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المقدمة

نســانية –مــدى، علــى امتــداد يومــي 26  نظــم المعهــد العربــي للبحــوث والسياســات –نــواة- ومركــز الدراســات وال�أبحــاث ال�إ

ــر«  ــة.. لمســاهمات اأكب ــة والفكري ــز البحثي ــدرات المراك ــاء ق ــر )تشــرين ال�أول(، ورشــة عمــل حــول موضــوع »بن و27 اأكتوب

ــة بالمغــرب ومنتســبات ومنتســبي  ــدة ممثــلات وممثلــي مراكــز بحثيــة وفكري ــدار البيضــاء– المغــرب، لفائ ــة ال وذلــك بمدين

ضافــة اإلــى طلبــة واأســاتذة باحثيــن مهتميــن بالموضــوع. مختبــرات بحثيــة داخــل الجامعــة المغربيــة بال�إ

ــة بنــاًء علــى جلســات وفــق التوزيــع  ــم مــن خــلال ورشــة العمــل تنــاول محــاور لهــا علاقــة بعمــل المراكــز البحثيــة والفكري ت

التالــي: 

الجلسة ال�أولى: دور المراكز الفكرية بالمغرب.. قضايا وتحديات

الجلسة الثانية: تجنيد الموارد البشرية والمالية لمراكز الفكر والبحوث

الجلسة الثالثة: ال�أولويات البحثية لمراكز الفكر والبحوث

الجلسة الرابعة: مناهج واأدوات البحث )الكمي والكيفي( ضمن عمل المراكز البحثية والفكرية

الجلسة الخامسة: ورشة تفاعلية لعرض دليل اأوراق السياسات

الجلسة السادسة: الشراكات، التنسيق، العمل المشترك بين مراكز الفكر والبحوث

الجلسة السابعة: اآفاق الشراكة والتعاون.. النظر للمستقبل
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دور المراكز الفكرية بالمغرب.. قضايا وتحديات

افتتحــت اأشــغال ورشــة العمــل يــوم الســبت 26 اأكتوبــر )تشــرين ال�أول(، بكلمــة للمنظميــن ثــم تعــارف بيــن المشــاركين/ات، 

نســانية مــدى  ليتــم ال�نتقــال اإلــى الجلســة ال�أولــى التــي اأطرتهــا الدكتــورة حيــاة الدرعــي مديــرة مركــز الدراســات وال�أبحــاث ال�إ

حــول »قضايــا وتحديــات المراكــز البحثيــة بالمغــرب« التــي تطرقــت فــي مداخلتهــا اإلــى النقــاط التاليــة:

شــكالية  1- هنــاك تزايــد لمراكــز البحــث والتفكيــر فــي المغــرب فــي مرحلتين تاريخيتيــن 2001 و2011، غير اأن ال�إ

المطروحــة بهــذا الصــدد هــل جميــع هــذه المراكــز التــي تاأسســت فــي المغــرب تنطبــق عليهــا مواصفــات المراكــز 

البحثيــة والفكريــة؟، وتتمثــل المواصفــات، علــى ســبيل الذكــر ل� الحصــر، العمــق الفكــري فــي تنــاول القضايــا 

المطروحــة، الطــرح ال�ســتباقي للاأفــكار ووضــع توقعــات للمســتقبل، حلــول مبتكــرة لمشــاكل البلــدان...

2- مراكــز البحــث والتفكيــر بالمغــرب ل� تتوفــر علــى اإطــار قانونــي وتشــريعي خــاص بهــا، حيــث اأنهــا تتاأســس وفقــا 

لقانــون الحريــات العامــة المتعلــق بتاأســيس الجمعيات. 

3- تداخــل فــي الوظائــف والمهــام، حيــث اأن مجموعــة مــن الجمعيــات تســمي نفســها مراكــز فكريــة فــي حيــن اأن 

اأنشــطتها ل� تمثــل طبيعتهــا، ول� يمكــن تســميتها اإل� جمعيــات.

4- مختبــرات بحثيــة داخــل الجامعــات تســمي نفســها مراكــز فكريــة، غيــر اأن طبيعــة المختبــرات البحثيــة تعيــق 

اإمكانــات الفعــل وتتقيــد بالتوجــه ال�أكاديمــي دون ال�رتقــاء اإلــى اأدوار المراكــز الفكريــة التــي مــن شــروطها 

ــط المؤسســاتي. ــدا عــن الضب ــات الفعــل بعي ال�أساســية اإمكان

5- مراكــز البحــث والتفكيــر بالمغــرب بعيــدة عــن التصنيــف العالمــي، حيــث اأنــه مــن ضمــن عــدد المراكــز التــي 

تعلــن عــن نفســها ل� يوجــد غيــر مركــز واحــد ضمــن التصنيــف، وهنــا يطــرح الســؤال اإلــى اأي مــدى تــدرك هــذه 

المراكــز اأنهــا مراكــز تفكيــر مهمتهــا تقديــم دراســات اســتباقية واأجوبــة مبتكــرة للمشــكلات التــي تتناولهــا. 

6- اإلــى اأي درجــة تعتبــر القضايــا التــي تتناولهــا هــذه المراكــز مســتجيبة ومتلائمــة مــع متطلبــات المجتمــع، ثــم 

هــل لــدى هــذه المؤسســات القــدرة علــى اســتيعاب قضايــا المجتمــع؟

7- معظــم هــذه المراكــز بالمغــرب تحــاول ال�حتمــاء بمواضيــع ليســت جوهريــة مــا يطــرح فرضيــة محاولــة تجنيــب 

نفســها للمســاءلة.

