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ي للبحــوث والسياســات – شــبكة نــواة التقرير  يكــه المعهــد العــر�ب يطلــق مركــز البديــل للدراســات والأبحــاث و�ش

ي فنــدق عمــان 
يــن أول 2020 ، �ف ي عمــان ، الأردن بتاريــخ 13، ت�ش

ي نفــذت �ف
العــام لوقائــع ورشــة العمــل الــىت

ــة  ــي وبخاص عالم ــياسي والإ ــري والس ــف الفك ــف الطي ــل مختل ــة تمث ــخصية أردني ــور 25 ش ــيونال، بحض ناش إن�ت

ي مراكــز البحــوث والفكــر الأردنيــة  .وتضمنــت فعاليــات الورشــة 
المــدراء و العاملــون والباحثــون والمفكــرون �ف

ي يواجههــا الأردن والعالــم أجمــع شــكلت 
ثــالث جلســات بمحــاور مختلفــة ، ويشــار اىل أن جائحــة كورونــا الــىت

ف الذيــن طلبــوا المشــاركة لأهميــة الموضــوع ، وإعتــذر المركــز لهــم  حائــال أمــا حضــور عــدد كبــ�ي مــن المشــارك�ي

فع توصيــة  بســبب قانــون أمــر الدفــاع الــذي ل يســمح بالتجمــع لعــدد أكــ�ب مــن ذلــك ، ووعدهــم بأنــه ســ�ي

ي المســتقبل .
للمعهــد حــول عقــد مؤتمــر أوســع �ف

مقدمة

مساحة عمل المؤسسات 
ي الأردن- 

البحثية والفكرية �ف
القيود والفرص
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ف  ي مرحبــا بالمشــارك�ي ي جلســة الفتتــاح  تحــدث أ. جمــال الخطيــب مديــر مركــز البديــل وســكرت�ي المعهــد العــر�ب
�ف

ــات  ــدم فرضي ــه ق ي ورقت
ــات و�ف ــوث والسياس ي للبح ــر�ب ــد الع ــل والمعه ــز البدي ــن مرك ــزة ع ة موج ــ�ي ــرض س وع

. وعــرض مديــر المركــز تاريــخ نشــأة  ف ومداخــل للحــوار إضافــة إىل مداخــالت مكتوبــة قدمهــا بعــض  المشــارك�ي

ي عــى وجــه الخصــوص ، إذ أشــار اىل مرحلــة مــا  ي العالــم بشــكل عــام والوطــن العــر�ب
مراكــز البحــوث والفكــر �ف

ا للحــوار ومناقشــة القضايــا ، ومرحلــة الســبعينات  ي كانــت فيهــا المراكــز منــ�ب
بعــد الحــرب العالميــة الأوىل، والــىت

ــم و ازداد  ــع مناطــق العال ي جمي
ــز �ف ــن، إذ انتــ�ش وجــود هــذه المراك ي ــة القــرن الحــادي و الع�ش و حــىت نهاي

ــز  ــيس المرك ــع تأس ــر م ي م
ــينات �ف ــأتها اىل الخمس ــود نش ي تع

ــىت ي ال ــر�ب ــد الع ــى الصعي ــك ع ــا، وكذل نفوذه

يــن، عمومــاً  ي حقبــة التســعينات حــىت نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الع�ش
القومــي للبحــوث عــام 1956. و�ف

ي بداياتهــا بالجامعــات الحكوميــة  
ي جميــع الــدول العربيــة، و إن ارتبطــت �ف

ت ظاهــرة المراكــز البحثيــة �ف انتــ�ش

ي تخصصــات متعــددة.
ت كمراكــز أبحــاث خاصــة وغــ�ي حكوميــة �ف ثــم انتــ�ش

ــم  ــم دول العال ي معظ
ــت �ف ــوث أصبح ــز البح ــار اىل أن مراك ــرار، أش ــع الق ــاث وصن ــز الأبح ــوص مراك  وبخص

ي إنتــاج المعرفــة و البحــث العلمــي و مــا 
كا و أوروبــا بشــكل خــاص، تلعــب دوراً أساســياً �ف بشــكل عــام، و أمــ�ي

ي 
ي مختلــف مجالتهــا، أمــا �ف

ينتــج عنــه مــن تطبيقــات عــى صعيــد توجيــه و صياغــة السياســة العامــة للــدول �ف

اكــة  ي صنــع القــرار ليــس بالمســتوى المطلــوب ، وإن أهميــة تطــور ال�ش
ي فــال زالــت مشــاركتها �ف العالــم العــر�ب

