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ملخص:
يسعى هذا البحث إىل فحص دور مؤسسات التفكري يف رسم السياسات العامة ملؤسسات السلطة
الفلسطينية ،واىل أي مدى ساهمت مؤسسات التفكري يف ترشيد القرارات السياسية للسلطة
الفلسطينية .حيث متحورت مشكلة الدراسة يف سؤاهلا الرئيسي ،ما هي األسباب اليت قادت إىل إضعاف
دور مؤسسات التفكري يف رسم وصنع السياسات العامة للسلطة الفلسطينية ،على الرغم من ان مؤسسات
التفكري يف اجملتمع الفلسطيين كانت سابقة لوجود السلطة الفلسطينية.
وللوصول إىل هدف الدراسة البد من الرتكيز على أداء مؤسسات التفكري وفاعليتها فريسم
السياسات العامة داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،السيما وإنها تعرضت على مدار عقو ٍد
مضت للتهميش وعدم االهتمام الكايف ملؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية،مما جعل دورها ضعيفاً
وهامشياً وال يرتقي للدور العملي املؤسساتي مقارنة بدور مؤسسات التفكري يف دوال العامل املتقدمة،
إىل جانب قراءة املشكالت اليت أعاقت مسرية مؤسسات التفكري يف فلسطني .
مصطلحات البحث :مؤسسات اجملتمع املدني ،مؤسسات التفكري ،النظام السياسي الفلسطيين،
السياسات العامة ،السياسات التنموية.
Abstract:
This research examines the role of think tanks in shaping public policies of
Palestinian Authority institutions, and to what extent think tanks have contributed to
rationalizing the political decisions of the Palestinian Authority. The main problem of the study
was the reasons that led to the weakening of the role of think tanks in the drawing up and
shaping of public policies of the Palestinian Authority, although the institutions of thought in
the Palestinian society were a precedent for the existence of the Palestinian Authority.

( )1املؤلف املرسل :الباحث :معاذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليوي ؛ muath.ilaiwi@gmail.com

خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع  -كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة حممد خيضر  -بسكرة

دور مؤسسات التفكري يف صنع السياسات العامة :فلسطني منوذجا.ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
In order to reach the objective of the study, it is necessary to focus on the functioning
of the think tanks and their effectiveness. It sets the general policies within the institutions of
the Palestinian National Authority, especially after decades of marginalization and insufficient
attention to the institutions of the Palestinian National Authority (PNA), making their role weak
and marginal. To think about the developed countries of the world, as well as to read the
problems that hampered the march of think tanks in Palestine.
Key words: Civil society organizations, think tanks, Palestinian political system,
public policies, development policies

مقدمة:
كان النتقال إدارة الدولة احلديثة من التحكم إىل احلكم والشراكة مع باقي فئات
املجتمع مع بداية التسعينات من القرن املاضي أمهية كربى ملؤسسات التفكري ،حيث جند أن
مؤسسات التفكري باتت أحد الظواهر الدالة على مستوى رشادة السياسات العامة ألي نظام
سياسي.
تعترب احلالة الفلسطينية ذات وضعية خاصة عند معاجلة العالقة بني مؤسسات
التفكري والسياسات العامة وذلك نتيجة لعدة أسباب أبرزها:
-

الوجود العملي ملؤسسات املجتمع املدين الفلسطيين قبل وجود السلطة واليت
اعتربت احلالة األصلية للمؤسسات ،ولقد عملت هذه املؤسسات على رسم السياسات
العامة للمجتمع الفلسطيين وللقوى السياسية وتوجيه بوصلة السياسات
الفلسطيني ة سواء فيما يتعلق بالعالقة مع االحتالل ،أو ما له شأن بالسياسات
التنموية واملجتمعية الفلسطينية.

-

أما اخلصوصية الثانية تتبع من اتفاق أوسلو والذي مبوجبه نشأت مؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية واليت جنم عنها انبثاق مؤسسة التفكري (فافو) إال
أهنا مل حتدث اختراقا يف حالة العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية منذ بداية
الصراع ،ومل تستطع أن حتقق ما أستطاعت أن حتققه مؤسسات التفكري ،من خالل
توفري األرضية للمحادثات بني الطرفني.

-

اخلاصية الثالثة واألخرية للحالة الفلسطينية تكمن يف حجم مؤسسات (األجنوز)
اليت تشكلت يف وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ،واليت اعتربت مبثابة الذراع
الثاين الذي تقوم عليه عملية السالم.
إن توافر مثل تلك اخلصائص ساهم بشكلٍ أو بآخر يف تشكيل منظومة سياسية فكرية

حبثية داخل املجتمع الفلسطيين مغايرةً متامًا لطبيعة الرؤى الفلسفية والبحثية القائمة
يف دول اجلوار األخرى ،بسبب العوائق واملصاعب اليت تواجهها ،وغياب حاضنة سياسية
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مستقلة داعمة هلا يف كافة امليادين ،ممّا أدى إىل تشتيت دورها الرئيسي داخل مؤسسة صنع
القرار الفلسطيين ،بل غيابه يف غالبية األحيان عن التنفيذ وذلك نتيجةٍ حتمية ألن مراكز
التفكري بدت اليوم يف عاملنا املعاصر متطلبًا أساسيًا من متطلبات احلياة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والتنموية ،بل أصبحت الطريق اآلمن إليصال املعرفة املتخصصة
إىل صاحب القرار عن طريق ما تصدره املراكز من حبوث ودراسات ومؤمترات وندوات
ودراسات استطالعية مبا يضمن معرفة الواقع يف إطار عملي واقعي.
فوجود املراكز وانتشارها يعد مؤشرًا للمنجزات احلضارية والنهضوية والثقافية،
وعنوانًا للتنمية ورسم السياسات وبلورة الرؤى واملقترحات العلمية حنو هنوض األمم وتقدم
الشعوب مبا يدعم عمليات صنع القرار ورسم السياسات وحتقيق االستراتيجيات.
مشكلة الدراسة:
على الرغم من أن مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيين سابقة لوجود السلطة
الوطنية الفلسطينية من حيث التكوين والنشأة والعمل السياسي والتنموي ، ،حيث اهنا كانت
تلعب دورا مميزا يف تشكيل الفضاء السياسي العام للمجتمع الفلسطيين يف السبعينات
والثمانينات من القرن الفائت ،ومع تشكيل السلطة الفلسطينية عام  ،1994وظهور اعداد
جديدة من مؤسسات املجتمع املدين متيزت بقدرات مالية عالية  ،وكادر اداري وتنظيمي
مميز ،وشبكات مقدرة من العالقات الداخلية واخلارجية  ،كذلك ظهر نوع جديد من املؤسسات
وهو مؤسسات  NGO`Sوالذي كان يفترض ان يلعب دورا مميزا يف صنع ورسم السياسات
العامة ،إال أن الواقع يشري اىل حمدودية دور مؤسسات املجتمع املدين يف صنع السياسات
العامة للسلطة الفلسطينية سواء على مستوى مؤسسات النظام السياسية العليا (احلكومة
والسلطة والتشريعية والقضائية) او على مستوى املؤسسات البريوقراطية الدائمة للنظام
السياسي  ،ومن هنا يربز سؤال املشكلة الرئيس:
ماهي األسباب اليت أدت إىل إضعاف دور مؤسسات التفكري يف رسم وصنع السياسات العامة
للسلطة الفلسطينية؟
أسئلة الدراسة:
-

