املعديــة، إنشــاء العديــد مــن املستشــفيات وتقريــب الخدمــات الطبيــة الســيام يف املناطــق النائيــة، إنشــاء 

ــادي  ــم النفــيس وامل ــوع االجتامعــي وضــامن الدع ــم عــىل الن ــف األرسي والقائ ــرث عرضــة للعن ــواء للنســاء األك ــز اإلي مراك

والصحــي لهــم...

وقــد خلصــت هــذه الجلســة بعــرض لدارســة ميدانيــة دراســة ميدانيــة للتحديــات اإلعالميــة خــالل جائحــة كورونــا حــول 

ــري  ــم ورصــد مســتويات تأث ــة فه ــي تهــدف إىل محاول ــا›› والت ــور العــريب حــول جائحــة كورون ــات الجمه ‹›مصــادر معلوم

وســائل اإلعــالم واملعلومــات خــالل جائحــة كورونــا عــىل الجمهــور العــريب وردود أفعالهــم عليــه ثــم الكشــف عــن طريقــة 

ــة مــن  ــواع مختلف ــور مــع أن ــة لتفاعــل الجمه ــات التواصلي ــات، كــام تهــدف إىل وصــف الديناميكي ــذه املعلوم تقييمــه له

ــا. املعلومــات املقدمــة يف ســياق اجتامعــي وثقــايف لجمهــور مركــب يف ظــروف أزمــة كورون
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اليوم الثالث
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الجلسة 
األوىل:

 ندوة إطالق كتاب: »واقع مراكز الفكر
»والبحوث بالمنطقة العربية: األثر، الفعالية

ترأســت هــذه الجلســة ذة إقبــال البوزيــدي، مســؤولة األبحــاث باملعهــد العــريب للبحــوث والسياســات نــواة، تــم خاللهــا 

إطــالق كتــاب «واقــع مراكــز الفكــر والبحــوث باملنطقــة العربيــة: األثــر، الفعاليــة‘‘ وهــو إصــدار جامعــي تــم مــن خاللــه 

عــرض لدراســة شــاملة حــول «احتياجــات املراكــز الفكريــة بالعــامل العــريب» والتــي أرشف عليهــا معهــد نــواة، وهــي مبثابــة 

مرصــد عــريب يتــم مــن خاللــه متابعــة وتقييــم أدوار هــذه املراكــز، ومــدى مســاهمتها يف اقــرتاح ســيناريوهات وسياســات 

بديلــة تســاعد صانــع القــرار عــىل مواجهــة مختلــف التحديــات املعقــدة مــن جهــة، وإنتــاج رؤيــة تنمويــة تســعى للنهــوض 

باملجتمعــات العربيــة يف ظــل التغــريات الدوليــة واإلقليميــة الراهنــة مــن جهــة أخــرى. إضافــة إىل فصــول أخــرى ســلطت 

الضــوء عــىل نشــــأة وتطــــور مراكــــز الفكــــر يف املنطقــــة العربيــــة ثــم العالقــة بــني البعــد املعــريف والتأثــري الســيايس لهذه 

املراكــز، مــن خــالل تكويــن نظــرة نقديــة لواقــع املراكــز الفكريــة العربيــة وســــبل تفعيــــل أدوارهــا يف ترشــيد السياســات 

العامــة للــدول.
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الجلسة 
الثانية:

 ورشة عمل تفاعلية لعرض تجارب مراكز :
فكر عربية في صناعة البدائل والحلول

ترأســت أشــغال هــذه الورشــة التفاعليــة ذة. هديــل القضــاة مســؤولة البحــث يف مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة، 

وقــد عرفــت مشــاركة غنيــة ملمثــيل مراكــز فكريــة مــن بلــدان مختلفــة، فلســطني، مــرص، العــراق واملغــرب، عرضــوا مجموعــة 

مــن التجــارب للــدور التنمــوي لهــذه املراكــز يف املســاهمة يف صناعــة واقــرتاح البدائــل والتوصيــات خصوصــاً خــالل أزمــة 

كورونــا، لتطويــر السياســات العموميــة مــن خــالل إعــداد الدراســات واألوراق املتخصصــة يف توصيــف وتشــخيص القضايــا 

الشــائكة يف املجتمــع.