ــات  ــات و مؤسس ــز الدراس ــز دور مراك ي تعزي
ــاً �ف ــاهم أيض ــأنه أن يس ــن ش ــام م ــاص والع ف الخ ــ�ي ف القطاع ــ�ي ب

اكــة عــى  رادة لــدى صنــاع القــرار لتتمكــن المراكــز البحثيــة مــن تحقيــق ال�ش البحــث العلمــي ، ودعــا اىل توفــ�ي الإ

ف أن  ي حــل المشــكالت و الأزمات.وبــ�ي
اتيجيات والمســاهمة �ف صعيــد صنــع السياســات العامــة، و إعــداد اســ�ت

ي تواجــه عمــل مراكــز البحــوث ،فمراكــز الدراســات الحكوميــة يحكمهــا 
التمويــل قضيــة عــى رأس المعوقــات الــىت

ي 
ف �ف ــاع القــرار مــن جهــة، والمفكريــن والباحثــ�ي ف صّن ســقف محــدد ل يمكــن تجــاوزه، وقــد تّتســع الفجــوة بــ�ي

الجلسة األولى : اإلفتتاح، ومدخل وفرضيات الحوار  
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هــذه المراكــز مــن جهــة أخرى.فيمــا مراكــز البحــث الخاصــة ، تواجــه صعوبــات تؤثــر ســلًبا عــى جــودة العمــل 

ــأة مــن الســتقرار  ــة مهي ــاج إىل بيئ ــة - فالباحــث يحت ــة طــاردة للكفــاءات المهني ــا تكــون بيئ ــه، وأحيانً وديمومت

ًا مــن المراكز  ف أن معضلــة التمويــل تدفــع قطاًعــا كب�ي المــادي والوظيفــي والتفــرغ الكامــل لأنشــطته البحثية،وبــ�ي

ي بــكل أشــكاله، فتصبــح حينهــا  ي حبائــل التمويــل الأجنــىب
البحثيــة الخاّصــة نحــو المؤسســات المانحــة، وتقــع �ف

، ويعرّضهــا ذلــك إىل المســاءلة  ي نظــر الحكومــات والمجتمــع الأهــىي
ي بعــض الأحيــان �ف

ي �ف
“مراكــز مشــبوهة” �ف

القانونيــة مــن جهــة والحــرج مــن جهــة أخــرى رغــم أن هنــاك منظمــات مانحــة ل تفــرض أجنداتهــا لأنهــا تســعى 

اىل دعــم الديمقراطيــة وتعزيــز الحريــات ونــ�ش ثقافــة الســلم والســالم عــى مســتوى العالــم إنســجاما مــع 

ي 
نســان والقمــع وغيــاب المشــاركة قــد يولــد تيــارات عنفيــة ومتطرفــة �ف فكرهــا ورســالتها ، لأن انتهــاك حقــوق الإ

ســالمية المتطرفــة نموذجــا ) القاعــدة وداعــش  البلــدان يمتــد غلوهــا وآثارهــا عــى العالــم أجمــع – التيــارات الإ

وأخواتهــم ( .

ــالث جامعــات  ــس لث ي ناقشــت ســبع محــاور ،وترأســها أ.د ماهــر ســليم ،وهــو رئي
ــىت ــة ال ي الجلســة الثاني

و�ف

ي كلمتــه اىل أن مراكــز الأبحــاث نوعــان ، منهــا 
ي عــدد مــن الجامعــات ،أشــار �ف

أردنيــة وعميــد البحــث العلمــي �ف

ــاك النمــوذج المــري  ــاج فكــري وســياسي ، وهن ــة ومنهــا مــا يقــد مــن إنت ــة وأكاديمي مــا يقــدم أبحــاث علمي

ي أوروبــا وأمريــكا فتقــد مراكــز الأبحــاث والمشــورة 
ي ، أمــا �ف

ي وبحــىش
» مركــز الأهــرام الــذي يقــدم إنتــاج معــر�ف

ي الغالــب برؤيتهــا وقراءتهــا ،وحققــت نتائــج لأننــا ل نعطــي البحــث العلمــي 
لصنــاع السياســات ويتــم الأخــذ �ف

أي اهتمــام فالخاصــة تحكمهــا معايــ�ي ويواجههــا معيقــات فيمــا الحكوميــة منهــا تحمــل لآراء وتوجهــات الــدول 

ي الخــارج قدمــوا دراســات وأبحــاث وإنتــاج 
ف والمفكريــن العــرب �ف وسياســاتها ، وأشــار اىل أن الكثــ�ي مــن الباحثــ�ي

