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عن املركز

عن المركز

مقره الرئيس يف بغداد.
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة ،تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت
ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام ،فضالً عن قضايا أخرى،
ختص العراق بشكل
ّ
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ّ
واألكادميي.
قياساً باألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً ،والتطورات املتالحقة اليت يشهدها
البلد واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت كانت حتاول مالحقة األحداث والقضايا
يف العراق تفتقر إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت ح ّددت
النظرة إىل العراق خالل العقود املاضية .هلذا السبب فإن املركز يسعى لتقدمي وجهات نظر
كز أنشطتَهُ يف البحث
ويوجهُ املر ُ
جديدة تعتمد املوضوعية ،واحليادية ،واملصداقية واإلبداعّ .
ِ
بصائر وأفكا ٍر لصانعي
بتقدمي
والتحليل للتحديات اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط
َ
القرار عن املقرتبات الناجعة ملعاجلتها على املدى القصري والطويل.
ويقوم بتقدمي وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع ،لقضايا
الصراع عرب حتليالت ،وأعمال ميدانية ،وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط
من أجل مقاربة قضايا العراق اليت ختص السياسة ،واالقتصاد ،واجملتمع ،والسياسات النفطية
والزراعية ،والعالقات الدولية ،والتعليم.
مهمة المركز

كز البيان للدراسات والتخطيط أن يكون مصدراً مهماً يف حتليل القضايا العراقية على
يسعى مر ُ
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق واملنطقة،
حنو
ّ
باإلضافة إىل أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي أيّاً كان موقعُه.
ويتوخى تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والدوائر احلكومية ،من
ّ
أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.
وين ّفذ املركز هذه املهمةَ عرب إجراء أحباث وحتليالت ،وتوفري منح حبثية ومنح لألعمال امليدانية،
وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل ،وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية واجلامعات.
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األهداف

ختص العراق من خالل املسامهة بتحليالت عميقة ومستقلة
• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ّ
تعتمد بشكل رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.
• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء بالشأن العراقي ،ومنهم صانعو
السياسات ،والصحفيون ،واألكادمييون ،حول التحديات اليت يواجهها العراق واملنطقة ،وإلنتاج
أفكار جديدة حول مواجهتها.
• تطوير القدرات اإلسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.
• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.
• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.
• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.
اهتمامات مركز البيان للشؤون التالية

	•اجملال االقتصادي( :الطاقة ،النفط ،القطاع املصريف،املوازنة،املصادر غري النفطية ،السياحة،
االستثمار) وغريها من األمور املتعلقة باجلانب االقتصادي.
	•اجملال السياسي( :السياسة اخلارجية ،السياسة الداخلية ،األمن ،الربملان ،احلكومة ،مشاريع
القوانني).
	•اإلصالح اإلداري :يتضمن (منع الفساد ،الروتني اإلداري والبريوقراطية ،إعادة تنظيم وتأهيل
املؤسسات).
	•جمال الرتبية والتعليم :ويشمل ( التوظيف ،املناهج الدراسية ،األبنية املدرسية ،اجلامعات،
نسب اخلرجيني من اجلامعات ،النظام التعليمي ،اجلامعات األهلية).
	•القضايا االجتماعية( :العنف ،التعايش السلمي يف اجملتمع ،النظافة ،املواطنة ،الطائفية،
املشاكل األسرية ،نسب الطالق ،القضايا النفسية).
	•القطاع الزراعي( :االكتفاء الذايت ،الثروة احليوانية ،احملاصيل الزراعية).
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املقدمة

المقدمة

هذه باقة من أزهار (مركز البيان للدراسات والتخطيط) ننشرها بني يدي القارئ اجلاد يف
حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكتّاب ومرتمجون وفق منهجية علمية خلصت إىل
ترست مقدمات أفصحت عن سالمة بنيتها التخطيطية وأهدافها الواضحة.
نتائج سليمة بعد ان مّ
يظن ظناً يكاد يصل اىل اليقني أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي حقه يف
إن املركز ّ
معانقة أيادي القراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية حبكم الزمن ،مما
يؤدي اىل اعادة الصحبة بني الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل تالمحاً بينهما سواءً أكان
ذلك يف اعادة قراءة بعض الصفحات أم يف اضافة هوامش على بعض املتون ،أم يف مراجعة
جليس يف الزمان كتاب) حكمة
االصول دون ارهاق ،وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسني ( وخريُ
ً
دالة على أمهية هذه الرفقة.

مركز البيان للدراسات والتخطيط
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استراتيجية التعليم العالي ومسؤولية التطبيق
أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى*

2016 / 3 /6

ان ت ـ ـزايد اعداد خرجيي الدراسة اإلعدادي ــة مل يقرتن معه أي مؤشر جلودة هذه االعداد
من ناحية الرصانة العلمية او الرتبوية او الثقافية او اإلبداعية لتلك الكوادر .لذلك ويف ضـ ــوء
ارتفاع اعداد خرجيي االعداديات اعدت وزارة التعليم العايل خطة الستيعاب تلك االعداد
باستحداث جمموعة من الكليات احلكومية واملوافقة على استحداث جمموعة من اجلامعات
والكليات اخلاصة او االهلية ،ولكن السؤال هنا كيف سيكون حال هذه اجلامعات احلكومية
واخلاصة يف ظل الكثري من االرهاصات واملعوقات وتدخل املستفيدين يف حماوالهتم خلرق
القوانني والتعليمات والضوابط ألجل مصاحلهم اخلاصة او ألجندات معينة؟
ان املستلزمات والبنية التحتية املصممة ،لبعض املؤسسات التعليمية ،خلطة القبول اقل مما
هو عليه واقع احلال  ،سواء على مستوى اعداد اهليئة التدريسية وقابلياهتم او على مهنية واعداد
الكوادر اخلدمية او على مستوى استيعابية قاعات احملاضرات واملختربات واملكتبات او املرافق
املساندة مثل الساحات الرياضية والساحات اخلضراء والفضاءات بني القاعات الدراسية او
األدوات املخصصة للنشاطات الالمنهجية او الالصفية ،خاصة وحنن منر يف ظروف اقتصادية
وامنية استثنائية .وبالرغم من الكثري من التحديات بدأت الوزارة باختاذ الكثري من اخلطوات
لتحسني وجودة خمرجات اجلامعات ولكنها تتعرض يف بعض االحيان للنقد الالذع من البعض،
ومعظمهم جزء من املنظومة التعليمية ،ولكن لألسف ،هم من املعرقلني خلطوات الرتصني ،
وكما هو احلال ملخرجات وزارة الرتبية  ،اذا كيف يتم االرتقاء بالتعليم العايل يف ضوء كل هذه
التساؤالت ؟
ان االرتقـ ــاء بالتعليم العايل والبحث العلمي وبيئة التعليم برمته أصبح ضرورة من اجل
تغيري خمرجات التعليم وتطويرها ومبا يالئم حاجة اجملتمع والسوق .ان هذه املهمة تقع على
عاتق اجلميع وال تتحملها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي او املديريات واالقسام التابعة هلا
فحسب بل ستتحملها اجلامعات واساتذهتا وطالهبا عندما تكون لديهم اسرتاتيجية مرسومة
* مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ،استاذ الكيمياء جامعة ليفربول  ،رئيس جامعة الكوفة سابقاً  ،عضو الهيئة
األستشارية في مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وواضحة باإلضافة للسياسة اليت تضعها الوزارة مع االستعانة باحلكومات احمللية يف احملافظات
كون اجلامعات تساهم يف عملية التنمية البشرية يف احملافظة .لذا اصبح من الواجب اختيار عضو
جملس احملافظة ،بكل دقة وموضوعية ،كونه املنسق مع مؤسسات التعليم العايل ويفضل ان يكون
من االكادمييني الرتبويني املعروفني بنزاهتهم ومن املخلصني واحلريصني على مصلحة اجلامعة
وابناءها وطلبتها واساتذهتا ،حيث ظهر ان بعضهم ممن يعترب نفسه ليس فقط الرقيب وامنا املوجه
واالمر الناهي وحياول ان يتدخل جبميع خطوات اجلامعة وبعضهم ظهر انه ذو اجندات وحقد
على اجلامعة كونه كان عضو هيئة تدريس فاشل او ذو تاريخ مهين او علمي سيء ،لذا فان
دعم اجلامعة من احلكومة احمللية يعترب من الضروريات وال ميكن االرتقاء هبا دون ان يقوم كل
طرف بدوره على اكمل وجه.
حنن نعرف ان التغيري والتطوير املستمر ومتابعة املستجدات العلمية واعتمادها هو احد
معايري جودة التعليم العايل اليت ال تقوم به الوزارة دون اجلامعات وكوادرها االكادميية واملساندة
هلا والعناصر املؤهلة واملتميزة يف اجملتمع واليت اشري هلا باالسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم
( )2022 - 2012اليت وضعت لقطاع الرتبية والتعليم واطلقت بداية عام  .2013لقد مت
اإلعالن والتثقيف هلا وهي امام انظار اجلميع واملطلوب البدأ بالتطبيق ولكن من سيطبق هذه
االسرتاتيجية؟ وهل مت البدأ بالتطبيق وحنن يف عام 2016؟ ومن يبدأ التطبيق الوزارة ام اجلامعات؟
صحيح ان بعض اخلطوات قد اختذت ،ولكنها خجولة وال ترتقي للجهود واالموال اليت بذلت
من قبل املؤسسات اليت شاركت يف اعدادها كاليونسكو واليونيسف والبنك الدويل ووزارات
املالية والتخطيط .اجلميع شركاء يف التطبيق غري ان العنصر املهم واملعول عليه يف عملية التطبيق
هي إدارات اجلامعات والتدريسيني الذين مل يظهروا او ميثلوا بأعداد مناسبة يف ورش وندوات
اعداد وإطالق االسرتاتيجية لالطالع على آرائهم وكذلك يف الورش اليت نظمت يف بعض
اجلامعات عند االطالق العتماد مبدأ التغذية الراجعة او العكسية .لذا ان املطلوب هو توجيه
اجلامعات لوضع خططهم واسرتاتيجياهتم باالعتماد على االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم
ووضع االسرتاتيجية بأيادي التدريسيني ويطلب منهم الشروع مبا ميكن تطبيقه ،وتوثيق اخلطوات
املنفذة من قبل اجلامعات ،وتقدمي كل خرباهتم وجتارهبم وعلمهم لالرتقاء بالعملية االكادميية
لتخرج أجيال مسلحة بالعلم واملعرفة .ولكن كيف يتم هذا يف ظل التزايد بأعداد اجلامعات
احلديثة اخلاصة وما هي الطريقة ألقناع تدريسيني ذوي خربة وكبار بأمهيتهم يف حياة التعليم العايل
اذا ما شعروا اهنم مغيبون عن مناقشة تلك االسرتاتيجيات.
نعم على التعليم العايل ان يتخذ اخلطوات السريعة واحلازمة واختاذ القرارات يف قضايا ذات
14

مقاالت

تأثري مباشر يف عملية البناء واإلصالح والتغيري والرتصني لتخريج نوعية متميزة يف ختصصاهتا،
وأول هذه القضايا وضع معايري واسس خاصة ملقاييس جودة التعليم العايل العراقي ،وليكن
أحد هذه االسس هو وضع معيار للتميز يف القبول لطلبة القرى واالرياف وأبناء العوائل احملرومة
وبضوابط ختتلف عن طلبة املدن الكبرية .وثانيها احلث والعمل والتهيئة احلقيقية لألكادمييني يف
اجلامعات العراقية يان يكونوا تدريسني باحثني والزامهم بوضع اخلطط البحثية اهلادفة علميا حلل
مشاكل العراق واجملتمع العراقي .وهذا يعين ان التحديات كبرية وحتتاج اىل مساحات واسعة
ومباين مبواصفات خاصة وأعضاء هيئة تدريس بأعداد تتناسب مع اعداد الطلبة .وهلذا فأننا
جند ان اعتماد التعليم املدمج ،التعليم التقليدي وااللكرتوين ،للتخصصات النادرة واحلديثة مع
وضع معايري صارمة اضافة اىل حتسني البيئة اجلامعية كي تنعكس نتائجها ومثارها على العملية
االكادميية برمتها.
ان العمل يف بيئة اكادميية مرحية يسمع فيها رأي األستاذ ويستشار عرب قنوات مفتوحة
ودون تعقيدات بريوقراطية وجتاوزات إدارية البد ان ينعكس على الطلبة واألساتذة واجلامعة مهما
كان حجم العمل او عدد الطلبة .وحىت نصل اىل التميز البد من إجياد اليات تقوي الروابط
العلمية مع الكفاءات العراقية يف اخلارج ومراكز البحوث العاملية واالتصال باجلامعات الرصينة
وذات اجلودة العالية واعتماد بعض معايري تدويل اجلامعة لتطوير املراكز العلمية املتخصصة
املوجودة يف اجلامعة .وكما ان تشجيع البحث واالبتكار وتوفري احلوافز املادية واملعنوية واجلوائز
للبحوث املتميزة يف خمتلف اجملاالت العلمية والبحثية وتوفري املستلزمات للنشاطات الالمنهجية
للطالب يعمل على التقليل من االحتكاك غري اإلجيايب بني الطلبة وعلى تشجيع العطاء
ومكافأته ووضع تصورات ومعادالت تنظيم العبء التدريسي واالعداد الكبرية اليت تعانيها
الشعب التدريسية حىت خترج املعادلة التدريسية ضمن الشروط الصحيحة اليت حتافظ على متيز
اجلامعة ،مع حتديث اخلطط الدراسية واخلروج عن منطها التقليدي ووضع خطط حتقق اهداف
واضحة وحمددة  ،إضافة اىل قضايا البحث العلمي اليت جيب ان تصب يف مصلحة االرتقاء
باملستوى النوعي للتعليم العايل وترسيخ فكرة ان اجلامعات هي العقل املفكر للدول يف مجيع
اجملاالت .
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التكنوقراطية وحكومة التكنوقراط  ..دراسة موجزة
قسم االبحاث

2016 / 3 /27

استخدم مصطلح ” التكنوقراط ” يف األصل لالشارة إىل تبين وتطبيق املنهج العلمي
يف حل املشاكل االجتماعية املتعلقة برفاهية املواطنني من خالل اختيار االفراد اللذين ميتازون
باملهارات التقنية والقيادية التخصصية واألداء احلسن ،من أجل تطبيق هذا املنهج وجناحه.
وطبقا اىل ما جاء به أنصار هذا املفهوم ،فأنه جيب عدم االعتماد بل الغاء دور املال
الذي جيعل من البلدان واجملتمعات بلدانا مستهلكة تأكل ممَا التزرع وتلبس ممَا التنسج ،بل
االهتمام بالتطور املستدام النابع من قاعدة املوارد املتوفره ،بدال من االهتمام بالرحبية النقدية،
وذلك لضمان استمرارية تشغيل مجيع القطاعات اجملتمعية والصناعية إىل أجل غري حمدد ،ودون
الرجوع اىل االنتخابات الدميقراطية اليت يربز من خالهلا أفرادا الميلكون املعرفة أو املهارة املطلوبة
ملمارسة التكنوقراطية أوالسماح بوصفهم بالتكنوقراطيني ،على أقل تقدير.
أما مصطلح “التكنوقراطية” ،فيشري اىل اهليكل التنظيمي أو نظام احلوكمة ،وهي العملية
اليت يتم فيها او من خالهلا اختيار صناع القرار على أساس من املعرفة التكنولوجية ،وليس على
أساس االنتماءات السياسية او العرقية او الدينية او  ..لنقل املذهبية.
التكنوقراطية هو املصطلح الذي يعين أساسا حكم اخلرباء غري املنتخبني ،ويف كثري من
األحيان األكادمييني الالمعني ،الذين يفرتض هبم وضع مصلحة البالد فوق مصلحة ِ
أي من
“اجلهات” السياسية او املناطقية او العرقية ،واستطرادا ،فأن التكنوقراطية غالبا ما تكون يف
تناقض مع – ولكن ليس ملعارضة -املنتخبني من أبطال االحزاب السياسية او الفصائل الفاعلة.
ومن االمثلة على ذلك ،ان الشيوعية مارست مفهوم التكنوقراطية ،من خالل تسلم
الربوليتاريا السلطة السياسية وتركهم السلطة االدارية واخلدمية للطبقة التكنوقراطية ،وكذلك فأن
مفهوم التطبيق العلمي فوق قواعد السياسة كان قد مورس واليزال يف االنظمة الرأمسالية ،حيث
شهدت مناء حركة التكنوقراطية إزدهارا منقطع النظري أبان الفرتة ما بني احلربني يف الواليات
املتحدة ،واليت أعتمدت على مصادر الطاقة البشرية دون تكلفتها ،وأتسمت تلك االسرتاتيجية
يف استقطاب التكنوقراطيني يف أعتمادها على احلشد البشري مصدرا للطاقة يف تقدمي احللول
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السياسية … إسرتاتيجية كان عمودها الفقري إسترياد الطاقات البشرية العلمية وأحتضاهنا ،حىت
استطاعت الواليات املتحدة أن تشكل شعبا هجينا يف االعراق متفوقا يف الطاقات والقدرات
اليت يصعب حصرها ،االمر الذي م َكنها من ان تفرض ارادات غري مقبولة يف بعض املواقع،
وارادات يعيشها العامل أمجع منها جعل الدوالر عملة للتداول الدويل ،وان الدوالر هو بارومرت
حترك أسعار اوقية الذهب.
وبالرغم من هذا املفهوم أو ذاك ،فان مفهوم التكنوقراطية والتكنوقراطيني يبقى مفهوما
مبهما وإفرتاضيا ،كونه مصطلحا مل يظهر مع بروز الثورة العلمية احلديثة يف املعلوماتية واهلندسة
الطبية واالتصاالت ،واليت مل يتجاوز عمرها السبعني عاما ،واليت يشهد االنسان نتائجها كل
يوم بل كل حلظة ،يف زمن إعتُرب فيه من الجييد إستخدام الكومبيوتر ووسائط االتصال احلديثة
يف رسم صفة االستدامة على حياته واالستجابة ملتطلبات معيشته اليومية ،أعترب أميا…أعترب
أميا … أعترب أميا.
لقد كثر إستخدام هذين املصطلحني الفظفاظني من قبل املعجبني هبما ،والذين يصورون
النفسهم ،ان التكنوقراطي هو جسم متميز فريد ،ميلك من املعرفة – يف ختصص ما – ما
الميلكه الغري ،و هبذا رمسوا هالة ضباببية ما بني احلقيقة واخليال ،احلقيقة اليت تؤكد وفرة يف أعداد
التكنوقراطيني يف عاملنا احلاضر وإحنسار مفهوم النخبة الذي اريد منه حصر احلوكمة بإرادة عدد
حمدد وحمدود .ومن األمثلة على التكنوقراطيني :هم العلماء واملهندسني و التقنيني الذين لديهم
املعرفة اخلاصة واخلربات ،واملهارات ،لتشكيل اهليئات اإلدارية احلاكمة ،بدال من االفراد املنتخبني
من خالل األحزاب السياسية ورجال األعمال ،وما أكثرهم يف يومنا هذا.
أذن ،ما هي حكومة التكنوقراط ؟
لإلجابة على هذا السؤال علينا ان نتعرف على الكيفية اليت تتشكل هبا احلكومات
يف االنظمة الربملانية ،وبالتأكيد ليس يف العراق ،ولكن يف الدول املستقرة منذ سنوات ،فعلى
العكس من االنظمة الرئاسية اليت يتمتع فيها الرئيس بصالحية إختيار أعضاء كابينته الوزارية،
فإن االنظمة الربملانية متنح صالحية إختيار الوزراء وإقرار الكابينة الوزارية اىل الربملان املنتخب.
وغالبا ما يتطلب النجاح يف إختيار الكابينة من قبل الربملان ،حتالف عدد من االحزاب لتشكيل
االغلبية اليت تستطيع إقرار قبول الكابينة الوزارية املقرتحة عليهم.
يشمل أتفاق املتحالفني منح مناصب رؤساء الوزارات اىل تلك االحزاب ،واليت تقوم
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بدورها يف تنصيب أحد أعضائها رئيسا لتلك الوزارة .وعالوة على ذلك ،فإن إتفاق التحالف
مينح ،يف الغالب االعم وليس احلصر ،منصب رئيس الوزراء للحزب االكرب يف ذلك التحالف.
وغالبا ما تربز شخصية واضحة املعامل لتسنم ذلك املنصب أثناء فرتة االنتخابات .فإن كان االمر
كما تقدم ،فما املقصود حبكومة التكنوقراط .
من الناحية التقنية ،فإن حكومة التكنوقراط :هي حكومة اليتسم وزراءها يف إحرتاف
املهنية واملسلكية السياسية ،بل نرى يف بعض االحيان ،أن الوزراء الينتمون اىل االحزاب
املتحالفة أصال ،وعوضا عن ذلك ،فإهنم ميثلون أفرادا ” خرباء” مبا حتتاجة وزارهتم من مهارات
وقدرات تضمن عمال منتجا وأستدامة يف تطوره .ومثاال على ذلك ،ان يكون وزيرا للمالية،
شخصية تتمتع خبلفية يف العلوم االقتصادية وممارسة يف التطبيق العملي يف املصارف الدولية
او احمللية،من دون تأريخ يف تسلمه املناصب عن طريق االنتخابات احلزبية أو حىت ولوجه يف
العمليات االنتخابية والدعوة اليها.
هل من الضرورة ان يكون رئيس الوزراء تكنوقراطيا ،أيضا ؟
يف بعض احلاالت ،شهدنا تكنوقراطيا يرتأس الوزارات ،لكن هذا ليس أمرا ملحا ،ذلك
لتشعب االختصاصات اليت يتطلبها تسيري أعمال البلدان ،وإستحالة ان جيمع رئيس الوزراء
اخلربات لفهمها مجيعا ،وال حىت االغلب منها ،تلك اليت من املفرتض ان يتصف هبا أعضاء
كابينته التكنوقراطية.
هلذا السبب فإنه من املمكن تنصيب رئيسا للوزراء من أحد االحزاب الرئيسة ،او ان
يكون مستقال تكنوقراط يف جمال معني ،وخري مثالني على ذلك مها رئيسي وزراء اليونان وإيطاليا
يف عام  ،2011حيث وصفا بالتكنوقراطية ،كوهنما خرباء إقتصاديني ( وليسوا محلة بكلوريوس،
وعملوا يف الرتمجة ،كما هو احلال يف الدول اليت يطلق عليها ،النامية) ،وهذه ليست اشارة على
وجوب ان يكون رئيس الوزراء خبريا إقتصاديا.
مىت ترشح البلدان التكنوقراطيني لقيادة بلداهنم ؟
غالبا ما تذهب البلدان لتشكيل حكومات تكنوقراط عند فقدان احلكومة لثقة ودعم
الربملان هلا ،وكذلك السباب أخرى متعددة منها قانونية ،او دستورية ،أو سياسية ،واالعم
االغلب أسباب واقعية منها تردي االوضاع االقتصادية وزيادة البطالة وتفشي الفساد املايل
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واالداري ،ممًا تتطلب الدعوة اىل إنتخابات مبكرة يصعب تنظيمها ،لذلك تلجأ الشعوب
املتقدمة اىل تشكيل حكومات تعتمد على التكنوقراط ولو لفرتة مؤقتة ،حلني إجراء االنتخابات
املؤجلة ،وتسمى مثل هذه الكابينة حبكومة تصريف االعمال ،ومما مل خيطر ببال أحد ،ان
احد احللول االدارية عند بروز تلك املسببات اليت تدعو اىل تغيري احلكومة املتلكئة ،هو تشكيل
حكومة ساندة هلا ،او كما يطلق عليه أحيانا ” حبكومة الظل “ ،واليت غالبا ما تكون بعيدة عن
التكنوقراطيني ،حينئذ يطلق على تسمية هذه احلكومة ذات املسندين ” باحلكومة العرجاء”.
أن حلوال كهذه مفيد بشكل خاص يف البلدان ذات الدميقراطيات الفتية نسبيا وغري
املستقرة يف بعض األحيان ،للمساعدة يف بناء الثقة اجلماهريية ،من حيث نشر مفهوم هو أنه
باالمكان الوثوق بنظام حكومة منتخبة ميكن تغيري أعضائها بعد حني و بشكل دوري كما
يتوقعه ويتوق اليه اجلمهور  .وما يضمن التغيري السلمي للسلطات هو انه يف حال فقدان احلزب
احلاكم او الكتلة احلاكمة يف االنتخابات املتوقعة ورفضه لنتائج تلك االنتخابات ،ال ميكنه او
ميكنهما التمسك بالسلطة ألهنم كانوا قد أصبحوا خارج كابينة التكنوقراط ،قبل بدء احلملة
االنتخابية .
امللخص:
ان التكنوقراطية هي عملية ممارسة التكنوقراطيني للحكومة غري اخلاضعة لسلطة السياسيني
او املتنفذين ،وان التكنوقراطيني هم أفراد من اجملتمع ،ميتلكون من العلمية واملهنية يف جمال
ختصصاهتم ،مما يسمح بتسميتهم باخلرباء ،أفراد يفرتض فيهم االخالص واالمانه والعمل من
اجل تطبيق علميتهم على الواقع السياسي واالجتماعي من اجل رفاهية املواطن ،وان حكومة
التكنوقراطيني ،سواء الثابت منها او لتصريف أعماهلا ،فيها منفعة يف غلق باب االستحواذ على
السلطة وفتح بوابة التبادل السلمي هلا.
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صراع الهوية بين االحزاب التركية
احمد حسن علي *

2016 / 3 / 28

عندما يتجه  % 87ممن حيق هلم التصويت لإلدالء بأصواهتم يف انتخابات تشرين الثاين
عام  ،2015فإن ذلك يعين ان هناك ازمة كبرية جداً جعلت االغلبية العظمى من الشعب تشارك
يف تقرير نوع احلكومة اليت ستحل تلك االزمة! ،تلك االزمة وإن بدت أمنية الطابع لكنها يف
احلقيقة صراع بني طرفني ،طرف يريد ابقاء تركيا على هويتها احلالية وطرف آخر يسعى لتغري
اهلوية الرتكية ،وتلك االزمة ما زالت مستمرة وتتفاقم.
القصة ال تبدأ من مطالبة الرئيس اردوغان بإقامة النظام الرئاسي بدالً عن النظام النيايب،
بل تنتهي عندها بإعطاء صالحيات دستورية مطلقة لرئيس اجلمهورية وتطبيق النظام الفيدرايل،
لذا يدور جدل شديد بني األحزاب الرتكية ومجاهريها عن ماهية الدستور اجلديد وخشية املعارضة
أن تؤدي برتكيا إىل نظام استبدادي ،وحيث أن مشروع النظام الرئاسي الذي تقدم به الرئيس
اردوغان يضمن استقالليته كرئيس للجمهورية بغض النظر إن كان حزب العدالة والتنمية ميتلك
اغلبية يف جملس النواب أم ال .وتشمل صالحيات الرئيس يف مشروع النظام الرئاسي ،تعيني
قادة القوات املسلحة ومدراء األمن العام واملخابرات ،وتعيني رئيس احملكمة الدستورية والقضاة
واملدعني العامني ،وامتالك حق النقض للقرارات الصادرة من جملس النواب ،ورفض املوازنة العامة،
وتوقيع اتفاقيات دولية ،دون وجود رئيس للوزراء ،وهو نظام مشابه للنظام السياسي االمريكي.
وبذلك سترتكز مجيع السلطات يف يد الرئيس الذي سيهيمن على السلطات الثالث مع
أن السلطتني التشريعية والتنفيذية تفصالن يف انتخابات خمتلفة ولن يستطيع الرئيس حل جملس
النواب وبنفس الوقت ال يستطيع جملس النواب خلع الرئيس الذي سيسيطر على اجليش ضماناً
ضد أي حترك عسكري لالنقالب كما حصل مع رئيس الوزراء الرتكي عدنان مندريس(1950
 )-1960الذي انتهى بإعدامه يف عام  1961بتهمة تغيريه لنظام احلكم العلماين ،وكان مندريس
أجرى محلة تغيريات ضد النظام العلماين اليت منها أعادته لآلذان من الرتكية إىل العربية وأدخاله
الدروس الدينية إىل املدارس العامة وافتتاحه أول معهد ديين ومراكز لتعليم القرآن ومساحهُ للنساء
بارتداء احلجاب ،باملقابل عمل على ضم بالده إىل حلف مشايل األطلسي وجعل من تركيا خط
* باحث في مركز البيان للدراسات والتخطيط
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أمامي ضد السوفييت خالل احلرب الباردة وارسل قوات تركية إىل كوريا خالل احلرب الكورية
ووقف ضد احلركة القومية العربية يف عهد عبد الناصر وارتبط بعالقات وثيقة مع اسرائيل ،كل
ذلك مل يشفع له حيث ختلى عنه الغرب ،وهو قلق يراود االسالميني االتراك منذ توليهم للحكم
يف عام .2002
االحزاب الرتكية واالنتخابات االخرية
يف جملس النواب احلايل يف تركيا ،يقود الرئيس إردوغان  317نائباً من حزب العدالة
والتنمية من أصل  550نائباً ولكنه حيتاج إىل  330صوت (اي  13نائب اضايف) ليتمكن من
طرح الدستور اجلديد على االستفتاء الذي يغري النظام السياسي من نيايب إىل رئاسي ،والعدد
احلايل لنواب حزب العدالة والتنمية ال يكفي إلجراء استفتاء عام حول النظام الرئاسي (جيب
موافقة  367نائباً داخل جملس النواب لتغيري النظام من نيايب إىل رئاسي ،أو موافقة  330نائباً
لطرح مشروع النظام الرئاسي على الشعب من خالل االستفتاء العام) .إال أن احزاب املعارضة
الثالثة يف جملس النواب الرتكي (حزب الشعب اجلمهوري ،احلركة القومية ،حزب الشعوب
الدميقراطي الكردي) تعارض النظام الرئاسي رغم اصرار الرئيس اردوغان على اقامة النظام
الرئاسي حسبما قال كمال قلجدار أوغلو رئيس حزب الشعب اجلمهوري .وهو بذلك امام ثالثة
خيارات :إما احلصول على تأييد حزب معارض أو كسب نواب منشقني للحصول على الـ 13
صوت الالزم ،أو ..إجراء انتخابات نيابية جديدة.
تتحدث الصحافة الرتكية عن معارضة بني نواب العدالة والتنمية على النظام الرئاسي
وعدم اتفاق مجيع نواب احلزب احلاكم مع الرئيس على حتقيق النظام الرئاسي ،لذا فاردوغان
حيتاج إىل أكثر من  13نائب لتحقيق النصاب القانوين ،ومن ابرز قيادات العدالة املعارضني هو
الرئيس السابق عبداهلل غول الذي يقود محلة داخل احلزب لثين اردوغان عن مشروعه الرئاسي.
ووفقاً لبعض التقارير الصحفية الرتكية املقربة من رئيس اجلمهورية اليت تتحدث عن انتخابات
نيابية مبكرة جديدة يف الصيف ،خصوصاً ان حزيب املعارضة (الشعب اجلمهوري واحلركة القومية)
يعانيان من أزمات داخلية ،وإذا ما جنح الرئيس أردوغان يف احلصول على قرار من القضاء الرتكي
حبل احلزب الكردي (بعد اهتامه بالتعاون مع حزب العمال الكردستاين) ،فإن قيام انتخابات
مبكرة جديدة يف تركيا ضمن االوضاع االمنية السيئة يف املناطق الكردية جيعل من حصول حزب
العدالة والتنمية على  330مقعد امراً ممكناً ،غري أن السيد إردوغان يسعى للحصول على 367
مقعد لتجنب االستفتاء الرئاسي وتغيري النظام من نيايب إىل رئاسي حتت قبة جملس النواب.
أحد احزاب املعارضة اليت خارج جملس النواب (الن اصواته مل يتجاوز  % 0.2وحيتاج
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 %10من االصوات ليدخل اجمللس النيايب) وهو حزب الوطن ،أقام دعوى قضائية لدى
احملكمة العليا ضد حزب الشعوب الدميقراطي الكردي ( 59نائباً يف اخر انتخابات جرت يف
تشرين الثاين  )2015مطالباً حبله بتهمة التعاون مع حزب العمال الكردستاين املصنف ضمن
التنظيمات اإلرهابية داخل تركيا .يف الواقع ،إن املستفيد األكرب من حل احلزب الكردي هو
الرئيس أردوغان الن أصوات الكرد ستؤول إليه مما سريفع عدد نواب العدالة والتنمية إىل النسبة
الضرورية لالنتقال من النظام الربملاين إىل الرئاسي.
دأب الرئيس إردوغان على اهتام نواب احلزب الكردي بأهنم اجلناح السياسي حلزب
العمال الكردستاين مطالباً يف مناسبات عديدة مبحاكمتهم بتهمة اخليانة ودعم االرهاب ،ويف
مطلع شهر آذار اجلاري تقدم رئيس الوزراء الرتكي إىل جملس النواب الرتكي بطلب رفع احلصانة
عن القياديني اخلمسة الكبار حلزب الشعوب الدميقراطي متهيداً حملاكمتهم بتهمة االنتماء حلزب
العمال الكردستاين ،ويف مقدمتهم صالح الدين دمريتاش رئيس احلزب الكردي.
ميكن القول ومن خالل نتائج االنتخابات الرتكية االخرية اليت جرت مرتني يف عام
 ،2015إن صوت الناخب الكردي داخل تركيا ينقسم إىل قسمني :أغلبية مع حزب الشعوب
الدميقراطي الكردي واقلية مع حزب العدالة والتنمية .االغلبية الكردية تتبىن اهلوية الكردية
اليسارية القومية (هوية عبداهلل أوجالن) وترى يف أوجالن بطالً قومياً ،لذا قامت بالتصويت
حلزب الشعوب الدميقراطي الذي تربطه عالقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاين ،يف البداية
طالبوا باالستقالل عن تركيا ولكن تغريت املطالبات إىل اقامة حكم فيدرايل على النمط الكردي
العراقي.
هناك اقلية كردية من املتدينيني السنة ترى أن (الدين قبل القومية) لذا صوتت حلزب
العدالة والتنمية خصوصاً ان نواب العدالة يف تلك املناطق من الكرد االسالميني أو احملافظني،
هذه االقلية ترى أن حزب العدالة يسعى إلجناز تسوية سلمية كردية تركية وترى أن الرئيس
أردوغان يقف ضد الثقافة القومية الرتكية املعادية للكرد ،كذلك ضد الثقافة اليسارية املخالفة
للدين ،وينشر الثقافة االسالمية .وإذا ما أضفنا ان لدى هذه االقلية قناعة أن الرئيس أردوغان
هو الوحيد القادر على الوقوف أمام عنف ونزعات القوميني االتراك املعادين للكرد وألي مصاحلة
تركية كردية.
هذه االقلية تقدر بربع االصوات الكردية وهي انضمت يف معظمها يف حتدي للقوميني
االتراك بالتصويت حلزب الشعوب الكردي ليكون أول حزب كردي يدخل جملس النواب الرتكي
يف التاريخ وليحصل الكرد على  %13من االصوات ،لكن الرئيس إردوغان الذي كاد ان
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يسمح لرئيس الوزراء أمحد دواد أوغلو بتشكيل حكومة ائتالفية مع احلركة القومية ،تراجع وأعلن
عن انتخابات جديدة يف تشرين الثاين  2015بعد ستة أشهر من فشل االحزاب يف تشكيل
حكومة ائتالفية .وخالل هذه الفرتة وقعت مواجهات بني القوميني االتراك والكرد يف مناطق
متفرقة خصوصاً يف املناطق الكردية مما جعل من االقلية الكردية (املتدنية) اليت صوتت للشعوب
الدميقراطي أن تعود وتصوت للعدالة والتنمية يف تشرين الثاين ليخسر الشعوب الدميقراطي من
اصواته ما يقارب من مليون صوت ذهبت إىل العدالة والتنمية (من  80نائب إىل  59يف جولة
االعادة) ليحصل حزب العدالة على  60مقعداً إضافياً ،منها  20مقعد من اصوات الكرد و
 40من أصوات القوميني االتراك (من  80نائب إىل  40يف جولة االعادة).
جوهر احلركة القومية حالياً يقوم على عداء القضية الكردية ،وإذا ما أدركنا ذلك جند
ان الناخب القومي الرتكي ال يهمه إال من يواجه حركة االستقالل الكردية أو من يرفض أي
مصاحلة مع الكرد وتقدمي أي تنازالت هلم .لذا فإن الرئيس أردوغان توجه مبخاطبة الناخب
القومي قائالً له ’’إن عدم فوز حزب العدالة بأغلبية مرحية متكنه من تشكيل احلكومة ،سيضعف
من قوة املواجهة العسكرية ضد حزب العمال الكردستاين‘‘ وباملقابل فشل زعماء احلركة القومية
والشعب اجلمهوري يف تشكيل احلكومة بسبب عدم كفاية مقاعدهم النيابية ،إضافة للخالفات
العميقة والتارخيية بني القوميني واليساريني االتراك جعلت من نصف ناخيب القوميني يصوتون
لصاحل العدالة.
بعد االنتخابات االوىل يف متوز عام  2015اليت مل يتمكن فيها حزب العدالة والتنمية من
تشكيل احلكومة بشكل منفرد ،وجه رئيس حزب الشعب اجلمهوري اهتامات للرئيس اردوغان
إهتمه فيها بتأجيج النزاع الداخلي بني االتراك والكرد لكسب أصوات الناخبني القوميني االتراك.
وبالفعل أثرت املواجهات املسلحة بني الكرد والقوات االمنية الرتكية إىل رفع التوتر الداخلي يف
بعض احملافظات الرتكية خصوصاً بعد عمليات مسلحة نفذها حزب العمال والتنظيمات التابعة
له ادت ملقتل رجال أمن وعسكريني ،تزامنت معها هتديدات من كرد يف مشال سوريا ،وكانت كل
تلك يف مؤداها لصاحل حزب العدالة والتنمية ليصوت نصف الناخبيني القوميني االتراك لدعم
حكومة العدالة يف مواجهة املسلحني الكرد ،وعلى جانب اخر عاد املتدينون واحملافظون الكرد
ليصوتوا للعدالة والتنمية آملني يف عودة السالم واالستقرار إىل مناطقهم.
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عدد النواب يف جملس النواب الرتكي
االحزاب

