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مراكز الفكر وتأثرياتها يف صنع الشياسة العامة يف أقليم كوردستان (دراسة نقدية)
م.د .ئوميد رفيق فتاح /كلية العلوم اإلدارية والسياسية  -جامعة ضةرمو
اؽبامة على تطػرر الدولػة وتقييمهػا للبحػ العلمػ واستشػراهها آلهػاؽ اؼبسػتقبل
سبثل مراكز الفكر أحدى الدالالت ّ
عمرمػا ويعػد عنرانًػا للتقػدـ وأحػد مؤشِّػرات يف التنميػة ورسػ وصػن
وذلك َوهقاَ للمنظرر اؼبعريف لتطػرر اجملتمعػات اإلنسػانية ً
السياسات العامة الرشيدة.
وتعد عملية دراسة القضايا واؼبشكالت اليت تراج اجملتم والدولة وربليلها من أه األدوار الػيت تضػطل هبػا اؼبراكػز
عمرما إذ هتدؼ من خالؽبا إىل معرهة األسباب اليت تكمن وراءها وبلررة الػرىى واؼبقًتحػات العلميػة اؼبتعلِّقػة هبػا
الفكرية ً
ووض اغبلرؿ اؼبناسبة ؽبا.
اف هػ اؼبراكػػز تعػػد أحػػد الفػػاعلُت يف رسػ الترجهػػات السياسػػية واالجتماعيػػة واالقتصػػادية وأحػػد اؼبػػؤرِّرين هيهػػا
وأحد اؼبشاركُت يف وض اغبلرؿ ؽبا وذلػك مػن خػالؿ ترظيػ البحػ العلمػ يف خدمػة قضػايا اجملتمػ وذلػك مػن خػالؿ
تقدمي الرىى وطرح البدائل واػبيارات دبا يدع عمليات صػن القػرارات ورسػ السياسػات .وتشػكل راهػدا رئيسػيا للمعلرمػة
والتحليل الصحاب القرار على ـبتل اؼبستريات.
أشكالية الدراسة:
علػػى الػػر مػػن يػػاب اإلصبػػاع علػػى ربديػػد مفهػػرـ مراكػػز األحبػػاث والدراسػػات ه ػ ف مصػػطل "مراكػػز الفكػػر"
يستخدـ دبعٌت تلك اؼبؤسسات البحثية اليت يكرف دورها الرئيس هر إنتاج األحباث والدراسات يف ؾبػاالت عػدة دبػا ىبػدـ
السياسػػات العام ػػة للدول ػػة وتقػػدمي رىى مس ػػتقبلية هت ػ الفػػرد واجملتم ػ وص ػػانع الق ػرار .وتط ػػرح ه ػ الدراسػػة ؾبمرع ػػة م ػػن
االشكاالت منها :ما اؼبقصرد دبفهرـ مراكز الفكر؟ وكي تطررت؟ وما ه أمباطهػا ؟ مػاه اليػات تارَتهػا؟ مػا هػر واقػ
مراكز الفكر يف اقلي كرردستاف؟ ما حاجة اقلي كرردستاف ؼبثل ه اؼبراكز؟ ماه اؼبعرقات اليت تعرقل عملها؟
هرضية الدراسة:
تقرـ ه الدراسة على هرضبة مفادها ( اف مسانبة مراكز الفكر يف صن ورس السياسة العامػة تػدؿ علػى تراجػ
شخصانية السلطة وترشيد القرار السياس وترس قاعدة صن السياسة العامة).
منهجية الدراسة:
اف دراسة وربليل مرضرع كه ا وبتاج اىل استخداـ اكثر من منهج ل لك ولكػ نتعػرؼ علػى تػ ري نشػرء هػ
اؼبراكز وانراعها حسب بعديها الزماين واؼبكاين مت استخداـ اؼبنهج الت رىب كما اسػتعان الدراسػة دبػنهج التحليػل النظمػ
يف ربليل اؼبدخالت البيئية وـبرجات النظاـ السياس .
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هيكلية الدراسة:
لغرض دراسة علمية شاملة ؽب ا اؼبرضرع مت ترزي الدراسة اىل رالرة مطالب رئيسية:
اؼبطلب االوؿ  :مت مناقشة ؼبفهرـ مراكز الفكر وتطرر وانراع
اؼبطلب الثاين :مت زبصيص لبح الية ت رَت مراكز الفكر على صن السياسة العامة.
اؼبطلب الثال  :مت مناقشة واق مراكز الفكر يف اقلي كرردستاف.
المطلب االول :مفهوم مراكز الفكروتطوره:
اف االهتماـ االكاديب من حي الكتابة واؼبناقشة لدور مراكز الفكر يبػدو قريبػا علػى الػر مػن وجػرد هػ اؼبراكػز
من اكثر من قرف وخاصة يف الراليات الػمتحدة االمريكية الػيت تعػد مهػد ظهػرر وتطػرر هػ اؼبراكز بيػد اف مراكػز الفكػر مل
تلقػػى اهتمامػػا مػػن قبػػل البػػاحثُت ال سػػيما بالػػدوؿ العربيػػة هػػيف اغبػػدي بػػدأ عػػن انبيػػة وضػػرورة مراكػػز الفكػػر مت خرا وهنػػا
تقتض الضرورة األهتماـ هب اؼبراكز من حي اهداهها وسبريلها و َتها من القضايا من خالؿ ما ي يت:
اوال:اؼبعٌت اللغرى واالصطالحى:
تػًتج عبػارة  think-tanksإىل اللغػػة العربيػة بصػرر ـبتلفػػة ههنػاؾ مػػن يًتصبهػا إىل (مراكػز التفكَت) وهنػػاؾ مػن يًتصبهػػا
إىل (بنرؾ الفكر -أو -بنرؾ التفكَت) ولكن يف الغالب يسػتخدـ تعبػَت (مراكػز األحبػاث والدراسػات) ل شػارة إىل (think-
 )tanksوذلػػك الف معظ ػ اؼبؤسسػػات أو اؼبراكػػز الػػيت تق ػ رب ػ القطػػاع اؼب ػ كرر التعػػرؼ نفسػػها يف ورػػائ تعري ػ اؽبريػػة
ال اتية .وحىت يف اللغة االنكليزية حىت األربعينيات من القرف العشرين ه ف أ لبية
( )think tanksعرهرا باس اؼبؤسسات أو مراكز الدراسات واألحبػاث ولكػن أرنػاء اغبػرب العاؼبيػة الثانيػة اسػتخدم
عبارة ( ) brainbuxesأو(صنادي الدماغ أو اؼب ) يف اللغة العاؼبية يف الراليات اؼبتحدة ل شارة
إىل( ) think-tanksويف زمن اغبرب استخدـ ( )brainbuxesيف اللغة العامية األمريكية لالشػارة إىل (الغػرؼ الػيت نػاق
هيها اإلسًتاتيجيرف التخطيط اغبرب ((.)1
ويرج أوؿ استخداـ مدوف لعبارة(  ) think tanksإىل اػبمسينيات والسػبعينيات إذمت إسػتخداـ هػ العبػارة بشػكل

عاـ ل شارة إىل مؤسسة راند واىل اجملمرعات األخرى اليت ساعدت القرات اؼبسلحة(.)2
يف الرق ػ ال ػراهن تسػػتخدـ العبػػارة بدرجػػة كبػػَتة ل شػػارة إىل مؤسسػػات إعطػػاء النص ػ وب ػ لك هػػيف عبػػارة (مراكػػز
األحباث والدراسات أو صنادي الفكر أومراكز التفكَت) يشَت إىل ش ء واحد معروؼ يف اللغة االنكليزية بػػ() think tanks
وقد نستخدمها كلها بدوف سبييز يف ه ا البح الف يف األدبيات اؼبكتربة واؼبتعلقة هبػ اؼبؤسسػات نػ كرها ب ظبػاء ـبتلفػة
(See: Andrew Rich: Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise (Cambridge: Cambridge University Press, )1
2004)p6.

( )2انظر :د .عبدالعزيز بن عثماف بن صقر :االحباث والدراسات العربية :الراق واؼب مرؿ ؾبلة اآلراء الصادر عن مركز اػبليج لالحباث
ع 95ا سطس  2112ص . 5
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وذلك الف هػ اؼبؤسسػات بنفسػها تتراجػد ب ظبػاء وتعريفػات ـبتلفػة يف بعػأل األحيػاف تطلػ علػى نفسػها اسػ (مؤسسػة
 )foundationأو (معهػػد  )instituteأو(بالصػػندوؽ  )fundأو (الرقػ .)endowmentولكػػن يف النهايػػة تقػ كػػل هػ اؼبنظمػػات
رب ػ قطػػاع واحػػد يف السػػاحة السياسػػية واالجتماعيػػة يف الراليػػات اؼبتحػػدة وهػػر ذو نفػػرذ ويتم ػ بػػدور أسػػاس يف عمليػػة
صن القرار براشنطن(.)1
رانيا:تعري مراكز الفكروتطررها:
غبد اآلف اليرجد تعري عػاـ وشػامل (جػام ومػان ) ؽبػ اؼبؤسسػات وتكمػن صػعربة إهبػاد تعريػ كهػ ا -كمػا
قلنا سابقا -إىل إف معظ اؼبؤسسات واؼبراكػز الػيت تقػ ربػ قطػاع مراكػز التفكػَت التعػرب عػن نفسػها كثينػك تػانكس يف
ور ػػائ تعري ػ اؽبري ػػة ال اتي ػػة وإمب ػػا تعل ػػن ع ػػن نفس ػػهاكمنظمات َتحكرمي ػػة()NGOأومنظم ػػات َترحبي ػػة(
 )organizationوه ػ ا بال ػ ات يع ػػد اح ػػد التعريف ػػات التنظيمي ػػة اؼبع ػػًتؼ هب ػػا يف الق ػػانرف األمريك ػ  .عل ػػى ال ػػر م ػػن ه ػ
اإلشػكالية خبصػػرص هريػػة هػ اؼبراكػػز هنػػاؾ عػدة تعريفػػات ؽبػ اؼبراكػػز لعػػل مػػن بينهػػا تعريػ يؤكػػد با ػػا(أي منظمػػة تقػػرـ
ب نشطة حبثية سياسية رب مظلة تثقي وتنرير اجملتم اؼبدين بشكل عاـ وتقدمي النصػيحة لصػناع القػرار بشػكل خػاص)
non.Profit