8- لدينــا مراكــز تتوفــر علــى نخبــة مــن الباحثيــن، لكــن هــل تتوفــر هــذه النخبــة علــى قــدرة لصياغــة ســيناريوهات 

حــل المشــاكل المطروحــة علــى المجتمــع والدولــة. 
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9- يمكــن اســتقراء مجموعــة مــن المؤشــرات مــن خــلال عمــل مراكــز البحــث بالمغــرب، مــن ضمنهــا واقــع البحــث 

صدارات وال�ســهامات.... بــداع، ال�إ العلمــي بالبلــد، الحريــة ودرجــة ال�ســتقلالية، التجديــد وال�إ

10- هناك خلط بين مراكز البحث والتفكير ومكاتب الدراسات التي تشتغل على دراسة السوق...

صــرار، فبالرغــم مــن كل الصعوبــات والتحديــات اإل� اأننــا ل�  وقــد ختمــت الدكتــورة حيــاة مداخلتهــا بالتاأكيــد علــى التفــاؤل وال�إ

زلنــا ننحــت فــي الصخــر ونواصــل العمــل مــن اأجــل تجــاوز التحديــات المشــار اإليهــا فــي المداخلــة.

آتي:  في التفاعل مع مداخلة الدكتورة حياة الدرعي، اأشار المشاركون اإلى مجموعة من النقاط يمكن اإجمالها في ال�

- المفارقــة ال�أساســية فــي عمــل المراكــز الفكريــة بالمنطقــة، هــو اأن الكيــان الصهيونــي ياأتــي فــي المرتبــة ال�أولــى 

مــن حيــث التصنيــف، تليــه تركيــا، ثــم اإيــران ففلســطين ثــم مصــر....

عطــاء المراكــز الفكريــة مكانتهــا، هــو تثميــن ال�أبحــاث العلميــة عبــر اســتغلال مخرجاتهــا  - المدخــل ال�أساســي ل�إ

ــم  ــو المدخــل الديمقراطــي، ث ــر وه ــذا يظــل مرتبطــا بالمدخــل ال�أكب ــر اأن ه ــة، غي ــع السياســات العمومي ــي صن ف

تخصيــص ميزانيــة مهمــة للبحــث العلمــي لتقديــم مســتوى يليــق بالتطلعــات فــي ال�نتــاج الفكــري. 

- تجربــة الربيــع العربــي زادت مــن انتكاســة المــد الفكــري والعلمــي والمعرفــي، لصالــح اجتيــاح الموجــات الدينيــة 

للمنطقــة والتــي لــم تتــرك مســاحة للفكــر التنويــري.

ــة التــي مــن  - فــي المغــرب، بكيفيــة خاصــة، السياســة تقتــل الفكــر وتقتــل العقــل، والمراكــز البحثيــة والفكري

شــاأنها التاأثيــر فــي اســتراتيجيات الــدول تحتــاج اإلــى نــوع مــن الحريــة. 

- المراكــز الفكريــة جــاءت لتجيــب عــن فــراغ خلفــه ضعــف تمويــل البحــث العلمــي فــي المؤسســات الجامعيــة، 

ضافــة اإلــى اإهمــال مخرجــات ذلــك النــزر القليــل الــذي يتــم اإنتاجــه داخــل هــذه المؤسســات، ومشــكلة الدولــة  بال�إ

فــي المغــرب اأن الخبــرة التــي تنتــج محليــاً ل� توليهــا اأدنــى اهتمــام، بحيــث تبحــث عــن مكاتــب دراســات بالخــارج، 

فــي الوقــت الــذي تعتمــد فيــه هــذه المكاتــب علــى خبــرة ال�أطــر المغربيــة التــي اضطــرت اإلــى الهجــرة. 

- ال�ختيــارات السياســية بالمغــرب غيــر مرتبطــة بال�أحــزاب السياســية باعتبارهــا الفاعــل ال�أول الــذي يمكنــه 

ــة. ــة والفكري ــز البحثي ــرات المراك ــن خب ــتفادة م ال�س

- بالمغرب هناك اأشخاص يؤسسون مراكز للبحث والتفكير وهم غير واعين باأهمية عملهم وطبيعته.

- هنــاك حاجــة ملحــة اإلــى تحســين موقــع مراكــز البحــث والتفكيــر قانونيــاً، حيــث اأنــه ل� يوجــد مفهــوم »مركــز« 

فــي القانــون، وهــذا ال�أمــر يمكــن اأن يحــدث بخلــق قــوة ضغــط مــن طــرف هــذه المراكــز ل�أجــل انتــزاع ال�عتــراف 

تفاعل:
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القانونــي والترافــع بخصــوص تمويــل الدولــة لهــذه المراكــز.

- هنــاك تقصيــر اأيضــاً مــن طــرف مراكــز البحــث، هــل خلقــت هــذه المراكــز قنــوات للتواصــل صنــاع القــرار؟ عندمــا 

ننتــج بحثــاً اأو نجــد حــلاً لمشــكلة، هــل نتوجــه بــه لصانــع القــرار المعنــي بــه.

- يجــب علــى المراكــز اأن تكــون دقيقــة فــي اختيــار مواضيعهــا، ول� بــد مــن العمــل علــى تحقيــق ال�لتقائيــة 

والتكامــل بيــن التخصصــات.