فبالنســبة للتجربــة الفلســطينية، تــم إلقــاء الضــوء عــىل الســياق العــام لتطــور مراكــز األبحــاث والفكــر بدولــة فلســطني 

تطــور العمــل البحثــي يف ظــل التهديــدات التــي تعــاين منهــا املنطقــة مــن ظــروف االحتــالل الصهيــوين والــدور الهــام الــذي 

لعبتــه يف مجابهــة هــذه التهديــدات التــي تواجــه اإلقليــم.

 كــام تــم تقديــم تجربــة مرصــد السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة بفلســطني وهــو مركــز بحثــي يهتــم بقضايــا البحــث 

العربيــة اإلنتــاج املعــريف حــول قضايــا السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة والتنمويــة (قضايــا الحاميــة االجتامعيــة، الصحــة 

والتعليــم...) ويســعى لدراســة تأثــري وقيــاس الخطــط التنمويــة الحكوميــة عــىل واقــع الفئــات املجتمعيــة املهمشــة، وذلــك 

بالرتكيــز عــىل منهجيــة املنــارصة للضغــط وتغيــري السياســات والقوانــني يف اإلقليــم،  كــام تــم رصــد مجموعــة مــن اإلنجــازات 
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ــة، والتــي تتجــىل باألســاس يف تشــكيل حمــالت  ــة واالقتصادي ــا مــن خــالل مرصــد السياســات االجتامعي ــم تحقيقه التــي ت

وطنيــة للضــامن االجتامعــي، تأســيس االئتالف الفلســطيني للحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافية، املســاهمة يف تعديل 

مجموعــة مــن القوانــني املتعلقــة بالتأمــني الصحــي للعــامل، والحــد األدىن لألجــور، والحاميــة االجتامعيــة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة، هــذا إضافــة إلصــدار مجموعــة مــن األوراق البحثيــة والنــدوات واألوراش التدريبيــة واملؤمتــرات بدولــة فلســطني.

أمــا عــن تجربــة مراكــز البحــوث والفكــر مبــرص، تــم تقديــم ملحــة مركــزة عــن أنواعهــا ومجــاالت اشــتغالها، ودورهــا الفعــال 

يف صناعــة القــرار واتخــاذ القــرار مبــرص، كــام تــم التطــرق إلحــدى اإلشــكاليات التــي قــد تحــد مــن دور هــذه املراكــز خصوصاً 

عــىل مســتوى املحتــوى املبنــي عــىل اإلنتاجــات الفكريــة النخبويــة بحيــث تخاطــب مجموعــات ضيقــة وال تصــل للجمهــور 

العــام ومــدى أهميــة توســيع دائــرة التأثــري عــن طريــق إنتــاج محتــوى فكــري نقــدي مؤثــر يســتهدف جمهــوراً أوســع.

ومــروراً لتجربــة مركــز جســور للدراســات االســرتاتيجية، وهــو مركــز متخصــص يف السياســات العامــة والدراســات الربملانيــة 

ــات  ــية والعالق ــا الجيوسياس ــة والقضاي ــوق اإلنســان، التحــوالت االجتامعي ــة وحق ــن املجــاالت كالتنمي ــة م يغطــي مجموع

الدوليــة، الهــدف منــه صناعــة بيــت تفكــري مســتقل يســعى لخلــق منصــة حــوار مــا بــني مجموعــة مــن الفاعلــني السياســيني 

ــول  ــدويل ح ــرار ال ــاش والق ــة يف النق ــاهمة الفعال ــك باملس ــي، وذل ــي واإلقليم ــاء الوطن ــدم والرخ ــتقرار والتق ــز االس لتعزي

