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  مراكز األبحاث والدراسات.. دورها وأهمیتها

 شمال شرق سوریا نموذجًا
 مركز الفرات للدراسات

 مقدمة

 
العلوم أم االنسانیة العلوم في أكانت سواًء - نظریة ألي التطبیقیة والنتیجة تطبیقاتها، نظریٍة                لكل
الظروف حسب معینة؛ جماعة أو معینة؛ دولة أو البشریة، لصالح تكون أن ُیفترض               الطبیعیة

 التي تحیط بالنظریة.
نتائج إلى والوصول النظریات، لهذه التطبیقیة البحوث أهمیة ازدیاد الضروري من كان              وبالتالي

 أو توصیات قابلة للتطبیق في الواقع العملي.
التي الصناعیة والثورة التكنولوجیا، ناحیة من هائلة نتائجها كانت الطبیعیة العلوم             فنظریات
التقنیات تلك زالت وما النتائج، تلك إحدى هي عشر؛ والتاسع عشر الثامن القرن خالل                حصلت
علمیًا خیاًال كان ما بحیث والعشرین، الواحد القرن في الحالي الشكل إلى وصلت حتى                تتطور

  قبل مئة سنة، بات حقیقة ملموسة الیوم.
المجتمعات في أثرت واقعیة، نتائج تركت التي االنسانیة العلوم في بالنظریات یتعلق ما               كذلك

 البشریة، من النواحي السیاسیة أو االجتماعیة أو االقتصادیة.
دول مختلف في والدراسات األبحاث مراكز منها تنطلق التي اللبنة یعتبر أعاله ُذكر ما كل                 إن
سواء جدیدة أفكار إلنتاج – نظریات وضع حتى أو - سابقة نظریات على تعتمد فهي 1                العالم،

مراكز أهمیة األخیرة السنوات في تزایدت وقد السیاسة، صعید على أو االقتصاد، صعید               على
ضمن تصنف باعتبارها الخامسة السلطة مجازًا علیها یطلقون بات حتى والدراسات             البحوث

 منظمات المجتمع المدني، لحیویة الدور الذي تقوم به.
واالستراتیجیات؛ - صناعتها وحتى – السیاسات توجه خبرة بیوت مثل الدراسات مراكز              باتت
واإلدارة السیاسة من المهم الجزء تقود أصبحت حتى والمعلومات، واالستشارات الخبرات             وتقدم

 في الدول المتقدمة؛ لتساعدها في تحقیق مصالحها وأهدافها الوطنیة.
السلطة، شخصانیة تراجع یعني فهذا القرارات، صنع في تساهم المراكز هذه أن نقول               وعندما
كما فقط بالسیاسة األمر یتعلق وال العامة، السیاسة صنع قاعدة وتوسیع السیاسي، القرار               وترشید

 ذكرنا، ألن هذه المراكز تتغلغل في جمیع مجاالت العلم.
فمراكز أعمق، بشكٍل المراكز هذه بدور التعریف إلى حاجة هناك سوریا؛ شرق شمال               في
والتكنولوجیا، بالعلوم تهتم دراسات مراكز هناك بل فقط، بالسیاسة عملها ُیختصر ال              الدراسات
التاریخ أو االقتصاد أو بالزراعة الخاصة البحوث مراكز إلى باإلضافة عام، بشكل              والصناعة

 أو التربیة؛ ومراكز البحوث االجتماعیة.
الطاقة مجال في یعمل من فهناك الدراسات، مراكز بها تعمل قد كثیرة تخصصات هناك                إذن
السیاسات، صنع إلى باإلضافة وغیرها، العسكریة المعدات تطویر على یعمل من وهناك              مثًال،
الشبكة في بحثك عند الدراسات مراكز أدوار تناولت التي الدراسات أغلب محور هو               والذي

 العنكبوتیة أو غیرها.
 

الحیویة،1 المجاالت من وغیرها والسیاسة، والمجتمع االقتصاد في لنظریات أسس أصبحت الدراسات بعض               
تطورها، مراحل تطلبتها هامة حقول ذلك إثر على استحدثت بحیث الخبرات، تراكم من نوع على                 وحصلت

 وازدیاد الحاجة لملئ بعض الفراغات الحیویة.
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 التمهید

المعضالت لمختلف الحلول وإیجاد العالم، حول للمعرفة الوحید الطریق العلمي البحث 2            یعتبر

تحّضر معاییر أحد أن شك وال اجتماعیة، أم علمیة أكانت سواًء المجتمعات، لها تتعرض                التي
 األمم ُیقاس بمدى اهتمامها بالبحث العلمي.

البحوث تطویر على تركز التي والمراكز بالمؤسسات االهتمام إیالء بمكان األهمیة فمن              لذا
مراكز أهمیة مدى بإظهار الدراسة هذه ستقوم المنطلق هذا ومن األفكار، وانتاج              العلمیة
عدد على جّدي بشكل یعتمد دولة أي تطور أن وكیف السیاسات، تطویر في واألبحاث                الدراسات
باإلضافة تقدمها، على القویة المؤشرات أحد تشكل باتت والتي ونوعًا، كمًا الدراسات              مراكز
تطویر سبیل في سوریا، شرق شمال منطقة في األبحاث لمراكز الالزم االهتمام إیالء أهمیة                إلى

 المنطقة على جمیع المستویات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة.
العلمي النموذج أن وكیف القرار، صناعة ونماذج السیاسي، القرار مفهوم الدراسة             ستعرض

 الذي تّتبعه مراكز الدراسات هو األهم في صنع السیاسات واتخاذ القرارات.
تلك بین مقارنة لعمل الدراسات، لمراكز العالمیة اإلحصائیات أحدث على الدراسة             تعتمد
منطقة إلى وصوًال العراق كردستان إقلیم ثم األوسط، الشرق ثم العالم، مستوى على               المراكز

 شمال شرق سوریا بالتحدید.
 

 تعریف مراكز الدراسات

دقیق تعریف بتحدید قام أحد ال أنه ستجد الدراسات بمراكز تتعلق دراسة ألي قراءتك                عند
كل أن القول یمكننا إجماًال لكن لها، محدد تعریف یوجد ال الواقع في ألنه الدراسات،                 لمراكز
في جاء ما ترجمة وهي الفكر، أو التفكیر أو األفكار خزانات خانة تحت تقع الدراسات                 مراكز

.(Think tanks) 3 اللغة االنكلیزیة بـ  الثینك تانكس

مركز أو جماعة أو معهد أو مؤسسة أو منظمة عن عبارة هي التفكیر) (خزانات تانكس                 والثینك
المتنوعة القضایا من العدید حول أو معینة مجاالت في والدراسات باألبحاث للقیام              مخصص
غیر أو (حكومیة) الرسمیة األطراف أحد خدمة أو العامة والمعرفة الثقافة نشر بهدف               سواء
أصبحت بحیث معینة، لمشاكل والحلول المقترحات وتقدیم عامة)، بصورة (المجتمع            الرسمیة
خالل من الدولة في العام والتفكیر المعرفة إلنتاج األساسیة المرتكزات من واحدًا المراكز               تلك
والكتب الدوریة واإلصدارات والمؤتمرات األبحاث من بها تقوم التي العلمیة 4           النشاطات

دراسات تقدیم فقط لیست التفكیر مراكز مهمة أصبحت درجة إلى تنشرها التي              والمنشورات
وصانعي للمختصین ویقدم مباشرة بصورة معینة مشكلة یتناول لكنه نقدیة تحلیلیة             أكادیمیة
البد واحدًا بدیًال یقدم قد أو أفضلها یختار أن یمكن بدائل الخاص القطاع في أو الدولة في                   القرار

 من االعتماد علیه من قبل الجهة المعنیة.

وتدوین2 الموثوقة المعلومات جمع في منظم أسلوب هو التنمویة التجربة أو البحث أو العلمي البحث                 
صحتها من التأكد بقصد محددة علمیة ومناهج أسالیب باتباع المعلومات لتلك الموضوعي والتحلیل               المالحظات
هذه مثل بحدوث والتنبؤ والنظریات القوانین بعض إلى التوصل ثم ومن لها، الجدید إضافة أو تعدیلها                  أو
اكتشاف أو محددة، مشكلة حلِّ إلى الوصول بواسطتها یمكن وسیلة هي أیضا أسبابها. في والتحكم                 الظواهر

 حقائق جدیدة عن طریق المعلومات الدقیقة.
مصطلح:3 استخدام إلى میل هناك األمریكیة األدبیات ففي أمریكي، مصطلٌح هو Think tanks الـ                 مصطلح

األفكار، مخابر مصطلح یستعمل فرنسا وخاصة أروبا أما األدمغة. علب األفكار، علب األفكار،               خزانات
 فضاءات األفكار، مركز الخبراء ، هذا في األدبیات األوروبیة خاصة في فرنسا.

من4 عدد هامشه على ویكون العلمي، أو السیاسي التمثیل من عالي مستوى على تجمع عن عبارة المؤتمر:                   
 الندوات وورش العمل.
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استراتیجیة تستهدف وكانت الحكومیة، للجهات النصح تقدم الماضي في التفكیر خزانات             كانت
بالجهات ترتبط وبالتالي العام، السیاسي القرار صنع في المشاركة إلى السعي وهي              محددة
الوثائق في نفسها تعّرف ال الحالیة األبحاث مراكز لكن استقاللیتها، عدم یعني مما               الحكومیة،
) حكومیة غیر كمنظمة نفسها عن تعلن وإنما تفكیر، خزانات أنها على             الرسمیة
Non-Profit) ربحیة غیر منظمة أو (Non-governmental organization NGO       
في بها المعترف التنظیمیة التعریفات إحدى یعد األخیر والمصطلح .(organization NPO           

 القانون األمریكي.
شكًال، والدراسات البحوث مراكز تشبه Think Tanks الفكر مراكز أن یقول من هناك               لذا
تحلیل تقدیم إلى تهدف والدراسات البحوث مراكز أن إذ ومضمونًا، غایًة عنها تختلف               لكنها
إلى السعي وهي محددة، استراتیجیة فتستهدف الفكر مراكز أما صرف، وموضوعي             أكادیمي
سلبیة الشبه السمعة تفادي هو ذلك كل من والهدف العام، السیاسي القرار صنع في                المشاركة

 لخزانات التفكیر المرتبطة بالجهات الحكومیة.
استخدم تم إذ والسبعینیات الخمسینیات إلى  Think Tanks لعبارة مدون استخدام أول              ویرجع
والى لألبحاث؛ (Rand Corporation) راند مؤسسة إلى لإلشارة عام بشكل العبارة 5            هذه

