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الشخصيات األكاديمية من  وبحضور عدد، 1/04/2017مداد، بتاريخ  –عقد مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

"مراكز التفكير: : حلقة نقاشية ضمن فعالية رواق دمشق، بعنوان واإلعالمية وبعض مدراء مراكز األبحاث في سورية،

 –التي أعدها وقدمها د. عقيل محفوض–تناولت فيها ورقة العمل الرئيسة ، "في املحددات، والكيفيات، والتحديات

 دور مراكز األبحاث في تدبير السياسية من خالل العلم وتدبير الواقع من خالل السياسية.

 على أهمية املوضوع وحداثته وضرورة  أدار الحوار د.
ً
 بالسادة الحضور، ومؤكدا

ً
كريم أبو حالوة، مرحبا

 أن مراكز التفكير تقوم، ومنذ زمن طويل، بأدوار مؤثرة في جميع دول معالجته بصورة 
ً
غير نمطية أو تقليدية، موضحا

العالم، فلها دور تشخيص ي يتمثل بالعمل على فهم الظواهر الراهنة وتحليلها وبيان أسبابها وطرق التعامل معها، ودور 

  ،ٍة مااستشرافي يتمثل في محاولة وضع تصور للمسارات املحتملة لقضي
ً
عن أسباب تأخر ظهور مراكز التفكير متسائال

 في العالم العربي بشكل عام وفي سورية بشكل خاص.

 تناول فيه مفهوم ، في مركز دمشقد. عقيل محفوض، رئيس قسم الدراسات السياسية  قدم
ً
 موسعا

ً
عرضا

 وغير مطابق
ً
 غامضا

ً
 وم ،مراكز التفكير بوصفه مفهوما

ً
 لطبيعة مراكز األبحاث، فعلى وعَد هذا الغموض مؤسسا

ً
الزما

الرغم من أن التعريف السائد يقدمها بأنها تقوم بإعداد األبحاث والدراسات لرفد صانع القرار أو فواعل السياسية أو 

 بأدوار مسكوت عنها، كأدوار جماعات الضغط 
ً
والوساطة، أي ما يطلق عليه  والترويجالرأي العام، فهي تقوم أيضا

 مصطلح "أدوار الباب الخلفي". 

رأى د. عقيل أنه من املمكن تصنيف مراكز التفكير حسب الدور الذي تقوم به، كتقديم األبحاث واالستشارات 

 ألدواتها من ناحية العمل الفكري والبحثي أو اإل 
ً
عالمي، وتبني بعض السياسات والدفاع عنها أمام الرأي العام، أو وفقا

..، أو بحسب الشرائح املستهدفة كالفواعل .أو بحسب اختصاصها في املجاالت السياسية أو االقتصادية أو األمنية، إلخ

 
ً
الرسمية أو غير الرسمية أو الرأي العام، باإلضافة إلى اختصاص بعض املراكز بنطاق جغرافي أو زماني محدد، وأخيرا

عقيل املحددات الذاتية واملوضوعية ملراكز التفكير  ووضح د. تها أو ايديولوجيتها.بحسب استقالليتها أو تبعيتها ومرجعي

من ناحية هويتها ورؤيتها وأهدافها، ومن ناحية املجال الذي تعمل مراكز التفكير ضمن إطاره وحساسيته املحفزة أو 

فواعل السياسة الفعلية املعيقة، عالوة على محددات الشبكة أي القدرة على التفاعل والتواصل واالمساك ب

 الحقيقية.

وبالنسية لكيفية عمل مراكز التفكير، أشار د. عقيل إلى أنها تبدأ بتحديد مروحة العمل ووضع األجندات 

والبرامج والسعي إلى اجتذاب الخبرات األكثر فعالية والتواصل مع غيرها من املراكز باإلضافة إلى التشبيك مع وسائل 

البحثية من  ومنتجاتهامعها هي عالقة عضوية، فهي الوسيلة للتسويق والترويج لوجهة نظرها اإلعالم بوصف العالقة 

 كتب ودراسات وأبحاث وتقارير.

 املشاركون:

د. عقيل سعيد محفوض، د. كريم أبو حالوة، د. وضاح يوسف الخطيب، د. علي محمد إسبر، د. محمد 

 .براهيمطاغوس، د. انصاف حمد، أ. فاتح جاموس، أ. حسين اال 
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 رواق دمشق

 مراكز التفكير: مداخالت الحلقة النقاشية الرابعة
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   د. عقيل سعيد محفوض

 

 مراكز  التفكير: في املحددات، والكيفيات، والتحديات

، أي 
ً
يمكن الانطالق في تحليل ظاهرة مراكز التفكير من فكرة "تدبير  السياسة" من خالل العلم، والعكس أيضا

"تدبير العلم" أو "تدبير الواقع" من خالل السياسة، إذ على الرغم من التطور الكبير في العلوم الاجتماعية وغيرها 

ل ة الفعالة ملشكالت العالم، وفي التنبؤء بها، أو في تخّير أفضإال أنها تواجه اتهامات متزايدة بفشلها في الاستجاب

السبل العملية والواقعية ملواجهتها، بل كان ثمة على الدوام توظيف للعلوم واملعارف في سياسات هيمنة واحتالل 

 ومواجهات ما أدى إلى املزيد من املخاطر على إلانسان. 

  ما هي مراكز التفكير؟

أنماط من العمل الفكري أو الثقافي املتصل بالسياسات، الذي تقوم به يدور الحديث هنا عن  -

 وتسميات مختلفة مثل مركز بحوث ودراسات، جمعية، 
ً
 وأشكاال

ً
مجموعات أو منظمات تتخذ أنماطا

منتدى، مؤسسة، بيت خبرة، وحدة استشارات، وحدة أبحاث، وحدة دعم القرار، وحدة دعم 

قل ن تعمل في حيز تخومي بين التفكير وبين السياسة، بهدف السياسات، وقف، شبكة أبحاث، الخ

تزويد فواعل السياسة والشأن العام ، و حصيلة املعارف والخبرات من حيز العلم إلى حيز السياسة

درة الفرصة، واملبا-استشراف مصادر التهديد، و باملشورة حول البدائل املمكنة واملرجحة تجاه الواقع

 طممارسة الضغو ، و املدافعة عن بدائل وسياسات معينة، و العمل الفعال تجاهها والتبصر بمتطلبات

راكز مال تتمركز  والقراءة وفق "خطة تحرك".، قراءة تفاعلية لألمور ، تقديم العمل النشط والاتصالو 

في العمل حول حول الدولة، وال تتمركز في الدولة حول النظام السياس ي، وال في النظام ألابحاث 

الحكومة أو الرئاسة أو البرملان الخ وإنما تتناول املشهد بوصفه دينامية فيها فواعل السياس ي على 

 .اعتبار السياسات اختيار بين بدائل، واعتبار  الاختيار عملية مركبة، و عديدة متفاوتتة التأثير

 تصنيف مراكز التفكير 

ا ا ومن حيث نطاق عملهثمة صعوبات في تصنيف مراكز التفكير، وخاصة أنها متغيرة من حيث تطوره -

 –تها ين، وإيديولوجيتها، وتابعيفوأولوياتها، ونوع منتجاتها أو مخرجاتها، وتخصصاتها، ونمط املستهد

استقاللها، وأدواتها، وجغرافية اهتمامها، ونطاق اهتمامها الزمني، كما تقوم بأدوار متغيرة، وتتغير 