ويف تعري ػ رخػػر ّتعػػد مراكػػز الفكػػر ب ػػا (تلػػك اعبماعػػات أو اؼبعاهػػد اؼبنظمػػة هبػػدؼ إج ػراء حب ػرث مركػػزة ومكثفػػة وتقػػدـ
اغبل ػػرؿ واؼبقًتح ػػات للمش ػػاكل بص ػػررة عام ػػة وخاص ػػة يف اجمل ػػاالت التكنرلرجي ػػة واالجتماعي ػػة والسياس ػػية واإلسػ ػًتاتيجية أو
مػػايتعل بالتسػػل ) يتضػ فبػػا تقػػدـ ب نػ اليرجػػد اخػػتالؼ أوتبػػاين كبػػَت بػػُت كػػل هػ التعريفػػات حػػرؿ مراكػػز الفكػػر وإمبػػا
كلهػػا تشػػًتؾ علػػى أن ػ مراكػػز الفكػػر عبػػارة عػػن منظمػػة أو مؤسسػػة أو معهػػد أوصباعػػة أو مركػػز ـبص ػ للقيػػاـ باألحبػػاث
والدراسات يف ؾباالت معينػة أو حػرؿ العديػد مػن القضػايا اؼبتنرعػة سػراء هبػدؼ نشػر الثقاهػة واؼبعرهػة العامػة أو خدمػة احػد
األطػ ػراؼ الرظبي ػػة (حكرمي ػػة) أو ػػَت الرظبي ػػة (اجملتمػ ػ بص ػػررة عامة) وتقػ ػدمي اؼبقًتح ػػات واغبل ػػرؿ ؼبش ػػاكل معين ػػة حبي ػ ػ
أصبح تلك اؼبراكز واحداً من اؼبرتكزات األساسية إلنتاج اؼبعرهة والتفكَت العػاـ يف الدولػة مػن خػالؿ النشػاطات العلميػة
اليت تقرـ هبا من األحباث واؼبؤسبرات واإلصدارات الدورية والكتب واؼبنشررات اليت تنشػرها إىل درجػة أصػبح مهمػة مراكػز
التفكػػَت ليسػ هقػػط تقػػدمي دراسػػات أكاديبيػػة ربليليػػة نقديػػة لكنػػة يتنػػاوؿ مشػػكلة معينػػة بصػػررة مباشػػرة ويقػػدـ للمختصػػُت
وصػانع القػرار يف الدولػة أو يف القطػاع اػبػاص بػدائل يبكػن أف ىبتػار أهضػلها أو قػد يقػدـ بػديالً واحػداً البػد مػن االعتمػاد

علي من قبل اعبهػة اؼبعنيػة وهنػاؾ يػزز دور وأنبيػة هػ اؼبراكػز  .وذبػدر االشػارة اىل اف هنػاؾ هػرؽ اسػاس بػُت مراكػز الفكػر
ومراكز البحرث والدراسات شكال لكنها زبتل عنها اية ومضمرنا وأف تقارب التسػميات وتشػاهب  .ال ترمػ مراكػز
البحػرث ( او االحبػاث ) اىل أبعػد مػن الغايػػات األكاديبيػة واغبيػاد اؼبرضػرع الصػرؼ مػػن حيػ اؼببػدأ أمػا مراكػز الفكػػر (
او التفكَت) هتستهدؼ ايات أسًتاتيجية ؿبددة من خالؿ سعيها اىل األلبراط يف صن القرار السياس (.)2
()1د .عبدالعزيز بن عثماف بن صقر مصدر سب ذكر
()2اميمة عبدالطي قراءة يف خرائط اؼبراكز الفكرية عن شبكة االنًتني على مرق :
http://www.alasr.ws/index.cfm?mettod=hom.con&contentID=5431
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أماب لنس ػػبة اىل نش ػػرء وتط ػػرر هػ ػ اؼبراك ػػز ىبتلػ ػ الب ػػاحثرف يف ربدي ػػد البداي ػػة التارىبي ػػة لت س ػػيس مراك ػػز األحب ػػاث
والدراسػػات ههنػػاؾ مػػن وبػػدد نشػ هتا األوىل يف عػػاـ  1831م ػ ت سػػيس اؼبعهػػد اؼبلك ػ للدراسػػات الدهاعيػػة يف بريطانيػػا
وهناؾ من يربط نش هتا بعاـ  1884م ت سيس اعبمعية الفابية الزيطانية اليت تعػٌت بدراسػة التغػَتات االجتماعيػة ر ػ أنػ
لػػيس شبػػة اتفػػاؽ حػػرؿ أوؿ مركػػز حبث ػ أسػػس بالراليػػات اؼبتحػػدة لكػػن هنػػاؾ شػػب إصبػػاع علػػى أن ػ كان ػ هنػػاؾ مرجػػات
شهدت مبرا وصعردا يف هًتات زمنيػة متفاوتػة( .)1وشبػة اتفػاؽ أيضػا علػى تعريػ تلػك اؼبراكػز ب ػا كيانػات ذات ترجػ حبثػ
وال هتدؼ لتحقي الػرب كمػا وأنػ ليسػ لػديها أيػة انتمػاءات حزبيػة وإف كػاف هػ ا ال ينفػ كر ػا ذات خلفيػة أيدلرجيػة
هدهها األوؿ فبارسة الت رَت عل الرأي العاـ والسياسات العامة.يقس إبلسرف ه اؼبراكز حسب نشػ هتا إىل أربعػة أجيػاؿ

أساسية(:)2
اعبيػػل األوؿ  :مػػن مراكػػز الفكػػر ظػػل حريصػػا علػ أف ينػ ى بنفسػ عػػن األكبػراط يف العمليػػة السياسػػية أل ػػا أرادت
االحتفاظ دبساهة مابينها وبػُت السياسػيُت األمػريكيُت حػىت ربػاه علػى اسػتقالؽبا وحيادهػا األكػاديب وهػر أمػر كمػا سػنرى
الحقا أصب َت ذي معٍت بالنسبة ؼبراكز الفكر اؼبعاصرة.
اعبيل الثاين نش بعد اغبرب العاؼبية الثانية وذلك بعد بزوغ الراليات اؼبتحدة كقرة منتصرة ه صبح اغباجػة ملحػة
أكثػػر بالنسػػبة لصػػان الق ػرارات للحصػػرؿ عل ػ خػزات مراكػػز الفكػػر مػػن أجػػل الت سػػيس لسياسػػات جديػػدة ل مػػن القػػرم
والسياسات األمنية  .يف ماير 1948أت مؤسسة راند إىل الرجرد ومل تكن راند مثػل سػابقتها مػن مراكػز الفكػر ذلػك أف
نش هتا دشن عبيل جديد من مراكز الفكر اليت لقبها إبلسػرف بػػ(مقاوي اغبكرمػات) ههػ معهػد ألحبػاث السياسػات يبػرؿ
مػػن قبػػل اغبكرمػػة الفيدراليػػة واؽبيئػػات اغبكرميػػة األخػػرى ألف أهػػدهها البحثيػػة تسػػع ؼبخاطبػػة اهتمامػػات ص ػػانع الق ػرار
وكان ػ نش ػ ة رانػػد قػػد أوح ػ بيقامػػة عػػدد أخػػر مػػن مراكػػز الفكػػر عل ػ شػػاكلتها مثػػل معهػػد هدسػػرف ال ػ ي أسػػس عػػاـ
. 1961
أمااعبيل الثال ه ه مايبيز أنػ علػ العكػس مػن اعبيػل األوؿ الػ ي مل ينخػرط يف أيػة أنشػطة سياسػية هػيف مراكػز
الفكػػر اؼبنتميػػة ؽب ػ ا اعبيػػل مثػػل مركػػز الدراسػػات السياسػػية واإلس ػًتاتيجية ( )1962وهَتتػػدج هاونديشػػن ( )1973ومعهػػد
كػػاطر ( )1977أصػػب يتحػػُت الفرصػػة ؼبمارسػػة نفػػرذ عل ػ اذبػػا وؿبتػػرى السياسػػة اػبارجيػػة األمريكيػػة  .وم ػ تزايػػد عػػدد
مراكز الفكر بل وتطػررت صػناعة مراكػز الفكػر ذاهتػا أدى إىل خلػ عالقػة أهػ مالضبهػا هػر التناهسػية بػل أف شبػة تزايػد يف
إدراؾ بعأل القائمُت عل ه اؼبراكز على ضرورة االستيالء عل انتبا الرأي العاـ وعل عقرؿ صانع السياسات .
()1نيل كماؿ األمَت دور اؼبراكز البحثية يف تشكيل الرأي العاـ جب منشرر على اؼبرق االليكًتوين
()2دونالد ابلسرف هل هناؾ انبية للمؤسسات البحثية؟ مركز االمارات للدراسات والبحرث االسًتاتيجية ابرظيب  2117ص_36
.37
www.iugaza.edu.ps.
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مث هنػػاؾ اعبيػػل الراب ػ واألخػػَت مػػن اؼبراكػػز وه ػ الػػيت يصػػنفها إبلسػػرف عل ػ أ ػػا اؼبعاهػػد الػػيت تؤسػػس لتخليػػد اإلرث
السياسػ لشخصػػية مامثػػل معهػػد كػػارتر ب طالنطػػا ومعهػػد نيكسػػرف للحػػرب والسػػالـ براشػػنطن ومعهػػد جػػيمس بيكػػر (.)1
وبصرؼ النظر عن البداية التارىبية لنشػرء هػ اؼبراكػز ه نػ مػ مطلػ القػرف العشػرين اؼباضػ تصػاعدت حركػة ت سيسػها
هفػ الراليػػات اؼبتحػػدة مت ت سػػيس معهػػد كػػارنيج للسػػالـ الػػدوي عػػاـ  1911مث معهػػد بروكينغػػز عػػاـ  1916ومعهػػد
هػػرهر عػػاـ  1918واؼبكتػػب الػػرطٍت ألحبػػاث االقتصػػاد عػػاـ  1921ومعهػػد ػػالرب عػػاـ  1921ومؤسسػػة رانػػد عػػاـ
 1945ب شػراؼ القػرات اعبريػػة األمريكيػػة .أمػػا يف بريطانيػػا هػػت ت سػػيس اؼبعهػػد اؼبلكػ للشػػؤوف الدوليػػة عػػاـ  1921ويف
هرنسػػا مت ت سػػيس اؼبعهػػد الفرنسػ للعالقػػات الدوليػػة ويف أؼبانيػػا مت ت سػػيس األكاديبيػػة األؼبانيػػة للسػػالـ عػػاـ  .1931وقػػد
استمرت حركة ت سيس ه اؼبراكز بالتصاعد حػىت وصػل ذروهتػا يف عػاـ  1996دبعػدؿ  151مركػز مت ت سيسػها سػنريا
ويف عاـ  2111بين إحصائية أمريكية ؼبراكز األحباث والدراسات أف عددها وصػل إىل  6481مركػزا منهػا هقػط  %5يف
الشػػرؽ األوسػػط ورػػاؿ أهريقيػػا وت ػ يت يف اؼبرتبػػة األوىل مػػن حي ػ األنبيػػة والت ػ رَت يف عمليػػة صػػن الق ػرار السياس ػ مراكػػز
األحباث األمريكية (هاؼبراكز الثالث األوىل عاؼبيا تعرد للراليات اؼبتحدة وه حسػب الًتتيػب  :معهػد بروكينغػز ومؤسسػة
كػػارنيج للسػػالـ الػػدوي وؾبلػػس العالقػػات اػبارجيػػة) تليهػػا بريطانيػػا والصػػُت مث أؼبانيػػا وسريس ػرا والػػدمبارؾ وروسػػيا
ودوؿ أوربا الشرقية و تركيا واسًتاليا أما دور مراكز األحباث والدراسات يف الشرؽ األوسط همحػدود ( .)2إف هػ ا التنػام
والتط ػػرر اؽبائ ػػل يف ؼبراك ػػز األحب ػػاث ي ػػدؿ عل ػػى أ ػػا مؤسس ػػات أص ػػيلة ومهم ػػة يف بن ػػاء اغبض ػػارة اإلنس ػػانية يف اغباض ػػر
واؼبستقبل .وإ ّف االنتشار اؼبتسارع يف خريطة مراكز األحباث يف العامل قد تعاظ بعػد األحػداث الػيت طػرأت علػى العالقػات
الدولي ػػة م ػػن ا ي ػػار القطبي ػػة الثنائي ػػة وظه ػػرر العرؼب ػػة والتغ ػػَت الػ ػ ي ط ػ ػرأ عل ػػى تل ػػك البل ػػداف وعل ػػى األوض ػػاع السياس ػػة
واالقتصػػادية واألكاديبيػػة واألمنيػػة هيهػػا والتحػػديات الػػيت بات ػ تراجههػػا .وهػػر مػػا اسػػتدعى اغباجػػة إىل مزيػػد مػػن اؼبراكػػز
البحثيػػة ؼبراكبػػة متطلبػػات العرؼبة السػػيّما بسػػبب تػ رَت النظػػاـ العػػاؼب اعبديػػد خاصػػة يف كػػل مػػن الراليػػات اؼبتحػػدة وأوروبػػا
اللّتُت يرجد هيهما أكز عدد ؼبراكز األحباث والدراسات على مسترى العامل.