التحديــات الراهنــة واملســتقبلية عــن طريــق تقديــم حلــول وبدائــل للسياســات. ولعــل أهــم اإلنجــازات التــي تقدم بهــا مركز 

جســور يف هــذا الجانــب، دراســة تحليليــة لتقييــم أداء الربملــان املــرصي، كــام يســعى إىل تطويــر العمــل عــىل التحليــالت 

االســرتاتيجية، إنتــاج أوراق السياســات، إنشــاء أكادمييــة للتدريــب، اســتطالعات الــرأي وقيــاس االتجاهــات العامــة.

ــز  ــية يف مرك ــات السياس ــم الدراس ــرر قس ــية ومق ــات السياس ــم الدراس ــس قس ــدم رئي ــة، تق ــة العراقي ــروراً للتجرب وم

ــات  ــه السياس ــة يف توجي ــة العراقي ــز البحثي ــول دور املراك ــة ح ــة بحثي ــدويل» بورق ــة وال ــات العربي ــتنرصية للدراس «املس



24

الحكوميــة ملواجهــة جائحــة كورونــا، تســعى هــذه الدراســة ملراجعــة دور املراكــز البحثيــة العراقيــة يف توجيــه السياســات 

الحكوميــة، ومــا قدمتــه لصانــع القــرار الحكومــي يف هــذا الخصــوص ملواجهــة جائحــة كورونــا، هــذه املراكــز التــي عملــت 

ــة الناجحــة يف هــذا  ــة تطبيــق بعــض التجــارب الدولي ــة، مــع محاول ــة العمــل التقليدي ــات املتاحــة وعــرب آلي وفــق اإلمكان

الخصــوص، وتحقيــق بعــض األهــداف التــي ترمــي إىل تحقيــق أهــداف ســامية يف مقدمتهــا إنقــاذ أرواح املواطنــني/ات، ومــن 

ثــم حاميــة باقــي األصــول واملمتلــكات والــرثوات مــن أخطارهــا، مــن خــالل املســاهمة النســبية يف تقديــم بعــض املقرتحــات 

واألفــكار الخاصــة باتخــاذ تدابــري.

ــرض  ــاث بع ــل للدراســات واألبح ــز تكام ــة مرك ــم تقاســم تجرب ــرب، ت ــر والبحــوث باملغ ــز الفك ــة مراك ــن التجرب ــا ع أم

لحصيلــة املقاربــة البحثيــة املتعــددة التخصصــات لتداعيــات وبــاء كورونــا التــي تبناهــا املركــز، ويتبنــى املخطــط البحثــي 

ــىل  ــز ع ــام يرتك ــة، ك ــا الراهن ــع القضاي ــل م ــرة للتخصــص للتفاع ــة العاب ــار املقارب ــذا اإلط ــات يف ه ــل للدراس ــز تكام ملرك

ــة،  مســتويني أساســيني، مســتوى أول متعلــق بإطــالق برنامــج بحثــي متعــدد التخصصــات يعالــج تداعيــات األزمــة الوبائي

ســواء التداعيــات الراهنــة عــىل املســتوى االقتصــادي والســيايس واالجتامعــي والنفــيس، أو تلــك املرتبطــة باالمتــداد التاريخــي 

لزمــن األوبئــة وأوجــه متثــل املجتمعــات لهــا، خصوصــا املجتمــع املغــريب، حيــث أنجــز املركــز يف هــذا الصــدد أربــع مشــاريع 

بحثيــة يف صيغــة مؤلفــات جامعيــة شــارك فيهــا العــرشات مــن الباحثــني/ات داخــل املغــرب وخارجــه. ثــم توظيــف وســائل 

التواصــل االجتامعــي يف الحفــاظ عــىل ديناميــة املركــز العلميــة، عــرب برمجــة مجموعــة مــن النــدوات عــن بعــد يف صفحــة 

املركــز عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي، والتــي عرفــت آالف املشــاهدات، وتناولــت مجموعــة مــن املواضيــع املرتبطــة بوبــاء 

كورونــا.

