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  :ملخص

والدراسات إنما تكتسب أهميتها وشروط وجودها من الحاجة إليها، ومن مقتضيات الضرورات  األبحاث إن مراكز
واإلعالمية واألكاديمية واالجتماعية والتنموية، وذلك باعتبارها الطريقة األمثل إليصال المعرفة  واالقتصادية السياسية

 . المتخصصة
أن تفرض وجودها، وتوسع أنشطتها، وتتحول إلى أحد أبرز المحركات في المغرب مراكز البحث  استطاعتوقد 

لعدة بعيد عن الوضع في الغرب، المغرب سات في واقع مراكز الدرا أنغير  .المغربيالفكرية والسياسية في المشهد 
  .اعتبارات
 ؤشرا على االهتمام بمخرجات البحثالذي قد يكون مها يكون بعدد الالمغرب األبحاث في ز مراك تقييم دور إن

على تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها هذه المراكز ودورها في تحقيق مصالح  االعلمي، إنما يكون التقييم بناء
 .والمجتمع، وهل هي بالفعل لها مساهمة فاعلة في تبوء الدولة مكانة إقليمية أو دولية في مجال معين الدولة

 مراكز البحث بالمغرب -الدراسات إنتاج -األبحاثمراكز : الكلمات المفتاحية

 

 

 

Abstract : 
 

 The centers of research and studies are gaining their importance and the 

conditions of their existence from the need for them, and the necessities of political, 

economic, media, academic, social and developmental, as the best way to deliver 

specialized knowledge. 

 In Morocco, research centers have been able to impose their presence, 

expand their activities and become one of the most prominent intellectual and 

political engines in the Moroccan scene. However, the reality of study centers in 

Morocco is far from the situation in the West, for several considerations. 

 The assessment of the role of research centers in Morocco is not the number 

that may be indicative of interest in the outputs of scientific research, but the 

evaluation based on the achievement of the objectives for which these centers were 
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established and their role in achieving the interests of the state and society, Regional 

or international level in a particular area. 

 Keywords: Research Centers - Production Studies - Research Centers in 

Morocco 

 

 :مقدمة 
الباحث "إلى مرحلة " الباحث الفرد"من مرحلة  العلميعن انتقال البحث  هو تعبير األبحاثإن ازدياد دور مراكز 

فالتاريخ الفكري اإلنساني مر بهاتين المركزيتين، إذ كان البحث والفكر يتمحور في مرحلة من المراحل  "المؤسسة –
 والذي ،العمل الجماعي في الفكرأو أو بمعنى آخر التفكير الجماعي حول الفرد، ثم انتقل العالم إلى مركزية المؤسسة 

تشملها، دون أن تلغى رأيه  التيذلك تنوع التخصصات  فيتقدمها له المؤسسة، بما  التييستعين فيها الباحث بالخبرات 
 .الشخصيأو اجتهاده  الفردي

 فهذا أمر يخرج. ليس من األهمية في شيء الوقوف عند السياق التاريخي العام الذي أفرز هذه المراكز بالغرب
نذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي، جراء التحوالت واسعا ملكن المؤكد أنها عرفت انتشارا . عن إطار هذه الورقة

التي طرأت على العالقات الدولية، بانهيار القطبية الثنائية، وتزايد مد العولمة الكاسح لالقتصاديات وللثقافات، والطفرة 
إعالمية انتقال معظم المجتمعات إلى مجتمعات و الكبيرة التي طاولت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والمعلومات، 

 .شبكي واألفقي وذي المضامين المعلوماتية والمعرفية العاليةلومعلوماتية ومعرفية، مرتكزة على العمل ا

حتى مصطلح خزان األفكار كما  مراكز أو بنوك التفكير أو اث والدراسات أو صناديق الفكر أومراكز األبح
مصطلحات تشير إلى شيء واحد، وهذه المصطلحات على ، هي think - tanksتوحي بذلك الترجمة الحرفية لعبارتي 

، بأصنافها أو مؤسسات البحث العلمي ى هيئاتلتعددها وتنوع مضامينها أحيانا، ما زالت تستخدم كلها للداللة ع
 1.وأنواعها المختلفة

                                                        
1
 :وتصنيفاتها المختلفة األبحاثتعريف مراكز  فيانظر   

Mc Gann, James G., Think Tanks and Policy Advice in the United States, Philadelphia: Foreign 

Policy Research Institute, 2005, p 4-10.  
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. تلك الجماعات أو المعاهد المنظمة بهدف إجراء بحوث مركزة ومكثفة" بأنها  لألبحاثرفتها مؤسسة راند عوقد 
واالجتماعية  واإلستراتيجيةوهي تقدم الحلول والمقترحات للمشاكل بصورة عامة وخاصة في المجاالت السياسية 

