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مراكز الفكر واحلوكمة الدميقراطية

إن•موجة•انتشار•مراكز•الفكر•في•سائر•أنحاء•العالم•منذ•
بها1،• وارتقت• الديمقراطية• تنمية• صاحبت• قد• السبعينيات•
بحوث• بمعاهد• أيضًا• عُِرفت• )التي• المراكز• هذه• لعبت• إذ•
عملية• جودة• مستوى• رفع• في• حيوية• أدوارًا• السياسات(•
واالقتصادات• الناشئة• الديمقراطيات• ببلدان• السياسات• صنع•
األفكار• تقديم• على• المراكز• تلك• تعمل• حيث• االنتقالية،•
الجديدة•إلى•صناع•السياسات•والرأي•العام،•فضاًل•عن•توفير•

منظورات•جديدة•لصياغة•السياسات.

التي•توفرها•مراكز•الفكر•يمكن• المعلومات• ومن•خالل•
للمجتمع• ويمكن• أفضل،• قرارات• اتخاذ• السياسات• لصناع•
المدني•الدفاع•عن•مصالح•المواطنين،•كما•يتمكن•الجمهور•
حيث• السياسات.• عملية• في• أكبر• بفعالية• المشاركة• من•
المعلومات• اعتمادًا•على•مصادر• أقل• يصبح•كل•من•هؤالء•
القائمة،•وأفضل•قدرة•على•اتخاذ•الخيارات•السياسية•المبنية•

على•الدالئل•العلمية.

ومن•األساس•تضيف•مراكز•الفكر•قيمة•إلى•تلك•العملية•من•
خالل•إثراء الجدل•السياسي•بتحليل•السياسات،•حيث•يوضح•
ما،• أهداف•سياسة• تحقيق• السياسات•كيف•يمكن• تحليل•
وتقوم•تحليالت• البديلة،• للحلول• المتوقعة• النتائج• بين• ويوازن•
على• السياسية• المجادالت• أسس• بوضع• الفكر• مراكز•
أرض•الواقع،•والكشف•عن•الحلول•المبتكرة•للمشكالت•

االجتماعية.

وتعتبر•حرية•المناقشة•المفتوحة•لألفكار•المتصلة•بالسياسات•
مراكز• وتمد• الديمقراطية،• مميزات• أكبر• من• واحدة•
المعلومات• ومعالجة• الجدل• نطاق• لتوسيع• العون• يد• الفكر•
تثير• المجتمع.•كما• المتناثرة•في•مختلف•مجاالت• المعقدة•
هذه•المراكز•القضايا•الجديدة،•وتعبر•عن•وجهات•نظر•بديلة،•
النحو•تدعم•مراكز• السياسية،•وعلى•هذا• الخيارات• وتوسع•

الفكر•الحوكمة•الديمقراطية.

مراكز الفكر واإلصالح املوجه نحو 
اقتصاد السوق

السياسات• في• المتخصصة• الفكر• لمراكز• يمكن•
االقتصادية•أن•تصبح•ذات•تأثير•خاص•في•تشكيل•الحوكمة•
في•االقتصادات•النامية،•إذ•إن•مراكز•البحوث•االقتصادية•في•
كثير•من•البلدان•قد•أرست•وضعيتها•كمراكز•استشارية•
بخلق• الخاصة• السياسات• عمل• بأطر• يتعلق• فيما• محترمة•
الدولية• المشروعات• مركز• ساعد• وقد• السوق.• اقتصادات•
الخاصة•مراكز•الفكر•التي•تقوم•على•االبتكار•والمهنية،•
التي•لم•يتوقف•دورها•عند•إعادة•تشكيل•الفكر•بشأن•حلول•

السوق،•وإنما•عملت•أيضًا•على•قيادة•اإلصالح•إلى•األمام.

ولقد•قادت•مراكز•الفكر•الشريكة•لمركز•المشروعات•
الدولية•الخاصة•عملية•التغيير•إزاء•أحدث•القضايا•االقتصادية•
فعلى• الديمقراطية2.• الحوكمة• على• نتائجها• لها• التي•كان•
سبيل•المثال،•ابتكر•مركز•دراسات•الديمقراطية•في•بلغاريا•
منهجية•لرصد•الفساد،•وقاد•ائتالًفا•لدفع•الحكومة•للعمل•ضد•
صور•الفساد•اإلداري•المختلفة.•وفي•كوسوفو،•نسق•"معهد•
للقطاع• إسهام• أول• •)the Riinvest Institute( رينفست"•
خطة• ووضع• السياسات،• صنع• عملية• في• المحلي• الخاص•
للدولة.• المملوكة• المشروعات• أكبر• من• ثالثة• خصخصة•
أما•معهد•هرناندو•دي•سوتو•للحرية•والديمقراطية•في•بيرو،•
فقد•أسهم•في•تغيير•الفهم•العالمي•لحقوق•الملكية،•وساعد•
أكثر•من•8•ماليين•مواطن•فقير•في•الحصول•على•الملكية•
على• الرسمي• الطابع• إضفاء• في• وساعد• للعقارات،• القانونية•

مئات•اآلالف•من•المشروعات•الصغيرة.

