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دور مراكز التفكري الإقليمية يف عملية �صنع القرار
ق�ضية فل�سطني منوذج ًا
عقد مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات يف بريوت حلقة نقا�ش حتت عنوان“ :دور مراكز التفكري الإقليمية
يف عملية �صنع القرار :ق�ضية فل�سطني منوذجا ً” ،وذلك يوم الثالثاء  30كانون الثاين /يناير  ،2018مب�شاركة عدد من
ر�ؤ�ساء ومدراء مراكز التفكري املعنية بق�ضية فل�سطني ،ونخبة من املتخ�ص�صني.
و ّ
مت هذا الن�شاط بالتن�سيق والتزامن مع �إطالق نتائج الت�صنيف العاملي ملراكز التفكري يف العامل ،الذي يقوم به معهد
لودر التابع جلامعة بن�سلفانيا الأمريكية ،والذي ي�صنّف �أكرث من  7,600مركز تفكري.
وقد حتدث امل�شاركون حول �أهمية مراكز التفكري ب�شكل عام ،وتناولوا واقع مراكز التفكري الفل�سطينية والعربية،
وامل�شكالت التي تعاين منها ،والتحديات التي تواجهها ،كما قدم امل�شاركون عددا ً من التو�صيات واالقرتاحات حول
تطوير عمل هذه املراكز .وفيما يلي �أبرز املداخالت واملداوالت التي تناولتها احللقة:

مداخلة الدكتور حم�سن حممد �صالح*
تطرق د .حم�سن �صالح �إىل عدد من الأفكار والنقاط نلخ�صها فيما يلي:
تعد عملية �صناعة القرار من �أهم مراحل �أعمال مراكز
الدرا�سات .وتختلف �أهداف مراكز الدرا�سات من مركز �آخر،
فمنها مراكز تن�ش�أ لتقيم عالقات عامة ،ومنها مراكز تقوم
فقط بجمع املعلومات وال تقوم ب�أعمال بحثية ،ومنها من
يتقدم للعمل يف الدرا�سات ،ومنها من يتطور ليكون مركزا ً
للتفكري  ،Think Tankوبالتايل يعمل على ت�أمني املعلومات
والدرا�سات ،ويقوم بتحليل املعلومة ومقارنتها ،ولديه املقدرة
على اال�ست�رشاف امل�ستقبلي والنقد املنهجي.
وقد اهتم مركز الزيتونة بهذا املو�ضوع وواكبه عرب
التقرير اال�سرتاتيجي ،وحلقات النقا�ش التي ت�صب كلها يف هذا
الإطار .وقد توا�صل معهد لودر مع مركز الزيتونة يف عملية ت�صنيف مراكز الدرا�سات  ،Rankingوبالرغم من �أن
لدينا عدد من املالحظات حول طريقة تعاملها �أو املنهجية العملية للت�صنيف� ،إال �أننا لي�س لدينا م�شكلة من �أن ننفتح
عاملياً ،مبا يخدم ق�ضيتنا دون جماملة �أحد� ،أو حتت جناح �أحد ،ولنقدم منوذجا ً ملراكز تفكري حقيقية يف املنطقة تعك�س
يعب عن �إرادته احلرة ،وليكون لدينا تفاعل �إيجابي بنّاء يعرب عن هوية وح�ضارة �شعبنا و�أمتنا.
�إطارا ً وطنيا ً ّ
وفق �أرقام معهد لودر نهاية �سنة  ،2017كان هناك ما جمموعه  7,815مركز تفكري يف الكرة الأر�ضية ،بينهم
 1,872مركزا ً يف �أمريكا ال�شمالية �أي  %24يف الواليات املتحدة ،وكانت هذه الن�سبة قبل ثالث �سنوات  ،%28.5وتراجع
l

l

* د .حم�سن حممد �صالح� :أ�ستاذ م�شارك يف تاريخ العرب احلديث واملعا�رص ،متخ�ص�ص يف الدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية ،وهو مدير عام
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات يف بريوت منذ .2004
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الن�سبة هنا لي�س ب�سبب انخفا�ض عدد مراكز الأبحاث بل ب�سبب دخول مراكز درا�سات جديدة كثرية خ�صو�صا ً من
الهند وال�صني.
تتوزع مراكز الدرا�سات حول العامل ب�شكل متفاوت؛ فهناك  2,045مركزا ً يف �أوروبا ،و 1,676مركزا ً يف �آ�سيا
با�ستثناء ال�رشق الأو�سط ،و 479مركزا ً يف ال�رشق الأو�سط بن�سبة  %6.1من مراكز التفكري يف العامل ،وهو املنطقة
الأقل التي حتتوي على مراكز للتفكري ،و 979مركزا ً يف �أمريكا اجلنوبية والكاريبي ،و 664مركزا ً يف جنوب ال�صحراء
الإفريقية.
l

وت�أتي ال�صني بعد الواليات املتحدة الأمريكية من حيث عدد مراكز التفكري ،فت�ضم  512مركزاً .و�شهدت الهند
ارتفاعا ً ملحوظا ً يف عدد مراكز تفكريها ،فبعد �أن كانت ت�ضم  192مركزا ً �سنة � ،2014أ�صبحت ت�ضم  444مركزاً.
وح�صلت بريطانيا على املركز الأول بني الدول الأوروبية من حيث عدد املراكز ( 311مركزاً) ،ثم تلتها �أملانيا
( 214مركزاً).
