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دور مراكز الفكر والرأي يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي

دور مراكز الفكر والر�أي يف عملية �صنع القرار ال�سيا�سي اخلارجي
مقدمة
إن خصوصية ودور صناع القرار يشكل عامالً مؤثراً يف العالقات الدولية وبدون شك إن رجال
الدولة -هم قبل كل شيء -مقررون ،وبالنتيجة العبون يف املسرح الدويل ،ولكنهم يعملون بأسم وملصلحة
الدولة  ،1مبعىن ان موضوع تأثري مراكز الفكر والرأي على عملية صنع القرار السياسي اخلارجي هو موضوع
مهم على املستوى الدويل او احمللي ،وجاء ذلك نتيجة تطور العالقات الدولية والسياسة اخلارجية للدول،
فضالً عن ظهور مؤسسات وفاعلني دوليني جدد يف املسرح الدويل.
وانطالقاً من تأثري تلك املراكز على صناع القرار ،جاءت هذه الدراسة لتبني اهم العوامل اليت
ميكن لتلك املراكز ان تستخدمها للتأثري على صانع القرار ،اضافة اىل ايضاح اهم املراكز العاملية اليت هلا
دور فعال يف صناعة القرار السياسي اخلارجي ،فضالً عن املقارنة بني الدول من حيث اعداد تلك املراكز
ومدى تقدمها وطبيعة دراساهتا وارتباطها.
مفهوم مراكز الفكر والرأي :Think Tank
«ان مؤسسات الفكر والرأي هي منظمات تقوم باجراء حتليل ومشاركة يف البحث يف السياسة
العامة اليت تؤدي اىل ظهور حبوث وحتاليل ونصائح توجهها السياسة العامة تتعلق بقضايا دولية وحملية،
وهبذا يتم متكني صانعي السياسات العامة وعامة الناس من اختاذ قرارات مستنرية حول السياسة العامة ،قد
تنتمي مؤسسات الفكر والرأي اىل مؤسسات اخرى ،وقد تكون مستقلة ومنظمة بشكل هيئات دائمية،
وليس هيئات الغراض خاصة» .2
فضالً عن ذلك تعرف مراكز الفكر والرأي بأهنا “مؤسسات تقوم بالدراسات والبحوث املوجهة
لصانعي القرار ،واليت تتضمن توجيهات أو توصيات معينة حول القضايا احمللية والدولية  ،هبدف متكني
صانعي القرار السياسي اخلارجي لصياغة سياسات حول قضايا السياسة العامة (..كما تعرف بأهنا )
مراكز إنتاج أو إدارة املعرفة البحثية ،وتتخصص يف جماالت أو قضايا معينة علمية أو فكرية ،ومبا خيدم
 - 1سعد حقي توفيق ،مبادئ العالقات الدولية ،المكتبة القانونية ،الطبعة  ،5بغداد ،2010 ،ص .185
 ،20152مترجم ،مركز البيان للدراسات والتخطيط10-4- ،
2
 ،2016ص  ،5 - 4للمزيد انظر:
/http://www.bayancenter.org/2016/04/1936
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تطوير وحتسني أو صنع السياسات العامة أو ترشيد القرارات أو بناء الرؤى املستقبلية للمجتمع أو الدولة”
كما تعرف هذه املراكز بأهنا ”:جتمع وتنظيم لنخبة متميزة ومتخصصة من الباحثني تعكف على دراسة
معمقة ومستفيضة لتقدم استشارات أو سيناريوهات مستقبلية ميكن أن تساعد أصحاب القرارات يف
تعديل أو رسم سياستهم بناءً على هذه املقرتحات يف جماالت خمتلفة . 3
وهناك من حياول التمييز يف التعريف بني مراكز الفكر ومراكز األحباث والدراسات استناداً إىل
اعتقاده بأن مراكز األحباث والدراسات” ال ترمي إىل ابعد من الغايات األكادميية واحلياد املوضوعي
الصرف  ..أما مراكز الفكر أو التفكري فتستهدف غايات إسرتاتيجية حمددة من خالل سعيها إىل االخنراط
يف صنع القرار السياسي العام .4