ما هي الطبيعة املميزة ملؤسسات التفكري يف السلطة الوطنية الفلسطينية؟

-

ما هي أهم جماالت وبرامج مؤسسات الفكر الفلسطينية اليت لعبت دورًا مهمًا يف
التأثري على صناعة السياسة العامة؟
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-

كيف سامهت مؤسسات التفكري يف لعب دور مؤثر يف صنع السياسات العامة داخل
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية؟

-

ما هي املشكالت الذاتية واملوضوعية اليت واجهت مؤسسات التفكري يف صنع
السياسات العامة داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية؟

فرضيات الدراسة:
-

الفرضية األوىل :لعبت منظمات املجتمع املدين دورًا مهمًا يف صنع الفضاء السياسي
العام للمجتمع الفلسطيين ،ولكن دورها كمؤسسات تفكري حيدد مسارات السياسات
العامة يترجم يف سياسات وقوانني بقي حمدودًا إذا ما قورن بإمكانياهتا وقدراهتا
اليت متتلكها يف ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية.

-

الفرضيات الثانية :شكلت طبيعة العقلية السياسية القائمة على غياب الشراكة
السياسية حمدد اساسي يف حمدودية دور مؤسسات التفكري يف رسم وصنع السياسات
العامة .

-

الفرضية الثالثة :كان العتمادية وتبعية مراكز التفكري على االحزاب السياسية
او على املمولني دوا يف اهتامها بعدم االستقاللية مما اضعف من دورها .

أهداف البحث:
يهدف البحث بشكل عام إىل التركيز على أداء مؤسسات التفكري وفاعليتها يف رسم
السياسات العامة داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،السيما وإهنا تعرضت على
مدار عقودٍ مضت للتهميش وعدم االهتمام الكايف من قبل مؤسسات السلطة الوطنية
الفلسطينية ،مما جعل دورها ضعيفًا وهامشيًا وال يرتقي للدور العملي املؤسسايت مقارنة بدور
مؤسسات التفكري يف دول العامل املتقدمة واليت حترص على أن يتخطى دورها البُعد الرمسي
أو الشكلي إىل البعد العملي البنّاء الذي يسهم يف تطوير ذاتيتها حنو التعاون الوثيق مع
كافة اجلهات الرمسية والغري رمسية داخل أبنية املجتمع  ،وذلك من خالل:

 التعريف بالطبيعة العامة ملؤسسات التفكري يف فلسطني ،دراسة حمددات العالقةبينها وبني مؤسسات صنع السياسة العامة مع دراسة منطية العالقة التبادلية
والدور التفاعلي التأثري ملؤسسات التفكري يف صنع السياسات العامة ،وإىل أي مدى
سامهت املؤسسة التفكريية يف بناء مناذج فكرية ناجحة أسهمت يف تعزيز الدور
املؤسسايت للسلطة الوطنية الفلسطينية.
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 قراءة املشكالت اليت أعاقت مسرية مؤسسات التفكري يف فلسطني من خالل دراسةالبيئة الذاتية واملوضوعية وتقدمي أرقام وإحصائيات تربهن نواتج اخللل داخل
تلك املؤسسات .إىل جانب تقدمي تصورات علمية وعملية عرب تبين إستراتيجيات
وخطط تطويرية لصياغة منوذج مؤسسايت تفكريي حياكي النموذج الغريب هبدف
اإلسهام يف تنمية وتطوير البيئة الداخلية ملؤسسات صنع السياسة العامة داخل
فلسطني.

منهج الدراسة:
تتنوع الدراسة يف منهجيتها حيث تستخدم عدة مناهجٍ علمية لعل أمهها:

 املنهج الوصفي :هتدف الدراسة إىل الوصف العام ملراكز األحباث يف فلسطنيودورها يف التأثري على منظومة السياسات العامة داخل مؤسسات السلطة الوطنية
الفلسطينية ،من حيث طبيعة البناء الوظيفي لتلك املراكز وجماالهتا ووظائفها
ودورها التأثريي يف صياغة منظومة سياسية شاملة للبناء املؤسسايت للسلطة
الوطنية الفلسطينية.

 املنهج التحليلي :حتليل األدوار التأثريية لتلك املراكز من حيث العالقات التبادليةفيما بينها ،ودورها املباشر يف صياغة املنظومة الفكرية هبدف خلق منوذج تنموي
داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية مقارنة باألنظمة الفكرية السابقة،
وحتليل العوامل اليت أدت لتراجع الدور العام لتلك املؤسسات داخل البيئة
الفلسطينية مع تقدمي تصورات وبدائل علمية وعملية هتدف للنهوض باملراكز
البحثية حىت تكون قادرة على تقدمي رؤى عملية وعلمية واضحة ملنظومة
السياسة العامة الفلسطينية.

