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إشكالیة ھیكلة مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة
وبعض الحلول المقترحةواالجتماعیة

عمر بالھادي
كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

دد محدود منذ االستقالل حیث كانت متركزة في علقد تطورت المنظومة البحثیة بالبالد التونسیة 
جدا من المراكز كمركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة منذ بدایة الستینات أو مركز البحوث 

في ھذا . فكان جل ھذه المراكز تضم جل الباحثین واألساتذة الجامعیین بمختلف أصنافھم... الزراعیة
الذي یھمنا ھنا، یستقطب عشرات اإلطار كان مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة مثال،

كالجغرافیا وعلم االجتماع واأللسنیة واالقتصاد الباحثین المقتدرین والمبتدئین من مختلف االختصاصات
في ھذا اإلطار ساھم المركز في القیام بالعدید من الدراسات وتنظیم الندوات المغاربیة ... والدیمغرافیا

ن إعداد رسائلھم وااللتحاق في ما بعد بالجامعة للتدریس في مختلف والدولیة ومكن العدید من الباحثین م
باإلضافة إلى ذلك ساعد المركز الباحثین على القیام بالبحوث المیدانیة من خالل الدعم . المؤسسات

في  وكذلك نشر نتائج البحوث المنجزةقامة اللوجستي الذي كان یقدمھ من حیث تسھیل التنقالت واإل
ٌ.ٌ و  ٌٌٌ

وباإلضافة إلى الباحثین القارین الذین كانوا یشكلون النواة الصلبة للبحث كان المركز یعتمد على 
الباحثین المتعاونین والباحثین المساھمین الذین كانوا أساتذة یدرسون بالجامعة أساسا ویربطھم بالمركز 

في ھذا اإلطار ساھم . ونشر النتائج بمجالت المركزوا مطالبین بإعداد البحوثعقد بحث بموجبھ كان
العدید من الطلبة في أعمال المركز والبحوث العلمیة مما مكن عدة أجیال من التدرب على البحث المیداني 

والنظریة وكان المركز یشكل حلقة ربط أساسیة بین البحث المیداني والتدریس بالنسبة لألستاذ وبین الواقع
.بالنسبة للطالب

وخالل فترة ال یستھان بھا كان المركز مندرجا في مشاغل البالد وساھم في البحث عن الحلول 
لبعض اإلشكالیات المطروحة وبلورة الرؤیا حول العدید من المسائل مما جعل منھ حلقة أساسیة في 

.السبعیناتموفى عیة وذلك إلى حدودوى العلوم اإلنسانیة واالجتماالجامعة والبحث العلمي في مست

ومع نھایة السبعینات دخل المركز مرحلة جدیدة تمثلت أساسا في أزمة شملت المؤسسة وكذلك 
الباحثین خاصة بعد أن تم التخلي عن الباحثین غیر القارین مما جعل الحدیث عن إغالق المركز أمرا ملحا  

أفضت في النھایة إلى إفراغھ من العدید من الباحثین وھو ما جعل المركز یشھد مرحلة متأزمة جدا 
القارین باستثناء عدد محدود جدا وتعیینھم بالمؤسسات الجامعیة أو خروجھم إلى التعاقد المبكر بالنسبة 

. عن سن التقاعد القانونيفترة كبیرةلم تبق لھم للذین 

ینات بعث كتابة دولة للبحث تارة في وفي إطار تنظیم البحث العلمي عامة تم بعث مع بدایة التسع
كما تم سن قانون . شكل مستقل تطورت إلى أن تصل إلى وزارة وتارة أخرى تابعة لوزارة التعلیم العالي

وبعد ذلك ھیكلة البحث في شكل برامج وطنیة للبحث تدوم ثالث سنوات 1995البحث العلمي سنة 
)PNM (للبحث حیث یضم المركز الیوم خمس وحدات تھتم وبعد ذلك ومع بدایة األلفیة تم بعث وحدات