- نحــن فــي حاجــة اإلــى تدقيــق المفاهيــم، بحيــث يجــب التمييــز بيــن مراكــز ال�ستشــارات، ومراكــز ال�أبحــاث، هــذا 

مــن جانبنــا، اأمــا الدولــة فاإنهــا تتعامــل مــع هــذه المراكــز وفــق عقليــة ســلطوية تعتبرهــا مزعجــة، وعلــى المســتوى 

القانونــي تعتبرهــا مجــرد جمعيــات. 

- ل� يمكــن فصــل هــذه المراكــز عــن الثقافــة السياســية وال�جتماعيــة، ففــي التجــارب المختلفــة للــدول هــذه 

جابــة عــن مطالــب. المراكــز الناشــئة جــاءت اســتجابة لطلــب اجتماعــي، وصانــع القــرار يســتغلها للاإ

يمكــن اإجمــال تفاعــل المشــاركين مــع مداخلــة الدكتــورة حيــاة الدرعــي، فــي التاأكيــد علــى ضــرورة الترافــع مــن 

اأجــل اكتســاب صفــة قانونيــة خاصــة بمراكــز البحــث والتفكيــر، ثــم العمــل مــن داخــل هــذه المراكــز علــى تحديــد 

الرؤيــة، بحيــث ل� يمكــن اأن نقبــل بمراكــز تستنســخ تجــارب بعــض دون اإبــداع ول� اإقنــاع وهــو مــا يطــرح عامــل 

ــة  ــة قوي عطــاء دفع ــز ل�إ ــذه المراك ــن ه ــن التشــبيك بي ــد م ــن مخرجــات، ول�ب ــز م ــذه المراك ــا تنتجــه ه ــة فيم الثق

شــكال�ت الذاتيــة، هنــاك اإشــكال�ت موضوعيــة  ضافــة اإلــى ال�إ لعملهــا. كمــا اأن التفاعــلات اأكــدت علــى اأنــه بال�إ

رادة لــدى صانــع القــرار فــي التعامــل مــع مخرجــات عمــل هــذه المراكــز، وهنــاك  مرتبطــة بالشــرط السياســي وال�إ

اأيضــا اإشــكال�ت مرتبطــة بال�أحــزاب السياســية واإنتاجهــا للنخــب القــادرة علــى التعامــل مــع هــذه المراكــز.
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تجنيد الموارد البشرية والمالية لمراكز الفكر والبحوث

انكبــت الجلســة الثانيــة مــن اأشــغال ورشــة العمــل حــول »بنــاء قــدرات المراكــز البحثيــة والفكريــة« علــى موضــوع »تجنيــد 

المــوارد البشــرية والماليــة لمراكــز الفكــر والبحــوث« والتــي اأطرهــا كل مــن ال�أســتاذ عبــد اللطيــف الحاجــي المديــر التنفيــذي 

نســانية - مــدى، وال�أســتاذ صهيــب البرزنجــي اأميــن مال المعهــد العربي للبحوث والسياســات،  لمركــز الدراســات وال�أبحــاث ال�إ

وال�أســتاذ فــراس جابــر رئيــس مجلــس اإدارة المعهــد العربــي للبحــوث والسياســات- نــواة.

تطرقــت المداخلــة ال�أولــى– التــي كانــت حــول تجنيــد وتدبيــر المــوارد البشــرية-للدور الهــام والحاســم الــذي يلعبــه المتطوعــون 

فــي عمــل المنظمــات غيــر الربحيــة، حيــث اأنهــم يوفــرون وقتهــم ويقومــون بمهمات تتيــح للمنظمات توســعة نشــاطها وخدماتها، 

ضافــة اإلــى خبراتهــم وقدراتهــم ومواهبهــم، ويقدمــون رؤيــة مغايــرة لنشــاط هــذه المنظمــات باعتبارهــم اأيضــاً مســتفيدين  بال�إ

مــن خدماتهــا.

ــك بالبحــث عــن ال�أســباب التــي تجعلهــم يتطوعــون داخــل  ــر اأدائهــم، وذل ــة تطوي ــق وجــب ال�هتمــام بكيفي ومــن هــذا المنطل

آليــات والتقنيــات للحفــاظ علــى  مؤسســاتنا وال�نتظــارات منهــا وذلــك مــن اأجــل تلبيتهــا، وقــد قدمــت المداخلــة مجموعــة مــن ال�

طــار يمكــن اإجمــال اأهــم النقــاط فيمــا يلــي: اأداء المتطوعيــن وتطويــره، وفــي هــذا ال�إ

- التاأكد من قوة مؤسساتنا وقدرتها على ال�ستقطاب.

- التوفر على مخطط استراتيجي يتيح للمتطوع معرفة دوره داخل المؤسسة واأين يمكن توظيف مهاراته.

- وضع بطائق خاصة بالمتطوعين للتعريف بمؤهلاتهم وخبراتهم وانتظاراتهم من المؤسسة.

علانات. - التواصل الرقمي وال�إ

- اإتاحة الموارد وتقاسم المعلومة.

- التقييم المستمر وال�عتراف بالجهود.

- البحث عن المصالح المشتركة مع الممولين المحتملين.