�أما يف ال�رشق الأو�سط ،فقد نال الكيان ال�صهيوين املركز الأول من حيث عدد مراكز التفكري �إذ و�صل عددها �إىل 67

مركزاً ،بعد �أن كان عددها  56مركزا ً �سنة  .2014ونالت �إيران املركز الثاين بـ  64مركزاً ،بعد �أن كان عددها  34مركزا ً
�سنة  .2014وح�صلت تركيا على املركز الثالث� ،إذ و�صل عدد مراكز التفكري فيها �إىل  46مركزاً ،بعد �أن كان عددها
 31مركزا ً �سنة � .2014أما م�رص ،وبعد �أن كانت حتتل املركز الأول يف ال�رشق الأو�سط من حيث عدد مراكز الدرا�سات
فيها� ،أ�صبح عددها  39مركزاً ،بعد �أن كانت  57مركزا ً �سنة  .2014و�ضمت فل�سطني  34مركزاً ،ولبنان  27مركزاً،
واليمن  26مركزاً ،واملغرب  14مركزاً ،والإمارات  9مراكز ،وال�سعودية  8مراكز.
من جهة �أخرى ،تتمركز �صناعة القرار يف �أمريكا عند الرئي�س الأمريكي ،في�ستفيد من هيئة م�ست�شارين ،بالإ�ضافة
�إىل جمل�س الأمن القومي ،واخلارجية ،واملخابرات ،ومراكز التفكري ،وكثري من الأحيان تكون مراكز التفكري متقدمة
يف الت�أثري على القرار حتى على اخلارجية .ويبلغ معدل ميزانية �أي مركز درا�سات يف �أمريكا حوايل  29مليار دوالر
�سنوياً ،ولدى هذه املراكز �أوقاف خا�صة بها مبئات املاليني من الدوالرات.
هناك حت ٍّد �أمام مراكز الدرا�سات �إذا ما تعلق عملها بال�ش�أن الفل�سطيني من ناحية اجلغرافيا ،هذا بالإ�ضافة �إىل
م�شكلة حزبية �صانع القرار الفل�سطيني .غري �أن معظم املراكز يف العامل تعاين من م�شاكل يف الت�أثري على �صانع القرار،
ولكن ب�إ�شكال خمتلفة.
تلعب عوامل الت�أثري يف الت�صنيف العاملي ملراكز الدرا�سات :كالت�أثر باللغة؛ حيث تكون اللغة الإجنليزية عن�رصا ً
مهما ً للقدرة على التقييم ،ووجود �أبحاث ودرا�سات من�شورة بالإجنليزية ويف الأو�ساط العلمية والثقافية والإعالمية
الغربية .كما �أن هناك ت�أثريا ً للبيئة الثقافية ،بالإ�ضافة �إىل �أن عددا ً ال ب�أ�س به من اخلرباء يقومون بتقييم املراكز
الفل�سطينية والعربية ،ولكنهم يف الوقت نف�سه �إ�رسائيليون �أو �صهاينة.

وهناك �أي�ضا ً �إ�شكالية مرتبطة بثورة املعلومات وتدفقها ب�شكل هائل؛ ف�أ�صبح ي�صل ل�صانع القرار كمية هائلة من
الغث وي�ضيع اجلانب النوعي بينهم .بالإ�ضافة �إىل �أن معظم القيادات مل تعد تقر�أ حتى امللخ�صات ،وباتت تعتمد على
الثقافة ال�سمعية .و�أ�صبح الكثري من �صانعي القرار يعتمد على من يثق وي�سمع له .وهو ما ُي�ضعف فر�ص ت�أثري مراكز
التفكري.
هذا بالإ�ضافة �إىل �إ�شكالية �أخذ �صانع القرار جانبا ً من معلوماته من �أجهزة املخابرات التي ت�أخذ �صفة املعلومات
غري املن�شورة وتكون يف كثري من الأحيان مربجمة ولها �أجندتها اخلا�صة .و�أحيانا ً تكون التقارير الأمنية م�ضللة �أو
�صحيحة ولكن غري مكتملة ،وهكذا من املمكن �أن نقع �ضحية �صناعة قرار خط�أ.
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�إن �صناعة املفكرين �أمر مهم ،وهناك فرق بني من يحمل دكتوراه وبني املفكر� ،إذ يوجد �شخ�صيات ب�سمعة كبرية
ت�أتي دون �أن تتعب على نف�سها ،وباملقابل هناك عدد من الباحثني من ال�شباب الواعد يحتاجون للدعم ،يجب �أن نعطي
فر�صة لل�شباب ليثبت نف�سه.

مداخلة الأ�ستاذ �صقر �أبو فخر*
مراكز التفكري  ،Think Tanksبحكم التعريف والوظيفة،
هي التي ت�صنع الأفكار .وهذه العملية ت�سبق �صنع القرار
ال�سيا�سي �أو الع�سكري .واملعروف �أن هذه املراكز لها �أهمية
�صنّاع القرار يف اتخاذ
ق�صوى يف الدول املتقدمة؛ فهي ت�ساعد ُ
قراراتهم .ومراكز التفكري هي م�ؤ�س�سات و�سيطة غايتها �سد
الفجوة بني البحث العلمي ورجال ال�سيا�سة البعيدين عنه
ن�سبياً .وال يقت�رص عمل مراكز التفكري على امل�شورة وحدها،
بل �إنها تعمل يف ثالثة اجتاهات على الأقل:
 .1امل�ساعدة يف اتخاذ القرار.
 .2الت�أثري يف الر�أي العام من خالل ن�رش نتائج البحوث التي تنتجها والرتويج لها.
 .3تطوير بيئة �شعبية م�ؤيدة للقرارات ال�سيا�سية.