 .والتكنولوجية، أو ما يتعلق بالتسلح

ليم، وال تشبه الجامعات أو الكليات، كما أنها ال مراكز للبحث والتع"بأنها عبارة عن  2كما يعرفها هوارد ج وياردا
ن كانت تملك  هدفها الرئيسي البحث في . األبحاثوهو " منتجا"تقدم مساقات دراسية؛ بل هي مؤسسات غير ربحية وا 
ة كما أنها تركز اهتمامها على التنمية االقتصادي. السياسات العامة للدولة، ولها تأثير فعال في مناقشة تلك السياسات

بقدر  ،كما ال تحاول تقديم معرفة سطحية لتلك المسائل. والخارجية األمن، واالجتماعية، والسياسة العامة، والدفاع
 ".   مناقشتها والبحث فيها بشكل عميق، ولفت انتباه الجمهور لها

 حث العلمي، بدالألنها ال تقدم أو تعطي تمويال للب مراكز األبحاث ليست مثل المؤسسات العلمية المانحة إن    
مراكز األبحاث ليست و  .مؤسسات المانحة وغيرها من المصادرلدراساتها من العن ذلك هي تبحث عن جذب التمويل 
هي ليست  أيضا. ليست مؤسسات للربح المالي بالتالي هيهي األبحاث، و و شركات تجارية، بالرغم أن لديها منتوج 

النفوذ، بالرغم أن بعض وليس الضغط و الدراسات، ث و هو البح يمشابهة لجماعات المصالح، حيث أن هدفها الرئيس
 . امراكز األبحاث تمارس ذلك أحيان

السياسات و أبحاث تتعلق بالقضايا هدفها األساسي هو توفير دراسات و مراكز الفكر هي منظمات بحثية  إن
نقاشات القضايا العامة أو السياسات و مؤثرة في قضايا بفعالية و  تحاول أن تكون مشاركاالمجتمع، و العامة للدولة أو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .3العامة

ولكن حين وصلت، مع  .في المغرب والمنطقة المغاربية عموما ، لم تكن مراكز األبحاث معروفةقبل عقدين
أنشطتها، وتتحول إلى أحد أبرز  تقاليد بحثية أخرى من الغرب، استطاعت في ظرف وجيز أن تفرض وجودها، وتوسع

 .المغاربيالمحركات الفكرية والسياسية في المشهد 
                                                        

 .في واشنطن" ودورو ويلسون"باحث في مركز  وأستاذأستاذ العالقات الدولية في جامعة جورجيا،   2
فاعليددة اكبددر، سلسددلة دراسددات  إلددىالواقددع الددراهن وشددروط االنتقددال : فددي الددوطن العربددي األبحدداثدور مراكددز  :محمددودخالددد وليددد   3

يمكددن االطددالع عليهددا علددى الموقددع  .8-7، ص 2013يندداير  01صددادرة عددن المركددز العربددي لألبحدداث ودراسددة السياسددات، بتدداريخ 
 https://www.dohainstitute.org: التالي ياإللكترون

   

https://www.dohainstitute.org/
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مدنية يمكن القول أن مراكز البحث العلمي في مفهومها القانوني هي عبارة عن جمعيات أو هيئات  المغربفي 
الداللية للمفهوم الشامل المعبر ، بيد أن هذا التعريف القانوني يبقى غير كاف لتقديم كل األبعاد ذات أهداف غير ربحية

وبالتالي فهو ال يمكننا من قياس مدى تحقق أهم المضامين المعروفة لهذا  ،عن دور وطبيعة مراكز البحث العلمي
مقاربة هذا الموضوع بالتركيز على وحتى نتمكن من ذلك يمكننا منهجيا  .بالمغربالمفهوم في تجربة مراكز البحث 

 ؟البحث بالمغرب في إنتاج الدراسات وتطوير المعرفةإشكالية أي دور لمراكز 
يمكننا طرح . المغرب منفصل عن عملية صنع القرارواستنادا إلى فرضية أن تطور دور مراكز البحث ب

 التساؤالت التالية؛
  ؟-المغرب نموذجا-اكز األبحاث ماهي أهداف مر 

  نوعية ألهم القضايا الراهنة؟إلى أي مدى تمكنت مراكز األبحاث بالمغرب من إنتاج دراسات 

  مع وصياغة زمات التي يعرفها المجتألبحاث بالمغرب على إيجاد حلول لألمدى قدرة مراكز اما
   ؟سيناريوهات مستقبلية

 ؟ بحاث التأثير في عملية صنع القرارهل استطاعت مراكز األ 

 

 بالمغرب  األبحاثمراكز وتصنيف أهمية : األولالمحور 
 مراكز للدراسات  ثحداإ بأهميةالوعي  :أوال
، لكن ال تزال أدوارها ووظائفها والدراسات األبحاثمراكز المغرب، شهدت السنوات األخيرة تأسيس عدد من  في