ي البحــث 
ــة الجامعــات �ف ــور ماهــر ســليم تجرب ف الدكت ــ�ي ــا ب ــدي ( ، كم ــد والخال ــو لغ ــل ) أب ــوق مث ــري مرم فك

ــره وعــدم هــدر الأمــوال المخصصــة  ــه وتطوي ــة لتفعيل وري ــات الرف ــه والآلي ــه وعــدم رعايت العلمــي ومعيقات

اث والمنجــزات  ي حفــظ الــ�ت
لذلــك. كمــا أشــار إىل إن أي مركــز بحــث علمــي هــو مــرآة يعكــس توجــه الشــعوب �ف

الجلسة الثانية :مراكز البحوث ، الدور والتأثير والتمويل 
والتشبيك والتشريع
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اف آفــاق المســتقبل كمــا يمثــل وعــاًء ومخزونا لها..وأشــار أيضــا اىل أن مراكز الدراســات تتحمل مســؤولية  لســت�ش

ف والتســامح  ي نــ�ش دراســاتها الخاصــة والمهمــة مثــل ثقافــة الســالم والمحبــة لــدى المســلم�ي
لعــدم الجديــة �ف

ي .
مــع الآخــر ، ونتائــج دراســات المراكــز تعطــي أصحابــه فرصــة لمنتــج معــر�ف

ي العــرض الــذي 
ف لل�طــان الدكتــور منــذر حــوارات �ف المحلــل الســياسي ومســاعد مديــر عــام مركــز الحســ�ي

ي 
ــة النشــطة �ف ــوب كمــا الحرك ــز البحــث ليســت بالمســتوى المطل ــة بالأبحــاث وبمراك قدمــه أشــار اىل أن العناي

فرنســا أو أوروبــا  ، كمــا ل يتــم العتــداد بنتائــج البحــث وإنتــاج مراكــز البحــث ربمــا بســبب الخشــية مــن اتهامهــا 

ي حــل الكثــ�ي مــن الأزمــات ، كمــا دعا اىل  توفــ�ي التمويــل الماىلي 
بالتواطــؤ، ودعــا اىل إدراك أهميــة مراكــز البحــث �ف

ي دفــع عجلــة النمــو والتطويــر العلمــي والقتصــادي 
ي تســهم �ف

المطلــوب لدعــم المراكــز البحثيــة العلميــة الــىت

ــة  ــالت علمي ي مج
ت �ف ــ�ش ــا ن ــا محكم ــا علمي ــو 50 بحث ي نح

ــا�ف ــام الم ــدم الع ف ق ــ�ي ــز الحس ا اىل أن مرك ــ�ي مش

ي الشــأن 
مرموقــة .كمــا أعطــى أمثلــة بالمقابــل اىل أن عــدد مــن الأبحــاث لــم تلقــى الرعايــة مثــل تطويــر البــذور �ف

الزراعــي . 

بــداع ودون  ط الإ ي ســلطان حطــاب إن الحريــة �ش
ف  مديــر مركــز العروبــة للدراســات الكاتــب الصحــا�ف فيمــا بــ�ي

ي 
ــرا �ف ــازال متصح ي م ــر�ب ــا الع ــا إىل أن عالمن ــا، لفت ــدم إبداع ــات تق ــث والدراس ــداع ، والبح ــد إب ــة ل يوج حري

ي 
ي البحــث العلمــي ، ولكــن المشــكلة �ف

البحوث.وأشــار اىل أن المشــكلة ليســت بتوفــ�ي الأمــوال رغــم أهميتــه �ف

ــم  ي العال
ــث و�ف ــم الثال ي العال

ــة �ف ــة الحاكم ــداع، والأنظم ب ــمع بالإ ي ل تس
ــىت ي ال ــر�ب ــم الع ي العال

ــة �ف الديمقراطي

ي ل تأخــذ بالنتائــج والخالصــات ،ول تأخــذ بهــا فهــي تبــدد أموالهــا عــى المهرجانــات والأمــن ، ولذلــك  العــر�ب

نســانية .واســتحرف الحطــاب  نســان أو العلــوم الإ الجامعــات مشــلولة والأبحــاث هامشــية ل تذهــب باتجــاه الإ

ي كتابــه حــول » هويــة المــكان » والــذي يعكــس غيــاب المناهــج عــن واقــع 
تجربــة مركــز العروبــة للدراســات �ف

