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مساحة عمل المؤسسات
أ
ف
البحثية والفكرية ي� الردن-
القيود والفرص
مقدمة
أ
ش
ـر� للبحــوث والسياســات – شــبكة نــواة التقرير
يطلــق مركــز البديــل للدراســات والبحــاث و�يكــه المعهــد العـ ب ي
العــام لوقائــع ورشــة العمــل الـ تـى نفــذت ف� عمــان  ،أ
الردن بتاريــخ  ،13شت�يــن أول  ، 2020ف ي� فنــدق عمــان
ي
ي
ت
والعالمــي وبخاصــة
ـياس إ
إن�ناشــيونال ،بحضــور  25شــخصية أردنيــة تمثــل مختلــف الطيــف الفكــري والسـ ي
المــدراء و العاملــون والباحثــون والمفكــرون ف� مراكــز البحــوث والفكــر أ
الردنيــة .وتضمنــت فعاليــات الورشــة
ي
أ
ت
ـى يواجههــا الردن والعالــم أجمــع شــكلت
ثــاث جلســات بمحــاور مختلفــة  ،ويشــار اىل أن جائحــة كورونــا الـ ي
حائــا أمــا حضــور عــدد كبـ يـر مــن المشـ ي ن
ـارك� الذيــن طلبــوا المشــاركة ألهميــة الموضــوع  ،وإعتــذر المركــز لهــم
بســبب قانــون أمــر الدفــاع الــذي ال يســمح بالتجمــع لعــدد أكـ بـر مــن ذلــك  ،ووعدهــم بأنــه سـ يـرفع توصيــة
للمعهــد حــول عقــد مؤتمــر أوســع ف ي� المســتقبل .
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الجلسة األولى  :اإلفتتاح ،ومدخل وفرضيات الحوار

ف
ـر� مرحبــا بالمشـ ي ن
ـارك�
ي� جلســة االفتتــاح تحــدث أ .جمــال الخطيــب مديــر مركــز البديــل وسـ ي
ـكرت� المعهــد العـ ب ي
ف
و� ورقتــه قــدم فرضيــات
وعــرض سـ يـرة موجــزة عــن مركــز البديــل والمعهــد العـ ب ي
ـر� للبحــوث والسياســات ي
ومداخــل للحــوار إضافــة إىل مداخــات مكتوبــة قدمهــا بعــض المشـ ي ن
ـارك�  .وعــرض مديــر المركــز تاريــخ نشــأة
ف
ـر� عــى وجــه الخصــوص  ،إذ أشــار اىل مرحلــة مــا
مراكــز البحــوث والفكــر ي� العالــم بشــكل عــام والوطــن العـ ب ي
أ
ت
ـى كانــت فيهــا المراكــز منـ بـرا للحــوار ومناقشــة القضايــا  ،ومرحلــة الســبعينات
بعــد الحــرب العالميــة الوىل ،والـ ي
و حـ تـى نهايــة القــرن الحــادي و ش
الع�يــن ،إذ انتـ شـر وجــود هــذه المراكــز ف ي� جميــع مناطــق العالــم و ازداد
ت
الــى تعــود نشــأتها اىل الخمســينات ف ي� مــر مــع تأســيس المركــز
نفوذهــا ،وكذلــك عــى الصعيــد
بي
العــر� ي
و� حقبــة التســعينات حـ تـى نهايــة العقــد أ
ف
الول مــن القــرن ش
الع�يــن ،عموم ـاً
القومــي للبحــوث عــام  .1956ي
انتـ شـرت ظاهــرة المراكــز البحثيــة ف ي� جميــع الــدول العربيــة ،و إن ارتبطــت ف ي� بداياتهــا بالجامعــات الحكوميــة
ثــم انتـ شـرت كمراكــز أبحــاث خاصــة وغـ يـر حكوميــة ف ي� تخصصــات متعــددة.
وبخصــوص مراكــز أ
البحــاث وصنــع الق ـرار ،أشــار اىل أن مراكــز البحــوث أصبحــت ف ي� معظــم دول العالــم
بشــكل عــام ،و أمـ يـركا و أوروبــا بشــكل خــاص ،تلعــب دوراً أساســياً ف ي� إنتــاج المعرفــة و البحــث العلمــي و مــا
ينتــج عنــه مــن تطبيقــات عــى صعيــد توجيــه و صياغــة السياســة العامــة للــدول ف ي� مختلــف مجاالتهــا ،أمــا ف ي�
ـر� فــا زالــت مشــاركتها ف� صنــع القـرار ليــس بالمســتوى المطلــوب  ،وإن أهميــة تطــور ش
ال�اكــة
العالــم العـ ب ي
ي
ين
ين
القطاعــ� الخــاص والعــام مــن شــأنه أن يســاهم أيضــاً ف ي� تعزيــز دور مراكــز الدراســات و مؤسســات
بــ�
الرادة لــدى صنــاع القـرار لتتمكــن المراكــز البحثيــة مــن تحقيــق ش
ال�اكــة عــى
البحــث العلمــي  ،ودعــا اىل توفـ يـر إ
صعيــد صنــع السياســات العامــة ،و إعــداد اسـ تـراتيجيات والمســاهمة ف� حــل المشــكالت و أ
الزمات.وبـ ي ن
ـ� أن
ي
ت
ـى تواجــه عمــل مراكــز البحــوث ،فمراكــز الدراســات الحكوميــة يحكمهــا
التمويــل قضيــة عــى رأس المعوقــات الـ ي
ـ� ص ّنــاع الق ـرار مــن جهــة ،والمفكريــن والباحثـ ي ن
ســقف محــدد ال يمكــن تجــاوزه ،وقــد ت ّتســع الفجــوة بـ ي ن
ـ� ف ي�
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هــذه المراكــز مــن جهــة أخرى.فيمــا مراكــز البحــث الخاصــة  ،تواجــه صعوبــات تؤثــر ســل ًبا عــى جــودة العمــل