�إن امليزة املهمة ملراكز التفكري وامل�شورة هي امل�ساهمة ،ف�ضالً عن �صنع القرارات ،يف �صنع املعرفة من خالل
ا�ستقطاب الأكادمييني و�أ�صحاب اخلربة .لكن ،يف املجتمع الفل�سطيني ،ظلت عالقة البحث العلمي باتخاذ القرارات
ال�سيا�سية واهية �إىل ح ّد بعيد جراء الو�ضع اخلا�ص للفل�سطينيني ،وعدم وجود دولة لهم .وقد ا�ستند البحث العلمي
الفل�سطيني �إىل �أَعالم در�سوا يف الغرب وخربوا املناهج العلمية فيها ،ورغبوا يف �أن يكر�سوا تلك املناهج وطرائقها
التحليلية واال�ستنباطية يف الأو�ساط البحثية الفل�سطينية .وميكن �أن نذكر من ه�ؤالء وليد اخلالدي ،وه�شام �رشابي،
وبرهان الدجاين ،وابراهيم �أبو لغد ،و�سامي هداوي ،ونبيه �أمني فار�س (من لبنان) ،وق�سطنطني زريق ،و�إدمون
رباط (من �سورية) .ومن اجلانب التاريخي ،مل تظهر م�ؤ�س�سات البحث العلمي الفل�سطيني �إال منذ نحو ن�صف قرن
عندما ظهرت م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية �سنة  ،1963ثم مركز الأبحاث �سنة  ،1965ومركز التخطيط �سنة
 ،1968التابعني ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،و�أدت هذه املراكز دورا ً م�شهودا ً يف �إعالء �صوت الفل�سطينيني والدفاع
عن روايتهم التاريخية ،فن�رش مركز الأبحاث نحو  350كتابا ً مرتجما ً و�سيا�سيا ً وتوثيقيا ً عن فل�سطني عالوة على
جملة “�ش�ؤون فل�سطينية” ( ،)1971ون�رشت م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية نحو  700كتاب وثالث جمالت بالعربية
والإجنليزية والفرن�سية ،ف�ضالً عن ن�رشة امل�ؤ�س�سة التي كانت تعنى برتجمة الدرا�سات والتقارير الإ�رسائيلية
لت�ضعها بني �أيدي �صانع القرار العربي والفل�سطيني .وال نن�سى يف هذا امليدان “املو�سوعة الفل�سطينية” التي �أ�رشف
عليها �أني�س �صايغ.

*	�أ� .صقر �أبو فخر :مدير �ش�ؤون التحرير يف فرع بريوت للمركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،عمل حمررا ً ونائبا ً ملدير التحرير يف عدد من
الدوريات العلمية املحكمة ،ويف عدد من مراكز الأبحاث من �ضمنها مركز التخطيط التابع ملنظمة التحرير الفل�سطينية ومعهد الدرا�سات الفل�سطينية.
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كان الدافع �إىل ت�أ�سي�س مراكو للبحث العلمي الفل�سطيني هو الرد على ال ُكتاب ال�صهيونيني يف �أوروبا و�أمريكا،
والرد على �أ�سئلة النكبة ،والإ�سهام يف تطوير �أفكار حركة التحرر الوطني الفل�سطينية وطرائق كفاحها ،والعمل يف
امليدان ال�سيا�سي العاملي من خالل �إعداد �أوراق بحثية ذات م�ستوى علمي جيد لتقدميها يف امل�ؤمترات الدولية ،ثم
مواجهة الإعالم الغربي امل�ؤيد لـ“�إ�رسائيل” ،ودح�ض الرواية ال�صهيونية عن فل�سطني وتاريخها القدمي.
خالفا ً للو�ضع العربي� ،صاغ الع�سكريون الإ�رسائيليون مفاهيم الأمن القومي لـ“�إ�رسائيل”� ،أمثال يغ�آل يادين،
ومو�شي دايان ،و�إ�سحق رابني ،وي�رسائيل غاليلي ،وي�رسائيل طل ،ويهو�شافاط هركابي ،و�صار القرار ال�سيا�سي
ي�صنع يف ثالث م�ؤ�س�سات هي :امل�ؤ�س�سة الع�سكرية (وزارة الدفاع وهيئة الأركان) ،وامل�ؤ�س�سة الأمنية (املو�ساد
وال�شاباك و�أمان) ،وامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية (احلكومة والكني�ست) ،وامتدت م�ؤ�س�سات التفكري وامل�شورة �إىل القطاع
اجلامعي ،مثل معهد هاري ترومان ،ومركز جايف ،و�إىل القطاع اخلا�ص �أي�ضا ً مثل معهد فان لري ،واملركز الإ�رسائيلي
للدميقراطية ،وانف�صلت مراكز التفكري عن معاهد البحث  Research and Developmentالتي عملت يف خدمة
ال�صناعات الع�سكرية وقطاع التكنولوجيا مثل معهد حاييم وايزمن للعلوم يف رحوبوت (امل�رشوع النووي) ،ومعهد
�إ�رسائيل للهند�سة التطبيقية يف حيفا (التخنيون) .ويف “�إ�رسائيل” اليوم نحو  30مركزا ً للتفكري وامل�شورة ت�سهم يف
تقدمي الأفكار و�صوغ القرارات وتقدير املوقف ال�سيا�سي باحتماالته املمكنة.