ي مــدن أردنيــة وفلســطينية .فالتاريــخ الحقيقــي كان مــن هنــا مــن الكــرك وعجلــون 
ي التاريــخ الجتماعــي �ف

الحــال �ف

ــن  ــا م ــل انطالق ــن التأصي ــ�ي م ــا الكث ــج ينقصه ــدس .. والمناه ــر الق ــا تحري ــن هن ــا .. م ــت هن ــارات كان والحض

العهــدة المحمديــة لآيــال العقبــة  ، والــذي كان طرفيهــا الرســول محمــد عليــه الصــالة والســالم ، والطــرف الآخــر 

ي مــن آيال،فهــي تعكــس القبــول بالآخــر والوحــدة الوطنيــة والعالقــة والمتــداد 
هــو حنــا بــن رهبــة وهــو غســا�ف

�ائيليــون وهــم قبيلــة وهــم مــن اغتالــوا القائــد عجلــون  ي  إىل الجزيــرة العربيــة وبــالد الشــام ، إن الإ
الجغــرا�ف

ملــك مؤاب،أيــن البحــوث العلميــة ؟إن المناهــج قــد تــم تغريبهــا وتسييســها، وعلينــا اســتعادتها مــن خــالل 

البحــوث . 

نســان الدكتــور فــوزي الســنهوري انــواع مراكــز الدراســات البحثيــة وهــي  وعــرض مديــر مركــز جــذور لحقــوق الإ
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ــب دور  ــؤدي اىل ضعــف وتغيي ــد ت ي ق
ــىت ــرز العوامــل ال ا إىل اب هــا مشــ�ي ــة وغ�ي ــة والخاصــة والحكومي كاديمي الأ

مراكــز الدراســات والأبحــاث، وقــال: ل بــد مــن تســهيل مــرور المعلومــات لمراكــز البحــوث ، فالمراكــز قــادرة 

ــذي يواجــه الأردن  ف الخطــر ال ــ�ي ــا ، كمــا ب ي تواجهن
ــىت ــات ال ــة والمفكــرون لمواجهــة التحدي ــم النخب ــة تقدي عل

ي وارتداداتهــا وهــي مســؤولية مراكــز البحــوث  ي نتائــج وادي عــر�ب
مــن إ�ائيــل ممــا يســتدعي تعميــق البحــث �ف

ــات . ــز الحري ــة تعزي والدراســات ، وأشــار اىل أهمي

ي تنتــج المعرفــة. وهــي 
ف مــن المراكــز منهــا المتخصصــة الــىت الباحــث والمفكــر جمــال الطاهــات، أشــار اىل نوعــ�ي

ي العديــد 
نســانية �ف نســانية( متخصصــة تســعى لتطويــر المعرفــة الإ مراكــز بحــث )تعمــل عــى تخــوم المعرفــة الإ

ــوع  ــة بالجامعــات أو بالمؤسســات الضخمــة. فيمــا الن ــة- وهــذه عــادة مــا تكــون متصل مــن المجــالت العملي

ــح متاحــة عــى المســتويات  ــة وتطويرهــا حــىت تصب ــم المنجــزات العلمي ي تســعى لتعمي
ــىت ــك ال ي هــي تل

ــا�ف الث

ــات(  ــز الدراس ــن مراك ــوع الول م ــة )الن ــي المعرف ف منتج ــ�ي ــ� ب ــي الج ــ�ب ه ــذه تعت ــة. وه ــة المختلف التطبيقي

ف العــام والخــاص. ونوهــت  ي القطاعــ�ي
ومتلقيهــا الــرأي العــام ممثــالً بــكل مكونــات المجتمــع، وصنــاع القــرار �ف

اً مــا  ي بــدأ مــن كثــ�ي
نســا�ف المداخلــة إىل أهميــة تصــدي مراكــز الدراســات للوهــم والخــداع والتضليــل، فالوعــي الإ

ي 
، مــن حيــث عالقــة الخطــاب والمفاهيــم العلميــة بمفــردات 3000 ســنة �ف يكــون عــى تمــاس بالواقــع الســياسي

نســان لهميــة مواجهــة صناعــة  مواجهــة الخــداع والتضليــل ، وقــال : »أعتقــد بعــد 2500 ســنة مــن اكتشــاف الإ

ي الســاعي للتضليــل الممنهــج، كمــا لــم، ولــن، تتوقــف الجهــود الســاعية 
نســا�ف الجهــل، لــم يتوقــف والجهــد الإ

نســان مــن صناعــة الجهــل ومنتجاتهــا«. ونــوه إىل أن مراكــز الدراســات هــي إحــدى الوســائل المنظمــة  لحمايــة الإ

ــه  ــة تفــوق انتشــار منتجات ــم ب�ع ــة، تقــدم العل ــة العلمي ــذي يســتغل فجــوة المعرف ــل ال ــة التضلي لمواجه

وتمثلهــا مــن قبــل المجتمعــات.  