...بعد مواضیع مثل التنمیة المحلیة والھجرة غیر المنظمة والطفولة
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جل المؤسسات الجامعیة من كلیات ومعاھد ومراكز بحت وذلك ھذه الھیكلة العامة للبحث شملت
ت بالنسبة للوحدات وعدة من خالل تنظیم البحث في شكل مخابر ووحدات بلغ عددھا الیوم عدة مئا

وقد تم التفكیر في إعادة ھیكلة البحث األكادیمي ببعث مدارس الدكتوراه . عشرات بالنسبة للمخابر
. بعث ھیكل جدید  مؤخرا بإشراف الوزارة لیھتم بالبحث العلميباإلضافة إلى 

الموجودة ھذا الوضع الجدید یجعل من المركز مجرد حلقة بجانب العدید من وحدات البحث 
. بالمؤسسات الجامعیة ویطرح إشكالیة الوضع والمھام والمستقبل لھذه المؤسسة

ومكانتھ في المنظومة البحثیة الوطنیة الستعراض السریع والمختزل لتطور المركز اھذا بعد و
في محاولة منا للوقوف على نقاط الضعف نلخص أھم اإلشكالیات المطروحة على المؤسسة یمكن أن

.   تالفیھا ومواطن القوة لتعزیزھال

تطور البحث العلمي بموازاة مع تطور الجامعة من حیث الطلبة واألساتذة والمؤسسات مما یفرض لقد -1
فلئن كانت مھمة المركز عند نشأتھ تتمثل في مساعدة النواة . تطور مھامھ على المستوى الكمي والنوعي

نذاك من إتمام أطروحاتھم والطلبة من التدرب على البحث والسلط األولى للجامعة وتمكین األساتذة آ
العمومیة على تحلیل بعض اإلشكالیات المطروحة والبحث عن الحلول المناسبة في فترة كان فیھ عدد 

الف واألساتذة بعض المئات فإن المعطیات قد تغیرت الیوم برمتھا مما یتطلب الطلبة ال یتجاوز بعض اآل
.األھداف للمركزتطویر المھام و

فقد أصبح البحث الیوم یتم في إطار العدید من وحدات ومخابر البحث التي تم إنشائھا منذ سنة 
في مختلف المؤسسات الجامعیة مما جعل مھمة المركز تنحسر نسبیا خاصة أن عدد الباحثین 2000

كین والمتعاونین الذین كانوا قبل القارین أصبح محدودا جدا بعد أن تم االستغناء عن ھیكل الباحثین المشار
.یمثلون األغلبیة1995

فھو یعد النواة ھیكلة المركزإعادة عتباره في اھذا التطور العددي والنوعي للبحث ال بد من 
األولى للبحث لكن تطور المنظومة الجامعیة والبحثیة جعلت منھ بمثابة الحلقة ال غیر وقد تم بعث خمس 

عدد یبقى دون  عدد وحدات البحث للعدید من المؤسسات الجامعیة مثل الكلیات وحدات بحث لكن ھذا ال
.الكبیرة مما یطرح بعض التساؤالت عن الدور المناط بالمركز مع بدایة القرن الواحد والعشرین

إن دور المركز یرتبط أساسا بأھمیة البحث الذي یقوم بھ المركز عن طریق الباحثین القارین بھ شأنھ -2
المؤسسة الجامعة بصفة عامة حیث یقاس اإلشعاع العلمي للمؤسسة بإشعاع مدرسیھا وأساتذتھا شأن

القارین بھا ولیس بالمتعاقدین أو المساھمین في لجانھا وھذا ال یعني بتاتا االستغناء عن المتعاونین أو 
.یكلة السابقة للمركزمن ھذا المنطلق ال بد من التفكیر في الرجوع إلى الھ.المتعاقدین أو المشاركین

إعطاء األولویة للبحوث المیدانیة والتطبیقیة دون التخلي عن البحوث النظریة واألساسیة التي بدونھا ال -3
ھذا الجانب المیداني یمكن . معنى للجانب التطبیقي حیث یبقى یفتقد إلى الرجعیة الفكریة واألكادیمیة

في إیجاد حلول للمشاكل المطروحة على المجموعة الوطنیة المركز من االنفتاح على المحیط والمساھمة 
فمكانة أي مؤسسة ال تتحدد إال من خالل . أو المحليسواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الجھوي