والتنمية• العالي• التعليم• مؤسسة• نظمت• كولومبيا• وفي•
مرشحي• بين• المناظرات• •)Fedesarrollo( "فيديسارويو"•
الرئاسة•في•انتخابات•2010،•كما•شكلت•األوراق•السياسية•
الضريبي،• اإلصالح• سياسات• بشأن• المؤسسة• عن• الصادرة•
عليه• جرت• الذي• األساس• التحتية،• والبنية• العمل،• وأسواق•
ثالث•مناظرات•رئاسية•تلفزيونية.•وأصبحت•بعض•عناوين•هذا•
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الجدل•من•أولويات•حكومة•الرئيس•خوان•مانويل•سانتوس،•
كما•تحولت•بعض•توصيات•المؤسسة•إلى•قوانين•في•مجاالت•

مثل:•تشغيل•الشباب،•وإدارة•الموارد•الطبيعية.

أما•في•غانا،•فقد•اضطلع•معهد•الشئون•االقتصادية•)IEA(•منذ•
برامج• التشريعية،•مستلهمًا• االستشارات• بخدمة• •1992 العام•
الالتينية.• أمريكا• في• الخاصة• الدولية• المشروعات• مركز•
التشريعية• االستشارات• مجال• في• المعهد• نجاحات• وأثمرت•
وإلغاء• الكبيرة،• االحتيال• أعمال• قانون• مشروع• تعديل• عن•
قانون•جنايات•التشهير،•وزيادة•حرية•وسائل•اإلعالم،•وإصدار•
أول•قانون•من•نوعه•في•غانا•لحرية•المعلومات،•باإلضافة•إلى•
التي• التشريعية• التدخالت• من• حصره• يمكن• ال• آخر• عدد•
إقامة• حق• وحماية• الحكومة،• عمل• شفافية• نطاق• وسعت•

المشروعات•الحرة.•••

األساليب• في• الكبير• التنوع• مدى• السابقة• األمثلة• تبين•
المتاحة•أمام•مراكز•الفكر.•وكان•برنامج•خدمة•لمشورة•
ساعد• الذي• الشأن،• هذا• في• الفعالة• األدوات• من• التشريعية•
وُضِع• والذي• الخاصة•في•نشره.• الدولية• المشروعات• مركز•
المقترح،• للتشريع• المنفعة• التكلفة-• تحليل• أساس• على•
وتنفذ• كولومبيا.• في• فيديسارويو"• "معهد• بلوره• حسبما•
معهد• تدريب• مثل• تدريبية،• أنشطة• الفكر• مراكز• بعض•
الشئون•االقتصادية•في•غانا•لكوادر•األحزاب•السياسية،•أو•
تدريب•مركز•الدراسات•الليبرالية•الديمقراطية•في•صربيا•
أنشطة• أخرى• مراكز• وتدعم• االقتصاديين.• للصحفيين•
األعمال• ريادية• مركز• دعم• مثل• األعمال،• رجال• جمعيات•
والتنمية•االقتصادية،•بالتعاون•مع•مركز•المشروعات•الخاصة•
الدولية،•لتحالف•رجال•األعمال•في•جمهورية•الجبل•األسود،•
وتنسيق•مركز•المعلومات•والدراسات•االستراتيجية•ألجندة•
في• فيديسارويو"• "معهد• إن• بل• كردستان.• في• األعمال•
كولومبيا،•ومعهد•الشئون•االقتصادية•في•غانا،•قاما•باستضافة•

المناظرات•الرئاسية.

الفوائد• االقتصادية• الفكر• مراكز• توضح• عام،• وبوجه•
المتحققة•من•نظم•السوق•وكيفية•عملها،•وتكشف•معوقات•
الموجهة• لإلصالحات• العام• االتجاه• وترسم• األسواق،• فتح•

إلقاء• في• المراكز• هذه• تساعد• السوق.•كما• اقتصاد• نحو•
ضوء•جديد•على•القضايا•االقتصادية،•وتقييم•النتائج•المتوقعة•
للسياسات•البديلة،•وتصميم•نظم•مؤسسية•قابلة•للحياة.•وفي•
بعض•الحاالت•تلعب•مراكز•الفكر•دورًا•في•تنسيق•مناقشة•
السياسات•بالمجتمع•المدني،•وفي•دعم•تمثيل•مختلف•الدوائر•
االقتصادية.•وأخيرًا،•من•األمور•المألوفة•أن•تكون•مراكز•
التي• االقتصادية• للبيانات• القليلة• المصادر• بين• من• الفكر•

يُعتمَد•عليها.