تندرج في سياق السائد  والتييمكن تلمس أسباب وظروف تأسيس مراكز األبحاث في المغرب، و  .مشوشة في األذهان
عالميا مع معالم وأسباب التأسيس، أي تقديم المتابعة البحثية لقضايا الساحة، بحسب طبيعة اهتمامات ومشاريع هذه 

  ؛(إلخ.. أمنية أو دينية أو إستراتيجية كأن تكون متابعة قضايا سياسية أو)المراكز 
لم  وعيا مجتمعيا قبل كل شيء وهو ما البا ما يكونفضال عن أن الوعي بأهمية إنشاء مراكز للبحث العلمي غ

تتحقق شروطه كاملة بعد، فإن الدوائر الرسمية واألمنية منها بشكل خاص ظلت تنظر بحساسية إلى دور هيئات 
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ومراكز البحث العلمي الخاصة، بل إن إنشاء حزب سياسي كان يبدو أحيانا أسهل بكثير من إنشاء جمعية علمية أو 
 .4العلميمركز للبحث 

خالل العقدين سيعرف تغيرا كبيرا  بالمغرب على مستوى إنشاء المراكز البحثية، وخاصة ولكن هذا الوضع
على رؤوس األصابع عد أن عدد المراكز البحثية الوازنة كان ي، حيث 2001شتنبر  11الماضيين وخاصة بعد أحداث 

مباشرة بعد هذه االعتداءات في مرحلة أولى، وبعد منعطف إال أنه إلى غاية منعطف اعتداءات نيويورك وواشنطن، 
 .في مرحلة ثانية، سنعاين ما يشبه فورة في تأسيس هذه المراكز" الربيع العربي"أحداث 

لقد تزايد االهتمام في المغرب بهذه المراكز، ال سيما في ظل انفتاح االقتصاد الوطني، وتزايد تيارات تبادل السلع 
أنماط اإلنتاج والتوزيع واالستهالك، وتزايد دور المعلومة والمعرفة، إذا لم يكن في صناعة القرار، والخدمات، وعولمة 

 .فعلى األقل في التأثير في صاحبه
كما ، النفاذ مباشرة إلى صانع القرار وصحيح أيضا أن العديد من المراكز المحدثة بالمغرب لم تستطع لحد اآلن

لى حد بعيد، في تأثيث المشهد  الحال بالواليات المتحدة، صاحبة السبق في هذا الميدان، لكنها مع ذلك قد نجحت وا 
السياسي والثقافي وفسحت المجال واسعا لطرح القضايا الكبرى بالفضاء العام للنقاش والتداول، واإلسهام في رفع اللبس 

زاحة االلتباس عن بعض اإلشكاليات التي  كانت ولعهود طويلة مضت، مجال النخبة الصرفة، أو فضاء بحث وا 
 5.محصور في أهل العلم والمعرفة

مقتضيات الضرورات "والدراسات إنما تكتسب أهميتها وشروط وجودها من الحاجة إليها، ومن  األبحاثإن مراكز 
اعتبارها الطريقة األمثل إليصال المعرفة السياسية واالقتصادية واإلعالمية واألكاديمية واالجتماعية والتنموية، وذلك ب

                                                        
4 Constance DESLOIRE: Le dynamisme des think tanks Marocains, Revue Jeune afrique, le 15 juin 

http://www.jeuneafrique.com,  2010 

والقانون، صادرة مجلة العلوم السياسية  ،ور وأهمية المراكز البحثية في صنع السياسة الخارجيةد :  ابراهيم شفيق محمد شيرين دينا 
 :التالي االلكتروني الموقع على ليهاع االطالع يمكن .2016 نونبر 4 بتاريخ ،العربي الديمقراطي المركز عن

http://democraticac.de 
 ؟ مجلة الحياة،أي مساهمة لها في تطوير البحث العلمي ...األجنبية في المغرب العربي  ثالبحو  مراكز  5

              http://daharchives.alhayat.com 

http://www.jeuneafrique.com/auteurs/c.desloire/
http://www.jeuneafrique.com/
http://democraticac.de/
http://daharchives.alhayat.com/
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المتخصصة، من خالل ما تقدمه من إصدارات علمية وندوات متخصصة من شأنها أن تضاعف مستوى الوعي لدى 
طارها العلمي النظري  .6"صانع القرار والمؤسسات واألفراد، وتساعدهم على الربط بين الوقائع الميدانية وا 

توجيه عالم باتت تتجاذبه األزمات والدراسات دورا رياديا في  األبحاثل بأن لمراكز إنما القو  ،والمقصود مما سبق
وتتقاذفه المنافسات االقتصادية والعلمية والتكنولوجية، أضلعه التعقيدات من كل األنواع،  واألخطار، وتتداخل من بين

 .نسانية برمتهاناهيك عن بروز مظاهر التوترات جراء بروز مشاكل ذات طبيعة كونية، وتهم اإل

