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 مراكز البحوث

 نحو رؤية أكثر فاعلية للتعامل معها واالستفادة منها

 3102ملخص تقرير 

 عرض السيد الشامي

واتخاذ القرار، ُتعتبر مراكز البحوث، من بين أهم األدوات التي تستعين بها األمم المتقدمة في مجال صناعة 

بناء على قراءة سليمة لألحداث، وبناء على المعلومات األكيدة المتاحة وغير المتاحة مما يمكن الحصول عليه 

من مختلف المصادر، وعدم الوقوف أمام التفسيرات السطحية أو القريبة لألحداث والظواهر المطلوب التعامل 

ان التي وصلت إلى درجة من التقدم في المجال المؤسسي وتتبنى معها. ولذلك فإن مراكز البحوث، ُتعرف في البلد

"، أي أنها تحولت في هذه البلدان، إلى العقل المفكر Think tanksقواعد الحكم الرشيد، بمراكز التفكير أو الـ"

 للحكومات والمجتمعات.

ة؛ فإن هذه المجتمعات، وفي ظل األزمات الراهنة التي تتعرض لها الكثير من المجتمعات العربية واإلسالمي

في ظل التشويش والتضليل  -والقوى اإلصالحية فيها، وعلى وجه الخصوص القوى اإلسالمية الحركية

تكون في حاجة أكثر من غيرها لتفعيل هذا  -المتعمَدْين من جانب الكثير من القوى الداخلية والخارجية

  عملية صناعة اتخاذ القرار داخل الحركة  اإلطار العلمي األكاديمي في الرصد والمتابعة، وكذلك دعم

ولئن كان من الصعوبة بمكان العمل في الوقت الراهن على تأسيس مراكز بحوث خاصة بالحركة اإلسالمية، في 

ظل األزمة الراهنة مع الدولة العميقة واألنظمة الحاكمة في أكثر من بلد عربي، مثل مصر والمملكة العربية 

ل أكثر فاعلية لالستفادة من هذا اإلطار السعودية واإلمارات العربية السعودية؛ فإنه ينبغي البحث عن وسائ
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المهم في مجال صناعة واتخاذ القرار.وفي هذا اإلطار، تقدم هذه الورقة مجموعة من التوصيات المقترحة في 

 هذا الجانب.

 

 لمحة عن مراكز األبحاث في منطقة الشرق األوسط

تحليلها ودراستها وتصنيفها وتنسيقها، من أهم أسباب إنشاء مراكز األبحاث هي إيصال المعلومة الموثقة، بعد 

إلى صناع القرار وواضعي السياسات والقوانين. وفهرست أفضل مراكز األبحاث العالمية يصدر سنويًا عن 

في جامعة بنسلفانيا بوالية فيالدلفيا األمريكية، بالتعاون مع حوالي ألفين من ” برنامج العالقات الدولية“

ثين، ومدراء مراكز البحوث حول العالم، قاموا بترشيح حوالي ألفي مركز الختيار العلماء، والصحافيين، والباح

 أفضل المراكز من بينها.

 :(1)معلومات عامة

الشرق األوسط وشمال “( مركزاً لألبحاث، نصيب منطقة 6.836، يوجد في العالم )3102حسب معلومات أغسطس 

 . موزعة كما يلي:(%5.1( مركزًا ، أي بنسبة )100منها فقط )” أفريقيا

 العدد الدولة م العدد الدولة م

 03 الجزائر 02 11 مصر 0

 00 الكويت 01 11 إسرائيل 3

 01 قطر 01 12 فلسطين 2

 5 البحرين 06 12 العراق 1

                                  
كانون الثاني )يناير(  22صدر عن: برنامج مراكز األبحاث ومنظمات المجتمع المدني، جامعة بنسلفانيا، أفضل مراكز األبحاث في العالم تقرير عن (1)

 .الرابطم، لالطالع على التقرير الكامل، 2102

http://www.phibetaiota.net/wp-content/uploads/2014/01/2013-Top-Think-Tanks-of-the-World.pdf.
http://www.phibetaiota.net/wp-content/uploads/2014/01/2013-Top-Think-Tanks-of-the-World.pdf.
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 5 السعودية 05 11 األردن 1

 6 سورية 08 23 تونس 6

 6 قبرص 03 21 إيران 5

 1 السودان 31 21 المغرب 8

 1 ليبيا 30 21 اليمن 3

 2 ُعمان 33 33 تركيا 01

 3 موريتانيا 32 35 لبنان 00

    01 اإلمارات 03

 

 ( مركزاً 0838بلدًا(، أولها الواليات المتحدة األمريكية ) 31البلدان التي فيها أكبر عدد من مراكز األبحاث )

( ]الوحيدتان من منطقتنا[، وأفضل مركز أبحاث على مستوى 31( تلتها إسرائيل )03واحتلت مصر الترتيب )

 .Brookings Institution (U.S): معهد بروكينجز )الواليات المتحدة األمريكية( 3102العالم لعام 
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واإلستراتيجية )مصر( لالطالع على  ( مركزًا في منطقتنا، أولها: مركز األهرام للدراسات السياسية11أفضل )

 ( من التقرير، موزعة كما يلي:13( في الصفحة )02أسمائها يمكن الرجوع إلى الجدول )