أوال :اإلطار املفاهيمي ملؤسسات التفكري
قبل تقدمي تعريف شامل ملؤسسات التفكري البد من توضيح إشكالية مهمة جدًا ،اال
وهي أن هناك فرقًا شاسعًا بني مؤسسات التفكري والبحث العلمي ،واألخرية تعد وسيلة
يستخدمها الباحث لالستعالم واالستقصاء املنظم والدقيق بغرض اكتشاف معلومات أو
عالقات جديدة ،باإلضافة إىل تطوير أو تصحيح أو حتقيق املعلومات املوجودة فعالً ،على أن
يتبع يف هذا الفحص االستعالم الدقيق خطوات املنهج العلمي واختيار الطريقة واألدوات
1

الالزمة للبحث ومجع البيانات.
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تعريف مؤسسات التفكري وفقًا لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي :بأهنا منظمات
ملتزمة ،وبصورة دورية بإجراء األحباث والدفاع عن أي موضوع يتعلق بالسياسات العامة،
2

تشكل هذه املنظمات جسرًا يربط بني املعرفة والسلطة يف الدميقراطيات احلديثة.

أما مؤسسة راند لالحباث فقد عرفت مؤسسات التفكري بأهنا :تلك اجلماعات أو
املعاهد املنظمة هبدف إجراء حبوث مركزة ومكثفة ،وهي تقدم احللول واملقترحات للمشاكل
بصورة عامة ،وخاصة يف املجاالت التكنولوجية والسياسية واالستراتيجية أو ما يتعلق
3

بالتسلح.

فضالً عن ذلك عرف (جيمس ماك جني) أحد خرباء معهد حبوث السياسات أن املراكز
البحثية ليست فقط لتزويد باملعلومات وإمنا يستعان لوضع وتقرير أجندة السياسات أي أن
4

وظيفتها تنحصر يف صناعة القرار السياسي.

يتضح مما سبق ،بأن مؤسسات التفكري عبارة عن مؤسسات حبثية هدفها إنتاج األحباث
والدراسات يف جماالت متعددة ،مبا خيدم السياسات العامة للدولة ،وتقدمي رؤى مستقبلية
5

هتم الفرد واملجتمع وصانعي القرار.

ثانيا :السياسة العامة
تعددت مفاهيم السياسة العامة بسبب اختالف وجهات النظر بني املفكرين ،وسنربز
أهم التعاريف املتعلقة بالسياسة العامة:
كارل فريديرك :بأهنا برنامج عمل مقترح لشخص ،أو مجاعة أو احلكومة يف نطاق
بيئة حمددة لتوضيح الفرص املستهدفة واملحددات املراد جتاوزها سعيًا للوصول إىل هدف
6

أو لتحقيق غرض مقصود.

مجيس أندرسون :بأهنا برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو مجاعي يف التصدي
7

ملشكلة أو مواجهة قضية أو موضوع.

دافيد استون :توزيع القيم يف املجتمع بطريقة سلطوية آمرة من خالل القرارات
واألنشطة اإللزامية املوزعة لتلك القيم يف إطار عملية تفاعلية بني املدخالت واملخرجات
8

والتغذية العكسية.

تتفق مجيع التعريفات على أن السياسة العامة برنامج عمل إما أن يقدم لفرد ،أو
مجاعة ،يف سبيل مواجهة قضية أو مشكلة ما ،لكن علينا أن نأخذ بعني االعتبار أن بيئة
السياسة العامة قد تأخذ طابعني احدمها ديكتاتوري ميارس عنصر القوة واهليمنة يف سبيل
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الوصول إىل مكانة اجتماعية داخل املجتمع ،واألخر دميقراطي يستخدم أساليب ووسائل
مشروعة لكنها غامضة من حيث التنفيذ واملمارسة مثالً من جيوز على ماذا؟ ومىت وكيف؟

ثالثا :أهمية مؤسسات الفكر
تنبع أمهية مؤسسات التفكري من أمهية الدور الذي تلعبه يف التأثري على عملية
اختاذ القرار أو على صنَاع القرار ،وكذلك يف رسم السياسة العامة ،ومن هنا باإلمكان النظر
ألمهيتها حسب التايل:
 .1توليد أفكار وخيارات مبتكرة ،حيث تسعى مراكز التفكري إىل توليد أفكار جديدة يكون
شاهنا تغري يف املصاحل القومية للدول ،والتأثري يف ترتيب األولويات ،وتوفري خرائط
للعمل ،وحشد التحالفات السياسية والبريوقراطية ،وتشكيل محالت االنتخابات
الرئاسية ،مع األخذ بعني االعتبار إن مثل تلك األفكار متثل روح اإلبداع واالبتكار
للمؤسسة اليت تعمل بداخلها ،ألهنا متثل أفاق مستقبلية بعيدة املدى.

9

 .2تأمني جمموعة من االختصاصيني ذوي اخلربة والكفاءة ،وتكمن أمهية هذه النقطة
عمومًا يف تقدمي اخلدمات االستشارية اليت تقدمها مراكز الدراسات.

10

 .3تكليف فرق حبثية لتقييم قضايا حساسة أو موضوع جدل نقاش ،ويتمثل ذلك يف
ممارسة الدبلوماسية كأن يرسل بعض اخلرباء واألكادمييني العاملني يف مراكز
األكادميية األحباث من قبل وزارة اخلارجية أو مؤسسات أمنية أو غريها ،إما ملعرفة
طبيعة التسوية القائمة ،أو املشاركة يف وساطة أو مفاوضات حول أزمة سياسية معينة،
ويكون ذلك بشكل رمسي أو غري رمسي ،أو بشكل معلن أو يف مسار موازي ،كما حصل على
سبيل املثال يف املرحلة السرية ملا قبل الوصول إىل اتفاق أوسلو ،حيث قام (تيد الرسون)
رئيس معهد أحباث السالم يف أوسلو بترتيب عملية املفاوضات بني الطرفني الفلسطيين
واإلسرائيلي يف النرويج وبشكل سري.

