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تم إجراء مشروع البحث هذا بتمويل من معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية 
في بيروت. 

بيروت، تشرين األول 2012                               

© جميع الحقوق محفوظة
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البيئة العامة لمراكز الدراسات األردنية:

من الصعب الحكم على دور مراكز الدراسات في أية دولة دون إدراك البيئة العامة التي تعمل فيها هذه المراكز،إذ 
تتشابك نش�اطات هذه المراكز مع حركة المجتمع في مختلف جوانبها، ومع الحكومة في مختلف قراراتها، ومع 
الق�وى االجتماعية المنظمة في مجتمع مدني  م�ن أحزاب وغيرها، كما أنها غير منفصلة عن انعكاس�ات بيئتها 

اإلقليمية والدولية .

ومع أن األدبيات السياسية األردنية عرفت مصطلح المجتمع المدني للمرة األولى في مقال صحفي عام 1923، أي 
بعد بداية تشكل الكيان السياس�ي األردني بعامين)1( ، إال أن تحويل هذا المصطلح إلى فعل اجتماعي سياسي ثقافي 
لم يتبلور إال بعد عام 1989، نظرا لسلس�لة من التطورات المحلية) اضطرابات الجنوب ال س�يما في مدينة معان، 
وتنامي حجم النخبة الثقافية، والتكدس الحضري( والتطورات الدولية )انهيار النموذج االش�تراكي وتراجع مكانة 
الدولة التدخلية(، مما دفع لتوالي الدعوات النفتاح سياسي وثقافي واقتصادي،فتحت المجال إلنشاء مراكز بحثية 

خاصة)2(.

وتتسم البيئة العامة في األردن بسمات ثالث تحدد في مجملها الواقع الذي تعمل فيه مراكز الدراسات ، فهي من 
الناحية االجتماعية ، دولة صغيرة الحجم سكانيا،)6،1( مليون نس�مة،مما يجعل حجم الموارد البشرية التي ترفد 
المراكز بالمؤهالت محدودا، إذ أن عدد العاملين من حملة المؤهالت بكالوريوس فأعلى في كل الدولة هو أقل من 30 
ألف حتى أكتوبر 2010، فإذا علمنا أن هناك حوالي نصف مليون أردني يعملون خارج األردن )حوالي 8،5%( ، وأن %17 
من العاملين في الجامعات األردنية غادروها عام 2009 وارتفعت النسبة إلى 20% عام 2010، تتبين لنا محدودية القطاع 

الذي يمكن أن تتكل عليه مراكز الدراسات.)3(

من ناحية أخرى،ال بد من اإلش�ارة إلى غلبة الطابع المحافظ للثقافة الس�ائدة بشكل يحول دون ارتياد الباحثين 
لموضوعات تتحدى المنظومة المعرفية والقيمية للمجتمع، ويكفي اإلطالل على عدد الدراس�ات المس�تقبلية أو 
الدراسات السياس�ية الخاصة باألسرة الحاكمة أو الفكر الديني أو األبعاد القبلية في مراكز الدراسات أو الجامعات 
لنكتشف المس�احة المحدودة المتاحة للباحث، إذ تش�كل المنظومة المعرفية والقيمية حائال دون الولوج  غير 

الشكلي إلى هذه الموضوعات.

أما السمة الثانية، فهي السمة السياسية والقانونية، فتقاليد العمل السياسي في مجال المجتمع المدني والحريات 
السياس�ية تبرز هشاش�تها من المركز الذي تحتله األردن في مؤشرات الحرية السياس�ية التي تقدمها المقاييس 
العالمية، إذ تقع األردن ضمن الدول “غير الحرة” في نطاق الحريات المدنية والسياس�ية، وقد س�بق لي أن أشرفت 
على إص�دار مقياس الحريات في األردن وال�ذي كان يصدره المجلس األعلى لإلعالم لعدة س�نوات بدءا من عام 
2004، وعاينت القيود على الحريات السياس�ية في مجاالت اإلعالم والنشر ومن خالل دائرة المطبوعات، األمر الذي 
جعل نتائج القياس للحريات تأتي في مس�تويات متدنية )4(. وبقيت مستويات الحرية بشقيها المتمثلة في الحريات 
السياسية والحريات المدنية على حالها تقريبا حتى عام 2011، إذ صنفت في المقاييس الدولية بأنها دولة “غير حرة”، 

حيث سجلت الحريات السياسية 6 نقاط والحريات المدنية 5 نقاط) األسوأ هو 7 نقاط()5(.

ويكفي أن نطلع على الشروط الحكومية إلجراء دراس�ة ميدانية أو إحصائية في أي قطاع من القطاعات، إذ ُيلزم 
تعميم رس�مي صادر عن رئاسة الوزراء مراكز األبحاث والدراس�ات، بالحصول على موافقة وزارة الداخلية إلجراء 
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الدراسات اإلحصائية، فضال عن اش�تراط التنسيق المسبق مع دائرة اإلحصاءات العامة، وينص التعميم على عدم 
منح مؤسسات ومراكز القطاع الخاص تصريحا من قبل وزارة الداخلية يسمح لها بإجراء الدراسات اإلحصائية دون 
التنس�يق مع دائرة اإلحصاءات العامة، والحصول على موافقتها عند تنفيذ أي مس�ح إحصائي سواء أكان أسريا أو 
اقتصاديا أو زراعيا أو استطالعا للرأي العام، ويشدد التعميم  على ضرورة االلتزام بأحكام قانون اإلحصاءات العامة 
رقم )8( لسنة )2003(، والذي تم بموجبه اعتبار الدائرة-دائرة اإلحصاءات- الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع 
المعلومات والبيانات اإلحصائية من المبحوثين، وعلى الصعيد ذاته اشترطت الدائرة جملة إجراءات ينبغي إتباعها 
إلجراء دراس�ة ميدانية، تتمثل بمخاطبة مدير عام الدائرة بكتاب رس�مي، يحدد فيه اسم الدراسة والهدف منها، 
وتوضيح منهجية الدراسة، وبيان حجم العينة ومناطق العد وأس�لوب المقابلة سواء شخصية أو عن طريق الهاتف، 
وتحديد فترة المس�ح، أما بالنسبة للباحثين تشترط الدائرة إلى جانب الصورة الشخصية وشهادة عدم المحكومية 
تقديم معلومات شخصية عن الباحثين األردنيين وتشمل ) االسم الرباعي، تاريخ الميالد، اسم األم، الرقم الوطني، 
مكان اإلقامة، المؤه�ل العلمي ورقم الهاتف(، أما الباحثين غير األردنيين يش�ترط تزويد الدائرة بصورة عن جواز 

السفر، واالسم الرباعي، وتاريخ الميالد، واسم األم، والمؤهل العلمي، ومكان اإلقامة ورقم الهاتف)6(.

 إن بيئة بهذا الحال،تسد المنفذ أمام الباحث لتلمس الموضوعات األكثر حساسية عند تفسير الحراك السياسي 
أو تحليل القرار السياسي الرسمي، فتنصرف مراكز الدراس�ات لبحوث غايتها تبرير سياسات الحكومة أو التمهيد 
لسياس�ات تعتزم الحكومة انتهاجها،أو تنصرف باتجاه موضوعات ال تمس ما تعده السلطة أو المجتمع ضمن دائرة 
المحظورات، وهو ما يؤكده العديد من مدراء هذه المراكز في الحوارات التي تجري معهم،إذ يشيرون إلى ثالثة أبعاد 

في هذا الجانب )7(:

 أن الحكومة تطلب أبحاثا أو دراس�ات “تس�وق” من خاللها سياس�تها لدى المجتم�ع األردني،فيبدو اإلنتاج أ. 
العلمي له�ذه المراكز كما لو كان امت�دادا آللة الدعاية الرس�مية، مع أن القليل من الدراس�ات بخاصة التي 
 تنتجها بعض المراكز شبه الرس�مية ال تقع ضمن هذه الدائرة الدعائية،بل تتسم بقدر من العلمية والموضوعية.

ويمكن أن أش�ير إلى تجربتين من تجارب التعامل بين مراكز الدراس�ات والحكومة، فف�ي عام 1995 كلفت من 
قبل مركز الدراس�ات األردنية في جامع�ة اليرموك ) الذي تحول فيم�ا بعد إلى مركز الملك�ة رانيا( بتقديم 
دراس�ة  حول مس�تقبل األردن عام 2015 ، وعندما طلبت تزوي�دي بالوثائق الخاصة ببع�ض الموضوعات التي 
 تش�كل أساس�ا لبناء التحليل المس�تقبلي بناء عليها،لم تتم الموافق�ة على ذلك ألس�باب ال زلت أجهلها.