األدوار التي تضطلع بها مراكز الفكر 

تعمل•مراكز•الفكر•باعتبارها•واسطة•لنشر•المعرفة•ذات•
وحاضنة• البحوث،• إلجراء• وكمراكز• بالسياسات،• الصلة•
هذه• تقوم• المعرفة،• نشر• حيث• فمن• الجديدة.• لألفكار•
السياسات• وصناع• الباحثين• وسط• المعرفة• بنشر• المراكز•
دورها• فإن• التطبيقي،• البحث• ومن•حيث• المدني.• والمجتمع•
واألدلة• المعرفية،• النظم• متعددة• النظرية• ترجمة• في• يتمثل•
العلمية،•إلى•رؤى•وتوصيات•لتلبية•احتياجات•متخذي•القرارات.•
أما•من•حيث•اعتبارها•حاضنة•لألفكار•الجديدة•المبتكرة،•
عالم• وإمكانيات• منظورات• نطاق• بتوسيع• تضطلع• فإنها•
السياسات.•وحينما•تكون•تلك•المراكز•في•أفضل•حاالتها،•
والتواؤم• بالمصداقية• تتصف• التي• المعلومات• توفر• فإنها•

وسهولة•الفهم.

بشكل• عالميًا• مفهومًا• الفكر• مراكز• مفهوم• أصبح• لقد•
إذ• بعيد،• حد• إلى• مطاًطا• مفهومًا• يزال• ال• ولكنه• رد،• مُطَّ
نحو• -على• تسميتها• يمكن• التي• المعاهد• أن• الحقيقة• في•
المنظمات• من• أنواعًا• تتضمن• للفكر،• بمراكز• فضفاض-•
الفكر• مراكز• تعريف• األفضل• ومن• التباين.• شديدة•

واألبحاث•بما•يراعي•أبعاد•عدة:

• مناهج•البحث•-•تطبق•مراكز•الفكر•تقنيات•بحثية•	
مهنية•وعلمية•على•المسائل•ذات•الصلة•بالسياسات.

• المواءمة•للسياسات•-•تتناول•مراكز•الفكر•المسائل•	
التي•تهم•صناع•السياسات•والجمهور،•وتسعى•في•أغلب•

األحوال•إلى•التأثير•في•السياسات.
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• ا،•	 االستقاللية•-•تملك•مراكز•الفكر•استقالاًل•ذاتيًّ
وحرية•وضع•أجندتها•البحثية•ونشر•نتائج•األبحاث.

ومن•المألوف•أن•تلعب•مراكز•الفكر•واألبحاث•األدوار•
التالية:

• أن•تكون•موقعًا•يتم•فيه•تطوير•األفكار•بحرية•	
واستقاللية.

• زيادة•الوعي•بالقضايا•ذات•األهمية.	

• تقديم•حلول•سياسية•بديلة•مدعومة•باألدلة•العلمية.	

• إعالم•وتثقيف•صناع•السياسات،•والجمهور،•وقطاع•	
األعمال،•والمجتمع•المدني.

• تشجيع•المناقشات•العامة،•وتيسير•تبادل•األفكار.	

• متابعة•وتقييم•اآلثار•الناجمة•عن•السياسات•والبرامج•	
الحكومية.

بل•إن•مراكز•الفكر•قد•تلعب•دورًا•فاعاًل•في•قيادة•اإلصالح•
أن• يمكن• إذ• الصاعدة،• واألسواق• الناشئة• بالديمقراطيات•
إيجابية،• اقتصادية• حوافز• على• مبنية• لإلصالح• رؤية• تصوغ•
في• تساعد• أن• يمكن• للحوكمة،•كما• سليمة• عمل• وأطر•
القضايا• حول• النقاش• بطرح• المبادرة• طريق• عن• التغيير•
الرئيسية،•وإشراك•صناع•السياسات•في•ذلك،•وفوق•هذا•وذاك•
تستطيع•أن•تقدم•ما•لديها•من•خبرات•وإمكانات•قيادية•لتقوية•

وتعبئة•المجتمع•المدني.

تصنيف مراكز الفكر

خصائص• ثالث• وفق• الفكر• مراكز• تصنيف• يمكن•
وهذه• تتناولها.• التي• والقضايا• ورعاتها،• أنشطتها،• أساسية:•
الدرجة.• متفاوتة• وإنما• حادة،• تقسيمات• ليست• التصنيفات•
مركز• طبيعة• –عادة-• تعكس• بعد،• فيما• سنناقش• فكما•
ما•مفاضالت•أو•خيارات•تؤثر•في•قدرته•على•القيام•بوظائفه•

كمنظمة•مستقلة•وذات•مصداقية•ومؤثرة.

