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     تعــاين األمــة اإلســامية مــن العديــد مــن المشــاكل السياســية واالجتماعيــة وحتــى الثقافيــة منهــا، األمــر الــذي 

انعكــس ســلبًا علــى واقــع شــعوب المنطقــة اإلســامية العربيــة خاصــة يف مجمــوع المجــاالت الحيويــة التــي تمــس بحيــاة 

الفــرد المســلم اليوميــة، مــن هــذا المنطلــق أصبحــت فكــرة إنشــاء مراكــز بحثيــة  يف الــدول العربيــة و اإلســامية أداًة حديثــة 

ــى التعامــل مــع مجمــوع المشــاكل  ــة إل ــى مســتوى الدول ــرار عل ــراد المؤسســون أو صانعــو الق يســعى مــن خالهــا األف

التــي تعــرض األمــة اإلســامية وكــذا بلــورة وصياغــة الحلــول والبدائــل الممكنــة لمعالجــة هــذه األزمــات والمشــاكل 

خصوصــًا وأن امتــاك المعرفــة أصبــح اليــوم هــو المحــدد األساســي لقــوة الــدول. يف خضــم هــذا الطــرح ســنحاول مــن 

خــال هــذه المقــال التعــرض إلــى مســألة المراكــز الفكريــة يف الوطــن العربــي محاوليــن يف ذلــك البحث ورصــد مكانة هذه 

األخيــرة ســواء علــى المســتوى اإلقليمــي أو الدولــي وكــذا التعــرض لمســألة األثــر واالنعــكاس الــذي يمكــن أن تحققــه 

هــذه المراكــز الفكريــة يف عمليــة إصــاح وبنــاء األمــة خصوصــًا وإن هــذه المراكــز أصبحــت اليــوم أحــد أهــم األدوات 

الُموجهــة للــرأي العــام وكــذا بنــاء العقــل الجماعــي الــذي يعتــر حجــر األســاس يف هنضــة األمــة العربيــة واإلســامية.

 لمعالجــة اإلشــكالية العامــة نطــرح تســاؤاًل مفــاده كيــف يمكــن تفعيــل دور المراكــز الفكريــة والبحثيــة يف الوطــن 

العربــي؟ وماهــي جملــة التحديــات التــي تواجههــا؟ 

يتفــق معظــم الباحثيــن والخــراء علــى وجــه العمــوم  أن مراكــز الفكــر والبحــث أصبحــت تشــكل يف وقتنــا الراهــن 

فاعــاً أساســيًا ومحوريــًا يف عمليــة رســم وصنــع السياســات العامــة و كــذا خلــق مســاحات فكريــة للحــوار وبنــاء التوافــق 

بيــن جميــع األطــراف ذوي العاقــة بعمليــة صنــع القــرار ســواء تعلــق األمــر بالفواعــل الرســمية أو غيــر الرســمية  خاصــة و 

أن اإلطــار الوظيفــي للمراكــز الفكريــة يتمحــور علــى فكــرة زيــادة وتنويــع مصــادر المعلومــات الموثوقــة وتوفيــر بيانــات 

عاليــة الجــودة وتحليــات عميقــة قــادرة علــى عقلنــة و ترشــيد صنــع القــرار بالشــكل الــذي يخــدم مصالــح المواطنيــن يف 

جميــع القطاعــات)1). بنــاء علــى هــذا الطــرح حاولــت العديــد مــن الــدول العربيــة واإلســامية محــاكاة هــذا الواقــع عــر 

إنشــاء ودعــم العديــد مــن المراكــز الفكريــة التــي كان القصــد منهــا إمــا النهــوض بالعديــد مــن القطاعــات وهــذا مــن خــال 

توظيــف هــذه المراكــز يف عمليتــي تشــخيص المشــاكل والقضايــا المجتمعيــة وطــرح حلــول وبدائــل ممكنــة لحــل هــذه 