 عدد مراكز األبحاث البلـــد ت

 00 إسرائيل 0

 3 مصر 3

 1 تركيا 2

 1 اإلمارات العربية المتحدة 1

 2 األردن 1

 2 لبنان 6

 2 الكويت 5

 2 قطر 8

 3 المغرب 3

 0 فلسطين 01

 0 تونس 00

 0 ايران 03

 0 اليمن 02

 0 البحرين 01

 0 المملكة العربية السعودية 01
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 0 ليبيا 06

 11 اإلجمالي 

 

 سنورد في الجدول التالي فقط أسماء المراكز في منطقتنا، مع ترتيبها: –( مركزًا في العالم 011أفضل )

 اسم المركز البلـــد ت

 مركز كارنيجي الشرق األوسط لبنان 25

 مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية مصر 18

 (TESEVالمؤسسة التركية للدراسات االقتصادية واالجتماعية ) تركيا 51

 (ALTمؤسسة التفكير الليبرالي ) تركيا 85

 (INSSمعهد دراسات األمن القومي ) إسرائيل 011

 (CESRANوالتحليل اإلستراتيجي )مركز البحث  تركيا 013

 (GRCمركز الخليج لألبحاث ) المملكة العربية السعودية 012

 المركز الفلسطيني اإلسرائيلي لألبحاث والمعلومات فلسطين/ إسرائيل 015

 8 اإلجمالي 
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 توصيات مقترحة:

يكون للحركة اإلسالمية فيها حرية . العمل على تأسيس بعض مراكز البحوث التابعة في البلدان التي يمكن أن 0

حركة، سواء من الدول ذات الحكومات الداعمة في المنطقة العربية والشرق األوسط، مثل تركيا والسودان، 

ويوصى بأن يتم استغالل هذه المنابر وقت تأسيسها، في سياق أوسع من مجرد إجراء البحوث والمراصد 

هام المنوط بمراكز البحوث، ولكن أن تتحول إلى مرتكزات للقاءات اإلعالمية وتحليل المضمون، وغيرها من الم

وفعاليات داخلية وجماهيرية، تعمل على تحويل هذه الكيانات إلى مراكز للعصف الذهني واالنتشار السياسي 

 والمجتمعي واالتصال البيني وتبادل الرأي.

البحوث المختلفة تعمل من خالل  . تشكيل خاليا عمل بحثية، تعمل على االستفادة من مخرجات مراكز3

 األنساق التالية:

 تشكيل فريق عمل من عدد من الباحثين والمترجمين المتخصصين. -

تأسيس إطار للتواصل على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"، ويكون في صورة "جروب عمل" سري أو  -

ق برفع الملفات وإعداد التصويتات مغلق؛ ألن إمكانيات الجروب أفضل من الصفحات، وخصوًصا فيما يتعل

 وطرح األسئلة، وإجراء اجتماعات أون الين، سواء من خالل صفحة الجروب نفسها أو الشات الخاص بها.

، يتم االستفادة منه في مختلف المجاالت، وعلى إعداد دليل متكامل لمواقع مراكز البحوث على شبكة اإلنترنت -

 هذه المراكز، في مختلف األوعية، المطبوعة أو اإللكترونية.رأس ذلك رصد المحتوى الذي تنشره 

جمع وتصنيف هذه المخرجات في مكتبة متكاملة، يتم تصنيفها موضوعيًّا، فيما يتعلق بمجاالت االهتمام  -

في هذه المرحلة، على أن يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية "أتمتة"، لكي يسهل تداولها عبر الوسائط 
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، وخصوًصا اإلطار االفتراضي للخلية الُمشكَّلة، سواء في صورة موقع أو "جروب" على "فيس لمختلفةاإللكترونية ا

 بوك"، وما إلى ذلك.

التعامل مع هذه المخرجات من خالل وسائل وأدوات يمكن من خاللها االستفادة منها، مثل الملخصات  -

بما يضمن الخروج بأهم ما فيها من معلومات  األسبوعية، أو الشهرية، أو اختيار دراسات بعينها وتلخيصها،

، أو تداولها في صورتها الكاملة المحتوى ألهميتها، وترشيح وإحصائيات، وكذلك ما فيها من رؤى وتوصيات

ولكن يوصى باالهتمام بمنتَجْين رئيسيَّْين في هذا اإلطار، األول ملفات المعلومات، األهم منها لصناع القرار، 

 الموقف.والثاني تقديرات 

إعداد أجندة بأبرز الفعاليات على األرض لبعض من هذه المراكز التي يسهل الوصول إليها، وحضورها، ورفع  -

 ، ويكون ذلك بطبيعة الحال فيما يخص الفعاليات التي تهم الحركة اإلسالمية.تقارير حول أهم نتائجها

علومات والرؤى التي تحملها اإلصدارات إعداد دراسات وتقديرات موقف مستقلة أو جديدة، من خالل الم -

ومخرجات مراكز البحوث، وخصوًصا فيما يتعلق بجديد السياسات والمواقف إزاء المشروع اإلسالمي، وأبرز 

 الخطوات المطلوبة للتعامل مع المستجدات القائمة.

 

 

 