األنشطة

البحوث: يولِّد•البحث•العلمي•المهني•كاًل•من•المعرفة•	•

االلتزام• على• المراكز• بعض• وتشدد• والمصداقية.•
االجتماعية،• العلوم• بحوث• مناهج• بتطبيق• الصارم•
مراكز• وتتبع• البحثية.• للنتائج• المفصل• والعرض•
األكاديمي• البحث• أساليب• ا-• -تقليديًّ الفكر•
المعنية• بالسياسات• الخاصة• المعرفة• إثراء• بهدف•

على•المدى•الطويل.

السياسات.•	• في• للتأثير• الفرص• يولِّد• التأييد:  حشد 

التأييد• أنشطة•حشد• التي•تضع• للمراكز• وبالنسبة•
بصياغة• تهتم• فإنها• أولوياتها• مقدمة• في• والتوعية•
ونشرها،• المعنية،• بالسياسات• خاصة• توصيات•
والبحث•عن•سبل•النفاذ•إلى•متخذي•القرار.•وتشترك•
الكثير•من•تلك•المراكز•في•مجموعة•من•القيم•أو•

المبادئ•الخاصة.

وسلوك•	• واتجاهات• فهم• يشكل• والتوعية:  التثقيف 

المستقبليين•والجمهور.•لكنه•ال•يؤثر•عادًة• القادة•
وتقوم• الحالية،• بالسياسيات• المتعلقة• القرارات• في•
بعض•مراكز•الفكر•بتدريب•قادة•قطاع•األعمال،•
األحزاب• كوادر• أو• الحكوميين،• المسئولين• أو•

السياسية،•أو•الصحفيين.

الرعاة

والمستفيد•	• األهم• الراعي• الغالب• في• هي• احلكومة:•

بالسياسات.•وبالنسبة• األكبر•من•البحوث•المتعلقة•
للعقود•البحثية•التي•تمنحها•الحكومة•فهي•ال•تعطي•
المعاهد•مجااًل•واسعًا•للتأثير•في•أجندة•السياسات.

تركز•	• معاهد• األحيان• بعض• في• تنشئ• اجلامعات:•

تميل• وال• التدريس.• وليس• البحثي• العمل• على•
الخاصة• المجادالت• في• تنشط• ألن• المعاهد• هذه•
بالسياسات،•كذلك•قد•تكون•للكليات•الجامعية•

عالقة•انتساب•مع•مراكز•فكر.
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الشركات: تتعاقد•على•إجراء•بحوث•مع•منظمات•ربحية•	•

وغير•ربحية.•تتناول•هذه•البحوث•احتياجات•خاصة•
المتعلقة• المسائل• مع• التعامل• من• أكثر• لألعمال•

بالسياسات.

املؤسسات والوكاالت الدولية املانحة: تدعم•مراكز•الفكر•	•

في•مختلف•أرجاء•العالم.•وربما•تحبذ•أهدافها•فيما•
يتعلق•بالسياسات.

أفكار•	• لتطوير• مراكز• تنشئ• السياسية:  األحزاب 

بهذه• العاملين• بين• تداخل• ويوجد• السياسات.• بشأن•
المراكز،•والعضوية•الحزبية.

الفكر،•	• مراكز• عن• متمايزة• تعد• املصالح:  جماعات 

لكنها•تطور•قدرات•بحثية•في•بعض•األحوال.

القضايا

تبحث•	• التي• الفكر• لمراكز• يمكن• متعددة:• قضايا 

نفسها• تكيف• أن• القضايا• من• واسعة• طائفة• في•
أجندة• وفق• تسير• وأن• المطروحة،• القضايا• حسب•
السياسات•العامة،•بيد•أنها•قد•تناضل•من•أجل•بناء•

هوية•واضحة•وسمعة•في•تخصص•بعينه.

تقصر•	• التي• الفكر• لمراكز• يمكن• واحدة:• قضية 

عملها•على•قضية•واحدة،•أن•تحقق•لنفسها•مكانة•
التخصص،•ولكنها•قد•تواجه•صعوبة•في• في•هذا•

جذب•الدعم•الواسع.

عن•	• يدافع• الذي• للمركز• يمكن• واحدة:• مصلحة 

جماعة•مصالح•أن•يكون•جزًءا•من•المجتمع•المدني،•
ولكن•قد•ال•يُنَظر•إليه•كمنظمة•بحثية•موضوعية

اخليارات والعراقيل التنظيمية

فرصًا• تجد• مثلما• خاصة،• ضغوًطا• البحثية• المعاهد• تواجه•
التي• والقضايا• ورعاتها• بأنشطتها• يتعلق• فيما• وذلك• مميزة،•

تركز•عليها.•ويوضح•الشكل•رقم•)1(•هذه•العالقات:

الشكل رقم )1(

-حشد• بالشكل• الموضحة• الثالثة• المجاالت• من• ويتضح•
للبحث•تطبيقات•وفوائد•عدة.• التأييد•والرعاة•والقضايا-•أن•
وبالمقابل،•يمكن•أن•يتأثر•البحث•في•عالقته•بكل•من•تلك•

المجاالت.