 
ً
  .طبيعة عملها ونشاطها أيضا

ز على البحث وتقديم الاستشارات والبحوث والدراسات، ومراكز تركز على ترويج ثمة مراكز تفكير ترك -

كز مراكز تر و  وتسويق السياسات، ومراكز تركز على املدافعة من أجل ترجيح )أو فرض( أفكار بعينها،

 على النشاط في املجال كوسيط للحوار واملدوالة. 
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من حيث التركيز النسبي على أدوات العمل: الفكري والبحثي، إلاعالمي، الاتصال بفواعل السياسات،  -

 الوسيط بين فواعل السياسات وتشجيع املبادرات واللقاءات واملفاوضات الخ  

السياسة، ألامن، البيئة، الصحة، الاقتصاد، التنمية، التكنولوجيا، التعليم، الطاقة، : التخصص -

 املياه، البحار، الفضاء، امليديا، السكان، املرأة، الطفولة، العمال، آلاثار.  الصناعة،

 ، أوحكوميين، فواعل الرأي العامالرسميين أو غير الفواعل غير الرسميين، الفواعل : الاملستهدف -

 ..يغتسويق أفكار أو احتواء أفكار مثل املعهد الوطني الديمقراطي، معهد السالم الامريكي، مؤسسة كارني

مراكز تستهدف جغرافيا جزئية داخل الوحدة الدولية، أو البلد ككل، أو منطقة : هناك النطاق الجغرافي -

 جغرافية أو أقليم بعينه، أو العالم ككل، أو الفضاء، 

مراكز أبحاث تختص بالتاريخ، بالشؤون الراهنة أو املعاصرة اي الوقت الحاضر، : هناك النطاق الزمني -

الفترات القصيرة؛ املتوسطة؛ املديدة، حسب مداخل الاستشراف ورسم أو ب بل،واستشراف املستق

 السياسات. 

 سياسيأو تبع جمعية، ت، ة، شبه مستقلةكز تفكير مستقلامر : هناك التابعية -الاستقالل -
ً
، حزبا

ً
 أو ا

 . ةهجين أو شبه حكومة،  ، أو حكومية أو مراكز شركة، 

 مهنية-ولوجية أو احترافية: ممكن أن تكون معرفية أو أيدياملرجعية -

 ملاذا مراكز التفكير؟

 لسيولة التطورات أمام فواعل السياسية، فإن ثمة صعوبات في تلقي ما يحدث بشكل موضوعي،  -
ً
نظرا

ومن ثم صعوبة في تخّير الاستجابات املمكنة أو الاستجابات الرشيدة، وخاصة أن جماعة صنع القرار 

ها يكون لديتقع تحت ضغوط اليومي والطاريء واملفاجيء واملدارك النمطية ملا يجب القيام به، وال 

ة عاطفي -أو جانبا منها–القدرة وال الوقت الكافي لوضع خريطة عمل مناسبة، وهذا يجعل الاستجابة 

 وغير واقعية وغير موضوعية ويغلب فيها الذاتي والنمطي على املوضوعي. 

 الصراع بينها، فإن من املحتمل أن يتم تقديم مشورا -
ً
 لتجاذبات فواعل صنع القرار، وأحيانا

ً
 تنظرا

وبدائل وتقديرات متأثرة بالخصومات والتجاذبات بين دوائر صنع السياسة، ألامر الذي يجعل القرار 

 تحت تأثير تقديرات غير موضوعية. 

 لطبيعة مراكز التفكير ومرونتها العالية وقدرتها على تجاوز عقبات الروتين والعقبات النفسية -
ً
 نظرا

 عن تلك. وإلادارية، وكونها تعمل من خارج النمط أو 
ً
 مختلفا

ً
 يفترض أنها كذلك، وألنها تقدم شيئا

 تقوم مراكز التفكير بـ "خدمات" و"أدوار" عديدة من قبيل:

 رص، الف-اقتراح املراجعات والحلول والبدائل للرأي العام وفواعل السياسة، واستشراف مصادر الهديد -

 التفاعالت مع الفواعل ألاخرى،  -

إجراء ألابحاث والدراسات ومشروعات البحث والتفكير لتقديم الرؤى املعمقة للقضايا املطروحة أو  -

 املقترحة. 
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 تقديم استشارات لفواعل السياسة وطالبيها. -

 تقديم إحاطات وتنبيهات ورؤى مبتكرة وحلول وتصورات إبداعية. -

 اقتراح أجندات للسياسات العامة. -

 الخبراء وتلمس اتجاهات الرأي والاتجاهات القائمة واملحتملة.استقصاءات الرأي العام وآراء  -

 وتقديرات التكلفة  -
ً
 العائد واملكاسب املتوقعة. –اقتراح بدائل السياسات واقتراح الاكثر ترجيحا

املدافعة ودعم السياسات وتوضيح وشرح وتعميم كذا لوسائل إلاعالم والاتصال من خالل الندوات  -

 اش املركز.وورش العمل وحلقات النق

 استشراف واستنطاق وألانماط التكرارية للتحوالت والتغيرات،  -

القيام بتتبع السياسات )تقدير التغذية الراجعة( ومراجعة السياسات القائمة، وتقدير مدى الكفاءة  -

 والنجاعة.

 من الحرية واملسؤولية تجاه الشان العام، وتعزيز روح البحث والتقدير املوضوعين  -
ً
العمل انطالقا

واستقطاب الرأسمال البشري والتشكبيك بين فواعل السياسة والشأن العام وبين جمهور املتلقين 

 واملعنيين. 

 .النشر العلمي والاهتمام بالدراسات واملشاريع العلمية املحكمة -

  : في هموم/تحديات مراكز البحثالتحديات

أن تكون قادرة على املحافظة على مسافة مع املوضوع، ومن السياسة العامة، ومن فواعل  -

 السياسة، وقدرتها على الاقتراب بها، وهذا يعني أنها أمام تحدي إثبات أمرين متعاكسين.

 .يجب أن تنطلق مراكز البحث من شروط العمل وبيئاته ومحدوده وإمكاناته -

 بأن مراكز التفكير )الكثير منها( هي تجمع عرافين، أو هي عبارة عن شخص  -
ً
ثمة انطباع ال يزال قويا

"مؤسسات للكذب"، مثلها مثل  -بتعبير مستعار من إيكو–واحد أو عدد محدود من ألاشخاص، وهي 

 صفة!منتحلي ال مع تزادي ن هذه الظاهرة إلى انتعاشأوسائل إلاعالم، صحافة وتلفزة وغيرها، واملشكلة 

وهم التأثير والقدرة على تغيير ألامور، ذلك أن الوسط فيه أفكار كثيرة ومستشارون وال يجب التقليل  -

 من قدرة آلاخرين على التأثير. 

أن تنزلق إلى العلموية والشعبوية، وأن تكون مجرد جماعة نشر، ثمة تحديات كبيرة، ألن تكون كل  -

 ذلك، وأال تكونه في الوقت نفسه.

 أن تتحول إلى مؤسسة عالقات عامة أو جماعة ضغط أكثر من كونها جماعة تفكير وتأثير في السياسات. -

الافتقاد إلى ثقافة عمل مراكز البحث، وضعف الثقة ليس بمراكز التفكير او البحث وإنما بالسياسات  -

 العامة، الحكومية على وجه رئيس. 

اعة أفكار واهمة أو يوتوبيا" للسياسات الحكومية أو التحول إلى "مركز دعاية وتسويق" أو "مركز إش -

للممولين )إذا كانت لديهم أجندة تدخلية في الشأن العام أو في السياسات(، أو العكس أي التحول إلى 

 "مركز تشاؤم".
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الانفتاح على التعدد واختالف وجهات النظر واملقاربات أو الاتجاهات الرئيسة في الوسط الذي تعمل  -

 فيه. 