أداة مهمة إلنتاج العديد من "والمقصود مما سبق أيضا أن هذا الدور الريادي قد تأتى لها بحكم أنها أصبحت 
المشاريع الحيوية التي تتصل بالدولة والمجتمع والفرد، ووسيلة لدراسة كل ما يتصل بتلك المشاريع وفق منهج علمي 

ايا الوطنية الهامة والحيوية، التي تعكس اهتمام الشعوب بالعلم والمعرفة كما تعد مراكز األبحاث من القض. معرفي
 ".والتقدم الحضاري واستشراف آفاق المستقبل

  بالمغرب األبحاثمراكز  تصنيف: ثانيا

المؤشر العالمي لتصنيف مراكز الفكر "في العالم يتم تحديده وفق  األبحاثتصنيف مراكز  أنتجدر اإلشارة إلى 
يعتبر مؤشر جامعة بنسلفانيا األمريكية لتصنيف وترتيب مراكز األبحاث العالمية، أحد أهم ، إذ "المدنيوالمجتمع 

 وجمعيات المجتمع المدني األبحاثيصدر التقرير السنوي عن برنامج مراكز حيث . المؤشرات العلمية وأكثرها صرامة
ويسعى البرنامج إلى الربط بين المعرفة  يات المتحدةفي معهد لودر في جامعة بنسلفانيا، أحد أعرق الجامعات في الوال

وتتوفر لدى معهد  .ونتائج البحوث وعمليات وضع السياسات، بما يتيح ترجمة النتائج إلى برامج سياسية قابلة للتطبيق
7مركز بحثي في أنحاء العالم 0066لودر قاعدة بيانات مفصلة عن أكثر من 

. 
في أنحاء العالم ويعتمد عليه صناع  األبحاثوينظر إلى هذا المؤشر على أنه دليل التميز بالنسبة لمراكز 

لى جانب إصداره تقرير المؤشر السنوي،  .المرموقة في العالم الدراساتالسياسات في مختلف الدول لمتابعة نتائج  وا 

                                                        
، اصدارات مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية، إيران نموذجا: دور المراكز األبحاث والدراسات في صنع القرار السياسي  6

 http://rawabetcenter.com  :االطالع عليه على الموقع االلكتروني التالي، يمكن 2015شتنبر  4بتاريخ 
7
 Mc Gann, James G, Think Tanks and Policy Advice in the United States, Philadelphia: Foreign 

Policy Research Institute, 2005. 

http://rawabetcenter.com/
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السياسات في دعم  أبحاثحث في الدور الذي تلعبه معاهد عاما، بالب 60الذي انطلق قبل  األبحاث يهتم برنامج مراكز
 .في أنحاء العالم المجتمع المدنيالحكومات وجمعيات 

والدراسات بالمغرب والذي يبلغ  األبحاثلو تسنى لنا أن نلقي نظرة سريعة على خريطة مراكز وفي هذا السياق، 
، فإنه ال يمكننا إال أن نالحظ حداثتها وهشاشة الغالبية العظمى ضمنها، على الرغم بحثي امركز  34أزيد من عددها 

 واألبحاثمراكز الدراسات معطيات جل غياب صفحة إلكترونية أو موقع تتوفر فيه فضال عن من تميز بعضها، 
  .بالمغرب

 34المحدثة بالمغرب والذي يقارب  األبحاثوجود مفارقة مابين العدد الحقيقي لمراكز  إلى اإلشارة،كما وتجدر 
 المؤشر العالمي لتصنيف مراكز الفكر"وعدد المراكز المحددة وفق برنامج جامعة بنسلفانيا والخاص ب، 8مركزا

حسب  البحث على المستوى العالمي راكزميتم تقييم بحثي بالمغرب، إذ  امركز  15والذي حدد عددها في " والمجتمع
مؤشرا  62أربعة مؤشرات رئيسية تضم أكثر من  معتمدا في ذلك على مجاالت العمل،المناطق وفئات االختصاص و 

 جودة عدد وغنى منشورات )لتصنيف وتحديد مراكز األبحاث في العالم والتي تستجيب لمجموعة من المعايير  فرعيا،
الواضح بإنتاج بحوث  اللتزام، أثر بحوث المركز وبرامجه على صناع القرار وغيرهم من الفواعل السياسيةالمركز، 

، عن سياسات ما أفكار بديلة جديدة، إبتكار مقترحات سياسية أو على إنتاج معرفة، قدرة المركز وتحليالت مستقلة
 9 . )المحددة في التقرير السنوي للبرنامج... التأثير على المجتمع، وغيرها من المعايير 

يعتمد تصنيف مراكز البحث العلمي على عدة  والدراسات بالمغرب،  األبحاثلتصنيف مراكز محاولة وفي 
، ويبقى تصنيفها بالنظر إلى طبيعة األيديولوجي أو على أساس التخصص معايير، منها ما هو مبني على األساس