حشد التأييد                البحوث.•حينما•يُطبَّق•البحث•في•أنشطة•حشد•

التأييد،•يمكن•أن•تدمج•المعرفة•في•السياسات،•وتوفر•النتائج•
التأييد.• حشد• ألنشطة• ا• قويًّ أساسًا• المصداقية• ذات• البحثية•
زيادة• بهدف• التسويق• على• النظر• قصير• التركيز• أن• غير•
الجدوى•والنفوذ،•يمكن•أن•يقود•إلى•إغفال•المعايير•البحثية،•

أو•تشويه•نتائج•البحوث.

التمويل•كي• إلى• البحثي• البرنامج• يحتاج• البحوث.• الرعاة            

ومستفيدين• مستهلكين• الرعاة• يكون• أن• ويمكن• يعمل،•
يمارسوا• أن• يمكن• الممولين• أن• غير• البحوث.• من• مهمين•

البحوث

القضاياالرعاة

حشد  أنشطة 
التأييد 
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ال• التي• النتائج• يطمسوا• أو• البحثية،• األجندات• على• نفوًذا•
ترضيهم،•أو•يحرفوا•مركز•الفكر•عن•رسالته.

المتعلقة• القضايا• فهم• البحوث• تعمق• البحوث.• القضايا             

قيم• أو• آراء• تعزيز• في• تخدم• أن• ويمكن• بالسياسات،•
بمواقف• الجامد• االلتزام• أن• غير• معينة.• أيديولوجيات• أو•
تحديد• في• تتدخل• ضغوًطا• يخلق• أن• يمكن• أيديولوجية،•

النتائج•البحثية•مسبًقا.

السابقة:• العالقات• من• استخالصهما• يمكن• درسان• وهناك•
أولهما،•أنه•يجب•الحفاظ•على•تجرد•ونوعية•الجهد•البحثي،•
إذا•أريد•للبحوث•أن•تضيف•قيمة•إلى•عملية•صنع•السياسات.•
عن• البحثي• عملها• تعزل• أن• الفكر• مراكز• على• وينبغي•
مختلف•الضغوط•التي•يمكن•أن•تنتقص•من•المعايير•البحثية•
وتقوِّض•مصداقيتها.•بيد•أن•الدرس•الثاني-للمفارقة-•يوجب•
أن• تضمن• معينة• بعالقات• تحتفظ• أن• الفكر• مراكز• على•
يكون•منتَجها•البحثي•متمتعًا•بالمواءمة،•وأن•يكون•ذا•مغزى،•
ويمكنه•الحصول•على•التمويل•الالزم.•أما•إذا•مضى•العمل•
البحثي•في•الفراغ•فلن•يكون•له•إسهام•في•عالم•السياسات،•
ومن•ثم•ينبغي•على•مراكز•الفكر•أن•تنشئ•وتنظم•وتوازن•

عالقاتها،•مع•وضع•معايير•تحدد•ما•ستفعله•أو•ما•ستقبله.

أهمية حشد التأييد 

تصبح•مراكز•الفكر•مشارًكا•نشًطا•في•عملية•السياسات•
اتباع• خالل• ومن• التأييد،• حشد• أنشطة• في• تنخرط• عندما•
مراكز•الفكر•الستراتيجيات•في•أنشطة•حشد•التأييد،•فإنها•
ترفع•إلى•حد•بعيد•من•احتمال•إدماج•أفكارها•وعملها•البحثي•
النتائج• ُأطلِقت• إذا• هذا،• من• العكس• وعلى• السياسات.• في•
البحثية•دون•خطة•ألنشطة•حشد•التأييد،•فإنه•من•المرجح•أال•
يصبح•صناع•السياسات•على•دراية•بالبحث،•ولن•يعرفوا•كيف•
يستجيبون•لنتائجه،•كما•لن•تتكون•لديهم•حوافز•للعمل•بها.

وأنشطة•حشد•التأييد،•جهود•تُبذل•للتأثير•في•السياسات•العامة•
على•نحو•مفتوح•وشفاف،•وتتناول•قضايا•ذات•اهتمام•واسع•في•
البلد•أو•المجتمع•المحلي،•وتدعو•إلى•التغيير•من•خالل•تقديم•

المدني.• المجتمع• التأييد•في• إلى•جانب•حشد• العلمية• األدلة•
المعلومات• توفير• من•خالل• القرار• اتخاذ• عملية• تدعم• وهي•