رالثا:انراع مراكز الفكر :يبكن التمييز بُت مراكز الفكر من خالؿ رالرة معايَت وه (:)3
 .1معيار التمريل
ووهقا ؽب ا اؼبعيار تنقس اؼبراكز على:
مراكز حبثية حكرمية مثل معهد البنك الدوي ومعهد دائرة حبرث الكرنغرس يف الراليات اؼبتحدة والػدوائر اؼبلكيػةاؼبتحدة لدراسات األمن والدهاع يف بريطانيا و  security studies policyالتاب لالرباد األوريب و َتها.
()1دوناد ابلسرف مصدر سب ذكر ص 51ػ .52
( )2سام اػبزندار وطارؽ االسعد دور مراكز الفكر والدراسات يف صن السياسات العامة حب
www.iugaza.edu.ps
()3سام اػبزندار وطارؽ االسعد مصدر سب ذكر .
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مراكز حبثية أكاديبية سراء كان تابعة عبامعات أو تعتمد علػى جػامعيُت يف عملهػا مثػل معهػد هػرهر التػاب عبامعػةسػػتانفررد ومركػػز التنميػػة الػػدوي ومركػػز بيلفػػَت للعلػػرـ والشػػؤوف الدوليػػة التابعػػاف عبامعػػة هارهػػارد ومركػػز الدراسػػات
والبحرث الدولية التاب عبامعة السرر برف.
مراكػػز حبثيػػة خاصػػة سػراء ارتبطػ بتقػػدمي النفػ العػػاـ أو تقػػدمي النفػ للجهػػات الػػيت أسسػػتها كالشػػركات مػػثال وهػكثَتة و متنرعة.
2ػ معيار االذبا السياس أو األيديرلرج
ووهقا ؽب ا اؼبعيار تنقس اؼبراكز على:
مراكز حبثية ليزاليةمراكز حبثية ؿباهظة (دينية قرمية اجتماعيةمراكز حبثية يساريةمراكز حبثية مستقلة هكريا3ػ رالثا  :معيار االستقاللية
ووهقا ؽب ا اؼبعيار تنقس اؼبراكز إىل:
مراكز حبثية مستقلةمراكز حبثية شب مستقلةمراكز حبثية جامعيةمراكػػز حبثيػػة حزبيػػة مثػػل مؤسسػػة هريػػدريك ايػػزت ومؤسسػػة كػػرنراد ادينػػاور يف أؼبانيػػا ومركػػز الدراسػػاتالسياسية يف هرنسا ومعهد اغبزب اؼبركزي (تَتانرها) يف الصُت.
مراكز حبثية حكرميةطبعا وذبدر االشارة اىل أف تقسي اؼبراكز وهقا ؽب اؼبعايَت الثالرػة ال ىبلػر مػن تػداخل بينهػا وكػل صػن مػن هػ
اؼبراكػػز سػػيتميز عػػن ػػَت مػػن حيػ درجػػة القػػرة والت ػ رَت والعالقػػة مػ صػػان الق ػرار وهضػػاء اغبريػػة الػػيت يتمت ػ هبػػا وطبيعػػة
الترازنػػات بػػُت مراكػػز القػػرى بينمػػا وبتػػاج صػػان القػرار إىل إدراؾ هػ القيػػرد بشػػكل مفصػػل وتقػػدمي الػػرىى والترصػػيات
اؼبناسبة لتجاوزها .اما يف الراليات اؼبتحدة االمريكية يقس الباحثرف اؼبراكز الفكرية اىل رالرة أنراع(:)1
النػػرع األوؿ :اعبامعػػات بػػال طػػالب (أي اؼبؤسسػػات تقػػدـ األحبػػاث األكاديبيػػة اؼبتخصصػػة يف القضػػايا السياسػػية)
ونش ػ ت ه ػ النرعيػػة يف بػػدايات ه ػ ا القرف ومنه ػا (ؾبلػػس العالقػػات اػبارجيػػة) ال ػ ي تطػػرر ليصػػب أبػػرز اؼبراكػػز الرظبيػػة
اؼبتخصصة يف العالقات اػبارجية وتصدر عن دورية مشهررة ه (شؤوف خارجية) وهػريهت بدراسػة اؼبشػكالت الػيت تقابػل
( )1باس اػبفاج ارر اؼبراكز الفكرية يف السياسة اػبارجية االمريكية ؾبلة اؼبستقبل العريب مركز دراسات الرحدة العربية بَتوت
العدد  369السنة الثانية والثالررف  2119ص .41
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اجملتمػ االمريكػ داخليػػا وخارجيػػا وتقػػدمي اغبلػػرؿ ؽبػػا وهنػػاؾ مؤسسػػات استشػػارية (وه ػ اؼبراكػػز الػػيت تقػػدـ حلػػرال علميػػة
وخط ػرات تنفي يػػة واسػػتثمارات متخصصػػة للتعامػػل م ػ اؼبشػػكالت السياسػػية الػػيت تعػػرض لػػالدارة االمريكية) نش ػ ت بعػػد
اغبرب العاؼبية.
النػرع الثػاين :مراكػػز الضػغط السياسػػية (وهػ اؼبراكػػز الفكريػة الػيت تسػػتخدـ الدراسػات والبحػػرث والرسػائل االخػػرى
كطػػرؽ ضػػغط مباشػػر عل ػى االدارة االمريكيػػة للت ػ رَت يف صػػناعة الق ػرار السياس ػ ) مثػػل مؤسسػػة ال ػًتاث و ومركػػز الدراسػػات
االسًتاجية والدولية
الن ػػرع الثال ػ  :مؤسس ػػات الضػػغط السياس ػ الفكري ػػة اػباصػػة بالش ػػرؽ االوس ػػط ومنه ػػا معه ػػد واش ػػنطن لسياس ػػات
الشػػرؽ االدا ال ػ ى انشػػىء يف عػػاـ  1985ليتبػػٌت الػػدهاع عػػن اؼبصػػاح السياسػػية االس ػرائيلية ودهع ػ قضػػايا واهتمامػػات
اسرائيل يف االدارة االمريكية كماظهر يف السنرات االخَتة ايضاً اؼبعهد اليهردي لشؤف األمن القرم .
المطلب الثاني :آلية تاثير مراكز الفكر على صنع السياسة العامة
ليس من السهل ربديد طبيعة الت رَت والدور ال ي سبارسػ مراكػز التفكػَت علػى عمليػة صػن السياسػة وأزبػاذ القػرار يف
الراليات اؼبتحدة االمريكية كما هر اغباؿ بالنسبة للعرامل والعناصر اؼبؤررة يف ه العمليػة وذلػك لغمػرض وعػدـ وضػرح
ه ػ ا الت ػ رَت أو قػػديكرف السػػبب هػػر الطبيعػػة الغامضػػة لعمليػػة صػػن السياسػػة وتػػدخل هيهػػا ص ػراعات كثػػَتة بػػُت مصػػاح
صباعػػات الضػػغط والشػػركات وسبػػر العمليػػة عػػز حلقػػات متعػػددة منهػػا السػػلطات التش ػريعية والتنفي يػػة وك ػ لك اؼبؤسسػػات
َت الرظبية السيما تبلرر االهكار داخل االحزاب السياسية وربريلها اىل برامج وسياسات حكرمية(.)1
اغبقيقة أف مراكز الفكر ه جزء من البيئػة اغباضػنة الػيت تعػي هيهػا ههػ اؼبراكػز اليبكػن اف تنمػر اف مل تتػراهر
ؽب ػػا االجػ ػراء اؼبالئم ػػة هض ػػال ع ػػن زبص ػػي اؼبالي ػػة والتمري ػػل اؼب ػػاي واس ػػتقالليتها يف ربدي ػػد اؼبش ػػكلة واقػ ػًتاح الترص ػػيات
واؼبقًتحات الدقيقة واؼبرضرعية .اذا ننظر اىل ه اؼبراكز يف الراليات اؼبتحدة االمريكيػة قبػد أف هػ اؼبراكػز أهػ مصػدر
من مصادر اؼبعلرمات والتحليالت والفكر واؼبعرهة من خالؿ األحباث والدراسػات تػؤرر علػى اجملتمػ والدولػة بشػكل عػاـ
وبصرر ـبتلفة مباشرة و َت مباشرة وهناؾ قد كبتاج إىل حبػرث حػرؿ الثقاهػة والسياسػة ودور اؼبثقػ يف السػلطة السياسػية
يف الراليات اؼبتحدة األمريكية (اذبه الدولة األمريكية من بداية تكرينهػا إىل االسػتعانة بػاػبزات البشػرية اؼبترجػدة خػارج
اطر الدولة الرظبية إذ إف قياـ القطاع اػباص بتحمل مسؤوليات التنميػة والتصػني والبحػ العلمػ بشػكل رئػيس يسػتحرذ
علػػى معظػ اػبػزات واؼبعػػارؼ اؼبسػػتجدة يف اجملتمػ ) ( .)2وسبػػارس هػ اؼبراكػػز دورا مهمػػا يف االنتخابػػات الرئاسػػية هضػػال
علػػى انتخابػػات ؾبلػػس الشػػيرخ والن ػراب اال اف دورهػػا يف االنتخابػػات الرئاسػػية أخطػػر واليسػػتطي رئػػيس امريكػػى االف أو