الجلسة 
الثالثة:
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ترأســت هــذه الجلســة دة. حيــاة الدرعــي نائــب رئيــس املعهــد العــريب للبحــوث والسياســات نــواة، تــم مــن خاللهــا عــرض 

ملجموعــة مــن الدراســات البحثيــة وامليدانيــة لــكل مــن التجربــة املرصيــة واللبنانيــة واملغربيــة حــول موضــوع التعليــم يف 

ظــل جائحــة كورونــا.

ففــي دراســة حــول « تداعيــات وبــاء كورونــا عــىل الواقــع االقتصــادي واالجتامعــي والتعليمــي يف لبنــان»، والتــي تفضــل 

ــاء  ــان قبــل حلــول الوب ــا للســياق العــام للواقــع االقتصــادي الــذي عرفــه لبن ــن، مشــريا فيه ــور غــازي زهــر الدي ــا الدكت به

نتيجــة لغيــاب السياســات العموميــة الناجعــة والخالفــات السياســية بــني القــوى الحاكمــة، غيــاب الحوكمــة، وارتفــاع نســبة 

الفســاد، وغيــاب املوازنــات الشــفافة إضافــة للتهديــدات اإلقليميــة، كــام تــم إلقــاء الضــوء عــىل تداعيــات وبــاء كورونــا عــىل 

الواقــع االقتصــادي واالجتامعــي، مــع إلقــاء الضــوء عــىل واقــع التعليــم عــن بعــد يف ظــل تلــك الجائحــة والــذي عــرف بــدوره 

تراجعــا كبــريا.

ــة ومنظــامت املجتمــع  ــة واإلجــراءات املتخــذة مــن طــرف الحكومــة اللبناني ــة الجهــود املبذول  فعــىل الرغــم مــن أهمي

املــدين، إال أن األزمــات املتتاليــة التــي عرفهــا املجتمــع اللبنــاين كان لهــا األثــر العميــق وإجهــاض املسلســل التنمــوي للبــالد، 

الجلسة 
الثالثة:

التعليم والبحث في ظل الجائحة 
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ــة، املاليــة واملرصفيــة واإلداريــة والرتبويــة  وبــات مــن الــرضوري تبنــي إصالحــات هيكليــة يف مختلــف قطاعاتــه االقتصادي

واعتــامد الحكامــة الجيــدة بجميــع مقوماتهــا.

أمــا عــن البحــث العلمــي باملغــرب وســؤال التحديــات املرتبطــة بــه، تــم معالجــة موضــوع اســرتاتيجي يتعلــق بالبحــث 

العلمــي ملــاذا يف تجاربنــا العربيــة واملغاربيــة أن األزمــة التعليميــة هــي إشــكالية بنيويــة هــل اإلشــكال مرتبــط بالبيئــة أم 

ــة والسياســية هــي  ــة والثقافي ــة االجتامعي ــار البيئ ــة وهــل ميكــن اعتب مرتبــط بالفاعلــني عــىل مســتوى املنظومــة التعليمي

مســاهم يف االرتقــاء بالبحــث العلمــي باعتبــاره قضيــة مجتمعيــة أو تهدميــه، ثــم مــا هــو دور البحــث العلمــي يف فهــم هــذه 

اإلشــكاليات وكيــف نجيــب عــىل القضايــا الــت يعيشــها العــامل والجــواب عــىل هــذه اإلشــكاليات وفهمهــا مبقاربــة تســتحرض 

الســياق املحــيل والبيئــة.