وتمكين•الجمهور،•بما•فيه•القطاع•الخاص.•

إن•مراكز•الفكر•المتمكنة•من•أنشطة•حشد•التأييد•تقوم•
"بتبني•أفكار•جيدة•وقوية،•ثم•تضعها•في•صيغة•موجزة•بما•
تسويقها"3.•كما• ثم• ومن• فهمها،• من• القرار• صناع• يمكن•
تدعم•موقفها•ببيانات•وتحليالت•موضوعية،•وتبحر•في•خضم•
تتمتع•هذه• توصياتها.•وحتى• تعزيز• السياسات•من•أجل• وضع•
المراكز•بالمصداقية•واإلقناع•ينبغي•عليها•أن•تجري•بحوًثا•
وأن• لتوصياتها،• ا• قويًّ ا• أساسًا•معرفيًّ ا•تشكل• علميًّ منضبطة•

تصوغ•تحليالتها•بما•يالئم•االستخدام•السياسي.

ممارسات مراكز الفكر الناجحة

تقوم•كل•مراكز•الفكر•باختيارات•ومفاضالت•استراتيجية•
الملتفين•حولها،• ودائرة• المراكز،• تلك• أهداف• تتوقف•على•
عامة• ممارسات• هناك• ذلك• ومع• فيه،• تعمل• الذي• والسياق•
مركز• ينظر• عصرنا.• في• الناجحة• الفكر• لمراكز•
من• الفكر• مراكز• نجاح• إلى• الخاصة• الدولية• المشروعات•
في• والمساهمة• الفكرية،• والقيادة• السياسات،• مواءمة• زاوية•
الصالح•العام،•والقدرة•على•االستدامة.•وقد•مارست•مراكز•
مركز• شركاء• فيها• -بمن• العالم• حول• القائدة• الفكر•
النجاح• مقومات• وفق• العمل• الدولية–• الخاصة• المشروعات•

التسعة•التالية:

الرسالة:. 1 حتديد   

واضحًا• وصًفا• بالرسالة• الخاصة• الوثيقة• تتضمن• أن• يجب•
لألهداف•التي•يسعى•لتحقيقها•مركز•الفكر.•وتمثل•الوثيقة•
توصيل• مع• ومتماسك،• مُرّكز• برنامج• لتنفيذ• ضرورية• أداة•
تمسك• خالل• فمن• المعنية.• الدوائر• لجميع• المركز• رسالة•
مركز•الفكر•برسالته•والمبادئ•التي•قام•عليها،•سيتمكن•

من•بناء•سمعة•نزيهة.
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املصداقية:. 2 ترسيخ 

مركز• توصيات• إلى• وأهمية• قيمة• المصداقية• تضيف•
الفكر،•وبدون•المصداقية•سيتعرض•عمله•للتجاهل.•وتعتمد•
ومهنية• العلميين،• والتحليل• األدلة• جودة• على• المصداقية•
الباحثين،•وهوية•المركز،•وعالقاته•الخارجية،•والشفافية•في•

عمله.

التأييد:. 3 حشد  أنشطة  في  االنخراط 

يجب•على•مراكز•الفكر•أن•تخطو•الخطوات•الالزمة•لوضع•
أفكارها•في•الممارسة•العملية،•وال•يمكن•للبحوث•أن•تؤثر•
في•تغيير•السياسات•إال•حينما•تكون•مدعومة•بجهود•حشد•
السياسات•من• الفكر•في•عملية• وتنخرط•مراكز• التأييد.•
العام،• الرأي• وتوعية• القرارات،• متخذي• مع• التواصل• خالل•
الرئيسية• الدوائر• وتعبئة• العام،• والجدل• المناقشات• وتعزيز•

وسط•الجمهور.

للعالقات:. 4 الواعية  اإلدارة 

ويجب• للمصداقية،• الرئيسية• المقومات• من• االستقاللية• تعد•
الممولين• مع• عالقاتها• تدير• أن• الفكر• مراكز• على•
االعتماد• دون• يحول• الذي• بالشكل• وغيرها• والحكومة•
المفرط•عليهم،•فالشراكات•المناسبة•تُقوي•مراكز•الفكر•
أهداف• لتحقيق• الالزمين• والدعم• الموارد• توفير• طريق• عن•

اإلصالح.•

والتسويق:. 5 للتوعية  استراتيجية  وضع 

يجب•على•مراكز•الفكر•أن•تحافظ•على•ظهورها،•وتوصيل•
الجمهور• تحديد• عليها• فينبغي• المؤيدين،• وجذب• رسالتها،•
واحتياجات• منتجاتها• بين• التوافق• وتحقيق• المستهدف،•
المستفيدين،•واالنكباب•على•جذب•اهتمام•الجمهور،•والعمل•

بكفاءة•مع•وسائل•اإلعالم.

واسعة:. 6 مالية  قاعدة  بناء 

يتطلب•النمو•واالستدامة•مصادر•دخل•مستقلة•ومتنوعة،•فينبغي•
على•مراكز•الفكر•أن•تتحاشى•التركيز•الزائد•على•موارد•
بعينها،•األمر•الذي•يمكن•أن•يقلل•من•مصداقيتها،•ويجعلها•

أكثر•تعرضًا•لمخاطر•التقلبات.