وديمومتــه ،وأحيانًــا تكــون بيئــة طــاردة للكفــاءات المهنيــة  -فالباحــث يحتــاج إىل بيئــة مهيــأة مــن االســتقرار
أ
ن
كب�ا مــن المراكز
المــادي والوظيفــي والتفــرغ الكامــل لنشــطته البحثية،وبـ يـ� أن معضلــة التمويــل تدفــع قطا ًعــا ي ً
أ
ف
ـى بــكل أشــكاله ،فتصبــح حينهــا
البحثيــة
ّ
الخاصــة نحــو المؤسســات المانحــة ،وتقــع ي� حبائــل التمويــل الجنـ ب ي
أ
أ
ف
ف ف
ويعرضهــا ذلــك إىل المســاءلة
ـ�ّ ،
“مراكــز مشــبوهة” ي� ي� بعــض الحيــان ي� نظــر الحكومــات والمجتمــع الهـ ي
القانونيــة مــن جهــة والحــرج مــن جهــة أخــرى رغــم أن هنــاك منظمــات مانحــة ال تفــرض أجنداتهــا ألنهــا تســعى
اىل دعــم الديمقراطيــة وتعزيــز الحريــات ونـ شـر ثقافــة الســلم والســام عــى مســتوى العالــم إنســجاما مــع
أ
النســان والقمــع وغيــاب المشــاركة قــد يولــد تيــارات عنفيــة ومتطرفــة ف ي�
فكرهــا ورســالتها  ،لن انتهــاك حقــوق إ
الســامية المتطرفــة نموذجــا ( القاعــدة وداعــش
البلــدان يمتــد غلوهــا وآثارهــا عــى العالــم أجمــع – التيــارات إ
وأخواتهــم ) .