ــر بــأن  . حيــث ذكَّ ف تطــور المعرفــة العلميــة ومســتوى التطــور الســياسي كمــا أشــارت المداخلــة إىل العالقــة بــ�ي

ي 
ــأ�ت ــم ي ــاب، إىل أن العل ــذا الب ي ه

ــة �ف ــارت المداخل ــا أش ــه. كم ــياسي ومفاهيم ــاب الس ــي الخط ــجال العلم الس

ي هــذا البــاب إىل أن 
ــاً واضحــاً لأي ثقافــة. ونــوه �ف محمــولً عــى مفاهيــم ولغــة وتعابــ�ي جديــدة، تمثــل تحدي

ف المجتمعــات مــن تجــاوز  دور مراكــز الدراســات، هــو تقديــم اللغــة العلميــة، ومفرداتهــا للــرأي العــام، لتمكــ�ي

ي مــا تقدمــه 
أهــم عقبــة تحــول دون التمثــل ال�يــع للتقــدم العلمــي.  واعتــ�ب أن مســتوى اللغــة العلميــة �ف

ــح )دون  ــكل واض ــة بش ــم العلمي ــم المفاهي ــى تقدي ــدرة ع ــك الق ي ذل
ــا �ف ــات، بم ــن منتج ــات م ــز الدراس مراك

تبســيط مخــل، ودون تعقيــد يشــكل عائقــاً أمــام انتشــار المعرفــة(، نقطــة مركزيــة لتقــوم مراكــز الدراســات 

ي تطويــر الــرأي العــام والتأثــ�ي إيجابيــاً بــه.  واعتــ�ب مراكــز الدراســات أنهــا المســاجل الرئيــس لتعزيــز 
بدورهــا �ف
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ــة  ــزات العلمي ــرف إىل المنج ــن التع ــات م ف المجتمع ــ�ي ــا تمك ــل ، وعليه ــل والتجهي ــة التضلي ــة ومواجه المعرف

، ويتمثــل بالوقــت الــالزم  ي
. حيــث أكــدت المداخلــة عــى أن التقــدم هــو معيــار زمــىف والمعرفيــة بوقــت قصــ�ي

لأي مجتمــع حــىت يتعــرف عــى، ويســتوعب المنتجــات العلميــة والتكنولوجيــة. وعليــه فــإن مراكــز الدراســات 

قــد تكــون مركبــة اســتثنائية لتحقيــق التقــدم، مــن خــالل عملهــا عــى تقصــ�ي الزمــن الــذي تحتاجــه المجتمعــات 

ي تفرضهــا هــذه 
لتمثــل وتســتوعب المنجــزات العلميــة وتســتجيب لهــا، وتتكيــف مــع منتجاتهــا والتحــولت الــىت

المنتجــات. 

ف كان نائبــا كان يتصل  أمــا د. محمــد ارســالن النائــب الســابق والباحــث فأشــاد باختيــار هــذا الموضــوع لأنــه حــ�ي

يعــات ،ورأى أن الجامعــات الأردنيــة لــم تهتــم بالمواضيــع  بالمراكــز للعمــل عــى انجــاز أوراق سياســات للت�ش

ــية  ــا سياس ــات منه ــز الدراس ــل مراك ي عم
ــعة �ف ــاحة واس ي ، فالمس

ــام الأرد�ف ــرأي الع ــغل ال ي تش
ــىت ــة ال المهم

ــات  ــز الدراس ــن مراك ــد م وي ف ــون إل ب�ت ــدم قان ــه ل يق ــا : أن ي بريطاني
ــال �ف ــى مث ــة ، وأعط ــة واجتماعي واقتصادي

ــة تعطــي فســحة مــن المشــاركة الشــعبية مــن خــالل المعرفــة  ــدول الديمقراطي ي أي مجــال لأن ال
والبحــوث �ف

ي دعــم مراكــز البحــوث 
ف الخــاص والحكومــي �ف والمعلومــة ، وبخصــوص التمويــل ل بــد مــن مســاهمة القطاعــ�ي

ــاع  ــوص القتط ي الأردن بخص
ــون �ف ــود قان ــم وج ــث رغ ــم البح ــوال لدع ــن الأم ــبة م ــاع نس ــات باقتط والدراس

