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مراكز األحباث بني السياسات الداخلية واخلارجية

مراكز األبحاث بين السياسات الداخلية والخارجية
علي المعموري *

مدخل
ال ميكن أبي حال من األحوال جتاوز مسألة مهمة فيما خيص تطور دور مراكز األحباث يف
الدول املتقدمة والدور الفاعل الذي أخذت تؤديه يف صنع السياسات الداخلية واخلارجية ،مبا يرصن
مكانة الدول ويضمن جناحها على املستويني الداخلي واخلارجي.
ويف هذا السبيل ،تناقش هذه الورقة الدور املهم الذي تؤديه مراكز األحباث يف دعم السياسات
الداخلية اليت ترتكز عليها السياسات اخلارجية للبلد وتعكس قوته الداخلية.
أوالً :تطور احلاجة إىل مراكز األحباث وبيوت التفكري
اترخيياًَ ،وبتطور أشكال احلكومات ،فإن كل سلطة ،فردية أو دميقراطية ،كل احلكومات
بطريقة أو أبخرى كانت تعتمد على مستشارين ،كان امللوك القدامى ،مطلقي السلطة ،لكنهم
يضعون مستشارين يف شؤون دولتهم ،قد ال أيخذون برأيهم على الدوام ،لكن وجودهم كان ضرورايً
بكل األحوال.
أما يف العصر احلديث ،عصر املؤسسات ،فإن االستشارة احلكومية مل تعد تقتصر على
مستشار يرشد امللك أو احلاكم إىل اختاذ قرار معني؛ ألن تعقد احلياة ،فضالً عن تطور النظم
السياسية والدميقراطية ،فرضاً أن تكون عملية اختاذ القرار أكثر دقة وموضوعية وتعقيدا ،ألن اختاذ
قرار يف بيئة متأزمة ،تتعدد مشكالهتا اقتصادايً وسياسياً وعسكرايً واجتماعياَ ،وغريها ،يتطلب
فريقاً من عدة خرباء ومتخصصني لوضع خطة تتضمن استعداداً وتكيفاً لكل العوامل املؤثرة يف
املشكالت العامة ،ويف متطلبات حياة الدولة ودميومة نظامها السياسي.

* ابحث يف الشأن السياسي.
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ومن هنا ،ولدت احلاجة إىل مأسسة االستشارة تلك ،مما قاد إىل نشوء وتطور مراكز
األحباث ،لتغدو أكثر ختصصاً مع نشأة بيوت التفكري اليت تركز يف السياسات العاجلة واملباشرة اليت
تتعلق ابختاذ قرار سريع ومباشر يف القضااي اليت تواجه احلكومات ،داخلياً وخارجياً.
اثنياً :السياسات الداخلية ومراكز التفكري
من البديهي أن قوة الدولة ،وقدرهتا على التحرك يف جماهلا اإلقليمي ،والدويل ،تتعلق ابلدرجة
األساس ابستقرارها واقتدارها الداخلي ،فالدولة الضعيفة داخلياً ،ال ميكن أن تكون فاعلة على
املستوى اخلارجي ،ويف الواقع فإن ضعفها داخلياً جيعلها مسرحاً للسياسات الدولية واألطماع
االقليمية؛ األمر الذي يكبل حكومتها ابملزيد من األعباء اليت تعقد مشهدها وتصعب إدارهتا.
وإذ سبقت اإلشارة إىل التعقيد احلاصل يف احلياة االنسانية ،ويف عملية إدارة شؤون الدولة
عرب نظامها السياسي ،فإن دور مراكز األحباث يظهر جلياً يف هذه احلالة.
بيوت التفكري عاملياً وإقليمياً
مع التساهل يف التمييز بني بيوت التفكري أو بيوت اخلربة ،ومراكز االحباث ،أو تلك اليت
متارس املهمتني معاً ،سوف جند أن الدول الكربى ال تكاد تصنع سياساهتا العامة داخلياً وخارجياً
دون الرجوع هلذه املراكز.
ومن انفلة القول اإلشارة إىل أن الورقة املختصرة تضيق عن حصر وتعداد املؤسسات الرصينة
عامليا ،ولكن من املهم اإلشارة إىل بعض منها.