الجلسة الثانية :مراكز البحوث  ،الدور والتأثير والتمويل
والتشبيك والتشريع

ف
ت
ـى ناقشــت ســبع محــاور ،وترأســها أ.د ماهــر ســليم ،وهــو رئيــس لثــاث جامعــات
ي
و� الجلســة الثانيــة الـ ي
أردنيــة وعميــد البحــث العلمــي ف� عــدد مــن الجامعــات ،أشــار ف� كلمتــه اىل أن مراكــز أ
البحــاث نوعــان  ،منهــا
ي
ي
ـياس  ،وهنــاك النمــوذج المــري
مــا يقــدم أبحــاث علميــة وأكاديميــة ومنهــا مــا يقــد مــن إنتــاج فكــري وسـ ي
ـر� وبح ـث  ،أمــا ف� أوروبــا وأمريــكا فتقــد مراكــز أ
أ
ف
البحــاث والمشــورة
ي
« مركــز اله ـرام الــذي يقــدم إنتــاج معـ ي
ي
لصنــاع السياســات ويتــم أ
الخــذ ف ي� الغالــب برؤيتهــا وقراءتهــا ،وحققــت نتائــج ألننــا ال نعطــي البحــث العلمــي
أي اهتمــام فالخاصــة تحكمهــا معايـ يـر ويواجههــا معيقــات فيمــا الحكوميــة منهــا تحمــل آلراء وتوجهــات الــدول
وسياســاتها  ،وأشــار اىل أن الكثـ يـر مــن الباحثـ ي ن
ـ� والمفكريــن العــرب ف ي� الخــارج قدمــوا دراســات وأبحــاث وإنتــاج
فكــري مرمــوق مثــل ( أبــو لغــد والخالــدي )  ،كمــا بـ ي ن
ـ� الدكتــور ماهــر ســليم تجربــة الجامعــات ف ي� البحــث
والليــات ال�ض وريــة لتفعيلــه وتطويــره وعــدم هــدر أ
العلمــي ومعيقاتــه وعــدم رعايتــه آ
المــوال المخصصــة
لذلــك .كمــا أشــار إىل إن أي مركــز بحــث علمــي هــو مـرآة يعكــس توجــه الشــعوب ف ي� حفــظ الـ تـراث والمنجـزات
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السـ ش
ـت�اف آفــاق المســتقبل كمــا يمثــل وعــا ًء ومخزونا لها..وأشــار أيضــا اىل أن مراكز الدراســات تتحمل مســؤولية
لعــدم الجديــة ف� نـ شـر دراســاتها الخاصــة والمهمــة مثــل ثقافــة الســام والمحبــة لــدى المسـ ي ن
ـلم� والتســامح
ي
آ
ف
ـر� .
مــع الخــر  ،ونتائــج دراســات المراكــز تعطــي أصحابــه فرصــة لمنتــج معـ ي
المحلــل الســياس ومســاعد مديــر عــام مركــز الحسـ ي ن
ـ� للرسطــان الدكتــور منــذر حــوارات ف ي� العــرض الــذي
ي
قدمــه أشــار اىل أن العنايــة أ
بالبحــاث وبمراكــز البحــث ليســت بالمســتوى المطلــوب كمــا الحركــة النشــطة ف ي�
فرنســا أو أوروبــا  ،كمــا ال يتــم االعتــداد بنتائــج البحــث وإنتــاج مراكــز البحــث ربمــا بســبب الخشــية مــن اتهامهــا
أ
ف
المال
بالتواطــؤ ،ودعــا اىل إدراك أهميــة مراكــز البحــث ي� حــل الكثـ يـر مــن الزمــات  ،كمــا دعا اىل توفـ يـر التمويــل ي
ت
ـى تســهم ف ي� دفــع عجلــة النمــو والتطويــر العلمــي واالقتصــادي
المطلــوب لدعــم المراكــز البحثيــة العلميــة الـ ي
ض
ين
المــا� نحــو  50بحثــا علميــا محكمــا ش
نــرت ف ي� مجــات علميــة
الحســ� قــدم العــام
مشــرا اىل أن مركــز
ي
ي
مرموقــة .كمــا أعطــى أمثلــة بالمقابــل اىل أن عــدد مــن أ
البحــاث لــم تلقــى الرعايــة مثــل تطويــر البــذور ف ي� الشــأن
الزراعــي .

ف
ن
البــداع ودون
ـا� ســلطان حطــاب إن الحريــة ش�ط إ
فيمــا بـ يـ� مديــر مركــز العروبــة للدراســات الكاتــب الصحـ ي
ـر� مــازال متصح ـرا ف ي�
حريــة ال يوجــد إبــداع  ،والبحــث والدراســات تقــدم إبداعــا ،الفتــا إىل أن عالمنــا العـ ب ي
البحوث.وأشــار اىل أن المشــكلة ليســت بتوفــر أ
المــوال رغــم أهميتــه ف ي� البحــث العلمــي  ،ولكــن المشــكلة ف ي�
ي
أ
ف
ف
ف
ت
و� العالــم
ـى ال تســمع إ
الديمقراطيــة ي� العالــم العـ ب ي
بالبــداع ،والنظمــة الحاكمــة ي� العالــم الثالــث ي
ـر� الـ ي
العــر� ال تأخــذ بالنتائــج والخالصــات ،وال تأخــذ بهــا فهــي تبــدد أموالهــا عــى المهرجانــات أ
والمــن  ،ولذلــك
بي
أ
النســانية .واســتح�ض الحطــاب
النســان أو العلــوم إ
الجامعــات مشــلولة والبحــاث هامشــية ال تذهــب باتجــاه إ
تجربــة مركــز العروبــة للدراســات ف ي� كتابــه حــول « هويــة المــكان « والــذي يعكــس غيــاب المناهــج عــن واقــع
الحــال ف ي� التاريــخ االجتماعــي ف ي� مــدن أردنيــة وفلســطينية .فالتاريــخ الحقيقــي كان مــن هنــا مــن الكــرك وعجلــون
والحضــارات كانــت هنــا  ..مــن هنــا تحريــر القــدس  ..والمناهــج ينقصهــا الكثـ يـر مــن التأصيــل انطالقــا مــن
العهــدة المحمديــة آليــا العقبــة  ،والــذي كان طرفيهــا الرســول محمــد عليــه الصــاة والســام  ،والطــرف آ
الخــر
ـا� مــن آيال،فهــي تعكــس القبــول آ
ن
بالخــر والوحــدة الوطنيــة والعالقــة واالمتــداد
هــو حنــا بــن رهبــة وهــو غسـ ي
ف
الرسائيليــون وهــم قبيلــة وهــم مــن اغتالــوا القائــد عجلــون
الجغـر يا� إىل الجزيــرة العربيــة وبــاد الشــام  ،إن إ
ملــك مؤاب،أيــن البحــوث العلميــة ؟إن المناهــج قــد تــم تغريبهــا وتسييســها ،وعلينــا اســتعادتها مــن خــال