وتعمل يف غالب االحيان هذه املؤسسات عمل اجلسر الرابط ما بني اجملتمعات االكادميية ورامسي
السياسة العامة ،وبني الدول واملنظمات املدنية اليت تقدم خدمة للصاحل العام باعتبارها اصوات مستقلة
ترتجم البحوث التطبيقية واالساسية اىل لغة مفهومة وموثوقة ومتاحة لصناع السياسات العامة وعامة
الناس.5
نشأة مراكز الفكر والرأي:
أدت الثورة العلمية اليت كانت احد نتاجات الثورة الصناعية احلديثة اىل ظهور مراكز األحباث
والدراسات ،وارتبطت هذه املراكز يف بداية نشأهتا مبراكز املؤسسات العلمية واجلامعات ،ومتثل هذه املراكز
الدعامة االسرتاتيجية اليت تسند خطوات البحث العلمي واكتشاف اجتاهات اجملتمع يف القضايا الرئيسة
واحلساسة اليت هتم هذا اجملتمع هلذا أطلق على هذه املراكز ” خزانات التفكري .”Think Tanks
ويعتمد صناع القرار على خمتلف مستوياهتم على تلك املراكز اليت تشكل مصدرا أساسيا للمعلومات
والتوصيات خصوصا يف الدول املتقدمة ،اذ أن تعدد مراكز األحباث والدراسات يفتح اجملال أمام تنوع
اآلراء والطروحات اليت تعاجل املشاكل اليت مير هبا اجملتمع ومؤسساته مبختلف مستوياهتا .6
كما “ميكن ظهور مؤسسات الفكر والرأي نتيجة ألحداث مصريية يف تاريخ بلد ما ،أو كنتيجة لقضايا
قومية ملحة تقود إلى البحث عن حلول سياسية أفضل ،وأنها تكون ،في العديد من الحاالت ،واحدة من بنات أفكار فرد أو
 - 3خالد عليوي العرداوي ،تفعيل دور مراكز األبحاث في صنع القرار السياسي العراقي ،مركز الفرات للتنمية والدراسات
االستراتيجية ،13-5-2013 ،ص.2
 - 4المصدر نفسه.
 - 5تقرير مؤشر التوجه العالمي نحو مراكز الفكر والرأي لعام  ،2015مصدر سبق ذكره ،ص.5
 - 6عدنان فرحان الجوارين ،نحو دور مؤثر لمراكز األبحاث والدراسات العربية والعراقية ،شبكة االقتصاديين العراقيين،
بغداد.7-2-2016 ،
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جمموعة من أصحاب الرؤية البعيدة  ،7وتقسم مراحل تطور مراكز األحباث والدراسات اىل مخسة مراحل
هي:8
املرحلة األوىل :تبدأ من عام  1910وهو العام الذي شهد ظهور أول املراكز البحثية يف
الواليات املتحدة اىل عام  1930وهي املرحلة اليت تلت احلرب العاملية األوىل ،فقد ظهر أول مركز
أحباث بشكله احلديث ،يف الواليات املتحدة؛ وذلك من خالل تأسيس معهد كارنيغي للسالم يف عام
 .Carnegie Endowment for International Peace 1910وتال ذلك
إنشاء معهد بروكينغز يف عام  ،1916Brookings Instituteمث معهد هوفرHoover
 Instituteيف عام  ،1918ومؤسسة القرن  Century Foundationيف عام .1919
املرحلة الثانية :تنحصر بني عامي  1930وعام  1951وهي حقبة احلرب العاملية الثانية وظهور
منظمة األمم املتحدة وبعض املنظمات العاملية ،كما تأسس معهد أنرتبرايز األمريكي ألحباث السياسات
العامة  AEIيف عام  ،1943مث معهد دراسات الشرق األوسط يف أمريكا يف عام  ،1948وأُنشئت
مؤسسة راند Rand Corporationيف عام .1948
املرحلة الثالثة :بدأت عام  1951ويف تلك الفرتة تشكلت حوايل ( )% 91من مراكز البحوث
يف أوربا وأمريكا علما بأن حوايل ( )% 58منها تشكل يف العقدين السابع والثامن من القرن العشرين،
اذ تأسس املعهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية  IISSيف لندن يف عام  ،1958ومركز أحباث فض
النزاعات يف جامعة ميتشغان يف عام  ،1959ومعهد ستوكهومل ألحباث السالم يف السويد SIPRI
يف عام .1966
املرحلة الرابعة  :متتد من عام  1989وهو العام الذي شهد هناية احلرب الباردة بني االحتاد
السوفييت السابق والواليات املتحدة ،اىل عام  2000وهو عام بداية عصر العوملة.
املرحلة اخلامسة :بدأت من عام  2001وهي مستمرة اىل وقتنا احلايل ،وهي املرحلة اليت أطلق
عليها احلرب العاملية على اإلرهاب ،وتكريس اعتبارات األمن القومي األمريكي على اعتبار أن مسألة
األمن القومي واحلرب على االرهاب أصبحا الشغل الشاغل للواليات املتحدة.
فضالً عن ذلك تتنوع مراكز الفكر والرأي يف جماالت عديدة تعمل منها ضمن نطاق جغرايف
حملي ،واالخر على نطاق عاملي عابر للحدود ،وقد اهتمت اوروبا والواليات املتحدة وبريطانيا هبذا النوع
 - 7إيمي كوغنور بيتنكورت ،حوار قومي حول إنشاء مؤسسة للفكر والرأي ،مجلة المتابع االستراتيجي ،العدد  ،9-1مركز
الكاشف للدراسات االستراتيجية ،2005 ،ص .44
 - 8عدنان فرحان الجوارين ،نحو دور مؤثر لمراكز األبحاث والدراسات العربية والعراقية ،شبكة االقتصاديين العراقيين،
مصدر سبق ذكره.
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من املراكز ،اضافة اىل ذلك ختتلف اختصاصات هذه املراكز فمنها السياسي واالقتصادي والثقايف واألمين
واالسرتاتيجي والتكنولوجي والتعليمي...اخل كما ان هذه املراكز تكون يف العادة عبارة عن مؤسسات
مستقلة بذاهتا او تتبع اىل جهات حكومية ،كما ميكن ان تكون تابعة اىل اشخاص واصحاب نفوذ
سياسي داخل الدولة او اهنا متثل احزاباً سياسية يف بعض االحيان ،وميكن ان نبني ذلك من خالل اجلدول
ادناه الذي يوضح انواع تلك املراكز:
جدول رقم ( : )1جدول يوضح انتماء وارتباط مراكز الفكر والرأي
الفئة