 ات أنها عالمة فارقة، وأن لديها ما تقوله أو تقدمه لفواعل الشان العام واملتلقين. إثب -

 – الجزئي، التنوع-الشعبوية، الكلي-الخارج، النخبوية-الخاص، الداخل –موازنة التجاذبات بين: العام  -

 البعيد )من حيث الزمن ومن حيث الجغرافيا( الخ  -الفرصة، القريب-الانسجام، التهديد

 وازنة بين ألاكاديمية وبين الرشاقة.امل -

تحدي الزمن: الزمن صفر بين الحدث واملتلقي، سيولة ألاحداث وراهنية التغطية وسيولة الحكي في  -

 وبالفائدة تقريبا من منظور املتلقي املتعجل الذي 
ً
املوضوع تجعل عملم راكز البحث باردا وبطيئا

 "الال حدث". تقصفه امليديا بسيل من كل ش يء حول "الحدث" أو 

 في مؤشرات الفعالية

 إنجاز أبحاث واوراق واستشارات احترافية على درجة عالية من الجودة واملصداقية . -

 السمعة الاعتمادية العلمية والاكاديمية. -

 التشبيك مع فواعل السياسة وفواعل صنع القرار. -

 الاتصال إلاعالمي والسياس ي والنشاط. -

 .املدافعة عن السياسات والخيارات -

 استقطاب الباحثين من مختلف التخصصات والاتجاهات البحثية والخبرات. -

 النشر متعدد الاشكال والندوات واملؤتمرات والبيع والتلقي وكونه مرجعية.. -

 الاعتمادية لدى فواعل السياسة. -

 القدرة على تحويل ألافكار إلى اسياسات، ومدى تأثيرها على خيارات فواعل السياسة.  -

 داعي والتفكير من خارج الصندوق والقدرة على تقديم أفكار ومقترحات غير تقليدية.التعاطي إلاب -

الاستجابة النشطة والفعالة لدى مراكز التفكير في طرح الامور في اللحظة املناسبةن وتنشيط الاهتمام والحوار 

عل السياسة وفي الفضاء واملداولة في الامور ذات الاولوية، واقتراح الاستجابات املمكنة واملرجحة امام فوا

العام، بوصفها جماعة تفكير وجماعة تنوير وجماعة ضغط وفاعل سياس ي/الشان العام، وجماعة خدمة غير 

.ربحية ومستقلة وغير منحازة أو لديها مسؤولية  
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   د. وضاح يوسف الخطيب

 

 منها تلك املتخصصة في العلوم إلانسانية والاجتماعية  -
ً
َعدُّ املراكز البحثية أو مراكز التفكير، تحديدا

ُ
ت

والحقوق والاقتصاد، أداة ال غنى عنها في املجتمعات املعاصرة، فهي حاجة اجتماعية من حيث 

حب القرار رصدها للمتغيرات املؤثرة في املجتمع، وحاجة ملنظومة الحكم من حيث رفدها لصا

باملعطيات والتحليالت املنهجية غير املسيسة، وحاجة معرفية مرتبطة بتطوير املادة العلمية في حقل 

 ما تجمع مراكُز التفكير معنيين 
ً
من مشارب فكرية ومؤسسية مختلفة  stakeholdersما. وغالبا

سابقون، رجال )أكاديميون، متقاعدون ذوو خبرة في الحياة العامة، دبلوماسيون، وعسكريون 

أعمال، إلخ( فتقدم لهم البيئة التمكنية التي تجعلهم قادرين على إنتاج املعرفة بشكل مؤثر وغني 

، وال بّد هذا وبعيد عن املصلحية التي قد توثر في عمل الجهاز البيروقراطي، أو التكنوقراطي الحكومي.

 
ً
 هاما

ً
من توجيه نظرة سريعة إلى النموذج ألامريكي، وهو الذي تلعب فيه مراكز ألابحاث املختلفة دورا

 في الحياة العامة ولدى املجتمعين السياس ي وألاكاديمي، إذ تعتمد الكتل البحثية في الواليات 
ً
جدا

 املتحدة على العناصر ألاساسية التالية: 

أو املرجعيــــة، من خالل النظــــام الوطني للمكتبــــات الــــذي تشــــــــــــــتري من خاللــــه مكتبــــة  "املــــادة ألاوليــــة": -

 منهــا على مئــات املكتبــات 
ً
، وتوزع نســــــــــــــخــا

ً
الكونغرس عشــــــــــــــرات آلاالف من الكتــب والــدوريــات ســــــــــــــنويــا

 البيانات ألاولية التي تقدمها 
ً
الجامعية والعامة املنتشــــــــرة في كافة الواليات. ويشــــــــمل توافر املادة أيضــــــــا

هات الحكومية للجهات البحثية وللرأي العام، وهي بشـــــــكل أســـــــاس معطيات رقمية شـــــــفافة وقابلة الج

للقراءة والتحليــل. إن املبــدأ البســــــــــــــيط املســــــــــــــتعــار من عــالم ألاعمــال هو أنــك "ال تســــــــــــــتطيع إدارة مــا ال 

، بدون هذه البنية التحتية. 
ً
 ممكنا

ً
 علمّيا

َ
 تستطيُع قياسه"، فال بحث

وهي مراكز أبحــــاث وتــــدريس مرتبطــــة بــــالجــــامعــــات،  Area Studies Centersاطق: مراكز دراســــــــــــــــات املنــــ -

وتتخصــص في دراســات مناطق بحد ذاتها )الشـــرق ألاوســط، إفريقيا، جنوب شــرق آســـيا، شــرق أســـيا، 

الدراســات الروســية...إلخ( وهذه الدراســات تشــمل العلوم الاجتماعية وإلانســانية املتعلقة بكل منطقة 

كومــة الفيــدراليــة هــذه املراكز بــالتعــاون مع الجــامعــات وجهــات خــاصـــــــــــــــة. ويخصــــــــــــــص بعينهــا. تمول الح

التمويـل بنــاء على أولويـات وزارة التعليم التي تســــــــــــــتمــد معطيـاتهــا من وزارة الخــارجيـة والجهــات ألامنيــة 

 املختلفة. 

ة املمتد يمراكز ألابحاث والتفكير: ويقع غالبها في العاصـمة ألامريكية، وعلى شريط املؤسسات ألاكاديم -

 بصفة "مؤسسات غير ربحية" تحصل 
ً
على الساحل الشمالي الشرقي للواليات املتحدة. وهي تتمتع غالبا

ـــغط  ــ ــ ــ ــ   lobbiesعلى تمويلهـــا من جهـــات مختلفـــة حكوميـــة وغير حكوميـــة، بمـــا في ذلـــك مجموعـــات الضـــ

 من الدبلوماسيين املتقاعدين وال
ً
كاديميين باحثين ألااملنتشـرة في واشنطن. يضم كادرها البحثي خليطا
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وغير ألاكاديميين، ولهذه املراكز دور هام في صــــــياغة الكثير من توجهات الســــــياســــــة ألامريكية، بناًء على 

 ما تقدمه من تحليل للمعطيات التي تحصل عليها في بعض ألاحيان من الحكومة نفسها.