لقد أورد تصنيف بنسلفانيا( )1يف تقريره للعام  2020أن هناك ( )8248مركز تفكري يف
العامل ،يؤدي الكثري منها دوراً مهماً يف صنع السياسات يف بلداهنا ،ويف طليعة تلك البلدان هي
الوالايت املتحدة.
وبني عامي  2017إىل  ،2019ارتفع عدد املراكز يف خمتلف بلدان العامل ،والسيما يف
الدول الغربية ،فبينما كان هناك  311يف اململكة املتحدة ارتفع إىل  ،321ومن  214يف أملانيا
 .1للتفصيل ينظر :قراءة حتليلية يف تقرير جامعة بنسلفانيا لتصنيف مراكز الفكر ،مركز احلكمة للدراسات والبحوث واالستشارات/
وحدة التخطيط االسرتاتيجي ،على الرابط https://www.alhekmh.com.kw/?p=2292 :مت االطالع بتاريخ /2
.2021 /5
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إىل  ،218ويف املكسيك من  74إىل  ،86ويف اهلند من  444إىل  ،509ويف الياابن من 116
إىل  ،128ويف كوراي اجلنوبية من  53إىل  ،60وحدها الصني اليت شهدت اخنفاضا يف عدد مراكز
التفكري ،من  512إىل  ،507وغريها الكثري يف خمتلف الدول.
يف الوالايت املتحدة ،تؤدي مؤسسات التفكري دوراً مهماً يف السياسات األمريكية ،يف
تصنيف بنسلفانيا ،إذ حتظى مؤسسات مثل راند ،أو كارنيغي أو بروكنغز أبمهية خاصة ،فقد احتلت
الوالايت املتحدة الصدارة يف تصنيف تلك املراكز ضمن هذا التصنيف ،إذ متتلك  1871مركزاً،
وصنف مركز بروكنغز كأفضل مركز تفكري على مستوى العامل ،ويف خمتلف التصنيفات لدالالت
ختصص مراكز التفكري ،سواء الدفاع واألمن القومي ،أو السياسات اخلارجية والشؤون الدولية،
والتنمية الدولية وغريها من التصنيفات الـ 15اليت وضعها التصنيف ،احتلت الوالايت املتحدة مركز
الصدارة يف أغلبها.
إقليمياً ،متثل مراكز التفكري دوراً مهماً يف صناعة السياسات العامة داخلياً وخارجياً إليران
وتركيا ،ففي إيران على سبيل املثال ،هناك  64مركز دراسات ،بعضها يؤدي دوراً ابلغ األمهية
حبكم قربه من السلطات العليا ،مثل مركز رائسة اجلمهورية للدراسات االسرتاتيجية ،والذي يستويف
عددا ليس ال يستهان به من املعايري اليت يعتمدها تصنيف بنسلفانيا ،ومعهد الدراسات السياسية
والدولية بوزارة اخلارجية ،الذي يصدر دورايت متعددة بلغات عدة بينها العربية واالجنليزية والروسية
والفرنسية.
ويف تركيا ،هناك  48مركز دراسات ـكانت  46عام 2017ـ وتؤدي دوراً أساسياً يف خمتلف
السياسات العامة للدولة ،ومن بني أبرزها مركز سيتا ،ذراع حزب العدالة والتنمية الذي أشرف على
أتسيسه امحد داود اوغلو ،ومن بني أعضائه خرج عدد من الوزراء ،وانطق ابسم احلكومة ،ولديه
مقار يف أنقرة واسطنبول وبريطانيا والوالايت املتحدة ،ويصدر منشوراته بعدة لغات ،بينها العربية(،)2
فضالً عن مركز أورسام -مركز دراسات الشرق األوسط -القريب من وزارة الدفاع ،الذي يتمتع
رئيسه الدكتور أمحد أويصال( )3بعالقة مميزة مع الرئيس الرتكي ،ومركز إيرام املتخصص ابلشؤون
اإليرانية ويضم عدداً من الباحثني املتخصصني يف الشؤون اإليرانية ،فضالً عن مركز سام التابع لوزارة
اخلارجية الرتكية.