انتخابات تشرين الثاين 2015

انتخابات متوز 2015

317

258

العدالة والتنمية

134

132

الشعب اجلمهوري

40

80

احلركة القومية

59

80

الشعوب الدميقراطي

أما حزب الشعب اجلمهوري اليساري ذو النزعة األتاتوركية فإن أغلب ناخبيه ممن يؤمنون
بالعقيدة اليسارية الرتكية االتاتوركية ويشمل معظم العلويني االتراك ،واذا كان القوميون االتراك
والكرد خسروا اصواتاً كثرية يف انتخابات االعادة فإن حزب الشعب اجلمهوري مل خيسر بل
إزدادت أصواته ،وجوهر ما يراه ناخبوا حزب الشعب أن االسالم السياسي هو أخطر بكثري
من النزعة االنفصالية الكردية لذا فهم ال يكنون العداء للكرد كما هو حال القوميني االتراك بل
تربطهم عالقات ’’مساملة‘‘ مع الكرد اليساريني ،ويف إعتقادهم ان على تركيا أن تعود للحقبة
اليسارية االتاتوركية حيث ال مكان لالسالم السياسي ،وان مستقبل تركيا مع اوربا وليس مع
الشرق االوسط أو البلدان االسالمية.
العلويون االتراك والرئيس إردوغان
يشكل العلويون يف تركيا نسبة غري قليلة من السكان وهم مؤيدون ملنهج كمال أتاتورك
العلماين املتشدد الذي فصل الدين عن السياسة بعد إلغائه للخالفة العثمانية ،وتشمل كلمة
علوي يف تركيا (الشيعي االثنا عشري ،والعلوي النصريي والبكتاشي) ،ومع ان العلويون يقدرون
أنفسهم مبا يقارب من  25مليوناً فيما تقدر أوساط شبه رمسية أهنم يقاربون من الستة أو السبعة
مليون نسمه ،لكن االحتاد األورويب ومؤسسات أمريكية تقدر عدد العلويون بأهنم يشكلون ما
بني ( )20 - 15مليون أي تقريباً ربع سكان تركيا موزعني بني االتراك والكرد والعرب ،يشكل
األتراك ثلثي العلويني يف تركيا يليهم الكرد مث العرب ،وقد تعرض العلويون لالضطهاد لعدة قرون
وللمالحقة الدينية والسياسية خالل حكم الدولة العثمانية بعد ان مت ’’تكفريهم‘‘ واهتامهم
مبساندة الدولة الصفوية يف ايران.
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وبعد اعالن كمال أتاتورك عام  1923اهناء اخلالفة العثمانية واعتماد النظام العلماين
حلكم الدولة الرتكية ،كان العلويون األتراك من اوائل املرحبني ،لكن القوميني االتراك الذين
حكموا تركيا مل يعرتفوا أيضا باهلوية العلوية وحصروا التعاليم اإلسالمية باملذهب احلنفي ،ويف
عقود الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي تزايد الصراع على اهلوية بني العلويني والقوميني
فلجأ العلويون إىل الفكر املاركسي وتبىن الكثري منهم الفكر اليساري يف مواجهة الفكر القومي
اليميين من جهه والتوجه اإلسالمي السياسي آنذاك من جهه اخرى ،وكان الصراع دموياً
بني األحزاب اليسارية والقومية وعلى اثرها قام اجليش بانقالب عسكري عام  1980معادياً
لليساريني املقربني من االحتاد السوفييت.
ويشكوا العلويون حالياً من هتميشهم وعدم االعرتاف هبم كأقلية مسلمة خصوصاً وان
الدولة العثمانية مل تكن تعرتف هبم كمسلمني ،لذا فليس هلم ممثل يف رئاسة الشؤون الدينية وال
تعرتف الدولة الرتكية مبرجعياهتم الدينية وجيرب أطفاهلم يف املدارس على دراسة املذهب احلنفي
يف مناهج مادة الدين ،ويشكون ايضا يف قيام حزب العدالة والتنمية باستبعادهم عن املناصب
املهمة يف اجليش واألمن العام.
بعد ترأس السيد إردوغان للحكومة الرتكية منذ عام  2002أعلن عن تبىن سياسة امساها
بـ” االنفتاح العلوي‘‘ ألهناء حالة التوتر االجتماعي بني االتراك السنة واالتراك العلويني ولتوحيد
تركيا اجتماعيا ،اضافة إىل رغبة السيد إردوغان بضم تركيا إىل االحتاد األورويب اليت تطلب من
تركيا احرتام حقوق األقليات الدينية والقومية .لكن هذا ’’االنفتاح العلوي‘‘ مل يقدم حلوالً
جذرية كاالعرتاف بالعلويني كمسلمني أو متثيلهم يف الشؤون الدينية ،وال يوجد تشريع قانوين
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يسمح بوجود بيوت العبادة العلوية ومساواهتا بدور العبادة اإلسالمية واملسيحية واليهودية .هذا
االصرار من قبل االتراك العلويني لالعرتاف هبم كمسلمني غايته احلصول على مكاسب سياسية
واجتماعية وسط تنامي التيار السلفي املتشدد داخل تركيا.
ومع قيام احلرب االهلية السورية ووقوف الرئيس اردوغان علناً ضد الرئيس بشار االسد
واهتامه بانه ’’علوي‘‘ دكتاتور ،شعر العلويون يف تركيا بأهنم مستهدفون خصوصاً ان السياسة
اخلارجية الرتكية صارت ذات بعد طائفي تدعم احزاب سنية سورية ضد الرئيس بشار األسد
الذي ينتمي للطائفة العلوية ،ويف خضم ذلك أعلن الرئيس اردوغان عن تسمية اجلسر الثالث
على البوسفور بني شقي اسطنبول اسم السلطان “ياووز سليم” املعروف تارخيياً بارتكابه ملذابح
ضد العلويني قبل  500عام خالل حرب العثمانيني مع الصفويني.
العالقة بني العلويني واردوغان تقوم على الالثقة التامة ،فالرئيس اردوغان استخدم
مصطلح ’’علويون بال علي‘‘ أي اهنم ال ميتون بأي صلة لالمام علي بن أيب طالب ،واهتمهم
اردوغان بأهنم جمرد العوبة يف خمطط خارجي منذ مائة عام ضد تركيا ،فيما رد عليه النائب
العلوي حسني آيغون قائال ’’اردوغان معاوية عصرنا‘‘ ،اما صحيفة مجهورييت الرتكية اليسارية
فقالت ان اردوغان حيارب من اجل احياء دولة عثمانية صارت من التاريخ ،هذا االهتام باستثمار
الطائفية السياسية من قبل الرئيس اردوغان مل يكن فقط من قبل العلويني بل جاء أيضاً من
قبل القوميني االتراك ،إذ قال دولت هبتشلي زعيم احلركة القومية ان ’’أردوغان خلق أرضية توتر
وصراع واستقطاب طائفي وعرقي‘‘.
ويصوت معظم العلويني يف تركيا اىل حزب الشعب اجلمهوري أكرب احزاب املعارضة
الرتكية الذي رئيسه كمال قلجدار أوغلو نفسه علوي املذهب ،لذا نرى ان حزب الشعب
اجلمهوري يتخذ مواقف معارضة الردوغان وداود اوغلو جتاه االزمة السورية فيما يعلن بعضهم
تأييده املطلق للرئيس السوري بشار االسد .من جهه اخرى ينتمي معظم السنة االتراك إىل حزب
العدالة والتنمية لتزداد حالة التصادم االجتماعي الطائفي بني الفريقني.
ووصل االمر بالرئيس إردوغان انه قال ذات مرة وهو خياطب رئيس حزب الشعب
اجلمهوري اكرب أحزاب املعارضة يف جملس النواب قائالً ’’انت علوي ،ملاذا ال تعلن للناس
عقيدتك‘‘ ،وتلك املرة األوىل اليت يتحدث فيها رئيس دولة يف تركيا عن الطائفية منذ سقوط
الدولة العثمانية .ويف احداث تسريب املكاملات اهلاتفية الردوغان اليت نشرها اتباع املعارض فتح
اهلل غولن ،وصف اردوغان قاضي يف احملكمة العليا بصورة غاضبة أنه ’’علوي‘‘ النه رفض ادانه
صاحب مؤسسة دوغان اإلعالمية اليت نشرت اراء معارضة لسياسة العدالة والتنمية .ومل يقتصر
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العلوية تابعة لإلسالم
االمر على اردوغان ،بل ان اميرله ايسلر نائب رئيس الوزراء قال ’’ ال نعترب َ
ودور عبادهتم ليست دور عبادة واذا كانوا مسلمني فعليهم الذهاب إىل املساجد‘‘ .ورد عليه
زعماء العلويني الذين اعتربوا ذلك حماولة لتغري عقيدهتم إىل مذهب السنة.
الباحث الرتكي فايق بولوت رأى ان هناك سببني لسياسة اردوغان جتاه العلويني ،االول
ما تعلمه اردوغان وبقية قادة العدالة والتنمية عن العلوية من ادبيات االخوان املسلمني خصوصاً
واهنم تتلمذوا يف حزب الرفاه االسالمي ،وهم بذلك حياولون تغري القناعات الدينية للعلويني
وجذهبم حنو مذهب احلنفية السباب سياسية حبتة وامهها جتريد حزب الشعب اجلمهوري الذي
يستند بشكل اساسي على اجلماهري العلوية يف االنتخابات .اضافة ملا سبق ،فان اللعب
بالطائفية السياسية جيذب املتطرفني اكثر داخل مجاهري العدالة والتنمية خصوصاً عندما يتحدث
الرئيس اردوغان وكأنه زعيم طائفة وليس كرئيس دولة.
هذا الصراع الطائفي السياسي اظهر من خالل مسح اجراه مركز دراسات تركي ارقاماً
مقلقة عن تنامي الطائفية بني االتراك ،فقد نشر مركز السياسة العامة واالسرتاتيجية يف انقرة
حتت عنوان ’’مسح االجتاهات االجتماعية يف تركيا‘‘ بتاريخ  12-1-2016مسحاً مت أجراءه
على  1500شخص من خمتلف أحناء تركيا خالل تشرين الثاين  ،2015جاء فيه أن  ٪ 9.3من
املشاركني قالوا إن داعش ليست تنظيماً إرهابياً بينما قال  ٪ 4.5إهنم يؤيدوهنا ،وقال  21٪إن
التنظيم ميثل اإلسالم بينما قال  ٪ 8.9إهنم يرون التنظيم كدولة.
لذا ميكن القول ،ان الرئيس إردوغان يرى انه يسري خبطى واثقة لتغيري النظام السياسي
الرتكي من برملاين إىل رئاسي عرب بوابتني مها تأجيج النزاع القومي الرتكي الكردي وإثارة اخلالف
الطائفي السين العلوي ،وهو بذلك سيضمن اصوات مجاهري حزب العدالة والتنمية مضافاً إليها
معظم اصوات القوميني وبعض اصوات الكرد االسالميني مع تشتيت اصوات الكرد القوميني
واليساريني ،وإن بقى حزب الشعب اجلمهوري حمافظاً على نسبته مبجلس النواب … وما ال
يراه إردوغان ان ازدياد نسب التطرف القومي والطائفي يف اجملتمع الرتكي يهدد السلم االجتماعي
الرتكي الكردي والسين العلوي ،حيث بنت هذه السياسات عزلة اجتماعية قومية بني الرتك
والكرد وعزلة طائفية بني السنة والعلويني ومع استمرار التوتر الطائفي والقومي فإن كل ما بناه
الرئيس إردوغان من عام  2002يتعرض للخطر ،وهو ما دعا الرئيس السابق عبداهلل غول إىل
التحذير من ان مستقبل تركيا يف خطر.

28

مقاالت

مؤسسات المجتمع المدني ودورها في العملية التعليمية
د .عبدالكريم حسين الفيصل *

2016 / 4 / 3

املقدمة
إ ّن اجملتمع العراقي ال يستطيع أن يقف بعيدا عن دائرة التأثّر مبا يدور حوله من تقدم يف
بالوعي التام ملتغريات
اجملاالت كافة ،ومن مث ال يستطيع أن حيافظ على وجوده قوياً وفاعل إال
ّ
احلاضر ،واالستعداد لكل ما هو قادم استعدادا واعيا مدروسا معتمدا على الركيزة األساسية،
وهي بناء واعداد اإلنسان العراقي على وفق معطيات التطور العلمي والتكنولوجي املتسارعة ،
واليت على أساسها تتحدد احتياجات جمتمعنا وصفات وخصائص الفرد الذي ستتوىل مؤسساتنا
الرتبوية والتعليمية إعداده ليؤدي املتوقع منه.
وقد تكون مؤسسات وزاريت الرتبية والتعليم العايل مها امللجأ الوحيد واالساسي يف الوقت
احلاضر الذي نلجأ إليه يف إعداد أفراد مهيئني ملواجهة املستقبل بكل حتدياته وغموضه املستمر
بسبب التغريات الكبرية اليت يشهدها العامل من تطورات علميه وتكنولوجية سريعة يف خمتلف
قطاعات احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والصناعية  ،وكل ذلك ألقى أعباء مجة على
دور املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف إعداد هؤالء االفراد القادرين على التكيّف ،ومواجهة
متطلبات التغري السريع وعلى فهم التكنولوجيا وصناعاهتا والتعامل معها بنجاح يف عصر
االنفجار املعريف وعصر سهولة احلصول على املعلومات اليت ال ميكن مالحقتها واستيعاهبا يف
ظل النظم التعليمية احلالية.
واملشكلة هي إن التسارع الكبري يف جوانب املعرفة وتولد علوم ومعارف جديدة أدت
يف بعض األحيان إىل تالشي الفرتات الزمنية بني نشوء النتائج العلمية وتطبيقاهتا ،كل ذلك
أسفر عن معدالت سريعة من التغريات أصابت كل مفاصل احلياة  ،مما يتطلب إعداد أشخاص
يستوعبون ما حيدث من تغريات ،وأكثر من ذلك ،واملشاركة يف صنعها وتوجيهها.
* باحث في العلوم التربوية
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واقع الرتبية والتعليم العايل
إن األسلوب التقليدي يف التعليم الذي يتبع يف مدارسنا هو التلقني والتحفيظ ألجل
هدف واضح وحمدد وهو اجتياز االختبارات املدرسية بنجاح ،والذي مل يعد قادرا على إعداد
افراد قادرين على مواكبة كل هذه التغريات ،يف حني أ ّن املطلوب هو إعداد افراد قادرين على
إحداث التغريات املنشودة وضبطها ،كما مل يعد أسلوبا فعاال يف فهم واستيعاب املادة التعليمية
فعال أيضا يف التكيّف مع التغري املتسارع يف
من أجل تطبيقها يف جماالت احلياة املختلفة ،وغري ّ
مستجدات العلوم والتكنولوجيا ويف وضع حلول ملشكالت املستقبل الغامض.
لذلك أيا كانت أمناط التعلم واملهارات اليت يكتسبها الطلبة يف مؤسسات التعليم
واالساليب والطرائق املعهودة ،ستصبح غري مالئمة لتنمية قدراهتم على التكيّف مع الثورة العلمية
والتكنولوجية وأمناط االعمال والنتائج واملتغريات اليت تتبعها.
وقد اختزلت وظيفة الرتبية ودور املدرسة على تدريب ذاكرة التلميذ من خالل التلقني
واحلفظ واالسرتجاع ،األمر الذي أدى إىل قمع روح االبتكار واإلبداع لدى املتعلمني وحىت
املعلمني و وأد اهتماماهتم ،حىت وصل احلال اىل حتميل املسؤولية ألولياء األمور تارة ،أو لكل
جديد يقتحم حياتنا تارة أخرى ،واصبحنا ال نستطيع أن حندد الكيفية اليت نتعامل هبا مع املعرفة
مبفهومها الواسع بشكل دقيق.
فأصبحت املعلومات واملعارف اليت نقدمها يف منزلة عُليا ،ونتج عن ذلك ما يسمى
بالتعلم البنكي ،أي التعليم الذي يقوم على أساس تلقني املعلومات وحفظها واسرتجاعها واغفال
منوها بدل االرتقاء هبا ،ونتج عن ذلك انسالخ املدرسة
االمكانات اليت ميتلكها الطالب ،وتعطيل ّ
عن واقعها حيث زادت اهلوة بني ما يتعلمه الطلب داخل املدرسة وما خيربوهنم وما يستقوه من
قضايا وتطورات دخلت اجملتمع  ،فأصبح تفكري املتعلم اسري ملاض سحيق ولعامل دراسي ال وجود
له يف اللحظة اليت يعيشها الطلبه ،قياسا ملا يتعلموه من املنهاج اخلفي وغري املعلن عرب وسائل
التواصل االجتماعي املختلفة اليت فرضت نفسها على اجلميع.
فقد ترتب يف عصر االنفجار املعريف وسرعة تدفق املعلومات على تزايد احلاجة إىل استخدام
املعلومات وارشفتها وتنظيمها واختزاهنا واسرتدادها وتوصيلها الكرتونيا وبسرعة متناهية .ولكن
هذا األمر قد أدى إىل تغيري مضمون املعارف وتقادمها وظهور معارف جديدة أدت إىل استغناء
اإلنسان عن حاجته إىل ختزين واسرتجاع املعلومات عقليا ،بل إىل زيادة حاجته إىل تنمية قدارته
العقلية اليت متكنه من التجديد واالبتكار واالكتشاف ،واألهم هو كيفية توظيف الكم اهلائل من
املعلومات املتوفرة لديه يف التطبيقات العلمية والعملية.
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كما إ ّن املمارسات الرتبوية احلالية يف العامل املتحضر مل تعد أسرية للتفكري املثايل أو
لالجتهادات الفردية جملموعة من األفراد الذين مكنتهم السلطة اإلدارية لتويل زمام األمور ،ألن
العلوم الرتبوية قد حققت تقدما ملحوظا بسبب التطور والتقدم التكنولوجي الذي انعكست
تأثرياهتا على جمال الرتبية فكرا وممارسة ،ومما يؤكد ذلك ظهور اجتاهات حديثة يف جمال النظم
الرتبوية تبني أن الرتبية نظام مفتوح يرتبط عضويا باجملتمع ويؤكد على تبعيتها لكل ما حيصل فيه
من تطور.
إن بقاء العملية التعليمية أسرية الكتب املدرسية ال يولد إالّ جيل من أنصاف او ارباع
املتعلمني قمعت لديهم طاقات اإلبداع ،ومن أجل ذلك سعت كثري من اجملتمعات والعديد من
دول العامل الثالث إىل مراجعة أنظمتها التعليمية والرتبوية مراجعة شاملة وجذرية هبدف إعداد
مواطنيها وجمتمعاهتا للقرن احلايل واملستقبلي .فأين حنن من ذلك؟
النقطة األساسية هي أ ّن العراق يفتقد وحلد اآلن إىل املؤسسات واملراكز البحثية يف الكثري
من التخصصات بشكل عام ويف جمال الرتبية والتعليم بشكل خاص ،وبالرغم من أن وازريت
الرتبية والتعليم العايل اختذت خطوات جادة يف تطوير مستوى التعليم وجودته ،اال اهنا انشغلت
بإجياد احللول للكم اهلائل من املشكالت اليت ورثتها من النظام السابق يف هذا اخلصوص.
التوجهات املطلوبة
لغرض حتديد ما هو املطلوب يف املرحلة القادمة يف جمال الرتبية والتعليم ،لنستشرف ما
سيتميز به مستقبل العراق القادم كي تتوضح األمور أكثر ،واليت ميكن أن نلخصها يف النقاط
اآلتية– :
 )1سيعتمد املستقبل القادم على البحث العلمي التكنولوجي فائق التقدم مما يتيح التجديد
واإلبداع بشكل سريع وخصوصا يف اجملال الصناعي واالقتصادي واالتصاالت وغريها من
القطاعات األخرى ،وكذلك ستتأثر البىن االجتماعية والثقافية مبا سيحدث بشكل أكرب مما
تأثرت به يف املرحلة احلالية.
 )2سيتم االعتماد على نظام اتصال الكرتوين وتدخل تكنولوجيا االتصاالت املعاصرة يف كل
مفاصل احلياة ومنها التعليم (مثل التعلم عن بُعد والتعليم اإللكرتوين والتعليم املربمج وغريه)

 )3سيتجه اجملتمع حنو التعددية وارتفاع مستوى ال مركزية اختاذ القرار.

 )4سيسعى اجملتمع حنو مصادر الطاقة املتجددة واجياد بدائل جديدة للمواد الطبيعية املهددة
بالنفاد.
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ومن هنا صار على املؤسسات الرتبوية والتعليمية أن تتوجه إىل تفضيل احتياجات
املستقبل املتوقعة على غريها من األمور احلالية ،والتخطيط آلليات جديدة تساعد على حتقيق
تلك االحتياجات ولذا أصبح من الضروري إعادة النظر يف بنية التعليم وتنظيمه ومن جوانب
متعددة (املعارف ،األهداف ،طرائق التدريس ،تكنولوجيا التعليم ،التقومي ،باإلضافة اىل املهم
منها وهو اعداد املعلم واملدرس).
ومن هنا جيب ان نلتمس احللول السريعة واملمكنة ولنضع بدءاً على عاتق كليات الرتبية
والرتبية األساسية اجلزء األكرب من املسؤولية من خالل توليهم مسؤولية اعداد مدرسني ومعلمني
يؤمنون ويسعون إىل حتقيق املالمح املطلوبة يف اجليل القادم واليت ميكن تلخيص ميزاهتا او مالحمها
مبا يأيت:
أ .العقلية املبدعة:
إ ّن جمتمع املعلوماتية القادم يتطلب عقلية قادرة على التعامل مع الكم اهلائل من املعلومات
وتوظيفها وابتكار احللول والبدائل العلمية ملا يصادفها من مشكالت.
وعلى املستوى الفردي فأن تنمية اإلبداع تعترب مطلبا هاما جدا يتميز به الفرد للتنافس
على أي فرصة عمل يثبت أنه قادر على أداء عمله بأسلوب غري تقليدي مييزه عن غريه ،فهي
غاية مستهدفة للرتبية والتعليم ومؤسساهتا بشكل عام.
ب -الشخصية املنتجة :
وهي تلك الشخصية اليت توظف قدراهتا وامكاناهتا إلجناز أعمال ذات قيمة على املستويني
الشخصي واالجتماعي وهذه السمة أصبحت ضرورة ال ترفا لتطوير اجملتمع ولتعزيز املستقبل.
ج_ الثقافة وقيم األخالق :
وهي مسة ارتبطت بالتحوالت اجلديدة وتأثرت هبا ،مما يتطلب إعداد األفراد القادرين على
التعرف على الثقافات األخرى كمقدمة لنقدها ومن مث إمكانية اختاذ موقف متوازن منها ،ومن
ّ
مسألة األصالة وما حيدث من تغريات وحتوالت حىت تشعبت الثقافات وتسارع إنتاجها وتنوعت
قنواهتا وأثرت بشكل كبري يف تكوين ثقافة اإلنسان املعاصر .وعليه فاجليل القادم البد أن يكون
مشبعاً بالقيم واملثل العليا املستلهمة من القران الكرمي والسرية النبوية ومن منابع العلم والفكر
الرفيع ،وان التأكيد على األساس األخالقي للشخصية القادمة يأيت بعد تراجع عدد من القيم
األصيلة يف حياتنا املعاصرة كقيمة العمل ،الوقت ،النزاهة ،املشاركة ،التكافل والرتاحم وغريها
.حيث أضحى استعادة هذه القيم مطلبا ضروريا وحامسا ملعلم املستقبل.
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د -القدرة على التعلم الذايت:
النمو السريع يف شىت اجملاالت املعرفية إىل عدم جدوى بعض املعارف لفرتة طويلة،
أدى ّ
بعبارة أخرى مل تعد املعارف وما يصاحبها من املهارات اليت يتعلمها الطلبة قابلة لالستخدام
والتطبيق لفرتة طويلة يف املستقبل ،كما إ ّن الفرتة الزمنية اليت يقضيها الطالب يف التعليم (مهما
طالت) غري كافية لكي يتعلم خالهلا كل املعارف واملهارات املطلوبة ألهنا تتطور باستمرار ومبعدل
أسرع من املعدل الذي تسري به عمليات تطوير النظم الرتبوية (حىت عندما يكون هناك تطوير).
أي أن الفرد حباجة إىل حتديث رصيده من املعلومات واملهارات وغريها بشكل مستمر،
وهذا يتطلب أن تتحول عمليات التعليم إىل الرتكيز على أساليب ومهارات احلصول على املعرفة
من مصادرها املتنوعة وكيفية توظيفها واالستفادة منها لتطوير عملية تعلمه الذايت.
هـ – عوملة التعليم:
يتلخص مفهوم العوملة يف انه نتيجة التقدم املستمر يف تكنولوجيا التواصل مل يعد للبعد
اجلغرايف تأثريا يف عزل الدول عن بعضها البعض ،وأصبح العامل كوحدة صغرية متشابكة األطراف
حىت أصبح للمشكالت مسة العاملية ،وأ ّن التغيري يف بيئة اإلنسان التعليمية من احمللية إىل العاملية
بات واضحا يف ظل هذا املفهوم ،وظهر ذلك جليا فيما يلي-:
أ .االختبارات الدولية للعلوم والرياضيات والتخصصات الطبية…… (مل يشارك فيها
العراق حلد اآلن).
ب .التسلسل أو التصنيف الدويل ملستوى التعليم وجودته ملختلف املؤسسات التعليمية.
ج.االختبارات املعيارية لبعض املهارات العلمية مثل ()TOEFL,IELTS,GMAT,GRE
وغريها.
فهل مت اعداد طلبتنا ليكونوا مبستوى مفهوم عاملية التعليم ؟
اجلهات املعنية يف حتسني العملية التعليمية
وبناء على ما تقدم من عرض ملالمح ومسات جيل املستقبل القادم ،فهل ميكن لكليات
الرتبية والرتبية األساسية أن تصل مبخرجاهتا للقيام هبذا الدور احليوي؟ وهل هي املعنية باملوضوع
أم توجد جهات أخرى تساهم يف هذه املهمة؟
مر هبا العراق أثرت بشكل كبري على مجيع مفاصل
إ ّن اجلميع يدرك بأ ّن الظروف اليت ّ
احلياة ومنها العملية التعليمية ،وبالرغم من اجلهود اليت بذلتها وزارة التعليم العايل واآلليات اليت
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استخدمتها يف تطوير ورفع مستوى أداء اهليئات التدريسية لديها ،وكل ما بُذل من جهود فردية
يف هذا اجملال  ،إالّ أ ّن ذلك مل يؤثر بشكل ملموس يف قطاع التعليم العايل ،بسبب عدم تركيز
تلك اجلهود يف ختصص معني وتشتته يف اختصاصات خمتلفة ،كذلك بسبب عدم اجراء تقييم
حقيقي للتدريسيني بعد تدريبهم وعدم إيالء عملية التدريب أي امهية  ،ناهيك عن شحة املوارد
املالية املخصصة لكل هذه األنشطة .لقد أثر ذلك بشكل كبري على أدائهم وأصبحنا بأمس
احلاجة إىل الرتكيز على تطوير أداء مجيع التدريسيني عموما ،وتدريسي كليات الرتبية والرتبية
فعال يف حتسني خمرجات تلك الكليات وبالتايل
األساسية على وجه اخلصوص ملا هلم من دور ّ
سيؤدي حتسني مدخالت قطاع التعليم العايل.
لذا بات من الضروري أن تتخذ بعض اإلجراءات الضرورية اليت من شأهنا تسريع عملية
النهوض بواقع الرتبية والتعليم يف العراق ،وهي اجراءات اتبعتها مجيع الدول اليت حصلت على
املراتب العليا يف التصنيفات العاملية ملستوى التعليم وجودته مثل سنغافورة وكوريا اجلنوبية وكندا
وغريها أمهها ،رمبا يتناسب واإلمكانات احلالية يف العراق االيت:
اوالً :