�أما البيئة ال�سيا�سية الفل�سطينية فلم تكن على مثل تلك احليوية يف ميدان البحث والتفكري وامل�شورة ،ب�سبب
غياب الدولة وغياب احلاجة �إىل امل�شورة الدائمة ،وبالتايل �إىل م�ؤ�س�سات التفكري ،واقت�رص الأمر على حاجة القيادات
ال�سيا�سية للم�شورة .ولعل البيئة ال�سيا�سية الفل�سطينية كانت متخلفة يف هذا احلقل ،و�ساد يف مرحلة ال�سالح و�شعارات
التحرر الوطني نوع من احتقار ال�شهادات العلمية والألقاب العلمية ،و�شعارات مثل “القرار ينبع من فوهة البندقية”،
و“لعلع يا ر�صا�ص واخر�س يا قلم” ،وبات احلار�س يف املخيم لدى البع�ض �أف�ضل من الباحث يف م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية �أو يف مركز الأبحاث ،وكان ذلك يعك�س الت�ضاد الغريزي بني املخيم ومنطقة ر�أ�س بريوت وجوارها .وتبني
الحقا ً �أن حار�س املخيم ا�ضطر يف �سنة � 1982إىل مغادرة مكانه وتركه من دون حرا�سة ،بينما برهن الباحث امللتزم �أنه
احلار�س احلقيقي لل�شعب الفل�سطيني وثقافته وهويته.
بد�أ البحث العلمي الفل�سطيني يف لبنان ي�ضمر بالتدريج مع اندالع احلرب الأهلية اللبنانية يف �سنة  ،1975وبعدما
غادر كثري من الباحثني الفل�سطينيني والعرب والأكادمييني بريوت �إىل �أوروبا و�أمريكا ،ومل تتمكن �أي عا�صمة �أخرى
من احللول يف مكان بريوت يف هذا املجال .وفيما بعد مع ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية البحث العلمي ،ولو جزئياً ،يف
جامعات ال�ضفة الغربية خ�صو�صا ً يف جامعة بريزيت .والالفت �أن منظمة التحرير الفل�سطينية التي مل تتمكن من
حماية مرك َزي الأبحاث والتخطيط بعد خروج القوات الفل�سطينية من لبنان �سنة  ،1982ف�شلت يف �إعادة احليوية
�إىل هذين املركزين يف نيقو�سيا وتون�س ،وكذلك ان�رصفت الف�صائل الأخرى التي تلقت ماليني الدوالرات من العراق
وليبيا واجلزائر وغريها عن البحث العلمي وغرقت يف الإعالم وال�سجاالت ال�سيا�سية ،وذهب ذلك كله هباء يف املرحلة
الالحقة وال �سيّما بعد اتفاق �أو�سلو �سنة .1993
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مداخلة الأ�ستاذ هاين امل�رصي*
يف البداية ،ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن قلة االهتمام واخلربة
بالتفكري اال�سرتاتيجي لدى الفل�سطينيني عموماً ،ولدى
القيادة والقوى الفاعلة خ�صو�صاً ،ي�شكل نقطة �ضعف خطرية
يف حياتهم وتعاملهم مع التحديات واملخاطر التي تواجههم،
ويف قدرتهم على اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة.
�إن التفكري اال�سرتاتيجي يف جوهره حماولة منهجية تهدف
�إىل ا�ست�رشاف امل�ستقبل ،وهو يقوم على �أ�س�س وقواعد البحث
العلمي ،وينطلق مما هو واقع ،وميثل ما هو ممكن احلدوث،
وكيفية الت�أثري عليه ،من خالل عر�ض وحتليل ال�سيناريوهات
املحتملة ،وحماولة ا�ستك�شاف �إمكانية كل �سيناريو وفر�صه بالنجاح ،وما هو ال�سيناريو �أو ال�سيناريوهات املف�ضلة
وكيفية العمل لكي تتقدم ،وما هي ال�سيناريوهات ال�سيئة والأ�سو�أ ،وكيفية العمل على �إحباطها؟
التفكري اال�سرتاتيجي لي�س جمرد معرفة من �أجل املعرفة ،و�إمنا هو جمهود ذهني موثق من �أجل ا�ست�رشاف الآتي
من الأحداث وتو�سع االجتاهات وامل�سارات التي يحتمل �أن ت�سري بها الأمور ،وذلك بهدف اال�ستعداد لها ،وت�أمني
�أق�صى اال�ستفادة منها من دون �أن يعد ب�ضمانات ،وال يعد كذلك يف ر�سم م�ستقبل مرغوب وال درء خيار ،وذلك لأنه
فعل ن�سبي.
مع�ضلة التفكري اال�سرتاتيجي يف فل�سطني �أنه ال يرتبط بعالقة تفاعل وت�أثر وت�أثري مع �صانع القرار ،فهناك فجوة
كبرية فيما بينها ،مما يجعل ما ينتجه ال يحدث الت�أثري امل�أمول واملطلوب .ف�صانع القرار يخ�شى من نتائج �أي تفكري
ا�سرتاتيجي عليه ،لأنها ال ت�ستجيب ملا يريده ،بل ميكن �أن تقيد حركته ،لذلك يقيم م�سافة كبرية بينه وبني مراكز
التفكري اال�سرتاتيجي.
يف هذا ال�سياق ،ال جند مراكز �أبحاث تعنى بالتفكري اال�سرتاتيجي قريبة من ال�سلطات احلاكمة �أو من الف�صائل
ال�سيا�سية ،و�إذا كانت قريبة فهي ال تكون ً
فعل م�ؤثرة .فالنظرة التي حتكم �صانع القرار ب�شكل خا�ص ،والقيادات
ب�شكل عام ،نظرة ا�ستخدامية� ،إذ عليها �أن تربر وتروج ل�سيا�ساته ،مما يحولها �إىل جمرد و�سيلة �إعالمية ودعائية
تنحرف عن دورها العلمي كمر�شد للتفكري وللممار�سة ال�سيا�سيني ،وهناك مراكز تر�سب يف االمتحان ،و�أخرى
ت�صمد وتنتظر �إن�صافها ولو بامل�ستقبل.