 بأنها غيتتمتع مراكز دراســــــــــــــات املنـاطق ومراكز ألابحـاث غير الربحيـة بـاســــــــــــــتقالليـة ع -
ً
ر لمية كبيرة، علما

. أي أنه دون مصـــــــــــادر التمويل غير الباحث عن الربح باملعنى التجاري، ال يمكن تحقيق 
ً
مســـــــــــتقلة ماليا

الاسـتدامة لهذه املراكز. إنه استثمار باملعرفة العميقة بحسبان أن املعرفة قوة. وبالطبع فإن الاعتماد 

ـــــايـا التي تهتم الجهـة املمولــة على مصــــــــــــــادر التمويــل الخـارجيــة لـه تبعــاتـه من  ــ ــ ــ ــ ـــــيع أو القضـ ــ ــ ــ حيــث املواضـــ

 بالحصول على أبحاث عنها. 

ويكوُن البعـــُد الوظيفيُّ لبعض هــذه املراكز ذا شــــــــــــــقين: ألاول، ضــــــــــــــمن دائرة خطــاب مغلقــة )مشـــــــــــــــاريع  -

سـياسات، تحليل واقع أزمة، سيناريوهات حل نزاع، ...إلخ( والثاني، إعالمي ضمن أوسع دائرة خطاب 

ـــــياغة الرأي  ممكن. أي ــ ــ ـــهام في صــ ــ ــ ــ ـــــدقية العالية إلاســ ــ ــ أن من الوظائف الهامة ملراكز ألابحاث ذات الصـ

 العام وتشكيله وتوجيهه بشكل فعال. 

ى البعد العام لكتلة املراكز في أنها تخلق بيئة تفاعل فكري نشـطة ومستمرة في القضايا املتعلقة  -
ّ
ويتجل

ما أن تنوعها يسـهم في إغناء املشهدين املعرفي بالسـياسـات العامة والسـياسـة الخارجية بشـكل عام، ك

.  والسياس ي بتعددية هامة وحيوية، بشكٍل خاّصٍ

 ةالحظة مبدئية عن الواقع في سوريم

إنَّ الحــالــة الجنينيــة ملراكز ألابحــاث الجـديــة في ســــــــــــــوريــة، هي واقع ه  قــد يعرض التجربــة ل جهــاض،  -

 أن معظم هـــذه املراكز ولـــد من رحم صـــــــــــــــدمـــة 
ً
 في تحــديـــدا

ً
الحرب. فمـــا يزال إطـــارهـــا التشــــــــــــــري ي محيرا

اختياراته وفي تقرير مرجعيته، كما ال يزال بعدها الوظيفي غير واضــــــــا ملجتمع املعنيين، ذلك في بعض 

الجهـات العـامـة، وهي التي يجـب أن تكون من أهم شــــــــــــــركـاء هـذه املراكز، بل وما يزال البعض يرى فيها 

 ال داٍع له.
ً
 فكريا

ً
 ترفا

 إلى البيئة التشـــــــــريعية املناســـــــــبة التي تمكن املراكز من أداء يحتاج امل -
ً
شـــــــــهد الســـــــــوري الوليد، أســـــــــاســـــــــا

عملها، ولعلَّ أحد أهم املعايير التي يجب أن يراعيها املشـــرع هو عدم التعاطي مع هذه املراكز، بصـــفتها 

ال يمكن  راكز ذاتهاوسـائل إعالمية باملعنى الكالسـيكي للكلمة. وفي أي حال فإن عملية التشــريع لهذه امل

لها أن تكون صـــــــــحيحة، إال بإشـــــــــراك أصـــــــــحاب العالقة ذوي الصـــــــــدقّية في صـــــــــياغتها، ولعل أولى نتائج 

 الحوار قد تكون البحث عن هيكلية ال تكون فيها وزارة إلاعالم هي املرجعية الحكومية لهذه املراكز.
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   د. علي محمد إسبر

 

ق بواقع مراكز البحث في      
ّ
 الدكتور عقيل محفوض، على إثارته ملسألة فائقة ألاهمّية، تتعل

ً
أشكر بداية

ُم على  قيَّ
ُ
ه ال بدَّ من الوقوف عند قضّيٍة ذات أولوّيٍة قصوى، تتصُل باملعايير التي ت وطننا السورّي. وأعتقد أنَّ

ه ال توجد أّية محاولة عربّية في هذا الاتجاه، باستثناء ما قام به  أساسها مراكز البحث في العالم، والحقيقة أنَّ

 فيه 2114-2113"مركز إلامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجّية" في )
ُ

ف  ُيَصّنِّ
ً
(، إذ أصدر للمرة الثانية تقريرا

، وعلى املستوى الدولّي ع
ً
 ألفضليتها، على املستوى العربي خاصة

ً
، امراكز البحث على أساس ترتيبها وفقا

ً
مة

وليس املقصود هنا هو التسليم بهذا الترتيب الذي وضعه مركز إلامارات أو إلاشادة بهذا املركز نفسه؛ بل 

دراسة املعايير التي استند إليها، وتحليلها لتبيان صدقيتها، وقيمتها املوضوعّية، بما يسهم في تكوين رؤية أولّية، 

ّي مركز بحثّي، في أفق تحقيقه أو عدم تحقيقه للشروط عن املنظور الذي يجب أن تتحدد بموجبه ماهّية أ

 العاملّية املتواضع عليها، في هذا املنحى.  

 صّنف مركز إلامارات مراكز البحث على أساس فّعاليتها، وفق التسلسل آلاتي:    

 مركز ألاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية )جمهورية مصر العربية(. -1

 للبحوث والدراسات إلاسالمية )اململكة العربية السعودية(. مركز امللك فيصل -2

 مركز دراسات الشرق ألاوسط )اململكة ألاردنية الهاشمية(. -3

 مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية )دولة الكويت(. -4

 مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة )مملكة البحرين(. -5

 راشد ل دارة الحكومية )دولة إلامارات العربية املتحدة(.كلية محمد بن   -6

 املركز املصري للدراسات الاقتصادية )جمهورية مصر العربية(.  -7

 منتدى الفكر العربي )اململكة ألاردنية الهاشمية(. -8

 مركز دراسات الوحدة العربية )الجمهورية اللبنانية(. -9

 جية )اململكة املغربية(.املعهد امللكي للدراسات الاستراتي -11

 من هذه القائمة، إذ لم     
ً
ويظهر من هذا التصنيف ملراكز البحث في العالم العربي أنَّ سورية مستبعدة نهائّيا

 للمعايير التي ُصّنفت بموجبها املراكز املعروضة، وهذا يدّل على فقر مدقع في 
ً
يوجد فيها أّي مركز كان محققا

 وطننا، ذلك على مستوى صرن
ً
ا مسبوقين فيه حتى في العالم العربي؛ لكن التسليم بهذا الرأي يقتض ي تحليال

 ملعايير مركز إلامارات الكتشاف إن كان فيها نوع من التجاهل أو التحامل على مراكز البحث في سورية، 
ً
معّمقا

.
ً
 وهذا سينضا الحقا
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 لي، وفق التسلسل آلاتي:ويتابع مركز إلامارات تصنيفه ملراكز البحث على املستوى الدو     

 معهد بروكنغز )الواليات املتحدة ألامريكية(.  -1

 منحة كارنيجي للسالم العالمي )الواليات املتحدة ألامريكية(-2

 تشاتهام هاوس )اململكة املتحدة( -املعهد امللكي للشؤون الدولية-3 

 مجلس العالقات الخارجية )الواليات املتحدة ألامريكية( -4

 الدولي للدراسات الاستراتيجية )اململكة املتحدة(املعهد -5

 مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية )الواليات املتحدة ألامريكية( -6