يتطلب اعداد قادة تدريب متميّزين يف أساليب التدريس املالئمة ،وهلم االستعداد والقابلية
للتعلم املستمر ،لتحقيق األهداف واملالمح اليت ذكرت أنفا واكساهبم مهاارت وقدرات تتناسب
والرؤية املنشودة .ميكن اعداد مثل هذه الكوادر من خالل االستفادة من طلبة البعثات احلالية
والذين خترجوا يف التخصصات الرتبوية أو استقطاب املختصني من الكفاءات العراقية يف اخلارج
للمشاركة يف تدريب وتطوير التدريسيني يف مراكز التدريب ذات الرؤية اجلديدة ،أو ارسال
جمموعة من املتفوقني من املتخرجني من محلة الدكتوراه اىل خارج العراق ليحصلوا على شهادات
مهنية ( )Professional Degreeيف فرتة ال تتجاوز ( )12 - 6شهراً بعد االتفاق والتعاقد
مع مراكز متخصصة أو جامعات مرموقة لغرض تأهيلهم للعمل يف مراكز التدريب والتطوير
املشار اليها .وهذه املراكز هي اليت ستتوىل التدريب والتطوير وستكون حلقة الوصل مع العامل
لتقدمي كل جديد ومتطور يف جمال العلوم الرتبوية باستمرار ،وميكن أن تؤسس يف كل حمافظة أو
ان تتشارك كل ثالث حمافظات متقاربة مبركز واحداً وتدعمه يف الوقت احلاضر ،والذي يتطلب
قرارا على مستوى احلكومات احمللية.
ثانياً:
ضرورة وجود مؤسسات جمتمع مدين تشارك يف صناعة وتوجيه السياسة العامة والرتبوية،
وتؤدي دوراً رئيساً ومكمالً يف هذا اجملال ،ألن التنمية والتطوير ال يأتيا بالصدفة ،بل حتتاج
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اىل من يكون وراءها ليديرها وحيركها باستمرار ،والبد من وجود هذه املؤسسات املختصة اليت
التطوعي وتكون
تتصف باملسؤولية العامة حنو البلد ،وتساهم يف تعميق ثقافة االستقامة والعمل ّ
مسؤولة عن ابراز بناة اجملتمع احلقيقيني والتعريف هبم ،وكذلك ابراز النجاحات اليت حتصل
بالعراق باستمرار ،ومن أجل حتفيز اجلهود املبذولة وحث وتشجيع اآلخرين باجتاه املشاركة يف
هذا النوع من النشاط التنموي .
ففي جمال الرتبية والتعليم حنن بأمس احلاجة إىل مؤسسة مستقلة تساهم وتتكامل مع
املؤسسات احلكومية واجلهات املعنية بالتعليم وتؤدي دورا يف الدعم واملساندة ،من اجل املسامهة
يف مسرية التنمية هلذا القطاع احليوي ،ومبعىن أدق هو القيام بإجراءات التقييم والتقومي املستمرين
من أجل منافسة احلكومة على ثقة الناس ورضاهم ،وحتديدا تتوىل ما يأيت:
أ .اختيار املعايري احملددة والالزمة الستدامة تطوير قطاع الرتبية والتعليم وجودته ،واعتمادها يف
منح االعتمادية ملؤسسات هذا القطاع.
ب .نشر الوعي املتعلق مبعايري جودة مؤسسات الرتبية والتعليم العايل بني أفراد اجملتمع من أجل
محايتهم من االستغالل وتدين مستوى خمرجاهتا.
ج .السعي باستمرار لتحديث قواعد البيانات عن قطاع الرتبية والتعليم ومقارنتها مع املعايري
الدولية.
د .اجراء املسوحات واستطالعات الرأي املتعلقة مبجال الرتبية والتعليم واملسامهة يف متويلها ونشر
نتائجها بشفافية عالية.
ه .نشر ثقافة تأسيس اكادمييات متخصصة بدال من مدارس التعليم العام أو الكليات األهلية.
و .تأسيس مراكز مؤهلة ومتطورة للقيام بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مستوى جودة التعليم،
مع االستمرار يف حتديث تلك الربامج وفقا للحاجة وما يستحدث يف نفس اجلانب.
ز .بعد أن تكسب هذه املؤسسات ثقة اجملتمع هبا ،ممكن ان تعتمد لتتوىل مسؤولية منح الرخص
املهنية ملمارسة مهنة التعليم وفقا لشروط حمددة ورصينة وعلمية ،ولنأخذ هنج الكثري من دول
العامل يف متهني التعليم كو ّن هذه املهنة أصبحت مهنة بال اسوار يرتادها من يرغب أو من أضطر
إليها ،فل توجد شروط ملمارسة هذه املهنة شرط املؤهل اجلامعي ،وهذه احلالة تعترب أحد اسباب
تدين املؤسسات التعليمية.
تصب يف صميم العملية التعليمية ومشتق من معطيات عامل
مبسطة
ٌ
ما ق ّدم هو رؤية ّ
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اليوم ،وان تقدير مدى االستفادة منه مرتوك ملن حيمل مسؤولية هذا اهلم الكبري يف العراق
اجلديد ،ولذا جيب ان يأخذوا منه ما ينفع أو يساهم يف حتريك أي جانب من الوضع التعليمي
احلايل يف العراق ،من أجل بناء انسان يؤمن باملنهج العلمي سبيال وبالعمل الصاحل طريقا وباحلرية
اإلنسانية منهجا وباألخالق السامية هدفاً ،واالّ فال عاذر.
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االزمة الداخلية في حزب العدالة والتنمية التركي
أحمد حسن علي *

2016 / 2 / 8

تتجه األزمة داخل حزب العدالة والتنمية إىل مزيد من التفاقم بعد اقصاء القيادات املؤسسة
للحزب اليت سامهت بشكل كبري يف حتويل تركيا إىل مثال لالزدهار االقتصادي ،وبعد إصرار الرئيس
رجب طيب اردوغ��ان على اعتماد النظام الرئاسي وحصر كافة الصالحيات التنفيذية بيده ،تلك
االزم��ة قد تقسم اعضاء حزب العدالة والتنمية إىل اكثر من حزب يف ظل حتديات كبرية تواجهها
تركيا تتمثل يف عودة احلرب مع حزب العمال الكردستاين وتنامي قوة املتطرفني اإلسالميني والقوميني،
وغضب االحتاد األورويب من سياسات فتح األبواب الرتكية ملرور الالجئني.
نشأة حزب العدالة والتنمية
بعد إغ�لاق ح��زب الفضيلة قضائياً يف آب ( 2001ح��زب السياسي االسالمي الرتكي جنم
ال��دي��ن أرب��ك��ان) ان��ق��س��م اع��ض��اؤه إىل ق��س��م�ين ،ال��ق��ي��ادي��ون ال��ك��ب��ار اس��س��وا ح��زب��اً ج��دي��داً ه��و (ح��زب
ال��س��ع��ادة) امل��وج��ود حالياً لكنه خ��ارج جملس ال��ن��واب (حصل على اق��ل م��ن  % 1م��ن االص���وات يف
اخ��ر انتخابات وحيتاج إىل  % 10من اص��وات الناخبني لدخول اجمللس) فيما توجه املنشقون إىل
تأسيس ح��زب آخ��ر ه��و (ال��ع��دال��ة والتنمية) بعد يومني م��ن اغ�لاق ح��زب الفضيلة وأب��رزه��م (رج��ب
طيب إردوغ��ان ،عبداهلل غول ،بولنت أرنتش ومليح كوكجيك) ليكونوا قادة التيار األول املؤسس،
بعد خالفات شديدة بينهم وبني أربكان خصوصاً بعد إرغام اجليش الرتكي لألخري على االستقالة
والتنحي وهتديده باالنقالب العسكري والسجن جلميع قيادات احلزب ،هؤالء املنشقون اهتموا أربكان
والقيادات الكبرية باالستبداد وسوء االدارة والفشل يف التعامل مع الدولة الرتكية العلمانية .والتحق
باحلزب جمموعة من التكنوقراط ويف مقدمتهم علي باباجان (وهو من املؤسسني للحزب) الذي لعب
دوراً أساسياً يف بناء السياسة االقتصادية واملالية حلكومة حزب العدالة والتنمية.
ويف نفس سنة التأسيس أنضم إىل حزب العدالة والتنمية تيار منشق عن حزب الوطن األم
*باحث في مركز البيان للدراسات والتخطيط
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(أسسه الرئيس توركوت أوزال يف  ،1983وهو حزب مييين ليربايل توىل رئاسة احلكومة من 1983
إىل  1991وض��م أع��ض��اء م��ن اليمني وال��ي��س��ار وان��دم��ج يف احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي ع��ام  .)2009ومن

أب��رز االعضاء املنشقني عن الوطن األم (مجيل جيجك وعبدالقادر أكسو) وانشق اعضاء ب��ارزون
عن حزب الطريق القومي (ح��زب مييين ليربايل أيضا ،وهو حزب الرئيس سليمان دمي�يرل ،تأسس يف
1983وضم من اليمني واليسار) ليلتحقوا بالعدالة والتنمية مثل (حسني جيليك وكوكسال توبتان).
وأنضم إىل احلزب تيار اسالمي موايل حلركة فتح اهلل غولن اليت ال تشرتك يف احلياة السياسية ولكن
لديها الكثري من املؤيدين واملناصرين داخ��ل مؤسسات الدولة الرتكية وك��ان هلم دور كبري يف اجناح
ح��زب العدالة والتنمية ،وفيما بعد التحق تيار اسالمي ص��ويف يتبع احلركة النقشبندية ،وبعد جناح
احلزب يف احلكم انضم الكثريون من التكنوقراط واملوظفني الكبار بالدولة .لذا فإن احلزب يتشكل
من جمموعة تيارات إسالمية وليربالية تكاتفت مع بعضها البعض وجنحت يف أول انتخابات دخلتها
يف تشرين الثاين  2002وشكلت احلكومة منفردة منذ ذلك الوقت.
مع انتهاء الدورة الرئاسية لعبداهلل غول يف  2014وتويل اردوغان للرئاسة ،بدأ واضحاً انقسام
حزب العدالة والتنمية إىل قسمني بعد سيطرة التيار املوايل ألردوغان على مؤسسات احلكومة وإقصاء
التيارات األخرى املوالية لغول وأرنتش من املؤسسني للحزب .وبعد تويل التيار ’’األردوغاين‘‘ ملقاليد
احلكم ،ظهر خالف داخل هذا التيار نفسه عندما استقال حاقان فيدان رئيس املخابرات من منصبه
ليقدم ترشيحه إىل جملس النواب بتأييد من رئيس ال��وزراء أمحد داود أوغلو ،وفيدان له شعبية بني
مجاهري العدالة والتنمية ،إال أن الرئيس أردوغان وبشكل علين رفض ترشيح فيدان مما جعل األخري
يرتاجع ويعود ملنصبه.
مؤمتر احلزب اخلامس

يف  12أيلول  2015أقام حزب العدالة والتنمية مؤمتره اخلامس وأعلن عن تشكيل قيادة مركزية
جديدة بعد إعادة انتخاب أمحد داود أوغلو رئيساً للحزب ،ومت استبعاد قيادات مؤسسة للحزب
من القيادة املركزية .الصحافة الرتكية حتدثت عن حم��اوالت ق��ام هبا رئيس ال��وزراء أمح��د داود أوغلو
لتشكيل قيادة مركزية موالية له ،إال أن الرئيس أردوغان أطلق يد مستشاره السياسي بنايل يلدرم وزير
االتصاالت السابق الذي مجع تواقيع ما يقارب من ألف عضو من أعضاء احلزب ليضمن فوزه فيما
إذا ترشح لرئاسة احلزب ،فاضطر داود أوغلو إىل إعداد الئحة جديدة تضم املوالني ألردوغان وحذف
األمساء املقربة من الرئيس السابق عبداهلل غول مثل علي باباجان (نائب رئيس الوزراء السابق ومن
مؤسسي احلزب) وبولنت أرينش (نائب رئيس وزراء سابق ومؤسس للحزب) وبشري آتاالين (وزير
الداخلية السابق) وحسني شيليك (وزير التعليم السابق) ،لينسحب يلدرم وتدخل قيادات جديدة
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موالية للرئيس أردوغ��ان مثل براء البريق (زوج ابنة اردوغ��ان) ووزير الطاقة احلايل ،وبنايل يلدرم وزير
االتصاالت السابق ،وبرهان كوزو املستشار القانوين للرئيس اردوغان ،و يلتشن آق دوغان مسؤول
التفاوض يف عملية السالم مع الكرد ،وعمر شيليك وزير السياحة السابق ،وجماهد أصالن املستشار
(حرييت) بأنه ’’مت هتميش وابعاد 98
السابق لرئيس ال��وزراء .وك��ان حسني شيليك قال لصحيفة ُ
 ٪من قياديي حزب العدالة والتنمية بشكل مدروس خالل السنوات األربع املاضية‘‘ وأن القيادات
احلالية هي ’’وصولية ومنتفعة‘‘ .وبالنظر إىل االمور اخلالفية داخل احلزب احلاكم اليت كانت خفية
عن االعالم مث ظهرت علنا يف تصرحيات متبادلة بني القيادات احلالية والقيادات املقالة ،فإنه ميكن
القول أن أهم ادعاءات املعارضة داخل العدالة والتنمية هي:
هيمنة أردوغان على قرارت احلزب واحلكومة
يقول املراقبون أن السبب الرئيسي لتأسيس حزب العدالة والتنمية هو نفور القيادات املؤسسة
من تسلط القيادات الكبرية يف ح��زب الفضيلة مما جعلها تلجأ إىل تأسيس ح��زب جديد إلفساح
اجمل��ال للقيادات الشابة من املشاركة يف القيادة السياسية .ويبدو أن القيادات نفسها تشتكي من
انفراد الرئيس أردوغان بقرارات احلزب واستبعاد الرفاق املؤسسني ،مؤيدو أردوغان يقولون أنه ميتلك
’’كاريزما‘‘ قوية جتعله يفرض قرارته على احلزب والدولة وبنفس الوقت ميتلك شعبية كبرية وهو ما
ال ميتلكه األخ��رون ،األخ��رون ي��رون أن احل��زب صار مقرتنا بشخص أردوغ��ان بعد اقصاء القيادات
االخرى مع أن الدستور الرتكي يقضي بأن يكون رئيس اجلمهورية مستقال عن أي حزب سياسي.
ورئيس اجلمهورية يف الدستور الرتكي ال ميتلك أي صالحيات تنفيذية ،وتعطى كل السلطات
إىل رئيس الوزراء ،لكن ما حيصل أن هناك تداخل ادوار بني رئاسة اجلمهورية ورئاسة الوزراء ،وازداد
التداخل شدة عندما أصبح انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وليس من جملس النواب كما
ك��ان يف ال��س��اب��ق ،ف��ص��ار رئ��ي��س اجلمهورية حيضر جلسة جملس ال���وزراء ب��ل وي��دي��ره��ا وخي��رج ب��ق��رارات
حكومية .كل ذلك انعكس على احلزب احلاكم وسط رفض قيادات التيار املؤسس.
الصراع مع حركة فتح هللا غولن
حركة اخلدمة أو حركة غولن هي مجاعة صوفية أسسها فتح اهلل غولن يف عام  ،1970وهي
حركة اجتماعية ذات بعد قومي تركي تدعو إىل (نشر الفكر الصويف السين ،والتحالف مع الغرب،
واالبتعاد عن الشرق االوس��ط خصوصاً إي��ران ،والصداقة مع إسرائيل) واعتمدت على اسرتاتيجية
طويلة النفس برتكيزها على التعليم ببناء امل��دارس اخلاصة والكليات االهلية ،وان��ش��أت مؤسسات
اعالمية واقتصادية وطبية وثقافية ومراكز لإلغاثة وتقدمي املساعدات مما اكسبها مسعة طيبة يف تركيا
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خصوصا اهنا مل تدخل يف العمل السياسي ،لكنها عملت على انشاء كوادر خملصة هلا يف خمتلف
االختصاصات وزج��ت هبا للعمل يف مؤسسات ال��دول��ة .وك��ان تيار من مؤيدي احلركة انضموا إىل
ح��زب العدالة والتنمية وقدموا دورا مهما يف اجن��اح احل��زب خصوصا يف الفرتتني االوىل والثانية من
حكم احل��زب ،إذ عملت كل ك��وادر احلركة يف مؤسسات الدولة لدعم العدالة والتنمية ضد اجليش
والقوميني وضد ما يعرف يف تركيا بالدولة العميقة وهي كوادر من القوميني داخل مؤسسات الدولة
كان هلا دور أساسي يف االنقالب العسكري ضد جنم الدين أربكان.
وميكن القول ان اهم انتقادات احلركة ضد الرئيس أردوغان تشمل (عدم تطبيقه لإلصالحات
اليت حتدث عنها يف بداية توليه للحكم ،ابتعاده عن الغرب وتقربه من الشرق األوسط ،طريقة ادارته
لالزمة مع ال��ك��رد ،س��وء عالقاته مع إسرائيل واق�تراب��ه من إي���ران ،وج��ره لرتكيا إىل الساحة السورية)
هذه االنتقادات جاءت من كوادر احلركة املنتشرين يف املؤسسات االعالمية واالقتصادية والثقافية،
وكان رد أردوغان بإصدار احلكومة لقرار اغالق املدارس اخلاصة التابعة للحركة ،واقصاء الكثري من
عناصرها يف مؤسسات الدولة خصوصا االمنية والقضائية .مناصرو الرئيس أردوغ��ان اهتموا احلركة
مبحاولة املشاركة يف احلكم دون حتمل أي مسؤولية سياسية أو قانونية ألهن��م ال يشرتكون بالعمل
السياسي ولكن حياولون ف��رض أجندهتم اخلاصة عرب الضغط االعالمي والثقايف وتشويه توجهات
احلكومة.
الدولة املوازية والدولة العميقة
الدولة املوازية مصطلح شائع االستخدام يف تركيا ويقصد به املوالني حلركة اخلدمة (فتح اهلل
غولن) ،إذ يتهم الرئيس إردوغ���ان حركة غولن ورئيسها بتشكيل دول��ة موازية يف مؤسسات الدولة
خصوصاً يف اجهزة االمن والشرطة والقضاء واإلعالم والتعليم ،وان هذه الدولة تتآمر لإلطاحة به مما
جعل إردوغان يتهم غولن رمسياً بتشكيل تنظيم إرهايب وقيادته وطلب سجنه مدى احلياة وفق قانون
مكافحة االرهاب .وقامت االجهزة االمنية بتحقيقات يف عدة مؤسسات منها املؤسسة االمنية ومع
مؤسسات اقتصادية خاصة ،منها جمموعات جتارية كبرية بعضها صديقة للرئيس السابق عبداهلل غول
بتهمة االنتماء للدولة املوزاية .وكان اردوغان قد وجهه نقدا شديدا إىل بولنت أرينش (نائبه عندما
كان رئيسا للوزراء) الذي انتقد تدخل أردوغان يف شؤون احلكومة ،قائال ان أرينش يلعب ملصلحة
مؤسسي
الدولة املوازية ،أي اهتمه بالوقوف مع فتح اهلل غولن ،وهذا اهتام خطري ضد أرنتش أحد ّ
العدالة والتنمية.
ويعترب القضاء أه��م ساحة ح��رب ب�ين اردوغ���ان وغ��ول��ن خصوصا بعد اهت��ام��ات الفساد اليت
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طالت احلكومة ومقربني من اردوغان منهم جنله بالل ،بأدلة وتسجيالت صوتية قالت احلكومة اهنا
ملفقة ومزورة ،وعلى أثرها قام حواىل  14ألف قاض ومدع عام باجراء انتخابات الختيار اهليئة العليا
للقضاة واملدعني لتصفية اتباع غولن يف القضاء والنيابة العامة ،إال أن االنتخابات مل تقضي على
نفوذ حركة غولن فيما كانت احلكومة تنشط يف تصفية آالف من رجال األمن والشرطة ،الهتامهم
باالنتماء إىل حركة غولن.
فضائح الفساد كربى اليت طالت وزراء يف حكومة أردوغ��ان يف كانون األول  ،2013جعل
��ل اهليئة العليا للقضاة وامل��دع�ين ،ب��ق��ان��ون اع�ترض��ت عليه احملكمة
رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة يعمل على ح ّ
الدستورية وألغته بعد  3أشهر من صدوره ،ما استدعى التحضري النتخابات جديدة للهيئة ،لكن
امل��ع��ارض��ة ق��ال��ت أن األش��ه��ر ال��ث�لاث��ة ال�تي م ّ��رت ك��ان��ت كافية لتغيرّ احل��ك��وم��ة مجيع احملققني وامل��دع�ين
والقضاة الذين عملوا على قضية الفساد ،ما أدى إىل تغيري مسار القضية يف شكل كامل وإطالق
سراح مجيع املتهمني.
أما الدولة العميقة فهو أيضا مصطلح شائع االستخدام يف تركيا ويعرف (بالدولة داخل الدولة)
وهم عناصر رفيعة املستوى يف االجهزة االمنية واجليش والقضاء ،والئهم للقومية الرتكية ويعملون على
حتقيق ما تراه هذه اجلماعات مصاحل للدولة ،وتعادى الدولة العميقة احلركات اليسارية واإلسالمية
والكردية ،مع اهنا قد ال تكون بقيادة واحدة ورمبا لكل جمموعة اجندة خاصة .والدولة العميقة يف
االعتقاد الرتكي ظاهرة اجتماعية مثرية لالهتمام يؤمن هبا مجيع االتراك مبا فيهم السياسيون ،إذ يعتقد
اجلميع اهنا تعود لعهود غابرة لعبت دورا مهما يف التاريخ الرتكي احلديث واشهرها حتريض اجليش
على االنقالب يف عام  1960على حكومة عدنان مندريس ( )1960، 1950واعدامه بعد عام،
وارغام جنم الدين اربكان على االستقالة يف عام .1997
ل��ذا وم��ع ت��ويل ح��زب ال��ع��دال��ة حلكم ال��ب�لاد ،حت��ال��ف احل���زب م��ع ح��رك��ة غ��ول��ن مل��واج��ه��ة ال��دول��ة
العميقة وقاد االمن الرتكي عمليات اعتقال حبق عناصر كثرية من القوميني يف مؤسسات الدولة بتهمة
التخطيط النقالب عسكري يف  2003وما بعدها فيما عرف بتنظيم (أرغينيكون) االنقاليب وقضية
(املطرقة) .لكن تصادم إردوغان مع حركة غولن القوية يف  2014بعد توليه لرئاسة اجلمهورية جعله
يلجأ إىل القوميني االتراك ملواجهتها ،إذ قامت حمكمة التمييز يف إسطنبول بتربئة مئات العسكريني
(ممن اهتموا بالعمل يف الدولة العميقة والتخطيط لالنقالب) بعد ان اعادة حماكمتهم .وعلق الرئيس
إردوغان على الرباءة قائال إن ’’مجاعة غولن لفقت االهتام للجيش ،كما لفقت حلكومته اهتامات
بالفساد بعد أن تغلغلت يف أجهزة األمن والقضاء‘‘ ،لكن املعارضة تقول أن مجاعة غولن تصرفت
بأوامر من إردوغان يف مالحقة العسكر ،وتعهد رئيس احملكمة الدستورية هاشم كيليش اإلسراع يف
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درس طلبات تظلم ( ١٠آالف طلب) تطالب بإعادة حماكماهتم.
الرئيس السابق عبداهلل غ��ول وتياره ي��رون أن الصدام مع حركة غولن خطأ كبري ألن احلركة
جزء من املنظومة االسالمية الرتكية وليست خطرا وميكن احتوائها ،لكن اخلطر يكمن يف القوميني
أو الدولة العميقة الذين حكموا تركيا لفرتات طويلة وتسببوا يف انقالبات عسكرية وأن التحالف
معهم ملواجهة حركة غولن والكرد قد جيعلهم يعودون ملؤآمرات االنقالبات وحكم اجليش وتصفية
االسالميني.
فضائح الفساد اخلاصة باحلزب
يف شهر كانون االول من عام  ،2013اصدر القضاء الرتكي مذكرات اعتقال حبق جمموعة
من رجال االعمال ومقربني من وزراء يف حكومة السيد اردوغان بقضايا تتعلق بفساد مايل ،منهم
أبناء ثالثة وزراء أحدهم ابن وزي��ر الداخلية ،وبعضاً من أب��رز رج��ال األعمال املقربني من احلكومة
وبريوقراطيني يف مصارف الدولة وبلديات تابعة حلزب العدالة والتنمية ،وقالت صحف املعارضة أهنا
كانت جزء من احل��رب السياسية بني الرئيس أردوغ��ان ومجاعة فتح اهلل غولن .املدعي العام الذي
وقف وراء هذه العملية كان نفسه الذي اشتهر حبمالته األمنية ضد الدولة العميقة واجليش يف قضييت
أرغينيكون واملطرقة واحملسوب على مجاعة غولن .مؤيدو اردوغان قالوا ان سبب اخلالف هو مطالبة
احلركة بالسيطرة على جهاز املخابرات ،إثر سيطرهتا على أجهزة األمن والقضاء.
تيار عبداهلل غول رأى ان مسعة احلزب تأثر كثريا بعد نشر فضائح الفساد وبعضها يتعلق بنجل
اردوغ���ان (ب�لال) ،رئيس ح��زب الشعب اجلمهوري امل��ع��ارض كمال قلجدار أوغلو طالب اردوغ��ان
باالستقالة ،لكن ما فعله الرئيس انه دخل يف حرب مع القضاء واهتمها بالعمل حلساب حركة غولن
كما اهتم احلركة بفربكة مجيع ملفات الفساد ومنها تسجيالت صوتية لصفقات مشبوهة.
الصراع مع وسائل االعالم
بلغ عدد الدعاوى اليت تقدم هبا الرئيس إردوغان إىل القضاء بتهمة ’’حتقري‘‘ رئيس اجلمهورية
م��ا ي��ق��ارب م��ن ال��ف�ين دع���وى ض��د ن���واب وس��ي��اس��ي�ين ،لكن معظم ال��دع��اوى وج��ه��ت ض��د اعالميني
وصحفيني وضد مواطنني عاديني قاموا بشتم الرئيس أو انتقدوا سياساته ،ومل يسبق لرئيس تركي أن
وجهه هذا الكم من الدعاوى القضائية ضد منتقديه ،بل إن االمر وصل إىل اهتام اردوغان لبعضهم
بالتجسس واخليانة .النقطة الفاصلة اليت فجرت املواجهه بني الرئيس واالعالم حصلت عندما نشرت
صحيفة مجهورييت يف آيار  2015تقريرا عن شاحنات نقل خارجي تعمل حلساب املخابرات الرتكية
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حتمل قذائف وصواريخ وأسلحة إىل سوريا ،وهو ما أكد دعم احلكومة الرتكية للجماعات املسلحة
يف وقت كانت احلكومة تنفي بشكل قاطع تقدمي أي دعم.
وعلى أثرها قامت السلطات الرتكية باعتقال رئيس حترير صحيفة مجهورييت جان دوندار وهو
من الشخصيات اإلعالمية املشهورة ومدير مكتب الصحيفة بأنقرة ،إال أن احملكمة الدستورية ردت
قرار االعتقال واعتربته بال أساس قانوين ،لكن بعد فوز حزب العدالة والتنمية يف تشرين الثاين 2015
اعتقلت السلطات الرجلني مرة ثانية بتهمة التجسس واخليانة ،وردت احملكمة الدستورية واصدرت
قرارا بإطالق سراح اإلعالميني االثنني .اعالم حزب العدالة والتنمية اهتم رئيس احملكمة الدستورية
زهدي أرس�لان باالنتماء حلركة غولن ،وعلق إردوغ��ان على القرار قائال ’’أن��ا ال أعرتف هبذا القرار
وال أقبل به ولن أطبقه‘‘.
تعليق الرئيس إردوغان على قرار احملكمة الدستورية فتح عليه وابل من ردود اإلعالميني ،لكن
الرد األقوى جاء من بولنت أرنتش نائب إردوغان السابق وأحد املؤسسني الكبار حلزب العدالة ،بأن
قرار احملكمة الدستورية ملزم للجميع وهي احملكمة اليت اقسم فيها الرئيس اليمني الدستورية .وردت
احلكومة على قرار احملكمة الدستورية بأغالق جمموعة  FEZAاإلعالمية اليت تصدر صحيفة الزمان
وهي من أكثر الصحف الرتكية املعارضة انتشارا ومعها وكالة أنباء (جيهان) و(تودي زمان) واعتقال
عشرات االعالميني والصحفيني ،فيما ترقبت صحف معارضة اخ��رى مثل (مجهورييت ،سوزجي،
يورت) قرارا باالغالق أو التضييق ،بعد أسابيع من اغالق قناة تلفزيونية تدعى (صمانيولو) واغالق
صحيفة (بوكون).
عبداهلل غول وتياره املعارض رفضوا التضييق على احلريات االعالمية وقالوا إن على الرئيس أن
حيرتم قرارات احملكمة الدستورية .مراقبون قالوا أن التيار املعارض يف احلزب احلاكم خيشى ان يصادر
الرئيس قرارات احملكمة الدستورية ويضحى دون رادع بعد إلتفاف تيار جديد حوله ميجده ويسعى
النشاء ’’دكتاتور‘‘ يف تركيا.
مشروع النظام الرئاسي
يسعى ال��رئ��ي��س اردوغ����ان إىل إق��ام��ة ال��ن��ظ��ام ال��رئ��اس��ي ب���دال ع��ن ال��ن��ظ��ام ال��ن��ي��ايب ليحصل على
صالحيات دستورية مطلقة وليضمن استقالليته كرئيس للجمهورية بغض النظر إن كان حزبه العدالة
والتنمية ميتلك اغلبية يف جملس النواب أم ال .وتشمل صالحيات الرئيس يف مشروع النظام الرئاسي،
تعيني قادة القوات املسلحة ومدراء األمن العام واملخابرات ،وتعيني رئيس احملكمة الدستورية والقضاة
واملدعني العامني ،وامتالك حق النقض للقرارات الصادرة من جملس النواب ،ورفض املوازنة العامة،
43