والدعــم للبحــث العلمــي إل انــه غــ�ي مفعــل

ف وتســهيل  نــت والتصــالت  والقوانــ�ي ن�ت ولتســهيل عمــل مراكــز الدراســات دعــا اىل تســهيل وتطويــر قانــون الإ

ــو” إذ أن  ــوع “النان ــى موض ــز ع ــا رك ــة ، كم ــى حيادي ــا وتبق ي دعمه
ــاهم �ف ــ�ي نس ــ�ش ل ــى الن ــز ع ــدرة المراك ق

ي رغــم أن الدكتــور  ي العالــم العــر�ب
ات المؤسســات الغربيــة تعمــل عــى “النانــو”، ولــم نشــاهد ذلــك �ف عــ�ش

ي ترحيبــا مــن الــرأي العــام . 
خالــد طوقــان عمــل عــى ذلــك ولــم يؤخــذ بكالمــه بــل لــم يــال�ت

ف عــام حــزب الحصــاد المهنــدس المهنــدس والباحــث مــازن ريــال إن تطــور المراكــز البحثيــة  فيمــا عــرض أمــ�ي

ي الأردن هــو إبــداع شــخصي 
بــداع �ف ا إىل أن الإ ي الــدول المتقدمــة هــو دليــل عــى نهضــة الأمــم فيهــا، مشــ�ي

�ف

ي 
ــه �ف ــرض تجربت ــات ، وع ــوث والدراس ــز البح ــات مراك ــذ بمخرج ــرار بالأخ ــاع الق ــب صن ــيا .وطال ــس مؤسس ولي

بــداع  ف أن الإ ي حيــث قــدم العديــد مــن البحــوث بهــذا الشــأن ولــم يؤخــذ بهــا .كمــا بــ�ي
مجــال الصخــر الزيــىت

بــداع المؤســ�ي ل يحــارب .ودعــا اىل استشــارة أصحــاب المعرفــة  ي كثــ�ي مــن الأحيــان محــارب والإ
الشــخصي �ف

قبــل عــرض أي موضــوع يحتــاج اىل دراســة وبحــث. 

ســالمية العالميــة الدكتــور حمــدي مــراد فقــال : ان دول العالــم الثالــث  ي جامعــة العلــوم الإ
أمــا الباحــث �ف

ــت  ي الوق
ــاث �ف ــز أبح ــا مراك ي لديه

ــىت ى ال ــ�ب ــدول الك ــة لل ــون تابع ــا�ف ان تك ــا الح ي وقتن
ــها �ف ــى نفس ــت ع قبل
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ة .وأشــار اىل أن مراكــز الدراســات  ف الــذي لــدى شــعوب هــذه الــدول القــدرة عــى تقديــم أبحــاث علميــة متمــ�ي

ي كافــة المجــالت ، فالعالــم غــ�ي الديمقراطــي المنعــوت بالعالــم الثالــث  
صــالح �ف ي مقدمــة الإ

والأبحــاث تقــع �ف

ــا أن  ــه ،كم ــى مواطني ــك ع ــس ذل ــذي عك ــي وال ــم الديمقراط ــمى بالعال ــذي يس ــم ال ــل للعال ــو ذي ــف ه لالأس

ــة . ي المقدم
ــا وضعهــم �ف ــة مم ــم المتقــدم  المخصصــة للبحــث مذهل ي العال

ــات �ف اني ف الم�ي

ي المنطقــة العربيــة 
ي �ف

نســان ريــاض صبــح إن الســؤال المعــر�ف اتيجي لحقــوق الإ ي المركــز الســ�ت
أمــا الباحــث �ف

ــز  ــة لتعزي ــة الديمقراطي ــا اىل أهمي ــا، لفت ــادة تفكيكه ــة وإع ات البنيوي ــ�ي ي التفس
ــر �ف ــد النظ ــول ليعي لزال خج

ــى  ــدد ع ــة .وش ــة العربي ي المنطق
ــة �ف ــة التعليمي ــر المنظم ورة تطوي ــى �ف ــالوة ع ــة ع ــز البحثي ــور المراك حض

ي ضعــف البحــث ، ومواجهــة 
أهميــة انســياب المعلومــة لمراكــز البحــوث ، وقــال يشــارك الردن الــدول العربيــة �ف

ي تواجههــم فالثقافــة العربيــة تحتــاج اىل تجديــد .
الهمــوم والمشــاكل الــىت