مررت �شخ�صيا ً بتجارب عدة يف هذا ال�ش�أن تدل على كيفية التعامل مع التفكري اال�سرتاتيجي� ،أكتفي بعر�ض اثنتني
منها:
الأوىل :كنت يف لقاء مع الرئي�س حممود عبا�س ،وبح�ضور نخبة من الكتّاب �سنة  ،2007وقلت له �إن الطريق الذي
�سار به بعد توليه الرئا�سة ،والذي كان ا�ستمرارا ً التفاق �أو�سلو ب�رشوط �أ�سو�أ منذ بدايته ،و�صل �إىل طريق م�سدود،
ما ي�ستدعي تغيري الطريق �أو الهدف �أو الأدوات واخلطط والأ�شخا�ص� ،أو من يقود املرحلة� ،أو تغيري كل هذه الأ�شياء.
ويف �أ�ضعف احلاالت ،نريد ويجب �أن يكون هناك خطة ب ،واال�ستعداد لالنتقال �إليها فوراً.
*	�أ .هاين امل�رصي :كاتب �صحفي ،وحملل �سيا�سي .وهو مدير عام املركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات اال�سرتاتيجية – م�سارات يف
البرية (فل�سطني) منذ .2011/1/4
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كان جواب الرئي�س حينذاك �إيجابياً ،وطلب مني �إعداد اخلطة ب ،ف�شكرته على الثقة وقلت له �إن اخلطة البديلة لي�س
مبقدور �شخ�ص واحد �أن يعدها ،بل بحاجة �إىل فريق تفكري ا�سرتاتيجي ي�ضم نخبة من اخلرباء واملفكرين املتنوعني،
و�إذا كنت ترغب �أن �أكون �ضمن هذا الفريق ،ف�أنا على �أمت اال�ستعداد ،فهز ر�أ�سه موافقاً ،ومل يفعل �شيئا ً على هذا
ال�صعيد على الرغم من مرور ع�رش �سنوات على هذه املحادثة.
بعدها ب�سنوات عدة ،و ّقع م�س�ؤول بارز يف منظمة التحرير مذكرة تعاون بني املنظمة ومركز م�سارات تت�ضمن قيام
املركز ب�إنتاج درا�سات ،مببادرة منه �أو بطلب من املنظمة ،على �أن تعر�ض نتائجها على الرئي�س والقيادة الفل�سطينية.
وبالفعل ّ
مت الطلب من مركز م�سارات �إنتاج درا�سة حتت عنوان “اليوم التايل بعد ح ّل ال�سلطة” ،و�أعدت الدرا�سة
مب�شاركة فريق بحثي مكون من  12مفكرا ً وباحثاً ،ومبا �أن النتائج التي تو�صل �إليها البحث على ما يبدو مل تن�سجم
مع توقعات ورغبات القيادة ال�سيا�سية ،مل تعر�ض نتائج الدرا�سة وتو�صياتها ،وكانت الدرا�سة الأوىل والأخرية.
ما �سبق يجب �أال يقودنا �إىل الإحباط ،بل �أن مركز م�سارات تنبه منذ ت�أ�سي�سه �إىل �ضعف �إمكانيات الت�أثري على
�صانع القرار ،نظرا ً لعدم وجود امل�ؤ�س�سة الفاعلة والعمل اجلماعي ،ولغياب التجديد والتغيري والإ�صالح ،وغياب
�أو تغييب م�ؤ�س�سات الرقابة والت�رشيع ،مثل املجل�سني الوطني والت�رشيعي ،واختار بدالً من ذلك التخطيط وال�سعي
للت�أثري على عملية �صناعة القرار ،من فوق ومن حتت ،ومن خالل حماولة الت�أثري على الر�أي العام وعلى كل من
مبقدوره �أن ي�ؤثر على عملية �صناعة القرار ،وهذا �أعطى بع�ض النتائج.
فعلى �سبيل املثال ،التو�صيات التي خرجت بها جمموعة التفكري اال�سرتاتيجي الفل�سطيني التي �أ�سهمت عرب
مركز بدائل الذي كنت �أديره �سابقاً ،والحقا ً عرب مركز م�سارات مع جمموعة �أك�سفورد للأبحاث يف عملها حتى �سنة
 2014تركت بع�ض الت�أثري على ال�سيا�سة الفل�سطينية ،ولكن هذا الت�أثري كان انتقائيا ً ولي�س منهجيا ً وال �شامالً ،مبعنى
كانت هناك تو�صيات ب�رضورة نقل ملف الق�ضية الفل�سطينية بكل �أبعادها ،مبا يف ذلك املفاو�ضات� ،إىل الأمم املتحدة،
واالن�ضمام �إىل حمكمة اجلنايات الدولية ،وتفعيل القرارات الدولية امل�ؤيدة للق�ضية الفل�سطينية ،وخ�صو�صا ً الفتوى
القانونية ملحكمة الهاي .وبالفعل ّ
مت اعتماد التدويل ،ولكن كتكتيك لل�ضغط وحت�سني �رشوط املفاو�ضات ،ولي�س
كا�سرتاتيجية بديلة تت�ضمن �أبعادا ً عدة ،من �ضمنها ولي�س �أ�سا�سها التدويل ،كما ّ
مت االن�ضمام �إىل حمكمة اجلنايات من
دون تفعيل هذا االن�ضمام ب�شكل حقيقي حتى الآن.
وختاماً� ،إن هدف التفكري اال�سرتاتيجي هو حتقيق متطلبات االنتقال من ردة الفعل �إىل الفعل واملبادرة ،من �أجل
التحول �إىل جمموعة م�ؤثرة لها �إرادة ور�أي وتطلعات وا�ضحة ت�ؤثر يف الواقع الذي تعي�ش فيه من �أجل �إيجاد الواقع
الذي ن�أمل �أن يتحقق.