حصاد البيان

وتوقيع اتفاقيات دولية ،دون وجود رئيس للوزراء .وهو نظام مشابه للنظام األمريكي إال أن املعارضة
ختشى من أن يتحول النظام يف تركيا إىل نظام استبدادي لعدم وجود مؤسسات قضائية أو تشريعية
قوية كما هو احلال يف الواليات املتحدة االمريكية .وهذه املخاوف حيملها أيضا تيار داخل احلزب
احلاكم وباألخص تيار عبداهلل غول وعدد من نواب احلزب الرافضني للنظام الرئاسي.
املواجهة السياسية مع الواليات املتحدة وأوروبا
لعل من أهم االهداف اخلارجية حلزب العدالة والتنمية اليت أعلن عنها منذ تسلمه للسلطة
اواخ��ر  2002هو االنضمام لالحتاد األورويب ،وبالفعل حققت تركيا اجن��ازات مهمة على املستوى
السياسي واالقتصادي واالنساين حسب معايري االحتاد االوريب من حيث الدميقراطية واحرتام حقوق
االقليات .لكن الرئيس إردوغ��ان اراد يف عام  2011استغالل الربيع العريب لصاحله وباألخص يف
سوريا ،فتبىن سياسات مغايرة متاما ملا كان قبل احلرب االهلية السورية وسعى لفرض ارادته السياسية
يف سوريا على حلفائه االمريكيني واالروبيني وجعل االمن القومي االوريب يف خطر بعدما وجد ان
حساباته السياسية مل تكن دقيقة .فحسب إح��ص��اءات إدارة ال��ط��وارئ الرتكية يوجد يف تركيا على
طول احل��دود السورية  25خميماً للالجئني السوريني يقيم فيها ما يقارب من  220الف الجئ مما
يشكل  % 15من عدد السوريني يف تركيا ،فيما يتوزع  % 85االخرون على باقي احملافظات الرتكية
وبعضهم ( )% 25يعيش يف أم��اك��ن غ�ير صاحلة للسكن ال��ب��ش��ري .وم��ا زاد م��ن مشكلة الالجئني
ال��س��وري�ين سحب احلكومة الرتكية لرتاخيص العمل املمنوحة هل��م وان��ت��ش��ار نظرة الكراهية لالجئني
واهتامهم بارتكاب اجلرائم.
الرئيس الرتكي طالب م��رارا من ق��ادة ال��والي��ات املتحدة واالحت��اد األوريب انشاء منطقة عازلة
يف مشال سوريا لتوطني الالجئني ،لكن مل ينجح يف اقناعهم .فلجأ إىل سياسة الضغط على أوربا
ع��ن��دم��ا ف��ت��ح أب���واب ت��رك��ي��ا ام���ام ت��دف��ق ال�لاج��ئ�ين .ون��ق��ل��ت وك��ال��ة روي�ت�رز يف ش��ب��اط  2016ع��ن موقع
( )theeuro2dayاليوناىن أن إردوغان عقد اجتماعا ‘‘متوترا’’ مع وفد ترأسه جان كلود جانكر
رئيس املفوضية األوروبية ،حيث قال اردوغان هلم ’’نستطيع أن نفتح احلدود إىل اليونان وبلغاريا ىف
أى وقت ،وميكننا أن نضع الالجئني على احلافالت… كيف ستتعاملون مع الالجئني ما مل يكن
لديكم اتفاق؟ هل ستقتلون الالجئني‘‘ مث طلب أردوغان من األوروبيني ستة مليار دوالر ملعاجلة أزمة
الالجئني على مدار عامني إال أن االحتاد االوريب وافق على تقدمي ثالثة مليار دوالر فقط.
ورقة الالجئني للضغط على االحتاد األوروىب أتت بنتائج معكوسة ،واتضح ذلك يف الشهر
املاضي من حديث املستشارة األملانية أجنيال مريكل ورئيس املفوضية األوروبية ،إذ قالت مريكل إن
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’’االتفاق مع تركيا فرصة كبرية لتسوية أزمة الالجئني إال أهنا ىف الوقت ذاته البد من عدم املوافقة على
كل مطالب تركيا وأن انضمام تركيا إىل االحتاد األوروىب ليس مطروحا حاليا على جدول البحث‘‘.
ومع مرور االيام يزداد القلق االوريب من سياسات الرئيس أردوغان اليت صارت هتدد االمن القومي
االوريب وظهرت يف سلسلة تفجريات إرهابية ،وسط اهتامات لرتكيا بأهنا ممر آمن ملعظم االرهابيني
القادمني من أوربا إىل مناطق داعش والعكس.
وق��د نشرت صحيفيت ال��غ��اردي��ان وميدل ايست آي الربيطانيتني عن حمضر اجتماع مسرب
يف كانون الثاين  ،2016عقد بني امللك االردين مع اعضاء نافذين يف الكونغرس من بينهم جون
ماكني رئيس اللجنة العسكرية ،قال خالله ان ‘‘تركيا تقوم باستغالل قضية الالجئني السوريني الذين
يتدفقون إىل القارة األوروب��ي��ة من أجل حتقيق مصاحلها وتنفيذ أجندهتا .وأهن��ا ترسل االرهابيني اىل
اوروب��ا للضغط على دول االحت���اد’’ ،وق��ال امللك االردين “ان الرئيس رج��ب طيب اردوغ���ان يؤمن
باحلل االسالمي الراديكايل ملشاكل املنطقة ،وان وجود مجاعات ارهابية اسالمية يف اوروبا جزء من
اسرتاتيجيته هذه” وأن ‘‘رؤي��ة األردن للحل يف سورية ختتلف عن الرؤية الرتكية القائمة على دعم
التطرف’’.
وخي��ش��ى ت��ي��ار عبد اهلل غ��ول ان ت���ؤدي امل��واج��ه��ات السياسية ب�ين اردوغ����ان واالحت���اد االوريب
إىل تغري املوقف االوريب من تركيا كسحب استثماراهتا أو تبين سياسات اقتصادية متشددة تنهك
االقتصاد الرتكي وتفقد حزب العدالة والتنمية مزيته اليت حكم هبا منذ  13عام أال وهو االنتعاش
االقتصادي ،وبنفس الوقت قد يلجأ االوربيون إىل ممارسة ضغوط سياسة كدعم القوميني يف اجليش.
إردوغان يف مواجهة القيادة املؤسسة للحزب
ظهرت املواجهة العلنية بني الطرفني عندما انتقد الرئيس السابق عبداهلل غول (سبع سنوات
رئيس للجمهورية ومخس سنوات رئيس للوزراء ووزير للخارجية) السياسة اخلارجية ألردوغ��ان وقال
إن ’’تركيا حباجة إىل مراجعة سياستها يف الشرق األوس��ط والعامل العريب بتبين سياسات واقعية‘‘،
وقال غول يف لقاء مع صحيفة فايننشال تاميز الربيطانية بتاريخ  15نيسان  2015إن تركيا تواجه
“خماطر نتيجة سعي الرئيس إردوغان إىل السيطرة على السلطة” ،وأن “تركيز السلطة السياسية يف
أيدي إردوغان يهدد بتدمري الدميقراطية الرتكية” .وأضاف” ال أريد أن ينظر يل على أنين ما زلت
أمحل طموحات لتويل السلطة ،ولكنين أقدم النصح لرتكيا من خالل إطاليل على شاشات التلفاز
ويف املؤمترات من حني آلخر ،وأعتقد بأن الشعب الرتكي ينظر هلذا بإجيابية ويعطيه اهتماماً جدياً”.
وحتدث غول بإجيابية عن النجاح الذي حققه حزب الشعوب الدميقراطي ودخول الكرد ألول
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مرة إىل جملس النواب الرتكي وقال ”إن التقارب أمر كنت دائما أنادي به وأؤمن بأمهيته ،فاملشاكل
حتل من خالل التواصل والتفاعل بني األحزاب وليس بإقصائها” وأن هناك فرق بني حزب الشعوب
الدميقراطي وحزب العمال الكردستاين .وحتدث غول أيضا يف جامعة أوكسفورد وقال إن عدم املساواة
االقتصادية ونقص الشفافية وتقصري املؤسسات احلكومية يف أداء دوره��ا خلق حالة من االستياء
الشعيب يف الشرق األوسط وتركيا نفسها .االعالم املوايل للرئيس إردوغان رد بنشر مقاطع من اقواله
يرد فيها على غول ’’تركنا وراءنا اخلونة واجلبناء واملرتددين واملتمسكني مبصاحلهم الشخصية وأكملنا
طريقنا السياسي دون تغيري ،أما هم فباتوا اليوم خارج السياسة‘‘.
وجاءت انتخابات متوز  2015وخسر احلزب اغلبيته يف جملس النواب ،فأتبع اردوغان سياسة
التقارب مع القوميني ملواجهة الكرد وخاض حرباً ضد حزب العمال الكردستاين وفاز باغلبية بسيطة
يف انتخابات تشرين الثاين  2015لكنه ادخل تركيا يف دوامة احلرب القومية الرتكية الكردية ،وهو ما
رفضه عبداهلل غول وتياره.
صحف املعارضة حتدثت عن نية عبداهلل غول وتياره املعارض داخ��ل احل��زب عن االنشقاق
وتشكيل ح��زب جديد ،مما دع��ا أردوغ���ان إىل أن يوجه دع��وة إىل غ��ول ل��زي��ارة قصر الرئاسة يف 10
شباط  ،2016ونقلت الصحف أن الرئيس مسع من الرئيس السابق خالل ثالث ساعات انتقادات
لسياساته يف امللفني ال��داخ��ل��ي واخل��ارج��ي وم��س��أل��ة أن��ش��ق��اق ت��ي��ار غ��ول .م��ص��ادر إع�لام��ي��ة مقربة من
اردوغان قالت ان غول ال يريد العودة إىل العمل السياسي وأنه ال يدعم أي انشقاق داخل احلزب
احلاكم .وبعد يوم على لقائه أردوغان ،التقى غول مع بولنت أرنتش (نائب رئيس الوزراء السابق)
وحسني شيليك (وزير التعليم السابق) وسعد الدين آرغني (وزير الصناعة السابق) ،وهم أهم وجوه
املعارضة داخل احلزب احلاكم.
مصادر قريبة من تيار غول قالت لصحف تركية أن غول ال يريد منصب رئيس ال��وزراء إمنا
يسعى لرئاسة اجل��م��ه��وري��ة ،وأن��ه ي��رى أن علي ب��اب��اج��ان االص��ل��ح لرئاسة احلكومة لكونه م��ن أفضل
التكنوقراط الرتكي ومن أسهم بشكل كبري يف تبين سياسات اقتصادية ناجحة وسياسات خارجية
تصاحلية ،ولذلك ينبغي تأسيس ح��زب سياسي جديد ،وقالوا لصحيفة مجهوريت أن��ه وفقا لنتائج
استطالع رأي أعدته مؤسسة تعمل حلساب غول يف آذار  ،2016فإن احلزب اجلديد قد حيصل على
 15٪يف أول انتخابات ،مما قد يعين انتقال عدد من نواب حزب العدالة والتنمية إىل احلزب اجلديد.
ونقلت صحيفة (سوزجو) املعارضة عن املدون الرتكي الشهري يف موقع تويرت ’’ف��ؤاد عوين‘‘
ال��ذي سرب االخبار السياسية يف مناسبات عديدة ،قوله بأن أردوغ��ان قال عندما مسع تصرحيات
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أرنتش ‘‘لقد أكدت أن غول ورجاله سيخونوننا’’ .وقال أن أردوغان وجه التعليمات بعدم تصعيد
الصراع حاليا مؤكدا أن��ه سيقوم بتصفيتهم بعدما يتمكن من االنتقال إىل النظام الرئاسي .ولفت
“عوين” إىل أن أردوغان خيشى حاقان فيدان رئيس املخابرات ألنه مل يتدخل لصاحل اردوغان.
تيار أمحد داود أوغلو
يبدو أن مسألة اخل�لاف االساسية ب�ين اردوغ���ان وداود اوغ��ل��و تتمحور ح��ول ط��رح مشروع
النظام الرئاسي ،إذ قال مستشار الرئيس أردوغان للشؤون السياسية برهان كوزو ،أن فشل احلكومة
يف إق��رار امل��ش��روع يف جملس ال��ن��واب يف هناية نيسان اجل��اري سيدفعها إىل تنظيم استفتاء ع��ام على
مسألة الدستور اجلديد والرئاسة ،لكن طرح املشروع لالستفتاء العام حباجة إىل  330نائب وحلزب
العدالة والتنمية  317نائب يف اجمللس النيايب مما يعين التوجه إىل انتخابات مبكرة يف الصيف املقبل.
مصادر اعالمية مقربة من رئاسة اجلمهورية قالت إن أردوغان أمهل داود أوغلو حىت الشهر القادم
حلسم مسألة الدستور اجل ــديد والنظام الرئاسي إما بإقن ــاع  13نائباً معارضاً لتأمني  330صوت ،أو
حبل الربملان .ويبدو أيضا أن داود أوغلو غري مقتنع
تنظيم انتخ ــابات مبكرة مستخدماً صالحياته ّ
بذلك حيث قال إن ‘‘النظام الرئاسي أولوية ولكن اذا مل يكن فرضه ممكناً يف جملس النواب ،فال
جمال لإلصرار عليه’’.
واالنتخابات املبكرة يف الصيف املقبل يف ظل اج��واء احل��رب مع ح��زب العمال الكردستاين
سيقلل من اصوات حزب الشعوب الدميوقراطي الكردي ورمبا خيرجه من جملس النواب ،وبنفس الوقت
تعاين احلركة القومية من أزمة داخلية وهو ما قد مي ّكن حزب العدالة والتنمية من كسب أصواهتما ونيل
ثلثَي مقاعد اجمللس ،وهو ما يأمله اردوغان .إال أن هناك انباء صحفية تتحدث عن خالفات بني
أردوغان وأمحد داود أوغلو حول قضايا كثرية ،إذ تفيد الصحافة الرتكية بأن داود أوغلو حياول كسب
بريوقراطيني وحزبيني لتشكيل تيار يدعمه يف مواجهة الرئيس ال�ترك��ي ،وبذلك ف��إن احل��زب احلاكم
إنقسم إىل ثالثة والءات ،أردوغان وداود أوغلو وغول .وما يلفت النظر أن رئيس الوزراء أمحد داود
أوغلو يراقب عن كثب كافة التطورات بني أردوغان وتيار غول ،وال يعرف بالضبط إن كان سيقف
إىل جانب غول يف حال تأسيس حزب جديد أم يقف مع أردوغ��ان ولكنه خيشى أن يتم اقصاؤه
فيما إذا مت إقرار النظام الرئاسي ،كم مت اقصاء القيادات املؤسسة للحزب.
خالصة القول
مراقبون للشأن الرتكي يقولون ان املعارضة الرتكية وتيارات داخل حزب العدالة والتنمية ختشى
من حتويل الدولة الرتكية إىل دولة حكم ‘‘مشويل دكتاتوري’’ عرب االنتقال إىل النظام الرئاسي ،وهذه
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املخاوف انتقلت إىل دول االحتاد االوريب اليت ال تريد أن ترى دولة دكتاتورية على حدودها الشرقية
وهي ترى تنامي ظاهرة التطرف االسالمي داخل اجملتمع الرتكي.
الرئيس رجب طيب أردوغان مل يكن أول من طالب يف تركيا باالنتقال من النظام النيايب إىل
الرئاسي ،فقد سبقه إىل ذلك كل من الرئيسني توركوت أوزال وسليمان دميرييل اللذان مل ينجحا يف
وقت كان حزبيهما حيكمان تركيا يف الثمانينيات والتسعينيات وانتهى االمر حبزبيهما خارج جملس
النواب.
وخيشى تيار عبداهلل غول من أن يؤدي االنتقال إىل النظام الرئاسي إىل حترك اجليش الذي ما
زال حيتفظ مبا يكفي من قوته رغم كل االعتقاالت اليت طالت عناصره بتهم االنقالب ،اصحاب
هذه الرؤية يعتقدون ان حزب العدالة والتنمية والرئيس اردوغان صارا يشكالن هتديدا لالمن القومي
االوريب وال��غ��ريب عموما ،ومل تعد تركيا متلك ع�لاق��ات طيبة م��ع ال��غ��رب أو ال��ش��رق االوس��ط أو دول
اجلوار ،يف وقت تشن فيه احلكومة الرتكية محلة عسكرية وثقافية ضد الكرد املتحالفني مع الغرب،
وتقمع احلريات الشخصية واالعالمية ،وتدخل يف حرب ضد املؤسسات القضائية .وبعد كل هذا
يسعى الرئيس اردوغ���ان إىل صالحيات دس��ت��وري��ة رئاسية جيعله ق���ادرا على تغيري امل��ب��ادئ العلمانية
للجمهورية الرتكية وأسلمة الدولة  ..كل هذا قد جيعل اجليش يتحرك مبوافقة أمريكية أوربية.
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زيارة الرئيس األميركي الى الرياض…هل ستأتي بجديد؟
عبداهلل عبد األمير *
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تأيت الزيارة يف وقت متر فيه العالقات السعودية-األمريكية يف أسوأ مراحلها منذ تأسيسها يف
أربعينيات القرن املاضي .وبسبب التغريات اليت يشهدها العامل واملنطقة على وجه اخلصوص ،فإن
السعوديني الذين حاولوا ومايزالون حياولون االبقاء على املعادلة اليت حكمت العالقة بني البلدين،
يبدو عليهم القلق والتوتر أكثر من ذي قبل جتاه مسار هذه العالقة وتأثرها عليهم .فاحلماية واألمن
والسكوت عن أوضاع النظام السعودي مقابل النفط واملال وتقدمي التسهيالت للواليات املتحدة يف
اخلليج كانت هي املعادلة احلاكمة يف العالقة تلك حىت عام  .2001إذ أن هذه املعادلة فيما يبدو
مل تعد صاحلة يف ظل أجواء القرن احلادي والعشرين ،مع تغريات كبرية تشهدها املنطقة ،واختالف
التعامل األمريكي مع تلك التغريات .خصوصاً أن مستوى التداخل يف املصاحل بني البلدين وصل
إىل درج��ة كبرية يف ظل بعض ال��ظ��روف ،ما لبث أن انتكس ليتحول إىل تباين يف ظ��روف أخ��رى.
وجمرد إلقاء نظرة سريعة حول نظرة كل من العربية السعودية والواليات املتحدة إىل عدد من القضايا
االقليمية والدولية ،يبني بوضوح اتساع اهل��وة بني البلدين مع كل سنة تضاف اىل عالقتهما .ومن
املستبعد أن تضيف زي��ارة الرئيس األمريكي ب��اراك أوباما أي بعد يقرب املسافة بني البلدين ،سوى
اللهم فتح ابواب اجلدل على أوسع أبواهبا حول عالقة يعرتض طريقها الكثري من األلغام بني البلدين.
أجواء الزيارة
تكتنف زيارة الرئيس األمريكي للرياض أجواء إعالمية سلبية تصل إىل حد اهلجمات املباشرة
وج��دل واس��ع ح��ول مواقع اخل�لاف بني البلدين ،وتعكس ه��ذه األج��واء م��دى التوتر على املستوى
السياسي .وتعد هذه األجواء أمراً غري مسبوق يف ظل الزيارات الرمسية اليت تقوم هبا شخصيات بارزة
اىل العربية السعودية .ويبدو أن الطرفني األمريكي والسعودي يدركان أن ال��زي��ارة ال تتحرك يف ظل
ترميم ما خرب من عالقات ،بقدر ما يتعلق بتثبيت مصاحل الواليات املتحدة يف املنطقة واستخالص
ما ميكن استخالصه من تلك املصاحل يف الفرتة القادمة .إذ أن ملف العالقات األمريكية مع العربية
*باحث في مركز البيان للدراسات والتخطيط
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السعودية سيبقى ملفاً مثقالً بالكثري من القضايا ال�تي ينبغي على اإلدارة القادمة التعامل معها.
وخصوصاً يف مسارات تتحرك السعودية من خالهلا ضد مصاحل الواليات املتحدة وسياساهتا .ويعين
ذلك من بني أم��ور أخ��رى أن موقع العربية السعودية يف التفكري االسرتاتيجي األمريكي سيتغري من
وضع الشريك (مل تصنف العربية السعودية يوماً على أهنا حليف اسرتاتيجي للواليات املتحدة ،رغم
حماوالت مستميتة من قبل اململكة لنيل هذا التصنيف) إىل وضع املشاكس إن مل نقل العدو يف مرحلة
الحقة ،مبا يضعها يف صف ايران .وهذا ما يبدو من اجلدل الدائر يف الدوائر األمريكية املختلفة.
نشرت جملة أتالنتيك األمريكية يف عددها ال��ذي ص��در يف بداية شهر نيسان /أبريل مقاالً
مطوالً للصحفي جيفري كولدبريغ طرح فيه ما أمساه “مفهوم أوباما ”.وهو نتاج لقاءات وحوارات
أجراها الصحفي مع الرئيس األمريكي .ويطرح املقال بشفافية كبرية توجهات ورؤى الرئيس األمريكي
أوب��ام��ا ح��ول القضايا ال�تي هتم ال��والي��ات املتحدة .،وك��ان مما كتب يف املقال ت��ص��ورات أوب��ام��ا حول
عالقة الواليات املتحدة مع العربية السعودية وال�تي كانت صرحية وواضحة بشكل ابتعد عن اللغة
الديبلوماسية .حيث وصف العالقة األمريكية-السعودية بأهنا “معقدة” وليست عالقة أصدقاء.
كما أحن��ى بالالئمة على السعوديني لنشرهم الفكر ال��وه��ايب املتشدد يف ال��ع��امل ،ومنها أندونيسيا
ال�ت�ي “حت���ول فيها االس�ل�ام اىل اس�ل�ام ذات صبغة ع��رب��ي��ة م��ق��ارن��ة مب��ا ك���ان عليه ع��ن��دم��ا ك���ان يعيش
أوباما فيها ”.وقد طالب السعوديني كذلك بالتوقف عن اضطهاد شعبهم ،وأن السعوديني ينبغي
عليهم أن يتعلموا كيفية التعايش واملشاركة مع جرياهنم الذين خيتلفون عنهم ،ووصف السعوديني
ومن يتحالف معهم يف املنطقة بأهنم “راكبون باجملان ”.أي أهنم يطلبون مساعدات من الواليات
املتحدة بال مقابل .وق��د أث��ار املقال غضباً سعودياً ،حبيث اضطر األم�ير تركي الفيصل (الشخص
املعين بالعالقات السعودية-األمريكية يف العائلة احلاكمة السعودية) أن يكتب مقاالً بلهجة مشددة
ضد الرئيس األمريكي يف  ،14/3/2016ال ميكن أن توصف بأي حال من األحوال بلغة بني حلفاء
تارخييني .وكان املقال مبثابة عراك لفظي عكس النظرة السعودية جتاه أوباما والواليات املتحدة .وهي
نظرة تعكس طبيعة التفكري لدى صانع القرار السعودي الذي يعتمد على املال كصيغة رئيسية يف
الديبلوماسية السعودية.
يف ظل الزيارة املرتقبة للرئيس األمريكي ،يدور جدل كبري حالياً يف الواليات املتحدة ،بسبب
وجود توجهني يعتمالن يف الواليات املتحدة ،يتعلق األول برفع السرية عن نشر الصفحات الـ 28يف
تقرير أمريكي حكومي حول اعتداءات  ،11/9واليت نفذ أغلبها مواطنون سعوديون  .وتذكر بعض
املصادر أهنا تشري باصابع االهتام اىل تورط مسؤولني سعوديني يف تلك االعتداءات بشكل مباشر أو
غري مباشر .ويتعلق الثاين بتوجه يف الكونغرس األمريكي لفتح ملف التعويضات لضحايا االعتداءات
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من العربية السعودية .وفقاً لقانون ( ،)JASTAوالذي اذا ما اقر ،فإنه سيفتح الباب واسعاً أمام
احملاكم األمريكية لطلب تعويضات من العربية السعودية وقطر لدعمهما منظمات ارهابية قتلت
مواطنني أمريكيني.
استجاب السعوديون بغضب جتاه هذين التوجهني ،ويف عشية زيارة الرئيس األمريكي للعربية
السعودية ،فقد ذكرت مصادر أن السعوديني باتوا يفكرون ببيع ما يقارب  750مليار دوالر (جزء
منها ميثل سندات خزانة أمريكية) ،وهو ما يعادل ما ميتلكونه من استثمارات يف الواليات املتحدة ،اذا
ما حترك الكونغرس القرار القانون .ومتثل سندات اخلزينة وسيلة آمنة لالستثمار ،مع عوائد قليلة وملدد
طويلة نسبياً .وهي جزء من الدين العام للبلد .وحسب مصادر إعالمية أمريكية فإن هذا اإلعالن
السعودي قد صب الزيت على النار بدالً من امخادها .إذ أن الرأي العام األمريكي بدا أكثر انزعاجاً
وتربماً من املواقف السعودية ،خصوصاً وسط اجلدل حول الدور السعودي يف اعتداءات  .11/9وقد
شنت وسائل االعالم السعودية ،محلة عنيفة ضد الواليات املتحدة ،مرددة الثوابت اليت وضعها تركي
الفيصل يف مقاله .ملقية بالالئمة على الواليات املتحدة يف بقاء نظام بشار األسد ،والتمدد اإليراين
يف املنطقة ،وتكذيب الدور السعودي يف هجمات نيويورك وغريها من أمور.
وتشري دراس��ات اقتصادية أن التهديد السعودي ببيع سندات اخلزانة األمريكية واستثمارات
أخرى متتلكها العربية السعودية ال يرقى اىل املصداقية ،وغري ممكن التطبيق عملياً ،ويف حال حصوله،
ل��ن ت��ك��ون ل��ه ت��ب��ع��ات ت��ذك��ر ع��ل��ى االق��ت��ص��اد األم�يرك��ي .إذ أن م��ع��ل��وم��ات اخل��زان��ة األم�يرك��ي��ة ت��ق��ول أن
سندات اخلزينة اليت متتلكها السعودية بالشراكة مع مصدري النفط اآلخرين يف املنطقة ال تتجاوز
مبجموعها  281مليار دوالر ،مبا يعين أن حصة العربية السعودية منها اقل من اجملموع .بينما تتجاوز
حصة الصني  1.25ترليون دوالر ،واليابان  1.13ترليون دوالر .وحسب مؤسسة ساما اليت تدير
االستثمارات السعودية يف الواليات املتحدة .فإن امجايل االستثمارات السعودية يف العامل يبلغ 750
مليار دوالر ،مبا فيها سندات اخلزانة االمريكية .ومع احنسار عوائد النفط السعودي ،وتصاعد تكاليف
السياسة االقتحامية اليت تديرها العربية السعودية يف املنطقة ،فإنه وحسب تقارير أمريكية فإن املبلغ
الكلي للمبالغ اليت تستثمرها احلكومة السعودية تضاءل بشكل كبري مقارنة بعام  .2014إذ وصل اىل
حوايل  600مليار دوالر بسبب اضطرار السعوديني اىل بيع جزء من استثماراهتم من أجل احلصول
على السيولة املالية .وتضم االستثمارات السعودية يف اخلارج باالضافة اىل سندات اخلزانة يف بعض
البلدان ،عقارات ،مبا يف ذلك مصايف نفط .ويذكر خرباء اقتصاديون أن أية عملية بيع لالستثمارات
السعودية يف الواليات املتحدة ستكون عملية مكلفة للسعوديني أنفسهم ،وستكون عواقبها السياسية
واالقتصادية سيئة جداً عليهم.
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ما ميكن أن يناقشه الرئيس األمريكي مع العاهل السعودي
بالنظر اىل “تعقيد” العالقة بني البلدين أصالً ،وتزايد تعقيدها ،فإن اللقاءات بني الطرفني
ستكون متوترة ،إن مل نقل عاصفة .وعلى الرغم من الرقة امللكية اليت سيضفيها السعوديون على
الزيارة ،إال أنه من شبه املؤكد فإن اللقاءات اخلاصة والرمسية ستكون أبعد بكثري عن املظاهر اخلادعة.
وال يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت الزيارة ستأيت باي شيئ جديد ،سوى التأكيد رمسياً على
األقل بعالقات الصداقة والشراكة التارخيية ،وبعض مناطق التفاهم بني الطرفني فيما خيص الشأن
السوري ،وتأمني محاية منطقة اخلليج من أية اعتداءات حمتملة.
ولكن حقيبة أوباما وهو يف أواخر أيام واليته مليئة ،ومن غري املتوقع أنه سيأيت بأفكار ختتلف
عن الذي قاله لالعالم وبكل وضوح .فهو ال يرغب برؤية النظام السعودي وهو يستمر يف اضطهاد
شعبه ،وسيعرب هل��م ع��ن تطلع ال��والي��ات املتحدة يف أن حيكم العربية السعودية نظام أكثر حداثة
وانفتاحاً وحرية واحرتاماً حلقوق االنسان .كما سيبلغ السعوديني بأنه ال يرى للواليات املتحدة دوراً
أكرب من الذي تقوم به اليوم ،يف اجلهود الرامية لالطاحة بنظام بشار االسد يف سوريا .وسيبلغهم أن
أولوية بالده هي القضاء على تنظيم داعش قبل القضاء على نظام األسد .باالضافة اىل ذلك فهو
سيدافع بقوة عن االتفاق النووي مع ايران ،وسيدعو السعوديني للتعايش مع هذا الواقع .ولن ينسى
أن يذكرهم بأن احلرب يف اليمن كانت خطأ رغم الدعم األمريكي العلين هلم ،وأهنم جيب أن يعملوا
على اح��ت��واء املوقف وتشجيع حل سلمي هناك .وق��د يؤيد األمريكيون بشكل شكلي على األقل
حم��اوالت العربية السعودية تشكيل حتالف عابر للدول حملاربة االره��اب .وسيمنح الرئيس األمريكي
العاهل السعودي تطمينات ب��أن األرص��دة السعودية يف ال��والي��ات املتحدة لن مت��س ،وأن الواليات
املتحدة ستعمل على احتواء النفوذ االيراين يف املنطقة.
اقتصادياً ،فإن البلد املستفيد األكرب من العالقة هي الواليات املتحدة .ويبلغ حجم التبادل
التجاري بني البلدين  74مليار دوالر ،حيث تعترب الواليات املتحدة ثاين أكرب شريك جتاري للعربية
السعودية .ومع االخنفاض الكبري يف اسعار النفط عاملياً ،فإن  11%من النفط الذي تستورده الواليات
املتحدة يأيت من السعودية .ولكن بأقل من نصف سعره قبل عامني .وباإلضافة اىل االستثمارات
السعودية الكبرية يف الواليات املتحدة ،فإن العربية السعودية اليت تعترب ثالث أكرب بلد ينفق على
التسليح يف العامل ،وثاين أكرب مستورد للسالح يف العامل حسب معهد استوكهومل لبحوث السالم.
حيث بلغت مبيعات الواليات املتحدة من األسلحة والعتاد ما مقداره  40مليار دوالر خالل األعوام
اليت تلت ب��وادر التوصل اىل االتفاق مع اي��ران حول ملفها النووي خالل الفرتة .2015 - 2013
وتعترب مبيعات األسلحة األمريكية أحد أهم أدوات السياسة اخلارجية واألمنية األمريكية ،وتعترب أحد
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حمفزات الصناعة العسكرية األمريكية يف وقت تقلص الواليات املتحدة من نفقاهتا العسكرية .وستنفق
العربية السعودية ما يقارب  90مليار دوالر تقريباً على األسلحة هذا العام.
العراق يف اللقاء بني الطرفني
سيسمع أوباما من السعوديني نفس احلديث حول خطأ الواليات املتحدة يف االطاحة بنظام
صدام حسني .وسيسمع منهم أيضاً استعراضاً دراماتيكياً حول سوء األوضاع يف العراق ،وعن الدور
االيراين فيه ،وعن عدم مقدرة النظام الدميقراطي الذي نشأ يف العراق على ادارة البلد .كما سيسمع
منهم حديثاً عن اضطهاد يقوم به الشيعة مبساعدة االيرانيني ضد السنة يف العراق ،ورمبا عن دور أكرب
هلم حايل أو قادم يف توجيه األوضاع واألحداث يف العراق يف ظل السياسة االقتحامية اليت تنتهجها
العربية السعودية ،واليت تتعكز على قدراهتا املالية والعسكرية.
االستنتاج
ستكون زيارة الرئيس األمريكي للعربية السعودية زيارة بروتوكولية أكثر منها زيارة حتدد سياسات
أو تغري اجتاهات .وتأيت يف ظل توتر بدأ يتحول اىل مزمن يف العالقات األمريكية-السعودية .ورمبا
سيحاول الطرف األضعف واألكثر قلقاً ،وهو الطرف السعودي التأكيد على قوة عالقته بالواليات
امل��ت��ح��دة .ألن ه��ذه العالقة متثل أح��د املفاصل الرئيسية م��ن مفاصل تشكيل ال��دول��ة وب��ق��اء النظام
السعودي .وعلى الرغم من أن الطرفني لن يتفقا حول نقاط اخلالف اليت متثل تباعداً يف سياستيهما،
إال أن بعض االجراءات اليت اختذهتا العربية السعودية على املستوى الداخلي ،وقبل اسبوع من الزيارة
ومنها تقليص صالحيات الشرطة الدينية السعودية اليت يسيطر عليها رجال دين وهابيون متشددون،
ستكون أحد النقاط اليت سيسوقها الطرف السعودي السرتضاء الرئيس األمريكي أوباما ،خاصة يف
جمال انتقاداته هلا ،وللتأكيد على أن احلكومة السعودية تسعى اىل اصالح سجلها يف جمال حقوق
االنسان .وستبقى العالقات السعودية-األمريكية حمل جدل خالل الفرتة القادمة ،وسط سياسات
سعودية غري مسبوقة يف املنطقة.
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المملكة العربية السعودية  :2030رؤية عدم االعتماد
على النفط
سجاد نشمي *

2016 / 4 /30

يف مقابلة له مع قناة العربية ،أوجز االمري حممد بن سلمان ويل ويل العهد يف اململكة العربية
السعودية رؤيته الطموحة لعام  2030متعهداً بفطم اململكة العربية السعودية من االعتماد على النفط
حبلول عام  ،2030وحددت الرؤية جمموعة واسعة من االصالحات املالية واالقتصادية اليت من شأهنا
أن حتول اململكة من اقتصاد نفطي اىل اقتصاد يركز على االستثمار ،ولكن هل هذه املبادرة ،الرؤية
املثالية ألمري شاب ومتفان يف العمل ،ذات أهداف واقعية يف بلد يعتمد حالياً على النفط يف % 90
من ناجته احمللي اإلمجايل[ ]1؟
على مدى عقود ،واجهت جهود إزال��ة هاجس اململكة جتاه النفط استقرار راك��د من عدم
االرتياح وعدم االهتمام ،ان هذا يشبه “قول أب البنه البالغ من العمر  40عاماً أن الوقت قد حان
للخروج واحلصول على وظيفة” ،وفقاً ملعلق سعودي [ .]2يف عمر الثالثني ستكون حيوية الشاب بن
سلمان ضرورية لتحقيق أي جناح يف هذا املسعى ،خاصة يف تعبئة الشباب السعودي الذين يشكلون
 % 70من السكان وتشجيعهم على “العمل والعمل والعمل” [ ،]3وإن جتربته يف وسائل االعالم
االجتماعية والسياسية وأدواره املتنوعة يف احلكومة ،مبا يف ذل��ك كونه أصغر وزي��ر دف��اع يف العامل،
ستكون مهمة يف حتقيق هذا اهلدف.
وم��ن ب�ين امل��ب��ادرات امل��ذك��ورة ه��ي ط��رح ج��زء م��ن شركة أرام��ك��و ،أك�بر شركة نفط يف العامل،
لالكتتاب العام ( ،)IPOوإطالق أكرب صندوق للثروة السيادية يف العامل الذي يبلغ قيمته أكثر
من  2تريليون دوالر ،وزي��ادة الصناعات النابعة من الداخل مثل التعدين وإنتاج األسلحة ،وتوفري
املزيد من الدعم لذوي الدخل املنخفض ،واحلد بشكل كبري من اإلس��راف يف اإلنفاق ،وتشجيع
السياحة ،وانشاء متحف إسالمي ،ويريد بن سلمان أيضاً تنويع االعتماد على الطاقة يف اململكة من
خالل استغالل إمكانات الطاقة الشمسية عن طريق إنتاج  9.5GWمن الطاقة الشمسية حبلول
عام ( 2030ألغراض املقارنة ،أنتجت الصني الرائدة يف جمال الطاقة الشمسية يف العامل 43GW
العام املاضي) [.]4
* المدير التنفيذي  ،باحث ومحلل سياسي في مركز البيان للدراسات والتخطيط
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ومتثل هذه املبادرات ما قاله خالد الفاحل ،رئيس أرامكو“ ،حتوالً جوهرياً يف املشهد االقتصادي
لدينا” [ ،]5يف الواقع ،ان وضع  % 1من شركة أرامكو لالكتتاب العام وزيادته إىل حوايل  % 5يف
عام  2020سيمثل أكرب طرح عام أويل يف العامل ،وحيتمل ان تصل األموال اليت مجعت من االكتتاب
العام إىل أكثر من  100مليار دوالر وفقاً جليمس ريف ،نائب رئيس اخلرباء االقتصاديني يف جمموعة
سامبا املالية يف اململكة العربية السعودية ،وهذا شأنه أن يسهم يف إنشاء صندوق للثروة السيادية
بقيمة  2مليار دوالر لالستثمار يف جمموعة واسعة من األصول [ ،]6ومع ذلك ،يعرف ريف واقعية
الصعوبات اليت ينطوي عليها فتح أرامكو لالكتتاب العام “ألن دوره��ا ليس جتارياً حبتاً ،وهلا دور
اجتماعي واسع”.
ل��ذا جي��ب على اململكة العربية السعودية أن تنفتح أي��ض��اً على ال��ت��ج��ارة واالستثمار وال���زوار
األجانب والقوانني الدولية لقواعد السلوك من أجل زي��ادة اإلي���رادات غري النفطية إىل  600مليار
لاير سعودي حبلول عام  ،2020ما يقرب من أربعة أضعاف مبلغ االكتتابات يف العام املاضي [،]7
وسيتضمن ه��ذا ق��دراً أعظم من الشفافية ،وال�تي يعتقد ب��أن بن سلمان سيعززها من خ�لال اضافة
التدقيق الدويل على وضع أرامكو لالكتتاب العام ،والسماح باملزيد من احلريات العلمانية اليت تتناقض
مع هنج الوهابية املنتشر يف اململكة.
وتتضمن ه��ذه احل��ري��ات اي��ض��اً ال��وض��ع ال��ق��ان��وين امل��ع��زز للوافدين وال��ن��س��اء ،وإدخ���ال “البطاقة
اخل��ض��راء” للنظام ،وال�تي هت��دف إىل إعطاء املغرتبني حق اإلق��ام��ة وه��ذه اح��د الطرق لتحسني مناخ
االستثمار ،ولكن بعد أن وع��د بتعزيز ف��رص التعليم والعمل للمرأة ،تعهد بن سلمان فقط بزيادة
عدد النساء يف القوى العاملة من  % 22إىل  % 30حبلول عام  ،]8[ 2030ان هذا اهلدف اهلزيل
ال يقوض فقط القدرات احملتملة للقوى العاملة من خالل استبعاد ما يقرب من  % 30من السكان
من العمل ،ولكن أيضاً يسلط الضوء على التأثري الذي ال تزال متتلكهُ املؤسسة الدينية الوهابية على
هذا املشروع.
وي��ث�ير ال�ت�ردد يف إن��ش��اء اإلص�لاح��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ال�تي م��ن ش��أهن��ا دع��م
اإلص�لاح االق��ت��ص��ادي االسئلة ح��ول ق��درة اململكة العربية السعودية على تنويع االقتصاد وج��ذب
االستثمار األجنيب الالزم ،على جانب واحد فإن إعادة كتابة قانون الرعاية االجتماعية وخفض دعم
الكهرباء وامل��اء يدل على أن اخلطة سوف تقوم مبا هو ض��روري فقط لتجنب تضارب املصاحل مع
رجال الدين السعوديني ،وحىت العدو اإلقليمي للمملكة إيران ،على سبيل املثال ،قد ذهبت الجراء
اإلصالحات االجتماعية بعد ختفيف العقوبات االقتصادية وتتضمن هذه االصالحات إشراك املرأة
يف احلياة العامة ،وكان آخرها رفع فرض احلظر الكامل على احلضور اإلناث يف مباريات كرة قدم،
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وهو األمر الذي مل تفعله اململكة العربية السعودية ،ان الرياضة ،كمثال صغري ،حتظى بتأييد واسع
يف رؤية  ،2030ولكن الوثيقة ال تشري إىل مرافق خمصصة للنساء ،وال إىل إدخال الرياضة يف املدارس
االبتدائية والثانوية.
وعلى الرغم من النقص يف اإلصالحات االجتماعية ،ال يزال بعض املعلقني ينظرون بإجيابية
اىل خطط اململكة العربية السعودية لعام  ،2030حىت لو كان ذلك إشارة لطموح بدالً من خطة
حرفية ،وفقاً جلني كينينمونت ،نائب رئيس برنامج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف تشاثام هاوس
[ ،]9وكما أظهرت ديب ،فإن السياسات اليت هتدف إىل جذب العمال األجانب والسياحة والتجارة
ختفض الطلب على النفط بعد ان واجهت جارة اململكة نفس القضية يف بداية الثمانينيات عندما
ساهم النفط ب  % 50من اقتصادها [.]10
وب��ال��ن��س��ب��ة ل�لآخ��ري��ن ،ف���إن جن���اح امل��ش��روع ي��ق��وم ع��ل��ى م���دى ال��ت��زام امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
باألهداف السنوية ،وخاصة مع تدهور االوضاع اإلقليمية وأسعار النفط اليت حتوم حول  30دوالر
للربميل ،وسيكون هلذا أمهية خاصة فيما يتعلق باالستثمار ال��وارد وحجم صناديق الثروة السيادية،
ان التوترات اإلقليمية اليت تصاعدت بعد رفض اململكة العربية السعودية لتوقيع اتفاق الدوحة لعدم
مشاركة اي���ران يف التوقيع ،وك��ذل��ك بسبب اس��ت��م��رار احل��رب بالوكالة يف اليمن ال�تي زادت م��ن عدم
االستقرار اجليوسياسي يف املنطقة ،رمبا س�تردع املستثمرين من استثمار مليارات ال��دوالرات بسبب
املخاطر املوجودة يف مثل هذا املناخ املتوتر.
وم��ن غري احملتمل ان تقل التوترات اإلقليمية إذا ما ب��دأ النفط باالخنفاض إىل ما دون 30
دوالر للربميل ،وهذا اإلطار الذي تقوم عليه رؤية اململكة العربية السعودية لعام  ،2030على العكس