()1مراكز التفكَت حلقة اساسية يف صن السياسة اػبارجية االمريكية ؾبلة العرب األسبرعى السب  2119/2/21على مرق
www.alarab.co.uk.previous

()2د.ؿبمد عبدالعزيز ربي صن السياسة األمريكية والعرب منشررات دار الكرمل األردف  1999ص . 117
( ) 83
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مسػػتقبال الرصػػرؿ اىل مقعػػد الرئاسػػة دوف مسػػاعدة هػ اؼبراكػػز الػػيت كػػاف ؽبػػا دور بػػارز وملحػػرظ يف وصػػرؿ الػرئيس كلينتػػرف
اىل السلطة على الر من تفرؽ الرئيس الساب برش علي من ناحية اػبزة والت ري السياسيُت (.)1
وه ا يعٍت ب ف مؤسسات الدولة الرظبيػة تعتمػد علػى اجملتمػ بالدرجػة األساسػية يف كاهػة اجملػاالت إذ إف اؼبؤسسػات
اػباصػػة قام ػ بتقػػدمي خػػدمات كثػػَتة للمؤسسػػات العامػػة مػػن خػػالؿ ره ػ مسػػترى الكفػػاءات وت هيػػل ك ػرادر متخصصػػة
لتػػدخل يف العمػػل اغبكػػرم ومل يترقػ األمػػر عنػػد هػ ا اغبػػد وإمبػػا أدى اتسػػاع ؾبػػاالت العمػػل وتعػػدد ال ػزامج اغبكرميػػة
وتنرعها إىل ده الدولة إىل االستعانة باؼبؤسسات اػباصة لتقيي الزامج وربليل السياسات وتقدمي اؼبقًتحات اؼبناسبة .
م األنتشار الراس لرسائل االتصاؿ واإلعالـ اؼبتنرعػة والتعبػَت عػن الػرأي كػل ذلػك أدى إىل سػهرلة انتشػار وتبػادؿ
اآلراء واألهك ػػار واؼبعلرم ػػات إذ أص ػػبح وس ػػائل اإلع ػػالـ أدوات إص ػػاؿ الفك ػػر واآلراء للمس ػػتفيدين م ػػن السياس ػػيُت
واؼبختصػػُت اآلخ ػرين وبالتػػاي أص ػػبح معاهػػد البح ػػرث ومراكػػز التفك ػػَت مراك ػػز إنت ػػاج هامػػة لص ػػناعة ونشػػر اعبديػػد م ػػن
األهكػػار ومصػػادر رئيسػػة لتزويػػد وسػػائل اإلعػػالـ باغبػػدي مػػن اآلراء واإلحصػػاءات والتحلػػيالت وب ػ لك أصػػب التفاعػػل
اؼبتراصل بُت مراكز التفكَت والبحػرث ووسػائل اإلعػالـ أهػ أدوات تشػكيل الػرأي العػاـ وأكثػر األطػراؼ قػدرة علػى مراقبػة
أعماؿ الدولة برج عاـ ومصدر معلرمات وخزة مل يعد باإلمكاف االستغناء عنها(.)2
تقرـ مراكز البحرث والتفكَت يف العادة باؼبشاركة يف صن السياسة العامة للدولة من خالؿ (إرسػاء األسػس الفكريػة
والفلسفية واالجتماعية واالقتصادية للزامج والسياسات الرئيسية) (.)3

اذ تػػؤدي دورا بػػارزا يف صػػن السياسػػات علػػى مسػػترى ايفلػ والقػػرم يف الراليػػات اؼبتحػػدة االمريكيػػة مػػن خػػالؿ
تقػدمي حبػرث السياسػة العامػة والتحلػيالت اؼبتعلقػة هبػا بشػكل مسػتقل عػن اغبكرمػة او االحػزاب السياسػية وتػتلخ تلػػك
الرظيفة بتمكُت صناع القرار من هه القضايا ذات االهتمػاـ ايفلػ والػدوي ومػن مث ازبػاذ القػرارات الصػائبة بصػددها(.)4
قد السبثل مراكز التفكَت رأي األ لبية ولكنها تعمل بكل جهػدها وربػاوؿ باسػتمرار (إعػادة تشػكيل رأي األ لبيػة دبػا يتفػ

م ػ وجهػػة نظرهػػا وههمهػػا ال ػ ايت ؼبصػػاح أمريكػػا الرطنيػػة أو مايعػػد (مصػػاح وطنيػػة) (.)5وبصػػررة عامػػة يعػػد إنشػػاء مراكػػز
التفكػػَت واألحبػػاث ؿباولػػة مػػن قبػػل قطاعػػات الشػػعب النشػػطة والراعيػػة واؼبثقفػػة (النخبػػة) بضػػرورة وأنبيػػة اؼبشػػاركة يف صػػن
السياسػػة العامػػة للدولػػة بعيػػدا عػػن اطػػر حكرمية وتعػػد مراكػػز التفكػػَت مػػن جهػػة أخػػرى وسػػيلة لقيػػاـ القػػرى اؼبسػػيطرة علػػى
اجملتم ػ بييص ػػاؿ خزهت ػػا ووجه ػػات نظره ػػا وحكمته ػػا لص ػػانع الق ػرار السياس ػ م ػػن ناحي ػػة وإلباس ػػها هلس ػػفتها االجتماعي ػػة

()1اؼبصدر نفس ص.51
()2د.ؿبمد عبدالعزيز مصدر سب ذكر ص.51
( )3د .ؿبمد ربي مصدر سب ذكر ص.54
(McGann, think tanks and policy advice in the unitedstates: academics, advisors and advocates, taylor and )4
francis , u.s.a, p.p 7-8.

( )5دور مراكز التفكَت ومراكز األحباث ( )think tanksيف صن السياسة األمريكية مصدر سب ذكر .
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واالقتصادية والسياسية لباساً علمياً وإعطاءها الشرعية واؼبصداقية من ناحية أخػرى(.)1وأيضػا تعػد مراكػز التفكػَت برجػ عػاـ
دبثابػػة ـبػػازف لتزويػػد اغبكرمػػة بػػاآلراء اعبديػػدة والتحلػػيالت األكاديبيػػة والكفػػاءات اؼبؤهلػػة لتسػػل مهػػاـ اإلدارة يف اغبكرمػػة
(.)2
من اعبدير بال كر إف الكثَت من رواد قطػاع الثينػك تػ نكس علػى عالقػة وطيػدة بالسياسػيُت األمػريكيُت أو بػاألخرى
بالسياسة بصررة عامة يف الراليات اؼبتحدة أما ه أنفسػه صػناع القػرار والسياسػة السػابقُت أو يصػبحرف صػناع السياسػة
يف اؼبسػػتقبل ألن ػ رب ػػت تقاليػػد السياسػػة األمريكيػػة قيػػاـ كػػل رئػػيس جديػػد بتعيػػُت ح ػراي ( )4111شػػخ يف مناصػػب
سياسية وإدارية وقضائية هامة من بينه ( )611شخ كػرزراء ومستشػارين ونػراب الػرزراء ومسػاعدي الػرزراء ومػرظف
البي ػ األبػػيأل وح ػراي ( )1111شػػخ كسػػفراء وقضػػاة وح ػراي ( )2211شػػخ كمستشػػارين وأعضػػاء يف اللجػػاف
اؼبختلفػػة الػػيت يػػت تشػػكيلها ؼبتابعػػة قضػػايا ـبتلفػػة وهامػػة ( .)3ويف العػػادة ت ػ يت البيػػة هػػؤالء مػػن مراكػػز التفكػػَت واألحبػػاث
ومكاتب ايفامػاة االستشػارية اػباصػة اؼبتراجػدة يف العاصػمة واشػنطن وبػاحتالؿ الطػاق اعبديػد للمناصػب اغبكرميػة اؽبامػة
تقػػرـ البيػػة أعضػػاء الطػػاق القػػدمي بشػػغل معظ ػ الرظػػائ الػػيت تص ػػب شػػا رة يف ذلػػك اؼبراكػػز واؼبكاتػػب وه ػ العمليػػة
(التبػػادؿ للمراكػػز واألدوار) تسػػتمر يف هػ الدراسػػة مت االشػػارة إىل بعػػأل النمػػاذج مػػن هػ الظػػاهرة ونػػررد بعػػأل النمػػاذج
األخػػرى (ادوارد ووكػػر) ال ػرئيس اغبػػاي ؼبعهػػد الشػػرؽ األوسػػط هػػر مسػػاعد وزيػػر خارجيػػة وسػػفَت أمريك ػ سػػاب (مػػارتن
انػػديك) مػػدير مركػػز اغبسػػابات لدراسػػات الشػػرؽ األوسػػط دبعهػػد بروكينػػز عمػػل مسػػاعداً لػػرزير اػبارجيػػة وسػػفَتاً سػػابقاً يف