11

 .4اإلطالع على أحدث املعلومات واألطروحات السياسية أو بناء العالقات ،حيث يتم يف
هذا النطاق اإلطالع على أحدث املعلومات يستلزم مرافقة خرباء هذه املراكز لكبار
املسؤولني سواء متثل ذلك يف الزيارات الرمسية للدول كمستشارين خرباء يف قضايا
معينة موضوع النقاش ،أو يف كثري من األحيان يتم اختيار أو تكليف بعض اخلرباء يف
هذه املراكز البحثية للعمل يف مناصب حكومية عليا مثل وزراء أو مستشارين للقيادة
السياسية أو سفراء و دبلوماسني وغري ذلك.
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 .5تثقيف املواطنني :تساعد مؤسسات الفكر بالتعاون مع النخب العلمية يف إثراء الثقافة
املدنية للجمهور عن طريق تعريف املواطن بطبيعة العامل الذي نعيش فيه ،يف ظل تزايد
وترية العوملة وتسارعها يف كافة األقطار والنواحي ،وما تتركه من آثار سلبية وإجيابية
يف شىت املناطق واملجاالت ،فضالً عن اندماج العامل وترابطه مع بعضه البعض نتيجة
مطلبية وأساسية ملحَة فرضتها طبيعة احلياة اليومية سواء من خالل السفر والتنقل
اليومي طلبًا للعيش ،أو نتيجة لتبادل الثقافات وما ينبثق عنها من تالقح ثقايف حضاري
فرضته البيئة املعاصرة.

رابعا :أهداف مؤسسات الفكر.
تتعدد أهداف مؤسسات التفكري تبعًا ملنهجية املؤسسة الفكرية القائمة ،وميثاقها،
ودستورها األساسي الذي تتشكل منه ،وعضوية الشخوص املنضمني للمؤسسة ،والذين
يشكلون نقطة انطالق رئيسية يف بناء املؤسسة واالرتقاء هبا إىل سلمّ التطور العلمي
والفكري ،وتتنوع أهداف مؤسسات التفكري يف عواملنا العربية تبعًا للنقاط التالية اليت
سأذكرها اآلن ،مفصالً إياها بطريقة أكثر علمية لعل أمهها:
 .1دعم صنّاع القرار :حيث حيتاج رجل الدولة وصانع القرار ملن يبلور له اخليارات ،ويوضح
له السياسات ،ويفصّل له القضايا بشكل دقيق وعلمي ،لذلك فإن الكثري من احلكومات
واألجهزة التنفيذية يف العامل تعتمد على مراكز حبثية وخرباهتا ودراساهتا ،ويف كثري
من األحيان عدت تلك املراكز هيئة استشارية لتلك اجلهة أو لذاك اجلهاز احلكومي.

13

 .2جتسري الفجوة ما بني املعرفة والتطبيق ،واملساعدة يف إعداد األجندات السياسية
( ،)Policy Agendaوتطوير احلياة املعرفية يف الوسط العام ،فعادة ما تستقطب
مراكز األحباث ذوي األهتمام واخلربة من أجل تطوير مرافق احلياة الفكرية واملعرفية،
عن طريق أنشطتها الثقافية ومنابرها اإلعالمية املختلفة ،وتقوم هذه املراكز برفد
الساحة باملعلومات اجلديدة املوثقة ،وبالتحليل العلمي الرصني ،كما تبلور أفاق املستقبل
وتوضحّ الغامض من القضايا واألمور.

14

 .3أداة اتصال بني صانع القرار والشعب :حيث تعدّ مراكز التفكري قناة اتصال فعالة
يستخدم من خالهلا إرسال رسائل سياسية إىل الشعب .كما تستعمل للتعبري عن مواقف
إستباقية تتخذها بعض األطراف من قضايا جدلية أو أزمات سياسية.

15

 .4متابعة أحدث الدراسات ،وترمجة منشورات ومؤلفات تصدر عن املؤسسات واملراكز
البحثية يف الدول األخرى خاصة الدول اليت تكون موضع إهتمام خاص.

16
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 .5تقدمي االستشارات واإلرشادات لصنّاع القرار من خالل معرفة األولويات واملستجدات
العاجلة والفورية ،وإعداد البحوث العلمية والتطبيقية امليدانية واستطالعات الرأي.

17

ويف ضوء ذلك مل تعد مراكز األحباث يف املجتمعات الغربية دورًا ثانويًا ،وإمنا بات
18

دورًا أساسيًا يف رسم السياسات ،ويف ترشيد عملية إختاذ القرار.

خامسأ :أنواع مراكز الفكر.
إن تنوع وتعدد مراكز الدراسات واألحباث يعتمد على طبيعة اختالف املعايري
واألسس اليت تصنف يف ضوئها هذه املراكز ،وفيما يلي حتديد أنواع وأصناف مراكز الدراسات
واألحباث مع حتديد طبيعة املعايري اليت صنفت يف ضوئها.
 .1املراكز البحثية ذات النفع العام :يتمثل هذا النوع من املراكز البحثية بعدم إرتباطه
الرمسي أو اإلداري أو املايل إىل القطاع احلكومي ،ويف نفس الوقت ال ينتمي كليًا إىل
القطاع اخلاص ،وال يسعى إىل العائد الرحبي ،وحيمل استقاللية قانونية وإدارية
ومالية ،وبالتايل ميتاز باالستقاللية19.ومن أمثلة هذا النوع من املراكز على الصعيد
الدويل معهد بروكنجز يف أمريكا ،ومعهد الدراسات ،وعلى الصعيد العريب مركز دراسات
الوحدة العربية يف بريوت.
 .2مراكز األحباث وفق االجتاه السياسي واإليديولوجي:تصنف مراكز األحباث يف بعض
الدول وفقًا لالجتاهات السياسية واأليدلوجية ،أو طبيعة االرتباط السياسي احلزيب
هلا.