ف  ــ�ي ــث قــدم كل مــن الباحث ــة الورشــة جــرت مناقشــات ومداخــالت حــول المحــاور المطروحــة ، حي ي نهاي
و�ف

كة لمعالجــة المعيقــات  ة وصيــغ مشــ�ت رؤيتــه تقاطــع البعــض مــع الآخــر، وأتفــق آخــرون عــى توصيفــات كثــ�ي

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

ي للبحــوث  ي مديــرة مركــز ابــن خلــدون وعضــو المعهــد العــر�ب ي ترأســتها د. شــذى الزعــىب
ي الجلســة الثالثــة والــىت

�ف

ي خخصــت للتوصيــات والبيــان الختامــي رفــع المشــاركون عــدد مــن التوصيــات وعرضــت مــن 
والسياســات ، والــىت

ــة للصياغــة والتعديــل واتفــق الباحثــون عــى التوصيــات التاليــة  قبــل المركــز بعــض التوصيــات وشــكلت لجن

ومتابعــة مخرجاتهــا : 

ــة ،  كاديمي ــة والمؤسســات الأ ف مراكــز الدراســات الخاصــة والحكومي
اكــة بــ�ي ــز العالقــة والتعــاون وال�ش -تعزي

اكــة  ة وتأســيس �ش وتوفــ�ي قنــوات اتصــال و”شــبكة تنســيق مــع مراكــز الأبحــاث العربيــة والعالميــة، لنقــل الخــ�ب

معرفيــة بشــفافية ونزاهــة .

ي أهميــة خاصــة، لالترقــاء بمراكــز الدراســات 
نتــاج المعــر�ف ف عــى العمــل المؤســ�ي والإ كــ�ي -إيــالء أهميــة ال�ت

الجلسة الثالثة : التوصيات والبيان الختامي 
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ــة إىل المؤسســية. وتطويرهــا، ونقلهــا مــن الفردي

ي تدريــس الفلســفة والتفكــ�ي النقــدي واســاليب البحــث 
ورة تطويــر اســاليب التعليــم مــا قبــل المــدرسي �ف -�ف

العلمــي .

ي ظــل جائحــة كورونا ، وكذلــك تطوير 
-دعــوة المراكــز الفكريــة والبحثيــة توجيــه ابحاثهــم نحــو الزراعــة خاصة �ف

ي موضــوع “النانــو تكنولوجــي “ والــذكاء الصطناعي والرقمنــة ومواكبة ثــورة التكنولوجيا . 
البحــث العلمــي �ف

يعيــة ناظمــة تيــ� عمــل مراكــز الفكــر والبحــث مــن خــالل تســهيل وصــول هــذه المراكــز إىل  -توفــ�ي بيئــة ت�ش

ي وســائل الغتصــال والنــ�ش .
المعلومــات وضمــان حــق المعلومــه ومنحهــا تســهيالت  �ف

-تحديد معاي�ي واولويات البحث العلمي لالستفادة من مخرجاتها بما ينعكس عى التنمية المستدامة.

ف الشباب  وتشجيعهم وبناء قدراتهم بما أمكن . -رعاية مراكز البحث للباحث�ي

ــل  ي ظ
ــة �ف ــرار، خاص ــع الق ي صن

ــاركة �ف ــن المش ــا م ــا يمكنه ــات بم ــوث والدراس ــز البح ــات مراك ــر منتج -تطوي

ــم  ــا. وتقدي ي إدارة الأزمــات ومعالجته
ــد 19،والمســاهمة �ف ــاء كوفي ي ظــل وب

ــم �ف ــا العال ي يواجهه
ــىت ــات ال الأزم

. ي
ــر�ف ــاج المع نت ــع الإ ــه م ــة وموائمت ــية والجامعي ــج المدرس ــر المناه ــن تطوي ــن م ــاهمات تمك مس

ــة المقدمــة  ــح الدولي ي ظــل المن
ف ،خاصــة �ف ــ�ي ــز البحــوث  دون تمي ي لمراك

ــم الدعــم المــاىلي واللوجســىت -تقدي

ــة. ــز الديمقراطي ــة وتعزي ــر التنمي ف لتطوي ــل المانحــ�ي ي مــن قب ــم العــر�ب للعال

-أن توىلي مراكز البحوث إهتماما خاصا لالأولويات الوطنية -الصحة والتعليم والسكن ومعالجة البطالة. 

