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   التفكري مراكز
  األدجلة وجدار استشراف املستقبل
  

  ١جويد امحد
  
 واستطالع واستبيانات وحتليالت ودراسات وخربات معلومات من متتلكه مبا الدراسات والبحوث مراكز تعمل 

 أو خربة شكل على تقدميها مث ومن وحتليلها ودراستها املعلومة تفكيك بطريقة انتاج الفكر واملعرفة على للرأي
 ،)اخل....والعسكرية التربوية االقتصادية، االجتماعية، السياسية،( احلياة جماالت يف خمتلف نصيحة أو مشورة
  .والدول واملؤسسات بناء اجلماعات يف كبرية أمهية ذات وتكون

 والنظر يوالعمل العلمي الواقع مع التعاطي من قدرا على نابعة وتقدمها العامل دول تطور من املستوحاة فاحلقيقة 
 األمر اال، هذا يف واالهم األكرب الدور تؤدي اليت الدراسات والبحوث مراكز عرب للمستقبل استشرافية برؤية
  .اخلطط ورسم التفكري يف التقليدية الوسائل على نوعية قفزة وجود إىل أدى الذي

 أو صانع القرار السياسي قدر من صاًانتقا أو عيباً تعد ال الدراسات يف الدول املتقدمة مبراكز فاالستعانة
 وزمخاً دفعاً تعد واجبا عقليا وعقالئيا تعطيهم ذلك من العكس على بل؛ البلدان تلك يف التربوي أو االقتصادي

 على وأفكارها آرائها تبين مل كوا احلياة، جماالت من جمال أي يف باختاذها يترددون قد اليت القرارات اختاذ يف قوياً
 حمل للقضية العالقة ذات املعطيات مجيع مع تتعامل أن بعد توصياا تأيت إمنا اامالت أو عواطفال مقتضى
  .وعلمية حتليلية بطرق الدراسة
  :بـ اجيازها ميكن عدة مهام املراكز وهلذه
 أداء مستوى برفع كفيلة رصينة علمية بصيغ العالقة ذات للمؤسسات واالستراتيجيات اخلطط وضع - ١

  .املراكز هذه قبل من هلا املرسوم الربنامج أو اخلطة اتبعت حال يف وجناحها املؤسسة
 نظري تأصيل وتقدمي الدولية الساحة تشهدها اليت املختلفة والسياسية االقتصادية الظواهر وحتليل دراسة - ٢

  .الدولية واملواثيق اإلنسان وحقوق العوملة مداخل من الدولية بالعالقات الصلة ذات للمفاهيم

                                   
  . وردتنا عن طريق بريد املوقع  ١
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 باملوظفني التنفيذية اإلدارة إمداد يف ودورها، السياسات ختص اليت والوسائل واألهداف األفكار صناعة - ٣
 اليت والدراسات بالبحوث والدولية اإلقليمية الساحة إثراء يف وأمهيتها السياسات، لتطبيق وعمليا علميا الالئقني

 من األكادمييني وكبار خمتلف صانعي القرار بني اتاجتماع عقد طريق عن املطروحة املبادرات وضع شأا من
  .فعاليتها ومدى الدولة مصاحل على اخلارجية السياسة أثر معرفة أجل
 للمستقبل التخطيط مهمة إن ترى اليت واملستبدة األحادية اآليدلوجيات جبدار تصطدم املراكز تلك إن غري

  .أخرى مؤسسة دون االستعانة بأي وحدها إختصاصها من هو القادم يف ليؤثر احلاضر عن يتمخض قد ما ومعرفة
 لتسري ورؤيته تفكريه فلك يف تدور وجعلها اخلاصة وأيدلوجياته بسياساته املراكز هذه ربط البعض حياول فحينما 

 بالضرر يعود قد الذي النفعي االطار اىل املهين إطارها من وخترج أمهيتها املراكز تلك تفقد هلا خيطط ما ضمن
  .عليها السيطرة حتاول اليت اجلهات على املباشر وغري عليها شراملبا

 السياسي النظام وشكل نوع يأيت احلال وبطبيعة حتكمها، اليت األيدلوجيات باختالف الدراسات مراكز وختتلف 
 يةوالتعدد باحلرية يؤمن السياسي النظام كان فإذا املراكز، هذه عمل تعرقل أو تساعد اليت العوامل مقدمة يف

 على دراسات مراكز جند فسوف والرأي الفكر عن التعبري حرية مقدمتها ويف العامة واحلريات احلقوق وحيترم
 إن أي العكس كان إذا أما املستقبلي، التنافس جمال يف السبق لتحقيق تؤهلها اليت والكفاءة املهنية من درجة
دعائية  واجهة تشكل شكلية وهياكل تنظيمات من أكثر تكون أن تعدو ال فإا حيكم الذي هو االستبداد منطق
  .لصاحلها تعمل اليت اجلهة واجهات من