 المجموعات األخرى التي ساعدت القوات المسلحة األمریكیة عسكریًا.
المعاهد أو الجماعات "تلك التالي: بالتعریف األبحاث مراكز بتعریف راند مؤسسة قامت              وقد
الحلول تقدیم على وتشتغل ومكثفة، مركزة أبحاث بإجراء هدفها یتحدد التي             المنظمة
التكنولوجیة المجاالت في وخصوصًا عامة بصورة المدروسة للمشاكل          والمقترحات

 واالجتماعیة والسیاسیة واالستراتیجیة، أو ما یتعلق بالتسلح".
في جورجیا بجامعة الدولیة العالقات في األستاذ قالها التي هي الدقیقة التعاریف أحد               ومن
أو جامعات لیست الفكر مراكز "إن قال: حیث ویاردا؛ ج. هوارد. األمریكیة؛ المتحدة               الوالیات
دراسیة برامج تقدم ال وهي متدربون طلبة لها یكون أن یمكن ولكن طلبة؛ لدیها ولیس 6                كلیات

السطحیة المعرفة تقدیم عن تبتعد أنها یمیزها ما أن كما التدریب، وورشات المنتدیات تنظم                لكنها
العامة، السیاسات في أساسیة قضایا على معمق بشكل تركز هي بل المجاالت، كل في                البسیطة
من تمویل عن تبحث إنها بل العملي، للبحث تمویًال تعطي ال فهي مانحة علمیة مراكز لیس                  هي
(للبحوث منتجة مؤسسات هي التمویل، مصادر من وغیرها الدول ومن مانحة             مؤسسات
ولیس البحث هو هدفها أن مع المصالح جماعات تشابه قد ربحیة تجاریة غیر ولكنها                العلمیة)

 تحقیق النفوذ إال أنها قد تمارس النفوذ لدعم األبحاث التي تقدمها".
 

 التطور التاریخي لمراكز الدراسات
 

الوالیات إلى المراكز هذه فكرة انتقلت ثم األبحاث، مراكز إنشاء في األولى هي أوربا                تعتبر
 المتحدة األمریكیة، ثم االتحاد السوفیاتي (سابقًا).

إلى یعود لظهورها األولى البدایات فإن الفكر؛ بمراكز یسمى ما نشوء بدایات معرفة أردنا                وإذا
إیطالیا، في خاصة العلمیة؛ بالكراسي یسمى ما یوجد كان حیث أوروبا، في عشر الثامن                القرن

والمخابراتیة5 العسكریة الطبیعة ذات القضایا مع بالتعامل متخصصة (Rand Corporation) راند              مؤسسة
الذي التحدي مواجهة كیفیة في الجیش لمساعدة األمریكیة العسكریة المؤسسة بها تستعین ما غالبًا                واالستراتیجیة
1948 سنة تأسست حكومیة غیر مستقلة مؤسسة ذاته الوقت في وهي القومي، واألمن اإلرهاب قضایا                 تمثله

 بتمویل خاص كمؤسسة ال تهدف إلى الربح.
اإلدارات6 لتسلم جاهزًا لیكون والسیاسیة الفكریة القیادات من جدید جیل تدریب في األبحاث مراكز تساهم                 

مهام أحد فمن الحقًا. سنرى كما األمریكیة المتحدة الوالیات في فعًال یحدث ما وهذا بالدولة، العامة                  السیاسیة
لتسلم جاهزًا لیكون والسیاسیة الفكریة القیادات من الصاعد للجیل تدریبیة دورات فتح الدراسات               مراكز

 اإلدارات السیاسیة العامة للدولة.
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والتشاور؛ للتداول والقصور الكنائس في وتجتمع العلمیة؛ الشخصیات ألهم ُتعطى كانت             والتي
في الشرقیة" الدراسات "كراسي نشأة أّولها وكان واألمراء، الملوك من برأیها یأخذ              وكان

 بولونیا وفي باریس.
الملكي المعهد بإنشاء 1831 سنة البحث لمراكز األولي الشكل إحداث إلى سباقة بریطانیا               وُتعدُّ
لتشجیع اكسفورد جامعة في دیمورنت وقفیة كذلك بریطانیا في ُأنشأ كما الدفاعیة؛              للدراسات

 الدراسات الدینیة؛ وكانت هذه األشكال األولى لمراكز البحث.
إذ المراكز، هذه شكل ما نوعًا تطور األولى؛ العالمیة والحرب العشرین القرن بدایات               وخالل
Carnegie) كارنیغي معهد إنشاء خالل من األمریكیة المتحدة الوالیات في بها االهتمام              برز
معهد ذلك تال ثم الحدیث، بشكله أبحاث، مركز أّول لیكون ،1910 عام للسالم (Endowment              7

ومجلس ،1918 عام هوفر ومعهد ،1916 عام (Brookings Institution) 8          بروكینغز

في ُأسس كما ،1920 االقتصاد ألبحاث الوطني المكتب وكذلك ،1921 الخارجیة             العالقات
 فرنسا المعهد الفرنسي للعالقات الدولیة، وفي ألمانیا األكادیمیة األلمانیة للسالم 1931.

العلمي؛ االنتاج على واقتصارها فعالیتها عدم هو المؤسسات هذه عن یالحظ كان ما               ولكن
على التأثیر یخص فیما للغایة محدودًا تلعبه الذي الدور فكان النظریة، األكادیمیة              والبحوث

 صناعة القرار.
االنطالقة وُتعد الفكر، مراكز نشأة تاریخ في حاسمة مرحلة الثانیة العالمیة الحرب مرحلة               وُتعد
على خاصة القاسیة الحرب لظروف یعود وذلك الیوم، نعرفه كما الفعال بشكلها لها               الحقیقیة
وقلة االقتصادي؛ نشاطها توقف جانب إلى الحرب من منهكة كانت التي األوروبیة              الدول
على االعتماد في الفكرة كانت الظروف هذه وأمام الصعبة، التحدیات مواجهة في              الموارد
القرارات اتخاذ في العسكریین لمشاركة المجاالت مخلف في الخبراء من كبیرة             مجموعة

 الحربیة وذلك باستغالل أقل الموارد لتحقیق أهم األرباح.
وغیرهم؛ الطبیعیات وعلماء واحصاء وفیزیاء ریاضیات بعلماء االستعانة تم بریطانیا            وفي
القیادات جانب إلى مكثفة لقاءات في تجتمع كانت والتي العملیات، بحوث بفرق یسمى ما                وأنشأ
وتعد بعد فیما طورت والتي القرار صناعة في النظریات من العدید ابتكار تم حیث                العسكریة
االلعاب، (نظریة الكمیة: النظریات وهي القرار صناعة عملیة دراسة في األهم النظریات              الیوم
اتخاذ مجال في العالیة الخبرة الفرق هذه اكتسبت وقد ..إلخ) الخطیة البرمجة القرار،               شجرة
انتصارات تحقیق من الحلفاء مكنت دقیقة حسابات وفق العسكریة االستراتیجیات ووضع             القرار

 تاریخیة.
الدول منه تعاني كانت الذي والضعف للدمار ونتیجة الثانیة العالمیة الحرب نهایة              وبعد
إلیها؛ حاجة في تعد لم أنها منها ظنًا العملیات؛ بحوث فرق عن االستغناء تم                األوروبیة،
هؤالء على االبقاء من بدًال الحرب؛ بعد دمر ما تعمیر إلى التمویل توجیه یتم أن                 واألفضل

 الخبراء، وتحمل عبء أجورهم.
والخبرة الفرق لهذه البالغة الهیمنة إلى تفطنوا األمریكیة المتحدة الوالیات في القرار صناع               لكن
في بدایًة المتحدة الوالیات في الخبرات هذه توظیف فُأعید المیدان، في اكتسبتها التي               الكبیرة
وشؤون اقتصاد من العامة السیاسات بها ُتعنى التي المجاالت باقي في ثم العسكري               المجال
شهدت العشرین؛ القرن من الثاني النصف في االجتماعیة العلوم تطور ومع وصحیة،              تعلیمیة
الفّعالة الممارسة خالل من دورها برز الحدیث؛ بشكلها الفكر لمراكز كبیرًا انتشارًا الفترة               تلك

7Carnegie Endowment for International (باإلنجلیزیة: الدولي للسالم كارنیغي مؤسسة           
الفاعل المتحدة الوالیات التزام وترویج الدول بین التعاون لتعزیز مكرسة ربحیة غیر خاصة مؤسسة (Peace               

 على الساحة الدولیة. أّسسها أندرو كارنغي عام 1910 كمؤسسة غیر حزبیة.
بالسیاسات8 تعنى 1916؛ عام تأسست ربحیة غیر مؤسسة هو (Brookings Institution) بروكنجز               معهد

 العامة وتتخذ من واشنطن العاصمة مقرًا لها.
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عددها لیزداد الحرب بعد األوروبیة الدول اعمار وإعادة المتحدة الوالیات تطویر في              لدورها
بصناع كبیرة وصلة كبیر نفوذ ذات مؤسسات هي والیوم العالم دول كل عبر وتنتشر ذلك،                 بعد

 القرار.
أكثر ملحة الحاجة أصبحت منتصرة، كقوة المتحدة الوالیات وبزوغ الثانیة العالمیة الحرب              بعد
جدیدة لسیاسات التأسیس أجل من الفكر مراكز خبرات على للحصول القرارات لصانع              بالنسبة
(Rand Corporation) راند مؤسسة أتت 1948 مایو في األمنیة، والسیاسات القومي             لألمن
من جدید لجیل دشنت نشأتها أن ذلك الفكر؛ مراكز من سابقتها مثل راند تكن ولم الوجود،                  إلى
والهیئات الفیدرالیة الحكومة قبل من یمّول السیاسات؛ ألبحاث معهد فهي الفكر،             مراكز
نشأة وكانت القرار، صانعي اهتمامات لمخاطبة تسعى البحثیة أهدافها ألن األخرى،             الحكومیة
عام أسس الذي هدسون معهد مثل شاكلتها على الفكر مراكز من آخر عدد بإقامة أوحت قد                  راند

.1961 
هذه اهتمام رافقه قد المتحدة الوالیات في الفكر بمراكز االهتمام تطور أن إلى اإلشارة                وتجد
خبایا كشف على العلم قدرة تعوض وسیلة توجد ال أنه أدركوا حیث والسیطرة، بالهیمنة                الدول
كل في وثقافیًا وسیاسیًا اقتصادیًا العالم على الهیمنة بها ترغب التي القوة واكسابها               األمور

 المیادین، وهذا ما جعلها تربح الحرب الباردة؛ وتنتقل بعدها إلى السیطرة األكبر على العالم.
 