البحــوث .
النســان الدكتــور فــوزي الســنهوري انــواع مراكــز الدراســات البحثيــة وهــي
وعــرض مديــر مركــز جــذور لحقــوق إ
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أ
ت
ـى قــد تــؤدي اىل ضعــف وتغييــب دور
الكاديميــة والخاصــة والحكوميــة ي
وغ�هــا مشـ يـرا إىل ابــرز العوامــل الـ ي
مراكــز الدراســات أ
والبحــاث ،وقــال :ال بــد مــن تســهيل مــرور المعلومــات لمراكــز البحــوث  ،فالمراكــز قــادرة
ـ� الخطــر الــذي يواجــه أ
علــة تقديــم النخبــة والمفكــرون لمواجهــة التحديــات الـ تـى تواجهنــا  ،كمــا بـ ي ن
الردن
ي
ف
ـر� وارتداداتهــا وهــي مســؤولية مراكــز البحــوث
مــن إرسائيــل ممــا يســتدعي تعميــق البحــث ي� نتائــج وادي عـ ب ي
والدراســات  ،وأشــار اىل أهميــة تعزيــز الحريــات .

ت
ن
ـى تنتــج المعرفــة .وهــي
الباحــث والمفكــر جمــال الطاهــات ،أشــار اىل نوعـ يـ� مــن المراكــز منهــا المتخصصــة الـ ي
النســانية ف ي� العديــد
النســانية) متخصصــة تســعى لتطويــر المعرفــة إ
مراكــز بحــث (تعمــل عــى تخــوم المعرفــة إ
مــن المجــاالت العمليــة -وهــذه عــادة مــا تكــون متصلــة بالجامعــات أو بالمؤسســات الضخمــة .فيمــا النــوع
ن
ت
ـى تســعى لتعميــم المنج ـزات العلميــة وتطويرهــا حـ تـى تصبــح متاحــة عــى المســتويات
الثـ ي
ـا� هــي تلــك الـ ي
التطبيقيــة المختلفــة .وهــذه تعتـ بـر هــي الجــر بـ ي ن
ـ� منتجــي المعرفــة (النــوع االول مــن مراكــز الدراســات)
ومتلقيهــا الـرأي العــام ممثـا ً بــكل مكونــات المجتمــع ،وصنــاع القـرار ف� القطاعـ ي ن
ـ� العــام والخــاص .ونوهــت
ي
المداخلــة إىل أهميــة تصــدي مراكــز الدراســات للوهــم والخــداع والتضليــل ،فالوعــي إ ن
ـا� بــدأ مــن كثـ يـراً مــا
النسـ ي
ـياس ،مــن حيــث عالقــة الخطــاب والمفاهيــم العلميــة بمفــردات  3000ســنة ف ي�
يكــون عــى تمــاس بالواقــع السـ ي
النســان الهميــة مواجهــة صناعــة
مواجهــة الخــداع والتضليــل  ،وقــال « :أعتقــد بعــد  2500ســنة مــن اكتشــاف إ
الجهــل ،لــم يتوقــف والجهــد إ ن
ـا� الســاعي للتضليــل الممنهــج ،كمــا لــم ،ولــن ،تتوقــف الجهــود الســاعية
النسـ ي
النســان مــن صناعــة الجهــل ومنتجاتهــا» .ونــوه إىل أن مراكــز الدراســات هــي إحــدى الوســائل المنظمــة
لحمايــة إ
لمواجهــة التضليــل الــذي يســتغل فجــوة المعرفــة العلميــة ،تقــدم العلــم برسعــة تفــوق انتشــار منتجاتــه
وتمثلهــا مــن قبــل المجتمعــات.
ن
ـياس  .حيــث ذ َّكــر بــأن
كمــا أشــارت المداخلــة إىل العالقــة بـ يـ� تطــور المعرفــة العلميــة ومســتوى التطــور السـ ي
ف
ت
ـأ�
ـياس ومفاهيمــه .كمــا أشــارت المداخلــة ي� هــذا البــاب ،إىل أن العلــم يـ ي
الســجال العلمــي الخطــاب السـ ي