- الحضــور فــي برامــج المنظمــات الدوليــة المانحــة والتعــرف علــى اختصاصاتهــا واأهدافهــا، ويمكــن تقديــم 

ــداف المؤسســة.  ــارض واأه ــا ل� يتع ــد بم ــا بالبل ــاز اأهدافه ــن اإنج ــا م ــات تمكنه خدم

المداخلــة الثانيــة للاأســتاذ صهيــب البرزنجــي، كانــت حــول »تجنيــد المــوارد الماليــة للمراكــز«، وقــد تطــرق فيهــا اإلــى مجموعــة 

آليــات التــي تمكــن مراكــز البحــوث والتفكيــر مــن تعبئــة مواردهــا الماليــة وتطويرهــا، ويمكــن تلخيــص اأهــم التقنيــات  مــن ال�

آليــات فيمــا يلــي: وال�
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ــة مؤسســات فــي الغــرب تشــتغل بدعــم  ــم تجرب كمــا اأشــارت المداخلــة اإلــى اإمكانيــة تعبئــة مانحيــن محلييــن، وذلــك بتقدي

الســكان واأصحــاب المصالــح المرتبطــة باأهدافهــا، حيــث اأن هنــاك مؤسســات بقاؤهــا واســتمراريتها رهيــن بثقــة النــاس فيهــا 

ــح  ــه مصال ــذي ل طــار يمكــن اعتمــاد البحــث عــن مموليــن مــن القطــاع الخــاص ال وفــي خدمتهــا لمصالحهــم، وفــي هــذا ال�إ

مباشــرة فــي الشــراكة مــع المؤسســة بنــاء علــى اأهدافهــا واأنشــطتها.

ركــزت المداخلــة الثالثــة للاأســتاذ فــراس جابــر علــى الخطــوات التــي تظهــر المركــز البحثــي ناجحــاً، حيــث اأشــار المتدخــل فــي 

البدايــة اإلــى اأن موضــوع الشــراكة عــادة مــا نفهمهــا بمبــداأ اقتنــاص الفــرص فقــط، وليــس بمنطــق التبــادل، مشــيرا اإلــى اأن 

البرنامــج كلمــا كبــر يكــون اأكثــر قــدرة علــى تعبئــة شــراكات قويــة. 

- بناء الثقة مع المانحين عبر القيام بزيارات لمكاتبهم ومتابعة اأنشطتهم.

- استخدام لغة المانح والكلمات المفتاحية المتعلقة به.

- البحث عن تزكيات قوية ومعروفة لدى المانح.

- التعاون والتشبيك والتوجه اإلى المانحين كمجموعة. 

ــة  ــي نجــد قل ــم العرب ــلاً بالعال ــة، فمث ــا المهمل ــى القضاي ــز عل ــح اأن ترك ــوي وناج ــل ق ــل عم ــن اأج ــز م - يمكــن للمراك

قليلــة مــن المؤسســات التــي تشــتغل فــي اللامســاواة، كمــا اأن المراكــز مدعــوة اإلــى التخصــص ممــا ســيتيح لهــا اإنتــاج 

اأشــخاص قادريــن علــى اإنتــاج اأبحــاث.

بداع في التعاطي معها. - التميز في تناول القضايا وال�إ

- تقديم استشارات ومعلومات بناء على ال�أبحاث التي نقوم بها.

شــهار، حيــث اأننــا يجــب اأن نتجــاوز الخجــل فــي التعاطــي مــع هــذا الموضــوع، والقيــام بالترويــج بــكل القنــوات  - ال�إ

الممكنــة.

- النشــر المســتمر عبــر مواقــع التواصــل ال�جتماعــي وجميــع القنــوات المتوفــرة للمؤسســة، ولــو اقتضــى ال�أمــر العمــل 

علــى نفــس الموضــوع بمقاربــات مختلفــة، ونشــر الخبــر بصيــغ متعــددة لكــي يحــس المتتبــع بــاأن هنــاك عمــل مســتمر.

- اختيار عناوين مثيرة للجدل في النشر ولكن مع توخي الموضوعية.

- اقتناص الفرص بشكل جماعي.

تفاعل:

فــي التفاعــل مــع المداخــلات الثــلاث، ركــز المشــاركون علــى تقديــم خبراتهــم الميدانيــة وعمــل مراكزهــم وجــاءت اأهــم النقــاط 

آتــي: علــى النحــو ال�
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- العمــل علــى اإدمــاج المتطوعيــن والمنخرطيــن الجــدد فــي اأنشــطة مؤسســاتنا ودعوتهــم للاقتــراح وتجــاوز 

التراتبيــة. 

- طــرح القضايــا الراهنــة والتــي تهــم المجتمــع واســتقدام خبــراء وفاعليــن للتعاطــي معهــا وتقديــم حلــول واأجوبــة 

بخصوصهــا. 

- تزكيــة التكامــل بيــن التخصصــات التــي يتوفــر عليهــا اأعضــاء المؤسســة واســتغلال التنــوع فــي خدمــة اأهــداف 

المؤسســة وتعاطيهــا مــع القضايــا التــي تتناولهــا.

- وضع األقاب بالنسبة للمنخرطين حتى يتسنى تعزيز التنافس، مثلا »باحث مشارك؛ باحث رئيسي...«

- القطــاع الخــاص بالمغــرب ليــس مثلــه فــي و.م.اأ مثــلاً، وهــو مــا يؤشــر اأننــا نشــتغل فــي بيئــات خاصــة وســياقات 

مختلفة.