أما المناسبة الثانية، فكانت عندما طلبت منها جهات رسمية عدة بإعداد دراسة حول النظام االنتخابي األردني، 
على أن يتم عرض نتائج الدراس�ة التي سيمولها مركز الدراس�ات األردنية في جامعة اليرموك على لقاء سيجمع 
النقابات واألحزاب وممثلين عن الحكومة ، ليتم الحوار حول الدراس�ة وكيفية استفادة السلطة السياسية منه، 

وبعد إنجاز الدراسة خالل ستة شهور تقريبا، تم إلغاء اللقاء، وحفظت الدراسة في المكتبة )8(.

 تبدي الحكومات األردنية المتعاقبة نوعا من عدم الثقة في المراكز المحلية،ويميل صانع القرار في بعض األحيان ب. 
إلى مراكز الدراس�ات الغربية نظرا العتقاد سائد بأنها أكثر جدوى،أو رغبة من الحكومة في حصر دائرة البحوث 
في موضوعات ال تش�كل مصدر قلق لها،بخاصة إذا تتطرق البحث إلى موضوعات إس�تراتيجية)كموضوع اآلثار 
الصحية لمفاعل ديمونا اإلس�رائيلي على الجنوب األردني على سبيل المثال( أو  موضوعات تمس سياسات دول 

معينة كدول الخليج مثال.

 أن أغلب ما تطلبه الدولة من المراكز البحثية ينحصر في »استطالعات الرأي«،غير أن هذه االستطالعات تحوطها ج. 
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تس�اؤالت منهجية من ناحية وتبقى موضع تش�كك  من قبل المجتمع من ناحية ثانية، وسيتبين لنا أن أهمية هذه 
االستطالعات محدودة التأثير في سياسات الحكومة، وهو ما سنعود له في الصفحات القادمة.

أما في الجانب القانوني،فيعرف ديوان التش�ريع والرأي األردني دار الدراس�ات والبحوث بأنها » مؤوسسة تتولى 
إجراء الدراس�ات أو البحوث أو نش�رها وتقديم االستش�ارات في المجاالت السياس�ية واالجتماعية والثقافية 
واالقتصادية واإلنس�انية وغيرها« بينما يعرف المشرع دار قياس الرأي العام بأنها » مؤوسسة تتولى إجراء البحوث 
بهدف استطالع اتجاهات الرأي العام بواسطة االس�تبيانات أو غيرها من الوسائل«)9(، ذلك يعني أن المشرع يمزج 
بين الهيئات االستش�ارية وبين مراكز األبحاث،رغم التداخل بين الجانبين لكنهما ليس�ا نفس الشيء،وقد اعتبر 
المشرع األردني طبقا للقانون رقم 60 لعام 2007 مراكز الدراسات بأنها شركات غير ربحية،لذا كانت تمنح تراخيص 
العمل من دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة بهدف التأكد من أوضاعها المالية، وهو أمر جرى تعديله 

فيما بعد ،وألحقت بوزارة التنمية االجتماعية كما سيتبين لنا فيما بعد.

وتحدد التشريعات األردنية شروط فتح مركز الدراسات على النحو التالي )10(:
تقديم طلب على نموذج معد لهذه الغاية.أ. 

أن يكون مدير المركز أردني الجنسية ومقيما بشكل دائم في األردنب. 

أن ال يكون محكوما جنائياج. 

أن يكون حاصال على مؤهالت علمية أو خبرات تتناس�ب مع متطلبات عمل المؤسسة حسب مقتضى الحال وفق د. 
تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ويالحظ أن “تعليمات الوزير” حاضرة في تأسيس المركز وتمويله وحدود عمله كما سيتبين لنا فيما بعد.
وقد تبين لنا من خالل تتبع نش�وء مراكز الدراسات األردنية أن 60% منها نش�أ خالل الفترة من 1990-2000، وهي 
الفترة التي أعقبت مرحلة االنفتاح السياس�ي بعد عام 1989، وبعد التحوالت التي أصابت النظام الدولي إثر انهيار 

االتحاد السوفييتي، بينما كان 20% موجودا قبل ذلك، و20% نشأ بعد عام 2000.

وتتمثل السمة الثالثة في البيئة العامة األردنية في العسر االقتصادي، إذ تحتل األردن طبقا ألغلب التقديرات المرتبة 
ما بين 106 و 113 عالميا من حيث معدل دخل الفرد عام 2010،)11(،كما أن نسبة إنفاقها على البحث لم تتجاوز 0،34% من 
إجمالي الناتج المحلي.)12( ويعزز هذه المعطيات ما ذكره رئيس المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا األردني من أن 
البحث العلمي في األردن تتواله الجامعات ومراكز علمية متخصصة، وأن نوعية اإلنتاج البحثي تتفرع إلى قسمين هما 
بحوث يحركها العرض أي خدمة احتياجات الفرد، وبحوث يحركها الطلب التي تخدم االحتياجات الوطنية، مشيرًا إلى 
 أن 70% من تمويل البحث العلمي في األردن حكومي، و27% من الجامعات، و3% تمويل قطاع خاص ومنظمات دولية.  
وأوضح أن إجمالي إنفاق األردن على البحث والتطوير كنس�بة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ارتفع من عام 2006 

من )0.34%( إلى )0.55%( عام 2007, وأن عدد الباحثين المتفرغين لكل مليون نسمة بلغ )588( باحثًا لعام 2006) 13(.
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يترتب على ذلك أن مراكز البحث والدراس�ات مضطرة للبحث عن مصادر تمويل محلية أو عربية أو أجنبية، ولما 
كانت البيئتان األولى والثانية عازفتين عن التمويل لضيق اليد أحيانا ولظروف سياسية واجتماعية أحيانا أخرى،فإن 

الباب يصبح مشرعا للبحث عن مصادر تمويل أجنبية.

ويمثل التمويل األجنبي نقطة ضعف مركزية في عمل مراكز الدراس�ات،إذ تنص المنظومة القانونية األردنية )14( 
في مراحل تطورها المختلفة على » يحظر على دار الدراس�ات أو دار قياس الرأي العام أو كل من اعتاد العمل فيها 
تلقي أي معونة أو هبة مالية أو تمويل من جهة أردنية أو غير أردنية،وال يش�مل ذلك تمويل المش�اريع المشتركة أو 
الدراس�ات أو األبحاث التي يوافق عليها الوزير«، ذلك يعني أن البحوث بحاجة لموافقة جهة رسمية عليا،سواء وزير 
التجارة والصناعة)حتى عام 2007 نظرا العتبارها ش�ركات غير ربحية تخضع لمراقبة دائرة مراقبة الشركات للتأكد 
من أوضاعها المالية( أو وزير التنمية االجتماعية )منذ عام 2008(،ورغم هذا التضييق فإن نقيب المحامين الس�ابق 
صالح العرموطي وجه رس�الة لرئيس الوزراء نادر الذهبي يقول فيها »أعرب عن قلقي من تزايد أنشطة بعض مراكز 
الدراس�ات والجمعيات الممولة من جهات أجنبية،كون نش�اطات هذه المؤسس�ات تخالف الشريعة اإلسالمية 
والدستور األردني وتتعارض مع متطلبات االس�تقرار السياسي واالجتماعي«،ورد رئيس الوزراء على ذلك بتكليف 
الوزير المعني بمتابعة األمر)15(، ويتحدث األمين العام الس�ابق للحزب الش�يوعي األردني يعقوب زيادين عن وثائق 
يمتلكها تش�ير إلى وجود 44 مؤسس�ة أجنبية تدعم مراكز األبحاث األردنية منذ عام 2003 )16( مشيرا إلى أنها تدفع 
باتجاه أبحاث معينة وفي موضوع�ات معينة، مثل موضوعات األقليات وغيرها،بينما تش�ير بعض المصادر إلى أن 
عدد المؤسس�ات األجنبية التي تقدم الدعم لمؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات بلغ عام 2010 حوالي 45 
مؤسسة اغلبها من الواليات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا والدنمارك والسويد وفرنسا)17(،وقد سبق لنا في بحث 
آخر أن تناولنا الجهود األمريكية للتأثير على مراكز الدراس�ات األردنية من خالل التمويل بهدف توجيه الدراسات 

نحو موضوعات معينة لها صلة بالمنظور االستراتيجي األمريكي نحو منطقة الشرق األوسط)18(.