من ذلك ،فإن إصرار بن سلمان على أن القوى احملركة للمشروع لن تتغري حىت إذا ارتفع النفط إىل
 70دوالر للربميل حيتم علينا انتظار رؤية ذلك ،وسيكون التحدي األكرب هو قدرة اململكة العربية
السعودية الوصول اىل أهدافها وحتقيقها ،واحلفاظ على مبادئ مالية صارمة ،وااللتزام متاماً باحلفاظ
على التوازن االجتماعي واالقتصادي ،ووضع وحتقيق معايري واضحة على طول الطريق.
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:املصادر
[1] http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-25/
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[10] http://mobile.breakingviews.com/storypage/story.
aspx?id=21244705

58

دراسات

البحث العلمي التطبيقي الهادف ..خطوة لترصين التعليم العالي
والبحث العلمي
أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى *

2016/4/24

االستثمار يف البحث العلمي وبعض املبادرات العربية
يعترب البحث العلمي يف اجلامعات هو نتاج أعضاء هيئات التدريس الذين يشكلون أكثر من % 80

من العاملني يف حقل البحث العلمي يف معظم الدول العربية.

يعترب البحث العلمي املدخل الطبيعي لتنمية اجملتمع والسبيل إىل اختيار أنسب الطرق إىل املستوى
احلضاري املتقدم مما يتطلب ذلك رسم السياسة العامة للبحث العلمي باجلامعات ووضع خطة البحوث
العلمية يف كل جامعة يف ضوء املشكالت اليت ترد من قطاعات ومؤسسات اإلنتاج واجملتمع احمللي.
وفيما يلي بعض االليات والطرق اليت تساعد على النهوض يف البحث العلمي اهلادف :
 1.1تطوير برامج ربط الباحث مبؤسسات القطاعات املختلفة الصناعية والزراعية واإلنتاجية وغريها ،
مثل برنامج باحث -دكتور لكل مصنع يقوم مبوجبها الباحث بالتعرف على املشاكل احلقيقية اليت
يواجهها القطاع ويعمل على دراستها وإجياد احللول هلا.
2.2تعزيز مبدأ الشراكة يف اجراء األحباث التطبيقية ومتابعة كافة مراحل الدراسة مما يساعد على حصر
البحث باملشاكل اليت يواجها املصنع أو القطاع اإلنتاجي .وهبذا تكون عملية تبين النتائج أسهل
وأفضل.
توصيل نتائج األحباث بطريقة سلسة وسهلة ومفهومة للمستفيد النهائي ( )End Userمن خالل
الربامج التدريبية والنشرات اإلرشادية ومن خالل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ومتابعة تطبيق النتائج
وأخذ التغذية الراجعة ( )Feedbackمن املستهلك.
3.3تسليط الضوء على حاالت جناح ( )Success storiesوتعميمها على املستفيدين ودراسة الت
احلاالت غري املوفقة والتعرف على أسباب عدم النجاح.
4.4التأكيد على توافق نتائج البحث مع املستوى االجتماعي واالقتصادي والعلمي للمستفيد األول.
* مستشــار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،باحث في مركز البيان للدراسات والتخطيط
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5.5مناقشة نتائج البحوث مع الطلبة وحتفيز السجال العلمي مع أعضاء هيئة التدريس بطرق هنج علمي
حيث على التفكري واإلبداع (ورش للعصف الذهين).
6.6التأكيد على أمهية مسامهة خمتلف املؤسسات يف دعم البحث العلمي واإلفادة من نتائج البحوث
اليت جتري يف اجلامعات واملؤسسات البحثية مبا خيدم الصناعات الوطنية وتنعكس نتائجه اإلجيابية
على خمتلف القطاعات.
كذلك الرتكيز على دعم املشروعات البحثية وفق االولويات الوطنية للبحث والتطوير على أسس
تنافسية بني الباحثني.
ويف األردن على سبيل املثال مت إنشاء صندوق دعم البحث العلمي -وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي عام  2007ويقدم الصندوق الدعم املايل ملشروعات البحث العلمي هبدف املسامهة يف حل
املشكالت الفنية اليت تواجه الشركات واملؤسسات األردنية لتطوير صناعاهتا ومتكينها من حتسني قدراهتا
التنافسية بالتعاون مع اجلامعات األردنية ،وتشجيع املؤسسات الوطنية والشركات لصرف املزيد من اإلنفاق
على نشاطات البحث والتطوير وكذلك إنشاء مدينة احلسن العلمية يف عمان.
رفع خمصصات البحث العلمي من الناتج القومي اإلمجايل ،حيث يشكل القطاع احلكومي املمول
الرئيسي للبحث العلمي وهذا يتطلب تفعيل دور الصناعة واملؤسسات اخلاصة يف تبين سياسات تدعم
البحث العلمي وتوطينه.
تطبيق نتائج البحث يف الواقع ميدانيا وتأمني الربط الوثيق بني مؤسسات البحث العلمي والتطوير
مع قطاعات اإلنتاج املختلفة.
تطوير مصادر البحث العلمي على األنرتنت.
تشجيع البحوث املشرتكة بني اجلامعات والقطاع اخلاص حبيث تقوم جمموعة من الشركات ذات
اإلنتاج املتشابه بالتعاقد مع أساتذة متخصصني حسب متطلبات البحث املطلوب وفقا للمجال البحثي
واألكادميي الذي تتميز به اجلامعة ،ويوفر هذا األسلوب خفضا ىف نفقات البحوث من خالل توزيع
نتائج البحوث واإلفادة منها على عدد من الشركات ذات اإلنتاج الواحد .
حتديات البحث العلمي:
يرتكز نشاط البحث العلمي يف معظم الدول العربية والعراق يف مؤسسات التعليم العايل واليت تواجه
الكثري من املشاكل والتحديات الكربى واليت ميكن تلخيصها بعدم وضوح اولويات واسرتاتيجيات البحث
العلمي وعدم كفاية الوقت املمنوح للتدريسيني للبحث العلمي ضمن ساعات نصاهبم وضعف التمويل
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وقلة الوعي بأمهية البحث العلمي اهلادف والذي جيب ان يعاجل حالة او ابتكار او حل مشكلة وعدم توفر
الشبكات وقواعد البيانات باإلضافة اىل حمدودية التعاون الدويل وهجرة الكفاءات.
البحث العلمي يف العامل العريب:
البحث العلمي يف اجلامعات العربية اكادميي ومن اهم دوافعه ،الرتقية العلمية والكسب املادي
اخلاص ،ومن مث االستجابة لطلب املؤسسة او هيئة حكومية او خاصة .وال جند اال نسبة ضئيلة جدا
للرغبة يف زيادة املعرفة العلمية.
وهذا يظهر بان الصلة ضعيفة جدا او مفقودة بني خطط البحث العلمي يف اجلامعات ومتطلبات
التنمية يف اجملاالت املختلفة وهذا يعين عدم وجود التنسيق وغياب اجلامعات ومؤسساهتا البحثية وعناصرها
البشرية املؤهلة يف دفع مسرية التقدم يف بلدان الوطن العريب.
فالبحث العلمي يف اجلامعات العربية منعزل متاما عن الوحدات االنتاجية ،والقطاع اخلاص ،مما
ادى اىل حرمان الباحث اجلامعي من الدعم املادي الذي كان من املمكن ان يقدمه هذا القطاع .وبذلك
فان الباحث يعتمد على ما خيصص للبحث العلمي يف موازنات جامعته وهو ضئيل جدا خاصة اذا ما
قورن مبا هو خمصص لنفس الغرض يف جامعات الدول املتقدمة او حىت بعض الدول النامية.
والباحث العريب يف اجلامعات يعمل بشكل منعزل حىت يف بعض االحيان عن زمالئه يف الكلية
او القسم الذي يعمل فيه .اضف اىل ذلك غياب التعاون والتنسيق فيما بني اجلامعات من الدولة نفسها
وفيما بني اجلامعات العربية.
يعترب البحث العلمي يف اجلامعات هو نتاج اعضاء هيئات التدريس الذين يشكلون اكثر من % 80

من العاملني يف حقل البحث العلمي يف معظم الدول العربية.

يعترب البحث العلمي املدخل الطبيعي لتنمية اجملتمع والسبيل اىل اختيار انسب الطرق اىل املستوى
احلضاري املتقدم مما يتطلب ذلك رسم السياسة العامة للبحث العلمي باجلامعات ووضع خطة البحوث
العلمية يف كل جامعة يف ضوء املشكالت اليت ترد من قطاعات ومؤسسات االنتاج واجملتمع احمللي.
ومن اهم مصادر متويل البحث العلمي يف البلدان العربية ما يلي-:
أ .الدولة هي املصدر االساسي والوحيد ،يف كثري من االحيان ،يف دعم البحث العلمي.
ب .دعم داخلي من خالل اجلامعات ألعضاء هيئة التدريس لبعض حبوثهم.
ت .املراكز املستقلة او التابعة لوزارات الدولة.
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ث .الدعم اخلارجي عن طريق جهات ومؤسسات ماحنة مثل البنك الدويل واالحتاد االوريب ومنظمة
اليونسكو واخرى.
ضعف متويل البحث العلمي:
ان واقع التمويل العريب للبحث العلمي متدين جدا قياسا عن املعدل العاملي فنجد ان معدل ما
يصرف يف الدول العربية على البحث العلمي يرتاوح بني  % 0.2-0.6من ناتج الدخل القومي بينما يرتاوح
بني  % 6 - 4يف الدول الصناعية واملتقدمة.
بلغ عدد الباحثني لكل مليون نسمة حوايل  600باحث يف الدول العربية بينما يبلغ حوايل 6000

باحث لكل مليون نسمة يف الدول املتقدمة.

واجلدول ادن ـ ـ ــاه يشري اىل عدد البحوث العلمية املنشورة يف عام  2005حسب مؤشرات (. ) ISI
Country

Number of Research

Egypt
Saudi Arabia
Lebanon
Jordan
Syria
Qatar
Iraq
Libya
Palestinian Authority

3459
1715
1563
959
224
138
100
81
63

واجلدول ادناه يشري اىل عدد براءات االخرتاع املسجلة عامليا عام 2008
1963-2007
3,460,775
126,663
692,181
15,641
3,445

2007
79,527
3,292
33,354
1,107
546
62

Country
USA
UK
Japan
Israel
India

دراسات

واجلدول ادناه يشري اىل براءات االخرتاع املسجلة من الدول العربية لعشر سنوات قبل عام 2009
PATENTS

ARAB COUNRTIES

147

Saudi Arabia

118

Kuwait

116

Egypt

73

Lebanon

71

Morocco

66

United Arab Emirates

23

Tunisia

22

Jordan

20

Syria

13

Algeria

10

Iraq

8

Oman

7

Sudan

6

Qatar

4

Bahrain

4

Libya

3

Mauritania

3

Yemen

حقائق عن الوضع احلايل للبحث العلمي يف الدول العربية مقارنة ببعض دول العامل حسب مؤشرات
اليونسكو عام :2006
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ينفق العامل العريب  % 0.2من االنفاق العاملي
تنفق اسرائيل وحدها  % 0.7من االنفاق العاملي (تقريبا اربعة اضعاف وعدد سكاهنا  % 2من
سكان الدول العربية بأمجعها)
تنفق الصني  % 8.7من االنفاق العاملي وجتاوزت املانيا وبريطانيا
تنفق الواليات املتحدة االمريكية  % 35من االنفاق العاملي
مع العلم ان  % 80من االنفاق يف الدول املتقدمة مصدره هو القطاع اخلاص
اشارة احصائيات اليونسكو عام  2004ان االنفاق على البحث العلمي يف اسرائيل قد وصل
اىل  % 4.7من ناجتها القومي وما يوازي  % 30.6من املوازنة احلكومية املخصصة للتعليم العايل والباقي
يصرف للرواتب واالبنية وباقي االبواب ...على العكس ما حيدث يف البلدان العربية.
وحتتل اسرائيل املركز الثالث يف العامل يف صناعة التكنولوجيا املتقدمة بعد (وادي السليكون)
يف كاليفورنيا وبوسطن يف امريكا  ،واملركز اخلامس عشر بني الدول االوىل يف العامل املنتجة لألحباث
واالخرتاعات.
عدد البحوث وانتاجية الباحث :
تشري احدى الدراسات عام  2010اىل ان ما ينشر سنويامن البحوث يف الدول العربية ال يتعدى
 15الف حبث قياسا لعدد اعضاء هيئة التدريس البالغ  55الف أي ان معدل االنتاجية هو  0.3علما ان
احلد االدىن إلنتاجية الباحث عامليا هو  2حبث سنويا.
حيدد النشاط البحثي لعضو هيئة التدريس يف اجلامعات العربية بني  10 - 5من مهامه االكادميية
باملقارنة ب % 50 - 35للتدريسني يف اجلامعات االمريكية واالوربية.
ان نسبة البحوث العلمية للدول العربية املنشورة دوليا تصل اىل  % 0.5مقارنة ب  % 34لدول
الوحدة االوربية و % 31للواليات املتحدة االمريكية .مما يشري اىل عدم جاهزية العامل العريب للمنافسة يف
القرن الواحد والعشرين وباإلضافة لضعف انتاجية الباحثني العرب فان معظم البحوث العربية هي حبوث
غري علمية وغري تطبيقية وتعتمد على املالحظة املباشرة والتجربة ،ومعظمها يف التخصصات االنسانية
االجتماعية باستثناء البحوث اليت تنشر باالشرتاك مع باحثني اجانب.
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واجلـ ــدول التايل يبني نسبة البحث العلمي عامليا وحسب بعض الدول
الدولة

النسبة املئوية

الواليات املتحدة األمريكية

% 30.8

اليابان

% 8.2

اململكة املتحدة

% 7.9

أملانيا

% 7.2

فرنسا

% 5.7

إسرائيل

% 1.1

مصر

% 0.3

اململكة العربية السعودية

% 0.1

لبنان

% 0.04

المغرب ،اجلزائر ،ليبيا ،تونس

% 0.03

األردن ،سوريا

% 0.02

دولة البحرين

% 0.01

اليمن ،سلطنة عُمان ،اإلمارات

% 0.008

معوقات ومشكالت البحث العلمي يف الوطن العريب:
 1.1غياب سياسات واسرتاتيجيات واضحة وخطط مستقبلية للبحث العلمي حتدد األهداف واألولويات.
2.2قلة وجود اإلمكانيات البحثية .
	•عدم وجود قاعدة بيانات واضحة وجادة لإلمكانيات البحثية البشرية واملادية .
	•افتقاد التعاون اجلاد بني املؤسسات البحثية املختلفة .
	•
3.3عدم توفر الوقت الالزم للبحث العلمي .
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	•انشغال الباحثني باملشاكل اإلدارية املختلفة واملادية اخلاصة بعملهم .
4.4عدم وجود جهات ممولة .
	•اعتماد الباحثني بشكل كبري على التمويل احلكومي .
5.5عدم استفادة اجملتمع من األحباث العلمية.
	•االفتقار إىل التنسيق والتعاون املثمر واحلقيقي بني مؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات البحثية املختلفة.
6.6عـ ــدم وجود التقدير الالزم والوعي الكايف من اجملتمع بأمهية البحث العلمي وقدرته على حل
املشكالت .
7.7ع ــدم وجود ارتباط بني البحث العلمي ومشكالت اجملتمع حيث أن كثري من املشاريع البحثية تفتقر
اىل القيمة التطبيقية .
8.8قلة وجود مكتبات ومراجع علمية .
9.9ع ــدم وجود احتكاك علمي دويل كايف .
1010حماكاة األحباث العلمية .
	•اللجوء اىل االقتباس والتقليد األعمى وعدم اإلبداع.
1111تساوى التقدير والرواتب املالية بني أفراد الدرجة الوظيفية الواحدة على الرغم من اختالف
كفاءهتم .
1212غياب برنامج وطين يوضح املالمح واألهداف والرؤيا ملخرجات اجلهد البحثي يف الدولة يتم
االسرتشاد به .
1313ضعف القطاعات االقتصادية املنتجة يف الوطن العريب واعتماد غالبيتها على شراء املعرفة من
اخلارج
1414غياب املؤسسات االستشارية املختصة بتوظيف نتائج البحث ومتويلها هبدف حتويلها إىل مشاريع
إنتاجية أو اقتصادية مرحبة .
1515ضعف التمويل غري احلكومي للبحث العلمي بسبب قلة الرتابط بني املنتجني للبحث العلمي
و املستفيدين منه.
1616ضعف الرتابط بني الشركات املنتجة العربية يف جتمعات قومية نسمح بتمويل األحباث ذات
األمهية املشرتكة وتبادل البحث والتطوير والتقنيات فيما بينها ،بعض االجراءات االجيابية اليت اختذهتا
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وزارة التعليم العايل العراقية لدعم البحث العلمي
التوسع العمودي واالفقي يف دعم املراكز واحلدات البحثية .
أقيمت الكثري من الندوات واملؤمترات والورش اليت اوصت بضرورة دعم البحث العلمي واملراكز
والوحدات البحثية  ،لذا ازداد اعدادها وكذلك حصل على الكثري من التمويل لتعزيز نشاطها العلمي
والبحثي  ،واجلدول ميثل عدد املراكز والوحدات البحثية لغاية عام .2014
ت
1
2

اجلامعة  /اهليئة

عدد املراكز البحثية

مركز الوزارة /دائرة البحث والتطوير /قيد
االنشاء
بغداد

6

عدد الوحدات البحثية

3

املستنصرية

4

4

التكنولوجية

9

5

النهرين

2

6

العراقية

-

7

املوصل

1

8
9
10
11
12
13
14
15
16

بابل
البصرة
االنبار 16
الكوفة
كربالء
تكريت
ذي قار
القادسية
دياىل

2
3
2
1
2
3
4
1

3
2
2
1
1
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17

كركوك

-

1

18

املثىن

1

-

19

اجلامعة التقنية الوسطى

-

2

20
21
21
اجملموع

اجلامعة التقنية الفرات االوسط
اجلامعة التقنية اجلنوبية
اجلامعة التقنية الشمالية
48

-

1
1
2

اجملموع
النهائي

55

103

جدول ميثل املراكز والوحدات البحثية حسب التخصصات واملواقع وسنة التأسيس
املراكز التابعة لدائرة البحث والتطوير يف الوزارة
ت

اجلامعة

اسم املركز البحثي

التخصصات

سنة التأسيس

11

النهرين

مركز دراسات جنوب وشرق
آسيا /

انساين

2013

2

النهرين

مشروع /قيد االنشاء
مركز البحوث العراقي للمنشآت
املتقدمة

هندسي

2013

مشروع /قيد االنشاء
عدد املراكز يف التخصصات الطبية
ت
1
2

اجلامعة
جامعة النهرين
جامعة الكوفة

اسم املركز البحثي
وحدة البحوث الطبية/كلية الطب
وحدة الفرات االوسط الحباث السرطان/كلية الطب
68
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1989
1993
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3

اجلامعة
املستنصرية
جامعة البصرة

وحدة االعتالل اهليموغلوبيين/كلية الطب

5

اجلامعة التقنية
الوسطى

وحدة البحوث وتصنيع البدائل/كلية التقنيات
الصحية والطبية

1997

6

اجلامعة
املستنصرية
جامعة بابل

مركز حبوث امراض السكري

1997

وحدة حبوث الطب النفسي/كلية الطب

1998

8

جامعة بابل

وحدة الكيمياء السريرية/كلية الطب

1998

9

اجلامعة
املستنصرية
جامعة بغداد

مركز حبوث وعالج امراض الدم

1999

وحدة حبوث االمراض االنتقالية السريرية/كلية
الطب
وحدة حبوث وعالج السمنة/طب الكندي

2006
2009
2009
2010

4

7

10

املركز العراقي الحباث السرطان والوراثة الطبية

1995
1996

11

جامعة بغداد

12

جامعة بغداد

املركز الوطين الريادي لبحوث السرطان

13

جامعة بغداد

14

جامعة بغداد

وحدة جراحة وتنظري مفصل الركبة/طب
الكندي
وحدة التطابق النسيجي/طب الكندي

2010

15

جامعة بابل

مركز احباث احلمض النووي DNA

2012

16

جامعة ذي قار

وحدة حبوث السرطان/كلية الطب

2012

17

جامعة النهرين

مركز الدنا العديل للبحث والتدريب

2014
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املراكز يف التخصصات اهلندسية
سنة التأسيس

ت

اجلامعة
جامعة املوصل

اسم املركز البحثي
مركز حبوث السدود واملوارد املائية

2

اجلامعة
التكنولوجية

وحدة التصاميم واالنتاج الصناعي/قسم اهلندسة
الكيمياوية

1997

3

اجلامعة
التكنولوجية

وحدة حبوث تصميم وتصنيع القوالب/قسم
االنتاج واملعادن

2001

4

اجلامعة
التكنولوجية

وحدة حبوث حتلية املياه/قسم البناء واالنشاءات

2002

5

اجلامعة
التكنولوجية
اجلامعة
التكنولوجية

مركز تكنولوجيا الطاقة والطاقات املتجددة

2004

وحدة حبوث مصنع املستقبل/قسم االنتاج
واملعادن

2005

1

6

1986

7

اجلامعة التقنية وحدة حبوث الطاقة البديلة واملتجددة – النجف/
الكلية التقنية
الفرات االوسط

2009

8

وحدة حبوث الطاقات املتجددة – احلوجية/املعهد التقين

2009

مركز حبوث الطاقة املتجددة

2012

9

اجلامعة التقنية
الشمالية
جامعة االنبار

10
11
12
13

مركز احباث البيئة والطاقة املتجددة
جامعة كربالء
مركز حبوث النهرين للطاقة املتجددة (النانوية)
جامعة النهرين
اجلامعة التكنولوجية وحدة حبوث تكنولوجيا األغشية/قسم اهلندسة الكيمياوية
اجلامعة التكنولوجية وحدة حبوث تكنولوجيا النفط/قسم تكنولوجيا النفط

2013
2013
2012
2012

14

وحدة حبوث األمتتة واالنسان اآليل/قسم هندسة
السيطرة والنظم

2012

اجلامعة
التكنولوجية
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املراكز يف ختصصات العلوم الصرفة
ت

اجلامعة

اسم املركز البحثي

سنة التأسيس

1

جامعة املوصل

مركز احباث التحسس النائي

1985

2

جامعة البصرة

مركز احباث البوليمرات

1995

3

اجلامعة التكنولوجية

4

اجلامعة املستنصرية

5

جامعة بغداد

وحدة حبوث العلوم التطبيقية /قسم العلوم
التطبيقية
وحدة احباث البوليمرات والتطبيقات الصناعية/
كلية العلوم
وحدة االستشعار عن بعد

1996

6

جامعة بغداد

7
8

جامعة البصرة
اجلامعة التكنولوجية

9
10

جامعة الكوفة
جامعة القادسية

وحدة االحباث البايولوجية للمناطق احلارة/كلية
العلوم
وحدة احباث اخللية والتقنية احليوية/كلية العلوم
وحدة هندسة التحسس النائي ونظم املعلومات
اجلغرافية/قسم هندسة البناء واالنشاءات
مركز التحسس النائي
وحدة الرياضيات احليوية/كلية علوم احلاسبات
والرياضيات

1996
1999
2001
2008
2012
2012
2010

املراكز يف التخصصات الزراعية والبيطرية
سنة التأسيس

ت

اجلامعة
جامعة البصرة

اسم املركز البحثي
مركز احباث النخيل والتمور

1995

2

جامعة بغداد

وحدة احباث النخيل/كلية الزراعة

1995

3

جامعة بغداد

وحدة االمراض املشرتكة بني االنسان واحليوان/
الطب البيطري

1997

1
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4

اجلامعة التقنية
الشمالية
جامعة كربالء

وحدة حبوث القطن/الكلية التقنية الزراعية-
املوصل
وحدة احباث الرزازة وغريب الفرات/كلية العلوم

6

جامعة القادسية

7

جامعة بغداد

وحدة حبوث االمراض املشرتكة/كلية الطب
البيطري
وحدة املكافحة االحيائية/كلية الزراعة

2005

8

جامعة بغداد

وحدة حبوث النباتات الطبية/كلية الزراعة

2009

9

جامعة القادسية

مركز اخليول العربية االصيلة

2012

10

جامعة البصرة

وحدة النباتات الطبية والعطرية/كلية الزراعة

2012

5

1998
2004
2005

املراكز يف التخصصات املتداخلة
ت

اجلامعة
جامعة بغداد

اسم املركز البحثي
مركز حبوث ومتحف التاريخ الطبيعي

1946

2

جامعة البصرة

مركز علوم البحار

1976

3

جامعة بغداد

مركز حبوث السوق ومحاية املستهلك

1997

4

جامعة املوصل

مركز حبوث البيئة والسيطرة على التلوث

1997

5

جامعة بابل

مركز حبوث البيئة احمللية

1998

6

جامعة النهرين

مركز حبوث التقنيات االحيائية

1999

7

جامعة القادسية

وحدة حبوث البيئة والوقاية من التلوث/كلية العلوم

1999

8

جامعة ذي قار

مركز احباث االهوار

2004

1
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9
10

اجلامعة
التكنولوجية
جامعة بغداد

وحدة البحوث االقتصادية/كلية االدارة واالقتصاد

11

جامعة االنبار

مركز دراسات الصحراء

2005

12

اجلامعة التقنية
الوسطى
جامعة كركوك

وحدة حبوث اجلودة/الكلية التقنية االدارية-بغداد

2005

وحدة البحوث البيئية/كلية العلوم

2005

14

جامعة دياىل

وحدة االحباث املكانية/كلية الرتبية

2006

 15اجلامعة التقنية اجلنوبية

وحدة حبوث التلوث البيئي/املعهد التقين-البصرة

2007

 16جامعة االنبار
 17اجلامعة التكنولوجية

مركز تنمية حوض اعايل الفرات
مركز احباث النانو تكنولوجي واملواد املتقدمة

2008
2009

18

جامعة تكريت

مركز حبوث املوارد الطبيعية

2009

19

جامعة الكوفة

مركز البحث والتاهيل املعلومايت

2009

20

جامعة ذي قار

وحدة نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد/

2009

21

جامعة بغداد

13

مركز البحوث البيئية

2004
2004

كلية اآلداب
وحدة الفوتونيات /معهد حبوث الليزر للدراسات العليا

2011

22

جامعة املثىن

مركز دراسات البادية وحبرية ساوة

2012

23

جامعة الكوفة

وحدة احباث النانوتكنولوجي/كلية اهلندسة

2012

24

جامعة ذي قار

وحدة احباث التلوث االشعاعي/كلية العلوم

2012

25

جامعة تكريت

وحدة الدراسات الدميوغرافية/كلية الرتبية

2012
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املراكز يف التخصصات االنسانية
ت

اجلامعة

اسم املركز البحثي

سنة التأسيس

1
2

جامعة بغداد
جامعة البصرة

مركز البحوث الرتبوية واالحباث النفسية
مركز دراسات البصرة واخلليج العريب

1966
1974

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

جامعة بغداد
جامعة بغداد
جامعة املوصل
جامعة املوصل
اجلامعة املستنصرية
جامعة الكوفة
جامعة بابل
جامعة بغداد
جامعة تكريت
اجلامعة العراقية
جامعة بغداد

مركز احياء الرتاث العلمي العريب
مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية
مركز دراسات املوصل
مركز دراسات املوصل
مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية
مركز دراسات الكوفة
مركز بابل للدراسات احلضارية والتارخيية
وحدة حبوث املرأاة
مركز صالح الدين االيويب للدراسات التارخيية
مركز حبوث الدراسات االسالمية
الوحدة الرتبوية لدراسات السالم وحقوق االنسان/كلية
الرتبية-ابن رشد

1977
1980
1992
1992
1992
1992
1994
1999
2002
2003
2005

14

جامعة دياىل

مركز احباث الطفولة واالمومة

2005

15

جامعة النهرين

16

جامعة كربالء

وحدة النهرين للدراسات القانونية والسياسية/كلية
العلوم السياسية
مركز الدراسات واالحباث القانونية والدستورية

2004

17
18

اجلامعة املستنصرية
اجلامعة املستنصرية

وحدة حقوق االنسان/كلية القانون
وحدة البحوث والدراسات السياسية واالسرتاتيجية/
كلية العلوم السياسية
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2006
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19

جامعة ذي قار

مركز ذي قار للدراسات احلضارية والتارخيية

2009

20
21
22

جامعة تكريت
جامعة املوصل
جامعة القادسية

23
24

جامعة كربالء
جامعة األنبار

وحدة الدراسات القانونية/كلية القانون
وحدة الدراسات االستشراقية/كلية اآلداب
وحدة البحوث والدراسات حلقوق االنسان/كلية
القانون
مركز الدراسات االسرتاتيجية
مركز الدراسات االسرتاتيجية

2010
2011
2011
2012
2013

25

اجلامعة املستنصرية

وحدة احباث الذكاء/كلية الرتبية االساسية

2012
الكلياﺕ الﺣكومية
الكلياﺕ اﻻﻫلية

٥
۲
۸

۱
٤
۱
۲
۲
٥۹
۱
۱

۱
۲

٥

٥

۳
۷

۱

۱

۳

۲

۱
٤
۱
۱
٤

۸
۳۲
۱ ۲
۲
۲
٤

۸

المراكﺯ والوﺣداﺕ
البﺣﺛية

۳
۳
٥

۱

شكﻝ يبين
مواﻗﻊ واﻋداد المﺅسساﺕ الﻌلمية والتابﻌة لوﺯارﺓ التﻌليﻡ الﻌالﻲ والبﺣﺙ الﻌلمﻲ ﺣسﺏ المﺣافﻅاﺕ
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.2دعم املشاريع البحثية الريادية
يهدف املشروع اىل رفع قدرات البحث العلمي وضمن احملاور التالية:
اوالًـ دعم حبوث طلبة الدراسات العليا وتطوير املالكات التدريسية:

يهدف املشروع اىل ارسال املالكات التدريسية لتطوير قدراهتم وتقليل الفجوة العلمية بني العراق
والدول املتقدمة  ,وبدأ به عام  ،2009وكذلك يتم ارسال طلبة الدراسات العليا إلكمال حبوثهم واليت
تتطلب تقنيات متقدمة ال تتوفر يف العراق.
ثانياًـ املشاريع البحثية للمالكات التدريسية :

يهدف املشروع اىل دعم حركة البحث العلمي وبناء القدرات العلمية يف االقسام العلمية واملراكز
والوحدات البحثية من خالل توفري املستلزمات البحثية واحلقلية  ,وكذلك بناء البىن التحتية لبعض
التخصصات املهمة واحلديثة وبدء العمل به عام  2004وبكلفة كلية  25مليار دينار حيث مت البدء بتنفيذ
املشروع وصرف املبالغ وكما يف ادناه .
السنة

املبلغ املصروف

2010

 465مليون دينار

2011

 61مليون دينار

2012

 260مليون دينار

2013

 4,339مليون دينار كسلفة

ثالثاًـ مشروع حبوث االدوية واملبيدات :

يعترب من املشاريع املستمرة والذي يهدف اىل اكتشاف سر املعرفة لبعض االدوية واملبيدات
واستخدامها يف عالج بعض االمراض ومكافحة اآلفات املسببة يف اخنفاض انتاجية احملاصيل الزراعية  ،مت
البدء بالعمل باملشروع عام  1996وبكلفة كلية  2.744مليار دينار حيث مت البدء بتنفيذ املشروع وصرف
املبالغ وكما يف ادناه .
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السنة

املبلغ املصروف

2010

 22مليون دينار

2012

 79مليون دينار

2013

 361مليون دينار كسلفة

رابعاًـ مشروع النباتات الطبية واالدوية العشبية :

بدأ العمل هبذا املشروع عام  2004الذي يعترب من املشاريع املستمرة كونه يهدف إلجياد بدائل
نباتية ألدوية كيميائية ذات اثر مسي على اجلسم ومن اجل تقليل كلفة استرياد االدوية من الدول املتقدمة
 ,وتفعيل دور الباحثني يف هذا اجملال.
السنة

املبلغ املصروف

2012

78مليون دينار بنسبة زيادة مقدارها  % 70عن عام 2010

2013

 500مليون دينار بزيادة مقدارها  % 600من املبلغ املخصص
للمشروع والبالغ  482مليون دينار كسلفة

خامساًـ مشروع حبوث الطاقة اجلديدة واملتجددة :

يعترب من املشاريع اليت هتدف اىل حتديد جماالت استخدام مصادر الطاقة حبيث تصبح على
مستوى االنتاج الواسع يف استخدامها  ,وتنفيذ مشروعات انتاجية باستخدام هذه الطاقة من اجل تأمني
تغطية كافة االحتياجات من الطاقة  .وحث اجلامعات على البحث العلمي يف هذا اجملال إلمكانية
االستفادة من تلك البحوث حيث بدأ العمل باملشروع عام .2008
سادساًـ مشروع تأهيل االحواض ملزرعة تربية االمساك :

يهدف املشروع اىل اجراء البحوث والدراسات ومساعدة طلبة الدراسات العليا ومساعدة طلبة
الدراسات العليا على تدريب الطلبة يف اجلزء العلمي والعملي ملاديت امراض األمساك وإدارة املزارع.
سابعاًـ ـ تأهيل كليات الطب :

ان اهلدف من املشروع هو لغرض النهوض بواقع كليات اجملموعة الطبية من حيث املستلزمات
77
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التعليمية واالجهزة املختربية  ,ويعترب من املشاريع االستثمارية املستمرة حيث بدأ العمل باملشروع عام
 2012ومببلغ قدره  27مليار دينار .