20

مثل املراكز البحثية ذات االجتاه الليربايل ،أو املراكز البحثية ذات االجتاه

االشتراكي ،أو املستقلة وغري املستقلة.
 .3تصنيف مراكز األحباث وفقاًا ملعيار االستقاللية :تصنف برامج الفكر واملجتمع املدين
يف جامعة بنسلفانيا مراكز الفكر يف جمال السياسات العامة وفق معيار طبيعة االرتباط
واالستقاللية على الشكل التايل:

21

✓ املراكز البحثية املستقلة :يقصد هبا استقاللية ذاتية للمؤسسة من ناحية أنشطتها
وبراجمها ،ومتويلها من احلكومات أو مجاعات املصاحل.
✓ املراكز البحثية شبه املستقلة :هي املراكز اليت تكون مستقلة عن احلكومة ،لكنها
يف الوقت ذاته تزود مجاعات املصاحل مثل النقابات بالتمويل الالزم ،وتؤثر بشكل
ملحوظ يف أنشطة وبرامج هذه املراكز.
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✓ املراكز اجلامعية :هي عبارة عن مراكز تعىن بأحباث السياسات العامة ،وتكون
مرتبطة جبامعة ما.
✓ مراكز أحباث األحزاب السياسية :هي املراكز اليت ترتبط بأحزاب سياسية
بصورة رمسية مثل احلزب الدميقراطي او احلزب اجلمهوري يف الواليات املتحدة
األمريكية.
✓ مراكز األحباث احلكومية :هي مراكز األحباث اليت متول بشكل حصري من منح
وعقود حكومية ولكن ال تكون جزءً من بنيتها اهليكلية.
خالصةً ملا سبق إن هذا التنوع والتعدد يف تصنيف مراكز األحباث ال يشكل عادة
نقطة ضعف أو أرباك ،وإمنا تنوعًا يستفيد منه الباحثني واملهتمني ما يناسب حاجاهتم
22

ومتطلباهتم.

سادسا :دور مراكز الفكر يف صُنع السياسة العامة يف فلسطني
إن دور مراكز األحباث يف املجتمعات املتقدمة مل يعد دورًا هامشيًا بل أصبح دورًا
أساسيًا خاصةً بالنس بة لصانع القرار أو كبار املسؤولني ،حيث ال يوجد لديهم وقت كافٍ أو
معرفة متخصصة يف بعض املجاالت أو القضايا موضع القرار أو رسم السياسات العامة سواء
االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو األمنية أو غريها.
يف هذا اإلطار ال خيتلف احلال بالنسبة لفلسطني عن باقي املجتمعات األخرى من ناحية
الدور الذي ميكن أن تؤديه مراكز الفكر يف صنع السياسات العامة ويف هذا اإلطار يتكون دور
مراكز الفكر الفلسطينية يف صُنع السياسة العامة داخل املجتمع الفلسطيين من عدة
مسارات:
املسار األول :التدخل يف السياسات العامة :نظرًا لقلة الوقت الكايف لدى صنّاع
القرار أو كبار املسؤولني ،أو قلة املعرفة املتخصصة يف بعض املجاالت ،أو القضايا موضع
القرار ،أو رسم السياسات العامة سواء االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو األمنية
أو غريها ،فإن مراكز األحباث تتدخل وتقوم بإجراء اإلعمال البحثية بدالً منهم .يف هذا
اإلطار يشري هوارد إىل أن مراكز األحباث تلعب دورًا مهمًا يف تقدمي األفكار اجلديدة والرؤى
اإلبداعية باإلعتماد على أحباثهم يف ترشيد السياسات العامة ،أو متيل إىل أن تلعب دور
الدمج أو التوفيق عند إختالف أو تنازع البريوقراطية احلكومية حول إعداد سياسة معينة،
وتكون تلك األطراف غري موحدة أو متوافقة يف سياساهتا مواقفها ورؤاها ،فتقوم عادة مراكز
األحباث بدور توفيقي بني تباين هذه املواقف وسياساهتا أو أرؤاها.

23
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ومن األدوار املهمة اليت ميكن أن تلعبها مراكز االحباث يف التدخل يف صنع
السياسات أن تكون قناة إتصال غري مباشرة أو غري رمسية بني الشخصيات السياسية أو كبار
املسؤولني ،خاصة األطراف أو الشخصيات اخلارجية أو الدولية ،وذلك للتعرف على
أطروحاهتم او آرائهم السياسية وطبيعة إهتمامهم ،وذلك هبدف معرفة إجتاهاهتم السائدة
يف جمال قضايا اقتصادية أو سياسية أو غريها ،أو دعوة مثل تلك الشخصيات للمشاركة يف
املؤمترات أو الندوات اليت تعقدها هذه املراكز البحثية.

24

فعلى سبيل املثال دعا املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات االستراتيجية
(مسارات) وفدًا من الفصائل الفلسطينية بالتعاون مع مبادرة إدارة األزمات الفلندية هبدف
مناقشة عدة مقترحات عملية إلزالة العراقيل اليت حتول دون إهناء االنقسام واستعادة
25

الوحدة الوطنية.

يف هذا اإلطار يشكل مركز القدس منوذجًا هامًا لترمجة املنشورات الصادرة عن
الدولة اإلسرائيلية وتقدميها للرأي العام الفلسطيين ،أو للمسؤولني الفلسطينيني يف شكل
تقارير مترمجة يف مواضيع خمتلفة قد تكون ذو طابع سياسي ،أو اقتصادي ،أو أمين
وتقدميها للرأي العام الفلسطيين ،أو املسؤولني الفلسطينيني يف شكل مادة إعالمية ،إىل جانب
ذلك يقدم املركز الفلسطيين لألحباث ودراسة السياسات العديد من اإلصدارات البحثية
سواء فيما يتعلق بالشأن الفلسطيين ،أو دراسة املشروع الصهيوين ،أو دراسة املنظومة العربية
أو الدولية.
إىل جانب ذلك تشكل مراكز األحباث مصدرًا مهمًا للمعلومات واملعرفة للمسؤولني
وصانعي القرار ،فقد تؤدي أحيانًا دور النخبة املعوملة 26اليت تسعى دومًا لتقدمي اخلدمات
االستشارية للقطاع احلكومي ومؤسساته يف العديد من القضايا اليت تتطلب معرفة متخصصة
وسرعة يف اإلجناز والقرار ،حيثُ أن املراكز البحثية عادةً ما تتوفر هلا جمموعة أو شبكة
من اخلرباء أو الباحثني الذين ميلكون القدرة على توفري البيانات البحثية الالزمة لصناع
القرار أو املسئولني عند احلاجة.
فعلى سبيل املثال قد يتم تكليف باحثني متخصصني من مراكز فلسطينية إلعداد
تقارير خمتصرة لصناع القرار والقيادات العليا حول قضايا معينة منها تتعلق باملفاوضات
الفلسطينية ،أو عملية السالم ،أو طرح مشروع إهناء االنقسام الفلسطيين وحتقيق الوحدة
الوطنية .فعلى سبيل املثال املبادرة اليت قدمها مركز مسارات إلهناء اإلنقسام الفلسطيين من
27