 مدى تبعیة مراكز الدراسات واستقاللیتها

وأفكارها تكوینها ألن البحثي، العمل ناحیة من مستقلة الدراسات مراكز تكون أن المفترض               من
مستقًال یكن لم إن المعرفة عن البحث ألن مستقلة، تكون أن الدول على تفرض                واستراتیجیتها
فیه الدراسات لمراكز التابعیة مفهوم لذا موضوعیة، وحقائق علمیة نتائج وصول هناك یكون               لن
من مستقلة تكون أن یجب للحكومات تابعة كانت لو حتى المراكز هذه ألن المغالطة،                بعض
المنطقة أبناء أجل من تعمل أن الطبیعي من الدراسات فمراكز ذكرنا، كما البحثي العمل                ناحیة
الجمیع، مهمة هي المراكز فیها تقام التي المناطق فحمایة كان، اجتماعي كیان أي أو الدولة                 أو

 ولیس فقط وزارة الدفاع وهیئات الحمایة وغیرهم فیما لو كان الحدیث عن األمن.

أو المنطقة لصالح یكون أن یجب التوجه هذا لكن معین، لتوجه تنحاز قد الدراسات                مراكز
وبالتالي معینة، ألجندات تابعین أنفسهم القرار أصحاب أن یعني فهذا كذلك، یكن لم وإن                الدولة،

 لن یكون إلنتاجات مراكز الدراسات أي معنى.

الدراسات مراكز وال مثًال، روسیا أجل من عملت أمریكا في الدراسات مراكز أن یومًا نجد                 فلم
 في ألمانیا عملت من أجل بریطانیًا مثًال أو الیابان.

هذه وتعطیل الكردیة، اإللكترونیة المواقع باختراق مرة من أكثر قامت التركیة             االستخبارات
أن یمكن فهل تركیا، أجل من تعمل االستخبارات هذه لكن الحرب، من نوع أیضًا هذه                 المواقع،
التركیة، الدولة لصالح تعمل ألنها ال، حتمًا الحاكم؟ للنظام تابعة إنها االستخبارات هذه عن                نقول

 فلن تختفي هذه االستخبارات بمجرد إزاحة النظام الحاكم عن السلطة!

في ذلك فسیظهر معینة، لجهة تابعة تكون عندما الدراسات مراكز إن القول یمكن               وباختصار
 انتاجاتها الفكریة، وبالتالي ستفقد مصداقیتها كباحثة عن المعرفة.

المعاییر اختلفت فقد وبالتالي وتنوعها؛ لتعددها وذلك الفكر؛ لمراكز تصنیفات عدة هناك              عالمیًا
 التي تصنف على أساسها فنجد منها:

 التصنیف حسب االنتماء : ویحدد طبیعة المرجعیة التي ینتمي إلیها المركز وهي كالتالي:1-
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یحدد● الذي الحكومي للقطاع وتمویلها انتمائها في وتخضع الحكومیة : البحث            مراكز
هذا یمیز وما بالدولة؛ مرتبط فهو وبالتالي به، الخاصة البحثیة والمجاالت المركز              إدارة
یتمتع ال فهو بالمقابل لكن القرار، صّناع من وقربه التمویل سهولة هو              النوع
األفكار ابداع في حرًا یكون وال الحكومیة؛ البیروقراطیة بتأثیر الكافیة            باالستقاللیة

 الجدیدة.
للقطاع● إما تنتمي وهي بالدولة ترتبط ال مراكز وهي الحكومیة : الغیر البحثیة              المراكز

 الخاص أو المجتمع المدني؛ وهي في كل الحاالت غیر ربحیة وتنقسم إلى:

التعاقد طریق عن التمویل على وتحصل باالستقاللیة؛ تتمیز المدني : للمجتمع المنتمیة             المراكز
األعضاء؛ اشتراكات ومن الهبات؛ أو الوقف أو العلمي للبحث الداعمة الهیئات مختلف              مع

 وغالبًا تتجه اهتماماتها إلى قضایا مختلف فئات المجتمع.

الخاصة الشركات تنشؤها المراكز من النوع وهذا الخاص : للقطاع التابعة البحثیة             المراكز
في المستقبلیة استراتیجیاتها وضع في لمساعدتها وذلك إلیها؛ بحاجة هي التي البحوث              إلنجاز
في المراكز هذه وترتبط واألرباح؛ النجاح تحقیق بهدف وذلك الشدیدة؛ االقتصادیة المنافسة              ظل

 تمویلها بالمؤسسات المنشئة لها.

 التصنیف وفق االتجاه السیاسي واإلیدیولوجي:2-

ودعمها؛ األفكار هذه لنشر تتجه فإنها وبالتالي معینًا؛ إیدیولوجیًا اتجاهًا األبحاث مراكز تدعم               قد
 من خالل األبحاث التي تقدمها؛ وتصدرها، ومن أنواعها:

 مراكز األبحاث ذات التوجه اللیبرالي.●
 مراكز األبحاث ذات التوجه االشتراكي.●
 مراكز األبحاث ذات التوجه المحافظ أو الدیني.●
 مراكز األبحاث ذات التوجه الوطني.●

 
 التصنیف وفق معیار االستقاللیة3-

 نجد من خالل هذه التصنیف األنواع التالیة:

 المراكز البحثیة المستقلة، وتتمتع بدرجة كبیرة من االستقالل.

 المراكز البحثیة الشبه مستقلة؛ هي المستقلة عن الحكومة لكنها ترتبط بجماعات المصالح.

 المراكز البحثیة التابعة للجامعات.

 المراكز البحثیة المرتبطة باألحزاب السیاسیة سواًء بشكل رسمي أو غیر رسمي.

لتنظیم وذلك والخاص الحكومي بالقطاع مختلطة المراكز هذه ارتباط جهات تكون أن              ویمكن
ارتباطها عند المراكز عمل تعترض التي الطبقات آثار وتقلیل والفردیة، الحكومیة الملكیة              مزایا

 بالجهات الحكومیة أو الفردیة .

 وظائف مراكز الدراسات

بشكل الحدیث من بد وال آنفًا، ذكرنا كما السیاسات توجیه في مهمًا دورًا الدراسات مراكز                 تلعب
لهكذا تناولهم حین الكثیرین على خافیًا یكون قد ذلك ألن الدراسات، مراكز أدوار عن                تفصیلي

  مواضیع، فمن أهم أدوار مراكز الدراسات والتي تؤثر على صناع القرار السیاسي هي:
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وترشید● اإلبداعیة؛ والرؤى الجدیدة؛ األفكار تقدیم خالل من الحكومات تفكیر في             التأثیر
الحرب بعد بنائها وإعادة أوروبا لدعم مارشال خطة أن نجد لذا العامة، 9             السیاسات

 العالمیة الثانیة جاءت من معهد بروكینغز.
وجهات● لتقریب والمختلفة المتنازعة؛ الحكومیة األطراف بین توفیقي كطرف           الدخول

الدخول یمكن مثًال، سوریا شرق شمال وفي معینة، سیاسة إعداد حول المتباینة              النظر
 كطرف توفیقي بین المجلس الوطني الكردي واإلدارة الذاتیة.

وسرعة● متخصصة معرفة تتطلب التي القضایا في للحكومات االستشاري بالدور            القیام
 في االنجاز والقرار.

 توفیر قاعدة بیانات بحثیة لصناع القرار والمسؤولین عند الحاجة.●
المسار● دبلوماسیة الخارجیة وزارة (تلعب الموازي أو الثاني المسار دبلوماسیة            ممارسة

معینة حكومیة مؤسسات قبل من البحثیة المراكز خبراء بعض إرسال خالل من              األول)
الرسون تید قام عندما أوسلو، اتفاقیة قبل حصل كما محددة، قضایا بشأن              للتفاوض
الفلسطینیین بین التفاوض عملیة بترتیب أوسلو في السالم أبحاث معهد            رئیس
في كارتر جیمي لعبه الذي الدور خالل من – أیضًا – حصل وكما               واإلسرائیلیین؛

 قضایا عالمیة مختلفة؛ كقضیة جنوب السودان.
تكون● التي القضایا في كخبراء الرسمیة للوفود والدراسات األبحاث مركز خبراء             مرافقة

 محل نقاش وتفاوض.
المراكز● بین واألدوار) للمراكز (تبادل الدوار الباب سیاسة خالل من المواهب             توفیر

بعض وتكلیف اختیار یتم األحیان من كثیر ففي الدولة، في العلیا والمناصب              البحثیة
من كثیرًا أن إذ صحیح، أیضًا والعكس العلیا، المناصب في للعمل المراكز              خبراء
أو باحثین أو كخبراء المراكز هذه في للعمل یذهبون مناصبهم یتركون عندما              المسؤولین
رئیس كل أن المثال، سبیل فعلى األمناء، مجالس أو العلیا اإلدارة في              مستشارین
في حكومي مسؤول 4000 حوالي بتعیین یقوم المتحدة؛ الوالیات في            جمهوریة
ومستشارین كوزراء شخص 600 بینهم من هامة، وقضائیة وإداریة سیاسیة            مناصب
شخص 1000 وحوالي األبیض، البیت وموظفي الوزراء ومساعدي الوزراء           ونواب
یتم ما وعادة المختلفة، اللجان في وأعضاء كمستشارین وحوالي2200 وقضاة،            كسفراء
اندك، مارتن كیسنجر، هنري مثًال: منهم األبحاث، مراكز من حصرًا هؤالء             اختیار
(وزیرة أولبرایت مادلین وولفیتز، بول بیرل، ریتشارد هیغ، الكسندر كریستوفر،            وارن
األمریكي الوطني الدیمقراطي المعهد في اآلن تعمل كلینتون، عهد في السابقة             الخارجیة
ریتشارد تشیني، دیك رامسفیلد، دونالد هنتنغتون، صامویل باول، كولن ،(NDI          
أن بل رایس، كوندالیزا فوكایاما، فرنسیس بولتون، جون زاد، خلیل زلماي             أرمیتاج،
 60% من مساعدي وزراء الخارجیة في الوالیات المتحدة جاؤوا من مراكز األبحاث.