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مداخلة الدكتور �أحمد عطاونة*
ال�سيدات وال�سادة مدراء مراكز التفكري والأبحاث
املحرتمون ،ال�سادة يف مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
�أ�سعد اهلل �صباحكم وال�سالم عليكم واهلل رحمة اهلل وبركاته.
بداية �أقدم �شكري اجلزيل ملركز الزيتونة ،با�سمي وبا�سم
فريق مركز ر�ؤية للتنمية ال�سيا�سية ،على هذه الدعوة الكرمية
وعلى �إتاحة الفر�صة للم�شاركة يف هذه الور�شة املميزة والتي
تعالج مو�ضوع يف غاية الأهمية واحل�سا�سية يف املنطقة العربية
وفى احلالة الفل�سطينية �أي�ضاً.
املدقق يف العالقة بني مراكز التفكري و�صانع القرار الفل�سطيني يجد �أنها تعاين من �أزمة حقيقة يحكمها جمموعة
من العوامل:
�أوالً :عوامل مو�ضوعية مرتبطة باحلالة الفل�سطينية والثقافة الفل�سطينية :والتي هي جزء من الثقافة العربية
ال�سائدة التي مل تعتاد على مثل هذه الأدوات .فالثقافة العربية اعتادت على �أن احلاكم و�صانع القرار ،هو �شخ�ص� ،أو
جمموعة من الأ�شخا�ص ،يقوم ب�إدارة ال�ش�أن ال�سيا�سي مبعزل عن � ّأي م�ؤ�س�سات �أو � ّأي مقرتحات من �أطراف �أخرى،
�سواء �أكانت مراكز �أبحاث وتفكري �أم خرباء و�أكادمييني .بالإ�ضافة �إىل ذلك فهذا ميدان عمل جديد يف العمل ال�سيا�سي
العربي ،ودخول مراكز الدرا�سات على خط الت�أثري يف القرار ال�سيا�سي جديد على امل�شهد الفل�سطيني �إىل ح ّد كبري،
ولعله تزايد ب�شكل ملحوظ بعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية وت�أ�سي�س جمموعة من مراكز االبحاث التي حتاول �أن ت�ؤثر
يف القرار الفل�سطيني.
ثانياً :عوامل مرتبطة ب�صانع القرار �أو النظام ال�سيا�سي :فنحن نعي�ش يف �إقليم ،وفل�سطني جزء منه ،والأنظمة
ال�سيا�سية القائمة فيه هي �أنظمة �شمولية بالأ�سا�س و�أحيانا ً �أنظمة فردية “�أوتوقراطية” ،وبالتايل فهي لي�ست �أنظمة
دميوقراطية م�ؤ�س�ساتية ت�ستند �إىل امل�ؤ�س�سة يف اتخاذ القرار ،وهذا ينعك�س على العالقة مع مراكز التفكري� .أ�ضف
�إىل ذلك� ،أن �أزمة قدمية قائمة يف امل�شهد الفل�سطيني بني ال�سيا�سي واملثقف �أو ال�سيا�سي والأكادميي ،فالأكادميي �أو
املثقف ي�شعر ب�أن ال�سيا�سي هو لي�س على �صلة جيدة بالثقافة والوعي ال�سيا�سي ،كما �أن ال�سيا�سي ي�شعر ب�أن املثقف
ينظر �إليه بنظرة فوقية وبالتايل ال يتعاطى مع الر�أي الذي ي�أتي من طرف املثقف �أو الأكادميي ب�شكل �إيجابي ،و�إمنا
ي�شعر �أنه مييل �أكرث �إىل التنظري وحماولة فر�ض الر�ؤية منه للم�شاركة يف القرار ال�سيا�سي.
كذلك ف�إن النظام ال�سيا�سي �أو �صانع القرار ،ونظرا ً لأنه ميتلك املعلومات ،يعتقد ب�أن امتالكه للمعلومات يغنيه
عن مراكز �صنع القرار ،و�أن امتالكه للمعلومة يعني امتالكه احلقيقة ،وبالتايل ال حاجة للجوء ملراكز التفكري
وا�ست�شاراتها يف اتخاذ القرارات ،كما �أن منهجية التمحي�ص والتدقيق الأكادميي يف الر�أي ال يرغبها وال يف�ضلها �صانع
القرار الفل�سطيني.
ثالثاً :عوامل مرتبطة مبراكز التفكري :ولكي نكون مو�ضوعيني ،ف�إن جمموعة من العوامل التي ت�ؤثر �سلبا ً

على العالقة بني �صانع القرار ومراكز التفكري هي عوامل ذاتية ،مرتبطة مبراكز التفكري ،فغالبية املراكز ال تقدم ما

* د� .أحمد عطاونة :باحث متخ�ص�ص يف ال�ش�أن الفل�سطيني .حا�صل على �شهادة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية ،وهو املدير العام ملركز ر�ؤية للتنمية
ال�سيا�سية يف �إ�سطنبول منذ �سنة .2015
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لديها من �أفكار ودرا�سات بطريقة م�شجعة ل�صانع القرار ،حيث �أن هذه الدرا�سات غالبا ً تكون غارقة يف الأكادميية
والتفا�صيل وال تذهب �إىل النقطة املحددة التي يحتاجها ال�سيا�سي �أو �صانع القرار .كما �أن كثري من مراكز الدرا�سات
والأبحاث الفل�سطينية لديها انحيازات ثقافية و�سيا�سية وفكرية حتكم ما ي�صدر عنها من درا�سات وتو�صيات �أو
تقدير موقف لل�سيا�سي ،الأمر الذي ي�ضعف م�صداقيتها ومو�ضوعيتها �إىل ح ّد كبري .مع�ضلة �أخرى تعاين منها
مراكز التفكري وهي التكرار ،فال جند �أن هنالك تخ�ص�ص وا�ضح ملراكز التفكري ،بل �إن معظم املراكز تقوم مبعظم
الأعمال ،وت�شرتك بنقا�ش معظم املو�ضوعات ،فنجد معظم املراكز ت�شرتك يف كتابة ون�رش التقارير وتقدير املوقف
يف املو�ضوعات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية والوطنية ،....وغريها ،مما ي�ضعف الثقة يف املنتج �أو
يجعل �صانع القرار ال يتعامل بجدية مع ما تقدمة مراكز االبحاث.