خالل الضغط على شخصيات فلسطينية موثوقة لضمان تنفيذها.
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املسار الثاين :ترتيب األولويات  :تعتمد احلكومة الفلسطينية أو بعض املسؤولني
فيها على بعض املراكز البحثية املقربة من صناع القرار ،أو على بعض اخلرباء والباحثني
العاملني فيها إلجراء املقابالت اإلعالمية ،وذلك للتعبري عن رسائل فورية ،أو إشارات
دبلوماسية غري مباشرة ،أو للتعبري عن مواقف استباقية معينة إىل بعض األطراف حول
قضايا جدلية أو أزمات سياسية.
يف هذا اإلطار تستضيف الفضائيات اإلعالمية بعض العاملني يف مراكز األحباث
الفلسطينية ،منهم على سبيل املثال هاين املصري ،عمر شعبان ،28هبدف تقدمي إشارات
سياسية أو اقتصادية ،أو اجتماعية ،للشارع الفلسطيين ،أو حىت يف غالبية االحيان التعبري
عن مواقف أما أن تكون جديدة وجدلية هتم الشارع الفلسطيين مثل :مسألة املصاحلة
الفلسطينية ،وقضية الضمان االجتماعي مؤخرًا اليت أثارت جدالً إعالميًا وسياسيًا على
كافة األطر واملستويات داخل املجتمع الفلسطيين.
أمهية إعتماد احلكومة الفلسطينية على بعض اخلرباء أو العاملني يف التعبري عن
بعض القضايا أو األزمات السياسية اليت حتدث داخل الشارع الفلسطيين ،إمنا ينمُ عن أمهية
تلك املراكز ومصداقيتها أمام الراي العام الفلسطيين ،إىل جانب قدرهتا على مواكبة كافة
29

التطورات السياسية واالجتماعية وإيصاهلا للشارع الفلسطيين بكفاءة ومهنية إىل حدٍ ما.

املسار الثالث :الوعي السياسي :يف مسألة الوعي السياسي هنالك أمرين يف غاية
األمهية :أوهلما طبيعة الربامج والدراسات واملقاالت البحثية اليت تصدرها تلك املراكز،
واليت جبب أن تكون يف الغالب مالمسة للواقع املحلي بكل تفاصيله وحيثياته ،وهذا فعالً ما
تطبقه بعض املراكز البحثية يف فلسطني سواء مركز بال ثنيك للدراسات اإلستراتيجية،
مركز مسارات ،ومعهد فلسطني للدراسات اإلستراتيجية وغريها اليت حترص دومًا على أن
تكون أنشطتها متعددة ومتنوعة وليست حمصورة يف إجتاه واحد.
ثانيهما :طبيعة الشخوص العاملني يف املؤسسات البحثية والذين يقع عليهم عبء
ثقيل يف يف تطوير تلك الربامج والدراسات البحثية حبيث تصل لصناع القرار واملسؤولني يف
الشأن الفلسطين بطريقة أكثر مهنية وواقعية .عالوة عما سبق ال ينحصر الوعي السياسي
يف املثالني السابقني ،بل قد يتعدى يف تعاطي املجتمع املحلي مع خمرجات تلك الربامج من
حيث جودهتا وكفاءهتا وأمهيتها على أرض الواقع ،يف خلق برامج جديدة أكثر حيوية
وإنتاجًا كما هو متعارف عليه سابقًا بأن أغلب املراكز البحثية تركز على دراسات املرأة
والشباب بشكل عام ليتعدى ذلك فيما بعد إىل دراسة موضوعات جديدة وحيوية مثل بناء
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القدرات اإلستراتيجية للمؤسسات األهلية يف فلسطني ،تعزيز التثقيف املتبادل ،فلسفة
وثفافة الالعنف ،بناء القدرات.
إن دراسة مثل تلك املوضوعات وتبينها من قبل بعض مراكز الفكر ستؤدي فيما بعد
سواء على املدى القريب أو الطويل إىل إحداث تغيري مهم يف الشارع الفلسطيين ،خاصة يف
جمال زيادة الوعي السياسي للمواطنني واخلروج عن النمط التقليدي املتعارف عليه ،أو يف
كيفية تعاطي صانع القرار الفلسطيين مع تلك املواضيع خاصة يف املمارسة امليدانية.

سابعا :تأثري مراكز األحباث يف صنع السياسات العامة يف فلسطني
التأثري األهم ملؤسسات املجتمع املدين الفلسطيين يأيت من خالل النفوذ الناعم
(القوة الناعمة )( ، Soft Power)30حيث تركز دور مؤسسات التفكري يف فلسطيين على
اعادة هندسة الفضاء السياسي العام للنظام السياسي الفلسطيين ،وذلك من خالل التركيز
على القضايا السوسيو-اجتماعية  ،وقضايا املرأة  ،والشباب والتنمية املستدامة ،واحلكم
الرشيد ،من خالل تقدمي التدريبات املختلفة  ،واملقترحات السياسية والتشريعية لصناع
31

القرار .