األبحاث● مراكز بعض على یعتمدون عندما الكبار، للمسؤولین اإلعالمیة القناة دور             لعب
مباشرة غیر دبلوماسیة إشارات أو فوریة تعابیر أو استباقیة رسائل إرسال في              المقّربة

 إلى بعض األطراف حول قضایا أو أزمات معینة.
في● القرار صناع كبار بین رسمیة غیر أو مباشرة اتصال قناة البحثیة المراكز               تمثل

السیاسیة وآرائها وأطروحاتها مواقفها لمعرفة الخارجیة األطراف وبعض          الدولة،
أنشطة في المشاركة خالل من السائدة الدولیة واالتجاهات واهتماماتها، أدوارها            وطبیعة

وضعه9 الذي الثانیة؛ العالمیة الحرب انتهاء بعد أوروبا تعمیر إلعادة االقتصادي المشروع هو مارشال                 مشروع
الخارجیة ووزیر الثانیة؛ العالمیة الحرب أثناء األمیركي الجیش أركان هیئة رئیس مارشال جورج               الجنرال

 األمیركي منذ ینایر 1947.
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المراكز تعقدها التي والمؤتمرات الندوات إلى األطراف هذه دعوة أو مشتركة             علمیة
 البحثیة.

المستقبل● واستقراء استشعار) (قرون المبكر لالستشعار مجّسات األبحاث مراكز           تمثل
لمساعدة المستقبلیات علم قواعد إلى استنادًا المستقبلي االستشراف في دورها خالل             من

 صناع القرار على التخطیط االستراتیجي للمستقبل.
أو● الخطأ احتمالیة لتقلیل القرار، وصناع للمسؤولین السیاسي القرار عقلنة أو             ترشید

 الفشل في صنع ورسم السیاسة العامة.
لمصلحة● والضغط التكتل على وقدرتها المعرفي، دورها خالل من العام الرأي             تشكیل

 فئة معینة أو تحقیق سیاسة معینة.
التي● فهي السیاسة، وعالم والدراسة البحث عالم بین الصلة تشكل األبحاث مراكز              إن

 تمد الجسور بین المعرفة والسلطة.
توضیحات● وتقدیم العامة، السیاسات حول اإلعالم لوسائل والتوجیهات التفسیرات           تقدیم

 للجمهور تتعلق بتلك السیاسات حتى یتسنى له فهمها.
تصّور● وإعطاء إلیها، القرار صانع انتباه وَلْفت المجتمع، في التنمیة أولویات عن              البحث

 لُسبل حلها.
 

والهواء كالماء إلیها الحاجة جعلت والدراسات، األبحاث مراكز تلعبها التي األدوار هذه              إن
الناجح، االستراتیجي والتخطیط للدولة، العامة السیاسة لرسم السیاسي، القرار لصناع            بالنسبة
دولة بناء یمكن ال بل القرارات، في واالستعجال االرتجال أو التفكیر في السطحیة عن                بعیدًا

 متقدمة ما لم تكن مراكز األبحاث والدراسات فیها متقدمة وفاعلة في عملها.
أو القرار، صناع على التأثیر في دورها - المحلي المستوى على – الدراسات مراكز                تمارس
مباشر، غیر وبعضها مباشر بعضها وسائل أو أشكال عدة خالل من العامة السیاسات               صیاغة

 بعضها یكون له تأثیره على المدى البعید، وبعضها یكون تأثیره على المدى القصیر، مثل:   

ضمن تقع قضایا حول العمل ورش الندوات المؤتمرات، (عقد التفاعلیة : العلمیة األنشطة -1             10

 القرار السیاسي سواء في الحاضر أو المستقبل).

أو المسؤولین كبار بین الحلقات هذه تكون وعادة المغلقة : اللقاءات أو البحثیة الحلقات -2              
إعداد أو بعینها بقضایا تتعلق معینة دراسات بإعداد المكلفین الخبراء من فریق مع القرار                صناع

 سیاسات عامة.

في وعاملین خبراء مع اإلعالم وسائل تجریها التي اللقاءات خالل من اإلعالم : وسائل -3              
 مراكز الدراسات والبحوث لالطالع على آرائهم وتحلیلهم العلمي للقضایا السیاسیة المختلفة.

محاضرات إلقاء طریق عن العامة األنشطة في الخبراء (مشاركة العام النشاط في المشاركة -4              
 أو ندوات جامعیة أو في الساحات الثقافیة).

 5- النشر العلمي  والمؤلفات العلمیة والدوریات المتخصصة.
 

القرار هو ما أوًال نعرف أن یجب السیاسي القرار على الدراسات مراكز تأثیر كیفیة نفهم                 ولكي
 السیاسي وما هي نماذج القرار السیاسي.

لمناقشة10 دائریة طاولة على أشخاص؛ 10 عن یزید ال المشاركین من عدد اجتماع عن عبارة العمل ورشة                   
 موضوع معین؛ للخروج بتوصیات وحلول للمشكلة المطروحة اعتمادًا على الخبرات السابقة.
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 القرار السیاسي ونماذج صناعة القرار

أن أهمها مختلفة عناصر مجموعة من واحدة فیه تتوافر الذي القرار ذلك هو السیاسي                القرار
 یكون صادرًا عن شخص ذي صفة سیاسیة أو من خالل أحد أجهزة السلطة أو اإلدارة السیاسیة.
عاملین بین ما التفاعل محصلة هو لتعریفه صورة أبسط في السیاسي القرار أن یقول من                 وهناك
أي القرار، لصانع الشخصیة القناعات هو األول: العامل القرار، هذا صانع عقل في األقل                على
التي المعلومات فهو الثاني: العامل أما المتوفرة، للمعطیات فهمه ومقدار للواقع الذاتیة              رؤیته

 یحصل علیها صانع القرار سواًء أكان من مصادر علنیة أم سریة.
أن یجب التي النماذج أفضل وبالتالي السیاسي، القرار صناعة نماذج على اآلن سنتعرف               لكن
وبعیدًا سلیمًا، القرار یكون كي مؤسسة، أم شخصًا أكان سواًء كان، أیًا القرار صانع بها                 یتقید

 عن الفردانیة أو الذاتیة.
 في هذا الصدد، یوجد أربعة نماذج لصناعة القرار، هي:

 1- النموذج الفردي : الذي یصدر فیه القرار عن قیادة فردیة، ویمثلها النظم الدكتاتوریة.

السیاسي القرار وأصحاب السیاسیة القیادة فیه تتجاهل الذي العقائدي : الحزبي النموذج -2            
 المتغیرات المحلیة والعالمیة في مقابل التمسك بقوالب ثابتة في إصدار القرارات.

وتحلیالت بیروقراطیة، مؤسسات على القرار صانع فیه ویعتمد البیروقراطي : النموذج -3           
البیروقراطیة المؤسسات هذه قادة رغبة بسبب وذلك خاطئة بدائل وبالتالي مشوهة،             وتفسیرات
أكبر وانتزاع منه التقرب بقصد سلفًا- لدیهم -والمعروفة القرار لصانع الذاتیة الرؤیة إرضاء               في

 قدر من اختصاص اآلخرین.

والبدائل القرارات بناء في العلمي المنهج خطوات القرار صانع فیه ویتبع العلمي : النموذج -4              
القرار شأن تخص التي والتخصصات المجاالت كافة في ومتخصصة علمیة كوادر خالل              من

 السیاسي في الدولة.

فیها وتظهر البارزة أدوراها والدراسات البحوث مراكز فیه تؤدي الذي هو األخیر النمط               وهذا
الجماعي العلمي التفكیر محلها ویحل القرارات اتخاذ في الفردیة تنحسر حیث الملموسة؛              نتائجها

 الذي یتوافر في مراكز والبحوث والدراسات.
 المتغیرات التي تؤثر على بناء القرار

قبل ما مرحلة هي: المراحل هذه رئیسة، مراحل بثالث دولة أي في القرار صنع عملیة                 تمر
ما ومرحلة للقرار، والمعرفي والعلمي الفكري اإلعداد تمثل التي الفكریة المرحلة وهي              القرار؛
أو القرار بعد ما ومرحلة القرار، إعالن فیها یتم التي التنظیمیة المرحلة وهي القرار؛ اتخاذ                 بعد

 المرحلة السیاسیة.

الدراسات وتهیئة (إعداد الفكریة بالمرحلة یتعلق فیما والدراسات البحوث مراكز            وتقوم
ذات والثقافیة المعرفیة الواجبات من بعدد القرار) لصانع تقدم التي والمعلومات             والمعارف
وهذه وصناعته، القرار بناء على تؤثر التي المتغیرات أهم إدراك تمثل التي السیاسیة،               الطبیعة

 المتغیرات هي:   

والتفاعل التداخل وجوانب ومؤثراتها، وضغوطها وحقائقها أبعادها بكل الخارجیة: البیئة -1           
 فیها.
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وكذلك السائدة، االجتماعیة واألوضاع المتغیرات من وتتكون للقرار، الداخلیة البیئة -2           
واإلمكانات واألحزاب، الضغط، وجماعات للدولة، الداخلیة والسیاسیة االقتصادیة          األوضاع

 الذاتیة للدولة، وحالة المجتمع ودرجة تماسكه.. إلخ.

تنتفي الضغوط هذه بدون إذ ما، موضوع في القرار اتخاذ بشأن تمارس التي الضغوط -3               
 الحاجة إلى اتخاذ القرار أصًال.

یتعلق فیما سیما ال القرار باتخاذ تقوم التي للدولة الخارجیة للسیاسة التنظیمي الهیكل -4              
 بالعالقات الخارجیة والشأن الدولي.

 5- القیم والمعتقدات التي تهیمن على منهجیة تفكیر واضع القرار واتجاهات نظام القیم لدیه.

الحصول في والسرعة والمهنیة الموضوعیة توافر ومدى دقته، أو المعلومات نظام كفاءة -6             
 على المعلومات وتوفیرها لصانع القرار. 

 تفعیل مراكز البحوث والدراسات

البحث حركة مواكبة والدراسات البحوث لمراكز أرید ما إذا اعتمادها یجب عدة خطوات               هناك
 والتطور العلمي في العالم وهي كالتالي :

  1- النضوج السیاسي

السیاسیة، واألنظمة للدولة السیاسي النضوج حالة على والدراسات البحوث مراكز مسیرة             تعتمد
إذ البحثیة، المراكز وعمل لبناء قویة دفعة توفرت كلما الصفة بهذه السیاسي النظام اتسم كلما                 إذ
حساب وعلى الفكري النضج بأولویة اإلیمان تقتضي المراكز هذه إلقامة المناسبة البیئة توفر               أن
للوجهات تغلیب من المتخلفة البیئات في محاوره یطرح ما خالف وعلى السیاسي              االتجاه

 السیاسیة على المسارات الفكریة والعلمیة .

  2- حریة العمل البحثي

تناول في الكافیة الحریة سیوفر البحثیة بالمراكز تحیط والتي الدیمقراطي للعمل الجو توفر               إن
عمل یقتضیها التي المعلومات الى الوصول على القدرة في أو المعرفة حقول من مناسبًا تراه                 ما

 هذه المراكز .