األزمــات والمشــاكل، وإمــا ســعي هــذه الــدول إلــى ترويــج ونشــر أيدولوجيــة الدولــة ومحاولــة إقنــاع النخــب والمواطنيــن 

(1)  - UNDP,Arab think tanks claim role in influencing policy-making, 08 jul 2013, see: https://www.undp.org/
content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2013/07/08/arab-think-tanks-claim-role-in-influencing-policy-
making-.html .

https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2013/07/08/arab-think-tanks-claim-role-in-influencing-policy-making-.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2013/07/08/arab-think-tanks-claim-role-in-influencing-policy-making-.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2013/07/08/arab-think-tanks-claim-role-in-influencing-policy-making-.html
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بتوجهــات الدولــة وسياســاهتا يف مختلــف القطاعــات وهــذا تجنبــا ألي معارضــة سياســية ممكــن أن تشــوه فلســفة حكــم 

ــر  ــز الفك ــق بمراك ــر المتعل ــر األخي ــب التقري ــدد وحس ــذا الص ــامية. يف ه ــة و اإلس ــا العربي ــية يف منطقتن ــة السياس األنظم

ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــة يف منطق ــز الفكري ــدد المراك ــغ ع ــد بل ــالفانيا فق ــة بنس ــن جامع ــادر ع ــرأي الص وال

المشــكلة لمعظــم دول العالــم العربــي و اإلســامي 599  مركــزا فكريــا)1).  يف هــذا الســياق حاولنــا عــرض أهــم المراكــز 

ــز  ــذه المراك ــادة أداء ه ــة بزي ــاح الكفيل ــات اإلص ــم مكيانيزم ــع وفه ــم الواق ــد تقيي ــامية قص ــر دول إس ــة يف عش الفكري

وتفعيــل دورهــا يف خدمــة الفــرد واألمــة.   

اجلدول: ترتيب أحسن عشر دول يف منطقة الشرق األوسط  وعرض أهم مراكز الفكر التابعة هلا.

الترتيب في منطقة الشرق األوسط وشمال اسم المركزالبلد

إفريقيا

  اإلمارات 
المرتبة الثانيةمركز اإلمارات للسياسات

     مصر
مركز الدراسات السياسية 

واإلستراتيجية ) األهرام(

المرتبة الرابعة.

   المغرب
مركز السياسات من اجل 

الجنوب الجديد

المرتبة السابعة .

   السعودية 
رصانة- المعهد الدولي 

للدراسات اإليرانية

المرتبة الثامنة .

    تركيا 

مؤسسة الدراسات 

االقتصادية واالجتماعية 

التركية.

المرتبة العاشرة .

  قطر 
المرتبة الحادي عشر .مركز الجزيرة للدراسات

(1)  - James G. McGann, 2020 Global Go To Think Tank Index Report, University of Pennsylvania, 
2021,  p.43.



5

 البحرين
مركز البحرين للدراسات 

اإلستراتجية والدولية 

والطاقة

المرتبة الثالثة .

  العراق 
معهد الشرق األوسط 

للبحوث

المرتبة السابعة والعشرين.

  تونس
المعهد التونسي للدراسات 

اإلستراتجية

المرتبة الثامنة والعشرون .

  لبنان
مركز دراسات الوحدة 

العربية

المرتبة الرابعة والثالثين .

Source : James G .McGann 2020 ,Global Go To Think Tank Index Report ,University 

of Pennsylvania  ,2021 ,p.129.