وميكن تلخيص أهم أشكال وطرق وتأثري مراكز األحباث مبا يلي:
 .1األنشطة العلمية والتفاعلية :يتمثل هذا النوع من األنشطة يف عقد املؤمترات والندوات
وورش العمل حول قضايا تقع ضمن اهتمام املسؤولني وصناع القرار ،وعادةً املشاركني يف
هذه األنشطة تفتح املجال للحوار أو النقاش املباشر بني الباحثني أنفسهم ،أو مع
املشاركني من املهتمني من صناع القرار واملسؤولني .فمثل تلك األنشطة العلمية عادة ما
تثري النقاش ،وتسهم يف توليد األفكار واالقتراحات اجلديدة ،والتعرف على االجتاهات
العامة لدى الباحثني واخلرباء حول القضايا موضوع املؤمتر أو الندوة من جهة أخرى
 .2احللقات البحثية واللقاءات املغلقة :هي تدخل ضمن األنشطة البحثية التفاعلية،
لكنها عادةً تكون بني كبار املسؤولني أو صناع القرار مع فريق من اخلرباء أو املكلفني
بإعداد دراسات معينة تتعلق بقضايا معينة أو إعداد سياسات عامة .وعادةً نتائج هذه
الدراسة ال تنشر أو ينشر منها ما هو خيدم أهداف إعداد الدراسة أو صانعي القرار
فقط.

32

 .3وسائل اإلعالم :عادةً ما تستقطب وسائل اإلعالم الفلسطينية خاصةً الفضائيات
التلفزيونية والصحافة والباحثني واخلرباء العاملني يف مراكز األحباث لإلطالع على
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آراءهم ،وحتليلهم العلمي حول بعض القضايا الساخنة أو األزمات السياسية ،أو القضايا
أو السياسات احلكومية مثار اجلدل لدى الرأي العام.
استقطاب وسائل اإلعالم للباحثني واخلرباء العاملني يف املراكز البحثية غالبًا ما
يلعب دورًا مهمًا يف صناعة أو صياغة أو تعديل مواقف واجتاهات الرأي العام ،وهو ما
يشكل يف بعض األحيان ضغوطًا على صانع القرار لتعديل سياساته ،أو توجيهًا إجيابيًا
له.

33

إن استضافة القنوات اإلعالمية للخرباء السياسيني واملحللني عرب قنواهتا
اإلعالمية يهدف يف إطار تعديل املواقف ،أو صياغة بعض االجتاهات السياسية القائمة،
أو الضغط على صانع القرار الفلسطيين يف تعديل سياساته خاصة يف بعض القضايا
السياسية احلساسة كمسألة االنقسام الفلسطيين ،وحتقيق الوحدة الوطنية ،ورفع
العقوبات عن قطاع غزة ،ومؤخرًا مسألة الضمان االجتماعي ،وغريها من املسائل
السياسية اليت تلعب دورًا مهمًا لدى كالً من املحللني وصناع القرار السياسي يف الشأن
الفلسطيين.
 .4النشر العلمي واملؤلفات العلمية :من ضمن االهتمامات األساسية وأولويات مراكز
األحباث هي النشر العلمي ،وهو يشكل املخرجات أو املنتوج العلمي الذي يستهدف مراكز
الدراسات واألحباث .لكن تأثري مراكز االحباث والدراسات يكون من خالل إعتماد
الدراسات واألحباث والكتب العلمية يف عملية التأليف والنشر كجزء من عملية البحث
العلمي ،إىل جانب اإلستفادة من مطبوعات ومنشورات مراكز األحباث يف كثري من
اإلحيان يف العملية التدريسية لطلبة اجلامعات يف مؤسسات التعليم العايل.

34

أما على الصعيد الفلسطيين هناك العديد من املراكز البحثية اليت تسعى دومًا
إلصدار العديد من الكتب البحثية وإصدار الدراسات العلمية والتقارير الدورية بصورة
مستمرة ،واستخدمها يف الدورات التدريبية أو التدريس اجلامعي منها مركز مسارات
"املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات االستراتيجية" .والذي صدر العديد
من الكتب والدراسات العلمية منها :دور املرأة يف النظام السياسي و احلودات الوطنية
واملصاحلة املجتمعية ،الشباب الفلسطيين من احلركة إىل احلراك ،وغريها من املواضيع
املتنوعة ذات الصلة بالشأن الفلسطيين سواء على اجلانب السياسي أو االجتماعي ،أو
الثقايف التنموي.
عموما إن نفوذ وتأثري مراكز األحباث والدراسات يعتمد على طبيعة القضية موضع
الدراسة وتعقيداهتا ،وعلى طبيعة البيئة السياسية واالجتماعية ،وما يتعلق هبا من
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مستوى احلريات والنمط الثقايف وغريها ،وعلى توقيت العمل يف الدراسة وإجنازاها
وعلى توفر التمويل الالزم للدراسات مع مستوى االستقاللية ،باإلضافة إىل أمهية ودور
اجلهة الداعمة واملنفذة للدراسات اليت تعمل على إجنازها مراكز الدراسات
35

واألحباث.

ثامناً :مشكالت مراكز األحباث والدراسات يف فلسطني

 .1التمويل :تلعب هذه اإلشكالية دورًا حموريًا يف سياسات املراكز وإستقالليتها العلمية
والسياسية ،وكذلك يف حتديد أجندهتا البحثية ،وأحيانًا أخرى يف إختيار مستوى أو
نوعية اخلرباء أو الباحثني ،أيّ مستوى الكفاءات العلمية القائمة على البحوث
والدراسات .فالتمويل يعد عنصرًا أساسيًا لتهيئة الباحث نفسيًا للعمل ،لذا فإن إجراءات
احلصول على األموال املطلوبة جيب أن تكون ميسورة ،إال أن معظم الباحثني إن مل يكن
مجيعهم جيدون صعوبة يف توفري التمويل الضروري لعملهم مبا حيتاجه البحث من
موارد وأجهزة ومجع معلومات وحتليلها ،ورمبا تعبئة استمارة الدراسة وإجراءات
جتارب ،مما حيتاج إىل مصروفات ومساعدة أفراد يف إجراءات البحث أو الفنيني الذين
ميكن ان يعملوا على صيانة املختربات وجتهيزها ،للعمل وللحيلولة دون إهدار الوقت
واجلهد والكلفة.

36

اما املشكله الكربى اليت تواجهها مؤسسات املجتمع املدين يف فلسطيين فهي اعتماد
املؤسسات على املمولني اخلارجيني( ،)Donorsحيث أن  %78من موازنة مؤسسات
املجتمع املدين تايت كدعم خارجي .