نتائجها وتظل واإلمكانیات الحركة مقیدة تظل المراكز هذه فإن العمل، حریة غیاب ظل في                أما
 هامشیة وغیر مجدیة علمیًا .

  3- توفر البیانات

المتكاملة البیانات قاعدة توفر في یتجسد والدراسات البحوث مراكز عمل في الفقري العمود               إن
عن وبعیدة مشّوهة النتائج ستكون وبخالفه المطلوب، المعرفي الحقل في البحوث تقتضیها              التي
والتي المجتمع في الضعف نقاط معالجة على قادرة وغیر عنه؛ البحث المراد الموضوع               جوهر
المعلومات سریة قیود من التحرر الشأن هذا في یجب كما وجودها. ومبرر عملها صلب                تشكل
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الوصول إمكانیة علیها وتسهل العلمي؛ البحث مراكز عمل تحكم تشریعات إصدار یجب              وعلیه
 إلى البیانات المطلوبة باعتبار أن ما ستنجزه هو لخدمة المجتمع ومتخذي القرار .

  4-القناعة بدور مراكز األبحاث والدراسات

عملها, استمرار في أساسیًا عامًال یعد المراكز هذه بنتائج القرار وصانعي المجتمع              قناعة
 ومنحها الثقة الالزمة لتطویر آلیات عملها.

 

  استقاللیة المراكز4-

في المراكز استقاللیة یعني وهذا والمنطقي, والعلمي العقلي للتفكیر مساحة أوسع توفر              بحیث
 قراراتها ونتائج أبحاثها وعدم توجیهها وفقًا لغایات معینة أو جهات محددة .

 6 - التمویل المحلي

التي والنتائج أبحاثها طبیعة في الجهات لتلك أسیرة تجعلها أجنبیة مصادر على المراكز               اعتماد
الكبیرة الشركات أمام اآلفاق وانفتاح العولمة ظل في أهمیتها لها النقطة وهذه إلیها,               تتوصل
هذه فإن وبذلك ذممها شراء أجل من المراكز تلك على تأثیراتها لممارسة الجنسیات               المتعددة
الجهات تقوم أن فاألفضل لذا واألكادیمیة، والعلمیة الوطنیة هویتها على تحافظ أن یجب               المراكز

 الوطنیة بالتمویل.

  7- جودة الباحثین

فبقدر البحثیة, العلمیة الكفاءات احتضان على قدرتها مدى على البحوث مراكز فعالیة              تعتمد
 امتالكها للكفاءات العلمیة تكون دراستها أكثر فائدة للدولة والمجتمع.

 مراكز األبحاث والدراسات عالمیًا

العالمیة، الدراسات مراكز عن سنوي بتقریر األمریكیة بنسلفانیا جامعة تخرج سنة كل نهایة               في
مراكز بلغت حیث ،2018 عام األول) (كانون دیسمبر شهر تقریر هو التقاریر تلك               وآخر

 األبحاث في العالم 8248 مركزًا بحثیًا كما هو موضح في الجدول رقم (1):

 عدد مراكز األبحاث المنطقة
 2219 أوروبا

 2058 أمریكا الشمالیة
 1829 آسیا

 1023 أمریكا الجنوبیة والوسطى
 612 الصحراء االفریقیة

 507 الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 8248 المجموع
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 جدول (1): عدد مراكز األبحاث حسب المناطق في العالم حسب إحصائیات عام 2018

 

 وتبین الخریطة التالیة النسب المئویة لمراكز األبحاث في العالم:

 

 التوزیع الجغرافي لمراكز الفكر حسب احصائیات دیسمبر 2018
 

محتلًة ،(2 رقم (الجدول 1871 التقریر نفس حسب المتحدة الوالیات في األبحاث مراكز               بلغت
عام في الرابع المركز تحتل كانت والتي ، الهند بعدها یأتي ثم العدد، حیث من األول 11                المركز

المركز في تأتي التي 507 الصین متجاوزة مركزًا، 509 فیها المراكز عدد لیصبح ،2017              
بـ السادس المركز في ألمانیا وتأتي الرابع، المركز في تأتي التي 321 المتحدة والمملكة                الثالث،
مع المرفقة، الجداول في موضح ذلك كل ،215 السابع المركز في وروسیا مركزًا، 218              
Think الفكر بخزانات تقریره في الموجودة األبحاث مراكز كل یسمي التقریر هذه أن               مالحظة

.Tanks 

المذكورة األرقام ومن الحقًا، سنشرحها دقیقة معاییر على اعتمادًا المراكز عدد اختیار یتم               طبعًا
أن الطبیعي فمن دولة، كل وتقدم األبحاث مراكز عدد بین ما عالقة نجد أن یمكن الجداول                  داخل
حیث األبحاث، مراكز من الهائل العدد بهذا القائمة أعلى في األمریكیة المتحدة الوالیات               تكون
المراكز هذه أهمیة إلى تفّطنت فأمریكا بحثي، مركز 408 على فقط واشنطن العاصمة               تحتوي

 كما ذكرنا سابقًا، وكانت النتیجة أنها تحتل الدولة األولى في عدد مراكز األبحاث.

 عدد مراكز الفكر الدولة تسلسل
 1871 الوالیات المتحدة 1

  سترسل الهند مركبة فضائیة غیر مأهولة إلى القمر في هذه السنة (2019)، وتكون بذلك رابع دولة11
 تنجز ذلك بعد االتحاد السوفیاتي وأمریكا والصین، وكانت الهند قد أرسلت مسبارًا (لم یحط) على القمر

 قبل حوالي 10 سنوات.
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 509 الهند 2
 507 الصین 3
 321 المملكة المتحدة 4
 227 األرجنتین 5
 218 ألمانیا 6
 215 روسیا 7
 203 فرنسا 8
 128 یابان 9

 114 إیطالیا 10
 

 جدول (2): ترتیب الدول األكثر حیازة لمراكز األبحاث حسب احصائیات 2018
 

 والجدول رقم (3) یبین عدد مراكز األبحاث في والیات أمریكا وحدها.

 عدد مراكز الفكر الوالیة
(D.C) 408 واشنطن 

(Massachusetts) 176 ماساتشوِسْتْس 
(California) 172 كالیفورنیا 
(New York) 150 نیویورك 

(Virginia) 107 فرجینیا 
(Illinois) 64 إیلینوي 
(Texas) 50 تكساس 

(Connecticut) 44 كونیتیكت 
(Pennsylvania) 41 بنسلفانیا 
(New Jersey) 36 نیوجیرسي 

 
 جدول (3): عدد مراكز األبحاث في بعض والیات أمریكا

 مراكز األبحاث الشرق األوسطیة والعربیة

بعض ورغم النامیة، الدول من تعتبر األوسط الشرق منطقة في تقع التي الدول أغلب                إن
متواضعة؛ خطوات تبقى لكنها التكنولوجي التقدم نحو الدول هذه تخطوها التي             الخطوات
بحسب مصالحها تحددت التي العظمى الدول خاصة الدولیة؛ الضغوط أهمها كثیرة             ألسباب
اإلیجابي الجانب منه نعني ال هنا واالستقرار الدول، هذه في والعسكري السیاسي              االستقرار
باإلضافة وغیرهم. وروسیا كأمریكا العظمى؛ الدول على لكن األوسط، الشرق دول على              العائد

 إلى النظم الحاكمة.
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وبالتالي مصالحهم، سیهدد تطور أي ألن األوسط، الشرق یتطور ال أن الدول هذه مصلحة                من
 اقتصادهم المعتمد على طرق االستعمار الحدیثة في المنطقة.

12

یمكن التي الدول وعن األوسط، الشرق في الوضع على مطلع أي سألت لو ذلك رغم                 لكن
ستجد الدولیة؛ العالقات في محوریًا دورًا تلعب أو األخرى، بالدول مقارنة متطورة              اعتبارها
حسابات في حتى اإلقلیمي ثقلها لها الدول فهذه ومصر، وإسرائیل إیران فلك في یدور                الحدیث
إیران، على عقوبات لفرض األمریكیة المتحدة الوالیات مساعي اآلن نجد لذا العظمى،              الدول
وصلت إیران أن یعني هذا النووي، البرنامج قلنا أننا الحظ النووي، برنامجها عن تتنازل                حتى
الستخدامه جاهزًا یكون المخصب والیورانیوم الیورانیوم، تخصیب على فیها قادرة مرحلة             إلى

 أما في أغراض سلمیة، أو في صناعة رؤوس نوویة.
تحتل وبالتالي بحثیًا، مركزًا 69 تملك إسرائیل أن سنجد بنسلفانیا جامعة تقریر تصفح               عند
بعدها ویأتي عالمیًا)، 19 (المرتبة األبحاث مراكز حیث من األوسط الشرق في األولى               المرتبة

 إیران بـ 64 مركزًا، وثالثًا مصر بـ 39 مركزًا بحثیًا.
 

 عدد الدولة
 عدد الدولة المراكز

 عدد الدولة المراكز
 عدد الدولة المراكز

 المراكز
 48 تركیا 3 عمان 69 إسرائیل 9 الجزائر
 15 اإلمارات 36 فلسطین 28 األردن 13 بحرین
 27 الیمن 15 قطر 16 الكویت 6 قبرص
   10 السعودیة 28 لبنان 39 مصر
   10 سوریا 3 لیبیا 64 إیران
   21 تونس 15 المغرب 32 العراق

 عدد مراكز األبحاث في دول الشرق األوسط وشمال افریقیا
 

عوامل على یتوقف العلمي للبحث استراتیجیة وبناء الدول؛ تقدم في الدراسات مراكز دور               إن
الدول بعض في الموجودة الدراسات مراكز فعدد وغیرها، المالیة اإلمكانات فقط ولیس              عدیدة؛
أخرى عوامل هناك لذا اإلمكانات، في الهائل الفرق رغم السعودیة في یوجد ما عددها                یفوق
باإلضافة األكادیمیة، والحریات والنشر، التعبیر حریة أهمها االستراتیجیة، تلك بناء في             تساعد
السیاسي القرار ونماذج الحاكمة والنظم وحروبًا، سیاسیة اضطرابات تعیش الدول بعض أن              إلى
البناء فإن بالمجمل، لكن التفاصیل، في خضنا لو فیما معقدة تعتبر فالعملیة سابقًا، ذكرنا                كما

 الجید الستراتیجیة البحث العلمي حتمًا سیؤدي إلى التأثیر الفّعال للبحث العلمي.
الغربیة بالدول مقارنة النشأة حدیث یزال ال العربي العالم في األبحاث مراكز وضع إن شك                 ال
الكافي؛ بالشكل فعالة غیر تزال ال فهي األخیرة؛ اآلونة في عددها ازدیاد رغم وبالتالي                المتقدمة،
 وما یالحظ هو قلة تفاعلها مع المحیط سواء أكان ذلك مع صناع القرار أم مع عامة المواطنین.