ثامناًـ ـ برنامج البعثات البحثية :

يتطلع املوفدون من الطلبة هبدف املشروع لدعم حبوث طلبة الدراسات العليا وتطوير املالكات
التدريسية حيث يطلع املوفدون على طرق التكنولوجيا احلديثة املستخدمة يف البحث العلمي وعلى ثقافات
املؤسسات العلمية الرصينة خارج العراق  ,وكما موضح يف املخطط ادناه.
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تاسعاًـ ـ ـ تطوير املختربات العلمية :

استحدث املشروع عام  2012اضافة مليزانية اجلامعة للمشاريع االستثمارية ويهدف لتجهيز
اجلامعات بأحدث االجهزة العلمية وبتمويل من الوزارة وبكلفة تريليون وستمائة مليار دينار والكليات
املستفيدة هي (الطب واهلندسة والعلوم الرتبوية والزراعة والطب البيطري) وكما مبني يف اجلدول ادناه.
اسم اجلامعة

عدد االجهزة

جامعة بغداد

987

اجلامعة املستنصرية

89

جامعة املوصل

2543

جامعة الكوفة

1647

جامعة واسط

65

جامعة البصرة

106

جامعة تكريت

216

جامعة القادسية

187

جامعة كربالء

62

جامعة النهرين

28

جامعة االنبار

250

جامعة بابل

57

اجلامعة العراقية

121

هيئة التعليم التقين

2

 .3مشاريع البحوث املسوقة للوزارات
مت اجراء مسح للبحوث املوجهه يف مجيع دوائر الدولة واليت ستكون مبثابة قاعدة بيانات يف وزارتنا
العتماد مشاريع البحوث التطبيقية للتدريسيني ولطلبة الدراسات العليا حلل مشاكل وزارات ومؤسسات الدولة .
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وقد مت اجراء بعض املشاركات وحسب مؤشرات الوزارات املرتبطة مبشكالهتا واليت سامهت يف
حلها وكانت النتاجات العلمية املسوقة (حبوث ،اطاريح الدكتوراه ،رسائل املاجستري ،جمالت علمية،
براءات االخرتاع ،مشاريع الصفوف املنتهية ،واملؤمترات وورش العمل واحللقات النقاشية املقامة يف الوزارة
وكافة تشكيالهتا)  ،واجلدول ادناه يشري ألعداد املشاركات مع الوزارات وحسب السنوات 2015 - 2011
2012

2013

2014

2015

ت

3

1

6

-

-

وزارة الدولة لشؤون
جملس النواب
وزارة الدفاع

8

11

6

-

-

1

4

1

1

-

4

وزارة الداخلية

1

4

6

-

-

5

وزارة اخلارجية

42

24

8

1

-

6
7
8
9

وزارة النفط
وزارة الصحة
وزارة الرتبية
وزارة التخطيط

26
472
67
21

21
389
15
12

24
55
34
12

2
1

5
2
1

10

وزارة املالية

32

133

20

11

وزارة الصناعة
واملعادن
وزارة الكهرباء
وزارة الثقافة

1
2
3

12
13

اجلهات املستفيدة 2011
أمانة جملس الوزراء

-

-

80

160

78

-

2

48
69

18
13

18
31

-

1

ت

اجلهات املستفيدة

2011

14

وزارة الشباب والرياضة

16
80

-

-

2015 2014 2013 2012
43

15

-

-

دراسات

15

وزارة االتصاالت

18

19

24

-

-

16

وزارة العدل

26

29

19

-

-

17

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

15

3

29

1

-

18
19

وزارة السياحة واالثار
وزارة النقل

9
3

22

21

-

-

3

9

-

-

20
21
22

وزارة التجارة
وزارة العلوم والتكنواوجيا
وزارة الزراعة

7
17
65

2

15

2

-

68
58

37
58

-

2

23

وزارة البيئة

15

53

45

-

3

24

وزارة االعمار واالسكان

4

20

37

-

1

25

وزارة املوارد املائية

2

15

1

-

-

26

وزارة حقوق االنسان

10

3

36

-

-

27

وزارة الدولة لشؤون املرأة

4

15

5

-

-

28

وزارة الدولة لشؤون احملافظات

10

12

5

-

-

29

وزارة الدولة لشؤون اجملتمع املدين

19

22

-

-

-

30

ديوان الوقف الشيعي

95

29

2

-

-

31

ديوان الوقف السين

82

28

1

-

-

32

هيئة النزاهة

3

5

2

-

-

33

أمانة بغداد

4

11

3

1

-

81
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34

جهاز االمن الوطين

-

4

-

-

-

35

البنك املركزي

-

-

-

-

1

36

جمالس احملافظات

-

-

-

-

1

35

اجملموع

1303

1266

677

9

26

 .1باإلضافة اىل  30جملة علمية بواقع  15حبث لكل جملة =
وهبذا يكون اجملموع

1753

.2باإلضافة اىل  55جملة بواقع  15حبث يف كل جملة
وهبذا يكون اجملموع

=825

2091

 .3باإلضافة اىل  23جملة علمية بواقع  15حبث لكل جملة =
وهبذا يكون اجملموع

450

345

1022

التوصيـ ـ ــات
على اجلامعات ان تدرس فقرات االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم لألع ـ ـوام
وعلى ضوئها ترسم سرتاتيجتها اإلدارية والعلمية والتنموية وتنفيذ بعض فقراهتا ضمن االمكانية املتوفرة
لديها .
2021 - 2012

	•االستمرار بتفعيل املعايري العاملية  ،العامة واخلاصة  ،جلودة مؤسسات التعليم العايل .
	•التوجيه بإنشاء خمتربات ختصصية وامكانية االعتماد اعتمادا على جتميع االجهزة املتكررة على
مستوى القسم العلمي او الكلية او اجلامعة او املركز البحثي وليس الشراء نظرا حملدودات
الصرف .
	•وضع خارطة طريق للنهوض بواقع املراكز والوحدات البحثية ووضع اخلطط وبالرتكيز على
البحوث التطبيقية اليت تساهم يف حل املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع العراقي وإجياد احللول
هلا .
	• توجيه مشاريع حبوث طلبة الدراسات العليا والتدريسيني يف التخصصات  ،العلمية واإلنسانية
واملهنية  ،مبا خيدم التنمية البشرية وحل املشاكل االقتصادية واالجتماعية والصحية والرتبوية .
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	• املساعدة للشروع بدعم وتنمية القطاع الزراعي والطاقة املستدامة وبدائلها والصناعات
التمويلية كخطوة أوىل يف دعم االقتصاد العراقي .
	•الدراسات العليا املشرتكة من خالل تشكيل جلنة لدراسة امكانية السماح لثالث جامعات
متجاورة او اكثر واليت يستويف كادرها التدريسي ذوي ختصص معني باستحداث الدراسة العليا
يف ذلك التخصص على ان تسمى اجلامعة اليت ستتكلف برفع الدراســة وحيدد كذلك املوقع
الذي سيجمع الطلبة خالل السنة االوىل من دراستهم  ،واليت سيشارك فيها مجيع تدريسيي
اجلامعات املشاركة وبعد انتهاء فرتة الكورسات وجناح الطلبة الذين سيوزعوا على مشرفيهم يف
خمتلف تلك اجلامعات املشرتكة  ،ويف هذه احلالة ستوفر فرصة ألبنائنا الطلبة إلكمال دراستهم
وستكون الدراسة اكثر رصانة باإلضافة للعامل املادي الذي سيوفر للعراق الكثري من املبالغ
فضال عن معاجلة نقص التدريسيني هبذه التخصصات وكذلك توسيع فكرة االستاذة الزائري ــن
بني اجلامع ــات .
	•خماطبة اجلهات الرقابية والتشريعية بالوقوف إجيابيا مع خطوات الرتصني من اجل ان تتخذ
مؤسساتنا العلمية مكانا وترتيبا مرموقا عامليا بني قريناهتا يف التصنيفات الدولية.
	•اعتماد البحوث التطبيقية كمعيار وطين جلودة اجلامعات العراقية من خالل اعتماد عدد
البحوث التطبيقية املنهجية يف كل جامعة قياسا لعدد التدريسيني كمعيار جلودة اجلامعات
وترتيبها والذي سيكون حسب معايري جودهتا للبحث العلمي مقارنة بالدول املتقدمة .
	•املكتبة االفرتاضية العراقية وذلك من خالل التعميم على اجلامعات لغرض وضع الية عمل
مشرتكة فيما بينها لالستفادة من املكتبات املوجودة يف اجلامعات وربطها مبنظومة الكرتونية
ميكن دخول كل منهم على مجيع املكتبات  ،.باإلضافة اىل اعادة ربط املؤسسات العلمية
العراقية باجملتمع العلمي العاملي عن طريق تبادل قواعد البيانات بيننا وبني دور النشر العربية
والعاملية بدال من دفع املبالغ املالية من خالل التعاون مع دور النشر العاملية وتقدمي مجيع
النتاجات ودمج املصادر واخلدمات وتقدميها من خالل شبكة االنرتنيت.
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شركة غاز البصرة العراقية تضع اهداف طموحة لإلنتاج
فريد رحمن *

2016 / 3 / 3

من املتوقع أن تكلف عملية إعادة إعمار الرمادي بعد املعارك مع تنظيم الدولة اإلسالمية
الذي اتبع سياسة األرض احملروقة ،عشرة مليارات دوالر.
عندما يعقد رئيس الوزراء العراقي اجتماعاً يوم االثنني ملناقشة املهمة اهلائلة املتمثلة يف
إعادة إعمار مدينة الرمادي اليت مت حتريرها مؤخراً ،فإن املسؤولني العراقيني سيواجهون منطاً قامتاً
يف كل مرة يتم طرد تنظيم الدولة اإلسالمية من مدينة ،تتسبب املعارك وتكتيكات التنظيم يف
إحداث دمار هائل يبقى لسنوات .ويقدر مسؤولون حكوميون أن حوايل  % 80من الرمادي،
مركز حمافظة األنبار ،قد مت تدمريها ،وأن مثن إعادة اإلعمار سيصل إىل عشرة مليارات دوالر .
يتطلع ساسة العراق ووكاالت التنمية أن تكون الرمادي مثاالً جيداً لقدرة احلكومة العراقية
على إعادة اإلعمار ،ويأملون أن يساهم إعادة بناء املدينة يف حتسني صورة احلكومة العراقية اليت
يهيمن عليها الشيعة يف أعني سكان املدينة ذات الغالبية السنية ،والذين لطاملا اهتموا احلكومة
املركزية بالقمع والتمييز الطائفي .وقال عيد محاش ،املتحدث الرمسي جمللس حمافظة األنبار:
“مجيعاً نعلم أن االستقرار يف األنبار يعين االستقرار يف العراق ،وأن األنبار هي وجه العراق”.
ويأيت ارتفاع التكاليف يف حلظة غري مناسبة حلكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ،يف ظل تراجع
أسعار النفط الذي قلَّص من عائدات العراق املالية ،والكلفة الباهضة للحرب ضد تنظيم الدولة
اإلسالمية ،باإلضافة اىل ضرورة اإلهتمام مبئات اآلالف من النازحني.
وكان الربملان العراقي قد أقر ،يف الشهر املاضي ،ميزانية تضمنت عجزاً فعلياً يزيد على
 20مليار دوالر ،إذ مت احتساب امليزانية على أساس سعر نفط عاملي مبالغ فيه وهو  45دوالرا
للربميل ،وهو سعر مزيج نفط برنت ،يف حني أهنى املؤشر العاملي العام  2015على سعر 37
دوالراً و  28سنتاً للربميل ،وهو أعلى بكثري من سعر النفط اخلام يف العراق حالياً .وذكرت
احلكومة االمريكية وبعض حلفائها ،األسبوع املاضي ،أهنا سامهت بدفع  50مليون دوالر اىل
“صندوق االستقرار” الذي تشرف عليه األمم املتحدة من أجل إعادة بناء البالد ،بعد أشهر
قليلة من تعهد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بدفع  8.3مليار دوالر .وكان السيد العبادي قد
* صحفي في اخبار الخليج ،ومراسل خبير في شؤون التجارة.
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تعهد األسبوع املاضي بتخليص العراق من تنظيم الدولة اإلسالمية حبلول هناية العام  .2016ومن
أجل الوصول اىل هذا اهلدف ،فإن البالد حباجة إىل الكثري من النقد لكي تقف على قدميها مرة
أخرى .وال تزال مساحات يف غرب ومشال العراق حتت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية ،مبا يف
ذلك املوصل ،العاصمة الفعلية للتنظيم يف العراق ،وثاين أكرب مدينة يف البالد.
وعلى الرغم من إعالن السيد العبادي حترير مدينة الرمادي بالكامل يوم األحد ،إال أن
اجلنود العراقيني ال يزالون ييمرون خالل األلغام األرضية ،ويعاجلون جيوب املسلحني املتبقية يف
شرق الرمادي .لقد حررت احلكومة العراقية  18مدينة وبلدة من تنظيم الدولة اإلسالمية حىت
اآلن ،وفقاً لتقرير نشر يف أواخر العام املاضي من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .معظم هذه
ت مجيعها باألرض تقريباً.
املدن ،وآخرها مدن سنجار وبيجي وتكريت ،قد ُس ِّويَ ْ
ويفسر لنا اسلوب األرض احملروقة الذي يتبعه تنظيم الدولة اإلسالمية ،جزئياً ،قدرة أعداد
قليلة من مسلحي التنظيم على الدفاع عن نفسها ضد القوات املهامجة اليت تفوقها عدداً ،مثل
اجليش العراقي وحلفاؤه من القوات شبه العسكرية .ويقوم املتمردون بإعاقة تقدم خصومهم من
خالل تفخيخ املساكن والطرق ،إذ ال تتطلب هذه االسرتاتيجيات الكثري من األفراد ،لكنها
تدفع القوات املهامجة للتحول اىل ما يشبه طواقم هدم ،األمر الذي حيدث أضراراً جانبية كبرية
بالبنية التحتية احلضرية .ويرقى باقي األضرار ،حبسب مسؤولني عراقيني ،اىل مرتبة التخريب
الكامل.
وقال حمافظ االنبار صهيب الراوي “ال ننسى أن سياسة تنظيم داعش ،وهو اإلسم
العريب املتداول للتنظيم ،هتدف اىل تدمري كل شيء قبل التخلي عن أي منطقة .إهنم يقومون
بتدمري اجلسور واملستشفيات وحىت مشاريع املياه ،ال لشيء إال للتخريب ” .يف هذه االثناء،
حتملت قوات التحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة العبء األكرب يف املعركة من خالل
مهامجة التنظييم من اجلو ،وهي سياسة خفَّفت من التحدي للقوات الربية ،ولكنها دمرت
مساحات شاسعة من البنية التحتية .فعلى سبيل املثال ،شنت القوات األمريكية غارة جوية
يف أوائل شهر ايلول على ملعب كرة القدم الرئيس يف الرمادي ،والذي كان التنظيم يستخدمه
كمخبأ لالسلحة ،مما أدى اىل احرتاق  15000مقعد ،وفقاً ألشرطة الفيديو اليت مت تداوهلا
بشكل علين.
وقال العقيد ستيف وارن ،املتحدث باسم قيادة التحالف الدويل املناهض لتنظيم الدولة
اإلسالمية ،أن إعادة اإلعمار “جزء من املعادلة” منذ أن بدأ التحالف الدويل محلة القصف يف
عام  ،2014ولكنه سيكون من الصعب التعرف على حجم األضرار اليت حلقت بالرمادي من
جانب تنظيم الدولة اإلسالمية أو قوات التحالف الدويل .يف النهاية ،اهنا حرب ،وال مناص من
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األضرار” .وميكن رؤية هذا النمط يف املدن اليت حتررت مؤخرا ،مثل سنجار يف الشمال وبيجي
وتكريت يف الوسط ،حيث مت تسويتها باالرض بشكل كلي تقريبا.
أن إعادة إعمار تلك املدن سيكلف أكثر بكثري مما يعتقد معظم السياسيني العراقيني.
ومن هنا ميكن القول أن العراق ،وهو ثاين أكرب منتج للنفط يف منظمة البلدان املصدرة للنفط،
سينفق الكثري من السنة اجلديدة يف طلب املساعدة من الدول املاحنة ووكاالت املعونة الدولية
إلعادة اإلعمار .وكان رئيس الربملان العراقي سليم اجلبوري ،قد ذكر يف بيان صحفي اخلميس
“إن مستوى األثر االجتماعي والنفسي السليب الذي خلفه احتالل تنظيم الدولة اإلسالمية
يتجاوز قدرات الدولة العراقية ،ويتطلب جهداً دولياً مشرتكاً ،ألن معركة ما بعد تنظيم داعش لن
تكون أسهل من مواجهته اآلن”.
املصدر:

http://www.wsj.com/articles/iraq-officials-face-monumental-task-ofrebuilding-ramadi-1451858593

87

مقاالت مرتمجة

نفط داعش :الجهاديون كانوا بحاجة ماسة الى الدعم
واالتفاق مع شبكات تجار النفط
ايريكا سولومون *

2016 / 3 / 5

للراغبني يف جتريب حظهم – واختبار مصريهم – هنالك صفقات جديدة قد تتحقق يف
حقول نفط داعش يف شرق سوريا ،يف االسابيع االخرية ،عرضت اجلماعة اجلهادية على التجار
تراخيص لشراء ما يصل اىل  1000برميل من النفط من حقول العمر املرحبة ،صفقة مل تكن
لتتحقق لوال أن الواليات املتحدة شنّت هجمات جوية على املمتلكات املادية لداعش السنة
املاضية.
شكلت ضربات قوات التحالف ضربة قاصمة إلمكانيات داعش املالية يف األشهر االخرية ،اليت
أدت اىل ان يقوم التنظيم خبفض رواتب املوظفني واحلد من الصدقات اليت يوزعها على الفقراء
السكان احملليني .ولكن عندما يتعلق االمر بالنفط ،فإن داعش حتاول جاهدة البقاء يف
من ّ
العمل ،حىت اذا ما دعت احلالة اىل اغراء التجار مبعاملة تفضيلية بدل الصرامة يف توزيع الوقود
السكان احملليون أن القوة اجلهادية األقوى يف العامل حتاول اجياد طرق
على االعضاء ،ويقول ّ
جديدة للحصول على كل ما تستطيع احلصول عليه من ارباح من حقول النفط اليت كانت جتلب
هلم يف السابق  5.1مليون دوالر يوميا.
سائقو ناقالت النفط السورية ومالكي املصايف املؤقتة يقولون أن احلقول الرئيسية الزالت تعمل
بالرغم من اهلجمات اجلوية املتكررة من قبل قوات التحالف – على الرغم من توقف ساعات
العمل يف كثري من االحيان بسبب القصف اجلوي حيث يهرب العمال وشاحنات الوقود.
قال سائق شاحنة نفط اخر يف حمافظة دير الزور الغنية بالنفط يف سوريا الذي رفض ان يذكر
امسه ،كما هو احلال مع الكثري ممن يتحدث من املناطق اليت تقع حتت سيطرة داعش“ :اليزال
االنتاج كما كان ،واالسعار تبقى كما كانت ،والتحالف الزال يضرب كما كان ،وعندما تبدأ
اهلجمات ،البيع يتوقف لوهلة… .مث يعود الناس اىل العمل” .االسعار يف حقول النفط الرئيسية
يف دير الزور مستقرة عند  45دوالر و 40دوالر على التوايل – اعلى من االسعار العاملية –
* كاتبة في صحيفة الفايننشل تايمز
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وذلك بفضل السوق االحتكارية يف املناطق الشمالية والشرقية من سوريا.
عندما بدأت محلة التحالف يف عام  ،2014ركزت يف البداية على مصايف النفط ،ولكن داعش
تركتها ببساطة هلم ،مث يف نوفمرب تشرين الثاين بدأ التحالف بضرب احلقول نفسها وبضرب مئات
الشاحنات اليت كانت ختيّم قريباً لشراء النفط اخلام ،مث قامت داعش بتعديل اخلطة إذ اهنا منعت
السيارات من االصطفاف ومنحتهم تراخيص شراء مع حتديد التاريخ والوقت الذي حيضرون به.
اجملموعة تبيع النفط اخلام من حفر كبرية ومن مناطق التخزين ،حيث يأيت التجار للتحميل –
ولكن هذا عرضة للهجوم ،ويقول مالك أحد املصايف يف بلدة شرق ذيبان ،قرب حقل عمر:
“عندما تأيت قوات التحالف وهتجم ،فإهنا حترق هذه احلفر واملخازن ،وداعش سوف لن يتمكن
من بيع النفط”.
التغيريات بطأت املبيعات ،ويف حماولة لتعويض اخلسائر ،بدأ داعش مؤخرا بإطالق ما يصطلح
السكان احملليون بفرصة االستثمار على املدى القصري ،إذ يدفع التاجر لـ  1000برميل
عليه ّ
من النفط اخلام مقدما ،ويتخطون االنتظار املعتاد الذي يدوم أليام من اجل احلصول على 70
برميل إضايف.

املستفيد من الصفقة هم داعش والتجار ،واجلهاديني حيصلون على املال مقدماً الذي يستغرق
الكثري من الوقت لكسبه بسبب الضربات اجلوية .كما وميكن للتاجر أن يشرتي ويبيع النفط
بكميات كبرية ،ضامناً ارباحا كثرية يف سوق متذبذب ،ومع العديد من السيارات ،ميكن لرجل
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االعمال استالم حصته يف غضون ساعة إذا مل هتجم قوات التحالف .ما يقامر عليه هو حياة
السواق الذين يستقتلون من أجل احلصول على عمل يف سوريا بعد مخس سنوات من احلرب
ّ
االهلية ،وقال سائق الشاحنة يف دير الزور أن ثالث جتار ُمنِحوا رخصاً من حقل العمر،
يدعي الس ّكان احمللييون بأهنم من اهل املنطقة ،وقد أصبحوا شركاء مع داعش بعد فرتة وجيزة
من استيالء التنظيم على احلقول“ .عليك أن تكون على مقربة من داعش للحصول على
“ترخيص” ،ومن أجل أن يكون مرحبا ،عليك أن تكون تاجر كبري ومتلك الكثري من السيارات
اليت ال ميلكها التجار االخرون .هؤالء التجار ميكنهم إرسال  10سيارات يف آن واحد ليملؤا
احلقل”.
وبالرغم من االجراءات اجلديدة ،الزالت القوة اجلهادية تسعى جاهدة للتعامل مع اخلسائر املاديّة
يف إطار محلة قوات التحالف األكثر قوة اليت أعادت السيطرة على منطقة سنجار غرب العراق،
ومدينة الشدادي السورية الشرقية مؤخراً ،وقد خسرت اجملموعة اول ابارها النفطية ،اجلبسه ،يف
الشدادي االسبوع املاضي ،وقال املالكني بأنه كان ينتج  3000برميل يومياً.

للتوفري ،لن تقوم اجملموعة بعد اآلن مبنح اعضائها قناين الغاز ،كما وتوقفت رواتب الفقراء،
وقطعت رواتب املوظفني اإلداريني ،وقللت كميات الوقود يف املستشفيات ،وقد تأثرت حمطات
معاجلة املياه وحىت العمليات العسكرية .املقاتلون يقولون بأن داعش كانت تعرض سيارات،
وشاحنات البيك آب ،وحصص وقود سخية يف املناطق العسكرية ،ولكن هذا كله انقطع .فقط
يف دير الزور ،مت تقليل عدد السيارات املعروضة رمسيا من  60اىل  10سيارات ،وهذا سوف
حيفظ مئات االالف من الدوالرات يوميا من الوقود الذي ميكن بيعه بدال عن ذلك ،كما يقول
القائد السابق الذي قاتل مع داعش يف دير الزور قبل أن يهرب يف اواخر السنة املاضية ،وقال
بأن بعض القطاعات العسكرية إستلموا درجات نارية بدال عن ذلك“ ،إنه ليس من السهل
إطالق النار على شخص يركب الدراجة النارية – هذا ليس بقرار أمين ،هذا هو التوفري”.
املصدر:

http://app.ft.com/cms/s/0c6707f6-dc8e-11e5-8541-00fb33bdf038.html
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كيف انقلب سالح المملكة العربية السعودية ضدها؟
أندرو سكوت كوبر *