  :اىل يؤدي مستبدة آيدلوجية مبؤسسات الدراسات مراكز ربط فإن وبالنتيجة
 املستفيدة اجلهات واجهات من واجهة أو بوق جمرد وجعلها وحتجيمها وحتيدها املراكز هذه جدوائية عدم- ١ 

  .منها
 وتصبح معوقة وغري قادرة والعقلي اجلسمي غذائها خيبت حيث أصحاا، تطلعات وتقوقع األفكار تلك تبلد - ٢

  .حيكمها الذي منط االستبداد بوجود والتطوير النمو على
 خاطئة ومواقف قرارات اختاذ إىل تؤدي قد ا للمرتبطني حقيقية غري معلومات بإعطاء املراكز تلك قيام - ٣

 حال يف) اخل....العسكري االجتماعي، الثقايف، االقتصاد، السياسي،(اال  يف الصواب نع البعد كل وبعيدة
  .مشورة أو رأي منها طلب
 حبيث دقيقة كل العامل فيه يتغري زمن يف اإلمام حنو التقدم يف البلد أو اجلماعة أو املؤسسة على فرصة تفويت - ٤

  . التغيري ذا تشعر ال الشعوب باتت
 ا حتيط اليت باملشاكل اهتماماً وأقل ا احمليطة البيئة مع تفاعالً أقل ستكون ألا فاعلية لأق جعلها - ٥
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 بيئاا عن معزولة هياكل جمرد تبقى وبذلك حتتضنها، اليت للمجتمعات املناسبة احللول إجياد يف أضعف ومسامهتها
 البحوث مراكز خالف على يأيت وهذا التخلف جمتمعات منها تعاين اليت املشاكل حل يف قدرا وتتضاءل

  .الدول املتقدمة يف أقيمت اليت والدراسات
 بالوالء هلا تدين اليت املؤسسات إال تنمي أو تدعم ال فإا ودكتاتورية مستبدة السياسية السلطة كانت كلما إذن 

 على القائمة ملراكزا نفاق يف واملؤسسات االحزاب من العديد وقعت فقد وبذلك السلطوية، ملشاريعها وتروج
 قامت وإا كبرية االنتخابية حظوظها بأن -) املثال سبيل على(-  هلا تصور كأن املناسبات من كثري يف الوالء

 وعلمية مهنية بصورة املعطيات تدرس أن دون من الشعيب للوسط اكتساحها عنها متخض للرأي باستطالعات
  .متاماً ذلك عكس لوقائعا تثبت مث ومتويلها بدعمها يقوم من إرضاء بغية

 جاهدة تعمل اليت الدراسات مبراكز االهتمام كيفية حول التفكري يف النظر تعيد شاملة قراءة من فالبد وبذلك 
 املناسبة املناخات توفري من بد وال به، التأثري أو املستقبل صنع شأا من اليت والنظريات الفرضيات على باحلصول

 توفر اليت العوامل أهم بني ومن املستقبل، وبناء صنع يف تساهم منتجة مؤسسات التفكري مراكز من جتعل اليت
  :هي املناخات تلك
 أو القانونية القيود عليها يفرض وال املؤسسات عمل يف يتدخل ال الذي احلر السياسي النظام وجود - ١

 القرار صاحبة اجلهات فكارأ مع تطابق سواء وموضوعية حرية بكل الفكري ملنتجها طرحها أجل من االقتصادية
  .معها يتطابق مل أم
 التمويل وتوفري عليها الواقعية غري اآلراء وفرض عملها يف التدخل وعدم املراكز هذه استقاللية على احلفاظ - ٢

  .ودراساا حبوثها اجناز أجل من هلا لالزم املايل
 أفق يتحدد العلمية للكفاءات امتالكها فبقدر ز،املراك تلك حتتضنها اليت البحثية العلمية بالكفاءات االهتمام - ٣

  .نتائجه وطبيعة العلمي البحث
 على باإلنفاق تقوم أحباثها اجنازات تسويق عن ناجتة موارد من عليه حتصل ما بقدر فهي مبنتجها، االهتمام - ٤

  .أحباثها نتائج تسويق بإمكاا ألعماهلا الشفاف املايل الدعم يتوفر عندما ولذلك عملها
 وأكثر عملها يف حيوية أكثر جيعلها اإلعالمي اجلانب يف املراكز هلذه املشرقة اجلوانب على الضوء تسليط - ٥

  .املختلفة احلياة مشكالت مع تفاعالً
 

  

  