إس ػرائيل (كين برليػػك) مػػدير البح ػػرث بػػنفس اؼبركػػز هه ػػر م ػػدير سػػاب لرحػػدة ش ػػؤوف اػبل ػػيج دبجل ػػس األمػػن الق ػػرم و
(ريتش ػػارد ه ػػاس) ال ػ ي ت ػراس س ػػابقاً قس ػ زبط ػػيط السياس ػػات باػبارجي ػػة األمريكي ػػة ه ػػر ال ػرئيس اغب ػػاي جملل ػػس العالق ػػات
اػبارجيػػة و(ديػػنس روس)احػػد اؼبستشػػارين األساسػػيُت إلدارة الػرئيس بػػل كلينتػػرف يعمػػل اآلف كمػػدير ؼبعهػػد واشػػنطن لشػػؤوف
الشػػرؽ األدا و (مػػادلُت اولزاي ػ )وزيرة اػبارجيػػة السػػابقة يف عهػػد كلينتػػرف تعمػػل اآلف يف()NDIاؼبمرلػػة مػػن وزارة اػبارجيػػة

(.)4

وب ػ لك نػػدرؾ برضػػرح مػػدى التقػػارب بػػُت البػػاحثُت والدراسػػُت يف ه ػ اؼبراكػػز وعمليػػات صػػناعة السياسػػة وازبػػاذ
الق ػ ػ ػرارات األمريكيػ ػ ػػة وصػ ػ ػػناعاهتا  .إذف تقػ ػ ػػدـ مؤسسػ ػ ػػات الفكػ ػ ػػر وال ػ ػ ػراا اغبالية خاصػ ػ ػػةمن منظػ ػ ػػرر صػ ػ ػػانعى السياسػ ػ ػػة
األمريكيػػة طبس هؤائػػد رئيسػػية ويبكػػن ت رَتهػػا االكزكمػػا يتناسػػب م ػ اظبهػػا ترليػػد أهكػػار وخيػػارات مبتكػػرة يف السياسػػة
()1دور مراكز التفكَت ومراكز األحباث ( )think tanksيف صن السياسة األمريكية.
()2ريتشارد هاس مؤسسات الفكر وا لرأي وسياسة الراليات اؼبتحدة اػبارجية :وجهة نظر احد صناع السياسة اجندة السياسة اػبارجية
اليت تصدرها وزارة اػبارجية األمريكية نرهمز 2112على الرابطة
www.Usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpa/hass.htm

()3عمر عبدالعاط مؤسسات الفكر والرأي ( )Think Tanksوالسياسية اػبارجية األمريكية
على.مرق http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=10577:
http://www.annabaa.org/nbanews/48/063.htm

( )4هيئة االحباث القرمية مركز دراسات اسًتاتيجية( )1تشرين االوؿ  2118سرريا دمش ص .28
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اػبارجية وتسعى مراكز البح والرأي اي ترليد أهكار جديدة تبػدؿ الطريقػة الػيت ينظػر هبػا صػانعر السياسػة اػبارجيػة اىل
العامل ويستجيبرف ل ومن اؼبمكن أف تػؤدي هػ األهكػار اعبديػدة اي تغيػَت يف اؼبصػاح القرميػة األمريكيػة وههمهػا والتػ رَت
يف ترتيب األولريات وترهر خرائط للعمل وحشػد التحالفػات السياسػية والبَتوقراطيػة وتشػكيل ضبػالت االنتخابػات الرئاسػية
( .)1وسبث ػ ػل ه ػ ػًتات انتق ػػاؿ اغبك ػ ػ مناس ػػبات مثالي ػػة لرس ػ ػ ب ػ ػرامج عم ػػل السياس ػػة اػبارجي ػػة حي ػ ػ يطل ػػب اؼبرش ػػحرف اىل
االنتخاب ػػات اؼبش ػػررة م ػػن ع ػػدد كب ػػَت م ػػن اؼبثقف ػػُت م ػػن أج ػػل ربدي ػػد اؼبراق ػ السياس ػػية ح ػػرؿ ع ػػدد م ػػن القض ػػايا الداخلي ػػة
واػبارجيػػة ويتبػػادؿ اؼبرشػػحرف اىل الرئاسػػة األهكػػار مػ اػبػزاء السياس ػيُت وىبتزو ػػا خػػالؿ مسػػار اغبمػػالت الرئاسػػية .وقػػد
كانػ أكثػر األمثلػة شػهرة علػى هػ ا ماحػدث بعػد انتخابػات عػاـ  1981عنػدما  Heritage Foundationتبنػ حكرمػة
رونالػػدو رهبػػاف مطبرعػػة مؤسسػػة هَتتػػيج عنرا ػػا "تفػػريأل للتغيػػَت " كزنػػامج عمػػل للحك وهنػػاؾ حالػػة رانيػػة أكثػػر حدارػػة
سبثل يف صدور تقرير سنة  1992أعد معهد االقتصاديات الدولية ومؤسسة
 Carnegie Endowment For International peaceكػارينج للسػالـ الػدوي يقػًتح إنشػاء ؾبلػس امػن اقػػتصادي
وقد وضع إدارة كلينترف اليت تسلم اغبك هيما بعػد هػ ا االقػًتاح مرضػ التنفيػ بينشػائها اجمللػس االقتصػادي (هػ ا
اعبهػاز مػازاؿ يعمػل اي يرمنػا هػ ا)  .وتػرهر بعػأل اؼبنعطفػات التارىبيػة اغباظبػة هرصػا اسػتثنائية إلدخػاؿ أهكػار جديػدة اىل
حقػػل السياسػػةاػبارجية األمريكيػػة هعل ػ سػػبيل اؼبثػػاؿ نشػػر يف ؾبلػػة ’ Foreign Affairsمقػػاال بعن ػراف " أسػػباب التصػػرهات
السػػرهيتية " يف ؾبلت ػ وقػػد سػػاعد ه ػ ا اؼبقػػاؿ ال ػ ي كتبػػة الدبلرماس ػ األمريك ػ " Foreign Affairsجػػررج كينػػاف" يف إقامػػة
األسس الفكرية لسياسة االحتراء اليت اتبعتها الراليات اؼبتحدة األمريكية م االرباد السرهييت وك لك مقػاؿ هينتجتػرف عػن
صػػداـ اغبضػػارات الػ ي نشػػر يف نفػػس اجمللػػة يف عػػاـ  1993والػ ي كػػاف دبثابػػة مسػػانبة اشػػتمل علػ بػ ور تطػػرر قابلػػة
للنمر يف النقاش الدائر حرؿ السياسة اػبارجيػة هيمػا بعػد اغبػرب البػاردة هضػال عػن الدراسػات الػيت قػاـ هبػا مركػز الدراسػات
االس ػًتاتيجية ومعهػػد هَتتػػيج وبروكنجػػز من ػ القػػرف العش ػرين الػػيت أسػػهم صبيعهػػا يف النقػػاش الػػدائر حػػرؿ االس ػًتاتيجيات
اؼبناسبة واؼبنظمات اؼبالئمة ؼبراجهة التهديد اإلرهايب يف الداخل واػبارج بعد أحداث اؽبػرؿ العظػي الػيت أصػاب الراليػات
اؼبتحدة األمريكية يف اغبػادي عشػر مػن سػبتمز  .)2( 2111نسػطي فبػا تقػدـ اف أهػ اليػات عمػل مؤسسػات الفكػر الػيت
تنشر اهكارها وتؤرر على صان القرار ه نشر مقاالت الراي واصدار الكتب واجملالت والدراسات والتقارير العلميػة دوريػة
والتحاليل عز القنرات االعالمية كما تستعُت عباف الكرقبرس االمريك خبزائها وعقد اؼبؤسبرات.
المطلب الثالث  :مراكز الفكر في اقليم كوردستان

مراكز األحباث والدراسات قبل أف تكرف إنتاجا رقاهياً ومعرهياً ه منجز حضاري متميز هه اؼبػررة الػيت تعكػس
اهتمػػاـ األم ػ باؼبعرهػػة واستش ػراؼ رهػػاؽ اؼبسػػتقبل وه ػ اؼبنظػػرر العلم ػ واؼبعػػريف كمػػا تعكػػس ترج ػ األم ػ يف حف ػ ترارهػػا
( )1هيئة االحباث القرمية مركز دراسات اسًتاتيجية مصدر سب ذكر ص.29
( )2هيئة الباحثُت ص .31
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ومنجزاهتػػا اؼبعرهيػػة واغبضػػارية .ألف حف ػ اؼبنجػػز الفكػػري والسياس ػ واالجتمػػاع والعلم ػ جملتم ػ مػػا هػػر فبارسػػة واعيػػة
ب ػػالتحرالت والتط ػػررات ال ػػيت ربص ػػل يف اجملتم ػ وعملي ػػا ه ػ دبثاب ػػة اؼبخ ػػزف والرع ػػاء ل ػ اكرة الت ػػاري اإلنس ػػاين يف أبع ػػاد
اؼبختلفة وعلى حسب اهتماـ واختصاص مراكز البح والدراسة.
اوال :واق مراكز الفكر يف اقلي كرردستاف
رانيا  :عرامل ضع مراكز الفكر يف اقلي كرردستاف
الفرع االوؿ :واق مراكز الفكر يف أ قلي كرردستاف
سػػنتاوؿ يف هػ ا اؼبطلػػب أرػػر مراكػػز الدراسػػات السياسػػية واالس ػًتاتيجية أقلػػي كرردسػػتاف الرظبيػػة وشػػب الرظبيػػة يف
صػػناعة الق ػرار السياس ػ تقس ػ اؼبراكػػز الفكريػػة علػػى رالرػػة ان ػراع  :اؼبراكػػز اغبكرميػػة و ػػَت اغبكرميػػة( تابعػػة ؼبنظمػػات
اجملتمػ اؼبػػدين) ومراكػػز حزبيػػة تابعػػة لالحػزاب السياسػػية .يف عػػاـ  2113وخصرصػػا بعػػد سػػقرط نظػػاـ صػػداـ حسػػُت
شهدنا يف االقلي مبرا و اتساعا يف دور وعػدد مراكػز الدراسػات والحظنػا مػا يشػب االزدحػاـ يف عػدد االنشػطة واؼبػؤسبرات
والدراسػػات واالصػػدارات الػػيت خرج ػ عػػن ه ػ اؼبراكػػز والػػيت المس ػ حياتنػػا العامػػة بش ػػكل ملحػػرظ وشػػكل ه ػ
االنشطة حراكا رقاهيا وسياسيا اهبابيػا مل نعتػد عليػ مػن قبػل .وقػد كانػ هػ اغبػرارات واؼبػؤسبرات الػيت جػرت هرصػة ذهبيػة
وض ػػرورية ؼبس ػػَتة االص ػػالح السياسػ ػ ومناقش ػػة القض ػػايا العام ػػة والعام ػػل االهػ ػ واؼبس ػػاعد يف هػ ػ ا التط ػػرر واالنفت ػػاح ال ػػيت
حصل يف العراؽ عمرما واقلي كرردسػتاف بشػكل خػاص واصػدار بعػأل القػرانُت لتشػجي هػ ا النػرع مػن النشػاط وإف
ت سػػيس اؼبؤسسػػات البحثيػػة يف اقلػػي كرردس ػتاف يػػت مػػن خػػالؿ قػػانرف اؼبنظمػػات ػػَت اغبكرميػػة قػػانرف رق ػ ( )1لسػػنة
2111قػانرف اؼبنظمػػات ػَت اغبكرميػػة يف اقلػػي كرردسػتاف ػ العػراؽ( )1وقػػانرف اعبمعيػػات العلميػة رقػ  55لسػػنة 1981
اؼبعػػدؿ بالنسػػبة للمؤسسػػات ػػَت اغبكرميػػة والنظػػاـ رق ػ ( ) 1لسػػنة  1995والتعليمػػات اؼبلحقػػة ب ػ رق ػ  148لسػػنة
()2