محمــوال ً عــى مفاهيــم ولغــة وتعابـ يـر جديــدة ،تمثــل تحدي ـاً واضح ـاً ألي ثقافــة .ونــوه ف ي� هــذا البــاب إىل أن
دور مراكــز الدراســات ،هــو تقديــم اللغــة العلميــة ،ومفرداتهــا للـرأي العــام ،لتمكـ ي ن
ـ� المجتمعــات مــن تجــاوز
أهــم عقبــة تحــول دون التمثــل الرسيــع للتقــدم العلمــي .واعتـ بـر أن مســتوى اللغــة العلميــة ف ي� مــا تقدمــه
مراكــز الدراســات مــن منتجــات ،بمــا ف ي� ذلــك القــدرة عــى تقديــم المفاهيــم العلميــة بشــكل واضــح (دون
تبســيط مخــل ،ودون تعقيــد يشــكل عائق ـاً أمــام انتشــار المعرفــة) ،نقطــة مركزيــة لتقــوم مراكــز الدراســات
بدورهــا ف ي� تطويــر الـرأي العــام والتأثـ يـر إيجابيـاً بــه .واعتـ بـر مراكــز الدراســات أنهــا المســاجل الرئيــس لتعزيــز
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ين
تمكــ� المجتمعــات مــن التعــرف إىل المنجــزات العلميــة
المعرفــة ومواجهــة التضليــل والتجهيــل  ،وعليهــا
والمعرفيــة بوقــت قصـ يـر .حيــث أكــدت المداخلــة عــى أن التقــدم هــو معيــار زمـن ي  ،ويتمثــل بالوقــت الــازم
ألي مجتمــع حـ تـى يتعــرف عــى ،ويســتوعب المنتجــات العلميــة والتكنولوجيــة .وعليــه فــإن مراكــز الدراســات
قــد تكــون مركبــة اســتثنائية لتحقيــق التقــدم ،مــن خــال عملهــا عــى تقصـ يـر الزمــن الــذي تحتاجــه المجتمعــات
ت
ـى تفرضهــا هــذه
لتمثــل وتســتوعب المنج ـزات العلميــة وتســتجيب لهــا ،وتتكيــف مــع منتجاتهــا والتحــوالت الـ ي
المنتجــات.
أمــا د .محمــد ارســان النائــب الســابق والباحــث فأشــاد باختيــار هــذا الموضــوع ألنــه حـ ي ن
ـ� كان نائبــا كان يتصل
للت�يعــات ،ورأى أن الجامعــات أ
بالمراكــز للعمــل عــى انجــاز أوراق سياســات ش
الردنيــة لــم تهتــم بالمواضيــع
أ ن
ت
رد�  ،فالمســاحة واســعة ف ي� عمــل مراكــز الدراســات منهــا سياســية
الــى تشــغل الــرأي العــام ال ي
المهمــة ي
واقتصاديــة واجتماعيــة  ،وأعطــى مثــاال ف� بريطانيــا  :أنــه ال يقــدم قانــون إال ت ز
ب�ويــد مــن مراكــز الدراســات
ي
والبحــوث ف ي� أي مجــال ألن الــدول الديمقراطيــة تعطــي فســحة مــن المشــاركة الشــعبية مــن خــال المعرفــة
والمعلومــة  ،وبخصــوص التمويــل ال بــد مــن مســاهمة القطاعـ ي ن
ـ� الخــاص والحكومــي ف ي� دعــم مراكــز البحــوث
المــوال لدعــم البحــث رغــم وجــود قانــون ف� أ
والدراســات باقتطــاع نســبة مــن أ
الردن بخصــوص االقتطــاع
ي
والدعــم للبحــث العلمــي إال انــه غـ يـر مفعــل
ال تن�نــت واالتصــاالت والقوانـ ي ن
ـ� وتســهيل
ولتســهيل عمــل مراكــز الدراســات دعــا اىل تســهيل وتطويــر قانــون إ
ش
لــ� نســاهم ف ي� دعمهــا وتبقــى حياديــة  ،كمــا ركــز عــى موضــوع “النانــو” إذ أن