تم أبحاث مركز أول أن سنجد العربي، العالم في األبحاث مراكز نشأة عن لمحة نأخذ                 ولكي
البحوث معهد وهو القاهرة، في العربیة الدول جامعة طرف من 1952 سنة كان               انشاؤه
1968 سنة األهرام ومركز ،1956 سنة للبحوث القومي المركز أنشئ ثم العربیة،              والدراسات

  ومركز دراسات الوحدة العربیة سنة 1975.

في12 یتمثل مباشر، عسكري تدخل دون ما منطقة على الهیمنة على للداللة مستخدم مصطلح الحدیث االستعمار                  
والمواد األولیة المواد على هیمنتها خالل من وثقافیًا اقتصادیًا الصغرى الدول على الكبرى الدول                هیمنة
ووسائل العالمي االقتصادي والنظام الحدیثة التكنولوجیا على وهیمنتها األجنبیة الشركات بواسطة             المصنعة

 االعالم، ویعرف هذا االستعمار باالستعمار المقنع.
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الحكومات، إلى باالنتماء جدًا قریب لوقت اقترن الفكر مراكز تأسیس فإن العربي للعالم               وبالنسبة
ظهرت األخیرة اآلونة في لكن نشاطاتها؛ على وبالتالي علیها؛ وتسیطر تمولها كانت              التي
كان المراكز تلك ظهور وسبب األحوال، أكثر في المدني بالمجتمع ترتبط حكومیة؛ غیر               مراكز
تطویر في دور من لها لما العلمیة، األبحاث تطویر بضرورة العام الرأي وعي               الزدیاد

 المجتمعات.
 وبالرغم من انتشار مراكز الفكر الیوم في العالم العربي، فإنا ال تزال خاضعة لعدة اعتبارات:

یحد1. فإنه التمویل هذا وجد وإذا التمویل، إیجاد في مشكلة من العربیة الفكر مراكز                تعاني
مجاالت في مقیدة یجعلها ما وهذا حكومیًا، التمویل هذا كان إذا خاصة استقاللیتها؛               من

 البحث واألنشطة.
فكري2. مذهب عن أو معینة إیدیولوجیة عن بدفاعها العربیة الفكر مراكز تتمیز ما               غالبًا

الفوائد ویقلل والموضوعیة؛ الحیاد عن بعیدًا العلمي انتاجها یجعل وهذا محدد؛ دیني              أو
 المرجوة منه.

عن3. بعیدة فهي العامة، السیاسة ومخرجات مدخالت عن بعیدة الفكر مراكز تزال              ال
 الجماهیر، وال توصل مطالبهم، وال تؤثر في البرامج والمشاریع التي تتبناها الحكومات.

محدودیة4. إلى فقط یرجع ال وهذا القرار؛ صنع مراكز من قریبة الفكر مراكز تعد                ال
الجهاز وطبیعة العربیة األنظمة وطبیعة بنیة إلى كذلك بل فعالیتها، وعدم             نشاطها
مما للبیروقراطیة، التقلیدي بالشكل مرتبطًا یزال ال الذي العربیة الدول في             البیروقراطي
 یجعلها أنظمة منغلقة؛ لیس من السهل إیجاد فواعل جدیدة تتدخل في عملیة صنع القرار.
وقوتها، مكانتها على الحفاظ في العسكریة القوة بأهمیة تؤمن تزال ال األنظمة هذه أن إلى                 إضافة
في الغربیة الدول الیوم علیها یعتمد الذي الفكر قوة یتطلب الذي الیوم؛ عالم تواكب                وال
مكانة تحقیق في كالصین الصاعدة النامیة الدول كذلك علیه وتعتمد الهیمنة،             تحقیق

 معتبرة لها على الساحة الدولیة.
الجماهیر5. وضیاع ؛ والعلماء العلم بمكانة تهتم ال التي العربیة المجتمعات 13           طبیعة

باألعمال االهتمام عن ما نوعًا بعیدة یجعلها الیومیة المشاكل مختلف في             العربیة
 المعرفیة والتواصل مع مراكز الفكر.

 أهم مراكز األبحاث في العالم العربي

وضعها معینة معاییر ووفق االستراتیجیة، والبحوث للدراسات اإلمارات لمركز لدراسة            وفقًا
شرحهًا (سیتم األمریكیة بنسلفانیا جامعة وضعتها التي المعاییر عن كثیرًا تختلف ال قد               المركز

 تالیًا)، تم تحدید قائمة بأفضل عشرة مراكز فكر عربیة؛ وهي كالتالي:
 مركز األهرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة (مصر).1-
 مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة (السعودیة).2-
 مركز دراسات الشرق األوسط (األردن).3-
 مركز دراسات الخلیج والجزیرة العربیة (الكویت).4-
 مركز البحرین للدراسات االستراتیجیة والدولیة والطاقة (البحرین).5-
 كلیة محمد بن راشد لإلدارة الحكومیة (اإلمارات).6-

نحن13 قائًال: أوباما باراك السابق األمریكي الرئیس علق نوبل، بجائزة الفائزین قائمة إعالن مناسبات أحد في                  
یشیر أوباما الرئیس كان المهاجرین، من منهم كلٌّ وكان نوبل؛ بجائزة وباحثینا علمائنا من ستة فاز التي                   األمة
ففي للكفاءات، الطاردة البیئات من القادمة المواهب في االستثمار في طویل وقت منذ نجحت قد بلده أن                   إلى
یصل بلده؛ إلى الخبراء أحد یعود فعندما المعنویة، اإلهانة من لنوع والخبراء العلماء تعّرض البلدان من                  الكثیر
وفي البلد، هذا خدمة في یسّخره أن إال أبى والذي وتفوقه؛ كفاءته على تدل التي الشهادات یحمل وهو                    منتشیًا
إما خیارین؛ أمام یقف فإنه لذا النائیة، المناطق أحد في مدرسًا أو المخازن ألحد أمینًا نفسه یجد أیام                    غضون

 العودة من حیث أتى؛ وهذا ما یكلفه كثیرًا أو أن ینسى أنه من العلماء ویختار میتته المفضلة بهدوء.
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 المركز المصري للدراسات االقتصادیة (مصر).7-
 منتدى الفكر العربي (األردن).8-
 مركز دراسات الوحدة العربیة (لبنان).9-
 المعهد الملكي للدراسات االستراتیجیة (المغرب).10-

بالتطور لیس أنه ولو ملحوظ؛ تطور في العربي العالم في الفكر فمراكز ذكر ما كل                 رغم
المحلیة الحیاة شؤون مختلف في تبحث التي واألكادیمیة العلمیة المؤتمرات تزایدت فقد              المرجو،
المئات فهناك األوسط، الشرق منطقة في الجاریة الرئیسیة التغیرات ظل في والدولیة              واإلقلیمیة
في تعقدها التي والندوات المؤتمرات خالل من بها یستدل العربي العالم في البحث مختبرات                من
اإلعالمي، أو االجتماعي؛ السیاسي؛ أو االقتصادي الصعید على سواء عدیدة            مجاالت
ووسائل آلیات تفعیل كیفیة في طرق هناك یكون ودائمًا إلخ. .. االكادیمي              االستراتیجي،
لمؤسسات األكبر الفاعلیة تحقیق لمصلحة وتطویرها والمؤتمرات؛ المراكز هذه من            االستفادة

 صنع القرار.
الـ البلدان قائمة أن إال العربي العالم في األبحاث لمراكز الكبیر العدد ورغم أنه لالنتباه                 الملفت
تحتل (إسرائیل) بینما عربي، بلد أي اسم من تخلو البحث مراكز من عدد أكبر لدیها التي 25                 

 المرتبة التاسعة عشر.
 

 معاییر تصنیف مراكز األبحاث وفق الترتیب العالمي

وفیما األبحاث، مراكز لتصنیف معاییر یضع بنسلفانیا لجامعة السنوي التقریر أن سابقًا              ذكرنا
الصدد، هذا في صرامة وأكثرها العلمیة المؤشرات أهم أحد تعتبر والتي المعاییر لهذه سرد                یلي
مركز وكل سوریا، شرق شمال منطقة فیها بما العالم؛ بقاع ولكل دولة، كل أجل من مهمة                  ألنها
معهد احّتل فقد (2018 (لعام التقریر هذا وفق العالمي. الترتیب في لیصّنف یطمح أن                یجب
لهذه أبحاٍث مركز كأحسن العالمي الصعید على األولى المرتبَة المتحدة) (الوالیات             بروكینغز
الثالثة المرتبُة أّما ،IFRI) الدولیة للعالقات الفرنسي المعهد الثانیة المرتبة في َتبعه              السنة،

 فاستحقتها مؤّسسة كارنیجي للسالم الدولي (الوالیات المتحدة).
العالمیة، الفكر مراكز ترتیب في المركز وضع عند بها ُیؤخذ صارمًا أساسیًا معیارًا 28                هناك

 یخصص التقریر صفحتین ونصف لتحدید هذه المعاییر وهي كالتالي:

التنفیذي1. المدیر (أْي التزامها Think) ومدى Tank) األبحاث مركز قیادة           نوعیة
وتعبئة وبرامجه، األبحاث مركز لمهام فّعالة إدارة على ذلك ینطوِي اإلدارة).             ومجلس
مركز وتأثیر واستقاللیة جودة ومراقبة المهمة؛ إلنجاز الالزمة والبشریة المالیة            الموارد

 األبحاث.
ذو2. حاسم جمع حشد على القدرة المعیار هذا َیتضّمن وسمعته. المركز فریق              جودة

أو ناشئین كخبراء بهم االعتراف تّم ومحّللین وإنتاجیة خبرة ذو وباحثین عالیة              مهارات
 سابقین في مجال أبحاثهم.