 2112ورق ػ ػ  158لس ػ ػػنة  2115بالنس ػ ػػبة للمؤسس ػ ػػات البحثي ػ ػػة التابع ػ ػػة ل ػ ػػرزارة التعل ػ ػػي الع ػ ػػاي والبح ػ ػ العلم ػ ػ
واسػتحدث يف الػرزارة دبرجػب مػادة( 36ػ اوال) قػانرف رقػ ( )11لسػنة  2118قػانرف وزارة التعلػي العػاي والبحػ العلمػ
القلػي كرردسػتاف ػ العػراؽ تسػتحدث هيئػة باسػ (اؽبيئػة الكرردسػػتانية للدراسػات االسػًتاتيجية والبحػرث العلميػة) وزبػػت
باعػػداد اؼبشػػاري والدراسػػات االس ػًتاتيجية يف اجملػػاالت االجتماعيػػة واالقتصػػادية والسياسػػية والبحػػرث يف ؾبػػاالت الصػػناعة
والطاقػػة والبيئػػة والزراعػػة و َتهػػا (.)3أمػػا بالنسػػبة للمؤسسػػات التابعػػة للػػرزارات األخػػرى هػػاألمر مػػًتوؾ للض ػرابط والتعليمػػات
اؼبعمرؿ هبا يف كل وزارة.

()1قانرف رق ( )1لسنة 2111قانرف اؼبنظمات َت اغبكرمية يف اقلي كرردستاف ػ العراؽ.
()2قانرف رق ( )11لسنة  2118قانرف وزارة التعلي العاي والبح العلم القلي كرردستاف.
()3مادة( 36ػ اوال) قانرف رق ( )11لسنة  2118قانرف وزارة التعلي العاي والبح العلم القلي كرردستاف.
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لكن ما يالح على ه ا التنظي القانرين هر أنػ عػاجز وقاصػر عػن إدراؾ معػٌت ودور مراكػز األحبػاث كمػا تفهمهػا
ه ػ الدراسػػة وكمػػا معمػػرؿ هبػػا يف العػػامل اؼبتقػػدـ هقػػد تقػػدـ يف الطلػػب األوؿ عنػػد تعري ػ مراكػػز األحبػػاث القػػرؿ ب ػػا:
مؤسسات تقػرـ بالدراسػات والبحػرث اؼبرجهػة لصػانع القػرار والػيت تتضػمن ترجيهػات أو ترصػيات معينػة حػرؿ القضػايا
ايفليػػة والدوليػػة هبػػدؼ سبكػػُت صػػانع الق ػرار واؼب ػراطنُت لصػػيا ة سياسػػات حػػرؿ قضػػايا السياسػػة العامػػة أو أ ػػا  :ذبم ػ
وتنظػػي لنخبػػة متميػػزة ومتخصصػة مػػن البػػاحثُت تعكػ علػػى دراسػػة معمقػػة ومستفيضػػة لتقػػدـ استشػػارات أو سػػيناريرهات
مسػػتقبلية يبكػػن أف تسػػاعد أصػػحاب الق ػرارات يف تعػػديل أو رس ػ سياسػػته بنػػاء علػػى ه ػ اؼبقًتحػػات يف ؾبػػاالت ـبتلفػػة
.وت سيس مركز حبث وهقا ؽب ا القانرف ال يعطي خصرصية سبيز عن بقيػة اؼبنظمػات ػَت اغبكرميػة اؼبؤسسػة أل ػراض خَتيػة
أو رقاهية أو اجتماعية أو مهنية.
يف إقلػػي كرردسػػتاف هنػػاؾ عػػدد قليػػل مػػن مراكػػز الفكػػر* .والنعػػرؼ إف كانػ هاعلػػة أـ ال وال نعػػرؼ أيضػػا إف كانػ
هػ اؼبراكػػز تقػػرـ بتقػػرمي السياسػػات السػػابقة لتضػػعها يف إطارهػػا التػػارىب والسياسػ السػػلي أو تقػػرـ بتحديػػد اآلرػػار بعيػػدة
اؼبدى للسياسات اؼبتبعة ذبا األصدقاء واألعداء على حػد سػراء هيمػا يتعلػ دبصػاح إقلػي كرردسػتاف ومكانتهػا اإلقليميػة
اػباص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةً؟
سؤالنا بالتحديد هر هل ه اؼبراكز تقرـ بطػرح أهكػار ورراء جديػدة وتقػًتح سياسػات بديلػة خػالؿ اؼبػدة الػيت تسػب
مباش ػػرة انتق ػػاؿ الس ػػلطة م ػػن إدارة إىل أخ ػػرى أو بع ػػد ح ػػدوث حػ ػرادث إقليمي ػػة أو ب ػػروز ظػ ػراهر جدي ػػدة أو مس ػػتجدات
كقضايا اإلرهاب مثالً لك تكرف تلك األهكػار واؼبقًتحػات ربػ تصػرؼ صػانع القػرار السياسػ اعبػدد و هػل تقػرـ
بتزويػػد اإلدارات اؼبتتابعػػة واألجهػػزة اؼبختلفػػة بػػاػبزاء أو تقػػدـ اؼبشػػررة والنص ػ ألجهػػزة مؤسسػػات الدولػػة أحيان ػاً بنػػاءً علػػى
طلػػب تلػػك األجهػػزة وهػػل تفػػت دورات تدريبيػػة للجيػػل الصػػاعد مػػن القيػػادات الفكريػػة والسياسػػية ليكػػرف جػػاهزاً لتسػػل
اإلدارات السياسػػية العامػػة للدولػػة؟( .)1اؼبشػػكلة االساسػػية هػ اف صػػان القػرار يف اقلػػي كرردسػػتاف ينظػػر اي نفسػ هػػرؽ
اؼبشررة او اللجرء اىل االستشارة او دبعٌت اخرى اذا يرجد الرأي او الترصية من اؼبراكز البحثيػة اف صػان القػرار اليهػت

* اف قلػػة اؼبراكػػز هػػر دليػػل واضػ علػػى اسػػباب ضػػع وعػػدـ االهتمػػاـ بػػاؼبراكز الفكريػػة يف اقلػػي كرردسػػتاف مػػثال يف مدينػػة السػػليمانية
اليتجاوز عدد مراكز الدراسات بكل انراعهاعشرة مراكز ومن ابرزها(اؽبيئة الكرردستانية للدراسات االسًتاتيجية والبحرث العلمية
ومركز الكرردولرجى التابعػة للػرزارة التعلػي العػاي ومركػز الدراسػات القانرنيػة والسياسػية يف اعبامعػة السػليمانية ومركػز كرردسػتاف
للدراس ػػات االس ػًتاتيجية التابع ػػة لالرب ػػاد ال ػػرطٍت الكرردس ػػتاين ومرك ػػز الزه ػػاوي للدراس ػػات الفكري ػػة ) وؾبمرع ػػة م ػػن مراك ػػز تابع ػػة
ؼبنظمات اجملتم اؼبدين اليعتز اعماؽب ضمن عمل مراكز الفكر .
( )1د .ساماف سرراا مقاؿ منشرر على اؼبرق االلكًتوين
http://pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=25491
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بترصػػاهتا واليسػػم الػرأي اساسػػا هنػػاؾ ترجػ حقيقػ لتجاهػػل الػرأي العػػاـ وحػػىت باالستشػػارات الػػيت تقػػدـ مػػن االوسػػاط
الثقاهية او االكاديبية* .من هنا من الضروري البح عن اسباب ضع اؼبراكز الفكرية يف اقلي كرردستاف.
الفرع الثاين :اسباب ضع مراكز الفكر يف اقلي كرردستاف:
اذا كان الكثَت من دوؿ العامل يف الغػرب او الشػرؽ قػد اهتمػ ب نشػاء اؼبراكػز الفكريػة حيػ اليرجػد بلػد هاعػل
يف العػػامل اال وقػػد انشػ مركػزا هكريػػا أو معهػػداَ للدراسػػات والبحػػرث أال أف أقلػػي كرردسػػتاف مػ حاجتهػػا اؼباسػػة برجػػرد
هػ اؼبراكػػز يفتقػػر اىل مثػػل تلػػك اؼبراكػػز أو اؼبعاهػػد حيػ يعتمػػد صػػان القػرار يف رسػ سياسػػتها السياسػػية واالقتصػػادية
واالسػًتاجية واالمنيػػة علػػى رىى وتصػػررات اشػػخاص .لػ لك يتعػػُت علػػى الباحػ التعػػرؼ علػػى أهػ اؼبعرقػػات واؼبشػػكالت
اليت تؤرر على عدـ أالهتمػاـ هبػا او تفعيػل دور اؼبراكػز اؼبرجػردة يف أقلػي كرردسػتاف .وهنػا سػيت األشػارة اىل أبػرز مظػاهر
اػبلل او االسباب لضع اؼبراكز البحثية:
اوال :البيئػػة السياسػػية  :اف اؼبنػػاخ السياس ػ يف أقلػػي كرردسػػتاف ػػَت م ػرات للعمليػػة البحثيػػة بسػػبب يػػاب اغبريػػات
اغبقيقية واالهتقار اي الشفاهية يف التعامل م حرية تدواؿ اؼبعلرمات وأحتكار السلطة الػيت ذبعػل النظػاـ السياسػ نظػاـ
س ػػلطري وشخص ػػاين دب ػػا يكفػ ػ لتهم ػػي أي دور أستش ػػاري أو ترش ػػيدي ؼبراك ػػز الدراس ػػات أو الفك ػػر يف عملي ػػة رسػ ػ
السياسػػة وصػػنعها وال ترجػػد ر بػػة حقيقيػػة يف بنػػاء قاعػػدة حبثيػػة حقيقيػػة ومػػن مث الترجػػد أرادة سياسػػية لفعػػل ذلػػك
والسػػلطة السياسػػية ال تعػػًتؼ بػػدور ه ػ اؼبراكػػز يف صػػن قراراهتػػا الداخليػػة واػبارجيػػة .صػػحي هنػػاؾ مراكػػز الدراسػػات يف
هيكليػ ػػة األجهػ ػػزة التش ػ ػريعية والتنفي يػ ػػة ولكػ ػػن كػ ػػل االحػ ػػداث الػ ػػيت ذبػ ػػري يف اقلػ ػػي كرردس ػ ػػتاف ال دور ؽب ػ ػ اؼبراكػ ػػز يف
تقديبهاللمشررة أو ترشيدها للقرار لدى صان القرار .
رانياَ :التمريل :بسبب ضػع االنفػاؽ اغبكػرم والقطػاع اػبػاص علػى حػد سػراء يف االسػتثمار يف التعلػي والبحػ