 

يكــه المعهــد  ي نهايــة الورشــة تحــدث أ. جمــال الخطيــب وقــال :إن مركــز البديــل للدراســات والأبحــاث و�ش
و�ف

ف مــن مراكــز  ي شــارك بهــا طيــف واســع مــن باحثــ�ي
ي لبحــوث السياســات يأمــل مــن خــالل هــذه الورشــة الــىت العــر�ب

ي تواجــه المراكز 
ي الوقــوف أمام الــدور والمهــام والهموم الــىت

البحــوث والفكــر ومــن مؤسســات المجتمــع المــد�ف

إختتام الورشة : 
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مــن معيقــات وفــرص ، ويأمــل مــن خــالل التوصيــات متابعــة مــا صــدر منهــا ومتابعتهــا بحيــث تكــون مدخــل 

ــواة لعمــل  ي شــكل مــن أشــكال التنســيق تكــون ن
ــك البحــث �ف ــر الأداء والعمــل وكذل للحــوار والتفاعــل وتطوي

ي لبحــوث السياســات – شــبكة نــواة عــى تقديــم مــا يلــزم ومــا أمكــن مــن رعايــة  ريــادي وســيعمل المعهــد العــر�ب

ف  وتدريــب وتعــاون لمــا فيــه مــن تقــدم المراكــز وتعظيــم دورهــا ، ســيما وأنــه يعقــد ســنويا مؤتمــرا للباحثــ�ي

طــالع عليــه  الشــباب ويعمــل جاهــدا عــى بنــاء قدراتهــم البحثيــة وقــد أصــدر دليــال بهــذا الخصــوص .. لكــم الإ

ف يديكــم. عــى موقــع المعهــد الموجــود بــ�ي

ي عمان 16، الأردن /10/2020
صدر �ف

ي للبحوث. 1 جمال الخطيب مدير مركز البديل للدراسات - سكرت�ي المعهد العر�ب

د. ماهر سليم  - باحث  أكاديمي ورئيس جامعة عمان العربية سابقا. 2

ف  الصعوب  -  وزير سابق وعضو مجلس استشاري إقتصادي. 3 معاىلي د حس�ي

ف لل�طان        . 4 د. منذر الحوارات  - محلل سياسي ونائب مدير مركز الحس�ي

أ. سلطان الحطاب   -  مدير مركز العروبة للدراسات          . 5

نسان       . 6 د . فوزي السمهوري - مدير مركز جذور لحقوق الإ

أ. جمال طاهات  -  مفكر وباحث      . 7

ي العمل العام  . 8
د. محمد أرسالن    -   نائب سابق وناشط �ف

اتيجة سابقا     . 9 س�ت د. محمود ارديسات  - مدير مركز الدراسات الإ

ف عام حزب حصاد               . 10 ي وأم�ي  م . مازن ريال  -  نقا�ب

 د منار ابو رمان -  عضو مجلس محافظة. 11

 د. هبة حدادين  -  مديرة تنفيذية لمركز الجندر للدراسات والستشارات  . 12

المشاركون : 
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سالمية . 13  د. حمدي مراد  - أستاذ جامعي وباحث، جامعة العلوم الإ

 م. حاتم رشيد -  كاتب وباحث. 14

نسان. 15 اتيجي لحقوق الإ س�ت  أ. رياض صبح - المركز الإ

 م. منيب شديد -  باحث وخب�ي . 16

 م. حاتم رشيد -  باحث ومفكر. 17

نسان . 18  أ. سالم قبيالت  -  منتدى عمان لحقوق الإ

وك -  باحث ، جامعة آل البيت . 19  د. عدنان م�ت

 أ. مجدي التل -  وكالة الأنباء الأردنية ، باحث وصحفي . 20

ي للبحوث »نواة ». 21 ي  - مدير مركز ابن خلدون وعضو المعهد العر�ب  د. شذى الزعىب

ي العمل العام . 22
ي -  باحث وناشط �ف  أ.صخر الزعىب

ي . 23
اتيجي الرد�ف  أ.عالء جمال صوالحة  -  المنتدى الس�ت

ي. 24
 أ. سوسن عىي  -  حزب الرسالة الأرد�ف

ي . 25
 أ. محمد داود  -  باحث ، مجتمع مد�ف

 أ. عال خليل  -  مركز البديل للدراسات ، باحثة. 26

 أ. سامر طوافشة  -  موقع حوار نيوز . 27

 أ. مىف أبو حمور  -  معهد العالم . 28

 أ. بالل زاهر  -  باحث . 29

ف. 30 ف الأردني�ي  م. ماجد �حان  -  نقابة المهندس�ي

31 .

32 .
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