وفي نفس االتجاه، دعا بيان للحزب الوطني الدستوري في مطلع عام 2009 إلى:)19(   

موقف وطني موحد من كافة األحزاب األردنية الزميلة بوقف التعامل مع المكاتب األجنبية التي تعمل في األردن . 1
تحت عناوين و يافطات التنمية الديمقراطية. 

يرى الحزب أن هذه المكاتب و التي أصبحت راعية لمختلف النش�اطات و الن�دوات, ما هي إال يد أجنبية عابثة, . 2
لم يتحقق من نش�اطها و تواجدها في بعض دول المنطقة إال أنها تس�عى للتفرق�ة و البحث عن عوامل التفرقة 
و تغذيتها إليجاد تعددية على أس�س طائفي�ة و عرقية و مذهبية و منابت و أصول, و ليس التعددية السياس�ية 
كمفهوم ديمقراطي سياس�ي إصالحي . و في هذا الجانب يرى الحزب و يؤكد عل�ى المادة 22 فقرة ه من قانون 
األحزاب السياس�ية األردنية النافذ, و الذي من الضروري التقيد بها, و الت�ي تنص على )) االلتزام الحزبي بعدم 
االرتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءا على أوامر أو توجيهات خارجية(( 

و هذا يعني عدم جواز توجيه النشاطات الحزبية بناءا على توجهات خارجية.

 كما يالحظ الحزب أن بعض مراكز الدراس�ات أصبح وجودها قائما على أس�اس التمويل من هذه الجهات, بل و . 3
أصبحت هذه الجهات مصدرا لالرتزاق و كأن األردن دولة بال دستور أو قانون!

يالحظ الح�زب أن بعض األحزاب أصبحت و كأنها جزء من هذه المكاتب عل�ى اعتقاد واهم أن هذه المكاتب . 4
تقدم أشخاص لمواقع المسؤولية في الدولة األردنية. 
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لقد تابع الحزب الدس�توري باهتمام شديد و الفت لبعض اس�تطالعات الرأي التي تجري في األردن بتمويل من . 5
بعض هذه المكاتب , و كان العديد من األسئلة الموجهة للمواطنين الستطالع الرأي فيها تمس السيادة األردنية 
و تضمر بعض األسئلة إثارة للنعرات على أساس المنابت و األصول مما يؤكد وجود أهداف مشبوهة و مسمومة, 

و هو اختراق صارخ لسيادة الوطن .

وفي نفس الس�ياق،اتهمت وزارة الداخلية األردنية مراكز حقوق اإلنس�ان والحقوق المدنية األردنية باإلس�اءة 
لصورة األردن وبتلفيق تقارير كاذبة بغرض الحصول على تمويل خارجي ، بينما نفت تلك المراكز التهم التي وجهت 
إليها وأبدى عدد من الناش�طين اس�تغرابهم لالتهامات مؤكدين أنها تقوم بدورها في رصد التجاوزات ضد حقوق 
المواطنين وكش�فها ، وأن ما وجه إلى المراكز المدنية من تهم ال يستند إلى حقائق)20(. وقال وزير الداخلية األردني 
س�مير حباش�نة في آذار 2010  أن “ بعض مراكز األبحاث  أصبحت واجهات لعدد من القوى المشبوهة , والتي تمول 
من الخارج , حتى أن احد هذه المراكز يصل تمويله الس�نوي إلى 400 ألف دينار وهذا المال الوفير يتحول إلى مهمات 

مشبوهة “)21(.  

ويقر مدراء مراكز الدراس�ات بالتأثيرات الس�لبية للتموي�ل الخارجي بخاصة فيما يتعل�ق بحيادية وموضوعية 
البحوث،أما البحوث التي تموله�ا الحكومة األردنية فتذهب إلى » المراكز التي تروج لسياس�ات الحكومة«،كما 
أن بعض المراكز ال تتعاقد إال مع الحكومة فقط،كما أن اغلب الجه�ات التمويلية األجنبية تقدم تمويلها لمراكز 
األبحاث نظرا ألنها جهات بدأت العمل مع الحكومة ثم تحولت نح�و المراكز)22(،ويأخذ طابع التعامل مع التمويل 
الخارجي ش�كلين أولهما أن المركز يعد مشروعا بحثيا ثم يسعى إليجاد مؤسسة خارجية تموله،أو أن يبحث المركز 
عن تمويل بشكل مسبق ويتكيف مع شروط الممول، وكل ذلك يفقد أدبيات هذه المراكز مواصفات البحث العلمي 

النزيه.

ذلك كله يعني أن مراكز الدراس�ات تعمل في بيئة غير مواتية بقدر كبير،نظرا للقي�ود التي أتينا عليها، وهو أمر 
ينعكس على درجة التعاون بينها وبين هيئات صنع القرار، رغم أن األردن احتلت المرتبة 51 على المس�توى العالمي 

على مؤشر جودة مراكز البحوث عام 2009، وتأتي عربيا في المرتبة الثالثة بعد قطر وتونس.)23(

أما على المستوى الداخلي لهذه المراكز، فإنها تعاني من عدد من الصعوبات يجعل من تأثيرها محدودا على صانع 
القرار، فإلى جانب المشكالت التي اشرنا لها في الصفحات السابقة هناك المشكالت التالية:

ضعف التنسيق بين مراكز الدراسات ذاتها، وهو ما يجعل دورها كقوة ضاغطة على صانع القرار أكثر ضعفا.. 1

  ضعف قاعدة المعلومات لديها نظرا لحداثة نشوئها من ناحية ونظرا لفقر مكتباتها بالمراجع الكافية والحديثة.. 2

ضعف عالقتها بالمؤسسات اإلنتاجية التي يمكن أن تساهم في دعم هذه المراكز.. 3
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تحليل مضمون أدبيات مراكز األبحاث األردنية:)24(

 يبلغ عدد مراكز الدراس�ات األردنية حتى عام نهاية عام 2010 ما مجموعه 136 مركز دراسات وأبحاث، ويتخصص 
الكثير منها في ميادين العلوم التطبيقية)25(، كما أن بعضا منها ما زال في طور التأسيسي أو لم يمض على تأسيسه فترة 
كافية لتتبع إنتاجه،وهو ما جعلنا نركز بحثنا على المراكز التي تعنى باألبعاد السياس�ية واالجتماعية واالقتصادية، 
وعددها عش�رين مركزا،تمثل كافة المراكز ذات المواصفات الكافية العتبارها مراكز تس�تحق الدراس�ة،وعند 
مراجعة سجالت وزارة الصناعة والتجارة لمعرفة عدد مراكز الدراسات تبين وجود أكثر من 300 مؤسسة تحمل اسم 
مركز دراسات ولكنها ال تمارس البحث العلمي بشكل واضح،كما أن نسبة منها »فسخ » عقد إنشاؤها، كما ال يزيد 
إنتاج نسبة هامة منها عن كونه تقارير صحفية عن وضع مؤسسة أو ما شابه ذلك، األمر الذي جعلنا نركز على المراكز 

التي تنتج  دراسات علمية متواصلة.)26(. 

و بعد تحليل محتويات 311 دراسة) وتم اس�تثناء األوراق البحثية التي قدمت لمؤتمرات ولم تنشر ، كما أن بعض 
الدراس�ات يعود لفترة الثمانينات من القرن الماضي،بينما البعض اآلخر توزع على الفترات األخرى حتى عام 2010( 

تبين لنا النتائج التالية)أنظر الجدول رقم 1 الخاص بتحليل مضمون أدبيات مراكز الدراسات(:

 تاريخاسم المركز 
التأسيس

عسكرية
 تشريعاتاجتماعيةاقتصاديةسياسيةوأمنية

قانونية
 فكرية
نظرية

 المجال
 الجغرافي

للبحوث

 مؤسسة آل البيت الملكية للفكر1
العالم 80   20  1981اإلسالمي

 الشرق45  15 20 20  1981منتدى الفكر العربي2
األوسط

 مركز الدراسات اإلستراتيجية الجامعة3
 األردن   252550 1984األردنية

وفلسطين

 مركز الدراسات اإلستراتيجية-كلية4
 الشرق    302525 20 1985الدفاع الوطني الملكي

األوسط

األردن-  10 60 30  1990مركز أبحاث األردن الجديد5
العالم العربي

األردن   100   1990المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية6

 الشرق5 5  5 85  1991مركز دراسات الشرق األوسط7
األوسط

األردن    100  1992أبحاث وتطوير البادية األردنية8
 العالم100     1994المعهد الملكي للدراسات الدينية9
األردن   100   1994مركز تنمية المجتمع المدني10
العالم20    80  1995المركز العلمي للدراسات السياسية11