التعريف

قائمة بذاهتا ومستقلة

استقاللية ملحوظة عن اي جمموعة ذات مصاحل ،او جهة ماحنة وقائمة
بذاهتا من حيث عملياهتا ،ومتويلها من احلكومة

شبه مستقلة

قائمة بذاهتا عن احلكومة ،لكن تسيطر عليها جمموعة ذات مصاحل او
جهة ماحنة او وكالة تعاقد توفر معظم التمويل ،وهلا تأثري واضح على
عمليات مؤسسة الفكر والرأي

منتمية إىل احلكومة

جزء من اهليكلية الرمسية للحكومة

شبه حكومية

يكون متويلها حصراً من املنح احلكومية ،لكنها ليست جزءاً من اهليكلية
الرمسية للحكومة

منتمية إىل احدى اجلامعات مركز حبوث السياسة العامة يف احدى اجلامعات
منتمية إىل حزب سياسي

ذات انتماء رمسي ألحد األحزاب السياسية

شركة رحبية

منظمة حبثية رحبية يف السياسة العامة منتمية إىل شبكة او اهنا تعمل
جملرد الربح فقط

املصدر :تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام 2015
http://www.bayancenter.org/2016/04/1936/
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توزيع مؤسسات الفكر والرأي حسب الدولة

الغربية)

جدول رقم ( 2يشمل جنوب الصحراء الكربى االفريقية ،آسيا ،أوروبا الوسطى والشرقية ،أوروبا

املصدر :تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام  ،2015مركز البيان للدراسات والتخطيط
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جدول رقم  ( 3يشمل امريكا الوسطى واجلنوبية ،الشرق األوسط ومشال افريقيا ،أمريكا الشمالية ،أوقيانوسيا)
املصدر :تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام  ،2015مركز البيان للدراسات والتخطيط
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أمهية مراكز الفكر والرأي يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي
تسهم مراكز الفكر والرأي بشكل مباشر او غري مباشر يف رفد صانع القرار السياسي اخلارجي
حيث يكون تأثري هذه املراكز من خالل
بأهم املعلومات والدراسات واالحباث اليت تتعلق بقضية ماُ ،
تلك االحباث اليت تسهم يف صناعة قرار سياسي خارجي مؤثر وفعال ،تعمل هذه املراكز إلعداد دراسات
تتعلق مبجاالت خمتلفة ،السياسية ،االقتصادية ،الثقافية العسكرية ،التكنولوجية وغريها من الدراسات ،اليت
من شأهنا ان تولد بديالً مناسباً لصاحب القرار ألختاذه ،فعلى سبيل املثال ،جند ان يف الواليات املتحدة
االمريكية «يوجد  1984مركزاً للفكر والرأي ،وان  374مركزاً يوجد يف العاصمة واشنطن»  ،9تعمل
مجيعها اىل رفد املؤسسات بالتقارير والدراسات الرصينة اليت من شأهنا ان ترشد صانع القرار السياسي
اخلارجي بأكثر من بديل.
شكل رقم ()1