 معهد اليابان للشؤون الدولية )اليابان(-7

 معهد واشنطن لسياسة الشرق ألادنى )الواليات املتحدة ألامريكية( -8

 كية( مؤسسة راند )الواليات املتحدة ألامري-9

 ألاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية )جمهورية الصين الشعبية(-11

فت إلى مجموعات خمس، على أساس  وعندما نتأّمل في املعايير التي استند إليها مركز إلامارات نجد أنه قد ُصّنِّ

 أنَّ هذا التصنيف، يستند إلى قواعد عاملية، ال تقبل الشك فيها، ويمكن عرضها وفق آلاتي:

 معايير ترتبط باملؤسسة نفسها

 حجم املوازنة واملوارد العامة، ونسبة ما يرصد منها للبحث العلمي والتدريب.-1

 قدرة املؤسسة على جلب التمويل واستقطاب املنح للبحث العلمي، من املؤسسات العامة والخاصة. -2

 وظفين، وتنوع ألاقسام، وإلامكانات.البيئة املادية والتجهيزات املكتبية من حيث: حجم املكان، وعدد امل-3

 تنوع مجاالت البحث وعدد الباحثين في املؤسسة.  -4

5ً-.
ً
 ودوليا

ً
  عدد الجوائز التي حصل عليها املركز وباحثوه محليا

 معايير ترتبط بطبيعة عمل املؤسسة البحثية ذاتها، ودورها ومهماتها، وتشمل:

 اف التي أنشئت من أجلها.مدى نجاح املؤسسة البحثية في تحقيق ألاهد-1
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حجم النشاطات البحثية التي تقوم بها املؤسسة، ومدى تنوعها؛ من محاضرات وندوات ومؤتمرات وحلقات -2

 نقاش.

، من صناع قرار ومفكرين وباحثين وأكاديميين -3 
ً
 وإقليمّيا

ً
قدرة املؤسسة البحثية على جذب النخبة عاملّيا

 تلفة. وخبراء؛ للمشاركة في نشاطاتها املخ

مدى انفتاح املؤسسة البحثية على املؤسسات البحثية ألاخرى، وانعكاسات ذلك على طبيعة عملها وإنتاجها -4

 ونشاطاتها. 

قدرة املؤسسة البحثية على الاستجابة الفورية لألحداث والتطورات واملتغيرات املحلية وإلاقليمية والعاملية، -5

 ودراسات. بإصدار تقارير معلوماتية وأوراق سياسة

 معايير ترتبط بالقدرة على دعم اتخاذ القرار وصناع السياسات

 درجة التواصل بين املؤسسة البحثية وصناع القرار والسياسات في الدولة املعنية.-1

2-.
ً
 وخارجّيا

ً
 دور املؤسسة البحثية في دعم القرار الوطني وتطوير الاستراتيجيات والسياسات داخليا

عدد التقارير والدراسات املرفوعة إلى صناع القرار، سواء أكان ذلك بطلب منهم، أم بمبادرة من املؤسسة -3 

 البحثية ذاتها.  

عدد مشاركات املؤسسة البحثية في عمليات التقييم املسبقة لالقتراحات املطروحة على صان ي السياسات؛ -4

 ذية.مثل: تقييم مشروعات القوانين والقرارات التنفي

قدرة املؤسسة البحثية على طرح حلول عملية وواقعية للتحديات التي يواجهها املجتمع، وتجسير الفجوة -5

 بين الرؤى النظرية والسياسات التنفيذية.

 معايير ترتبط بالقدرة على إلاسهام ألاكاديمي الفّعال: 

حوثها من خالل خبراء تحكيم علمي إصدار املؤسسة البحثية دورية أو دوريات علمية محكمة، يتم تحكيم ب-1

 ذوي مكانة.

 حجم البحوث التي تعدها املؤسسة، ومدى أهمية هذه البحوث وارتباطاتها باألهداف الخاصة باملؤسسة. -2 

 مدى إقبال الباحثين على النشر في الدورية أو الدوريات العلمية املحكمة التي تصدرها املؤسسة البحثية. -3

 سة البحثية املنشورة، ومدى اهتمام وسائل إلاعالم املختلفة بتغطية هذه إلاصدارات. عدد إصدارات املؤس-4
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توفير املؤسسة البحثية للخدمات ألاكاديمية العملية والعلمية؛ مثل: عقد املؤتمرات ألاكاديمية والندوات، -5

 وإتاحة الفرص للباحثين لتقديم أبحاثهم العلمية. 

طوير ألاكاديمي للكوادر البشرية، من خالل التدريب والتأهيل الداخلي جهود املؤسسة البحثية في الت-6

 والخارجي، وإشراك باحثيها في املنتديات العلمية املختلفة التي تعقدها جهات أخرى.

 معايير ترتبط بالكفاءة في التواصل مع املجتمع

 في وسائل إلاعالم الت-1  
ً
قليدية؛ كالصحف والقنوات حجم مشاركة املؤسسة البحثية وباحثيها إعالميا

 التلفزيونية.

اهتمام املؤسسة البحثية بالتواصل مع الجمهور العام، من خالل وسائل التواصل الاجتماعي؛ مثل: تويتر -2

 وفيسبوك ويوتيوب... إلخ، وإقبال الجمهور على التفاعل مع املؤسسة البحثية من خالل هذه الوسائل. 

 لخدمة املجتمع، تخاطب الجمهور غير املتخصص.توفير املؤسسة البحثية دوريات -3

الدور الذي تقوم به املؤسسة البحثية في التعليم والتأهيل والتدريب )برامجه ونوعيته(؛ لخدمة البحث -4 

 العلمي.

 توافر الشفافية والصدقية والحيادية والعلمية في تناول املوضوعات والقضايا املرتبطة باملجتمع.-5

 وموضوعّية، وتدّل على رؤية معّمقة لوظيفة مراكز البحث ويتضا من تأمُّ     
ً
ل هذه املعايير أنها صحيحة تماما

ومناهجها وغاياتها، ألنها تؤكد على الاستقالل الذاتي ملراكز البحث، بصفتها مؤسسات يجب أن يكون هاجسها 

ردة، وهذه تحكمها املوازنة التي يمتلكها املر 
ّ
ي كز، وليس في مقدور مراكز البحث فألاكبر التنمية الذاتّية املط

الّية  سورية آلان أن تمّوِّل نفسها؛ ألنها في مراحل التكوين، ولم تكتسب ُهوّية براغماتّية ذاتّية، تدفعها نحو فعَّ

تلبي مطامحها الذاتية املادية على ألاقل، لذلك هي بحاجة إلى دعم حقيقي، وبالتالي الفقر في موازنة أي مركز 

 
ً
 على هيكليته وكوادره وأدائه.  سينعكس سلبا

فصا عن ضرورة منح قْدر كبير من الحرية ملراكز البحث حتى تؤدي وظائفها     
ُ
هذا إلى أنَّ هذه املعايير نفسها ت

َعّد ُمحّرمة، أو بمثابة جمر تحت الرماد، أما 
ُ
على النحو ألامثل، ولن ُيقّيض لها ذلك إال إذا تطرقت إلى قضايا ت

والوقت واملال في قضايا كالسيكية، لن يكون إال هباًء وقبض ريح، وكيف لنا أن نقتنع بأنَّ استغراق الجهد 

هذا املعيار ينطبق على مراكز البحث في بالدنا؟! ويضاف إلى ذلك أمٌر على أعلى درجة من ألاهمية يتجلى في 