ة والمراكز بحسب التصنيف األخير إما مراكز حكومي ؛حكومية من عدمها هو األكثر شيوعاالعالقة مع األجهزة ال
ي إما مراكز متخصصة في ، أما من حيث التخصص أو مجاالت االهتمام فهرسمية أو مراكز مستقلة غير رسميةو 

                                                        

  
8
محددة رسمية حول عدد مراكز الدراسات المحدثة بالمغرب، وقد اعتمدت في تحديد ذلك  إحصاءاتعدم وجود  إلى اإلشارةتجدر  

عدددد  أن، علمددا "والمجتمددع المؤشددر العددالمي لتصددنيف مراكددز الفكددر"سددلفانيا والخدداص بنعلدى رصددد المعطيددات فددي برنددامج جامعددة  ب
 .لبرنامجفوق العدد المعلن عنه في هذا ايبالمغرب  األبحاثمراكز 

9 James G. McGann, 1-30-2018 2017 Global Go To Think Tank Index Report, University of 

Pennsylvania Scholarly Commons, USA, p 30-32. 
2017.pdf-ggtti-report-tank-think-to-go-https://www.diis.dk/files/media/documents/activities/2017 

https://www.diis.dk/files/media/documents/activities/2017-go-to-think-tank-report-ggtti-2017.pdf
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، ولعله من الممكن عند محاوالت التصنيف تمامات واختصاصات متنوعة ومتعددةمراكز ذات اه ، أومجال معين
 :إلى األصناف التالية -هتماماتها مجال ا وبصرف النظر عن بالمغرباألولي لمراكز البحث العلمي الموجودة اليوم 

o ألكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية  ،اإلستراتيجيةلمعهد الملكي للدراسات كا ؛مراكز أو معاهد حكومية
، مركز المغرب الشريف بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط 6622 تم تأسيسها سنةوالتي 

على الصعيد  أفضلهاوهو أحد أفضل مراكز التفكير الجديدة وأحد  ،OCP واألبحاثدراسات للفوسفاط لل
العالمي فيما يخص السياسة الطاقية حسب مؤشر غلوبل غو الخاص بمراكز التفكير والصادر في سنة 

 2016.10  

o   بحكم نشأتها األكاديمية في كنف الجامعة وهي رسمية أيضا ولكنها ذات صلة  ؛مراكز ذات طابع أكاديمي
معهد الدراسات واألبحاث ، و 1990بالرباط والذي أسس سنة  األفريقيةمعهد الدراسات بالجامعات فقط، مثل 

 .وغيرها ....وكالهما تابع لجامعة محمد الخامس بالرباط للتعريب

o سب ح امركز  18يبلغ عددها هي اليوم في تزايد كبير، بحيث ورغم قصر عمرها  ؛ز خاصة أو مستقلةمراك
ونذكر منها  ،(في معهد لودر في جامعة بنسلفانيا وجمعيات المجتمع المدني األبحاثمراكز  برنامج) تقديرات

مركز ، اإلستراتيجيةدراسات ال ، ومركزاإلستراتيجيةوالدراسات  لألبحاثالمركز المغربي  :على سبيل المثال
، حيث صنف من اربيةالمغ األبحاثفهو يتصدر مراكز  ولإلشارة ،الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية
 األولفي المركز  "والمجتمع المؤشر العالمي لتصنيف مراكز الفكر"قبل برنامج جامعة بنسلفانيا والخاص ب
 6102.11على مستوى منطقة مينا سنة  12على المستوى المغاربي واحتل الموقع 

مراكز ذات توجه ليبرالي أو وطني أو إقليمي، وهي تشكل وما يمكن إثارته في هذا السياق، أن أغلب هذه ال
عادة يأتي بعضها من مؤسسات تمويل دولية، أو من  هاتمويل أنكما  .بالمغرب الموجودةالسمة الغالبة لمعظم المراكز 

  ...مؤسسات مانحة للبحث العلمي أو مشاريع بحثية حكومية 

                                                        
10 On Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) 2016 global Go to Think Tank Index and 
ranked one of the Best New Think Tank Globally, 
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks 
11 James G. McGann: 2016  Global Go To Think Tank Index Report, Think Tanks & Civil Societies 
Program The Lauder Institute The University of Pennsylvania, p 86-87. 