ــل  ــة مداخ ــا يف أربع ــم حرصه ــي ت ــة، والت ــة مجتمعي ــاره قضي ــي باعتب ــث العلم ــة بالبح ــات املرتبط ــؤال التحدي ويف س

ــية، ــات أساس ومفارق

--  التحــدي األول املوجــود عــىل املســتوى العــريب وهــو مرتبــط بالفاعــل املركــزي واملحــيل واإلقليمــي يف املنظومــة 

الرتبويــة

-  -  التحــدي الثــاين مرتبــط وجــود كفــاء ات وعــدم اســتثامرها يجعــل املردوديــة واملخرجــات ضعيفــة وهــذا مــا 

يتبــني عــىل مســتوى التعليــم وســوق الشــغل.

ــا  ــة ال ميكــن اختزاله ــوين، حيــث أن املســألة التعليمي ــي واإلداري والقان -  -  التحــدي الثالــث مرتبــط بالبعــد التقن

ــية  ــة والسياس ــاد الثقافي ــن األبع ــة م ــط مبجموع ــة ترتب ــة مجتمعي ــي قضي ــام ه ــي بين ــوين وترشيع ــد قان يف بع

ــة. ــة التعليمي ــني عــىل مســتوى املنظوم ــذا الفاعل ــة وك واالجتامعي

ــن  ــدة يف تأطــري وتكوي ــم ملعتم ــات التقوي ــه واملناهــج وآلي ــودة البحــث ومخرجات ــق بج ــع متعل ــدي راب -  -  وتح

ــني.  الباحث

أمــا عــن الحلــول والرهانــات املقرتحــة، فالتعليــم قضيــة مجتمعيــة ومدخلهــا مدخــل ســيايس ومجتمعــي وتكويــن رؤيــة 

ــاء العقــل املفكــر املنتــج والنقــدي مــن خــالل  ــة املحيطــة، ثــم العمــل عــىل بن مشــرتكة بــني الفاعلــني يف املنظومــة والبيئ

مناهــج تعليميــة مبتكــرة وتتــامىش مــع التطــورات التــي يعرفهــا املجتمــع، وأخــريا إنتــاج معرفــة علميــة قــادرة عــىل اإلجابــة 

عــىل اإلشــكاالت املجتمعيــة والثقافيــة والسياســية.

ــيايس  ــرشط الس ــق ال ــه دون تحقي ــن تحقيق ــذا ال ميك ــي فه ــث العلم ــر البح ــدم وتطوي ــات تق ــن رشوط ومقوم ــا ع أم
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ــايل: ــي وامل واالجتامع

• إعطاء مكانة اعتبارية للفاعل وعدم تبخيس اإلطار الرتبوي إلعادة الثقة

• توفري الرشط املادي البحث العلمي للباحث والتحفيز املادي

• مواكبة التحوالت والنظريات الجديدة عىل املستوى اإلداري

• خلق مناخ للحريات والحقوق الحرية األكادميية واالستقاللية

• اإلنفاق املايل واملوازنايت، االستثامر يف مراكز البحث ويف الباحثني والبحث العلمي

ــة يف  ــادرات التطوعي ــول «دور املب ــة ح ــة والجنائي ــوث االجتامعي ــي للبح ــز القوم ــا املرك ــة أرشف عليه ــرياً، ويف دراس وأخ

ــا “، والتــي ســعت أساســاً للوقــوف عــىل أهــم األســباب الدافعــة  ــاء أزمــة كورون تفعيــل آطــر املســئولية االجتامعيــة “ أثن

لالنضــامم للمبــادرات املجتمعيــة وأثــر ذلــك عــىل تفعيــل املســئولية املجتمعيــة، والكشــف عــن دور املبــادرات املجتمعيــة 

يف دعــم الفئــات املتــرضرة مــن أثــار جائحــة كورونــا ورصــد أهــم التحديــات واملخاطــر التــي تقــف أمــام تقديــم املســاعدات 

لهــا، وكيفيــة التغلــب عليهــا.