شهار. علام والتواصل وال�إ - ل� بد من تعميق ال�إ

نساني في العلاقات بين ال�أعضاء - التركيز على الجانب ال�إ
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- اإن مهمــة المؤسســات البحثيــة ودورهــا يتجلــى فــي اإنتــاج ال�أبحــاث والدراســات فــي مجــال�ت متعــددة، ول� بــد        

مــن تنويــع العــرض البحثــي لكــي يجــد كل باحــث ذاتــه وضمــان فئــة واســعة منخرطــة فــي عمــل هــذه المؤسســات. 

عــادة النظــر فــي اأزمــة السياســات العموميــة التــي نحــن  - كمــا اأن مراكــز البحــث، يمكنهــا اأن تكــون خليــة تفكيــر ل�إ

اأمامهــا، ودور المراكــز هــو المســاءلة والبحــث عــن حلول.

- التركيز على المنتوج بدل التصنيفات والتنميطات، واستحضار ضرورة توفر المراكز على هوية ورؤية.

- ال�هتمام بال�أدوات المنهجية والبحثية.

- التركيز على المخرجات وتسويق المنتوج البحثي.

- ال�أولويات البحثية تطرح مساألة ال�نفاق، كما تطرح مساألة الماأسسة.

- مطروح اأمام المراكز البحثية تحدي التحرر من التبعية للفاعل الحزبي/ السياسي.

- من بين اأولويات هذه المراكز البحث عن التمويل والشركاء.

هناك 5 اأسئلة مؤطرة للاأولويات حسب الدكتور الرباع وهي كالتالي: 

- السؤال المرتبط بالرؤية والرسالة والمهننة.

- سؤال التاأهيل )هل هذه المراكز مؤهلة؟(، كما اأن ترادف المبادرات من شاأنه اأن يجني على عمل المركز.

- سؤال الحرية السياسية والمالية.

بداع والتجديد. - سؤال ال�إ

- الهيكلة ومحاربة البيروقراطية، حيث اأن هناك مراكز بحثية بها بيروقراطية مقيتة.

علامية. وختم المتدخل بالتاأكيد على ضرورة الشراكة مع المؤسسات الجامعية، والمؤسسات ال�إ

 

األولويات البحثية لمراكز الفكر والبحوث

تناولــت الجلســة الثالثــة موضــوع »ال�أولويــات البحثيــة لمراكــز الفكــر والبحــوث« واأطرهــا الدكتــور جــواد الربــاع، حيــث اأشــار 

فــي البدايــة اإلــى اأن التاأســيس لنقــاش ســؤال ال�أولويــات مدخــل لفهــم تطــور البحــث العلمــي وال�هتمــام بمخرجاتــه. كمــا اأكــد 

المتدخــل علــى اأن طبيعــة الدولــة داخــل اأي مجتمــع ل� يمكــن فصلــه عــن دور المراكــز، فهــذه ال�أخيــرة تعكــس طبيعــة البيئــة 

السياســية ودرجــات ال�نفتــاح والديمقراطيــة، وبالتالــي فــاإن الرهــان ال�أساســي يتمثــل فــي اإعــادة الثقــة فــي الفعــل السياســي. 

عمل الدكتور جواد الرباع في مداخلته على جرد مهام واأولويات مراكز الفكر والبحوث، وركز على النقاط التالية:
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تفاعل:

ــة  ــع ذات ال�أولوي ــن المواضي ــة م ــرد مجموع ــى ج ــاع« عل ــواد الرب ــور »ج ــة الدكت ــع مداخل ــل م ــي التفاع ــز المشــاركون ف رك

شــارة اإلــى اأن هنــاك مجــال�ت ل� نجــد فيهــا مراكــز متخصصــة، ومــن  بخصــوص عمــل مراكــز البحــث والتفكيــر، حيــث تمــت ال�إ

بينهــا:

- ال�ختلال�ت المجالية وال�جتماعية.

- العدالة ال�جتماعية )اللامساواة(.

- تاأثير مواقع التواصل ال�جتماعي )الفضاء ال�فتراضي( على بنية المجتمع.

عاقة. - ال�إ

ــا ومشــاكل  ــة بقضاي ــة علمي ــج معرف ــم ننت ــا اإذا ل ــا اأنن ــية مفاده ــى فكــرة اأساس ــلات عل ــل المداخ ــزت ج ــد رك لق

ــه.  ــه وتصورات ــق رؤيت ــا وف ــرب عن ــينتجها الغ ــا، س مجتمعاتن
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اأطــر ال�أســتاذ فــراس جابــر اأشــغال الجلســة الرابعــة، حــول مناهــج واأدوات البحــث ضمــن عمــل المراكــز الفكريــة والبحثيــة، 

ــة  ــزت الورش ــا رك ــتمارات(، كم ــلات وال�س ــج، واأدوات البحــث )المقاب ــول المناه ــي ح ــت الجلســة بعصــف ذهن ــث انطلق حي

ــم الــذات انبثــق مــن اأمريــكا وعلــى مســتوى المنطقــة  ــراأي، باعتبارهــا علمــاً قائ حــول مبــادئ فــي المســوح واســتطلاعات ال

العربيــة نشــطت فيــه فلســطين بشــكل اأكبــر، وتعتبــر اســتطلاعات الــراأي مــن ال�أدوات العلميــة التــي يــزداد اســتخدامها مــن 

قبــل الحكومــات، المجتمــع المدنــي، ال�أحــزاب، النقابــات، الشــركات بغــرض قيــاس اأو تحديــد مــا الــذي يفكــر فيــه القطــاع 

ال�أكبــر مــن الجمهــور، ويهــدف اســتطلاع الــراأي اإلــى فهــم اأعمــق ل�أفــراد عينــة ال�ســتطلاع )همومهــم، قضاياهــم، اأولوياتهــم، 

اتجاهاتهــم(، وليــس اإلــى اإقناعهــم، وتعمــل اســتطلاعات الــراأي علــى تقديــم نتائــج مفيــدة للاأكاديمييــن والباحثيــن والمســؤولين، 

وتســاعد فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، كمــا اأنهــا توفــر قــدراً كبيــراً مــن المعلومــات فــي مختلــف المجــال�ت.