�أخريا؛ �أعتقد �أننا بحاجة لكي نعطي مزيدا ً من اجلدية ملا يخرج عن مراكز التفكري �إىل �شكل من �أ�شكال العمل
اجلماعي ،مبعنى �أن تتفق جمموعة من مراكز الأبحاث لتقدمي تقدير موقف م�شرتك حول ق�ضية مركزية ،مما ي�شعر
�صانع القرار ب�أن املو�ضوع مهم و�أن املو�ضوع مدرو�س ب�شكل معمق وجدي ،على �سبيل املثال ،اليوم الق�ضية
الفل�سطينية متر مبراحل حرجة جداً ،فحبذا لو تقوم مراكز التفكري بتقدمي تقدير موقف ا�سرتاتيجي م�شرتك للقيادة
الفل�سطينية يتجاوز االنحيازات الثقافية وال�سيا�سية ويركز على املو�ضوع الوطني �أكرث من �أي �شيء �آخر.
يف اخلتام� ،أ�شكركم مرة �أخرى على �إتاحة هذه الفر�صة و�أمتنى لكم كل التوفيق والنجاح.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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�أبرز النقاط والأفكار التي تع َّر�ض لها امل�شاركون يف النقا�ش
• عملية �صناعة القرار هي �أهم مراحل �أعمال مراكز التفكري والدرا�سات.
• يتمثل مركز �صناعة القرار يف الواليات املتحدة يف موقع الرئا�سة الأمريكية وهيئة امل�ست�شارين وجمل�س الأمن
القومي ووزارة اخلارجية وجهاز املخابرات ومراكز التفكري ،وكثري من الأحيان تكون مراكز التفكري يف موقع
متقدم يف الت�أثري على القرار حتى على وزارة اخلارجية� .أما يف عاملنا العربي فتعاين مراكز التفكري من التهمي�ش
والإهمال.
• متلك مراكز التفكري الأمريكية ميزانيات كبرية ،كما متلك �أوقافا ً خا�صة لتمويل ميزانياتها؛ على �سبيل املثال
معهدي كارنيجي وبروكنز ،بينما تعاين مراكز الدرا�سات يف عاملنا العربي من م�شكلة التمويل مما ي�ؤدي �إىل فقدانها
ا�ستقالليتها؛ فاملمول يعمل على فر�ض الأجندات على مراكز الدرا�سات التي ميولها.
• الكثري من مراكز الدرا�سات لي�ست ذات �أثر ودور فاعل يف �صناعة القرار.
• الدافع الرئي�سي لإن�شاء مركز الأبحاث والتخطيط الفل�سطيني وم�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية كان الرد على
الرواية ال�صهيونية �أكرث من �أن يكون هدفهما الت�أثري بالقرار الفل�سطيني وتقدمي اال�ست�شارة ل�صانعي القرار.
• تركيز القيادة الفل�سطينية كان من�صبا ً على املجال الإعالمي والتعبوي �أكرث منه على مراكز الأبحاث ،ونتيجة لذلك
قام الكثري من اجلهد والبحث العلمي على كاهل الباحثني امل�ستقلني.
• بع�ض الف�صائل الفل�سطينية مل تعمل على �إن�شاء مراكز تفكري على الرغم من الأموال وامل�ساعدات التي كانت ت�صلها.
• قلة االهتمام بالتفكري اال�سرتاتيجي لدى الفل�سطينيني عموما ً والقيادة والقوى الفاعلة خ�صو�صاً ،ي�شكل نقطة
�ضعف خطرية يف تعاملهم مع التحديات التي تواجه الق�ضية الفل�سطينية ،ويف قدرتهم على اال�ستفادة من الفر�ص
املتاحة .كما �أن القيادات مل تعد تقر�أ ملخ�صات التقارير املكتوبة وباتت تعتمد على الثقافة امل�سموعة.
• التفكري العلمي مل ي�صل �إىل الثقافة العامة الفل�سطينية وما زال بعيداً .ومل تتمكن هذه املراكز من �إ�شاعة التفكري
العقالين يف الو�سط الفل�سطيني وخ�صو�صا ً لدى الباحثني الفل�سطينيني .ثقافة مراكز التفكري مل تتحول ال �إىل ثقافة
نخبة وال �إىل ثقافة جماهريية.
• لعب الباحثون والع�سكريون يف “�إ�رسائيل” دورا ً كبريا ً يف �صياغة القرار الإ�رسائيلي� .أما يف عاملنا العربي فيعاين
الباحثون والع�سكريون ذوو اخلربة من التهمي�ش.
• ظاهرة انتقال بع�ض النخب ال�سيا�سية الفل�سطينية من ميدان البحث والتفكري اال�سرتاتيجي �إىل ميدان �صناعة القرار
دون الرجوع �إىل ميدانهم الأ�سا�س بعد تركهم ميدان �صناعة القرار� ،أ�سوة مبا يحدث يف الدول الغربية حيث يعود
ال�سيا�سيون الذين تنتهي وظيفتهم للإ�سهام يف تقدمي الأفكار والدرا�سات التي ت�ساعد يف عملية �صناعة القرار للقادة
الذين يخلفونهم.