 السؤال آلاتي: إلى أي مدى ُيصيخ صانع القرار السمع إلى مراكز البحث؟

نَّ هذا السؤال معيارّي بامتياز على أساس أنه يحدد قيمة أي مركز بحثي وجدواه! ويمكن هنا طرح إ     

السؤال آلاتي: كيف تتجلى عالقة السياس ي مع املثقف في بالدنا؟ وال بّد من ترك الجواب للقارئ الكريم، ألّن 
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 على ذلك يمكن أن نتساءل عن
ً
. وعالوة

ً
مدى قدرة أي مركز بحثي في سورية  البالغة إلايجاز، كما قيل قديما

 باملعنى الحقيقي الفّعال، فال شك في أنَّ قيمة أي مركز بحثّي تتوقف على سويته 
ً
على توكيد ذاته أكاديمّيا

 من ألاكاديميين يكون شغله الشاغل هو تحديد 
ً
 متخصصا

ً
ف فريقا ِّ

ّ
ألاكاديمّية، فينبغي على كّل مركز أن يؤل

ه نحوها، أي تحديد القضايا أو إلاشكاليات الضرورية للبحث، قطاعات البحث التي ينبغي  على الباحثين التوجُّ

وفي ما يتعلق بمراكز البحث في سورية، يجب أن يتناسب ذلك مع الواقع السورّي الراهن وبشجاعة مطلقة، 

 عن العلوم إلانسانية أو 
ً
 حقيقّية

ً
 ما لم يمتلك املركز البحثّي رؤية

ً
، وهذا وهذا لن يكون ُمتاحا

ً
الاجتماعّية عامة

، كعلم السياسة وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم 
ً
ل عليها خاصة َعوَّ

ُ
يقتض ي تحديد مسارات العلوم امل

؛ لذلك ال بّد من إعادة  السكان، ثم تنضوي التصورات والنتائج الناجمة عن هذا املنظور في إطاٍر فلسفّي كلّيٍ

 -سوريةبالنسبة إلى مراكز البحث في –النظر 
ً
في العلوم إلانسانية وإعادة توزيعها وتصنيفها وترتيبها تبعا

 إنشاء أقسام في هذه 
ً
ألهميتها، ويجب أن يكون املعيار في ذلك هو واقع سورية الراهن، ويقتض ي ألامر أيضا

ين، تنطلق من فينومينولوجيا ألاديان، وعلم ألاديان امل ، قارن املراكز السورية، تقوم على رؤية جديدة للّدِّ

ُعد ناظمة للعلوم، فقد تجاوزت مهمتها 
ً
، ألنَّ الجامعات لم ت

ً
وفلسفة الدين، إلخ..وال يجوز ترك هذا ألامر أبدا

: ضمن الجامعة الواحدة في وطننا نجد أنَّ كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ال 
ً
العلمية، إلى مهمات إدارية، فمثال

 و كلّية العلوم السياسية، أو كلّية الاقتصاد، وهكذا دواليك. تنّسق نتائج أبحاثها مع كلّية الحقوق، أ

وغنيٌّ عن البيان أنَّ إشكالّية واحدة، تحتاُج إلى تضافر علوٍم عّدة، ذلك من أجلِّ معالجتها على نحٍو واٍف،     

 بمراكز البحث. وهذه 
ً
 عن جامعاتنا؛ لذلك ُيَعدُّ هذا ألامر آلان منوطا

ً
املهمة الجسيمة تقتض ي وهذا غائٌب تماما

 إلى لجنة من الخبراء بإعادة تصنيف العلوم الاجتماعية، 
ً
من أّي مركز بحثّي حقيقّي في سورية أن يقوم استنادا

وبتحديد املناهج والطرائق وأساليب تحليل املعطيات فيها، من أجل إعادة تشكيل وصياغة أقسام هذا املركز 

 إلى هذه الدراسة. و 
ً
 مع املجتمع، أو ذاك، استنادا

ً
 حقيقّيا

ً
تحقيق هذا الهدف على النحو املنشود يكفل تواصال

نة بنفسها.  إلى معطيات علمّية بّيِّ
ً
 وُيقنع صاحب القرار باتخاذ قراره استنادا

 ملركز إلامارات، فهذا يرجع إلى      
ً
وإذا كان معهد بروكينغز قد حاز التصنيف ألاول على املستوى العالمي، وفقا

، 1916فقد تأسس عام عراقته، 
ً
، وباالقتصاد والسياسة والتنمية خاصة

ً
، وهو ُيعنى بالعلوم الاجتماعية عامة

 على 
ً
، إذ ُيَعدُّ ينبوع اقتباسات إلاعالم ألامريكي، ومصدر حصول أعضاء الكونغرس كافة

ً
وله دور فاعل جدا

، إذ استبعدت أي املعلومات، وموّجه صانع القرار ألامريكّي، لذلك تبدو معايير مركز إلا 
ً
مارات صحيحة تماما

مركز بحثي سوري من تصنيفها، وقد تكون دعوة مركز دمشق لألبحاث والدراسات إلى هذه الجلسة النقاشية 

فاتحة خير، وهذا يقتض ي من القائمين على ألامور إعادة النظر في أهمية مراكز البحث؛ لكن أين من املشتاق 

رِّب؟
ْ
 عنقاُء ُمغ
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  د. محمد طاغوس

 

من حيث النشأة واملوضوع باملؤسسة   "think-tankلئن كان ارتباط ظهور مصطلا مركز التفكير أو "    

، مع املعهد امللكي للخدمات املوحدة، إال 1831العسكرية، وبهدف التخطيط العسكري ألامني الذي بدأ عام 

 إذا لم 
ً
أن فهم طبيعة ودور مثل هذه املراكز وامتداداتها وأنواعها، كما محدداتها وتحدياتها، يبقى ناقصا

إحدى الحلقات املعاصرة للصيرورة التاريخية التي ميزت العصور الحديثة التي نفهمها ونتعامل معها، بوصفها 

 فهم طبيعة ودور هذه-ضمن هذا املنظور -تمثلت باالتحاد العضوي والفريد بين رأس املال والعلم.  وال يمكن 

 للمصالا الحيوية التي تجمع عوالم ثال
ً
 جديدا

ً
 وتجسيدا

ً
 معاصرا

ً
لماء ثة: عالم العاملراكز، إال بوصفها تفعيال

والخبراء، وعالم املال وألاعمال، وعالم السياسة. إنها حلقة وصل تربط املعرفة وألافكار بعالم ألاعمال 

 إلى 
ً
واملشاغل السياسية، وتزود مجال السياسات العامة والخاصة بالحلول واملقترحات النسبية، استنادا

جتمع الابستيمي الصانع للنماذج إلارشادية التي تقود وتوجه قاعدة علمية. تمثل مراكز ألابحاث بهذا املعنى امل

 الشؤون والسياسات العامة على كافة املستويات، ذلك بوساطة ما تقدمه من: 

 تصنيع ألافكار الجديدة واملبتكرة.  -

 تصنيع كوادر البحث والعلم وإلادارة، وتزويد جهاز الدولة بالخبراء. -

 يعه.استشراف املستقبل، وإلاسهام في تصن -

 اكتشاف املوارد والطاقات، وتوظيفها. -

 ترشيد الخبرات املمكنة واملتاحة. -

 توفير قاعدة معلومات ومعطيات، تساعد أصحاب القرار. -

 دورها الاستشاري والترشيدي، في عملية صنع القرار. -

 كما ينظر لها كمنصة للطموحات الشخصية. -

 :  تصنف مراكز التفكير والبحث بموجب معايير مختلفة

 دوار التي تلعبها )استشارية، ترويجية، النشاط في املجال العام(.ألا  -

 ألادوات التي تستخدمها )فكرية، بحثية، إعالمّية، سياسات، مبادرات(. -

 الاختصاصات. -

 ألاهداف.  -

 النطاق الجغرافي في ما يخص السياسات )القريبة أواملتوسطة أوالبعيدة(. -

 وسطة أوطويلة ألامد(.الزمني في ما يخص السياسات )قصيرة أومت  -

 املرجعية الفكرية وإلايديولوجية. -



   