األردن   1090   1998المركز األردني للبحوث االجتماعية12

 الشرق2000702010مركز القدس للدراسات السياسية13
األوسط

األردن100      2000المركز اإلقليمي لألمن اإلنساني14
األردن 90   10  2000مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان15
 األردن 15 80 5  2002المركز الوطني لحقوق اإلنسان16

 المركز األردني ألبحاث وحوار17
 األردن    100 2004السياسات الوطنية

 مركز عالم المعرفة الستطالعات الرأي18
األردن   503020 2005العام

األردن   40 4020  2006مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية19

الجدول رقم )1(: موضوعات بحوث مراكز الدراسات األردنية
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ش�كلت الموضوعات االجتماعية النس�بة األكبر بواقع 30% من مجموع الموضوعات، مع تباين بين المراكز في 
هذه النسبة، فبلغت نسبتها 100% في مركز تنمية الموارد البشرية نظرا لطبيعة تخصص المركز، بينما كانت النسبة 
90% ف�ي مركز البحوث االجتماعية و 60% في مركز األردن الجديد)معظمها حول المجتمع المدني(،بينما لم تحظ 
الدراسات االجتماعية في منتدى الفكر العربي إال بحوالي 15%.وتتمحور الدراسات االجتماعية بشكل أساسي حول 
عدد من الموضوع�ات مثل المجتمع المدني)األحزاب، النقابات..الخ( وموض�وع المرأة  بخاصة موضوع التمكين 
لها، إلى جانب الحري�ات االجتماعية والجمعيات الخيرية واألندية الثقافي�ة والمنظمات غير الحكومية والقضايا 

االجتماعية لالجئين.

أما الموضوعات السياس�ية فقد بلغت نس�بتها العامة حوالي 28،25% منها 85% في مركز دراس�ات الش�رق 
األوس�ط،أغلبها حول الصراع العربي الصهيوني،بينما بلغت 70% في مركز القدس،و80% في المركز العلمي تتركز 
معظمها حول الموضوعات األكاديمية التي تخدم األغراض التعليمية الجامعية، وتتركز البحوث السياس�ية حول 

الصراع العربي الصهيوني والعالقات الدولية لألردن وقضايا الديمقراطية ال سيما موضوع االنتخابات.

أما الموضوعات النظري�ة والفكرية، فقد بلغت 17،5% من إجمالي اإلنت�اج، والمالحظ أن أغلب هذه األدبيات 
النظرية تركز على البعد الحضاري وحوار األديان،إذ بلغت النسبة في المعهد الملكي للدراسات الدينية 100%،بينما 

بلغت 80% في مؤسسة آل البيت  ،وكان أقلها 5% في مركز دراسات الشرق األوسط.

أما الموضوعات القانونية فيبرز مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان في هذا الجانب،إذ كان حوالي 90% من إنتاجه 
العلمي حول األبعاد القانونية لحقوق اإلنسان، وتنخفض النس�بة إلى 5%  في مركز دراسات الشرق األوسط،وكان 
إجمالي الدراسات في كل المراكز هو 11،50%، وتتركز بشكل كبير حول موضوع حقوق اإلنسان والتشريعات الخاصة 

بالتنظيمات اإلدارية المحلية.

أما الجوانب االقتصادية،فإن توزيع االهتمام بها بل�غ 100% في مركز واحد هو  مركز تطوير البادية، بينما تنخفض 
إلى 5% في مركز دراس�ات الشرق األوس�ط، وتتراوح بين 10-25% في بقية المراكز، بينما تمثلت نسبتها الكلية في 

11،75%، وتتمثل ابرز الموضوعات في قضايا التنمية والبطالة أو اقتصاديات بعض دول المنطقة.

وقد انفرد مركز واحد بانجاز دراس�ات ذات مضمون عس�كري-أمني وهو مركز الدراسات اإلستراتيجية التابع 
لكلية الدفاع الوطني، وقد يكون لهذا المركز دراسات أخرى في هذا الجانب لكنها لم تنشر أو من الصعب االطالع 

عليها بحكم طبيعة المؤسسة.

وعند النظر في المجال الجغرافي الذي تغطيه هذه الدراس�ات ،فإن 63،15% من البحوث يتركز على األردن، بينما 
كان نصيب الدراسات حول الشرق األوسط بشكل عام)حيث تعد تركيا وإيران وإسرائيل ضمن هذا اإلقليم في هذه 
الدراسات( ما نسبته 21،05% ،أما الدراس�ات التي تغطي العالم فبلغت ما نسبته 15،79%، وتتناول موضوعات مثل 

العولمة أو سياسات الدول الكبرى في مختلف مناطق العالم.

غير أن الملفت للنظر في إنتاج هذه المراكز أننا لم نعثر على دراسات خاصة بالقرار السياسي األردني أو عالقة هذه 
المراكز بعملية صنع القرار السياس�ي باستثناء دراسة واحدة تعود لفترة سابقة قبل حوالي 14 سنة، وردت في سياق 
مؤتمر علمي حول دور مراكز الدراسات في صناع القرار السياسي في الدولة األردنية الحديثة)27( وندوة نظمتها كلية 
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الدفاع الوطني في عام 2009 )28(، رغم أن عدد الدراسات المنشورة لبعض هذه المراكز فاق  مائتي دراسة، كما هو حال 
منتدى الفكر العربي.

ولعل مراجعة أهداف هذه المراكز طبقا للبطاقات التعريفية لها تعزز هذا الفقر في نقص الدراسات الخاصة بالقرار 
السياس�ي ودور مراكز الدراس�ات فيه، إذ لم نجد من بين هذه األهداف أية إشارة لدور مباشر في عملية صنع القرار 
السياسي سوى مركز الدراسات اإلس�تراتيجية واألمنية، حيث نص على إجراء الدراسات والبحوث األمنية وتقديم 
االستش�ارات لقيادة وقادة وحدات جهاز األمن العام التخاذ القرارات المناس�بة في مجاالت العمل المختلفة من 
اجل تقديم خدمة أمنية أفضل،وإجراء الدراسات أالستراتيجيه و البحوث األمنية و رصد التهديدات و المشكالت 
و الظواهر الجرميه على الساحتين المحلية و الخارجية  ونشر الوعي المعرفي في المجالت االمنيه و الشرطية و إدارة 
الحوارات المرتبطة بها على كاف�ة الصعد المحلية و االقليميه و الدولية  وتأس�يس قاعدة معلومات أمنية وطنية 
إلجراء البحوث و الدراسات وإعداد االستراتيجيات األمنية التي تواكب التغيرات الوطنية واإلقليمية والدولية التي 
تساعد في التخطيط واتخاذ القرار  ورصد الظواهر والمشكالت األمنية التي تؤثر في األمن الوطني ودراستها بشكل 
يساعد في رسم الخطط المستقبلية  وإجراء الدراسات األمنية باس�تخدام أفضل أساليب البحث العلمي ووضعه 

موضع التطبيق في التنبؤ والتخطيط.

أما بقي�ة المراكز فال نجد أية إش�ارة لدورها في صن�ع القرار،فمثال تنص البطاقة التعريفية لمركز الدراس�ات 
اإلس�تراتيجية في الجامعة األردنية، )والذي يعد األكثر تماسا مع الدولة بصفته مؤسسة رسمية من ناحية ،ويمارس 
استطالعات رأي عام بشكل متواصل( على » إجراء الدراس�ات والبحوث في مجال النزاعات اإلقليمية والعالقات 
الدولية واألمن« ثم اتس�عت أهداف المركز إلى » التخطيط والبحث في حق�ول جديدة« ثم أصبح المركز متميزا 
باس�تطالعات الرأي العام حول مختلف مناحي الحياة األردنية  بخاصة الموضوعات السياسية وتحديدا تقييم أداء 

الحكومات المتعاقبة.

 أما مركز األردن الجديد، فتنص وثيقة أهدافه على »اإلس�هام في تعميق ونش�ر الثقاف�ة الديمقراطية  والتربية 
المدنية وتقوية مؤسس�ات المجتمع المدني...وتش�جيع البحث..واإلس�هام الفكري في اقتراح الس�يناريوهات  

الممكنة للتحديث والتغيير في األردن والعالم العربي« .