عالیة3. بحوث إنتاج على القدرة المعیار هذا یتضمُّن الُمنتجة. التحالیل وسمعة             َجودة
القرار، صّناع إلى للوصول قابلیة ذات موّجهة، سیاسات ذات صارمة،            الجودة،

 واإلعالم والجمهور.
 القدرة على توظیف وإبقاء نخبِة الباحثین والمحّللین.4.
باألبحاث5. المرتبطة األكادیمیة الصرامة على ذلك ینطوي األكادیمیة. والُسمعة           األداء

ونمط عدد ومحّللیه، المركز لباحثي الرسمي االعتماد على ذلك ویشتمُل            الُمنجزة،
العروض عدد المؤتمرات، وأوراق المجّالت كالكتب، الُمنتجة العلمیة          المنشورات
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اللقاءات من وغیرها العلمیة االجتماعات في المركز باحثو قّدمها الّتي            والُمداخالت
العلمیة المنشورات في المركز باحثي بأبحاث اإلستشهادات ونمط عدُد األخرى،            المهنَیة

 الُمنتجة وبقّیة الباحثین.
 جودة، وعدد وغنى منشوراته.6.
السیاسیة.7. الفواعل من وغیرهم القرار صّناع على وبرامجه المركز بحوث            أثُر

القرار، صّناع طرف من فعًال تبّنیها أو االعتبار بعین أخذها تّم الّتي السیاسیة               التوصیات
 المجتمع المدني أو جهات فاعلة أخرى في مجال السیاسات.

ُمحّددة8. برامج أو بقضایا المرتبط االسم على (التعّرف القرار صّناع مع الحسنة              الُسمعة
الُملّخصات عدد الرسمیة، والتعینات الُموجزة البیانات عدد القرار، صنع دوائر            داخل

 السیاسیة والتقاریر الحكومیة (White Papers)، الشهادات التشریعیة الُمسّلمة).
مواصفات9. على المعیار هذا ینطوي ُمستقّلة. وتحلیالت بحوث بإنتاج الواضح            االلتزام

نشرها یّتم والّتي البرهان على قائمة صارمة وتحلیالت بحوث بإنتاج خاصة             وسیاسات
ینطوي أیًضا. منفردین باحثین طرف من أو البحث فریق أو ُمنظّمة ِقبل من               ورصدها
بعدم وااللتزام وشخصًیا) ساتیا مؤس (مادًیا، المتضاربة المصلحة كشف على           ذلك

 االنحیاز ومعاییر مهنیة معمول بها في البحوث االجتماعیة.
القدرة10. ذلك یتضمُّن أساسیة. مؤّسسات إلى الوصول على بالقدرة المركز یحظى             أن

المسؤولین غرار على معهم، والتواصل األساسیین واألشخاص الجماهیر بلوغ           على
والجدید التقلیدي اإلعالم المدني، المجتمع والُمعّینون)، (الُمنتخبون الرسمیین          الحكومیین

 والمؤّسسات األكادیمیة.
فّعالة11. شبكة وتطویر السیاسات ترسم الّتي األساسیة الفواعل إقناع على            الُقدرة

 وَشَركات مع مراكز األبحاث األخرى والجهات السیاسیة الفاعلة.
شبكة12. على الزیارات السیاسیة، (المقترحات للمركز أي للمنظمة اإلجمالي           الناتج

المرشحین الموظفین المؤتمرات، المقابالت، المنشورات، التعلیمات،        اإلنترنت،
 لمناصب رسمیة).

الفّعال13. االستخدام المنتجات. من وغیرها السیاسیة المقترحات األبحاث،          استخدام
طرف من المنتجات من وغیرها السیاسیة والتوصیات والتقاریر، السیاسیة،           للُملخّصات
أدواًرا ُیؤّدون الّذین والسابقین الحالیین الموظفین وعدد السیاسات ومجتمع القرار            صّناع
للباحثین الممنوحة الجوائز ذلك، إلى وما االستشاریة اللجان القرار، لصّناع            استشاریًة

 إلنجازاتهم العلمیة أو لخدامتهم العامة.
االستشاري،14. العمل الجماهیریة، المشاركات (المركز) في المنظمة معلوماِت          إفادُة

أو قانونیة تشریعات إعداُد مثًال)، ما بحقوق (المطالبة المجتمعي-الدعوي           العمل
 شهادات، إعداد أوراق أكادیمیة أو عروض، إجراء بحوث أو في مجال التدریس أیًضا.

الجدیدة15. اإلعالم وسائل الطباعة، اإللكترونیة، –الوسائل- استخدام على          القدرُة
 للتواصل مع البحوث وبلوغ الجماهیر األساسیة.

بإنتاج16. اإلستشهادات المقابالت، اإلعالمي، الظهور (حجم اإلعالمیة         الُسمعة
 المركز).

مع17. للمشاركة االجتماعي، التواصل أدوات فیها بما اإلنترنت استخدام على            الُقدرة
 صّناع القرار، الصحفیین والجمهور.
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الفّعالة18. الصیانة المنال، سهولة الجودة، الرقمي. والحضور اإللكتروني الموقع           ُوجوُد
الرقمیة والحركة االرتباط ومستوى جودة عن فضًال المتواجدة، المؤّسسة إنترنت            لشبكة
الموقع زّوار عدد اإللكتروني، الموقع وتصّفح الدخول الوصول، سهولة           (الجودة،
الُمسجّلة اإلعجابات الصفحة، على ُیقضى الّذي الوقت الصفحة، مشاهدات           اإللكتروني،

 بمنشورات الصفحة ومتابعیها أیضا).
التمویلیة19. الموارد حشد على المنظمة قدرة َیتضمُّن التمویل. واستقرار تنّوع            مستوى،

رسوم الوقفیة، (الهبات الزمن عبر األبحاث مركز استمراریة لدعم           الضروریة
 العضویة، التبّرعات السنویة، العقود الحكومیة والخاّصة، الدخل الخاص الُمكتسب).

إدارة20. على األبحاث مركز قدرُة والبشریة، المالیة الموارد وتخصیُص الفّعالة            اإلدارة
أثر أقصى ُتحقُّق عالیٍة جودٍة ذاُت مخرجاٍت ُینِتج بحیث ال فعٍّ بشكٍل وطاقمه              أمواله

 ممكن.
(أو21. الحكومة من والعقود المنح الهدایا، بشروط الفّعال الوفاء على المنظمة             ُقدرُة

(اإلشراف للمركز المالي للدعم الُموّفرة والمؤّسسات الشِركات األفراد،          الحكومات)،
 المالي).

عن22. بدیلٍة أفكاٍر أو سیاسیٍة مقترحاٍت ابتكار جدیدٍة، معرفٍة إنتاج على المنظمة              قدرة
 سیاسات ما.

 القدرة على َجسِر الفجوة بین المجتمعات األكادیمیة وصّناع القرار.23.

 القدرة على َجسِر الفجوة بین صّناع القرار والجمهور.24.

 القدرة على تضمین أصواٍت جدیدة في عملّیة صنع القرار.25.

 القدرة على التنظیم والتقّید بالعمل داخل قضایا وشبكات السیاسة.26.

والبرامج27. األفكار وتولید القرار لصّناع التقلیدیة (الحكمة) المعرفة تحّدي في            النجاُح
 السیاسیة الُمبتكرة.

في28. المنظمة جهود بین مباشرة عالقات وجوُد ذلك َیستلزُم المجتمع. على             التأثیُر
في كبیر تغییر إحداُث غرار على المجتمع ِقیم في إیجابي تغییر إلحداث محّدد               مجال
حالة للمواطنین، الُمتاحة والخدمات السلع كمّیات (تمسُّ الَمعِنيِّ البلد داخل الحیاة             جودة
القدرة السیاسیة، الحقوق جودة للبیئة، النوعیة الجودة والذهنیة، والنفسیة البدنیة            الصحة

 على الوصول إلى المؤّسسات).
 

 مراكز الدراسات في إقلیم كردستان

الحكومیة وغیر الحكومیة، فمنها أنواع؛ ثالثة إلى كردستان إقلیم في الدراسات مراكز              تنقسم
 (تابعة لمنظمات المجتمع المدني)، ومراكز حزبیة تابعة لألحزاب السیاسیة.

وعدد دور في واتساعًا نموًا اإلقلیم َشِهد حسین، صدام نظام سقوط بعد وخاصة 2003 عام                 في
هذه من خرجت وإصدارات ودراسات ومؤتمرات انشطة وجود ولوحظ الدراسات،            مراكز

 المراكز، مما ساهمت هذه األنشطة في إحداث حراك سیاسي وثقافي إیجابي.
الحكومیة؛ غیر المنظمات قانون خالل من یتم كردستان إقلیم في البحثیة المؤسسات تأسیس               إن
العراق، كردستان. إقلیم في الحكومیة غیر المنظمات قانون 2011 لسنة (1) رقم              قانون
وقاصر عاجز أنه هو القانوني التنظیم هذا على یالحظ ما لكن األخرى، القوانین من                ومجموعة

 عن إدراك معنى ودور مراكز األبحاث كما هو معمول به في العالم المتقدم.
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من سواًء ضعیف تأثیرها لكن كردستان، إقلیم في والفكر األبحاث مراكز من قلیل عدد                هناك
سیاسات واقتراح جدیدة، وآراء أفكار تقدیم ناحیة من أم القرار، أصحاب على التأثیر               ناحیة

 بدیلة، ویعود ذلك ألسباب كثیرة منها:
 

بسبب1- البحثیة، للعملیة مواٍت غیر كردستان إقلیم في السیاسي المناخ السیاسیة:             البیئة
المعلومات، تداول حریة مع التعامل في الشفافیة إلى واالفتقار الحقیقیة الحریات             غیاب
لتهمیش یكفي بما وشخصاني، سلطوي نظام السیاسي النظام تجعل التي السلطة             واحتكار
السیاسة رسم علمیة في الفكر أو الدراسات لمراكز ترشیدي أو استشاري دور              أي
اللجوء أو المشورة فوق بأنه نفسه؛ إلى ینظر كردستان إقلیم في القرار فصانع               وصنعها،
یهتم ال القرار صانع فإن البحثیة، المراكز من توصیة أو رأي وجد وإن االستشارة،                إلى
األجهزة هیكلیة في للدراسات مراكز هناك أن وصحیح للرأي، یستمع وال             بتوصیاتها؛
لهذه دور ال كردستان إقلیم في تجري التي األحداث كل لكن والتنفیذیة،              التشریعیة

 المراكز في تقدیمها للمشورة.
االستثمار2- على الخاص؛ القطاع من وكذلك الحكومي االنفاق في ضعف ثمة             التمویل:

الدراسات مراكز في االستثمار إلى ُینظر حیث العلمي، والبحث التعلیم مجال             في
أجل من علیه األموال انفاق یجري ترفي ونشاط هامشي استثمار أنه على              واألبحاث

 الوجاهة اإلقلیمیة والدولیة؛ ولیس من أجل انجازات حقیقیة.
لتعلیمات3- وخضوعها السیاسیة؛ واألحزاب للحكومات األبحاث مراكز أغلب          تبعیة

البحثیة؛ للكوادر واالمكانات للقدرات حقیقي ضعف وهناك العالي، التعلیم           وزارة
احصائیة هناك المثال سبیل فعلى البحثیة، المراكز في الجماعي العمل آلیات             وغیاب
الباحثین عدد یتجاوز لم 2007 عام مجتمعة العربیة الدول في الباحثین عدد أن               تقول

 في دولة أوروبیة واحدة هي فرنسا.
 