مداخالت الحلقة النقاشية الرابعة: مراكز التفكير  -رواق دمشق   14 

 

      
ً
إذن، يغطي نشاطها كل املجاالت العامة والاستراتيجية والخاصة، كما املستقبليات وقضايا التقانة، وصوال

 إلى حساب ألاذواق، وتكفي إلاشارة إلى أسماء بعض هذه املراكز مثل: 

    Rand Corporation –Heritage Foundation ودور هذه ألاخير في صناعة الانترنيت، وكذلك بعض ألاسماء

فوكوياما، للوقوف على مدى الفاعلية  –صموئيل هنتنغتون  –الالمعة في هذا املجال أمثال ألفين توفلير 

 ة.والتأثير الذي تلعبه مراكز ألابحاث والدراسات في الحياة العامة والخاص

إال أن هذه ألاهمية والفاعلية والتأثير ال تعني بأي حال غياب املحددات، واملآخذ التي تطال مراكز البحث       

 والتفكير:

 عدم تبلور هوية واضحة تميزها عن النوادي الفكرية واللوبيات وغيرها. -

صلحة لى حساب املالريبية في التمويل الخاص وثقافة التأثير التي تدور في فلك املصلحة الخاصة ع -

 العامة في كثير من ألاحيان.

املفارقة بين دعوة استقاللها والتزامها إلايديولوجي واملالي، وما ينتج عن هذه املفارقة من تحولها في  -

 أحيان كثيرة إلى أدوات دعائية، في خدمة إيديولوجيا محافظة على ألاغلب.

 جاالت البحثية.غلبة السياس ي على العلمي عبر إلافراط في تسييس امل -

 مصادرة الديمقراطية واحتكار املعرفة. -

ر مراكز البحث والتفكير، فالبد من إضافة مالحظات تخص        ِّ
ّ
إذا قبلنا هذه املحددات والتحديات التي تؤط

:
ً
، وسورية خصوصا

ً
 وضع مثل هذه املراكز في العالم العربي عموما

مصالا البحث العلمي ورأس املال والسياسية،  غياب وعي تلك الصيرورة التاريخية التي ربطت بين -

 وعدم نضجها كواقعة وتجربة معاشة.

نقص هائل في الاستثمار العلمي والبحثي، سواء أكان ذلك من قبل الدولة، أم عبر عزوف القطاع  -

 الخاص عن احتضان هذه املراكز.

 غياب ألاطر القانونية وإلادارية واملالية.  -

 واملعطيات، وتعذرها في كثير من الحاالت.ضعف مصادر املعلومات  -

 غياب بنية مولدة ل بداع وجالبة للكفاءات. -
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  أ. فاتح جاموس  

 

 مراكز البحث السورية والدور املناط بها في الازمة الوطنية

ينبغي ألاخذ بالحسبان كامل الوضع السلبي والصعب، كي ال أقول املأساوي، ملراكز البحث السورية، إن كان  -

بسبب طريقة إطالقها، واملرجعيات واملسؤولية في ذلك، والقيمة الفعلية لها ووجودها، وحدود دورها وتأثيرها، 

 على الخط الحضاري املقارن، واملعايير 
ً
خاصة في ألازمة الوطنية على مدى أكثر من ست سنوات، كل ذلك قياسا

مع ذلك اعتقد أن هناك بعض وقائع  ا و ما أكثرها.املتعلقة بمراكز البحث أو كان بسبب املشاكل التي تعاني منه

.
ً
 في قلب ألازمة ومن أجلها أساسا

ً
قبل الخروج  واعتبارات أخرى، تسمح بالبحث الجاد عن دور مختلف، أيضا

 الّتام منها والانتقال إلى سورية الوطن والدولة املوحدة، وإلى نظام اشتراكي وديموقراطي عصري.

لخيارات في ميادين العلوم إلانسانية ، خاصة في امليدان السياس ي، وتبني ذلك والاهتمام إن مراكز البحث وتقديم ا -

الجاد من جهة السلطات وأصحاب القرار بتنوعهم ذلك ألامر غير معروف في سورية، الظاهرة برمتها غير معروفة 

 على 
ً
، حتى زمن قريب سبق ألازمة بفترة وجيزة، إذ كان أصحاب القرار يعتمدون كليا

ً
مؤسسات السلطة أساسا

بحسب تساقط أهميتها من مركز القرار الرئيس ي، بينما كانت الفعاليات ألاخرى الحزبية، أو شبه املدنية تعتمد في 

أحسن حاالتها حوارات هيئاتها القيادية في اتخاذ القرار، أو التقارير الناتجة عن املؤتمرات أو الاجتماعات ألاخرى، 

 املوالية أو املعارضة.وذلك في صفوف ألاحزاب 

 بعض مراكز البحث وحتى آلان، ومن  -
ً
أعتقد أن ذلك قد استمر بقوة خالل ألازمة الوطنية، وما أنتجته سابقا

 تصنيفه في إلاطار املنهجي الصائب لدورها في تقديم البحوث والخيارات وسبل الخروج من ألازمة 
ً
الصعب كليا

 القرار وسبل اتخاذه والخيارات املقدمة ألجله ألاساسية، بالتالي بقيواستراتيجيات العمل الوطني في امليادين 

 والبحوث في نفس ألاطر والنهج واملؤسسات القديمة.

، القيام بعملية بحث معرفي للتأكد من صحة مقاربتي حول طرق اتخاذ  -
ً
من الضروري واملستعجل واملفيد جدا

اللحظة، ذلك قبل الانتقال للتفكير بأي خطة عمل، أو  القرار في سورية ، ودور مراكز البحث في ذلك حتى هذه

 برنامج خاص بمراكز البحث، وعالقات الترابط املتبادلة مع مراكز ومصادر وقوى اتخاذ القرار في مختلف السويات.

في كل ألاحوال هناك ضرورة كبرى ومستعجلة إلجراء بحث ميداني في واقع مراكز البحث السورية، واملرجعيات  -

نية، والعالقات مع املؤسسات املسؤولة عن القرار والرعاية، ودور مراكز البحث الفعلي وتأثيرها، بتركيز خاص القانو 

على الوقائع والشروط والامكانات التي تسمح لها بدور جديد مختلف، يمكن التعاون كما التشارك العددي في 

 مثل هذا البحث.

التي تسمح بدور ايجابي مختلف ، أولي وتراكمي متطور ايجابي ، و اعتقد أن أهم الوقائع  والامكانات والشروط  -

 على الوجه التالي:
ً
 على الرغم من الوضع الصعب واملشاكل الكبيرة....هي تكثيفا

ارتفع عدد مراكز البحث من واحد أو اثنين قبل الازمة بوقت قصير ، ليصبح ربما أكثر من عشرة، بين  .1

قلة أو غير مرخصة، بعضها مؤيد للدولة وآلاخر في الخط مراكز بحث تابعة للدولة، وأخرى مست
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 عن وجود مركز واحد 
ً
، وهو يختلف جذريا

ً
املعارض، مع ذلك فتعدد جهات البحث والخيارات مهم جدا

او اثنين ، أو اقتصار ألامر على املؤسسات الحكومية، واذا أضفنا مشاريع مراكز أخرى تحت مسميات 

 في قضايا البحث والخيارات والتفكير بحلول لألزمة، أخرى وصيغ الامر الواقع ، فإ
ً
 أوليا

ً
ننا نلحظ تمثيال

 ألطراف الانقسام الوطني الداخلي. 