2016 / 3 / 20

طوال نصف القرن املاضي فرضت اململكة العربية السعودية سيطرهتا على االقتصاد العاملي
بشكل منفرد ،إذ ساعدت احتياطيات النفط الضخمة واإلنتاج غري املستثمر بأن تلعب اململكة
العربية السعودية دوراً أكرب من حجمها بعتبارها املنتِج الرئيسي ،وذلك بإغراق أو استنزاف النظام
العاملي للنفط ،وإن احلظر الذي فرض على ُ
النفط يف عامي  1973و  1974كان دليالً على
أن آل سعود قد اختذوا من النفط سالح هلم ،يف تشرين األول من عام  1973أوقف حتالف
الدول العربية بقيادة اململكة العربية السعودية وبشكل مفاجئ شحنات النفط رداً على دعم
الواليات املتحدة األمريكية إلسرائيل يف حرب اكتوبر ،وبالتايل مت زيادة أسعار النفط مبقدار أربعة
أضعاف ،مما أدى إىل حدوث صدمة لالقتصاد الغريب املعتمد على النفط وارتفاع حاد يف املعيشة
والبطالة وازدياد االستياء الشعيب.
قال وزير اخلارجية األمريكي هنري كيسنجر لنائبه برنت سكوكروفت “لو كنت رئيس
الواليات املتحدة األمريكية ألخربت العرب بأن حيتفظوا بنفطهم” لكن الرئيس األمريكي
ريتشارد نيكسون ،مل يكن يف موقف يسمح له بأن يأمر السعوديني بفعل أي شيء.
يف الغرب ،قد تناسوا الدروس املستوحاة من جتربة عام  1974ويعود ذلك جزئياً بسبب
تغري اقتصاد الغرب حيث أصبح أقل عرضة للتأثر ،ولكن السبب الرئيسي هو أننا لسنا اهلدف
الرئيسي للسعوديني ،وتشري التوقعات إىل أن اإلنتاج العاملي للنفط سيصل إىل ذروته يف هناية
املطاف مع ضمان ارتفاع األسعار بشكل دائم ،ولكن تلك التوقعات مل حتدث ،إن األزمات
احلالية للنفط تأثرت بواسطة تعومي أسعار النفط اخلام أكثر من تأثرها بالسياسة اإلقليمية للنفط،
وحروب النفط يف القرن احلادي والعشرين ستعود من جديد.
يف السنوات املاضية ،اعترب السعوديون أسواق النفط كخط جبهة مهم للمسلمني السنة
يف اململكة العربية السعودية ضد منافستها إيران اليت يهيمن فيها املسلمون الشيعة ،وإن اسلوهبم
يعتمد على ضخ كميات هائلة يف األسواق الناشئة وهو يعد حرب باستخدام الوسائل االقتصادية
حيث أن جتارة النفط هي مبثابة إسقاط قنبلة على اخلصم .حذر نواف عبيد مستشار أمين
سعودي يف عام  2006من أن الرياض على إستعداد بفرض أسعار أقل “لتضييق اخلناق” على
* مؤلف كتاب “ملوك النفط :كيف غيّرت الواليات المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية ميزان القوى في الشرق
األوسط.
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االقتصاد اإليراين ،وبعد عامني قام السعوديون بفرض أسعار أقل للنفط هبدف إعاقة قدرة طهران
على دعم امليليشيات الشيعية يف العراق ولبنان وغريها من األماكن.
يف عام  ،2011صرح الرئيس السابق لالستخبارات السعودية األمري تركي الفيصل ملسؤويل
حلف الشمال األطلسي أن الرياض مستعدة إلغراق السوق بالنفط إلثارة املشاكل داخل إيران،
وبعد ثالث سنوات ضرب السعوديون مرة أخرى وقاموا بإغراق سوق النفط ،ولكنهم هذه املرة
بالغوا يف األمر .عندما قام املسؤولون السعوديون خبطوهتم يف خريف عام  2014مستفيدين من
اختام السوق بالنفط ،فهم يأملون وبدون أدىن شك من أن اخنفاض أسعار النفط من شأهنا أن
تقوض صناعة الصخر الزييت األمريكي الذي كان ينافس هيمنة اململكة العربية السعودية على
سوق النفط ،ولكن هدف اململكة الرئيسي هو خلق حياة صعبة بالنسبة لطهران ،كما قال
السيد عبيد “إن إيران ستتعرض لضغوط اقتصادية ومالية مل تشهدها من قبل وذلك ألن إيران
حتاول احلفاظ على اقتصادها الذي يعاين يف األساس من عقوبات دولية مفروضة عليها”.
البلدان املنتجة للنفط ،روسيا على وجه اخلصوص اليت ال متتلك اقتصاد متنوع ،تستند
ميزانيتها االقتصادية على أسعار حمددة للنفط ال ترتاجع عن ٍ
حد معني ،فيما لو تراجعت األسعار
عن احلد املدروس فإهنا ستواجه اهنيار مايل كبري ،وجاءت توقعات السعوديون يف الرتاجع احلاد
ألسعار النفط ليست فقط ألذية صناعة التكسري األمريكية الستخراج النفط بل لتدمري االقتصاد
اإليراين والروسي أيضاً الذي من شأنه إضعاف قدرهتم على دعم حلفائهم وأتباعهم ال سيما
يف العراق وسوريا.
كان التكتيك الذي اتبعته اململكة العربية السعودية فعاالً بصورة وحشية يف املاضي،
حيث أن هذا السيناريو املظلم الذي واجهه الشاه عام  1977عندما غمرت السعودية سوق
النفط وذلك لكبح النفوذ اإليراين ،مل تكن ختمة السوق بالنفط عام  1977السبب الوحيد للثورة
اإليرانية ،ولكنه بالتأكيد كان عامالً أساسياً إذ مت زعزعة حكم الشاه بينما شن آية اهلل اخلميين
هجومه ليحل حمل النظام امللكي املوايل للغرب بدولة ذات سيادة دينية ،ومن هذا املنطلق مت
اإلستفادة من ختمة السوق بالنفط لظهور اإلسالم السياسي.
ساعدت أسعار النفط بإهناء احلرب الباردة أيضاً يف ذلك الوقت ومثل الوضع الروسي
احلايل ،كانت القوة الشيوعية العظمى ُمنتِجاً عاملياً للطاقة اليت تعتمد عائداهتا على النفط والغاز،
يف عامي  1985و 1986قرر السعوديون إغراق سوق النفط – الذي اعتقد البعض أن إدارة
ريغان هي من شجعت اململكة على ذلك – قد تسببت باهنيار األسعار وتسببت أيضاً بإهنيار
االقتصاد السوفيايت .كتب اخلبري االقتصادي الروسي ،ايغور غايدار “إن اجلدول الزمين إلهنيار
اإلحتاد السوفييت ميكن إتباع أثره إىل  13سبتمرب  ”1985ويف هذا التاريخ أعلن وزير النفط يف
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اململكة العربية السعودية الشيخ أمحد زكي مياين “أن اململكة قد قررت تغيري سياستها النفطية
بشكل جذري”.
يف الوقت احلاضر ،فإن نصف كامل اإليرادات احلكومية الروسية تأيت من النفط والغاز،
حىت وإن عاد سعر برميل النفط إىل  – $ 40فإن األسعار قد تراجعت مرتني حتت الثالثني
دوالر هذا العام -وفقاً لنائب وزير االقتصاد الروسي السابق ميخائيل دمييرتييف ،فإن أسعار
النفط املرتاجعة ال تزال ختلق “سيناريو حساس” ،فقد بلغ التضخم املايل يف روسيا مستويات
مرتفعة العام املاضي وصندوق الثروة السيادي الروسي الذي يساعد الشركات الروسية املكافحة
قد مت استنزافه ،وتسبب إغالق املصانع باضطرابات عمالية .لسوء حظ الرئيس فالدميري بوتني،
فقد تزامنت األزمة املالية الروسية مع التدخالت العسكرية يف شرق أوكرانيا وسوريا ،وإذا تدهور
االقتصاد الروسي وشعر السيد بوتني بالقلق ،فقد يبحث عن سبل إلهلاء الشعب الروسي باملزيد
من االستفزازات ،وكذلك إحداث الذعر يف أسواق النفط بشأن االمدادات والتأثري على أسعار
املشروبات الروحية.
إن الصدمة املستقبلية قد حدثت بالنسبة ملنتجي النفط مثل فنزويال اليت مت تدمريها
بواسطة فقدان عائدات النفط اليت تشكل  % 95من عائدات تصديرها ،فمع ارتفاع معدالت
التضخم اليت تنبأها صندوق النقد الدويل اليت تصل إىل  % 720هذا العام ،أصبحت فنزويال
دولة ذات غيبوبة مالية – وهذا تذكري قاسي ملا ميكن أن حيدث لبلدان تعتمد بشكل كبري
على عائدات سلعة واحدة غري مستقرة .ويقع الرئيس نيكوالس مادورو حتت رمحة األسواق اليت
تدفع نظامه يومياً إىل حافة اهلاوية .نيجرييا وهي بلد آخر منتج للنفط ستتعرض لإلفالس ،إذ
شن الرئيس حممد بوهاري محلة ضد املتمردين التابعني ملنظمة بوكو حرام اإلسالمية مشال شرق
البالد ،تسبب تراجع أسعار النفط بإضعاف اقتصاد البلدان يف آسيا الوسطى  ،إذ أعربت كل
من أذربيجان وكازاخستان عن رغبتهم يف احلصول على مساعدات الطوارئ املالية املقدمة من
صندوق النقد الدويل وغريها من اجلهات اليت تقرض املال.
ويف الشرق األوسط  ،قيّدت عائدات النفط املنخفضة قدرة العراق على شن هجمات
ضد تنضيم داعش اإلرهايب ،كما أعلنت الدول الواقعة على اخلليج العريب واملنتجة للنفط كقطر
واإلمارات العربية املتحدة أهنا قد تعرضت خلسائر تق ّدر بنحو  360مليار دوالرمن عائدات
النفط املصدرة وهذه اخلسائر الضخمة قد تسببت مبشاكل على احلفاظ على النظام داخل البالد
يف الوقت الذي يقاتل هذين البلدين يف اليمن وسوريا ويف تقدمي املساعدات املالية حللفائهما
الذين يعانون من ضائقة مالية كمصر.
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هناك أيضاً مشاكل حدثت يف اململكة العربية السعودية نفسها ،اذ تشري الدالئل أن
املسؤولني السعوديني مل يتوقعوا أن تنخفض أسعار النفط إىل أقل من  60$للربميل ،ومل يتوقعوا
أبدا أهنم سيفقدون سيطرهتم باعتبارهم البلد املسيطر يف إنتاج النفط ضمن منظمة البلدان
املصدرة للنفط (أوبك) ،وعلى الرغم من تصرحيات الوزراء السعوديني املليئة باألمل فقد فشلت
جهود اململكة لعقد اتفاق مع روسيا وفنزويال وقطر للحد من كمية العرض ورفع األسعار ،وحذر
صندوق النقد الدويل أنه إذا مل يتم السيطرة على مقدار إنفاق احلكومة فإن السعودية ستفلس
حبلول عام  ،2020وبشكل مفاجئ فإن بنك االحتياطي العاملي للذهب األسود يتطلع إىل
اقرتاض املليارات من الدوالرات من األجانب ،وكانت ردة فعل امللك سلمان هي باتباع سياسة
التقشف وفرض الضرائب واخنفاض الدعم احلكومي للشعب السعودي الذي طاملا اعتادوا على
سخاء الدولة والصدقات اليت متنحها هلم ،وهذا يطرح تساؤال حول متاسك الدولة من الداخل –
حىت عندما قرر امللك حتمل أعباء األمن اإلقليمي يف منطقة الشرق األوسط وذلك خبوض القتال
يف جبهتني ،هل كانت هناك يوماً دولة نفطية مثقلة باألعباء يف الداخل وتتوسع خارج حدودها؟
يف الوقت نفسه مت إبرام اإلتفاق النووي التارخيي وخرجت إيران من حتت وطأة العقوبات
اإلقتصادية األمر الذي سيضيف بلد آخر منتج للنفط يف السوق العاملي الذي لن تستطيع
الرياض من السيطرة عليه ،ويبدو أن انعدام اإلستقرار االقتصادي للدول الصغرية املنتجة للنفط
مثل نيجرييا وإذربيجان سيستمر ،ولكن املشكلة يف هذين البلدين ماهي إال أضرار جانبية،
القصة احلقيقية اآلن هي أن السعوديني قد تعرضوا لألذى بواسطة سالحهم اخلاص.

املصدر:
http://mobile.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/
how-saudi-arabia-turned-its-greatest-weapon-on-itself.
=html?smid=tw-share&_r=1&referer
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قلق إسرائيل الرئيس في سوريا هو إيران وليس داعش
ياروسالف تروفيموف*

2016 / 3 / 21

على العكس من جريان سوريا اآلخرين ،بقت إسرائيل إىل حد كبري بعيدة عن احلرب اليت
متزق البالد ،ولكن هذا ال يعين أهنا ليست مهتمة بعمق حول الكيفية اليت سينتهي هبا الصراع
الذي استمر منذ مخس سنوات أو أهنا ال هتتم مبصاحلها اليت تتماشى مع واشنطن .إن أولوية
احلكومة اإلسرائيلية واضحة :وقف صعود إيران كقوة إقليمية بعد االتفاق النووي العام املاضي
ورفع العقوبات الدولية املفروضة على طهران ،وهذا هنج ادى اىل احنياز إسرائيل بنحو متزايد
مع املعسكر السين املعادي إليران بقيادة اململكة العربية السعودية .وقال دوري غولد املدير
العام لوزارة اخلارجية بعد أن طلب منه التحدث عن هدف إسرائيل األساسي يف سوريا خالل
مقابلة صحفية “يف هناية املطاف عندما يتم التوصل إىل نوع من املصاحلة املؤقتة داخل سوريا،
فمن األمهية مبكان من وجهة نظر اسرائيل ان ال تظهر سوريا وكأهنا دولة تابعة إليران ومدموجة
بالكامل يف النظام االسرتاتيجي اإليراين”.
بالنسبة للواليات املتحدة والدول أخرى على النقيض من ذلك ،فإن األولوية الرئيسية يف
سوريا هي تدمري الدولة اإلسالمية واحلركات السنية املتطرفة األخرى اليت هي رمبا أكثر معارضة
حلكومة دينية شيعية يف إيران مما هي معارضة للغرب .وهتدف حمادثات السالم اجلارية يف جنيف
إلجياد نوع من االتفاق السياسي الذي من شأنه أن يسمح لنظام الرئيس بشار األسد املدعوم
من ايران واملعارضة السنية املعتدلة بتحويل أسلحتهم على الدولة اإلسالمية املعروفه باسم
داعش ،وعلى فرع تنظيم القاعدة السوري املعروف جببهة النصرة .ويرى العديد من املسؤولني
اإلسرائيليني مع ذلك ،بإن هذا السيناريو لن يكون جيدا إذا ما ادى اىل استفادة اجليش السوري
وحليفه احلاسم ميليشيات حزب اهلل املدعومة من إيران اليت ال تزال تقسم على تدمري إسرائيل.
الرئيس االسرائيلي رؤوفني ريفلني ،إىل اليسار ،يف موسكو يوم االربعاء مع الرئيس الروسي
فالدميري بوتني ،وهو حليف لنظام األسد .صورة :مكسيم شيبنكوف POOL /
* كاتب صحفي ومراسل في صحيفة وول ستريت جورنال
97

حصاد البيان

وقال مايكل أورين ،وهو مشرع بارز من االئتالف احلاكم يف إسرائيل والسفري السابق
يف واشنطن “إذا ما أردنا االختيار بني داعش واألسد ،فإننا سنختار داعش ،متتلك داعش
شاحنات ومدافع رشاشة ،وميثل األسد قوساً اسرتاتيجياً من طهران إىل بريوت ،مع 130.000
ألف صاروخ يف أيدي حزب اهلل ،ووجود الربنامج النووي اإليراين” .مزح أحد املسؤولني
اإلسرائيليني قائالً بأن رأيه جتاه املواجهة اإلقليمية أصبح متطابقاً تقريباً ألراء نظرائه من العرب
السنة ،وقد شجع هذا التحالف بعض النقاشات غري العادية هذا الشهر يف الربملان اإلسرائيلي،
الكنيست ،بعدما وصفت اململكة العربية السعودية وغريها من دول اخلليج حزب اهلل باملنظمة
اإلرهابية.
أدان نواب من األحزاب العربية يف الربملان اإلسرائيل قرار دول اخلليج معربين عنه بأنه
“والء للقوات االستعمارية اجلديدة والصهيونية” ،ورداً على ذلك ،ندد رئيس الوزراء االسرائيلي
بنيامني نتنياهو ،الذي يشغل أيضاً منصب وزير اخلارجية ،بأنه أدان االنتقادات للمملكة
السعودية “جبنون” اليت مبوجب القانون اإلسرائيلي ال تزال دولة معادية من الناحية الفنية .إن
خماوف إسرائيل الفورية هي منع حزب اهلل من فتح جبهة ثانية يف األراضي السورية قبالة مرتفعات
اجلوالن اليت تقع حتت سيطرة اسرائيل ،ومنع نقل األسلحة اإليرانية املتطورة إىل امليليشيا اللبنانية.
ذكرت وسائل االعالم االسرائيلية بأن الرئيس االسرائيلي روفني ريفلني ناقش هذه املخاوف
مع الرئيس الروسي فالدميري بوتني يف موسكو يوم االربعاء ،يف حني ان روسيا نشرت جيشها
ملساعدة نظام الرئيس األسد ،إال أن أعماهلا ال تتداخل مع الغارات اجلوية اإلسرائيلية األخرية
ضد القوافل املشتبه بأهنا تنقل اسلحة حلزب اهلل ومستودعاته داخل سوريا .حاليا ،تتحكم
اجلماعات املتمردة مبعظم مرتفعات اجلوالن ،ومن هذه اجلماعات جبهة النصرة ،وقد اعرتفت
إسرائيل بتقدمي املساعدة الطبية للسوريني املصابيني جبروح بالقرب من خط احلدود ،مبا يف ذلك
املقاتلني املتمردين ،ولكنها توقفت باختصار عن تدريب وتسليح ومتويل الوكالء السوريني .ليس
كل من يف مؤسسة السياسة اخلارجية واألمنية اإلسرائيلية على ثقة من أن هذا الرتكيز على إيران
وحزب اهلل وغض الطرف نسبياً عن تنظيم الدولة اإلسالمية وتنظيم القاعدة ،سيشكل سياسة
حكيمة على املدى الطويل.
قال مستشار األمن القومي االسرائيلي السابق اللواء عوزي ديان “املصاحل اإلسرائيلية يف
سوريا بدأت تضييق وتتمثل يف شيء واحد أال وهو أن حلدود هادئة كما كانت عليه من قبل،
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وحنن نفضل أن يكون اجليش السوري على مرتفعات اجلوالن ألننا نعرف كيفية ردع سوريا وحىت
كيفية ردع حزب اهلل ،ولكنه ملن الصعب جداً ردع أي منظمة ليس لديها أصول مثل جبهة
النصرة وداعش” .وأضاف آيف دخيرت ،وهو ُمشرع بارز من حزب الليكود بقيادة نتنياهو والذي
شغل منصب وزير األمن الداخلي ورئيس وكالة شني بيت االمنية ورئيس وكالة االستخبارات
بأن التفكري بأن العداء املتبادل جتاه إيران ميكن أن يسفر عن حتالف دائم مع القوى السنية يأيت
عكس ما هو مفهوم يف املنطقة ،وأضاف دخيرت “إن عبارة ‘عدو عدوي هو صديقي’ ميكن
تطبيقها يف العديد من اللغات ،ولكنها ال تعمل يف اللغة العربية ،اذ ان يف اللغة العربية هناك قول
آخر :أنا مع أخي على ابن عمي ،ومع ابن عمي على الغريب ،واهنم ال يزالوا يرون بأن إيران
هي ابن العم ،وسنظل دائما الغرباء”.

املصدر:

http://www.wsj.com/article_email/israels-main-concern-in-syria-irannot-isis-1458207000-lMyQjAxMTE2NDE5NzExMzcxWj
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كيف استحوذت المملكة العربية السعودية على واشنطن
ماكس فيشر *

2016 / 3 / 27

كشفت حلظة قبل حنو سنة ،يف آذار  ،2015عن بعض احلقائق غري املرحية حول عالقة
الواليات املتحدة مع اململكة العربية السعودية  ،يف ذلك الشهر ،وبينما كانت اململكة العربية
السعودية تستعد إلطالق ما ميكن أن يصبح حرباً كارثية ضد احلوثيني يف اليمن ،قدم السفري
السعودي يف واشنطن ،عادل اجلبري ،قائمة “أهداف ذات قيمة عالية” ملدير وكالة املخابرات
املركزية جون برينان .كان السعوديون يطلبون بدعم أمريكي هلم يف تلك احلرب ،وكان من
املفرتض أن تكون تلك القائمة عربون تعاون.
غري أنه عندما دققت وكاالت املخابرات االمريكية تلك القائمة مع املعلومات اخلاصة هبا،
وجدوا أن العديد من تلك األهداف مل يكن هلا قيمة عسكرية ،أو كانت قيمتها ضعيفة ،وفقاً
لتقرير يف ذلك الوقت ،ملراسلي صحيفة وول سرتيت جورنال ،ماريا أيب حبيب وادم انتوس .كان
العديد من تلك األهداف منشآت مدنية بالقرب من املراكز السكانية .وقد حذرت الواليات
املتحدة اململكة العربية السعودية من تلك األهداف ،وقال مسؤولون سعوديون أهنم ملتزمون
بذلك التحذير ،غري أنه عندما بدأت احلرب اجلوية ،سقطت القنابل السعودية بشكل مكثف
على “املستشفيات واملدارس وخميم لالجئني ،وأحياء سكنية ”،وفقا للصحيفة.
انسحبت الواليات املتحدة يف البداية من احلرب ،ولكن الواليات املتحدة يف حماولة على
ما يبدو ،لشراء السكوت السعودي على االتفاق النووي بني إيران والواليات املتحدة ،زادت
من الدعم للحملة اليت تقودها السعودية ،وتوفري تزويد الوقود من اجلو ،واألسلحة واإلمدادات،
ومعلومات االستهداف ،و  45من حمللي االستخبارات املتخصصني .ويبدو اآلن ،بعد عام من
بدء احلرب ،أن األمر كان كارثة ،كما هو مفصل يف حساب صحيفة نيويورك تاميز .ويعتقد
أن نصف عدد الضحايا الستة آالف كانوا من املدنيني .وقويت قبضة تنظيم القاعدة يف اليمن،
وفشلت السعودية يف فرض هناية للحرب .بدال من ذلك ،تسبب هذا يف تفاقم العنف املستمر.
لقد ساعدت الواليات املتحدة يف اململكة العربية السعودية على تسريع إهنيار دولة أخرى يف
الشرق األوسط ،مع تداعيات غري معروفة ،ولكنها بالتأكيد بعيدة املدى.
* كاتب صحفي أميركي متخصص في الشؤون الخارجية
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ستعتقد أن جمتمع السياسة اخلارجية يف واشنطن ،وهو شبكة متماسكة من مؤسسات
الفكر والرأي ،واملفكرين األكادمييني ،واملؤسسات األخرى اليت تؤثر بشكل كبري على وسائل
االعالم ،واليت غالبا ما تدور داخل وخارج أفراد املناصب احلكومية ،سينتاهبا الغضب .ويركز
هذا اجملتمع بشكل كبري على منطقة الشرق األوسط ،ويفتخر باملثل اإلنسانية السامية احلالية
واالسرتاتيجية بعيدة التفكري ،وغالبا ما ينتقد سياسة الرئيس أوباما اخلارجية .بغض النظر عن
عدد قليل من األصوات االنفصالية ،كان جمتمع السياسة اخلارجية لواشنطن هادئاً نسبياً حيال
تورط أمريكا بدعم حرب اململكة العربية السعودية يف اليمن .بدال من ذلك ،فإن الكثري من أفراد
هذا اجملتمع قد أعربوا ،هذا االسبوع ،عن استيائهم من قصة خمتلفة جدا عن عالقة الواليات
املتحدة مع اململكة العربية السعودية :وقد سخر أوباما ،يف مقابلة له ،من القيادة السعودية
ونفوذها يف واشنطن .وقال أوباما لـجيفري غولدبرغ من االتالنتيك ،أن “الدراجني األحرار
يغضبونين” ،يف اشارة ،على ما يبدو ،اىل حلفائه االوروبيني والعرب بشكل عام .كما انتقد
معاملة السعودية للنساء واملمارسة املتمثلة يف دعم احلركات األصولية يف اخلارج ،واقرتح أنه جيب
أن نتعلم “مشاركة” الشرق األوسط مع خصمه إيران.
كما وصف مسؤولو اإلدارة بشكل غري معلن ،جادة ماساتشوستس يف واشنطن
العاصمة ،حيث توجد العديد من مكاتب ومؤسسات الفكر والرأي ،على أهنا “األراضي
احملتلة من قبل العرب” ،مبعىن أهنم حيصلون على عطاءات مع دول اخلليج الغنية بالنفط مثل
اململكة العربية السعودية اليت تقدم ألولئك املفكرين متويالً ضخماً ،وبينما أدى دعم أوباما
املادي للحرب الكارثية اليت تقودها السعودية ،اىل احتجاج قليل يف واشنطن ،فإن كلماته ذات
الطبيعة اإلنتقادية الصامتة للمملكة العربية السعودية ،قد استفزت أيام الغضب املتواصل .ومت
إدانة تصرحياته على أهنا “مسرحية لوم” ،و”ختالف سوء فهم خطري ملا يعنيه أن تكون العامل
األول” ،و “عالمة ها ٍو مهمل وأخرق” ،و “قلب احللفاء” ،و” االفراط يف الغطرسة” ،وإلقاء
اللوم على اآلخرين لفشله  ،مقارنة مع دونالد ترامب ،وما إىل ذلك.
كانت تلك اللحظة هي املظهر األحدث لشيء غريب عن جمتمع سياسة واشنطن
اخلارجية :فهي ملتزمة بشكل عميق وغريزي بالدفاع ،ومناصرة اململكة العربية السعودية ،وهي
بلد تبدو حكومته االستبدادية ذات القيم احملافظة املتشددة والرتويج املتطرف للسياسة اخلارجية،
مثل مشروع عاطفي غري عادي للعاملني يف السياسة اخلارجية األمريكية ،لتلك الدعوة عواقب،
على الرغم من أن اململكة العربية السعودية يف كثري من األحيان تعمل ضد مصاحل الواليات
املتحدة ،مثل العمل ضد سياسة الواليات املتحدة يف الشرق األوسط ،ومتويل املتطرفني ،ال تزال
الواليات املتحدة تقدم الدعم املباشر إلجراءات السعودية اليت تقوض االستقرار اإلقليمي بالضد
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من رغبة أمريكا ،على سبيل املثال من خالل دعم حرب اليمن ضد احلكم األفضل لألمريكيني.
لقد قررت إدارة أوباما من تلقاء نفسها دعم تلك احلرب ،وألسباب خارجة عن الكيفية
اليت ميكنها مبوجبها أن تلعب على جادة ماساشوستس ،لكن هذا القرار مثل الكثري من القرارات
السابقة ،قد نقل من خالل ثقافة يف واشنطن اليت تشجع تقريبا كل عمل يدعم اململكة العربية
السعودية ويعاقب أي حياد عن ذلك  ،ملاذا هذا؟ وما الذي يفسر إمجاع واشنطن على تأييد
احلكام الوهابيني املستبدين الذي غالبا ما يتصرفون عكس القيم واملصاحل األمريكية؟
ويبدو أن بعض املسؤولني يف إدارة أوباما ،بناء على ما قالوه يف االتالنتيك( ،وعلى
حوارايت مع مسؤويل اإلدارة) ،يعتقدون أن اجلواب هو املال ،اي أن اململكة العربية السعودية
وغريها من الدول العربية الغنية بالنفط تشرتي الوالء والنفوذ .ولكن احلقيقة قد تكون أكثر دهاء
من ذلك ،وقد تقول الكثري عن حتيز واشنطن الفطري ،كما هو حيال أي نفوذ ُمشرتى من قبل
األجانب.
عندما سألت أعضاء جمتمع السياسة اخلارجية يف واشنطن العاصمة عن ما يقود هذا،
وصفوه بأنه مؤسسة ذات نظرة عاملية موجودة مسبقا ،وهو تفضيل طبيعي للوضع الراهن
واملألوف ،وأساطري من اهليمنة األمريكية املرحب هبا ،واليت تتتحاذى بشكل طبيعي مع اململكة
العربية السعودية .لكنهم أشاروا أيضا إىل طرق ألموال اخلليج ،يف السنوات األخرية ،لتشويه
حمادثات واشنطن حول الشرق األوسط( .طلب اجلميع التحدث معي بشرط عدم االفصاح عن
املصدر ،نظرا حساسية املوضوع) ،أكد يل كل شخص حتدثت معه أن وجهات النظر املؤيدة
للسعودية يف واشنطن هي جدية بشكل حثيث ،وال أحد يطلب منه ،من املمولني األجانب،
التعبري عن وجهة نظر معينة .بدال من ذلك ،فقد وصفوه بأنه دور أكثر دهاء ،يضاعف فيه
املال من القواعد والعادات اليت تفضل هذا اإلمجاع املؤيد للسعوديني ،مما يعمق من وجود حتيز
سيتشكل يف حالة غياب املال ،ولكنه لن يكون كما كان يُعبرّ عنه بقوة على نطاق واسع.
واتفق اجلميع على أن هذا التحيز ،مهما كانت أسبابه ،هو مشكلة خطرية بالنسبة لواشنطن ،مما
يعيق قدرة الواليات املتحدة على فهم ،وإدارة شرق أوسط سريع التغري .ويف مدينة حيث جيري
مناقشة كل شيء ،فإن هذا واحد من عدد قليل من األشياء اليت يرغم معظم الناس مبناقشتها.
وصول أموال النفط
قصة اإلنفاق اخلليج الكبري على جادة ماساتشوستس تبدأ يف وقت قريب جدا من عام
 .2013ومل يبدأ هذا مع اململكة العربية السعودية ،أو مع حليفتها الكويت أواإلمارات العربية
املتحدة ،على الرغم من أن كل هؤالء أصبحوا يف هناية املطاف ينفقون بشكل باذخ على
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واشنطن ،بل كانت قطر هي األوىل .يف وقت قريب من وقت الربيع العريب يف عام ،2011
بدأت قطر ،اململكة الصغرية الغنية بالنفط ،تسعى حليازة دور أكرب لنفسها ،ألول مرة يف الشرق
األوسط ،من خالل متويل األحزاب السياسية ومجاعات املعارضة املسلحة (مثلما قامت أيضا
بتمويل حمطة تلفزيون اجلزيرة) ،وسرعان ما أصبحت طموحات دولة قطر طموحات عاملية،
ويف عام  ،2013أصبحت قطر العبا هادئا يف واشنطن ،وتنفق بشكل باذخ على الضغط،
والعقارات ،وحىت النسخة األمريكية من قناهتا التلفزيونية .كما تربعت أيضا مببلغ مذهل مقداره
 14.8مليون دوالر ملعهد بروكينغز ،الذي يعترب املؤسسة الفكرية األكثر احرتاما يف واشنطن ،من
أجل فتح مركز جديد يف العاصمة القطرية.
كان لدى قطر ،وغريها من دول اخلليج ،نوع من التنافس على مقاليد األمور يف الشرق
األوسط ،مثل صعود األحزاب السياسية اإلسالمية ،اليت مولتها قطر ،وعارضتها دول اخلليج
قوض الربيع العريب النظام اإلقليمي ،حاولت دول اخلليج إعادة جتميع املنطقة
األخرى بقوة .وبينما َّ
على طول خطوط خمتلفة للغاية ،وأصبحت اخلالفات املذهبية أكثر خطورة .لقد رأت اململكة
العربية السعودية ودول اخلليج األخرى كيف كانت قطر تنفق يف واشنطن ،وخلصت إىل أهنا
إذا ما أرادت مواجهة النفوذ القطري يف اإلقليم ،فإن عليها مواجهتها يف واشنطن أيضا .وهكذا
قامت املمالك الغنية بالنفط مثل اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والكويت
والبحرين ،واليت تعرف بدول اخلليج ،باإلضافة اىل منافستها قطر ،باستئجار مجاعات ضغط
خاصة هبا .وقدمت تربعات كبرية ملراكز البحوث واملؤسسات األكادميية والفكرية يف واشنطن.
ويفيد عضو يف جمتمع سياسة واشنطن اخلارجية ،كنت قد حتدثت إليه خالل إعداد
هذه املادة“ ،إن دولة اإلمارات العربية املتحدة والسعوديني يستثمرون الكثري اآلن ،كجزء من
احلرب الباردة ضد القطريني ”،كان وجهة نظرهم تنص على أنه“ ،جيب علينا إيصال أفكارنا
هناك ”.غري أهنم اكتشفوا شيئا :كان اإلنفاق على مؤسسات الفكر والرأي فعاالً ،ال سيما
باملقارنة مع الطرق األخرى لشراء النفوذ .كانت شركات الضغط هي لألعمال املرحبة املصممة
للحصول على أكرب مبلغ من املمكن احلصول عليه من العمالء .كان ملراكز الفكر والرأي
واملؤسسات األكادميية الكثري من النفوذ ،ولكن عقليتها مل تكن ناجحة يف زيادة الربح ،ألهنا مل
تكن ترى نفسها أو نفوذها للبيع ،على العكس من اجلهات املاحنة األجنبية اليت كانت تعتقد
اهنا حتصل على شيء من الصفقة .وقد أخربين خبري يف واشنطن “بصراحة ،كنت أعتقد أن
مراكز الفكر والرأي هي استثمار جيد جدا هلؤالء الرجال .مبلغ  20،000دوالر بالنسبة ملراكز
الفكر والرأي أو املؤسسات األكادميية ،مبلغ ضخم ،ولكنه ليس ذي قيمة بالنسبة ململكة غنية
بالنفط ،ومعتادة على إنفاق املاليني من أجل الضغط ،وهي تعتربه اقرتاحا واطيء الكلفة ،وذو
104