ياحــظ مــن خــال الجــدول المبيــن أعــاه أن معظــم المراكــز البحثيــة تنحصــر جغرافيــا يف منطقــة الخليــج العربــي 

حيــث احتــل مركــز اإلمــارات للسياســات مركــز الصــدارة يف المنطقــة العربيــة يف حيــن توزعــت بقيــة المراكــز علــى منطقتي 

شــمال إفريقيــا و الشــام يعــود هــذا االنحصــار الجغــرايف للمراكــز الفكريــة يف منطقــة الخليــج إلــى الدعــم المادي والبشــري 

ــة األنظمــة السياســية  يف  ــة وكــذا رغب ــة الناشــطة يف المنطق ــة أو الدولي ــة المحلي ــه معظــم المراكــز الفكري ــذي تحظــى ب ال

محــاكاة المراكــز الفكريــة الغربيــة النشــطة علــى المســتوى الدولــي واإلقليمــي  مثــل معهــد بروكيجــز و كارنيجــي كل هــذا 

ســاهم يف أن يصبــح لهــذه المراكــز موقعــا وموطــأ قــدم هــام يف عمليــة صنــع السياســيات العامــة ولعــل أبــرز مثــال عــن ذلــك 

هــو دور مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث اإلســراتجية يف عمليــة تقييــم وتقويــم العديــد مــن السياســيات المنتهجــة 

ــة يف المنطقــة  ــد مــن المراكــز الفكري ــة المتحــدة. علــى الرغــم مــن هــذا التطــور الــذي شــهدهتا العدي يف اإلمــارات العربي

العربيــة إال أن البعــض منهــا ال يــزال يعــاين مــن التهميــش ويواجــه العديــد مــن القيــود والعراقيــل السياســية والبيروقراطيــة 

والماديــة وهــو مــا حــال دون بلــوغ األهــداف المرجــوة مــن تأســيس العديــد مــن المراكــز البحثيــة ولعــَل أبــرز التحديــات  

التــي تجاهبهــا مراكــز الفكــر يف الوطــن العربــي واإلســامي يمكــن تلخيصهــا يف العناصــر التاليــة)1) :

)1)  - تقرير مركز اإلمارات لدراسات والبحوث اإلسراتجية،  تقييم مراكز الدراسات والبحوث العربية والدولية 2018-2019، الطبعة 
األولى،2019، ص06.
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• انع��دام التنس��يق والرتاب��ط بيــن المراكــز الفكريــة )Tanks Think(  والجهــات الثــاث المســاهمة يف تحقيــق 

أهدافهــا وهــي: صنــاع السياســات، والجهــات األكاديميــة، وخدمــة المجتمــع.

• غي��اب معاي��ري الش��مولية، ســواء مــن حيــث تعــدد المجــاالت والتخصصــات التــي تغطيهــا المؤسســة البحثيــة، أو 

تعــدد النشــاطات، أو العمــل يف أطــر محليــة وإقليميــة ودوليــة.

•  أزم��ة االتص��ال، حيــث ياحــظ يف هــذا اإلطــار ضعــف يف المعاييــر والوســائل المرتبطــة بقــدرة المراكــز الفكريــة 

ــر  ــر يف الجمهــور العــام والمســتهدف، خاصــة يف ظــل توف ــادة حجــم االنتشــار والتأثي ــة علــى إيصــال األفــكار وزي العربي

التقنيــات الحديثــة وتنــوع تقنيــات ووســائط االتصــال والتواصــل االجتماعــي.

• ضع��ف حج��م عملي��ات التش��بيك بيــن المراكــز الفكريــة خاصــة يف مجــاالت وضــع اتفاقيــات التعــاون مــع 

المؤسســات البحثيــة األخــرى والمماثلــة والمتواجــدة محليــًا، وإقليميــًا، وعالميــًا، وكــذا المرونــة يف تحقيــق األهــداف 

ــة. ــة البحثي ــن يف المؤسس ــن الدائمي ــل الباحثي ــال عم ــارج مج ــن خ ــراء م ــع خ ــاق م باالتف

بناء على مجموع التحديات السابقة الذكر يمكن تفعيل دور المراكز الفكرية يف الوطن العربي من خال:

ــه  ــع بيئت ــه م ــرد وتفاعات ــاة الف ــة بحي ــي المتعلق ــع النواح ــمل جمي ــة لتش ــاالت البحثي ــع المج ــيع وتنوي *-  توس

السياســية، االقتصاديــة، االجتماعيــة والثقافيــة. 