وفي مركز دراسات الشرق األوسط تتحدد مهامه في » توفير الدراسات وتقديم االستشارات..وتوعية المثقفين...
وتوفير المعلومات الدقيقة للباحثين« ، بينما المركز األردني للدراسات والمعلومات فيحدد مهامه في » بناء وعي 
األمة،وتقديم الدراسات واالستش�ارات« ،أما مركز الدراس�ات األردنية) الذي تحول إلى مركز الملكة رانيا فيما 
بعد(،فقد حدد أهدافه في بحث ودراس�ة القضايا التي تتعلق بالمجتمع األردني،ومعوقات التنمية،ووضع الحلول 
المناس�بة،والقضايا  ذات الصلة بعالق�ات األردن الخارجية«، وال تختلف أهداف بقية مراكز الدراس�ات عن هذه 

األهداف التي وردت اإلشارة لها.
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استطالعات الرأي من قبل مراكز الدراسات:

يقوم عدد من مراكز الدراسات األردنية بإجراء اس�تطالعات للرأي في فترات زمنية مختلفة، وحول موضوعات 
عديدة، وعند أخذ عينة من االستطالعات عددها 46 اس�تطالعا خالل الفترة من 2000-2011، وكان مركز الدراسات 
اإلس�تراتيجية في الجامعة األردنية هو األكثر إنجازا لها خالل فترة الدراسة المشار لها، توزعت هذه االستطالعات 

على الموضوعات التالية:

النسبة المئويةعدد االستطالعاتموضوع االستطالع

1123،9الديمقراطية وحقوق اإلنسان

1021،7تقييم أداء الحكومة األردنية

24،3مستوى الصحافة األردنية

715،2األوضاع االقتصادية

36،5العالقات األردنية العربية

36،5العالقات األردنية الدولية

24،3المرأة

12،2القضاء

12،2اإلرهاب

12،2اإلساءة للرسول في اإلعالم الغربي

510،9أكثر من موضوع

الجدول رقم )2(:موضوعات استطالعات مراكز الدراسات للرأي العام

وعند تقييم مدى علمية هذه االس�تطالعات ومدى استفادة الحكومة منها في صناعة القرار،تتباين اآلراء بشكل 
كبير،ولكن تكفي اإلش�ارة إلى أن أحد االستطالعات كش�ف عن أن 76% من األردنيين ال يرغبون اإلدالء بآرائهم 
خوفا من الحكومة)29(،ولعل ذلك يؤكد ما أش�رنا ل�ه في بداية هذا البحث عن البيئة السياس�ية العامة التي تحيط 

بمراكز األبحاث.

 أما آراء الدولة في هذه االس�تطالعات التي تجريها مراكز الدراس�ات فيمكن تلمس�ها في  موقف نائب رئيس 
الوزراء)عضو مجلس النواب حاليا( الدكتور عبد اهلل النسور فيقول«إن كثيرا من استطالعات الري العام في األردن 
تفتقر إلى المصداقية حيث أنها ال تتسم بالمعايير العلمية السليمة المتعارف عليها ، فمثال جرت العادة على تقييم 
أداء الحكومة بعد مئة يوم من تش�كيلها ولكن األسلوب الذي يتم به جمع البيانات خاطئ بسبب إن الشباب الذين 
يقومون بجمع هذه البيانات يعمدون إلى ذكر اسم الشخص الذي تم سؤاله مما يؤدي لعدم إدالء الرأي بشكل صريح 
بس�بب اإلحراج الشخصي، وأوضح انه من خالل اطالعه على بعض األس�ئلة لالستطالعات المختلفة وعلى كيفية 
االستطالع رأى أن اس�تطالعات الرأي العام يحيطها الغموض واحتمال ازدواجية األمور مما ينعكس على النتائج 
النهائية ، كم أن العينة العشوائية يجب أن تكون شاملة لجميع فئات المجتمع المستطلع من حيث األعمار والجنس 
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والمهن ، وحسب نس�بهم الفعلية في المجتمع وغيرها من المعايير ، ونبه إلى أن االستطالعات ال تخلو من العيوب 
وتفتقر للمصداقية األمر الذي يؤدي إلى عدم اتخاذ النتائج بجدية كبيرة من قبل المسئولين على اختالف رتبهم«)30(، 
وفي تعليق له على استطالع لمركز الدراسات اإلستراتيجية حول شعبية الحكومة األردنية الحالية )حكومة معروف 
البخيت( قال«ال اعتقد أن هذا االس�تطالع علمي، واعتقد إذا افتقد إلى العلمية فال قيمة له، وحتى تأخذ استبيان 
سياس�ي يجب أن يعطى على ورق مغلق، البعض يخاف الحكومة والبعض يس�تحي منها، في يوم من األيام اتصلت 
بي إحداهن من مركز الدراس�ات اإلستراتيجية في الجامعة األردنية وس�ألوني عن اسمي وقالوا إن اسمي من العينة 
الوطنية التي يريدون اخذ رأيها ، وكانت آنذاك حكومة عدنان بدران كما اذكر، وأردت أن أعطي رأيي لكن ال أريد أن 
أصاب بالحرج منه، ألنه استطالع علمي وليس شهادة في المحكمة.. فكان يجب أن ال تطرح األسماء.. بالتالي كثير 

من الناس إما يخافون من المسئول أو يخجلون منه«)31(. 

أما عضو مجلس النواب بس�ام حدادين فأوضح أن اس�تطالعات الرأي العام األردني ال تحظى بش�عبية من قبل 
األوساط األهلية والرسمية، وان هذه االس�تطالعات قليلة وربما تنحصر بمركز الدراسات اإلستراتيجية بالجامعة 
األردنية، غير أن مثل هذه الدراس�ات واالس�تطالعات تحكمها الدوافع ومدى دقة اإلحصائيات لهذه األعمال ، 
وبالرغم من محدودية هذه االس�تطالعات إال أنها مفيدة ألصحاب القرار السياس�ي األردن�ي ، غير أنها تواجه من 
البعض بع�دم االهتمام والمبادرة من اجل تفعيلها في صياغة السياس�ات الحكومية ، وتبقى في مجال المحاججة 
والنقد لدى أوساط المثقفين األردنيين، وأضاف ملخصا بأن استطالعات الرأي األردنية محدودة ومدى تأثيرها على 

أصحاب القرار السياسي في األردن ليس بالحد المطلوب)32(.

ومن العس�ير أن نتمكن من التوفيق بين ما يقوله كل من نائب رئيس الوزراء وعض�و مجلس النواب وبين حصول 
مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة األردنية على المرتبة الثانية بين أفضل خمسة مراكز دراسات في الشرق 
األوسط) بعد مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية والسياسية المصري( من بين 218 مركزا ، طبقا لدراسة أجرتها  

هيئة مراكز التفكير والمجتمع المدني  في برنامج العالقات الدولية في جامعة بنسلفانيا األمريكية )33(.

ونظ�را الفتقاد أية وثائق أو دراس�ات حول تأثير االس�تطالعات على القرار السياس�ي، فقد رأي�ت ربط نتائج 
اس�تطالعات الرأي التي يجريها مركز الدراسات اإلس�تراتيجية في الجامعة األردنية على مدى شعبية الحكومات 
األردنية مع قرارات الملك بتغيي�ر الحكومات وتكليف حكومات جديدة، أي أننا نفت�رض نظريا بأنه كلما كانت 
ش�عبية أو رضا المواطنين عن الحكومة أعلى، فإن عمرها في السلطة س�يطول ولن يقوم الملك بتغييرها، مما يدل 

على أثر ما لالستطالعات على القرار السياسي.

ولكي نتمكن من إيجاد صلة فيها قدر من المنطقية، فقد قمنا بحساب عمر الحكومات المتعاقبة خالل الفترة من 
عام 2000- 2010) باستثناء الحكومة الحالية الن فترتها غير معروفة(، ثم تم ربط عمر الحكومة بمدى شعبيتها،وافترضنا 
انه كلما كانت شعبية الحكومة أكبر في االستطالع يكون عمرها أكثر وكلما كانت شعبيتها أقل يكون عمرها أقصر 

كما ذكرنا، وقد كانت النتائج على النحو التالي:



"دور مراكز األبحاث في صناعة القرار السياسي األردني" | 2010-1989 14

تاريخ القيام المدة بالشهوربداية-نهاية الوزارةاسم رئيس الوزراء
باالستطالع

نسبة التأييد 
الشعبي

الترتيب في 
المدة

الترتيب في 
الشعبية

2216أكتوبر372000يونيو200-يوليو 2003علي أبو الراغب

6441أكتوبر 182004أكتوبر 2003-ابريل 2005فيصل الفايز

3565أغسطس 82005ابريل 2005-نوفمبر 2005عدنان بدران

5934مارس 242006نوفمبر 2005-نوفمبر 2007معروف البخيت

6222مايو 252009نوفمبر 2007-ديسمبر 2009نادر الذهبي

5753مارس 142010ديسمبر 2009-فبراير 2011سمير الرفاعي

 الجدول رقم )3(: العالقة بين رضا المواطنين عن الحكومة وطول مدتها في الحكم

ويبين الرس�م البياني التالي العالقة بين ش�عبية الحكومة ومدة بقائها في السلطة،ويدل على أن العالقة تكاد أن 
تكون معدومة بين اس�تمرار الحكومة ودرجة شعبيتها،مما يعني أن اثر اس�تطالعات الرأي يكاد أن يكون معدوما 
على صانع القرار، ولم نتمكن من التأكد ما إذا كان انعدام تأثير االس�تطالع ناتج ع�ن عدم  ثقة صانع القرار بهذه 
االس�تطالعات أم نتيجة عدم االطالع عليه أو أن القرار يؤخذ العتبارات ال عالقة لها بدرجة شعبية الحكومة ومدى 

الرضا الشعبي عنها.