 .2وللمركز موقع ابللغة العربية /https://sitainstitute.com :مت االطالع بتاريخ .2021 /5 /2
.3حول امحد اويصال ينظر /https://orsam.org.tr/ar/ahmet-uysal :مت االطالع بتاريخ .2021 /5 /2
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أما يف دول جملس التعاون العريب ،فهناك عدد من املراكز اليت تعمل يف نطاق السياسات
العامة ،وحصلت على تصنيفات متقدمة ،مثل :مركز اإلمارات للسياسات ،ومركز االمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،ويف قطر يؤدي املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات دوراً
مزدوجاً ،فهو مركز احباث ،فضالً عن كونه مركز تفكري يهتم ابلسياسات العامة ،وابجململ ،تلعب
هذه املراكز أدواراً مهمة حبكم قرب مدرائها من أصحاب القرار يف الدول اخلليجية ،ولعل من
أكثر األشياء داللة على دورها املهم أن الدول اخلليجية املقاطعة لقطر شنت محلة واسعة على
الدكتور عزمي بشارة مدير املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،واهتمه الكثريون أبنه يقف
خلف السياسات القطرية “املناوئة” لدول املقاطعة إىل درجة وصفه من قبل اإلعالم اخلليجي أبنه
“مستشار الدم”( ،)4مما يبني دوره هو واملركز يف صنع السياسات القطرية ،ويف الرايض حيظى مركز
رصانة ـمركز الدراسات اإليرانية -ابهتمام ويل العهد األمري حممد بن سلمان.
مراكز التفكري يف العراق :بني احلاجة والتباس الفهم
جيد املتتبع التباساً كبرياً يف التمييز بني مراكز األحباث يف العراق ،وبيوت اخلربة أو مراكز
التفكري ،منذ العام  ،2003هناك عدد قليل جداً من املراكز اليت أنشئت لغرض الرتكيز على
السياسات العامة ،والعمل كبيت خربة ،بفهم اتم للفرق بني مراكز األحباث ومراكز التفكري.
فبعد تتبع لعمل هذه املراكز ،سنجد أن دار اخلربة العراقية االي أتسست عام  2012بدعم
من مؤسسة ويستمنسرت لدعم الدميقراطية ،كان املركز الوحيد الذي عقد مذكرة تفاهم مع جملس
النواب العراقي لغرض تدريب املالكات على كتابة أوراق التوصية ،ودراسة السياسات العامة ،وقدم
جمموعة من األوراق وجد بعضها الطريق ليصبح قانوانً ،وإن مل يكن ابلطريقة اليت اقرتحتها دار اخلربة،
مثل قانون محاية األطباء.
كذلك مركز البيان الذي يركز يف عمله على السياسات العامة ،ويتحرك يف نطاق من
العالقات الدولية املميزة.
وهناك مركز حكومي واحد يعمل يف هذا االجتاه هو مركز النهرين للدراسات االسرتاتيجية
التابع ملستشارية األمن القومي ـتأسس عام 2012ـ ،وبقية املراكز لديها التباس شديد يف عملها،
.4ينظر مثال :املقاطعة تدخل عامها الثاين وقطر متعن يف املكابرة ،ملف يف صحيفة اخلليج ،على الرابط
 https://bit.ly/3eQMhb8مت االطالع بتاريخ .2021 /5 /2
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بني كوهنا مراكز أحباث ،أو ذراع حزيب ،وبعضها يعمل كمؤسسات جلمع املعلومات ومراكز استبيان.
ويف احلقيقة ،لو نظران إىل دولة معقدة الرتكيب مثل العراق ،فسيكون األمر شديد الوضوح
حلاجة البلد إىل مراكز التفكري ،فالدارس لتأريخ العراق سيجد أن الدولة ترتكز على اتريخ مضطرب،
سياسياً واجتماعياً ،وتتقاطع ضمنه مشكالت وحمددات عسكرية واقتصادية ،داخلية وخارجية؛
األمر الذي يضع أي حكومة عراقية أمام اختبار صعب الختاذ قرار بسياسة عامة داخلية تضمن
االستقرار وتعزيز قوة الدولة.