ــة  ــد مجاهب ــذا قص ــدين وه ــع الم ــات المجتم ــع مؤسس ــاص وجمي ــاع الخ ــة والقط ــع الدول ــات م ــط العاق *- رب

ــة. ــة والبحثي ــز الفكري ــن المراك ــد م ــه العدي ــاين من ــذي تع ــل ال ــكل التموي مش

*- تشــبيك العاقــات مــع جميــع المراكــز الفكريــة الناشــطة علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي وهــذا 

عــر القيــام بنــدوات وحــوارات مشــركة وكــذا إجــراء تربصــات ودورات تنمــي قــدرات الطاقــم والعنصــر البشــري التابــع 

لهــذه المراكــز.

ــة  ــى وســائل االتصــال التقليدي ــدل االقتصــار فقــط عل ــة ب ــة الحديث *- اســتخدام الوســائل والوســائط االجتماعي

ــرة التأثيــر واســتهداف عــدد أكــر مــن األفــراد. قصــد توســيع دائ

*- التعامــل مــع جميــع النخــب األكاديميــة والسياســية المعروفــة علــى الســاحة السياســية والثقافية قصد االســتفادة 

مــن عاقاهتــم ومكانتهــم يف عمليتــي التعريف برســالة المراكــز الفكريــة وأهدافها.  

يف األخيــر يمكــن القــول إن مســألة تفعيــل المراكــز الفكريــة ومجاهبــة التحديــات التــي تعــوق مســار تطورهــا 

ــة فحســب بــل يتعــدى إلــى  ــة معقــدة ألهنــا ال تتعلــق بطبيعــة المراكــز الفكري ــة اإلصــاح هــي عملي ومســاهمتها يف عملي
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ــة البحــث والباحــث  ــة خاصــة وأن ضمــان حري ــي تنشــط فيهــا هــذه المراكــز الفكري ــة وطبيعــة األنظمــة السياســية الت بيئ

والوصــول الســهل والســلس إلــى المعلومــة أصبــح يشــكل اليــوم ضــرورة ال منــاص منهــا للعمــل والســير الحســن لمراكــز 

ــة  ــة أن تــدرك مــدى أهمي ــا اإلســامي. وعلــى هــذا األســاس ينبغــي علــى الحكومــات العربي الفكــر والبحــوث يف عالمن

ودور المراكــز الفكريــة يف عمليــة صنــع السياســات ومــن ثــم ينبغــي تفعيــل جميــع أطــر الشــراكة التــي مــن شــأهنا أن تســهل 

مــن عمليــة اإلدمــاج الحقيقــي لهــذه المراكــز يف عمليــة صنــع القــرار وهــذا مــن خــال ضبــط األطــر القانونيــة والمؤسســية 

الكفيلــة بتنظيــم هــذه العاقــة. مــن جانــب آخــر وعلــى اعتبــار أن عمليــة إنشــاء مراكــز الفكــر يكــون يف الغالــب مســؤولية 

القــادة والنخــب المثقفــة فــا بــد مــن إعــادة بنــاء منظومــة تفكيــر تخــرج فيهــا النخــب المثقفــة مــن حيزهــا التقليــدي إلــى 

ــه  ــن خال ــتطيع م ــي تس ــي وحقيق ــاس فعل ــوي كأس ــف العض ــرة ودور المثق ــورة فك ــاهم يف بل ــا يس ــي مم ــز الوظيف الحي

المراكــز الفكريــة حقيقــَة تغييــر الواقــع وإحــداث عمليــة اإلصــاح المنشــود.



حتديات املراكز الفكرية يف الوطن العربي وسبل تفعيلها
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 للتواصل :
info@almojaded.com 
 +905526346492 تلفون

عنوان المركز : تركيا، اسطنبول
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