عليها:. 7 واحلفاظ  الكفاءات  جذب 

يخلق•العاملون•المهنيون•-مثل•الباحثين،•وأخصائيي•االتصال-•
قيمة•مضافة•للمركز•المعني،•ويسهمون•في•بناء•مصداقيته،•
هؤالء• يكون• أن• المهم• ومن• له.• جماهيرية• واجهة• ويمثلون•

ملتزمين•برسالة•المعهد،•وتحركهم•الرغبة•في•التغيير.

واحلوكمة:. 8 القيادة  تطوير 

أيدي• على• األحوال• أغلب• في• الفكر• مراكز• تتأسس•
أفراد•بارزين•يتسمون•بالقدرة•والكفاءة،•ومن•ثم•تعمل•هذه•
المنظمة.• مستقبل• يضمن• بما• قيادتها• بناء• على• المراكز•
آليات•إعمال•الحوكمة•بما•يعزز• ومن•ثم،•تنشأ•الحاجة•إلى•

المساءلة،•وجودة•عملية•صنع•القرار.

والتكيف:. 9 التجارب،  من  التعلم 

القيام•بعمليات•تقييم•منتظمة• القيادة• ينبغي•على•من•يتولون•
تنشط• التي• المتغيرة• وللبيئة• المركز،• وإخفاقات• لنجاحات•
ودعم• االستراتيجية،• الخطط• تحديث• أجل• من• وذلك• فيها،•

العمليات،•وكسب•رضا•الممولين.

وفي•عالم•اليوم،•حيث•توجد•به•اآلالف•من•مراكز•الفكر،•
صاغية،• آذانًا• تجد• أو• صوتها• توصل• أن• لجميعها• يمكن• ال•
ومع•ذلك•فقد•أصبح•من•الصعب•أن•نتخيل••بلدا•يتطور،•أو•
ا،•بعيدًا•عن•دور•مراكز•الفكر،•إذ•إن•جميع• يصبح•ديمقراطيًّ
يستدعي• ما• رد،• مُطَّ بشكل• معقدة• تحديات• تواجه• البلدان•
األحوال،• أغلب• وفي• للسياسات.• متقدمة• بتحليالت• القيام•



مركز•المشروعات•الدولية•الخاصة

 - 8 -

 األدوار التي تضطلع بها مراكز الفكر االقتصادية 
ا ومقومات نجاح تلك المراكز في صنع السياسات ديمقراطيًّ

من• يمكنها• وضع• في• المستقلة• التحليل• مراكز• تكون•
االستفادة•من•مصادر•متنوعة•للمعلومات،•وتيسير•إجراء•حوار•
سليم•حول•السياسات،•ورفع•مستوى•جودة•عملية•اتخاذ•القرار.

الخاصة• الدولية• المشروعات• مركز• بأن• القول• نكرر•
في• المتخصصة• المعاهد• وسط• المعة• عقواًل• اكتشف•
السياسات•االقتصادية،•والذين•يملكون•رؤية•إليجاد•الحلول•
التوصيات• إلى• للتوصل• الكافية• والخبرة• اإلصالحية،•
وهم• قدمًا،• الحوار• لدفع• الالزمة• والمصداقية• الضرورية،•
يمثلون•موردًا•ال•غنى•عنه•لكل•من•المجتمع•المدني•وصناع•
الدولية• المشروعات• مركز• أدرج• فقد• لذلك،• السياسات.•
الخاصة•في•برامجه،•مساعدة•مراكز•الفكر،•وما•زال•يعول•

عليها•كمورد•قوي•لقيادة•القطاع•الخاص.•
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 األدوار التي تضطلع بها مراكز الفكر االقتصادية 
ا ومقومات نجاح تلك المراكز في صنع السياسات ديمقراطيًّ

المعرفة• د.•كيم•بيتشر•)Kim Bettcher(،•يدير•مبادرة•إدارة•
الدروس• تجمع• والتي• الخاصة،• الدولية• المشروعات• لمركز•
المستخلصة•من•تجارب•بناء•المؤسسات•الديمقراطية•واالقتصادية•
مشروعات• مقومات• البرنامج• ويحدد• العالم.• أرجاء• مختلف• في•
وتنفيذ• وضع• في• العملية• اإلرشادات• ويقدم• الناجحة،• اإلصالح•
مركز• شركاء• بين• المعرفة• تبادل• عملية• وييسر• البرامج،•
بيتشر• د.• والعاملين•فيه.•وقد•كتب• الدولية• الخاصة• المشروعات•
الخصوص:• وجه• وعلى• للمركز،• األوراق• من• الكثير• وحرر•
والثاني(،• األول• )المجلدان• السياسات"• إصالح• "استراتيجيات•
بشأن• والخاص• العام• القطاعين• بين• للحوار• اإلرشادية• والخطوط•
محاربة•الفساد•وحوكمة•الشركات،•ودليل•مركز•المشروعات•
الدولية•الخاصة•إلصالح•الحوكمة.•كما•شارك•في•كتابة•تقييم•