العلم فبا ىبل مشكلة الستمراية ما يرجد يف اؼبراكز وانتاج االهكػار اعبديػدة ويكفػ للداللػة علػى حجػ هػ اؼبشػكلة
اف نعػػرؼ اف البلػػداف العربيػػة ؾبتمعػػة خص ػ  %1.3مػػن ناذبهػػا الػػرطٍت االصبػػاي للبح ػ والتطػػرير يف عػػاـ  2113وه ػ
نسبة متراضعة جداّ اذا قيس دبقدار ما زبصص الدوؿ اؼبتقدمة واليت تًتاوح بُت 1اىل  3باؼبئػة مػن النػاتج الػرطٍت االصبػاي

أو مػػا زبصصػ اسػرائيل والبالغػػة %4مػػن النػػاتج الػػرطٍت )1( .ومل ىبصػ ميزانيػػة خاصػػة يف اقلػػي كرردسػػتاف دبرجػػب ميزانيػػة
سنة  2113للمراكز البحثية او الفكرية)2(.اال يف وزارة التعلي العػاي وهػ نسػبة زبصػ العمػاؿ االداريػة  .حيػ تنظػر
اغبكرمات اىل ه ا النرع من االستثمار علػى انػ اسػتثمار هامشػ ونشػاط تػريف هبػري أنفػاؽ بعػأل االمػراؿ عليػ مػن أجػل
*واف قلػػة وصػػرؿ الكػرادر العلميػػة واشػػخاص مػػن التكنػػرقراط يف الػػرزارات والػػدوائر اؽبامػػة يف اقلػػي كرردسػػتاف ه ػ دليػػل صػري علػػى عػػدـ
االهتما بالكفاءات و والكرادر االختصاصية النػ احػد وظػائ مراكػز الفكػر هػ بنػاء قػدرات اشػخاص الكػرادر التخصصػية يف
اجملاالت االدارية واؼبؤسسية .
www.fcdrs.com
()1اضبد سليماف اؿ طعمة البح العلم ودور يف تنمية اجملتم مقاؿ متاح على شبكة االنًتني
()2راثؤرتى ةسارةتى ثالى داناى ،بونيادنانى يةريَنى كوردصتاى ،يةوليَز ،2102 ،ل.021
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الرجاهة األقليمية والدولية وليس من أجل أقبػازات حقيقيػة .)1( .وتتميػز اؼبؤسسػات الفكريػة األمريكيػة دبيزانتهػا الضػخمة
مقارنة باؼبراكز الفكرية يف باق اكباء العػامل .ويػ كر أحػد السياسػيُت االمػريكُت السػابقُت أف أصبػاي اؼبيزانيػة السػنرية ألكػز
عش ػػرة مراك ػػز هكري ػػة يف أميك ػػا يتج ػػاوز 511ملي ػػرف دوالر.)2( .م ػػن الطبيعػ ػ اف زبص ػػي نس ػػبة اؼبيزاني ػػة ؼبراك ػػز الفك ػػر
والدراسػػات يف اقلػػي كرردسػػتاف شػػب معدومػػة او زبص ػ نسػػبة ال زبػػدـ االهػػداؼ اؼبنظػػًتة مػػن الدراسػػات والبحرث.عػػدا
اؼبؤسس ػ ػػات التابع ػ ػػة ل ػ ػػرزارة التعل ػ ػػي الع ػ ػػاي والبح ػ ػ ػ العلم ػ ػ ػ وبع ػ ػػأل اؼبراك ػ ػػز االخ ػ ػػرى رب ػ ػ ػ عن ػ ػػاوين ـبتلف ػ ػػة م ػ ػػثال
خصص ( )3.511.111مليػرف دوالر ؼبركػز ( mereمؤسسػة الشػرؽ االوسػط للبحػرث) ربػ عنػراف ( بنػاء القػدرات) يف
سػػنة  2113الػػيت يُشػػرؼ عليهػػا ؾبلػػس الػػنفط والغػػاز يف اقلػػي كرردسػػتاف الع ػراؽ ( .)3وذلػػك جػػرت دوف وجػػرد معيػػار
عادؿ على اسس علمية أو خزة أو تراك اػبزة يف ه ا اؼبعهد.
وزبصي اؼبيزانية اػباصة للمؤسسات البحثية التابعة االحزاب السياسية الكرردستانية.
رالثػاَ :تبعيػػة أ لػػب مراكػػز الدراسػػات للحكرمػػات وخضػػرعها لتعليمػػات وزارة التعلػػي العػػاي وهنػػاؾ ضػػع حقيقػ
للقدرات واالمكانيات للكرادر البحثية و ياب اليات العمل اعبماع يف اؼبراكز البحثية وهناؾ احصػائية تقػرؿ اف عػدد

الباحثُت يف الدوؿ العربية ؾبتمعة عاـ  2117مل يتجاوز عدد الباحثُت يف دولة اوروبية واحدة ه هرنسا.)4( .
ه ػ ا هضػػال عػػن االسػػباب اؼبرجػػردة الػػيت تعػػرؽ دور هاعػػل للمراكػػز البحػػرث امػػا عػػن مػػدى حاجت ػ الفعليػػة ؼبراكػػز
التفك ػػَت اف اقل ػػي كرردس ػػتاف يف الرق ػ ال ػراهن ال ػ ي يتس ػ بعص ػػر اؼبعلرم ػػات حباج ػػة اؼباس ػػة اىل البح ػ العلم ػ اعب ػػاد
والرصُت ال ي يرس االذباهات الصحيحة وربديد ماهبب على الصان القرار ماىبطر قبل اف يتخػ القػرار بصػدد القضػايا
ايفػػددة .كمػػا إف هػ اؼبراكػػز لعبػ "وال تػزاؿ "دوراً مهمػاً لػػيس هقػػط يف تقػػدمي العلػ و التقنيػػات و التطبيقػػات الصػػناعية
العديػدة و إمبػػا أيضػاً يف تطػػرير نظػ التعلػػي و السياسػػات االقتصػادية و االجتماعيػػة و إلقػاء الضػػرء علػى الطػػرؽ اؼبثلػػى و
االستخداـ األهضل للمرارد و ذلك بره اإلنتاجية و تقليل اؽبدر منهػا كمػا سػانب تلػك اؼبراكػز يف لفػ األنظػار ألحػد
اؼبشػػكالت و اؼبعضػػالت الػػيت تراجههػػا عمليػػة التنميػػة ايفليػػة و الدوليػػة و رسػ السياسػػات يف التصػػدي ؽبػ اؼبعضػػالت و
معاعبتها ب قل التكالي و يف ضرء ذلك هيف دور و مراكز األحبػاث يف اجملتمعػات اؼبتقدمػة مل يعػد دوراً رانريػاً و إمبػا دوراً
أساسياً يف رس السياسات و ترشيد عملية ازباذ القرار و ل لك إف ت سيس اؼبراكز البحثية و اؼبستقلة يزيد مػن هعاليتهػا و
دورهػػا اإلهبػػايب يف ه ػ ين اجملػػالُت .و كمػػا هػػر معػػروؼ إف صػػناع الق ػرار أو كبػػار اؼبسػػؤولُت لػػيس لػػديه الرق ػ الكػػايف أو
اؼبعرهػػة اؼبتخصصػػة يف بعػػأل اجملػػاالت أو القضػػايا مرضػ القػرار أو رسػ السياسػػات العامػػة سػراء االقتصػػادية أو االجتماعيػػة
أو السياسػػية أو األمنيػػة أو َتهػػا .ل ػ لك هػػيف مراكػػز األحبػػاث تقػػرـ الب ػاً بػػيجراء األعمػػاؿ البحثيػػة مػػن أجله ػ  .أف مراكػػز

()1عصاـ زيداف اؼبراكز البحثية االهداؼ الطمرحة واغبلقات اؼبفقردة ربقي حب متاح على شبكة االنًتني
Islammemo .cc tahkika.2008.t

www.