1

1

0

2

3

4

5

6

7

2 3 4 5 6

الشعبية
المدة

الشكل رقم )1(: العالقة بين شعبية الحكومة ومدة بقائها في السلطة

ويوضح الشكل السابق استنادا للجدول رقم)3(، أن الحكومة األولى كانت هي األقل رضا بينما كانت هي األطول 
حكما في مدة الحكم، وبالمقارنة نجد أن الحكومة الثانية كانت عالية الرضا بينما كانت مدتها هي األقصر بين كل 
الحكومات، وهكذا مع بقية الحكومات الست، وهو ما يعزز عدم تأثير هذه االستطالعات على قرار تغيير الحكومة. 



"دور مراكز األبحاث في صناعة القرار السياسي األردني" | 2010-1989 15

عالقة مراكز الدراسات بصنع القرار األردني:

هناك مجموعة من التساؤالت التي تستحق التوقف عندها حين مناقشة دور مراكز الدراسات في عملية صنع القرار 
بش�كل عام، فهل دور مراكز الدراس�ات محصور في مرحلة معينة من مراحل صنع القرار؟وهل لمراكز الدراسات 
دور في مرحلة ما بع�د اتخاذ القرار؟ وهل هناك آلية معينة للتعامل مع مراكز الدراس�ات من قبل أجهزة الحكومة 

المختلفة؟
ويمكن من وجهة نظرنا أن تساهم مراكز الدراسات في عملية صنع القرار في ثالثة مستويات)34(

  مرحلة اإلعداد للقرار: التي تتمثل في مس�اهمة المراكز في صنع البدائل المختلفة، وتوفير المعلومات وتبويبها أ. 
وتفسيرها، وهو دور تشارك فيه المراكز إلى جانب بيروقراطية الدولة والقوى السياسية من أحزاب وغيرها .

  مرحلة تقييم القرار:أي تقديم دراس�ات حول التغذية العكسية وتلقي التقارير وردود األفعال والنتائج، ويشمل ب. 
ذلك إجراءات القرار من حيث جهة اتخاذ القرار واآلثار الناجمة عن القرار ومدى توافر المعلومات ومدى الحاجة 

للقرار وأهميته.

  مرحلة تعديل القرار: أي تقديم دراس�ة حول الثغرات واألخطاء التي يمكن أن يتم اكتشافها فيما بعد وتقتضي ج. 
التدخل لمعالجتها.

ولنقل هذه الجوانب إلى المجال العملي، تم رصد دور مراكز الدراسات استنادا إلى النموذج الذي اعتمدته الدراسة 
التي أشرنا لها في الصفحات السابقة)35(.

أوال-عينة الدراسة: ش�ملت دراس�ة الدكتور عدنان هيا جنة  ثمانية مراكز أبحاث، وحدد 11 مؤسسة حكومية 
ذات صلة بصناعة القرار السياس�ي وهي: وزارات التخطيط، الخارجية،المالية، اإلعالم،وزارة الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء،الدي�ون الملكي، مكتب ولي العه�د، دائرة المخابرات العامة، مجل�س النواب،مجلس األعيان والمعهد 

الدبلوماسي.

ثانيا-موضوعات البحث:شملت الدراس�ة محاولة معرفة الجوانب التالية في العالقة بين المراكز والمؤسسات 
الرسمية:

معرفة المؤسسات بمراكز الدراس�ات الموجودة في األردن وذات العالقة باختصاص المؤسسة، أي قياس مدى . 1
توفر المعلومات لدى العاملين في وزارة معينة عن مراكز الدراسات المعنية بالموضوعات التي تقع في نطاق عمل 

الوزارة.

مدى توفر مراكز دراس�ات أو هيئات بحثية في المؤسسة الرسمية، تتباين الوزارات األردنية من حيث توفر مراكز . 2
دراسات تابعة لها تساهم في ترش�يد القرار في هذه الوزارة، أو من خالل وجود أقسام أو دوائر بحثية فيها، ومن 

الطبيعي أن تكون الوزارة أقل تعاونا مع مؤسسات خارجية بمقدار توفر مثل هذه المؤسسات فيها.

 مصادر المعلومات الخاصة بموضوع القرار في المؤسسة الرسمية، أي محاول تحديد المصادر التي تستقي منها . 3
الوزارة المعلومات الخاصة بعملها، وهل تمثل مراكز الدراسات إحدى هذه المصادر.
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  مدى قبول المؤسسات الرس�مية لفكرة التعاون مع مراكز الدراسات ذات الصلة بعمل المؤسسة المعنية، وهل . 4
هناك ورشات عمل وندوات مشتركة وتبادل للنشرات والمعطيات العلمية بين المؤسسات والمراكز؟

 مدى توفر ميزانية خاصة للبحث العلمي في المؤسسة الرسمية، أي هل تخصص الوزارة مبالغ مالية في موازناتها . 5
ألغ�راض البحث العلمي أو القيام بدراس�ات معين�ة، ومن المفترض أن�ه كلما كانت ال�وزارة تخلو من هذه 

المخصصات سيجعلها أقل ميال للتعاون مع المراكز.

  مدى اتصال مراكز الدراس�ات بالمؤسس�ات وعرض االس�تعداد إلنجاز هذه المراكز لدراس�ات لصالح تلك . 6
المؤسسات، أي مدى مبادرة المراكز بعرض خدماتها على الوزارات.

رغبة موظفي المؤسسات الحكومية في االلتحاق بمراكز الدراس�ات بعد انتهاء خدمتهم في مؤسساتهم، وهو . 7
ما يعزز التعاون بين المؤسس�ات والمراكز نظرا لتوفر مثل هؤالء األفراد الذين لهم دراية بكل من المؤسس�ات 

الحكومية والمراكز.

  مدى التعاون بين المراكز والمؤسسات في مراحل اإلعداد المختلفة للقرار، سواء كان ذلك بالطلب المباشر أو . 8
غيره.

النتائج: تمثلت ابرز نتائج الدراسة المشار لها سابقا في اآلتي:
  تبين أن 20% من المؤسس�ات الرس�مية ال تع�رف بوجود مراكز الدراس�ات ف�ي األردن،أي أنه�ا ال تمتلك . 1

 أي�ة معلومات ع�ن مراكز الدراس�ات الموج�ودة ف�ي األردن حتى الت�ي لها صل�ة باختصاص ال�وزارة.

كما أن مستوى معلومات المؤسسات التي تعرف بوجود هذه المراكز يغلب عليها السطحية وعدم الوضوح، أي 
أنها أقرب للمعلومات العامة منها للمعلومات الدقيقة،وهو األمر الذي ينطبق على 80% من هذه المؤسس�ات، 

ولعل ذلك دليل على ضعف الصلة بين مؤسسات الحكومة والمراكز.

بالدراس�ات . 2 القي�ام  ألغ�راض  ميزاني�ات  لديه�ا  الحكومي�ة  المؤسس�ات  م�ن   %80 أن   رغ�م 
والبح�وث،إال أن نتائ�ج الدراس�ة تش�ير إل�ى أن نس�بة مص�ادر المعلوم�ات الحكومي�ة-أي المصادر 
الذاتي�ة- لق�رارات ه�ذه المؤسس�ات ال تزي�د ع�ن 20%، وه�ي نف�س نس�بة المعلومات الت�ي تحصل 
والخاص�ة. الحكومي�ة  الدراس�ات  مراك�ز  الجامع�ات  م�ن  كل  م�ن  المؤسس�ات  ه�ذه   عليه�ا 

ذلك يعني أن المؤسسات الحكومية تقتات على مراكز الدراسات الحكومية  والخاصة كمصدر معلومات)بيانات-
Data(،لكنها ال تلجأ لها إلنجاز الدراس�ات الخاصة بقراراتها في الغالب، ويتبين أن هذه المؤسس�ات)التي لها 
معرفة بالمراك�ز( تتابع ما تنتجه هذه المراكز،إذ أكدت كافة هذه المؤسس�ات وبنس�بة 100% أنها تطلع على 
األبح�اث العلمية الجديدة ذات الصلة بموضوعات تهم هذه المؤسس�ات، لكننا لم نتمكن من تحديد نس�بة 

اإلطالع هذه من مجموع الدراسات.