37

 .2اإلغالق وعدم التواصل بني الباحثني ومؤمترات البحث العلمي يف كال من الضفة
الغربية وقطاع غزة :نتيجة لسياسة اإلغالق املحكم اليت تفرضها السلطة اإلسرائيلية
على املدن الفلسطينية يف كالً من الضفة الغربية وقطاع غزة ،تؤدي بشكلٍ أو بأخر إىل
إعاقة التواصل بني الباحثني الفلسطينيني وغريهم من الباحثني اآلخرين ،فضالً عن
سياسة املنع املمنهجة من قبل إسرائيل يف منع بعض الباحثني من السفر للخارج ،خاصة
وأن منهم يعمل يف املجال األكادميي ،أو مديرًا ملركز الدراسات واألحباث ،فضالً عن إغالق
قطاع غزة وفصله عن العامل اخلارجي ممًا حيرم العديد من الباحثني من فرصة تقدمي
أوراق علمية ،أو عقد مؤمترات أو ندوات مشتركة بينه وبني اجلامعات االخرى.
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 .3ضعف البيئة املولدة لإلبداع والكفاءات :نتيجة االحتالل اإلسرائيلي الذي يهمن على
مقدرات وثروات الشعب الفلسطيين ،والسيطرة املطلقة على كافة املوارد واإلمكانيات،
وعدم السماح بدخوهلا للمؤسسات العلمية ،أو فرض شروط لشرائها ،إىل جانب اإلنقسام
الفلسطيين الذي أضعف بشكل مباشر البيئة املولدة لإلبداع يف كالً من الضفة الغربية
وقطاع غزة من خالل اإلعتقاالت التعسفية ،ومنع السفر ،أو احلرمان من الوظيفة مما
شكل عائقًا مباشرًا يف ضعف البيئة الفلسطينية املنتجة لألفكار اجلديدة ،والغري قادرة
على إعداد السياسات العامة للمؤسسات الفلسطينية بشكل أكثر مهنية وعلمية.

38

 .4قناعة صاحب القرار باملراكز األجنبية  :تشكل هذه نقطة حتديًا مهمًا بالنسبة لصانع
القرار خاصة فيما يتعلق بالتعامل املباشر مع املراكز األجنبية على اعتبار أهنا تشكل
طرحًا علميًا دقيقًا ،وأكثر مهنية ومصداقية من املراكز املحلية ،كوهنا مسيسة يف
غالبيتها وتتبع ألجندات سياسية داخلية وخارجية .حيث شكلت هذه النقطة ما نسبته
 %75ويعود ذلك إىل قناعة صانع القرار بأن تلك الدراسات أكثر مهنية ومصداقية.

39

 .5عدم اهتمام املجتمع املحلي باملنتجات البحثية الصادرة عن مراكز الدراسات واألحباث
يعود عدم اهتمام املجتمع املحلي الفلسطيين باملنتجات البحثية الصادرة عن تلك املراكز
إىل طبيعة التنشئة االجتماعية والثقافية اليت يترىب عليها جيل من الدراسيني
والباحثني الذين ال يدركون معناها إال يف وقت متأخر خاصة بعد الدراسة يف اجلامعة،
مع األخذ بعني االعتبار أن تشجيع االهتمام مبراكز األحباث والعمل على تنميتها يقع
على عاتق مؤسسة البحث العلمي يف فلسطني واليت من املفترض أن تنمي ذلك من خالل
اعتماد كتب منهجية علمية مقررة مثلها مثل الرياضيات ،اللغة العربية ،واللغة
االجنليزية ،مع دراسة مستمرة لتلك املراكز البحثية حىت يتم إدراك طبيعة الوظائف
واإلعمال اليت يشغلوها حىت يكونوا قادرين مستقبالً على معرفة اآلليات واملنهجيات
العلمية الالزمة هلم.
لذلك البد أن يتم تطوير هذا املجال يف داخل جمتمع ما ،إال بعدما يعي ذلك
املجتمع حاجته له ،وهذا ما مل حيصل يف جمتمعنا الفلسطيين عندما قام بدعم إنشاء
جامعاته املحلية ،فهو مل يعتربها مؤسسات حبثية ،ومل يتطلب منها القيام بتنشيط
جمال البحث العلمي ،وإمنا كانت بالنسبة له مؤسسات تدريس تستهدف باألساس
تقليص ترحيل الشباب الفلسطيين عن أرضه.
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اخلامتة
لقد كشفت الدراسة على أن خصوصية احلالة الفلسطينية ووقوعها حتت اإلحتالل
اإلسرائيلي تارة ،وفقدان معامل سيادية مستقلة للمؤسسات الفلسطينية تارةً أخرى ،والتبعية
املطلقة للجهات املاحنة يف متويل بعض املراكز البحثية ،بل اإلشتراطات املقيدة ،سامهت
بشكلٍ أو بأخر يف تبين بعض املراكز البحثية رؤى وافكار مغايرة للواقع ،بل جعل منها يف
غالبية األحيان مؤسسات خدماتية نفعية فقط .حيث أن نفوذ وتأثري مراكز األحباث
والدراسات داخل املجتمع الفلسطيين يعتمد على طبيعة القضية موضع الدراسة وتعقيداهتا،
وعلى طبيعة البيئة السياسية واالجتماعية ،وعلى توقيت العمل يف الدراسة وإجنازها ،وعلى
توفري التمويل الالزم للدراسات مع مستوى اإلستقاللية ،باإلضافة إىل أمهية ودور اجلهة
الفاعلة واملنفذة للدارسات اليت تعمل على إجنازها مراكز الدراسات واألحباث.وال ننسَ يف
هذا السياق أبرز املشكالت الرئيسية اليت تعترض مراكز األحباث ومنها :سياسة اإلغالق
واحلصار املتواصل من قبل السلطات اإلسرائيلية أمام تنقل الباحثني الفلسطينني من
مناطقهم الفلسطينية للخارج ،إىل جانب غياب البيئة املشجعة على البحث العلمي ،تعترب
حتديًا وعائقًا أمام العديد من الباحثني يف تطوير قدراهتم العلمية ،مما يسود بني الباحثني
حالة من الالمباالة وعدم اإلهتمام ،مما ينعكس سلبًا على إنتاجهم العلمي والفكري يف كافة
املجاالت.
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