قــدرة المراكــز عــى النــر ي
ف
ش
ـر� رغــم أن الدكتــور
عــرات المؤسســات الغربيــة تعمــل عــى “النانــو” ،ولــم نشــاهد ذلــك ي� العالــم العـ ب ي
ق
ـا� ترحيبــا مــن ال ـرأي العــام .
خالــد طوقــان عمــل عــى ذلــك ولــم يؤخــذ بكالمــه بــل لــم يـ ي
فيمــا عــرض أمـ ي ن
ـ� عــام حــزب الحصــاد المهنــدس المهنــدس والباحــث مــازن ريــال إن تطــور المراكــز البحثيــة
المــم فيهــا ،مشــرا إىل أن البــداع ف� أ
ف� الــدول المتقدمــة هــو دليــل عــى نهضــة أ
ـخص
ـ
ش
ـداع
ـ
إب
ـو
ـ
ه
ردن
ال
إ
ي
ي
ي
ي
وليــس مؤسســيا .وطالــب صنــاع القــرار أ
بالخــذ بمخرجــات مراكــز البحــوث والدراســات  ،وعــرض تجربتــه ف ي�
مجــال الصخــر الزيـ تـى حيــث قــدم العديــد مــن البحــوث بهــذا الشــأن ولــم يؤخــذ بهــا .كمــا بـ ي ن
البــداع
ـ� أن إ
ي
أ
ف
ـ� ال يحــارب .ودعــا اىل استشــارة أصحــاب المعرفــة
ـخص ي� كثـ يـر مــن الحيــان محــارب إ
والبــداع المؤسـ ي
الشـ ي
قبــل عــرض أي موضــوع يحتــاج اىل دراســة وبحــث.
ف
الســامية العالميــة الدكتــور حمــدي م ـراد فقــال  :ان دول العالــم الثالــث
أمــا الباحــث ي� جامعــة العلــوم إ
قبلــت عــى نفســها ف
ض
الكــرى ت
الــى لديهــا مراكــز أبحــاث ف ي� الوقــت
للــدول
تابعــة
تكــون
ان
الحــا�
وقتنــا
�
ب
ي
ي
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الــذي لــدى شــعوب هــذه الــدول القــدرة عــى تقديــم أبحــاث علميــة متمـ ي ز
ـ�ة .وأشــار اىل أن مراكــز الدراســات
أ
ف
الصــاح ف ي� كافــة المجــاالت  ،فالعالــم غـ يـر الديمقراطــي المنعــوت بالعالــم الثالــث
والبحــاث تقــع ي� مقدمــة إ
أ
للســف هــو ذيــل للعالــم الــذي يســمى بالعالــم الديمقراطــي والــذي عكــس ذلــك عــى مواطنيــه ،كمــا أن
يز
الم�انيــات ف ي� العالــم المتقــدم المخصصــة للبحــث مذهلــة ممــا وضعهــم ف ي� المقدمــة .
ف
ف
ـر� ف ي� المنطقــة العربيــة
أمــا الباحــث ي� المركــز االسـ تـراتيجي لحقــوق إ
النســان ريــاض صبــح إن الســؤال المعـ ي
التفســرات البنيويــة وإعــادة تفكيكهــا ،الفتــا اىل أهميــة الديمقراطيــة لتعزيــز
الزال خجــوال ليعيــد النظــر ف ي�
ي
حضــور المراكــز البحثيــة عــاوة عــى ض�ورة تطويــر المنظمــة التعليميــة ف ي� المنطقــة العربيــة .وشــدد عــى
أهميــة انســياب المعلومــة لمراكــز البحــوث  ،وقــال يشــارك االردن الــدول العربيــة ف ي� ضعــف البحــث  ،ومواجهــة
ت
ـى تواجههــم فالثقافــة العربيــة تحتــاج اىل تجديــد .
الهمــوم والمشــاكل الـ ي
ف
و� نهايــة الورشــة جــرت مناقشــات ومداخــات حــول المحــاور المطروحــة  ،حيــث قــدم كل مــن الباحثـ ي ن
ـ�
ي
رؤيتــه تقاطــع البعــض مــع آ
الخــر ،وأتفــق آخــرون عــى توصيفــات كثـ يـرة وصيــغ مشـ تـركة لمعالجــة المعيقــات