إن مشكالت مثل ضعف الدولة اليت قادت إىل انبثاق قوى ما قبل الدولة ،مثل الدين
والطائفة والعشرية ،تتطلب دراسة معمقة لفهم التعقيد الذي يكتنف هذه البىن ،والعالقات املتشابكة
فيما بينها ،من الضروري فهم كيف تؤثر الطائفة يف العشرية ،وكيف تؤثر العشرية يف الطائفة ،كيف
يتفاعالن مع بعض ،وما الذي ينتج عن هذا التفاعل ،ودوره يف تعميق األزمة ،وما يرتبط به من
عوامل اقتصادية واجتماعية ،وعسكرية ،داخلية وخارجية ،وتداعيات ذلك يف النهاية على الدولة.
كما أن التحدايت االقتصادية ،والضرر الذي يسببه منط االقتصاد الريعي( ،)5يتطلب بدوره
دراسات معمقة تضمن للعراق اخلروج من هذا القيد املدمر ،ولكن هذه الدراسات ،وضمن أي
برانمج تقدمه ستصطدم بتعقيدات اجتماعية وسياسية ال تقف عند حدود االقتصاد.
لنفرتض مثالً أن أحد احللول املقدمة لتجاوز مأزق الريع العراقي هو تنشيط القطاع الزراعي،
فهل األمر يسري أو أنه يتطلب إجراءات معينة ليمشي املشروع؟
الواقع أن هناك تعقيدات عدة تواجه تنشيط هذا القطاع ،وهذه بعضها:
•منط القيم :أترخيياً ،احتقرت العشائر العراقية العاملة يف الفالحة بعض أنواع زراعة احملاصيل،
إذ ال يتم تقدير من يزرع اخلضار ،وال يعد طعاماً إال احلنطة والرز والشعري ،األمر الذي سبب
عزوفاً من قطاع واسع من الفالحني عن زراعة حماصيل اخلضار األساسية ،وهو ما تسبب
بنقص حاد يف هذه احملاصيل.
كذلك من املعرقالت القيمية يف العراق هو عدم احرتام العمل ابملطلق؛ مبعىن احتقار مهنة
.5حول مشكلة الريع يف العراق ينظر :د .فالح خلف الربيعي ،هوية النظام االقتصادي يف العراق ،بني الدولة الريعية والدولة
التنموية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،على الرابط https://bit.ly/3eaI3w5 :مت االطالع بتاريخ .2021 /5 /2
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على حساب مهنة أخرى ،ومنها مهنة الفالحة ابجململ ،كذلك عدم جدية العامل العراقي وضعف
انتاجيته.
•مشكلة اهلجرة من الريف إىل املدن ،اليت سببت نقصاً حاداً يف األيدي العاملة يف القطاع
الزراعي ،وعلى الرغم من أن هذه املشكلة ترتكز إىل عوامل أخرى خمتلفة ،بعضها اجتماعي،
وبعضها يتعلق بعدم إيالء التعليم الزراعي اهتمام ٍ
كاف ميكن خرجيوه من ممارسة مهنهم؛ األمر
الذي دفع أسر الفالحني إىل أن تشجع أبناءها على الدخول يف ختصصات علمية أخرى
تضمن هلم العمل.
ولو حاولنا اليوم تنشيط القطاع الزراعي بتقدمي القروض والتسهيالت وفرض رسوم عالية على
استرياد املواد الغذائية ،فستصطدم اخلطة خبلو الريف من األيدي العاملة ،وابلرغم من عدم توافر
بياانت حكومية واضحة لكن أغلب أبناء الفالحني يعملون اليوم يف اجليش والشرطة واحلشد؛ األمر
الذي يضع برامج التنشيط أمام أزمة أخرى.
•مشكالت فنية ،وهذه ذات مستوايت داخلية وخارجية:
•مشكلة شح املياه ،بكل ما تتطلبه من سياسات خارجية معقدة مركبة.