 من نخبة وطنية ذات سمات خاصة، وبمشاركة عدد من   .2
ً
يشكل مجموع العاملين في تلك املراكز جزءا

طنية ير في إطار مجمل النخبة الو الكتاب والباحثين والناقدين، تتشكل لدينا نواة لنخبة ذات قيمة وتأث

 السورية.

حصلت بعض نشاطات جديدة مختلفة في ألازمة، دراسات، ابحاث، ندوات حوارية، لها قيمة ايجابية  .3

 بحد ذاتها، وجرت عملية تبادل أفكار حول مراكز البحث ودورها.

ز رات الوطنية، والتمييوجود وعي جديد عند تلك الفئة من النخبة حول دور مراكز البحث في اتخاذ القرا .4

 في ضرورة البحث املوضوعي والخيار الوطني، بالتغاض ي عن 
ً
بين السلطة والدولة، ووعي متقاطع جزئيا

 الانقسام في ألازمة، وكذلك وعي مشترك في أهمية تقديم مواد واحدة لكل تلك ألاطراف.

ذلك بحكم استمرار  على الرغم من غياب مرجعية قانونية رسمية، والتشوش القصدي القائم في .5

"احتكار" حتى قرار جزئي في قضية مراكز البحث، كما غياب الوعي الصريح والواضا من قبل أصحاب 

القرار في قبولهم بدور مراكز البحث وتشجيعها ودعمها، على الرغم من ذلك فإن السلطات القائمة 

رة التعاي  معها أكثر من أي تتفهم آلان وجود مراكز مرخصة أو "بصيغة ألامر الواقع"، وتتفهم ضرو 

 مرحلة أخرى، بل ربما هناك سياسة الاستفادة من الظاهرة بكل ضعفها والتباسات وجودها القانوني.

 بعض الخطوات لبرنامج عمل مراكز البحث السورية في ألازمة الوطنية: -وبصورة أولية ومكثفة-اقترح 

 السورية، ودورها.إعداد ألابحاث والدراسات في واقع مراكز البحث  .1

 إعداد ألابحاث والدراسات في واقع وكيفيات اتخاذ القرارات في سورية. .2

 مشروع دعوة لتعاون مراكز البحث، ألامر الذي يتطلب لقاءات دورية منظمة ومتخصصة. .3

 بتقديم بحوث وخيارات واستراتيجيات عامة. .4
ً
 تحديد برنامج للتعاون يركز على ألازمة ويهتم أساسا

 وات مشتركة على عناوين محددة، للعاملين في املراكز وبعض الباحثين.البدء بند .5

صياغة عالقة مع أصحاب القرار وبعض أهم فعاليات املجتمع املدني، مع الكتاب والباحثين عبر  .6

 الندوات والدراسات املختلفة.

 في حقل البحث والخيارات والحلول املتعلقة باأل  .7
ً
 .زمةالتوسع بتشغيل النخب السورية وطنيا
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  أ. حسين الابراهيم  

 

 مراكز اتخاذ القرار بال مرجعية بحثية

ألتقي من جّراء عملي في البرامج املتلفزة مع أصحاب القرار، ذلك للتحضير لحلقة برامجّية محددة،  -

 ،
ً
 بأن صاحب القرار اليملك حتى املعلومات التي قمُت بجمعها، بصفتي إعالمّيا

ً
لكن أفاَجأ كثيرا

، وهي يجب أن تكون من  فيسأل: من
ً
أين أتيت بهذه املعلومة أو تلك؟ وكأنه لم يطلع عليها مسبقا

 باهتماماته أكثر 
ُ
صلب اهتمامه! وعندما يكتشف هذا املسؤول، أنَّ إلاعالمي يعرف في قضّيٍة، ترتبط

 منه يتهرب من قبول أي ندوة متلفزة؛ ألنها ستكشف جهله للمشاهد.

 يقر بذلك، ويطلب يمكن القول: إنَّ العالقة  -
ً
 بين متخذ القرار ومراكز ألابحاث، وهو شخصيا

ٌ
هامشّية

 بأنه ال يملك الوقت الكافي لقراءة كٍم كبيٍر من 
ً
معلومات موجزة ال تتعدى الصحيفة الواحدة، ُمتذّرِّعا

 املعلومات، وهو هنا يعتمد في مرجعيته على:

 أم املرجعية الوظيفية التي يحصل عليها، من خالل تماسه ا 
ً
ملباشر مع املوظفين، سواء أكان رئيسا

، واطالعه اليومي على البريد، أو استقبال املراجعين، والاتصاالت الهاتفية.
ً
 مرؤوسا

  بإيجاد الحلول آلانية له، بغض النظر 
ً
مرجعية الحدث اليومي التي ترتبط بحدث معين، يكون مطالبا

 عن انعكاسات هذه الحلول على املستقبل.

 قافة التي يكتنزها، من خالل املعلومات واملعارف والتقاليد املوروثة والعرف العام، على مرجعية الث

 مستوى الوظيفة والعالقة مع املؤسسة من جهة، واملواطن السوري من جهة أخرى.

هنا تكون املرجعية البحثية بعيدة كل البعد، عن أن تكون مرجعية التخاذ أي قرار، ألن ثقافة العمل  -

رتبط بالحاجة آلانية التي تهتم بإرضاء املسؤول، في اللحظة التي يطلب فيها مهمة أو إجراء الوظيفي، ت

 لكل بحث.
ً
 أساسا

ً
 ما، أي أنها بعيدة كل البعد عن الحاجة الاستراتيجية التي تعّد منطلقا

 يم  -
ً
لك إنَّ التعامل مع مراكز ألابحاث ال يشكل أي اهتمام لدى متخذ القرار، وهو يرى أنه شخصيا

املعلومات باملستوى الذي يتفوق على أي بحث، وال يضيره أن يفشل في مهمة ما، وال يعترف بأنَّ عدم 

وجود مرجعية بحثية هو سبب هذا الفشل. إنَّ ثقافة إلاجراء هي اليوم ألاقوى، وبالتالي فإن املرجعية 

ؤسسة إلى املنهج الشفوية تتفوق على أي معلومات ومعارف عند متخذ القرار، وهنا تفتقد امل

 النظري، ويتحول متخذ القرار إلى مختار، أو ربما شيخ عشيرة وهو سعيد في ذلك!

في هذا إلاطار قد يتصرف وزيٌر معّيٌن، بما يخالف الدستور؛ ألنه لم يقرأه، وبما يخالف القوانين  -

 و غير القابلةواملراسيم التشريعية؛ ألنه ال يعتمدها كمرجعية، فنقع في فخ القرارات الخاطئة، أ

 للتطبيق.
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أقترح إلاعداد لفعاليات تتم بالتعاون مع املؤسسات ذات املهام الاستراتيجية ومع إلاعالم، لتأهيل تلك  -

املؤسسات إلى مرحلة تكون فيها ألابحاث هي املرجعية ألاساسية في مهامها، على أن تنتهي تلك 

 الفعاليات باتفاقات تعاون.

 



سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق85

D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