ـر� للبحــوث والسياســات لطــرق هــذا الموضــوع .
 ،وقدمــوا الشــكر للمعهــد العـ ب ي

الجلسة الثالثة  :التوصيات والبيان الختامي

ف
ت
ـر� للبحــوث
ـى مديــرة مركــز ابــن خلــدون وعضــو المعهــد العـ ب ي
ي� الجلســة الثالثــة والـ ي
ـى ترأســتها د .شــذى الزعـ ب ي
ت
ـى خخصــت للتوصيــات والبيــان الختامــي رفــع المشــاركون عــدد مــن التوصيــات وعرضــت مــن
والسياســات  ،والـ ي
قبــل المركــز بعــض التوصيــات وشــكلت لجنــة للصياغــة والتعديــل واتفــق الباحثــون عــى التوصيــات التاليــة
ومتابعــة مخرجاتهــا :
وال�اكــة بـ نـ� مراكــز الدراســات الخاصــة والحكوميــة والمؤسســات أ
ش
الكاديميــة ،
تعزيــز العالقــة والتعــاوني
وتوفــر قنــوات اتصــال و”شــبكة تنســيق مــع مراكــز أ
البحــاث العربيــة والعالميــة ،لنقــل الخـ بـرة وتأســيس ش�اكــة
ي
معرفيــة بشــفافية ونزاهــة .
ف
ت ز
ـر� أهميــة خاصــة ،لالترقــاء بمراكــز الدراســات
ـ� إ
والنتــاج المعـ ي
إيــاء أهميــة ال�كـ يـ� عــى العمــل المؤسـ ي8

وتطويرهــا ،ونقلهــا مــن الفرديــة إىل المؤسســية.
ض
ـدرس ف ي� تدريــس الفلســفة والتفكـ يـر النقــدي واســاليب البحــث
�-ورة تطويــر اســاليب التعليــم مــا قبــل المـ ي

العلمــي .

دعــوة المراكــز الفكريــة والبحثيــة توجيــه ابحاثهــم نحــو الزراعــة خاصة ف ي� ظــل جائحــة كورونا  ،وكذلــك تطويرالبحــث العلمــي ف ي� موضــوع “النانــو تكنولوجــي “ والــذكاء االصطناعي والرقمنــة ومواكبة ثــورة التكنولوجيا .
توفـ يـر بيئــة شت�يعيــة ناظمــة تيــر عمــل مراكــز الفكــر والبحــث مــن خــال تســهيل وصــول هــذه المراكــز إىلالمعلومــات وضمــان حــق المعلومــه ومنحهــا تســهيالت ف ي� وســائل الغتصــال والنـ شـر .
معاي� واولويات البحث العلمي لالستفادة من مخرجاتها بما ينعكس عىل التنمية المستدامة.
تحديدي
ين
للباحث� الشباب وتشجيعهم وبناء قدراتهم بما أمكن .
رعاية مراكز البحثتطويــر منتجــات مراكــز البحــوث والدراســات بمــا يمكنهــا مــن المشــاركة ف ي� صنــع القــرار ،خاصــة ف ي� ظــلالزمــات الـ تـى يواجههــا العالــم ف� ظــل وبــاء كوفيــد ،19والمســاهمة ف� إدارة أ
أ
الزمــات ومعالجتهــا .وتقديــم
ي
ي
ي
ف
ـر� .
مســاهمات تمكــن مــن تطويــر المناهــج المدرســية والجامعيــة وموائمتــه مــع إ
النتــاج المعـ ي
تقديــم الدعــم المــال واللوجسـ تـى لمراكــز البحــوث دون تميـ ي زـ� ،خاصــة ف ي� ظــل المنــح الدوليــة المقدمــة
ي
ي
ـر� مــن قبــل المانحـ ي ن
ـ� لتطويــر التنميــة وتعزيــز الديمقراطيــة.
للعالــم العـ ب ي
أن تول مراكز البحوث إهتماما خاصا أللولويات الوطنية -الصحة والتعليم والسكن ومعالجة البطالة.
ي

إختتام الورشة :