ــات اأو اآراء  ــى معلوم ــم عشــوائياً للحصــول عل ــم انتقاؤه ــاس يت ــن الن ــة م ــئلة لمجموع ــه اأس ــوم بتوجي ــتطلاع« نق ــي »ال�س ف

ــتمارة/ ــن »ال�س ــا، وتتشــكل عناصــر ال�ســتطلاع م ــم الحصــول عليه ــي يت ــات الت ــا وتســجيل المعلوم ــات لتحليله اأو اتجاه

ــتطلاع  ــة اس ــام بعملي ــل القي ــن اأج ــور المســتهدف«، وم ــتطلاع؛ الجمه ــم ال�س ــن الميدانيين/طاق ــة؛ الباحثي ــتبيان؛ العين ال�س

نتبــع الخطــوات ال�أساســية المتمثلــة فــي: »تحديــد اأهدافــه والخطــة العمليــة؛ تصميــم ال�ســتبيان؛ تحكيــم وتجربــة ال�ســتبيان؛ 

تصميــم واختيــار العينــة؛ اختيــار وتدريــب الباحثيــن الميدانييــن؛ اإدارة البحــث الميدانــي؛ جمــع واإدخــال وتحليــل البيانــات؛ توزيع 

النتائــج؛ عــرض النتائــج وكتابــة التقريــر وكتابــة التقريــر ونشــره.«

ــات للحصــول  ــع بيان ــا اأداة جم ــف ال�ستبيان/ال�ســتمارة، باعتباره ــى تعري ــر اإل ــراس جاب ــة ال�أســتاذ ف ــك- مداخل ــت –كذل تطرق

علــى معلومــات وبيانــات وحقائــق معينــة مرتبطــة بواقــع معيــن، يقــدم ال�ســتبيان فــي شــكل عــدد مــن المتغيــرات المســتقلة، 

آتــي:  ويشــترط فــي صياغــة اأســئلته »الوضــوح؛ البســاطة؛ مغلقــة؛ غيــر مركبــة«، ويتــم تصميــم ال�ســتبيان علــى الشــكل ال�

»مقدمــة تعريفيــة؛ المتغيــرات المســتقلة؛ اأســئلة مغلقــة؛ اأســئلة مفتوحــة«، اأمــا عينــة ال�ســتطلاع فهــي الفئــة التــي تقــوم بــدول 

المثــال علــى المواطــن الــذي مثــل نفســه ومــن هــم مثلــه، وهــي جــزء متناهــي مــن مجمــوع الســكان ال�حصائــي، تتــم دراســة 

خصائصــه ل�أجــل الحصــول علــى معلومــات مــن الــكل، والعينــة المطلوبــة تتــراوح مــا بيــن 1000 و 1500، بهامــش خطــاأ )-+( 

4 بالمائــة، وتتــوزع اأنــواع العينــات بيــن »عينــة عشــوائية بســيطة؛ عينــة عشــوائية طبقيــة؛ عينــة منتظمــة؛ عينــة عنقوديــة«.

مناهج وأدوات البحث )الكمي والكيفي( ضمن عمل المراكز 
البحثية والفكرية
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ــال�أدوات  ركــزت المداخلــة الثانيــة فــي هــذه الجلســة والتــي قدمهــا ال�أســتاذ »جــواد الربــاع«، علــى اأهميــة اإلمــام الباحثيــن ب

والمناهــج البحثيــة، وضــرورة تاأهيــل الــذات الباحثــة، دون اإغفــال التركيــز علــى تطويــر ال�أدوات والمناهــج نفســها، اإذ ل� يمكــن 

الحديــث عــن بحــث علمــي دون مناهــج، ومــن المفــروض فــي المراكــز ال�شــتغال بهــا وتطويــر العلــوم ال�جتماعيــة.

كمــا األــح ال�أســتاذ »جــواد« علــى ضــرورة الجمــع بيــن المناهــج »الكيفيــة والكميــة« حتــى نتمكــن مــن الوصــول اإلــى بحــث 

ــة، وتعريــف  ــة معياري متكامــل، فالمناهــج الكيفيــة تجيــب عــن لمــاذا وكيــف توجــد الظاهــرة، والمناهــج الكميــة تقــدم مقارب

بالظاهــرة والجــواب علــى ســؤال »مــاذا؟«.

واأكــد ال�أســتاذ »الربــاع« علــى اأننــا بحاجــة اإلــى ماأسســة النقــاش حــول الجانــب المنهجــي وتبنــي الصرامــة المنهجيــة، وتزويــد 

الباحثيــن فــي المراكــز بــال�أدوات، مــع ال�نتبــاه اإلــى ضــرورة اســتحضار الســياقات، ل�أن ال�أدوات ليــس فيهــا اختــلاف، ولكــن 

التبيئــة اأساســية. 