املصدر :تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام  ،2015مركز البيان للدراسات
والتخطيط
ومتارس هذه املراكز دورها يف رسم السياسة العامة يف بعض الدول ،الهنا تعد الدراسات
واالحصاءات اليت تكون اقرب إىل الواقع ،وبالتايل تقدم هذه املراكز النتائج اليت توصلت اليها اىل صاحب
القرار ليجد نفسه امام خيارات عديدة يعمل على اختيار افضل تلك اخليارات.
ومتثل امهية مراكز الفكر والرأي يف اهنا تكون مبثابة اخلزان املعلومايت احليوي والفعال يف كتابة
الدراسات والبحوث ،سواء كانت تلك املؤسسات قائمة ومستقلة حبد ذاهتا او اهنا تكون تابعة جلامعة او
 - 9صباح عبد الرزاق كبة ،مراكز األبحاث األمريكية ودورها في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية ،االحمدي للطباعة،
الطبعة االولى ،بغداد ،2015 ،ص .29
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مؤسسة معينة ،مبعىن ان صانع القرار السياسي اخلارجي حيتاج اىل قرار سليم وصائب يعتمد على ٍ
تقص
للحقائق ومج ٍع للبيانات وكتابة التقارير هلا لتكون ناضجة وواضحة امامه.
شكل رقم ()2