( )2باس اػبفاج مصدر سب ذكر ص .42
()3نقال عن مرق معهد (  )mereعلى مرق االليكًتوا اؼبتاحhttp://www.meri-k.org/about-us/funding/?lang=ku
()4عصاـ زيداف مصدر سب ذكر .
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األحبػػاث أصػػبح بشػػكل أساسػ تقػػرـ بػػالتفكَت للحكرمػػة و مراكػػز األحبػػاث سبيػػل إىل أف سبػػارس دور الػػدمج أو الترهيػ
عنػػد اخػػتالؼ أو تنػػازع البَتوقراطيػػة اغبكرميػػة حػػرؿ إعػػداد سياسػػة معينػػة أو عنػػدما يكػػرف هنػػاؾ أطػراؼ حكرميػػة متعػػددة
تشػػارؾ يف إعػػداد سياسػػة يف ؾبػػاؿ مػػا و تكػػرف تلػػك األط ػراؼ ػػَت مرحػػدة أو متراهقػػة يف سياسػػتها و مراقفهػػا و رىاهػػا
هتقػػرـ عػػادة مراكػػز الدراسػػات بػػدور الطػػرؼ التػػرهيق بػػُت تبػػاين ه ػ اؼبراق ػ و سياسػػاهتا أو رىاهػػا .كمػػا إف لػػدى ه ػ
اؼبراكػػز البحثيػػة القػػدرة علػػى متابعػػة أحػػدث الدراسػػات و ترصبػػة اؼبنشػػررات و اؼبؤلفػػات الػػيت تصػػدر عػػن اؼبؤسسػػات و اؼبراكػػز
البحثية يف الدوؿ األخرى خاصة الدوؿ اليت تكرف مرض اهتماـ خاص .و دبعٌت رخر هػيف مراكػز األحبػاث تشػكل مصػدراً
هامػ ػاً للمعلرم ػػات أو اؼبعره ػػة للمس ػػؤولُت و القي ػػادات العلي ػػا ح ػػرؿ طروح ػػات و رراء اآلخػ ػرين ل ػػدوؿ أخ ػػرى يف القض ػػايا أو

الشؤوف الدولية.

الخاتمة واالستنتاجات

اف مراك ػػز الدراس ػػات االسػ ػًتاتيجية واؼبؤسس ػػات البحثي ػػة يف اقل ػػي كرردس ػػتاف ربت ػػاج اىل اسػ ػًتاتيجية وهلس ػػفة لبن ػػاء
برنػػامج العمػػل اؼبؤسسػ يكػػرف معػػزز لالسػًتاتيجية الشػػاملة لالقلػػي يف مطلػ الرب ػ االوؿ مػػن القػػرف اغبػػادي والعش ػرين
بعػد مػا ادركػ االنظمػػة السياسػية اؼبعاصػرة والػػيت تتبػٌت الديبقراطيػة كمػػنهج لػالداء ومنطػ للتقػػي اف هنالػك ضػرورة العطػػاء
دور للمؤسسػػات العلميػػة الرظبيػػة و ػػَت الرظبيػػة يف صػػن القػرار االسػًتاتيج للدولػػة واالسػًتاتيجية الشػػاملة عػػز التفكػػَت ببنػػاء
الفلسفة والنهج والعقيدة واستقراء اذباهات االدارة وهقاً للقدرات االسًتاتيجية اليت ترهتن عليها الدولة.
ولكن م ه االنبية ؼبراكز البحػرث والفكػر يف العػامل يفتقػر اقلػي كرردسػتاف إىل البيئػة العلميػة اؼبناسػبة هاؼبنػاخ
العػاـ للبحػ العلمػػى لػيس منتجػاً للتقػػدـ لػ لك هػػيف مػػا هػر مرجػػرد و االقلػػي مػن مراكػػز ومعاهػػد ومؤسسػات حبثيػػة مػ
ندرهتا ال وبمل أكثر من ؾبرد األظبػاء إال هيمػا نػدر ألسػباب كثػَتة منهػا مػا أشػرنا إليػ خبصػرص التمريػل الكػاو للعمليػة
البحثية ومنها أيضاً االستقاللية اؼبالية واإلدارية عن اغبكرمات ه لب مراكز البحرث والدراسات تابعػة بشػكل أو بػ خر
للحكرمات أو االحػزاب السياسػية نظػراً لعػزوؼ القطػاع اػبػاص عػن احتضػاف وت سػيس اؼبراكػز العلميػة والبحثيػة وايضػا
اؼبناخ السياسى َت اؼبرات للعملية البحثية بسبب يػاب ادراؾ صػناع القػرار اىل انبيػة هػ اؼبراكػز او ذباهػل دورهػ
واالهتقػػار إىل اغبريػػات وإىل الشػػفاهية و التعامػػل م ػ حريػػة تػػداوؿ اؼبعلرمػػات واحتكاريػػة السػػلطة الػػىت ذبعػػل نظ ػ اغبك ػ
سلطرية وشخصانية دبا يكفى لتهمي أى دور استشارى أو ترشيدى ؼبراكز البحرث و عملية صػن القػرارات .وبسػبب
ه ػ اػبصرصػػيات ال ترجػػد يف االقلػػي ر بػػة حقيقيػػة و بنػػاء قاعػػدة حبثيػػة علميػػة حقيقيػػة .وال ترجػػد إرادة سياسػػية لفعػػل
ذلػك وال يرجػػد قػرار سػػيادى يػدرؾ أنبيػػة اإلنفػاؽ و البحػ العلمػى والسػػلطة السياسػية ال تعػػًتؼ بػدور مراكػػز البحػػرث
والدراسات و صن القرارت وو صػن السياسػة العامػة و بػ لك يبكػن القػرؿ انػ اؼبراكػز الفكػر ؿبمػدودة و إذا وجػدت
ه ا ال تؤدي اىل الدور األساس يف ترشيد القرارات و صن السياسة العامة.
و علي ه ف هرضية البح مل تتحق ق إقلي كرردستاف و اليت تقرؿ ب ػ ( اف مسانبة مراكز الفكر يف صػن و رسػ
السياسة العامة تدؿ على تراج شخصانية السلطة و ترشيد القرار السياس و ترس قاعدة صن السياسة العامة ).
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3ػ هيئة االحباث القرمية مركز دراسات اسًتاتيجية( )1سرريا دمش تشرين االوؿ .2118
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.and francis , u.s.a
رابعا :القرانُت:
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 7ػ ػ ػ ػ ػ ػ عم ػ ػ ػ ػ ػػر عب ػ ػ ػ ػ ػػدالعاط مؤسس ػ ػ ػ ػ ػػات الفك ػ ػ ػ ػ ػػر والػ ػ ػ ػ ػ ػرأي (
على.مرق http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=10577 http://www.annabaa.org/nbanews/48/063.htm :
8ػ ريتشارد هاس مؤسسات الفكػر والػرأي وسياسػة الراليػات اؼبتحػدة اػبارجيػة :وجهػة نظػر احػد صػناع السياسػة اجنػدة
السياسة اػبارجية اليت تصدرها وزارة اػبارجية األمريكية نرهمز 2112على الرابطة
Tanks

 )Thinkوالسياس ػ ػ ػ ػ ػػية اػبارجي ػ ػ ػ ػ ػػة األمريكي ػ ػ ػ ػ ػػة

www.Usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpa/hass.htm

9ػ مراكز التفكَت حلقة اساسية يف صن السياسة اػبارجيػة االمريكية ؾبلػة العػرب األسػبرعى السػب  2119/2/21علػى
( www.alarab.co.uk.previous
مرق
 11ػ ػ ػ نيل ػ ػ ػ كم ػ ػػاؿ األم ػ ػػَت دور اؼبراك ػ ػػز البحثي ػ ػػة يف تش ػ ػػكيل ال ػ ػ ػرأي الع ػ ػػاـ جب ػ ػ ػ منش ػ ػػرر عل ػ ػػى اؼبرق ػ ػ ػ االليك ػ ػػًتوين
.www.iugaza.edu.ps

سادسا :التقارير
0ـ راثؤرتى ةسارةتى ثالى داناى ،بونيادنانى يةريَنى كوردصتاى ،يةوليَز.2102 ،
ثوختة:
ويهــةوة لــة ر
صــةنتةرةكانى بركزدنــةوةو ليَيؤل

ــار ئــةمزد دا بــة زن ئيو ئامــا ة دادةنزيَ ـ بــؤ

وةت و ثيَشبيهييزدنى ئايهدة .ئةمةش بة ثيَى تيَزدوانيهيَيى مـةرزيىى و سانضـتى ،
وضةن اندنى ثةرةصةندنى دةول
يةل
ويهةوة و شييزدنةوة سانضـتى دةخةنـة روو لةصـةر يـةمو ئـةو ثـزَ و كيَشـانة دةكـةى
ئةم صةنتةرانة ليَيؤل
وـة دةكـةى و
وهـةوةو  ،ثيَشـهيار ةوَل
وةت دةبهةوة  ،لةم ضوارضيَوةيةوة لة يؤكار ةكـاى دةكؤل
روبةردو دةول
ضارةصةر ثزصةكاى دةخانةرو.
ويَية بؤ شييزدنةوة ئاصتةن ةكاى و دةرفةتةكانى بةردةم دام و دةس ـا تويَذيهـةوة
ئةم تويَذيهةوةية يةول
لة يةريَنى وردصتاى  ،كة لةرديَ ةيةوة دةتوانزيَ  ،يةريَنى كوردصتاى لةئاصتى تويَذيهةوةدا بةراورد بةكويَ
بيزيَ  ،لةَيةكى تزيشةوة بة دروصتيةر بزديار لة يةريَنى كوردصـتاى بوتزيَـ لـة ئيَضـتادا لةبةرئـةوة
ونيةو بة دوورة لة ميشاجى كةصى و بة كةصى كزدى  .بؤيـة بزيـاردةر صياصـى لـة
بزديارداى ثز صةيةكى رةقال
وةتى مؤديَزى لة منونة ئةمزييا ،لة بزديارو صياصةتى شتيدا ثش ئةصتورى بـةو ثيَشـهيارو ضارةصـةرانة
دةول
وت
وتـة بودجةيـةكى ـةورة وَ
ويهةوة بةشيَوةيةكى سانضتى دةخيةنة ردوو ،بؤيـة لـةو وَ
ويؤل
كة صةنتةرةكانى ل
دةكزيَتة خشمةتى ئةم صةنتةرانةوة.
Abstract
Today, think tanks and research centers are the most important indictors to assess the state development and
expect the possibilities for the future. According to academic and scientific perception, these think tanks offer scientific
research and analysis for all the issues and problems facing the state. From this perspective, the think tanks deals with
the causes of the problems, offer recommendations and solutions.
This research is mainly an attempt to investigate the obstacles and opportunities of the think tanks in Kurdistan
region. By doing this, we can determine the capability of Kurdistan in terms of research, and also we can inform the
Kurdish decision makers in Kurdistan that in today's world the process of making decision is not related with the personal
mood or personalization, but rational. For instance, the policy makers in the modern countries such as the United States,
in their decisions and public policy largely depend on the recommendations and solutions that are given by think tanks,
which is why the United States allocates large amounts of money for think tanks.
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