 

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9&ved=0ahUKEwiOzZTnt6bZAhWHjiwKHW0rDsMQsKwBCHcoADAF
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8&ved=0ahUKEwiOzZTnt6bZAhWHjiwKHW0rDsMQsKwBCHgoATAF
http://www.cerss-ma.org/cerss/2014-01-24-09-11-44/medias-internationaux/363-2016-02-03-00-07-31
http://www.cerss-ma.org/cerss/2014-01-24-09-11-44/medias-internationaux/363-2016-02-03-00-07-31
http://www.cerss-ma.org/cerss/2014-01-24-09-11-44/medias-internationaux/363-2016-02-03-00-07-31
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks
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ن كانت العالقة بين النوعين المراكز الجامعيةبميزات ال نجدها في  الدراساتتتمتع مراكز فضال عن ذلك،  ، وا 
على إنجاز المطلوب منها، أي االستشارة واإلرشادات  األبحاثمن المراكز تكاملية وتالزمية، أهمها قدرة مراكز 

التي تتطلب إجراءات ومساطر أعقد وأطول  مراكز ومختبرات البحث الجامعية؛ والتحليالت بسرعة أكثر مما تقوم به
كراهاته، ويحتاجون إلى حلول  مما تستلزمه مراكز الفكر، ال سيما وأن صناع القرار يعيشون تحت ضغط الوقت وا 

 .وفوريةسريعة 

 بالمغرب األبحاثدوار مراكز أ واقع و :المحور الثاني

  األبحاثواقع مراكز : أوال
ؤشرا على االهتمام تقييم دور مراكز األبحاث في الدولة ال يكون بعدد مراكز األبحاث الذي قد يكون م إن

أجلها هذه المراكز ودورها في  العلمي، إنما يكون التقييم بناء على تحقيق األهداف التي أنشئت من بمخرجات البحث
والمجتمع، وهل هي بالفعل لها مساهمة فاعلة في تبوء الدولة مكانة إقليمية أو دولية في مجال  تحقيق مصالح الدولة

 .معين
بالمغرب على  األبحاثبالمغرب يثير إشكال مدى توفر مراكز  واألبحاثإن مالمسة واقع مراكز الدراسات 

؛ 6002برنامج جامعة بنسلفانيا منذ العام الشروط المحددة عالميا للقول بإمكانية وجود مراكز بحثية حقيقية، حيث دأب 
، معتمدا منهجية واضحة في "المؤشر العالمي لتصنيف مراكز الفكر والمجتمع المدني"على إصدار تقرير خاص عن 

عالمية وحكومية؛ لفحص  62كثر من الترشيح والتصنيف والترتيب، ومجندا أ ألف خبير منتسب لجهات بحثية وا 
  .ةمخرجات مراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني المسجلة في قاعدة بياناته، ووفق معايير وشروط محددة وواضح

والفروع ومجاالت  التصنيفات إلى والمالحظ في هذا الصدد أن عددا من مراكز البحث بالمغرب قليل القياس
، المعلن عن إطالقه في العاصمة القطرية 6002فلو تمعنا في تقرير عام البحث التي يتطرق إليها تقرير بنسيلفانيا، 

، والمكانة التي (الشرق األوسط وشمال إفريقيا) " MENA المينا"الدوحة، لالحظنا حجم المراكز المحدثة في منطقة 
مركز فكر في العالم، تستحوذ  2842فمن أصل . حظيت بها في المؤشر العالمي لمراكز الفكر والمجتمع المدني

 824فيبلغ " المينا" أما نصيب منطقة . منها، ويتوزع الباقي على كل بالد المعمور 8208الواليات المتحدة على 
،  20، ودول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بد82مركز فكر، تليها تركيا بد 22سرائيل القائمة بدمركزا، تتصدر إ

 أما من حيث التصنيف، فقد تصدر". المينا"، والباقي موزع على البلدان األخرى األعضاء في 08نصيب قطر منها 
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مركز الدراسات "، يليه "المينا"في منطقة أفضل عشرة مراكز فكر أولى  األردني قائمة" اإلستراتيجيةسات مركز الدرا"
في لبنان في المرتبة الثالثة، ومركز األهرام المصري في الصف " مركز كارنيغي الشرق األوسط"في إسرائيل، و" األمنية

األولى سوى  هذا التصنيفومن البلدان المغاربية لم يكن حظها في . في الدوحة" مركز الجزيرة للدراسات"الرابع، وبعده 
 .12في المغرب" مركز المغرب الشريف للفوسفاط"مركز واحد هو 

 المعرفة إنتاجفي  األبحاثدور مراكز أ: ثانيا

المعرفة، فإنه يمكن القول مبدئيا أن واقع مراكز البحث  إنتاجبالمغرب في  األبحاثولعرفة مدى مساهمة مراكز 
بالمغرب هو صورة طبق األصل لواقع البحث العلمي والمعرفي بالمغرب، وتدني االعتبار الذي يولى له في مسلسل 

هيك عن التنمية االقتصادية واالجتماعية، ناهيك عن البيئة الطاردة لكل أشكال البحث العلمي واإلبداع التكنولوجي، ونا
واضحا في الحرية واالستقاللية واستمرار ثقافة الرقابة على تفكير األفراد والجماعات  خصصاالمناخ العام الذي يشكو 