الدعم من المزید إلى تحتاج كردستان إقلیم في والدراسات األبحاث مراكز إن القول؛               خالصة
مقیدة، األبحاث تكون السابقة لألسباب فنتیجة التأثیر، على قادرة تكون حتى الصعد، كافة               على

 وغیر مستقلة، وبالتالي لن تكون األبحاث والدراسات بالمستوى المطلوب.
 

 مراكز الدراسات في  شمال شرق سوریا
 

على تصنف التي والمعاییر وأدوارها، الدراسات؛ مراكز تطور شرح في السابق التسلسل              إن
التي العربیة الدول كانت إذا التالي: التساؤل إلى بنا یؤدي العالمیة؛ المراتب لتحتل               أساسها
وتفعیلها، المراكز انشاء ناحیة من ضعیفة زالت ال العقود عشرات منذ استقاللها على               حصلت
في سوریا، شرق شمال في ناشئة إلدارة بالنسبة الوضع سیكون فكیف كردستان؛ بإقلیم               مرورًا
إن - المتبعة السیاسیة النظم عن النظر بغض - سنوات ثمانیة من أكثر منذ المستمرة الحرب                  ظل
ستكون والدراسات لألبحاث مراكز انشاء سبیل في سوریا شرق شمال إدارة تخطوها خطوة               أي
یتم التي فالمعاییر انشاؤه، تم ما ُیمّجد أن أبدًا یعني ال هذا لكن الحالي، الوضع مع مقارنة                   ممیزة
اعتبار یمكننا لذا للمجاملة، أمامها مجال وال صارمة، الدراسات مراكز تصنیف خاللها              من
تواجه التي المرحلة هذه في وممیزة هامة خطوة هي سوریا شرق شمال في مراكز إقامة                 خطوة
في تقع أن بد ال ونواقص مآخذ ثمة أنه إال والصعد، المجاالت مختلف على وتحدیات                 صعوبات

 مراكز مازالت في بدایات نشأتها وضمن منطقة تفتقر إلى إمكانات علمیة ومالیة كبیرة.
لذا الفكر، مراكز أهمیة إلى التنبه المتواضعة؛ بإمكانیاتها سوریا؛ شرق شمال إدارة              استطاعت

 انشأت العدید من المراكز منها:
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قامشلو1- مدینة في تأسس NRLS بـ له ویرمز االستراتیجیة : للدراسات آفا روج              مركز
بناًء تأسیسه تم ربحیة، غیر مستقلة مؤسسة وهو ،2012 عام األول كانون 12               بتاریخ
أبحاثه في األولویة المركز یعطي معاصرة، واستراتیجیة تاریخیة ضرورة           على
وقد واالقتصادیة، والتاریخیة؛ واالجتماعیة؛ واألمنیة؛ والعسكریة؛ السیاسیة؛         للمجاالت
عام (إحصاء اإلحصائیة العملیة منها: األعمال، بعض إنجاز في المركز            استطاع
لإلدارة االجتماعي العقد مسّودة وضع إلى باإلضافة 2016)؛ عام وإحصاء ،2014           
التقسیمات اسس ووضع سوریا؛ شمال – آفا روج خارطة ورسم الدیمقراطیة،             الذاتیة
وجلسات وندوات؛ دولیة، منتدیات عقد إلى باإلضافة سوریا، شمال – آفا لروج              اإلداریة

 حواریة حول األحداث الجاریة في روج آفا – شمال سوریا.
من2- یّتخذ ،2018 ربیع في تأسس مستقّل، بحثّي مركز هو للدراسات : الفرات              مركز

سوریا وشرق شمال ومنطقة عامة وسوریا األوسط بالشرق المتعّلقة           الموضوعات
بنیة تأسیس إلى والسعي المعرفیة، الفضاءات بتفعیل وُیعنى له، أساسًا توّجها             خاصة،

 یمكن التعویل علیها من الناحیة البحثیة.
الدیمقراطیة قیم نشر على والتركیز المجتمع، في الفكرّي الوعي نشر إلى المركز              یهدف

 والتحّرر الفكري، وتعمیم قیم الحوار.
ونشر االستبیانات؛ وإجراء الندوات كعقد األنشطة؛ من الكثیرة ممارسة المركز            استطاع
القرار صناع على والتأثیر المساهمة بهدف المطبوعات، وإصدار واألبحاث؛           الدراسات

 في المنطقة.
مؤسسات3- من ربحّیة غیر مستقلة مؤسسة هو والحوار : للدراسات السوري            المركز

الحقل في یعمل منبج، مدینة مقره 2018؛ العام أواخر في تأسس المدني،              المجتمع
بالشأن المتعلقة الموضوعات على أولویاته یبني والفكري، واالجتماعي          السیاسي
التواصل جسوِر مّد في األولویات هذه من وینطلق عمومًا، أوسطي والشرق             الّسوري،
للمحیط صوته وإیصال مكوناته، بمختلف الّسوري المجتمع أركان بین           والحوار
توّسع محكمة تأصیلّیة دراسات عبر الّتوّجهات هذه ودعم والبعید، القریب            الخارجّي
التشرذم حالة تضبط متینة بحثیٍة بنیة إنشاِء إلى وتسعى المجتمعّیة، المعرفیة             الفضاءات
آلیة تفعیل إلى المركز یدعو منه. األكادیمّي سّیما وال البحثّي، المجال في              والتواضع
أجواء ذلك یخلق بحیث واألبحاث؛ الدراسات من صلبة بأرضیة ودعمه الفاعل،             الحوار

 إیجابیة للتقارب واالندماج.
السیاسیة القضایا من الكثیر حول وحوارات ومحاضرات ندوات عقد المركز            استطاع
الدراسات من العدید إلى باإلضافة إلخ، واإلعالمیة.. والتربویة واالقتصادیة           والدینیة

 واألبحاث المتعلقة بسیاسة المركز.
 

مرحلة إلى وصلت أنها تصنیفها یمكن هل لكن المراكز، لهذه المحدودة االنجازات              رغم
العالمي الترتیب في المراكز تضع التي المعاییر ألن حالیًا، مستبعد ذلك إن العالمي؟               التصنیف
كما المراكز، هذه على والعسكریة السیاسیة األوضاع تأثیر إلى باإلضافة ذكرنا، كما              واضحة
المطلوب، المستوى إلى تصل حتى والنضج الدعم من الكثیر إلى وتحتاج النشأة، جدیدة               أنها
لذا للمنطقة، العامة السیاسة توجیه على المراكز هذه تأثیر مدى اآلن حتى معروفًا لیس                أیضًا
ألهمیة سوریا شرق شمال في القرار صناع إدراك بمدى وكذلك القریب، للمستقبل مرهون               فهذا

 مراكز األبحاث في توجیه وترشید السیاسات.
 

20 
 



firatn.com مركز الفرات للدراسات 

 الخاتمة

فیها وتسهم الدیمقراطیة، النظم في خاصة ومتشابكة؛ معّقدة عملیة السیاسة صنع عملیة              إن
الدكتاتوریة، النظم من العكس على كثیرة، وإجراءات بمراحل تمر مختلفة؛ وعوامل             عناصر
على التأثیر في أساسیًا عامًال باتت الفكر ومراكز القرار، یصدر واحد بشخص ُتختصر               والتي
البحث أن االقتناع تم فإذا القرارات، التخاذ العلمي النموذج ُاعتمد لو فیما السیاسة؛               توجیه
توظف والسلطة السلطة، على تؤثر المعرفة وأن للمعرفة، للوصول الوحید السبیل هو              العلمي
هي المعرفة بأن اإلیمان إلى حتمًا سیؤدي هذا المصالح، وضمان السیطرة لتحقیق              المعرفة

 القوة، وهذا سیقود إلى االهتمام بمراكز األبحاث القادرة على انتاج المعرفة.
الموضوع؛ بهذا مرتبطة أخرى ومسائل قضایا على یعتمد األبحاث مراكز أهمیة إدراك یكون               قد
بالسلطة المعرفة وعالقة المثقف ودور السیاسة؛ صنع على الثقافة وتأثیر دور عن البحث               مثل
بین وثیق ارتباط إلى للوصول عنها البحث یمكن أبحاث كلها عامة، بصورة والسیاسة اإلدارة                أو

 صناع القرار ومراكز األبحاث.
الدعم إلى – المراكز ككل – تحتاج سوریا شرق شمال في واألبحاث الدراسات مراكز                إن
المناخ أن ونظن القرار، صناعة على ُیؤثر ما انتاج على قادرة تكون حتى المطلوبة                واالستقاللیة
بالسلطة؛ االستئثاٌر عدم حیث مراكز، هكذا وتفعیل إلقامة مواٍت المنطقة في العام              السیاسي
األبحاث مراكز انتعاش عوامل أهم من هي والالمركزیة صارمة؛ حزبیة أسس وجود              وعدم

 والدراسات.
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 كربالء:

http://www.fcdrs.com/mag/issue-2-7.html 

 م.م. حمد جاسم محمد. حرب الغاز على سوریا والسیناریوهات المحتملة:●
http://fcdrs.com/polotics/729 

 للمرة الثانیة.. الهند تطلق مركبة فضائیة غیر مأهولة إلى القمر:●
https://www.france24.com/ar/20190722-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9
%85%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D9%
85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A
7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%
D8%AE-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8
%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-2 

https://www.youtube.com/watch?v=ofP7FRrcVTw 

 د. سامان سوراني . إقلیم كوردستان ودور مراكز األبحاث في صنع القرار السیاسي●
: 

http://www.almothaqaf.com/qadaya2012/82395-2013-12-22-08-56-15 

 عصام زیدان، المراكز البحثیة؛ األهداف الطموحة والحلقات المفقودة:●
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/1009.htm 

 مركز روج آفا للدراسات االستراتیجیة:●
/http://www.nrlsrojava.com 

 مركز الفرات للدراسات:●
/http://firatn.com 

 المركز السوري للدراسات والحوار:●
http://sdforum.net/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%a7 

 
 المراجع األجنبیة

● Howard Wiarda, opcit, p79 
● James Mcgann, opcit, p69 
● 2018 Global Go To Think Tank Index Report - James G. McGann            
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