وقــد خرجــت الدراســة مبجموعــة مــن التوصيــات والتــي ارتكــزت أساســاً عــىل نــرش ثقافــة التطــوع املجتمعــي  والعطــاء 

واملســئولية االجتامعيــة وتعزيــز قــدرات األفــراد واملؤسســات الحكوميــة وغــري الحكوميــة عــىل املرونــة واالســتعداد والتأهــب 

ــا  ــاء تلــك الجائحــة، وهــو م ــة خاصــة بعــد انته ــاء الدول ــا فقــط  كــرضورة مــن رضورات بن إلدارة املخاطــر وليــس إدراكه

ســيتطلب إعطــاء دور أكــرب للمجتمــع املــدين وتشــجيع املبــادرات التطوعيــة وأخــرياً التعامــل مبرونــة مــع املجتمــع املــدين 

الرســمي وغــري الرســمي بغــرض واالســتفادة مــن هــذه الجهــود التطوعيــة والطاقــات الشــبابية لضــامن اســتدامتها ودميومتهــا.
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اختتــم املعهــد العــريب للبحــوث و السياســات نــواة فعاليــات املؤمتــر اإلقليمــي الســادس حــول تداعيــات جائحــة كورونــا: 

أي دور ملراكــز الفكــر والبحــوث يف املنطقــة العربيــة، والــذي شــارك فيــه مجموعــة مــن الفاعلــني/ت املدنيــني والباحثــني/ات 

األكادمييــني مــن مختلــف دول العــامل العــريب ومختلــف التخصصــات العلميــة، وقــد تخللــت أشــغال هــذا املؤمتــر مجموعــة 

ــل وبعــد  ــا قب ــز م ــع املراك ــة حــول واق ــا املشــاركون/ات تجــارب حي ــد املســتديرة عــرض مــن خالله ــدوات واملوائ مــن الن

جائحــة كورونــا وأهــم التحديــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية واألمنيــة التــي واجهــت املجتمعــات العربيــة وكيــف 

متكنــت منظــامت املجتمــع املــدين خــالل تلــك الفــرتة مــن احتــواء هــذه األزمــة. كــام كان هــذا اللقــاء املعــريف فرصــة للبحــث 

عــن الحلــول بطــرح ملجموعــة مــن البدائــل والسياســات للتصــدي لألزمــات واملخاطــر ســواء املتعلقــة بالحــروب أو األزمــات 

الصحيــة التــي مــن شــأنها عرقلــة مسلســل التنميــة وتخلخــل تــوازن املجتمعــات عــىل مجموعــة مــن املســتويات.

ــامن  ــتوى ض ــىل مس ــاً ع ــوث خصوص ــر والبح ــز الفك ــز دور مراك ــا لتعزي ــروج به ــم الخ ــي ت ــات الت ــم التوصي ــن أه وم

االســتمرارية:

• بخلق مناخ للثقة بني املنظامت املانحة واملؤسسات الفكرية.

ــع  ــق الرتاف ــن طري ــي واملحــيل ع ــتوى الوطن ــىل املس ــني ع ــني الحكومي ــف الفاعل ــىل مختل ــط ع ــالت ضغ ــي حم • تبن

ــة. ــارعها البحثي ــي مش ــز وتبن ــذه املراك ــم ه ــارصة لدع واملن

• خلــق أجنــدة عمــل تنظــم هــذا القطــاع واعتــامد ميثــاق رشف لزيــادة الثقــة بــني القطاعــات الحكوميــة ومنظــامت 

املجتمــع املــدين.

• االنفتاح عىل رشكات القطاع الخاص والتكتل بني مراكز الفكر والرتافع ومنارصة القضايا التي تهم مراكز الفكر.

• تعزيز ثقافة الرشاكات وثقافة التعاون وتقاسم املوارد بني املؤسسات الفكرية.