•نقص البىن التحتية :ال توجد معامل تعليب او جتميد ،نقص الطرقات ،ختلف وسائل الري،
ختلف آليات التسويق ،وايرها.
•مشكلة الفساد :القطاع التجاري املتنفذ املستفيد من االسترياد دون ضوابط سيقف بدوره يف
سبيل إيقاف أي إجراء من شأنه محاية املنتج احمللي ،فضالً عن الفساد الذي يلف عمليات
تقدمي األمسدة واملستلزمات األخرى اليت توفرها احلكومة للفالحني.
•ختلف البنية القانونية وتعقيد االجراءات اإلدارية؛ األمر الذي يسبب أتخراً يف الشحن والتسليم
واستسالم املستحقات املالية للفالحني ،وغبنهم يف اإلنتاج.
إن ما ذكرانه هنا عن مشكلة واحدة هلا عدة أبعاد وتعقيدات ال تقف عند االستعانة خببري
واحد يف حقل ختصص معني؛ مما يستلزم االستعانة جبهد مؤسسي لدراسة املشكلة ،واالستعانة
بعدة خرباء يف وقت واحد ،آخذين بنظر االعتبار توفر البياانت الالزمة ،وتعدد التخصصات بدرجة
جتعلهم عارفني بكل االحتياجات احملتمل ،وهو ما توفره مراكز األحباث الرصينة.
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اثلثاً :السياسة الداخلية والسياسة اخلارجية
مما سبق ذكره ،صار من اجللي أن أي سياسة خارجية تتخذها الدولة جتاه أمر معني البد أن
ترتكز على قوة داخلية وسياسات داخلية منيعة ،تتيح للحكومات أن تتحرك اقليميا ودوليا وهي
مطمأنة إىل استقرارها الداخلي وقدرهتا على التكيف.
وهنا ،مرة أخرى ،تنبع احلاجة إىل مراكز األحباث مبا توفره من خرباء ابلسياسة الدولية،
وتعقيدات النظام العاملي ،وعمل املنظمات الدولية ،والقوانني الدولية املتعلقة هبا ،وطبيعة العالقات
بني الدول ،واملؤثرات الداخلية لكل دولة ،وما ميكن استثماره داخلها ألداء دور مؤثر يساعد يف
تعزيز مصاحل البلد.
وال بد من االلتفات إىل العوامل املشرتكة بني البلدين ،وسبل استثمارها ،وتعزيز الروابط
وتذليل الصعوابت ،وهي أمور ال تتوافر إال عند اخلرباء املتخصصني ،الذين حيتاجون بدورهم إىل
جهد مؤسسي ينظم عملهم وجيمعهم بزمالئهم ،وهذا اجلهد يتمثل مبراكز األحباث.
خامتة
إن جتربة العراق يف أتسيس مراكز األحباث ال زالت فتية ،وحباجة إىل عمل كثري ليرتسخ
دورها ،ولكن ال بد من االلتفات إىل أن العراق ميتلك رصيد معريف كبري من اخلرباء داخلياً وخارجياً،
بطريقة متكنه من الشروع ببناء مراكز دراسات فاعلة تسهم يف تعزيز مكانته الدولية واستقراره داخلياً،
بعد تذليل أهم املعوقات اليت تعرتض هذا الطريق ،ومنها:
•توفري البياانت وإاتحة املعلومة للباحثني للوصول إىل قرار مرتكز على قاعدة رصينة من الدقة.
•توفري الدعم املايل ملراكز األحباث الرصينة اليت تضم ابحثني معروفني ومشهود هلم ابخلربة.
•إاتحة الفرصة للباحثني الدوليني من العراقيني يف املهاجر أو األجانب للتواصل مع الباحثني
العراقيني والعمل املشرتك ودعم وجودهم يف العراق.
•إاتحة الفرصة أمام الباحثني العراقيني للسفر واملتابعة مع املراكز األخرى ،وترصني معرفتهم بلغة
ابللغات األجنبية املهمة.
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•العمل على أن توضع التوصيات العراقية الصادرة عن مراكز األحباث الرصينة موضع التنفيذ
لضمان استمرار الباحثني ابحلماس نفسه للعمل.
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