 .وممارساتهم

األبحاث في المغرب رغم قلتها وحداثة نشأتها، تتقاطع في أجزاء منها مع بعض إن دور مراكز الدراسات و 
. ، و تختلف كليا في أدوار أخرىة على وجه التحديدالغربيو  البلدان العربيةاث في األدوار المتعارف عليها لمراكز األبح

الدور الذي تلعبه مراكز األبحاث الخاصة الغربية في إعداد مغرب ال تملك بشكل عام التأثير و مراكز األبحاث بالف
يعيش حالة من بالمغرب  األبحاثلكن دور مراكز و . في خدمة البحث العلميسات العامة أو لدى صناع القرار و السيا

 13.لكن ما زال األمر في مراحل غير متقدمةالفعالية، و و النمو سواء من حيث االنتشار أو من حيث التأثير التطور و 

                                                        
12 Mc Gann, James G: Top Think Tanks in the Middle East and North Africa (MENA), "2017 Global 
Go To Think Tank Index Report" (2018). TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports. 13 p 93-95 
https://repository.upenn.edu/think_tanks/13 

العلمي و صنع السياسات  دور مراكز الفكر و الدراسات في البحث :طارق األسعد.د سامي الخزندار ،. د  13
، يمكن اطالع عليه 2012سنة  6العامة، مجلة القانون والسياسة، صادرة عن جامعة اورغال الجزائرية، عدد 

      ouargla.dz/index-https://revues.univ: على الموقع االلكتروني التالي
 

  
 

https://repository.upenn.edu/think_tanks/13
https://revues.univ-ouargla.dz/index
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تعكس مدى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في  واألبحاثإن طبيعة المهام المفترضة في مراكز الدراسات 
ارها إحدى كذلك في رسم السياسات العامة، وذلك باعتبالقرار أو على صناع القرار، و اذ التأثير على عملية اتخ

نتاج المعرفةمؤسسات البحث العلمي و   .ا 

جزة من طرف أغلب مراكز الواقع، يظهر عدم وجود ارتباط واضح بين عملية التنمية والدراسات المن أنغير 
الكشف عن أولويات التنمية في   ذلك من أجلو ا االرتباط ضروري بالنسبة للمغرب هذ أناألبحاث بالمغرب، علما 

 .المجتمع، و ما هي أسهل السبل وأسرعها لتحقيقها من خالل استخدام الموارد المحلية

في أغلبها كانت ردة فعل ف ،"الربيع العربي"لموضوع مثل  بالمغرب وباستحضارنا لكيفية معالجة المراكز البحثية
وان كانت المراكز قدمت دراسات حول الحركات االحتجاجية ومطالب المواطنين قبل  ،"الربيع العربي"على اندالع 

اندالع الثورات، فإنها في مقابل ذلك لم تتنبأ بشكل هذا الربيع بالسرعة الكافية، وهذا يقودنا لعنصر مهم في تقديم  وأثناء
 . وقعة في الوقت المناسبالسيناريوهات المت

، إذا لم يكن كمة العديد من الميزات اإليجابيةوعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من هذه المراكز قد استطاع مرا
 :عتبار، فعلى األقل لدى الجمهور المتلقيالمباشرة لدى صاحب القرار الذي ال يوليها كبير 

  فقد استطاعت أن تمد المجال العام بالعديد من الدراسات األكاديمية والكتب والتقارير والمجالت المحكمة
 العربيو  المغربيوالدوريات الجادة، والتي تطرح عبرها أو من خاللها القضايا الكبرى التي تهم الرأي العام 

 . على حد سواء

   استطاعت القيام بالعديد من االستبيانات واستطالعات الرأي إما بطلب من جهات محددة حكومية أو غير
 .حكومية، أو لضرورة رصد وتفسير رجع الصدى حول هذه القضية المركزية أو تلك

   استطاعت أن تجمع، بالمؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية، بين خبرائها وبعضا من أصحاب القرار
 .المتنورين، فيما يشبه تبادل الرأي واألفكار حول قضية من قضايا الشأن العام
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  سيما من خالل حضورهم المستمر باإلعالم، ا أن يؤسسوا لقوة ضغط حقيقية، الاستطاع بعض من خبرائه
 .أو بالكتابات المنتظمة بالصحافة، أو بإبداء الرأي مباشرة في قضية من القضايا

ن لم تستطع اختراق مستوى ومجال بالتالي، فإن ه     ذه المراكز، وبصرف النظر عن التسميات اللصيقة بها، وا 
 .صنع القرار، فإنها قد استطاعت اإلسهام في إشاعة المعلومة والمعرفة وتوفير مادة بحثية جيدة ال يستهان بها

 :خالصة

كي تكون فعالة ومجدية، وقادرة على لإلى متطلبات وشروط  ، تحتاجبالمغرب والدراسات األبحاثمراكز  إن
 ؛فأولى هذه المتطلبات. بدونها يتعذر عليها النجاح في مهامهاو التأثير اإليجابي في السياسات وتطور المجتمعات، 