اأشــار ال�أســتاذ الربــاع كذلــك اإلــى اأن المنهجيــة اإبــداع فــي التفكيــر وفــن، ول� بــد مــن معرفــة المفاهيــم وال�أســاليب التــي يقــف 

بــداع فيــه  ضافــة اإلــى ال�إ عندهــا كل بحــث علمــي، ولكــن ال�أساســي اأن يكــون الباحــث ملمــاً بعملــه متمكنــاً مــن القيــام بــه بال�إ

ضافــة عليــه؛ وال�إ

تطرقــت المداخلــة التــي قدمهــا ال�أســتاذ الربــاع –كذلــك- اإلــى مراحــل اإنجــاز البحــث داخــل المراكــز وخطواتــه، والتــي تتجلــى 

فــي »اختيــار الموضــوع: بنــاء علــى اأولويــات المراكــز؛ المعلومــات: الولــوج اإلــى المعلومــات عــادة مــا تصــادف فيــه المراكــز 

مشــاكل؛ اســتجماع المعطيــات وقراءتهــا؛ تدويــن المعلومــات؛ ثــم تاأتــي مرحلــة الكتابــة.«

ــا  ــة فــي »مــا هــي القضاي ــكل دراســة والمتمثل ــة طــرح مجموعــة مــن ال�أســئلة الموجهــة ل ــد مــن داخــل المراكــز البحثي ول� ب

شــكاليات  التــي يمكــن ال�شــتغال عليهــا؟ مــا هــي الدواعــي؟: تحديــد ال�أهــداف بدقــة؛ تحديــد العينــة والمجتمــع المــدروس؛ ال�إ

البحثيــة المؤطــرة؛ الفرضيــات: الجــواب المؤقــت فــي الموضــوع؛ المنهجيــة التــي ســوف يتــم ال�شــتغال بهــا؛ ثــم التصميــم.«
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توصيات مجموعات العمل سوف يتم التعامل معها في اإطار خطة عمل معهد نواة القادمة.

خــلال هــذا المحــور الخامــس، تــم تقســيم المشــاركين اإلــى ثــلاث مجموعــات مــن اأجــل ال�نكبــاب علــى ال�شــتغال علــى دليــل 

اأوراق السياســات الــذي اأنتجــه معهــد نــواة، بحيــث يكــون دليــلاً تشــاركياً.

ويرجى العلم، اأن الدليل المعدل سوف يصدر قريباً عن معهد نواة.

ــم تقســيم  ــي، ت ــاة الدرع ــورة حي ــه الدكت ــذي اأطرت ــور الســادس ال ــار المح ــي اإط ــات، وف ــل بالمجموع ــج العم ــى نه ــيراً عل س

مكانــات المتاحــة مــن اأجــل تقويــة العلاقــة  المشــاركين اإلــى اأربــع مجموعــات، وذلــك مــن اأجــل رصــد وتحليــل المواضيــع وال�إ

ــد جــاءت  ــات المتاحــة، وق آلي ــف ال� ــر مختل ــى مســتوى التعــاون المســتمر عب ــاء بهــا اإل ــن مراكــز الفكــر والبحــوث وال�رتق بي

ــي:  ــات كالتال ــات المجموع مقترح

ورشة تفاعلية لعرض دليل أوراق السياسات

مجموعة رقم 1: الشراكات )طبيعتها، مواضيع الشراكات(.

مجموعة رقم 2: اأشكال التنسيق )بنودها(.

مجموعة رقم 3: العمل المشترك.

مجموعة رقم 4: توظيف الوثائق الجديدة لتطوير الشراكات.
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ــر« ،   ــة للحصــول علــى مســاهمات اأكب ــاء قــدرات مراكــز الفكــر والمراكــز البحثي ــة حــول: »بن نتيجــة لورشــة العمــل المغربي

تطوعــت 5 مؤسســات بحثيــة لبــدء لجنــة تنســيق مــن ممثلــي مراكــز البحــوث مــن المغــرب ، وهــي لجنــة ســتعمل علــى نطــاق 

اأصغــر )علــى المســتوى المحلــي( كشــبكة لمؤسســات البحــث المغربيــة.

تطوعت 5 مؤسسات بحثية لبدء لجنة تنسيق: 

1.مركز مدى 

2.مركز اإنماء

3.مركز باحثون

4.المركز الديمقراطى

5.مركز الدراسات و الحكامة

ســتعمل هــذه اللجنــة بدعــم اأولــي مــن شــبكة نــواة ، وســيتم تنســيقها مــع 5 متطوعيــن هــم جــزء مــن اأعضــاء نــواة المختلفيــن 

فــي المغــرب. ســتدعم نــواة النشــاط ال�أول لهــذه اللجنــة ، وســيعمل علــى مناقشــة وبنــاء دور الباحثيــن الشــباب والنســاء علــى 

وجــه الخصــوص.

            - سوف تقوم نواة بمتابعة مع هذه اللجنة وتقييم اأنشطتها

            - سوف تقوم نواة تقديم الدعم اللوجستي اأنشطتهم.

            - ستوفر نواة الوثائق اللازمة ل�ستخدامها الداخلي: دليل ، نماذج التقييم ، ..

إنشاء لجنة تسيير بالمغرب 
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تقييم ورشة العمل حول تقوية قدرات مراكز البحوث والفكر

توصيات المشاركین/ات فیما یخص المحاور التالیة:

المحور التنظیمي:

- تمدید الوعاء الزمني للورشات وتقلیص عددھا حتى تكون اأكثر فعالیة.  