و� نهايــة الورشــة تحــدث أ .جمــال الخطيــب وقــال :إن مركــز البديــل للدراســات أ
ف
والبحــاث ش
و�يكــه المعهــد
ي
ـر� لبحــوث السياســات يأمــل مــن خــال هــذه الورشــة الـ تـى شــارك بهــا طيــف واســع مــن باحثـ ي ن
ـ� مــن مراكــز
العـ ب ي
ي
ن
ت
ـى تواجــه المراكز
البحــوث والفكــر ومــن مؤسســات المجتمــع المـ ي
ـد� الوقــوف أمام الــدور والمهــام والهموم الـ ي
9

مــن معيقــات وفــرص  ،ويأمــل مــن خــال التوصيــات متابعــة مــا صــدر منهــا ومتابعتهــا بحيــث تكــون مدخــل
للحــوار والتفاعــل وتطويــر أ
الداء والعمــل وكذلــك البحــث ف ي� شــكل مــن أشــكال التنســيق تكــون نــواة لعمــل
ـر� لبحــوث السياســات – شــبكة نــواة عــى تقديــم مــا يلــزم ومــا أمكــن مــن رعايــة
ريــادي وســيعمل المعهــد العـ ب ي
وتدريــب وتعــاون لمــا فيــه مــن تقــدم المراكــز وتعظيــم دورهــا  ،ســيما وأنــه يعقــد ســنويا مؤتم ـرا للباحثـ ي ن
ـ�
الطــاع عليــه
الشــباب ويعمــل جاهــدا عــى بنــاء قدراتهــم البحثيــة وقــد أصــدر دليــا بهــذا الخصــوص  ..لكــم إ
عــى موقــع المعهــد الموجــود بـ ي ن
ـ� يديكــم.
صدر ف� عمان  ،16أ
الردن 10/2020/
ي

المشاركون :

العر� للبحوث
1.1جمال الخطيب مدير مركز البديل للدراسات -
ي
سكرت� المعهد ب ي
2.2د .ماهر سليم  -باحث أكاديمي ورئيس جامعة عمان العربية سابقا
3.3معال د ي ن
حس� الصعوب  -وزير سابق وعضو مجلس استشاري إقتصادي
ي
ين
الحس� للرسطان
سياس ونائب مدير مركز
4.4د .منذر الحوارات  -محلل
ي
5.5أ .سلطان الحطاب  -مدير مركز العروبة للدراسات
النسان
6.6د  .فوزي السمهوري  -مدير مركز جذور لحقوق إ
7.7أ .جمال طاهات  -مفكر وباحث
8.8د .محمد أرسالن  -نائب سابق وناشط ف ي� العمل العام

ال ت
س�اتيجة سابقا
9.9د .محمود ارديسات  -مدير مركز الدراسات إ
نقا� ي ن
وأم� عام حزب حصاد
 1010م  .مازن ريال  -ب ي
 1111د منار ابو رمان  -عضو مجلس محافظة
 1212د .هبة حدادين  -مديرة تنفيذية لمركز الجندر للدراسات واالستشارات
10

السالمية
 1313د .حمدي مراد  -أستاذ جامعي وباحث ،جامعة العلوم إ
 1414م .حاتم رشيد  -كاتب وباحث
ال ت
النسان
س�اتيجي لحقوق إ
 1515أ .رياض صبح  -المركز إ
وخب�
 1616م .منيب شديد  -باحث ي
 1717م .حاتم رشيد  -باحث ومفكر
النسان
 1818أ .سالم قبيالت  -منتدى عمان لحقوق إ
 1919د .عدنان تم�وك  -باحث  ،جامعة آل البيت
النباء أ
 2020أ .مجدي التل  -وكالة أ
الردنية  ،باحث وصحفي
العر� للبحوث «نواة «
الزع�  -مدير مركز ابن خلدون وعضو المعهد ب ي
 2121د .شذى ب ي
الزع�  -باحث وناشط ف ي� العمل العام
 2222أ.صخر ب ي
ن
 2323أ.عالء جمال صوالحة  -المنتدى ت
االرد�
االس�اتيجي
ي
أ ن
رد�
عل  -حزب الرسالة ال ي
 2424أ .سوسن ي
ن
مد�
 2525أ .محمد داود  -باحث  ،مجتمع ي
 2626أ .عال خليل  -مركز البديل للدراسات  ،باحثة
 2727أ .سامر طوافشة  -موقع حوار نيوز
 2828أ .م�ن أبو حمور  -معهد االعالم
 2929أ .بالل زاهر  -باحث

المهندس� أ
ال ي ن
ين
ردني�
 3030م .ماجد رسحان  -نقابة
3131
3232
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