. اإلفادة والمساھمة والفعل الحقیقي في الواقع من خالل المساھمة الفعلیة في طرح المشاكل الحقیقیة وحلھا
فاإلنفتاح على المحیط  ال یجب أن یبقى بمثابة الشعار؟

شاكل المطروحة على السلط العمومیة عدة میادین یمكن للمركز أن یساھم فیھا بشكل فعال مثل الم
على المستوى المركزي والجھوي والمحلي كالتنمیة المحلیة والجھویة والدراسات القطاعیة والدراسات 

كما یمكن للمركز أن یقوم بدراسات . اإلستشرافیة لتمكین أصحاب القرار من اتخاذ القرارات المناسبة
.  سب اھتمامھ وأولویاتھوبحوث حول مواضیع تقترحھا علیھ السلط كل ح
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الفصل بین حیث یتحتم القطع مع الربط العضوي بین المركز والجامعة على مستوى البحث والتدریس -4
فالفصل یمكن أن یكون زمنیا ولیس , س كذلككالتدریس والبحث حیث یمكن تطعیم التدریس بباحثین والع

.عضویا وذلك لمستوجبات تنظیمیة فحسب

ستقاللیة الذاتیة اإلداریة والمالیة ومن قانون أساسي یسمح بمرونة قصوى للقیام كز من االتمكین المر-5
وعلى , بالبحوث في أحسن الظروف وذلك بتذلیل الصعوبات اإلداریة والمالیة والتنظیمیة والمؤسساتیة

.المتقدمینستقطاب الطاقات والباحثین الشبان وحتى الباحثینمستوى األعوان فإن ذلك سیكون حافزا ال
ھذا الوضع یمكن المركز من الجمع بین إیجابیات مكاتب الدراسات من حیث المرونة والتكیف 

تخاذ القرار في الوقت المناسب من جھة ومن السلطة اإلداریة الالزمة لإلدارة عامة من جھة اوسرعة 
إعادة ھیكلة تركیبة ثانیة ویحد كذلك من سلبیات الوضعین المذكورین في نفس الوقت وھو ما یتطلب

.الباحثین

علیھلضمان الجدوى والنجاعة یجب أن تتوفر للمركز نواة قارة من الباحثین المقتدرین كما یتحتم-6
المشاركین الذین یساھمون في أعمال الجامعیینتطعیم ھذه النواة بباحثین جدد من الشبان وكذلك بالباحثین

ختلف ھذه األصناف مع بعضھا البعض یمكن من التالقح بین تواجد  م.المركز بصفة ظرفیة وجزئیة
.من جھة وبین ما ھو نظري وتطبیقي من جھة ثانیةاألجیال واالختصاصات والبحث والتعلیم

:صنافأثالثة إلى یمكن إذن أن نصنف الباحثین بالمركز 
حیث یكونون مطالبین سنویا یمثلون النواة األساسیة والثابتة لمنظومة البحث : الباحثون القارون-أ

.بحجم محدد من البحوث شأنھم في ذلك شأن األساتذة القارین بالجامعة
ھم باحثون یقع تشریكھم بصفة كبیرة في برامج البحث التي یقوم بھا : الباحثون المشاركون-ب

.األخرىالمركز ویكونون من بین الباحثین والجامعیین القاریین بالمؤسسات الجامعیة
ھم باحثون متعاقدون لمدة محددة قابلة للتجدید حسب : ونون أو المساھموناالباحثون المتع-ج

ختصاصھم وتجربتھم للمساھمة في بعض النتائج المقیمة ویتكونون من باحثین یتم انتدابھم تبعا ال
ھم على م بھا المركز ومن باحثین شبان بصدد إعداد رسائلھم قصد تدریبوالدراسات والبحوث التي یق

.البحث وتمكینھم من المساھمة في البحوث التطبیقیة والمیدانیة

تكوین مجلس علمي یحدد البرامج ویقیم البحوث والمنشورات والباحثین یتكون من باحثین قارین -7
.ومشاركین مشھود لھم بالتجربة والخبرة باإلضافة إلى رؤساء المخابر والوحدات