- تمكین المشاركین/ات من ملف توجیھي قبل بدء الدورة.  

- اإدراج اأنشطة ضمن البرنامج العام تعزز التعارف بین المشاركین/ات غیر الورشات.  

  - اطلاع المشاركین/ات على الدل�ئل قبل الورشة. 

  - العمل على ترتیب الخطوات اللازمة لتقویة التعاون ودعم العمل المشترك بین المراكز. 

تحديات المراكز البحثية والفكرية:

  - الوضع القانوني للمراكز البحثیة. 

  - قاعدة معطیات للمراكز البحثیة المعتمدة بمؤشرات اأو على اأقل تقدیر المنتجة.

- تغطیة المجال�ت البحثیة المجتمعیة.  

  - تجمیع ال�أعمال ذات الموضوع الواحد.

- الجمع بین المراكز البحثیة والمختبرات الجامعیة.  

صدار. نتاج وال�إ نتاج والنشر وال�إ - الزیادة في مستوى ال�إ  

- تطوير الموارد المادیة والبشریة )تاأھیل العنصر البشري(.  

- ضعف التكوینات وضعف اإن لم نقل غیاب التنسیق ما بین المراكز البحثیة وداخل نفس المركز.   

- الصعوبات المالیة للحفاظ على وتیرة العمل والرفع من المردودية.  

فيما يخص الموضوعات ذات اأولوية:
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- تخلیق المؤسسات البحثیة )العنصر البشري( والحیاة العامة من خلال اللقاءات الفكریة والندوات والمنشورات.  

- تاأھیل البیت الداخلي للمراكز البحثیة والفكریة وتدعميه وتطویره.  

- تاأھیل البیت الداخلي للمراكز البحثیة والفكریة وتدعميه وتطویره.   

- التواصل الفعال ما بین المؤسسات البحثیة والباحثین/ات والمؤسسات المدنیة وطنیاً جھویاً ودولیاً.   

- التقاسم: ل� بد من تقاسم التجارب والخبرات بین المراكز الفكریة والبحثیة.  

- قضایا ومشكلات وسائط التواصل ال�لكتروني.  

- قضایا ال�أسرة والطفولة والشباب.  

- التحول�ت ال�جتماعية ومشاكل الدیمقراطیة والحریات.   

- العدالة ال�جتماعیة والمجالیة.  

- قضایا الوضعیات الخاصة للمراأة والطفولة والشباب والشیخوخة.  

مقترحات لمعھد نواة ومركز مدى كمواضیع للاشتغال علیھا مستقبلاً: 

- ال�شتغال الموضوعاتي على اآلیة من اآلیات ال�قتراح نظریاً وتطبیقیاً )كورقة السیاسات(.  

- عقد اأیام دراسیة تكوینیة في اإطار موضوع متخصص ل�أكثر من مركز ومختبر وطلبة باحثین/ات ومؤسسات مجتمع مدني   

- الترافع من اأجل الوضع القانوني للمراكز البحثیة   

- تعمیق التواصل مع المراكز ودعم برامجھا بما یتناسب وحاجیاتھا.   

- تنظیم لقاءات دوریة للوقوف على المنجزات ومستوى التدبیر المالي والبشري.   

- السھر على بلورة توصیات ورشة العمل في خطوات عملیة.  

- اأخلاقیات العمل )المهنة(.  

- الثقافة البدویة )الریفیة(: ثقافة البدو والرحل.  

- البنیات ال�جتماعیة لمجتمعات البدو ونمط العیش والتفكیر.   

- القیم الفكریة والمجتمعیة والمواطنة...الى اأین؟  

- السیاسات ال�جتماعیة بالمغرب الواقع والماأمول.  

- التربیة والتكوین في المغرب وسؤال الحكامة.  

 اأھم ال�أولويات المطروحة اأمام المراكز البحثیة والفكریة بالمغرب 
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مراكز البحث التي شاركت في ورشة العمل؛ 30 مشارًكا يمثلون 21 مركًزا مختلًفا ألبحاث السياسة من 

جميع أنحاء المغرب: 

مركز باحثون للدراسات وال�أبحاث في العلوم ال�جتماعية	 

رفق للبحث العلمي	 

جمعية ربيع العمر لذوي ال�حتياجات الخاصة	 

مركز تكامل للدراسات وال�أبحاث	 

مركز طاقات للدراسات وال�أبحاث والتدريب	 

جمعية ال�أمل	 

المركز المغربي للاأبحاث والدراسات وتوجيه الطفولة وال�أسرة	 

مركز الدراسات في القانون الدستوري والعلوم السياسية	 

المختبر المدني للعدالة ال�جتماعية	 

مركز انماء للدراسات و ال�بحاث القنيطرة	 

مركز الصحراء للدراسات وال�أبحاث	 

مركز الدراسات والبحوث ال�جتماعية	 

المركز الديمقراطي العربي.للدراسات ال�ستراتيجية والسياسية وال�قتصادية.	 

جامعة الحسن الثاني	 

اتحاد النساء	 

جامعة محمد الخامس	 

مركز مدى	 

مركز محمد بنسعيد اآيت اإيدر للدراسات وال�أبحاث	 

مختبر ال�أبحاث والدراسات ديناميات المجال�ت والمجتمعات	 

تصال	  علام وال�إ المعهد العالي للاإ

مرصد السياسات ال�جتماعية وال�قتصادية	 
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