ــع رضورة توخــي الوضــوح  ــة م ــات الفكري ــذه املؤسس ــيري ه ــيدة يف إدارة وتس ــة الرش ــادئ الحوكم ــىل مب ــز ع • الرتكي

ــاص. ــرتام االختص ــفافية واح والش
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أعضاء مجلس إدارة /معهد نواة:
) القضايــا  ) «مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة»، وباحــث ىڡ( --  ذ.فــراس جابــر، باحــث مؤســس ىڡ(

- ) السياســية واالجتماعيــة –فلســطںى)
) للبحوث والسياسات نواة –المغرب- Rد. حياة الدرعي، نائب رئيس المعهد العرىى  -  -

-  -  ذ .مريــم ســليمان المديــر التنفيــذي لمركــز المحروســة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بمــرص وعضــو 
مجلــس إدارة معهــد –نــواة-

) للبحــوث والسياســات نــواة ومديــر مركــز  Rجمــال محمــد الخطيــب، عضــو مجلــس إدارة المعهــد العــرىى  -  -
البديــل للدراســات واالبحاث بــاالgردن

ق االgوســط وشــمال أفريقيــا.  mمنطقــة الــرس ( زنجــي، استشــاري تنميــة دوىل) متخصــص ىڡ( Rذ. صهيــب الرى  -  -

) للبحــوث والسياســات –نــواة- Rالصنــدوق وعضــو مجلــس إدارة المعهــد العــرىى ) أمــںى)

فريق عمل / معهد نواة:

 ( Rبحــاث بالمعهــد العــرىىgي والتنميــة، مســؤولة اال ) علــم االجتمــاع الحــرص( -  ذة. إقبــال البوزيــدي، باحثــة ىڡ(
للبحــوث والسياســات نــواة –المغرب-

“ المنســق  ( ــراىڡ( ــر الفوتوغ ــرصي تخصــص ”التصوي ) مجــال الســمعي الب ــي مختــص ىڡ( ــزة النعيم -  ذ. حم
) للبحــوث والسياســات نواة-المغــرب- Rــرىى ــد الع ــي بالمعه عالم zاال

مشاركات من موريتانيا:

) للدراســات  Rــد الســالك، أســتاذ بجامعــة نواكشــوط، والرئيــس المؤســس للمركــز المغــارىى - د. ديــدي ول
ــا- اتيجية – موريتاني االســرى{

) جامعــة نواكشــوط العرصيــة،  ، أســتاذ علــم االجتمــاع الســياىس) ىڡ( ( - د. محمــد ســيد أحمــد فــال الــوداىى(
اتيجية -موريتانيــا-. ورئيــس مركــز «مبــدأ» للبحــوث االســرى{

المشاركون والمشاركات بالمؤتمر اإلقليمي السادس 
للمعهد العربي والبحوث والسياسات –نواة-:
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مشاركات من اليمن:

) الشــؤون القانونيــة، رئيــس منظمــة سواســية للتنميــة والعدالــة  - ذ. عــىل) حســن هــزازي محامــي وخبــرى) ىڡ(
باليمــن

بوي، جامعة تعز-اليمن- دارة والتخطيط الرى{ zمجال اال ( - د. عبد المعز دبوان، باحث ىڡ(

مشاركات من تونس والجزائر:

ــور ورئيــس قســم بمستشــفى جامعــي، نائــب رئيــس معهــد فرحــات حشــاد  - د. ســامي بالهوشــات دكت
ــة -تونــس- للبحــوث والديمقراطي

اتيجية  ) معهــد المناطــق القاحلــة، ورئيــس جمعيــة التنميــة والدراســات االســرى{ . باحــث ىڡ( - ذ. ريــاض بشــرى)
، تونــس. ) بمدنــںى)

- ذ. حياة قادري رئيسة «جمعية النساء أوالً» بتونس
- د. ســمر ســحقي، أســتاذة العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة، تخصــص الدراســات االgمنيــة الدوليــة، 

كليــة العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة -الجزائــر-

مشاركات من مرص:

- ذة، وفــاء ســمرى) نعيــم، أســتاذ مســاعد علــم االجتمــاع بالمركــز القومــى للبحــوث االجتماعيــة والجنائيــة 
بمــرص

اتيجية عضــو المجلــس القومــي لحقوق االنســان،  - د. هــاىى( إبراهيــم رئيــس مركــز جســور للدراســات االســرى{
) عــن شــمال افريقيــا بالبنــك االفريقــي للتنميــة -مرص- وعضــو لجنــة المجتمــع المــدىى(

دارة العامة، جامعة أسيوط – مرص- zد. عبد الله فيصل العالم مدرس العلوم السياسية واال -
- ذ. محمــد ممــدوح رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة مجلــس الشــباب المــرصي للتنميــة وعضــو المجلــس 

نســان -مــرص- zالقومــي لحقــوق اال
ــة  ــة، رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة العدال ) واستشــاري التنمي ــوىڡ{ ــرى) حق ــف خب ي mذ. عصــام رأفــت الرس -

ــة وحقــوق االنســان «-مــرص- للتنمي
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مشاركات من لبنان والعراق واال=ردن:

) ’‘ مركز الفينيق للدراسات االقتصادية‘‘ -االgردن- - ذة. هديل القضاة مسؤولة البحث ىڡ(
بيــة الجامعــة اللبنانيــة، عضــو  ) كليــة الرى{ ف ومــدرب الgســاتذة مــادة التاريــخ ىڡ( mد. غــازي شــكيب زهــرا لديــن، مــرس -

( –لبنــان- االتحــاد الــدوىل) للمؤرخــںى)
) مركــز المســتنرصية للدراســات العربيــة  - ذ. أمجــد زيــن العابديــن طعمــة، مقــرر قســم الدراســات السياســية ىڡ(

والدوليــة –العــراق-

مشاركات من المغرب:

، مديــر مجلــة رهانــات وعضــو مركــز الدراســات  ( - د. المختــار بنعبــدالوي، أســتاذ الفلســفة بجامعــة الحســن الثــاىى(

نســانية مــدى -المغــرب- zبحــاث االgواال

) العلوم االجتماعية -وكالة التنمية االجتماعية -المغرب - ، إطار عاىل) وباحث ىڡ( ( - د.الطاهر بكىى(

) القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس -المغرب- - د. أحمد صلحي، باحث ىڡ(

ــة  ــخ، المجــال، الدينامي ــرىR التاري ــخ المعــارص والراهــن، عضــو مخت ) التاري - ذ.ســعيد الحاجــي أســتاذ باحــث ىڡ(

ــز تكامــل للدراســات واالgبحــاث -المغــرب- ــذي لمرك ــر التنفي ــب المدي ــة المســتدامة، نائ والتنمي

عالم واالتصال -المغرب- zعلم االجتماع وأستاذ بالمعهد العاىل) لال ( - د. محمد عبد الوهاب العالىل) دكتور ىڡ(

نســانية مــدى  zبحــاث االgالقانــون والعالقــات الدوليــة، عضــو مركــز الدراســات واال ( - ذ.اســماعيل الــرزاوي، باحــث ىڡ(

لمغرب ا

- د. عبد الحي البوكيىل) أستاذ الفلسفة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، -المغرب-

ــة  ابي ــة الرى{ ــات العمومي ) السياس ــص ىڡ( ــتوري، مخت ــون الدس ــية والقان ــوم السياس ــتاذ العل ــاع أس ــواد الرب - د. ج

ــرب- -المغ

ــاث  ) لالgبح Rــارىى ــز المغ ــو المرك ــام، عض ــتوري والع ــون الدس ــتاذ القان ، أس ( Rــرىى ــث مغ . باح ( ــاىڡ{ ــرى) المت - د. البش

اتيجية ودراســة السياســات، -المغــرب-. االســرى{
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