املصدر :تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام  ،2015مركز البيان للدراسات والتخطيط
ومما يالحظ ان هذه املراكز بدأت باالتساع داخل البلد الواحد او يف الدول بشكل عام كما هو
مبني من اخلارطة اعاله ،وهذا يدل على ان هلذه املراكز دوراً حيوياً وفعاالً يف عملية رسم السياسة العامة
بصورة عامة واملسامهة يف صنع القرار السياسي اخلارجي بصورة خاصة ،فضالً عن املؤمترات والندوات
وورش العمل اليت تقيمها هذه املؤسسات للتعريف بعملها وكيف ميكنها من املسامهة يف عملية صنع القرار
السياسي اخلارجي.
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دور مراكز الفكر والرأي يف التأثري على عملية صنع القرار السياسي اخلارجي:
عملية صنع القرار ال تقوم على قواعد نظرية وحسابات منطقية فقط حىت يكون االلتزام هبا طريقاً
للنجاح ،وليس هناك إطاراً مرجعياً متكامالً يعتمد عليه عند صنع القرار ،فما زال الغموض ونقص املعلومات هو
املسيطر على الكثري من القرارات اهلامة واملصريية اليت عصفت بالساحة الدولية خالل القرن األخري ،والذين حياولون
دراسة عملية صنع القرار ،وحىت بعض املشاركني يف قرارات هامة سابقاً خفيت عليهم بعض احللقات املعقدة واملراحل
املظلمة اليت مر هبا القرار  ،10فكان لدور مراكز الفكر والرأي دوراً بارزاً يف معرفة احلقائق والتوصل اىل نتائج واقعية عن
طريق الدراسات واالحباث اليت جتريها ،كما عملت هذه املراكز يف ظل التغيري الدويل ان تكون الركن االساس لدى
صانع القرار السياسي اخلارجي يف استقاء معلوماته ،هذا ال يعين ان املؤسسات االخرى ليس لديها دور يف ذلك،
لكن كان هلذه املراكز الدور االهم.
ان االستشارة يف عملية اختاذ القرار ليس هلا حدود ثابتة تقف عندها ،أو دوائر حمددة محراء مينع ختطيها،
فكلما تعددت خطوط االستشارة وتنوعت مصادر املعلومات ،كانت القرارات سليمة والثغرات قليلة العيوب
وصغرية ،والنجاحات مؤكدة ،والعكس صحيح ،وبعض القرارات اهلامة واملصريية يؤكد قبل إصداراها ،الرجوع هبا إىل
الدوائر األوسع واألكثر مشولية من تلك اليت تعتمد عليها مؤسسة صنع القرار ،11ومن بني هذه الدوائر هي مراكز
الفكر والرأي اليت ظهرت يف وقت قريب بعد التغيري الذي حصل يف النظام الدويل ،فأصبحت هذه املراكز خمازن
للمعلومات اليت ميكن ان يركن اليها صانع القرار يف اختاذ بعض قرارته.
لعل التأثري على صانع القرار السياسي اخلارجي ينتج من هذه املراكز عندما يكون مركز التفكري والرأي
و َ
ممول من مؤسسة حكومية او منظمة او شركة رحبية ،فيسعى هذا املركز الصدار دراسات واحباث من شأهنا اعانة صانع
القرار السياسي اخلارجي يف اختاذ قراراته اليت تصب يف مصلحة تلك املؤسسة او املنظمة اليت تدعم صانع القرار.
ويف ظل التغيري الدويل سعى بعض صناع القرار يف العديد من الدول اىل تبين او انشاء مؤسسات حبثية او
مراكز الفكر والرأي اليت من شأهنا تُعني صاحب القرار يف مهامه ،فضالً عن “ان هذه املراكز عادةً ما تواجه ازمات
مالية او قانونية فأن شخص صانع القرار او املؤسسة اليت يديرها تكون داعماً هلذا املركز او ذاك عندما يعمل دعم
.12
صانع القرار مبهامه”
 - 10علي عبد الرضا ،من يصنع القرار ،مجلة النبأ ،شبكة النبأ المعلوماتية ،العدد .1999 ،30,31
 - 11المصدر نفسه.
 - 12مقابلة شخصية للباحث مع نائب رئيس معهد الشرق االوسط (بول سالم) ،مساهمة مراكز الدراسات واالبحاث في رسم
السياسة العامة ،بغداد  ،28-1-2016للمزيد انظر :
/http://www.bayancenter.org/2016/01/1502
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مالحظات:
لغرض دعم مؤسسات صانع القرار ،ينبغي اعادة النظر مبراكز الفكر والرأي والتعاون معها من
اجل اتباع سياسة خارجية ناجحة.
ان اكثر ما تعانيه مراكز الفكر والرأي هو صعوبة احلصول على املعلومة ،لذا من اجلدير ان يكون
هناك حلقة تواصل بني هذه املراكز واملؤسسات الرمسية احلكومية من اجل الوصول اىل دراسات واحباث
رصينة بفضل املعلومات اليت حتصل عليها ،سواء كان ذلك يف العراق او يف دولة اخرى.
العمل على خلق ثقافة دعم مراكز الفكر والرأي بشيء يسري من قبل املواطنني على غرار ما موجود
يف الواليات املتحدة االمريكية.
اخلامتة:
إن من الصعوبة مبكان االملام بكل ما من شأنه ان يؤثر على صانع القرار السياسي اخلارجي،
مبعىن انه ال ميكن اجلزم او احلصر اجتاه عوامل او متغريات حمددة اليت ميكن من خالهلا القول بأهنا املؤثر
الوحيد على صانع القرار يف عملية اختاذ القرار السياسي اخلارجي.
ان واحدة من هذه العوامل او املتغريات هي مراكز الفكر والرأي ،حيث جاءت هذه الدراسة
كجزء يوضح اهم العوامل املؤثرة على صانع القرار يف اختاذ قراره.
فضالً عن ان هذه الدراسة توصلت اىل تأثري مراكز الفكر والرأي على صانع القرار ،اضافة اىل
دور هذه املراكز يف ظل التغيري الدويل على مؤسسات صنع القرار السياسي اخلارجي.
ان انتهاج سياسةً خارجية ناحجة حتقق اهدافها يعتمد على مدى معرفة صانع القرار السياسي
اخلارجي بالبدائل املطروحة امامه ،وان مؤسسات التفكري والرأي تعطي صانع القرار السياسي اخلارجي
بعض املعلومات واخليارات والبدائل يف عملية صنع القرار.
اخرياً ،يف ظل التغيريات الدولية والتغيريات يف العالقات الدولية ستكون ملراكز الفكر والرأي
مكانة بارزة يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي ملا هلا من دوٍر مه ٍم يف اعداد ومجع وحتليل للمعلومات
واالوضاع الدولية املستقبلية وذلك يعتمد على طبيعة النظام السياسي داخل الدولة.
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