من الواضح أن هناك مستوى من التعاون بين المراكز والمؤسسات،وتبرز جوانب هذا التعاون في :. 3
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أ.   تلقي الدعوات للمش�اركة في الن�دوات والورش العلمية الت�ي تعقدها المراكز، لك�ن النظر في القائمة 
الت�ي عرضها مرك�ز األردن الجدي�د للدراس�ات الخاص�ة بالمجتمع المدن�ي األردني خ�الل الفترة 
م�ن 1990-2009، وش�ملت 188 دراس�ة )36( ، ل�م نجد بينها أية دراس�ة تش�ير إلى أثر هيئ�ات المجتمع 
المدني بش�كل عام أو مراكز األبحاث بش�كل خ�اص على القرار السياس�ي ،كما لم نجد بينها دراس�ة 
واحدة ح�ول طبيعة العالق�ة بين المراك�ز الخاص�ة أو الرس�مية) الملحقة بالجامعات( ومؤسس�ات 
 الدول�ة المختلف�ة، رغم المش�اركة بين الطرفين ف�ي ندوات علمي�ة تنتهي عند ح�دود الندوة فقط.
وقد عقدت لجنة الحوار الوطني التي ش�كلت لمواجهة موضوع اإلصالح السياس�ي في مارس 2011 عددا من 
اللقاءات مع مراكز الدراسات من أجل استشارتها فيما يتعلق ببعض قضايا اإلصالح كنموذج على التعاون 

النسبي بين الطرفين)37(.

ب.   رغبة العاملين في مؤسسات الدولة بااللتحاق في مراكز الدراسات عند انتهاء خدمتهم في مؤسساتهم،إذ 
أعرب 100% من الذين تم استجوابهم من العاملين في المؤسسات عن هذه الرغبة.

تقييم المؤسس�ات لإلنتاج العلمي لمراكز الدراسات الخاصة، فقد وصف 80% من العاملين في المؤسسات التي . 4
لها معرفة بالمراكز اإلنتاج العلمي للمراكز بأنه جيد بينما وصف 20% بأنه إنتاج متوسط الجودة.

أما  وجهة نظر مراكز الدراسات الخاصة ، فقد تبين أن 40% من هذه المراكز ليس لها أي دور في تقديم االستشارات 
أو حتى التقارير لمؤسس�ات صنع القرار على اختالف مس�توياتها، أما أل 60% الباقية من هذه المراكز ، فإنها تقدم 
تقارير أو استشارات للمؤسس�ات ، إال أن الجزء األكبر من هذه االستشارات تتم بطريقة غير منتظمة وليست ذات 
طابع متواصل، وهو ما يعني أن المركز قد يساهم في مرة واحدة أو مرتين خالل عقد كامل،مما يجعل هذه المساهمة 

أقل أهمية مما توحي به النسبة المذكورة.

وتشير دراسة حول مركز دراسات الشرق األوس�ط أنه يزود 35 مؤسسة حكومية ومنها الهيئات العليا في الدولة 
بكل ما يصدره المركز من دراس�ات وتقارير وكتب، وأن المركز قدم 15 استشارة علمية خالل عشر سنوات، لكنه ال 

يعلم مدى االستفادة من هذه االستشارات)38(.

والملفت للنظر أن المبادرة بالعالقة بين الطرفين تأتي من طرف المراكز، ولم تس�جل أية تغذية عكسية من قبل 
60% من المؤسسات ، بينما كانت التغذية العكسية لباقي المؤسسات تغذية عابرة وموسمية.

وتدل المعطيات المتوفرة أن معدل عدد الباحثين في مراكز الدراسات هو 24 باحثا،اغلبهم من غير المقيمين في 
هذه المراكز، غير أن 11% من هؤالء الباحثين هم من الذين س�بق لهم العمل في مؤسس�ات صنع القرار، أي من ذوي 

الخبرة الحكومية،ويمكن لهؤالء أن يشكلوا جسرا بين الحكومة والمراكز.

 وعن�د االنتقال إلى مراكز البحوث الحكومية،نجد أنها أكثر عالقة نس�بيا من المراكز الخاصة مع المؤسس�ات 
الحكومية، وتتضح مالمح العالقة بين الجانبين في التالي:
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  أن نصف مراكز الدراسات الحكومية تقدم استشارات متصلة للدولة، بينما النصف اآلخر يقدم هذه االستشارات أ. 
بشكل غير منتظم، ذلك يعني أن نس�بة العالقة بين المراكز والمؤسسات الحكومية تقع بين المستوى المتوسط 
 والجيد فيما يتعلق باالستشارة، مع ضرورة التنبه إلى أن أغلب مراكز الدراسات الحكومية مرتبطة بالجامعات الرسمية.

أم�ا موض�وع التقارير، فإنه�ا جميعا تق�دم تقاري�ر للمؤسس�ات الحكومية، وتأخ�ذ ه�ذه التقارير طابع 
 العمل الروتين�ي في أغل�ب األحيان، وتس�تخدم كمص�ادر للمعلومات أكثر منه�ا تقديم بدائ�ل للقرار.

  تبين من الدراسة أن نصف مراكز الدراس�ات الحكومية تلقت طلبات تكليف من المؤسسات الحكومية للقيام ب. 
بدراسات محددة)وقد يكون التكليف لمرة واحدة(، بينما النصف اآلخر لم يتلق أي تكليف من أية جهة رسمية

على الرغم من أن نصف المراكز الحكومية تتلقى دعما ماليا من الحكومة ، إال أن مضمون دراساتها ال يتوافق في ج. 
معظمه مع سياسة الحكومة ، ولعل ذلك يثير إشكالية تحتاج للتوقف عندها، إذ كثيرا ما يتم الربط بين التمويل 
وطبيعة الدراس�ات التي تنتجها مراكز الدراس�ات،غير أن النموذج الذي بين أيدينا ال يعزز هذه المس�ألة من 
 الناحية النظرية ، إذ أن ذلك يتناقض مع أقوال بعض المس�ئولين بأن هذه المراكز تمالئ الحكومة في دراساتها.

غير أن تفحص المسألة، ال يش�ير إلى بطالن حجة الترابط بين التمويل وتوجهات مراكز الدراسات، إذ أن مراكز 
الدراس�ات الرسمية هي أقرب ما تكون مؤسسات ذات قدر من االستقاللية المالية ، أو أنها مرتبطة فقط وظيفيا 
بإدارة من اإلدارات، دون أن تكون تلك اإلدارة قادرة على اتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه المؤسس�ات في حالة 

تباين توجهاتها البحثية مع المؤسسة.
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نماذج من الدراسات التي قدمت للدولة:

1-  دراسة ألزمة مدينة معان: 
وتتمحور حول معالجة االضطرابات التي وقعت في جنوب األردن عام 2002، وكانت المدينة قد ش�هدت اضطرابا 
مش�ابها عام 1989، مما دفع مركز الدراسات اإلس�تراتيجية التابع للجامعة األردنية للقيام بدراسة ميدانية حول 

األوضاع العامة في المدينة، وتم تقديم نتائج الدراسة للديوان الملكي)39(.

وينقسم التقرير إلى خمسة أجزاء،يتم في الجزء األول تقديم لمحة تعريفية عامة عن محافظة عمان،بينما يتناول 
الجزء الثاني تشخيصا للواقع االقتصادي الحيوي في المدينة، من أجل تحديد المتغيرات األكثر تأثيرا في بروز ظاهرة 
االحتجاج العنيف،ويبرز في هذا الجزء محاولة التقرير مناقشة ودحض االنطباعات المتداولة عن المدينة،مع العمل 
على تحديد الجوانب التي تتباين فيها المدينة موضوع الدراس�ة عن المدن األردنية األخرى،وتحديد خصوصية هذه 

المدينة، بشكل يساعد على تحديد آليات معالجة الوضع فيها.

وينتقل التقرير في الجزء الثالث على دراس�ة معمقة للبناء االجتماعي للمدينة، وذلك من خالل دراسة التركيبة 
العش�ائرية والتوجهات القيمية للمدينة،ثم قياس دور هذه الروابط التقليدية في تشكيل ردود األفعال الجماعية 
ألهالي المدينة،وفي كيفية تس�يير األمور الحياتية اليومية للس�كان في كل من الظروف الطبيعية والظروف غير 

العادية.