عملیات اإلقامة والتنقل كاملة من النزل والمطاعم ودور الشباب قصد تسھیل عقد اتفاقیات مع شبكة مت-8
في المیدان مما یسھل على الباحثین القیام بمھامھم على الوجھ األكمل ویجنب المركز العدید من العملیات 

. اإلداریة والمالیة التي ال طائل من ورائھا وتعرقل بشكل كبیر عملیة البحث

ع مجموعة الوحدات البحثیة بالجامعة في إطار برنامج عمل یحدده المركز قصد العمل الشبكي م-9
العمل بصفة من وحدات ومخابر ومؤسسات واالبتعاد عنتضافر الجھود بین مختلف حلقات البحث 

.منعزلة ومنفردة

" والمجلة""لكراساتبالنسبة لوانتظام دوریتھستمراریة النشرالعمل على ا-10
)Cahiers du Ceres () "Revue Tunisienne de Sciences

Sociales- RTSS(السالسل مختلف تنظیم كذلك التي یدیرھما المركز وإصدارھما بصفة منتظمة و
اج وفي ذلك ضمانا إلشعاع المركز وتواصل اإلنتومتواصلةلتصدر بصفة دوریة )Séries(المختصة

.والباحثینوربط الصلة بین المركز
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ما یمكنھ من واللوجستیةللقیام بكل ھذه المھام ال بد من إدارة رشیدة لھا من الموارد البشریة والمالیة-11
كل التفرع لتسییر متفرغافي ھذا اإلطار ال بد أن یكون المدیر العام. ضطالع بھا على أحسن وجھاال

العمل بھ منذ بعث المركز إال في حالة واحدةموھو ما لم یتواألكادیميياإلدارالمركز على المستوى 
.وفریدة

تمثل أھم )أقسامأو رؤساء(أقسام مدیرینبجانب ذلك یتحتم بعث ھیكل إداري في شكل 
ویتركب منھم المجلس العلمي باإلضافة ةواالجتماعیةاالقتصادیالحقول لالمركز وتشمل جتخصصات 

یخضع اختیار مدیري األقسام إلى االنتخاب كما ھو معمول بھ في الجامعة .وحدات والمخابرإلى رؤساء ال
. لمدة ثالث سنوات یمكن تجدیدھا مرة واحدة

في ھذا اإلطار یتحتم بعث مخابر بحث وتعزیز عدد الوحدات كما ونوعا لتشمل جل التخصصات 
.االقتصادیة واالجتماعیة

تمكینھ من اإلشعاع على المستوى اإلقلیمي ال بد من بعث فروع جھویة في لتعزیز مكانة المركز و-12
ھذه الفروع تمكن الجامعیین . أھم المدن الجامعیة مع إمكانیة تعمیمھا تدریجیا حسب الحاجة واإلمكانیات

ندماج في المنظومة البحثیة وااللتصاق بمشاغل المنطقة وكذلك المركز من إسناد السلطالفي الداخل من ا
.المحلیة والجھویة ومد ید المساعدة في حل المشاكل المطروحة في المدینة المعنیة والمنطقة المحیطة بھا

بھذا التمشي یستطیع المركز أن یساھم في ربط القنوات مع الجامعة والجامعیین في كامل القطر ویمثل 
لف الجھات ویضطلع برسالتھ نقاط إشعاع واستقطاب لمختلف الطاقات ویشارك في العملیة التنمویة لمخت

بھذا الشكل یمكن للمركز أن یتطرق على مواضیع التنمیة الجھویة وأن یكون شریكا . عھدتھالمناطة ب
للسلط المحلیة والجھویة وأن یسھل عملیة انصھار الباحث في محیطھ لیكون فاعال وطرفا إیجابیا یساھم 

ال متقوقعا یكتفي بما ھو نظري وإعطاء الدروس في تحلیل واقع مجتمعھ وفي تحدید الحلول المطروحة و
.دون أن یكون فاعال

عمر بالھادي

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
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