  لدى كافة أفراد المجتمع، وبيان دورها الكبير في  البحثترسيخ الوعي بأهمية البحث العلمي، ومراكز
 .االقتصادية، واالجتماعية، والتعليمة، والثقافية: ة المجاالتدعم التنمية الشاملة في كاف

  توفير الميزانيات الالزمة لهذه المراكز العلمية، واإلنفاق عليها بسخاء أسوة بما تنفقه الدول المتقدمة في
 .هذا المجال

 وممارسة عملها  أي قدرتها على االستقالل بذاتها، في قراراتها ونتائجها، األبحاث أهمية استقالل مراكز
 . 14واجتهاداتها دون ضغط، أو وصاية وتوجيه

 ولن يتحقق هذا األمر بدون امتالك المراكز . قدر عال من الجودة في منجزاتهاالتزام مراكز الدراسات ب
ستراتيجية واضحة مؤسسة على العقل والعلم كما لن يتأتى لها ذلك دون االنفتاح . رؤية وأهداف وا 

 . ذات الجدارة واالستحقاق الكفاءات البشرية على

  والدراسات األبحاثأهمية إلزام القطاع الخاص بالمشاركة بشكل فاعل وكبير في إنشاء ودعم مراكز.  

 خلق جسور تواصل موضوعي بينها وبين مؤسسات اإلعالم، وتحديدا اإلعالم المستقل، إلمداده  ضرورة
وجود قنوات اتصال فضال عن ضرورة  .جات جيدةانتإباجتهاداتها وتحليالتها، وكل ما تنجز من 

موضوع ما وجود نتائج  فيفقد ال يدرك صناع القرار  ؛وصانعى القرار األبحاثواضحة بين مراكز 

                                                        

 5، بتاريخ 21، المجلة االلكترونية العربي ة من مراكز الفكر العربياألدوار المطلوب: امحمد المالكي  14

    https://arabi21.com/story: ، يمكن االطالع عليه على الموقع االلكترني التالي2018فبراير 
 

https://arabi21.com/story/1066876
https://arabi21.com/story/1066876
https://arabi21.com/story
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قد ال تكون لديهم  األبحاثوبالعكس، فإن المسؤولين عن مراكز . هذا الموضوع فيجادة  لدراساتمهمة 
   .إلى من يهمهم األمر الدراساتاآلليات لتوصيل نتائج هذه 

ؤثرة في فكر بهذه المواصفات تستطيع أن تكون روافع لصياغة السياسات الرشيدة والقرارات المالإن مراكز 
 .المغرب وباقي البلدان المغاربية والعربية على حد سواء

 
 :المستعان بها المراجعقائمة 

 :مراجع باللغة العربية
 فاعلية اكبر،  إلىالواقع الراهن وشروط االنتقال : في الوطن العربي األبحاثدور مراكز : خالد وليد محمود

يمكن . 2013يناير  01سلسلة دراسات صادرة عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بتاريخ 
 : التالي ياالطالع عليها على الموقع اإللكترون

https://www.dohainstitute.org 

 ؟ مجلة الحياةأي مساهمة لها في تطوير البحث العلمي ...عربي مراكز البحوث األجنبية في المغرب ال:  

http://daharchives.alhayat.com 

 مجلة العلوم  ،ور وأهمية المراكز البحثية في صنع السياسة الخارجيةد :ابراهيم شفيق محمد شيرين يناد
 هليها االطالع يمكن .2016 نونبر 4 بتاريخ ،العربي الديمقراطي المركز عنالسياسية والقانون، صادرة 

 http://democraticac.de :التالي االلكتروني الموقع على

 صنع السياسات العلمي و  الدراسات في البحثدور مراكز الفكر و  :طارق األسعد.د ،سامي الخزندار.د
، يمكن اطالع 2012سنة  6العامة، مجلة القانون والسياسة، صادرة عن جامعة اورغال الجزائرية، عدد 

   ouargla.dz/index-https://revues.univ: عليه على الموقع االلكتروني التالي

فبراير  5، بتاريخ 21، المجلة االلكترونية العربي المطلوبة من مراكز الفكر العربياألدوار : امحمد المالكي
  :، يمكن االطالع عليه على الموقع االلكترني التالي2018

https://arabi21.com/story   

 مركز الروابط للبحوث  إصدارات، إيران نموذجا: دور المراكز األبحاث والدراسات في صنع القرار السياسي
 :ه على الموقع االلكتروني التالي، يمكن االطالع علي2015شتنبر  4، بتاريخ اإلستراتيجيةوالدراسات 

http://rawabetcenter.com 

https://www.dohainstitute.org/
http://daharchives.alhayat.com/
http://democraticac.de/
https://revues.univ-ouargla.dz/index
https://arabi21.com/story
http://rawabetcenter.com/
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