أثر•عمل•المركز•بمناسبة•مرور•ربع•قرن•على•إنشائه.•

بجامعة• األعمال• يعمل•في•مدرسة• بالمركز• التحاقه• وكان•قبل•
في• الدكتوراه• على• وحصل• باحًثا.• زمياًل• كان• حيث• هارفارد،•
علم•السياسة•من•جامعة•جون•هوبكنز،•وعلى•البكالوريوس•من•

كلية•هارفارد.•

وقد•نشر•بيتشر•عددًا•من•المقاالت•في•مجالت:•

 Harvard Business Review, Party Politics, SAIS 
Review, and the Business History Review

تعكس• وال• كاتبه،• نظر• وجهة• عن• تعبر• بالمقال• الواردة• اآلراء•
ويسمح• الخاصة.• الدولية• المشروعات• مركز• رؤية• بالضرورة•
قضايا• سلسلة• في• الواردة• المقاالت• طباعة• بإعادة• المركز•
اإلصالح،•و/أو•ترجمتها،•و/أو•نشر•المقاالت•األصلية،•بشرط:•)1(•
نسبة•المقال•إلى•كاتبه•األصلي،•وإلى•مركز•المشروعات•الدولية•
بموضع• الخاصة• الدولية• المشروعات• )2(إخطار•مركز• الخاصة.•
نشر•المقال•وإرسال•نسخة•منه•إلى•مكتب•المركز•في•واشنطن.

سلسلة•"قضايا•اإلصالح•االقتصادي":•خدمة•على•اإلنترنت•يقدمها•
مركز•المشروعات•الدولية•الخاصة•لنشر•للمقاالت•اإللكترونية.•

إلى•شبكة•من•صناع• موجهة• معمقة• مقاالت• الخدمة• تلك• تطرح•
السياسات،•وقادة•األعمال،•واإلصالحيين•المدنيين،•واألكاديميين،•
بالقضايا•ذات•الصلة•باإلصالح•االقتصادي• المهتمين• وغيرهم•من•

وعالقته•بتنمية•الديمقراطية.•

الموقع.• على• نشرها• ويتم• اإللكتروني،• بالبريد• المقاالت• ترسل•
فلو•أردت•االشتراك،•مجانًا،•نرجو•أن•تشترك•في•شبكة•مركز•
المشروعات•الدولية•الخاصة،•وذلك•بإدخال•بريدك•اإللكتروني•في•

www.cipe-arabia.org••أو••wwww.cipe.org•:الموقع

يرحب•المركز•بالمقاالت•التي•يقدمها•القراء.•على•أن•تتراوح•عدد•
يُنظر• 3000•كلمة،•وسوف• 1000•إلى• المقال•ما•بين• كلمات•
فقط•إلى•المقاالت•ذات•الصلة•برسالة•المركز•المتمثلة•في•بناء•
مؤسسات•ديمقراطية•تخضع•للمساءلة•من•خالل•إصالحات•تعتمد•

على•السوق،•وذلك•على•أساس•قيمة•المقال.

الخاصة•"CIPE"•على•تعزيز• الدولية• المشروعات• يعمل•مركز•
الموجه• االقتصادي• اإلصالح• العالم،•من•خالل• الديمقراطية•حول•
للسوق.•المركز•جزء•من•غرفة•التجارة•األمريكية•في•العاصمة•
واشنطون،•وال•يهدف•لتحقيق•الربح.•وهو•أحد•أربعة•معاهد•للصندوق•
مبادرة•محلية•في• ألف• المركز• للديمقراطية.•وقد•دعم• الوطني•
عامًا-• •25 مدى• -على• فيها• تعامل• نامية،• دولة• مائة• من• أكثر•
المؤسسات• لبناء• والصحفيين،• القرار،• وصناع• األعمال،• قادة• مع•
األساسية• القضايا• ومن• الديمقراطي.• للمجتمع• األساسية• المدنية•
في• والمشاركة• الفساد،• مكافحة• المركز،• لها• يتعرض• التي•
السياسات،•وجمعيات•األعمال،•وحوكمة•الشركات،•والحوكمة•
الرسمي،• غير• والقطاع• للمعلومات،• الوصول• وإتاحة• الديمقراطية،•
الوكالة• وتدعم• والشباب.• المرأة• وحقوق• الملكية،• وحقوق•
الدولية• المشروعات• مركز• برامج• الدولية• للتنمية• األمريكية•

الخاصة.