•	�إن الكثري من مراكز الدرا�سات تقدم حتليالت عامة ،ولكن ال تقدم �شيئا ً دقيقا ً وحمددا ً ل�صانع القرار.
• الدولة التي لديها م�رشوع تعمل على تطوير و�إن�شاء مراكز التفكري لكي تعتمد عليها يف التخطيط ور�سم ال�سيا�سات،
مثال ذلك �إيران ،وتركيا ،و“�إ�رسائيل”.
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• هناك تراجع يف عدد الباحثني ال�شباب ،خ�صو�صا ً بعد تقدم عدد من الباحثني يف العمر ووفاة عدد منهم ،ما �أدى �إىل
خلل يف تعوي�ض ه�ؤالء الباحثني .كما �أن اجلهات الغربية تقوم على تبني عدد من الباحثني ال�شباب ،ولكن �ضمن منط
تفكري هذه اجلهات.
• هناك افتقار �إىل وجود مراكز بحث وتفكري تابعة للجامعات ،و�إن ُوجد هذا النوع من املراكز يكون ذا �إمكانية متويلية
فقرية وحمدودة.
• يعتمد �صاحب القرار على �أمرين لي�س من بينهما مراكز التفكري ،املعلومات والتي لها طرقها اخلا�صة ،والدعم
اخلارجي .ف�صانع القرار يرى نف�سه خموالً التخاذ القرارات دون الرجوع �إىل مراكز التفكري� ،إذ �إنه ميلك ح�سبما
يرى املعلومة التي يفتقدها غالبا ً مركز التفكري خ�صو�صا ً فيما يتعلق بكتابة تقدير موقف حلدث ما.
• ثورة املعلومات وتدفقها ب�شكل هائل �أدى �إىل تداخل املعلومات النوعية واملفيدة مع املعلومات ال�سطحية وغري
املفيدة ،ما �أ�ضاع على �صانع القرار العربي الو�صول �إىل املعلومات املفيدة.
• يقع �صاحب القرار �أحيانا ً �ضحية التقارير التي تكتبها �أجهزة املخابرات والتي غالبا ً ما تكون مربجمة وم�ضللة
وموجهة ملقا�صد معنية وتعمل وفق �أجندتها اخلا�صة.
• يعتمد �صانع القرار يف معلوماته على من يثق به بغ�ض النظر عن �صحة املعلومات �أو حقيقتها.
• يعاين الأ�ساتذة اجلامعيون من كرثة ال�ساعات التعليمية التي يقدمونها يف الكليات واجلامعات ما �أدى �إىل حرمانهم
من تفريغ �أوقات كبرية يف جمال البحث العلمي.
• مع�ضلة التفكري اال�سرتاتيجي يف فل�سطني ناجتة عن عدم ارتباطه بعالقة ت�أثر وت�أثري مع �صانع القرار الفل�سطيني،
ما يجعل نتاجه ال يحدث الت�أثري املطلوب ،كما �أن �صانع القرار يخ�شى من �أي تفكري �أو وجهة نظر ال تتوافق مع �آرائه
وقراراته و�سيا�ساته.
• تعاين مراكز التفكري يف كثري من الأحيان ،من ت�شعب وتعدد املوا�ضيع التي تعاجلها ،مما يفقدها �أحيانا ً ميزة
التخ�ص�ص يف حقول معينة ،كما �أن ت�شابه املوا�ضيع التي تعاجلها معظم مراكز التفكري ي�ؤدي �إىل �إهدار املجهود يف
موا�ضيع متكررة ،وافتقار موا�ضيع �أخرى �إىل املعاجلة الكافية.
• هناك نظرة عداوة بني املثقفني و�صانعي القرار ،لذلك يجب �إعادة النظر يف هذه النظرة لأن لي�س كل �صانع قرار
عميل.
• املثقف �إجماالً ينحو �إىل العموميات لأنه يهرب من حتمل امل�س�ؤولية دون الدخول يف التف�صيل.
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االقرتاحات والتو�صيات
•	�أن تتوفر لدى مراكز التفكري املعلومات الكافية والقدرة على التحليل واملقارنة واال�ست�رشاف امل�ستقبلي والنقد
املنهجي.
• التوجه نحو التخ�ص�صية يف العمل واملو�ضوعات.
• العمل على �إعداد تقدير موقف ا�سرتاتيجي حول ق�ضية مركزية ،ب�شكل م�شرتك يتجاوز االنحياز ال�سيا�سي،
وتقدمه للقيادة الفل�سطينية.
• االهتمام باملن�صات الإعالمية لت�شكيل نوع من ال�ضغط على �صانع القرار.
• العمل على تطوير الآليات املعتمدة لإي�صال املواد والأبحاث �إىل �صانعي القرار.
• الرتكيز على الت�أثري على القوى ال�شبابية ملا يف ذلك من ت�أثري على �صانع القرار.
• على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العمل على الو�سائل والإجراءات للت�أثري على �صناع القرار.
• درا�سة جتربة مراكز التفكري الإ�رسائيلية ،لكونهم متقدمني يف هذا املجال.
• على مراكز التفكري املحافظة على احلرفية وعلى هويتها ودورها الوطني ،و�أن متلأ الفراغ بال�شكل ال�سليم و�أن
تعمل على ت�شكيل حالة من ال�ضغط على �صانع القرار.
• العمل على دعم وت�شكيل الباحثني ال�شباب الواعدين.
• يجب �إعطاء �أهمية مل�ستوى العاملني يف مراكز التفكري (االنتماء للهوية) ،و�إ�شعارهم مبدى �أهميتهم يف عمل هذه
املراكز.
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