وفي الجزء الرابع من الدراسة يقوم الباحثون بتتبع تاريخي منذ األزمة األولى 1989 وصوال لألزمة الثانية عام 2002، 
ثم يتم االنتقال إلى تفس�ير وتحليل كل من األزمتين لتحديد مدى التغير ف�ي محركات األزمة،وتحديد المتغيرات 

الثابتة في األزمة، ليكون ذلك مدخال لتحديد الحلول المقترحة.

وقد استندت الدراس�ة إلى المقابالت الشخصية مع أطراف األزمة  من المس�ئولين السابقين والمعاصرين ،كما 
س�اهمت الدولة في تقديم كم هائل من البيانات الرس�مية ،ثم قام الباحثون بمسح للمنظومة القيمية السائدة في 
المنطقة ،وتم ذلك باس�تخدام طرائق البحث اإلنثروبولوجية بما في ذلك معايشة فريق البحث لبعض أهالي معان 

لفترة من الوقت.

ويتوصل الباحثون إلى عدد من النتائج التي قدمت كتوصيات للسلطة السياسية وأهمها:
تشكيل لجنة شعبية للمدينة، وان يتم تعامل الدولة مع اللجنة بشكل جدي، بخاصة أن مطالب اللجنة الشعبية تعد أ. 

مطالب مقبولة.

تعزيز التعامل مع نخب المدينة القريبة من سكانها، وعدم االنحياز من قبل أجهزة الدولة لطرف على حساب طرف ب. 
آخر.

تحسين أداء مؤسسات الحكم المحلي الممثلة للدولة المركزية في المدينة لتجاوز أزمة الثقة القائمة اآلن حتى ج. 
لو استدعى ذلك إجراء بعض التغييرات أسوة بأجهزة األمن العام.
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إن فرض القانون والنظام على الجميع في المدينة وإيقاف مسلسل اإلفراج بالذات عن المتهمين بقضايا جرمية د. 
،إرضاء لبعض الوجهاء،من شأنه المساعدة في تجاوز أزمة الثقة،وتحسين صورة األمن العام لدى أهل المدينة.

ال يمكن عزل األزمة في المدينة عن الس�ياق الوطني، فالتنمية السياسية واالقتصادية في المملكة من شأنها أن ه. 
تنعكس على الواقع في المدينة بشكل إيجابي.

تطوير البنية التحتية لتحسين الوضع االقتصادي بشكل لعام،وال بد من التركيز على إبراز المزايا الخاصة بالمدينة و. 
أو المحافظة التي يمكن استغاللها لتنفيذ استثمارات جديدة تدار بأساليب عصرية تفاديا لتكرار تجارب صناعية 

سابقة.

إيجاد قنوات تعبير للش�باب من خالل النوادي والجمعيات األهلية أو اس�تغالل مرافق الجامعة الموجودة في ز. 
المدينة.

ويمكن رصد فقرات في هذه الدراس�ة تبدو فيها انتقادات حادة ألجهزة الدولة،وتشير الدراسة )ص.57-59( إلى 
الخالفات داخل أجهزة الدولة في تفس�يرها لألزمة ، وإلى تبني الدولة نظرية »أمنية واهية«،وتشير الدراسة إلى أن 
»جهاز األمن العام يعتبر نفسه كعشيرة من عشائر المدينة ال ممثال للسلطة لفرض القانون«)ص.67(، وأشارت إلى 
أن تقارير أجهزة المخابرات عن األوضاع كانت أقرب للواقع، غير أن تعامل السلطة مع الوجهاء الذين يشكلون أحد 

آليات التهدئة كان سلبيا.)ص.69-68(.

ولم نتمكن من العثور على أية دراس�ات أو وثائق تشير إلى مدى اس�تفادة الدولة من نتائج هذه الدراسة سوى أنها 
قدمت للديوان الملكي،وهو جهاز يترأس�ه ش�خص موثوق به من قبل الملك،ويكون في الغالب رئيس وزراء سابق 
،كما أن الديوان يقوم بدور صلة الوصل بين الحكومة والملك،وتنبع أهميته من أن رئيسه يطلع على اغلب مراسالت 

الملك الرسمية . 

2- دراسة النظام االنتخابي األردني:
  يع�د موضوع النظام االنتخابي الواجب التطبيق أحد الموضوعات المثيرة للجدل بين الحكومة واألحزاب، فبعد 
االنتخابات عام 1989 والتي حقق فيها اإلسالميون نتائج عالية مستفيدين من نظام القائمة ، قامت الدولة باستبدال 

نظام القائمة بنظام الصوت الواحد.

وثار الجدل حول مس�اوئ ومحاس�ن النظم االنتخابية المختلفة ، مما دفع بعض الجهات الحكومية إلى الطلب 
من مركز الدراسات األردنية بإعداد دراس�ة حول النظام االنتخابي األنسب لألردن، فقام الباحثون بدراسة مقارنة 
لكافة النظم االنتخابية، ثم دراس�ة تطور النظام االنتخابي األردني ومدى عالقته بالتطور السياسي واالجتماعي في 
األردن ، وتم وضع نموذج رأت الدراسة انه األنسب لألردن، وشملت الدراسة المؤشرات المؤثرة في تحديد النموذج 
األنسب مثل الوزن النسبي للقوى السياسية، النزعة القبلية ، المرأة، التطرف السياسي ، المشاركة السياسية ، أداء 
النظام السياسي، الدوائر االنتخابية ، العالقة بين الناخب والمرشح ، الهرم السكاني لألعمار، النظام الحزبي، تكافؤ 
الفرص، القيود الدستورية ، مستوى االستقرار السياسي ن س�هولة اإلجراءات اإلدارية للعملية االنتخابية، مراقبة 

االنتخابات، ونمط الثقافة السياسة السائدة.
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وخلصت الدراس�ة في توصياتها للحكومة بأن وضعت أمام الدولة بديلين هما إما األخذ بنظام القائمة المفتوحة 
مع تقس�يم الدولة إلى دولة متس�اوية في عدد المقاعد المخصصة لها ، أو أن يكون للناخب صوتان أحدهما لدائرة 

بمقعد واحد واآلخر لقائمة نسبية على مستوى أكبر.
غير أن الحكومة لم تأخذ بأي م�ن النموذجين ، وعادت مرة أخرى لنظام الص�وت الواحد الذي يؤدي إلى ضعف 

تمثيل القوى الحزبية في السلطة التشريعية.

الخالصة:
يمكن تحديد أهم نتائج دراستنا في اآلتي:

1.  أن وزن مراكز الدراس�ات ) الحكومية أو الخاصة( في صنع القرار السياسي األردني هو وزن محدود للغاية، ويبقى 
محصور في موضوعات غير حساسة.

2. ليس هناك من أدلة على أن الدولة تسترشد في قراراتها بمخرجات مراكز الدراسات.

3. أن المبادرة للعالقة بين الطرفين تأتي في الغالب من طرف المراكز ال من طرف المؤسسات الحكومية.

4. أن اإلنتاج العلمي لمراكز الدراسات تغلب عليه الدراسات االجتماعية) المجتمع المدني والمرأة(.

5.  أن شكوك المجتمع والمسؤولين الحكوميين في مراكز الدراس�ات هي أقرب للسلبية منها لإليجابية، سواء من 
حيث مستوى مخرجاتها أو من حيث الشكوك حول دوافع التمويل األجنبي لدراسات هذه المراكز.
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الخالصة:

تعمل مراكز الدراس�ات األردنية في إطار بيئة ضاغطة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما أن العالقة بين المراكز 
وهيئات صنع القرار السياس�ي واالقتصادي ال تعدو أن تكون عالقة غير منتظمة ، وهي في أغلب األحيان من طرف 

واحد وهو المراكز أكثر من أي دور واضح لهيئات صنع القرار.
من ناحية أخرى، من الواضح أن مراكز الدراس�ات الرس�مية أقرب لمراكز صنع القرار من المراكز الخاصة ، لكن 

متابعة ما أنتجته هذه المراكز الرسمية ال تشير ألثر واضح لهذه العالقة.
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هوامش الدراسة:

هاني الحوراني-حالة األدبيات الموضوعة حول المجتمع المدني في األردن،مركز األردن الجديد للدراسات،2010،ص.8  .1
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 خيرية, وهي جمعية دور اإلحسان األرثوذكسية في مادبا.
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أشار إلى هذه المشكالت كل من رئيس مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة األردنية، ورئيس مركز القدس للدراسات السياسية، وباحثة في   .22
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