مقاالت مرتمجة

قيمة عالية”.
جاء ذلك بينما كانت األزمة املالية ،اليت كانت قد بدأت قبل بضع سنوات ،تضرب
بأطناهبا على مؤسسات الفكر والرأي وكذلك اجلامعات ،حيث مت تقليص امليزانيات بشكل
كبري .كما أن املنح املقدمة من حكومة الواليات املتحدة أو من اجلهات املاحنة احمللية قد بدأت
جتف بشكل تدرجيي كذلك .كانت تلك املؤسسات يف حاجة ماسة إىل املال ،عندما وصلت
دفاتر الصكوك اخلليجية .وحبلول عام  ،2014كانت أموال اخلليج يف واشنطن قد أصبحت
واضحة .فمركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية ( ،)CSISعلى سبيل املثال ،قد فتح مكتبا
شاهقا يف وسط املدينة ،وبتمويل مقداره مليون دوالر من دولة اإلمارات العربية املتحدة .ونشرت
صحيفة نيويورك تاميز ،يف ذلك العام ،حتقيقا على التمويل احلكومي األجنيب ملؤسسات الفكر
والرأي ،وهي ورقة انتشرت بشكل كبري .وقد وجد أن املاليني من التربعات تذهب اىل العديد
من املؤسسات األكثر تأثريا يف واشنطن ،واليت كانت “تنتج أوراق السياسات ،وتستضيف
املنتديات ،وتنظم جلسات إعالمية خاصة لكبار مسؤويل حكومة الواليات املتحدة ،تتماشى
عادة مع جداول أعمال احلكومات األجنبية”.
ما الذي يشرتيه املال اخلليجي يف واشنطن
منسق البيت األبيض لشؤون الشرق األوسط فيل غوردن ،يتحدث يف حزيران  2014مع
وزير االقتصاد والتجارة القطري أمحد بن جاسم آل ثاين يف منتدى العامل االسالمي – األمريكي،
الذي مت تنظيمه يف مركز بروكينغز يف قطر.
منسق البيت األبيض لشؤون الشرق األوسط فيل غوردن ،يتحدث يف حزيران  2014مع
وزير االقتصاد والتجارة القطري أمحد بن جاسم آل ثاين يف منتدى العامل االسالمي – األمريكي،
الذي مت تنظيمه يف مركز بروكينغز يف قطر.
وقد ذكر حتقيق جملة التاميز عدة حوادث تفصيلية لتربعات من احلكومات األجنبية للتأثري
املباشر على سلوك مؤسسات الفكر والرأي:
قال سليم علي ،باحث زائر سابق يف مركز بروكينغز يف قطر أنه ابلغ بعدم بكتابة انتقادات
للحكومة القطرية .أشارت رسائل الربيد اإللكرتوين بني مركز التنمية العاملية واحلكومة النروجيية إىل
مبادلة تقوم مبوجبها النرويج بـ “التربع” للمركز املذكور ،والذي بدوره سيساعد يف إقناع مسؤويل
احلكومة األمريكية بزيادة متويل اجلهود العاملية حلماية الغابات بقيمة  250مليون دوالر .قدمت
احلكومة اليابانية ملركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية  ،CSISالذي يرعى اآلن املسؤولون
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اليابانيون باسم “العلماء الزائرين” والذين مينحون وصوال إىل مسؤويل احلكومة األمريكية من
خالل فعاليات مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية  CSISوعالقاته السابقة.
حصلت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهي أيضا ماحنة مركز الدراسات االسرتاتيجية
والدولية  ،CSISعلى دعوة لسفريها يف الواليات املتحدة للمشاركة يف جلنة عامة إىل جانب
رئيس هيئة األركان املشرتكة األمريكية يف وقتها مارتن دميبسي ،حيث استجوبه السفري بقسوة
حول التزامات الواليات املتحدة جتاه دولة اإلمارات العربية املتحدة .وقد أكد يل األشخاص
الذين حتدثت معهم إلعداد هذه املادة ،أنه حىت أولئك الذين ينتقدون جدا موقف املؤسسات
اليت تقبل التربعات اخلليجية والتأييد األمريكي الظاهر لواشنطن للسعوديني ،أكدوا أهنم يعتقدون
أن هذه احلوادث هي اإلستثناء وليس القاعدة .ومل يشر أي منهم اىل أنه كان على علم بأي
مبادالت ،صرحية أو ضمنية ،بني دول اخلليج واملستفيدين من أمواهلا ،وقالوا أهنم يشككون
يف أن حيدث شيء من هذا القبيل يف أي من املؤسسات اليت حتمل عالمة واشنطن( .املبادلة
الوحيدة الواضحة اليت وجدهتا جملة التاميز بني مركز التنمية العاملي والنرويج ،وكانت تنص على
تبين سياسة كان املركز املذكور يدعمها مقابل تلقي تربعات).
بدال من ذلك ،فقد وصفوا التربعات اخلليجية بأهنا تلعب دورا أكثر دهاء من ذلك
بكثري يف التأثري على واشنطن – وهو تصريح أقل وضوحا ،وبالتايل فإنه أقل دراماتيكية .ولكن
هذا الدور هو أيضا ،حبسب التصميم ،نظامي ومقنع ،مما جيعله أقل فظاعة ،وإن كان أكثر
تشويها من احلوادث اليت وصفتها جملة التاميز .وقال أحد اخلرباء “هذا ال يعين أن اشرتى ودفع
مثنها” ،يف اشارة اىل احدى مؤسسات الفكر والرأي االفرتاضية ،أو األكادميية اليت سيتم متويلها
من التربعات اخلليجية .غري أن هناك نوعا من التأثري اإلسكايت .األمر ببساطة هو حول ما
ال يكتب عنها” .وقد وصف ذلك اخلبري ،مثل آخرين ،التأثري غري املعلن الذي من خالله قد
يفكر العلماء ،الذين هم على علم حبساسيات املمولني ،مرتني قبل الكتابة بشكل حاسم حول
تلك القضايا .وقال اخلبري ” ميكنين أن أكتب عن الطائفية السعودية ،ولكنين بعد ذلك قد
اخسر بعض املال”  ،ميكنين أن أكتب عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،ولكنه ،كما تعلمون ،هناك جتاوزات يف كل مكان ،وهناك مليون أمر آخر أستطيع أن
أكتب عنه .وقال خبري آخر “لن يؤثر ذلك على األرجح على كيفية التحليل ،ولكن قد يكون
هناك بعض من فرض الرقابة الذاتية على بعض املوضوعات اليت ال داع إلثارهتا ،وهي املوضوعات
اليت تعترب حساسة بالنسبة للسعوديني أو غريهم من ممالك اخلليج”.
على الرغم من أن املصاحل األمريكية واخلليجية قد جنحت أبعد عن بعضهما البعض منذ
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عام  ،2011فقد ثبت أن اإلمجاع املؤيد للخليج يف واشنطن يتمتع مبرونة غريبة .يتسبب هذا،
على حد قوهلم ،يف ممارسة اهتمام ونقاش كبريين يف واشنطن ،حيث السلوك السيئ لدول الشرق
األوسط األخرى ،وخاصة خصوم الواليات املتحدة مثل إيران .ولكن السلوك السيئ من قبل
حلفائها يف اخلليج ،مثل انتهاكات حقوق اإلنسان ،ومعارضة احلركات الدميقراطية ،وإجراءات
السياسة اخلارجية اليت غالبا ما تقوض املصاحل األمريكية ،بينما هي بعيدة عن التجاهل ،فإهنا
تناقش حبدة أقل وترية .ويربز هذا خصوصا “عندما يتعلق األمر باجلماعات اإلسالمية املعارضة،
أو أسئلة الدميقراطية ،أو قضايا حقوق اإلنسان ”،حبسب أحد اخلرباء ،نقال عن القضايا اليت
تنظر إليها احلكومات اخلليجية على أهنا حساسة للغاية.
وقال يل ذلك اخلبري أن “الكثري من األماكن اليت متول من قبل السعوديني ما زالت تكتب
على تلك القضايا .لكين أشك يف أهنا قادمة من أعلى إىل أسفل ،ألنه ال ميكنك الكتابة على
شخص حمدد” .غري أن الطبيعة البشرية من شأهنا أن تقود شخصا ما اىل القول“ ،هل هناك
خط أمحر علي أن افكر فيه ،فقط كي أكون حذرا؟ رمبا يريدون فقط أن يكونوا أكثر حذرا”.
وقال أحدهم أن خماطر الرقابة الذاتية تزداد وضوحا ،عندما يعد املمولني األجانب بتربعات
متكررة بدالً من كتابة صك ملرة واحدة .وأضاف “هذا النوع اخلطري حقا من التمويل هو متويل
متجدد ،ألنه يؤدي إىل رقابة ذاتية”.
يعطي التربع املتكرر اجلهة املاحنة املزيد من النفوذ بسبب التهديد الضمين باالنسحاب.
كما أن املتلقون للتربعات يعرفون أن املاحنني يأخذون الكثري من العوامل يف االعتبار ،عند النظر
يف جتديد التربع من عدمه .إذا كان املتربع على احلياد ،ورمبا جملرد انه يفكر يف مشاريع أخرى ،وال
أحد يريد ورقة سياسته أو تعليقاته شديدة اللهج على لوحة ،لكي تكون الشيء الذي تدفع من
خالله اجلهات املاحنة إىل اجلانب اآلخر .وعندما سألت عن أدلة على هذا التأثري يف إسكات
اجلميع ،ذكر مجيع من حتدثت اليهم نفس االسم ،وهي ميشيل دان.
قصة دان هي قصة سيئة السمعة يف دوائر الفكر والرأي يف واشنطن ،وكثريا ما تذكر،
ولكنها نادرا ما يتم مناقشتها .كانت دان دبلوماسية حمرتمة عملت ملا يقرب من  20عاما يف
وزارة اخلارجية ،ومت توظيفها ،يف عام  ،2011يف مركز أحباث يسمى اجمللس األطلسي لرئاسة
قسم جديد يركز على الشرق األوسط  ،بإسم مركز رفيق احلريري ،وهو رئيس وزراء سابق للبنان
كان قد اغتيل سابقاً.
ما حدث بعدها كان حساسا للغاية ،ولذا فإنين سوف اقوم باستنساخ وصف الصحيفة
الدقيق لألحداث:
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مت إنشاء املركز بتربع سخي من قبل هباء احلريري ،ابنه البكر ،وبدعم من بقية عائلة
احلريري ،اليت ظلت نشطة يف جمال السياسة واألعمال يف منطقة الشرق األوسط .كما شغل
ابن آخر لرفيق احلريري منصب رئيس الوزراء للبنان للمدة من  .2011 - 2009غري أنه حبلول
صيف عام  ،2013عندما أطاح العسكر يف مصر قسرا برئيس البالد املنتخب دميقراطيا ،حممد
مرسي ،سرعان ما أدركت السيدة دان أن هناك حدودا الستقالليتها .وبعد أن وقعت على
عريضة ،وأدلت بشهادته أمام جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ يف الواليات املتحدة
لوقف املساعدات العسكرية ملصر ،واصفة االطاحة بالسيد مرسي بأهنا “انقالب عسكري”،
دعا هباء احلريري اجمللس األطلسي للشكوى ضد املدراء التنفيذيني الذين لديهم معرفة مباشرة
باألحداث  ،رفضت السيدة دان التعليق على هذه املسألة ،ولكنها بعد أربعة أشهر من تلك
الدعوة ،غادرت اجمللس األطلسي.
وقال رئيس اجمللس األطلسي للصحيفة ان دان غادرت مبشيئتها ،ألسباب ال عالقة هلا
هبذا احلادث( .وانضمت السيدة دان بعدها إىل مؤسسة كارنيجي ،وهي واحدة من املؤسسات
القليلة اليت تعمل بشكل كبري على األوقاف بدال من التربعات) .ومل يدَّع أحد ممن حتدثت معهم
أن لديه دليال على أن السيدة دان قد تعرضت لضغوط لتغيري موقفها .من املهم أن نالحظ أن
املمولني هنا كانوا ُسنَّة لبنانيني ،وليسوا من منطقة اخلليج ،رغم أن مصاحلهم يف املنطقة يف كثري
من األحيان متوافقة.
غري أن الشكوك حول “ملاذا ترتكني وظيفة كهذه؟ األمر يثري الكثري من األسئلة؟”،
منتشرة كثريا اىل حد أن هذا احلادث ،وحوادث أخرى مماثلة ،كان هلا آثار ردع .إهنا جتعل الناس
يفكرون مرتني قبل اختاذ موقف يعرفون أنه سيقلب أحد املاحنني الرئيسيني ضدهم .ويشكك
البعض هبذا النوع الذي يلعبه هذا التأثري ،بدرجة أقل ،يف التوظيف كذلك .وقال أحد اخلرباء
“ال أعتقد أهنم يستدعون قطر ويسألوهنا التوظيف ،لكين اعتقد اهنم اذا كانوا يبحثون عن
سلسلة من املرشحني ،وشخص ما يقوم بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف قطر ،فإهنم قد ال
يصلون اىل القائمة القصرية .ملاذا السعي خلف املتاعب؟”.
يقول كثريون أن نوعا من احملرمات قد مت تطويره ضد عدم استعداء دول اخلليج من
خالل انتقادها ،أو من خالل اختاذ مواقف سياسية تعتربها تلك الدول خطوطاً محراء ،خوفا
من اغضاب اجلهات املاحنة احلالية ،أو نفور ماحنني آخرين يف املستقبل .حىت املال يف حد
ذاته قد أصبح موضوعا حمرما .واضاف “اجلميع يعلم ذلك ،ولكن ال أحد حيب التحدث عن
ذلك ،ألهنم مجيعا يريدون املال .ال أحد يريد أن خياطر بعدم حصول مؤسسته على حصتها من
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الكعكة” ،وبينما جتف مصادر التمويل التقليدية ،تتنافس مراكز البحوث واملؤسسات األكادميية
على دوالرات اخلليج ،مما يزيد من حوافز املؤسسة على أن تأخذ هذه االعتبارات يف احلسبان.
“أنت قلق جدا حول جامعتك أو مؤسستك الفكرية ،ألن اجلميع يعاين من األزمة املالية،
واجلميع حباجة ماسة للمال وليس هناك الكثري من منه هناك”.
تصلب اخلط املؤيد للخليج يف واشنطن
ولكن هذه التأثريات تتحدث فقط عن سبب خجل جمتمع سياسة واشنطن اخلارجية من
انتقاد دول اخلليج ،أو من اختاذ مواقف خمالفة هلا حيال مواضيع حساسة .إهنم ال يفسرون لنا
ملاذا يبدو هذا اجملتمع مهتما جدا بشأن اختاذ مواقف تتماشى مع مواقف تلك الدول اخلليجية،
أو ،كما فعل الكثريون ،ردا على تعليقات أوباما املؤيدة للمملكة العربية السعودية ،يف هذا
الصدد ،ووفقا ألشخاص حتدثت اليهم ،فإن املال يلعب دورا أكثر دهاء .قبل فرتة طويلة،
بدأت دول اخلليج ضخ الكثري من األموال اىل مؤسسات الفكر والرأي ،وكانت املواقف مؤيدة
للخليج باإلمجاع يف واشنطن .كما قالوا أن التربعات قد عززت من حكمة تقليدية موجودة
مسبقا ،وهي تفضيل دول اخلليج ومصاحلها .عالوة على ذلك ،فقد ساهم هذا املال يف تعزيز
هذه احلكمة التقليدية ،حىت تغري الوضع يف الشرق األوسط بشكل كبري .وعلى الرغم من أن
املصاحل األمريكية واخلليجية قد جنحت عن بعضهما البعض منذ عام  ،2011إال أن اإلمجاع
املؤيد للخليج يف واشنطن ال يزال يتمتع مبرونة غريبة.
وقد اخربين أحدهم أنه “بالنسبة ملعظم هؤالء الناس ،فإن هذا ما كانوا يقولونه على
أية حال؛ وأهنم ال يعتربون أنفسهم يشرتون ويُدفع مثنهم” ،غري أنه مع تدفق أموال اخلليج إىل
واشنطن ،فإن األشخاص الذين يعربون عن هذه احلكمة التقليدية املوالية للسعودية قد ُمنِحوا
منابراً أكرب ،واملزيد من األمن الوظيفي ،واملزيد من الفرص .وميكن للزماالت أو مراكز البحوث
املمولة من قبل اخلليج أن توفر رواتبا جيدة ومواردا تدفع مسريهتا اىل األمام ،وتساهم يف تضخيم
وجهات النظر حول سياستها املنحازة اىل اخلليج.
ويقول عضو يف جمتمع سياسة واشنطن اخلارجية ،ويعمل يف واشنطن “إن املال يعطي
هلم منرباً ،ووظيفة ،وموارد إلدارة العالقات العامة تساهم يف دعمهم أكثر .إهنا تأثري اختيار .إذا
كنت تفضل سياسة خارجية تدخلية ،وترغب يف احتواء إيران ،فإنين أعتقد أن الواليات املتحدة
جيب أن تنتشر يف املنطقة .هذا ما كنت تعتقده ،وهذا أيضا ما يريده السعوديون ”.يعترب هذا
التأثري االختياري ذايت التعزيز .ومبا أن املؤسسات اليت تفضل اخلط السعودي حتصل على املزيد
من املال ،فإهنا تساهم يف توسيع فرص العمل لألشخاص الذين يتشاطرون نفس وجهات النظر،
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وبالتايل تضخيم تلك اآلراء إىل أبعد من ذلك .وليس ألحد أن يشعر أن ما يقومون به هو نوع
من رد الدين لدول اخلليج ،ألهنم يعربون عن آرائهم الصادقة.
كان الدور األكثر أمهية للتمويل اخلليجي ،حبسب كثريين ،هو ترسيخ تلك احلكمة
التقليدية املؤيدة للخليج حىت يف السنوات اليت تلت الربيع العريب ،وهي الفرتة اليت تصرفت فيها
اململكة العربية السعودية بالضد من مصاحل الواليات املتحدة  .لقد جعل التغيري يف منطقة الشرق
األوسط العالقة بني الواليات املتحدة والسعودية أكثر مسية ،واملصاحل بني البلدين أقل حماذاة،
بالنظر اىل احلرب الكارثية السعودية يف اليمن ،أو التمويل السعودي للمتطرفني يف سوريا ،إال أن
إمجاع واشنطن ال يزال قويا جتاه السعودية .ويتساءل البعض ،لو أن ذلك املال مل يكن موجودا،
هل كانت احلكمة التقليدية املوالية للسعودية ستبقى على حاهلا يف واشنطن ،على الرغم من تغيري
احلقائق الذي يبدو أنه يكتسب املزيد من الشكوك؟
إن اهتمامهم ليس ألن العلماء يقومون عمدا بدعم وجهة النظر السعودية ،ولكن ألن
أموال اخلليج قد فعلت ذلك ،وقامت مع مرور الوقت ،بتشويه جمتمع سياسة واشنطن اخلارجية
من خالل املساعدة يف تعزيز وتضخيم األصوات املوالية للخليج ضد االصوات املشككة ،وقد
حتدث يل أحدهم عن التربعات اخلليجية بالقول أن “كان دائما هناك ،ولكن التصعيد حدث
بعد الربيع العريب .قبل ذلك كانت دول اخلليج يف غري حاجة للقيام بذلك ،وكان هناك إمجاع
للنخبة على أن تلك املؤسسات هي أوقاف .أما اآلن فقد تغري احلال كثريا .املخاطر اآلن أكرب
بالنسبة لدول اخلليج”.
املال يشرتي األلفة ،واأللفة تولد الراحة والتعاطف
سافر اىل ديب مؤخرا ،ديفيد روثكوبف ،الرئيس التنفيذي لشركة استشارية دولية وفريق
السياسة اخلارجية الذي ينشر جملة السياسة اخلارجية ،للحصول على حدث تساهم جملته يف
دعمه .كان مؤمترا دوليا منوذجيا ،يتألف من جلنة خرباء سياسية ،واجتماعات ودية ،تضم الكثري
من واضعي السياسات والعلماء األمريكيني .مثل العديد من هذه املؤمترات ،عُقد هذا احلدث
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،اليت غالبا ما تستضيف مثل هذه األحداث ،وعادة ما توفر
هلم االكتتاب املايل احلكومي .وعند عودته ،كتب روثكوبف ،عمودا صحفيا يف جملة السياسة
اخلارجية ،يشيد فيه حبكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة ويعتربها “خمتربا إلنتاج أفكار جديدة
ومثرية حول مستقبل احلكم ،ووضعها على قمة جمموعة صغرية جدا من أكثر احلكومات املبتكرة
ضمن روثكوبف يف وسط العمود مالحظة يقر فيها بأنه سوف
والناجحة يف قيادة العامل “ .وقد َّ
يأيت ليكون يف ديب ،وأنه قد التقى مسؤولني حكوميني إماراتيني أعجب هبم كثريا ،ويرجع ذلك
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جزئيا إىل حكومة هذا البلد املسامهة يف مصاحله التجارية:
(من خالل الكشف الكامل ،كنت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لتعديل الطبعة
اخلامسة من مشروع  PeaceGameللسياسة اخلارجية ،واليت نستضيفها بدعم من احلكومة
اإلماراتية .وعليه فإن اآلراء اليت يتم التعبري عنها يف هذا العمود هي آرائي اخلاصة ،وهي مستقلة
عن تلك العالقة  ،وأقوم بكل جهد ممكن لتشكيل هذا اهلدف .ولألسباب ذاهتا فقط ،جيب
على العالقات التجارية للسياسة اخلارجية أن ال تؤثر على احملتوى التحريري لدينا بشكل إجيايب،
وأنه ال ينبغي أن تساهم يف حتيزنا ألن ننكرتعليقا إجيابيا حيث كان مقررا .وعلى أية حال،
ميكنك احلكم على هذا بنفسك .إن قصة إبداع القادة اإلماراتيني جديرة بالدراسة بغض النظر
عن الطريقة اليت قد يعرض فيها السجل العام يف البالد).
إن كشف روثكوبف مدرك للمعاجلة املباشرة للقلق من أن أموال احلكومة اإلماراتية ميكن
أن تكون قد جعلته يتحيز .وبالفعل ،فإن األمر يستحق أخذه يف كلمته حول أن هذا العمود
يعكس رأيه الصادق .ولكن العمود يعكس شكال أكثر دهاء من شراء النفوذ ،وهو نوع قامت
دول اخلليج وخاص اإلمارات العربية املتحدة بنشره يف واشنطن إلحداث تأثري كبري ،وهو شراء
األلفة .هذا هو السبب يف أن األشخاص الذين حتدثت اليهم ،اقرتحوا أن تستضيف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وغالبا ما تتكفل باملؤمترات الدولية املتكررة ،واليت حيضرها الكثر من
العاملني يف مؤسسات الفكر والرأي واألكادمييني وصناع القرار ،وحىت الصحفيني ممن يعملون
يف واشنطن.
نتيجة لذلك ،فقد كان كثري من مؤسسات السياسة اخلارجية لواشنطن قد ذهبت اىل دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،على االغلب يف رحلة معلوماتية فيها ما يكفي لتربير مثل هذا العمل،
ولكنها كانت مرتاحة مبا يكفي لتولد مشاعراً مجيلة .رمبا حتدث احلضور بشكل عرضي مرة أو
مرتني مع املسؤولني اإلماراتيني ،إألا أنه ال شيء من شأنه أن يبدو عدوانيا مثل الضغط ،ولكنه
كاف للحصول على بطاقة أو بطاقيت اعمال.
وقد ذكر يل خبري يف الشرق االوسط  ،يعمل يف واشنطن ،أنه “قد يكون نصف مؤسسة
السياسة اخلارجية قد سافروا اىل ديب أو أبو ظيب .اهنم يركبون مقاعد الدرجة األوىل ،ويقومون
بزيارة املتاحف ”.بالنسبة ألولئك الذين لديهم فضول ملعرفة املزيد ،كما كان روثكوبف،
فإن املسؤولني اإلماراتيني الذين غالبا ما جييدون اللغة اإلجنليزية ويعرفون العادات األمريكية،
سيكونون سعداء بلقائهم .ينجح هذا األمر فقط ،لكي تؤمن دولة اإلمارات العربية املتحدة
تسليم رسالتها املقنعة .إن ما يشرتيه البلد ،من خالل مثل هذه املؤمترات ،هو الوصول إىل نقل
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هذه الرسالة إىل مجهور صغري ولكن قوي من النخب السياسة اخلارجية األمريكية .مساع هذه
الرسالة ،بطبيعة احلال ،ال حيول تلك النخب االمريكية إىل مضحكني موالني لإلمارات ،ولكن
ميكن لأللفة والعالقات الشخصية أن يكون هلا أدوات قوية .وألن الكثري من النخب السياسة
اخلارجية للواليات املتحدة قد التقت وقضت وقتا مع املواطنني واملسؤولني اإلماراتيني ،فهي
بطبيعة احلال أكثر عرضة ألنسنة اإلماراتيني .كما أهنا أيضا أكثر دراية بالفروق الدقيقة يف
وجهات النظر اإلماراتية يف منطقة الشرق األوسط ،مبا يف ذلك تفضيالت دولة اإلمارات العربية
املتحدة للسياسة األمريكية يف املنطقة.
العالقات مهمة
إهنا ليست جمرد مؤمترات بعيدة .لقد كانت دول اخلليج تبين عالقات شخصية يف
واشنطن لسنوات .سفري االمارات لدى واشنطن ،يوسف العتيبة ،على سبيل املثال ،معروف
عنه استضافة املهرجانات اخلريية الباذخة ،واليت تضم ضيوفا من جورج دبليو بوش إىل مستشار
األمن القومي سوزان رايس .وقد حتدث أحد احملسنني يف واشنطن لصحيفة هافينغتون بوست أن
العتيبة “كان معروفا بأنه مصدر سهل للمال من دون شروط”  .وقال حمسن آخر إن املناسبات
اخلريية هي مولدات تأثري إنتاجي ،بسبب وجود الكثري من اعضاء الكونغرس وجملس الشيوخ يف
العامل ،وكل مساعدي البيت األبيض ،وميكنك إجراء حديث واجناز شيء ما ،ال ميكن احلصول
عليه يف مكان آخر.
ويف عام  ،2013أقام العتيبة بشكل مفاجيء ،حفل عيد امليالد اخلمسني ملذيع
 MSNBCجو سكاربورو  ،وحضره عدد من املسؤولني رفيعي املستوى يف البيت األبيض.
كان العتيبة ضيفا دائميا يف برنامج سكاربورو ،الذي يشيد فيه بدولة اإلمارات العربية املتحدة،
ويصفها بالنظام امللكي احملافظ والتقدمي يف الوقت نفسه .ويف عام  ،2014شارك العتيبة يف
مأدبة عشاء لرعاية األطفال ،إىل جانب مذيع شبكة فوكس نيوز بريت باير ،الذي مدح السفري
كثريا .تتحاذى هذه العالقات الشخصية بشكل طبيعي مع موقف فوكس نيوز حول الشرق
األوسط ،الذي يعكس جدول أعمال دولة اإلمارات العربية املتحدة اخلاص ،وهو معارضة
التنظيمات اإلسالمية مثل اإلخوان املسلمني ،والداعية إىل سياسات تدعم دول اخلليج ضد
إيران ،وتطالب بانتشار اجليش األمريكي يف املنطقة.
متيل مثل هذه القصص إىل الرتكيز على ان دولة اإلمارات العربية املتحدة ،على عكس
دول اخلليج األخرى ،تركز على زراعة تأثري مفتوح ،باالضافة اىل التأثري على الصحفيني( .لقد
عرضت علي رحالت جمانية إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة ولكين مل اقبلها) .غري أن دول
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اخلليج األخرى ،مثل اململكة العربية السعودية ،تنشر الكثري من االسرتاتيجية ذاهتا ،وبنجاح
مماثل .الفرق هو أن هذه الدول تركز بدرجة أقل على الظهور يف وسائل اإلعالم ،وتركز أكثر من
ذلك على بناء عالقات أكثر هدوءً ،ولكن رمبا تكون أكثر أمهية مباشرة بني السعودية وصناع
السياسة األمريكية .وقد حتدث يل أحد املعنيني أن “دولة اإلمارات العربية املتحدة ركزت ظاهريا
بطريقة خمتلفة عن اململكة العربية السعودية” ،مشريا إىل أن املسؤولني السعوديني واألمريكيني
يعملون معا على مدى عقود ،ولديهم تنظيم مشرتك ورؤية مشرتكة حول منطقة الشرق األوسط.
وقال يل عضو آخر يف مؤسسة السياسة اخلارجية يل أن هذه عالقة مؤسسية كنت قد
حصلت على املساعدات األمنية والتعاون األمين ومكافحة اإلرهاب والعالقات املخابراتية.
كل من عمل يف حكومة الواليات املتحدة حول سياسة الشرق األوسط لديه على
األرجح ،يف مرحلة ما ،عملت مع نظري سعودي حول هدف سياسي مشرتك من نوع ما.
وهذا يعين أن العمل يف مؤسسة السياسة اخلارجية لواشنطن يعج باأللفة املرحية مع السعوديني،
والذين هم يف حالة انسجام مع وجهات النظر واملخاوف السعودية ،والذين غالبا ما يكون
لديهم عالقات شخصية مع هؤالء النظراء .العالقات مهمة جداً .لدى السعوديون يف مجيع
احناء العاصمة واشنطن ،عالقات طويلة األمد مع كثريين ،حبسب خبري يف السياسة اخلارجية.
كما ان لديهم تأثري كبري على الطريقة اليت يتم من خاالهلا صياغة التحليالت االسرتاتيجية،
ألهنم شركاء مفيدون.
كثريا ما تتطور هذه العالقات يف عامل واسع ومربح من املخابرات أو االستشارات العسكرية
أو املقاوالت ،وهي ساحة ربح منها مسؤول أمريكي سابق الكثري من املال .هناك أيضا العديد
من املسؤولني السابقني يف وزارة الدفاع ،واالستخبارات ،ووزارة اخلارجية يتمتعون بعالقات وثيقة
مع دول اخلليج (مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية) عن طريق عامل االستشارات واملقاوالت،
حبسب تصريح خبري ثالث يف واشنطن ،قال يل ذلك .وقد الحظ ذلك اخلبري أن هذه الدول
تنفق عشرات املليارات يف كل عام لشراء املعدات وتلقي املشورة من الشركات األمريكية .ولكن
إذا كانت األلفة مع املسؤولني السعوديني واإلماراتيني تولد الراحة مع تلك البلدان ،والتعاطف
جتاه األهداف والسياسات ،فإن عكس هذا هو الصحيح فيما يتعلق بالعدو األكرب لدول
اخلليج ،وهي إيران.
لقد نبه االتفاق النووي الذي ابرمته الواليات املتحدة مع إيران ،اململكة العربية السعودية
ودوال عربية أخرى يف اخلليج ختشى من ان أمريكا متيل بعيدا عنها حنو عدوها منذ فرتة طويلة .ومل
تكن هذه الدول ختجل من التعبري عن مهومها ،وتفضيلها بقاء الواليات املتحدة معادية إليران.
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دول اخلليج تلك ،حبكم العالقات الطويلة األمد مع واشنطن ،لديها قدر كبري من التواصل
والوصول إىل أعضاء جمتمع السياسة اخلارجية األمريكية .ويقول أحد اخلرباء أنه يعتقد أن الكثري
من ذلك هو حول إيران ،يف إشارة إىل أنه مبا أن السياسة اخلارجية لواشنطن لديها عالقات قدمية
مع اململكة العربية السعودية ،فإهنا يف نفس الوقت لديها شكوك قدمية وبع ٌد عن إيران .وأكد
اخلبري أن هناك ميزة كبرية هلذا الشك .ولكن ،ألن الكثريين يف واشنطن لديهم عالقات طويلة
األمد مع املسؤولني السعوديني ،وليس لديهم نفس العالقات مع ايران ،فإهنم يكونون عرضة
ألنسنة والتعاطف مع السعوديني .هذه الظاهرة أكثر منطقية إذا مسحت بفرضية أن واشنطن،
قبل بدء وصول املال ،ويف بعض احلاالت قبل بدء بناء عالقات تقليدية ،كانت تفضل اململكة
العربية السعودية واملصاحل السعودية .لقد أعطى هذا النفوذ االفضلية لدول اخلليج لتضخيم هذا
االجتاه ،واىل التشدد حيال ما ال خيدمها من مواقف ،من دون أن تأمر أي شخص باختاذ مواقف
مؤيدة للخليج .ولكن من أين تأيت تلك احلكمة التقليدية يف املقام األول؟ وملاذا ثبت أن ذلك
مستغرب دائماً؟
اململكة العربية السعودية هي الوضع الراهن ،والوضع الراهن يف واشنطن يعترب ديناً مقدساً
للمال دور جوهري يف واشنطن ،لكن حتيز الوضع الراهن له صوت أعلى من ذلك بكثري،
حبسب زميلي مات ايغليسياس .عندما يتعلق األمر بالسياسة األمريكية جتاه الشرق األوسط،
فإن اململكة العربية السعودية هي املرادف العملي للوضع الراهن .بدأ حتالف أمريكا مع السعوديني
يف االربعينيات من القرن املاضي ،مع اكتشاف النفط ،الذي ساهم يف التوفيق بني مصاحل
الواليات املتحدة والسعودية منذ ذلك احلني .هذا باالضافة اىل الشراكات االمريكية السعودية
االخرى خالل احلرب الباردة ،واحلرب بالوكالة يف أفغانستان ،واحلرب ضد الرئيس العراقي السابق
صدام حسني ،واحلرب بعد العام  2000ضد اإلرهاب اإلسالمي ،واآلن ضد إيران .كل اجلهود
األمريكي يف املنطقة كانت بالشراكة تقريبا مع اململكة العربية السعودية .يقول أحد اخلرباء يف
شؤون الشرق األوسط “يأيت ذلك من تاريخ طويل جدا” .إن أي احنراف عن هذا التحالف،
هو اخرتاق كبري للوضع الراهن ،وهذا من شأنه أن يثري الكثري من اجلدل .واألكثر من ذلك،
أن اململكة العربية السعودية تقع يف مركز الوضع الراهن للهيمنة األمريكية على الشرق األوسط،
الذي كان يف املاضي ،أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ.
هيمنت أمريكا على مدى عقود ،على جزء كبري من منطقة الشرق األوسط من خالل
نظام التحالفات مع الدول العربية ،اليت كانت أقواها مع اململكة العربية السعودية ،وكذلك مع
إسرائيل .كانت الديكتاتوريات العربية مؤيدة للواليات املتحدة ،ووقفت مع الواليات املتحدة
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حول إسرائيل (ولو ضمنا) ،من أجل عزل إيران ،وحماربة اإلرهابيني اإلسالميني .خيدم هذا النظام
الواليات املتحدة ،من خالل منحها وكالء يف منطقة مليئة باملوارد القيمة ،ويف نفس الوقت،
أيديولوجية معادية للواليات املتحدة .كما خيدم اململكة العربية السعودية ،يف إعطاء اململكة
الغنية ذات الكثافة السكانية املنخفضة ،محاية قوية ضد األعداء اخلارجيني األكثر سكانا،
مما حيافظ على احلكم امللكي بعد فرتة طويلة من سقوط معظم األسر املالكة .وقد اختلف
األشخاص الذين حتدثت اليهم حول الدرجة اليت كان عليها الوضع الراهن للتحيز اكثر مما للمال
من دور ميكن أن يقوم به .بدال من ذلك ،رأى معظمهم أن اإلثنني يعمالن سوية ،مما يؤدى
إىل تفاقم بعضهما البعض .فاملال ،حبسب وجهة النظر تلك ،يعزز احنياز واشنطن حنو الوضع
الراهن بكل تأكيد .ويقول خبري أخر يف شؤون الشرق األوسط أن انطباعه الشخصي كان أن
التمويل أقل من التحيز االفرتاضي لدعم شريك شبه موثوق يف منطقة ذات أمهية كبرية للواليات
املتحدة”.
كل من حتدثت معهم كانوا حذرين من االشارة اىل أن حتيز الوضع الراهن للسعوديني
سيظل قائما حىت يف حالة عدم وجود التمويل األجنيب ،لكنهم رأوا أن أموال اخلليج تساهم
يف تضخيم هذا االجتاه ،ورمبا إىل حد كبري ،جنبا إىل جنب مع األصوات اليت تردد احلكمة
التقليدية املوالية للسعودية .وقد أخربين أحد اخلرباء يف واشنطن ما يلي”لن خيتفي هذا متاما يف
حالة عدم وجود هذا املال ألن الناس يعتقدون أن االهتمام األمريكي يفضل اإلبقاء على الوضع
الراهن ،ودعم إسرائيل ،واحتواء إيران ”.ومل يكن هلذا النظام الراهن أن يستمر ،وكان سينهار لوال
احداث الربيع العريب يف عام  ،2011والذي شهد صعود االسالم السياسي والسياسة الشعبوية
بينما اهنارت الديكتاتوريات القدمية .وبدأ النظام القدمي املألوف خيتفي ،وهو ما خدم بعض
الدول أفضل مما خدم الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية.
بالنسبة لكثري من دول الشرق األوسط اليت كان هلا أذرع يف واشنطن ،اولذين تزعموا هذا
الوضع الراهن طوال حياهتم املهنية ،كان هذا التغيري مقلقا ،وأثار رغبة مفهومة للتمسك مبا تبقى
من النظام القدمي“ .لقد أصبحت الدميقراطية كلمة سيئة مرة أخرى .اجلميع راغبون يف االستقرار،
واالستقرار يف السعودية يعين بقاء الوضع على ما هو عليه” يقول يل أحد اخلرباء .وألن التحالف
بني الواليات املتحدة والسعودية كان دائما ركيزة أساسية يف االسرتاتيجية األمريكية ،فإن احلفاظ
على التحالف يعمل أحيانا كمرادف للمحافظة على النظام املوايل للواليات املتحدة .عندما
يسخر أوباما من التحالف بني الواليات املتحدة والسعودية ،فإنه يهز تلك الركيزة .إن جمتمع
واشنطن من خرباء السياسة اخلارجية ،قلق بالفعل من التغيريات اليت حتدث بعيدا عن الشرق
األوسط ،وبالتايل فإن دورهم كما فهموه يف السابق منذ فرتة طويلة ،سيكون وفقا لذلك.
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األساطري األمريكية:
قال يل خبري يف شؤون الشرق األوسط يف واشنطن ،أن هناك توافقا واسعا يف الرغبة أن
تكون األمور على الطريقة اليت متت هبا من قبل .وهذا يعين التحالف بني الواليات املتحدة
مع اسرائيل ومع دول اخلليج الحتواء ايران ،وحماربة اإلرهاب ،واحلفاظ على تدفق النفط.
تلك كانت سياسة الواليات املتحدة اخلارجية منذ  50عاما .أما أوباما فإنه حياول أن يفعل
أشياء خمتلفة ،لذلك فإن ما ترونه هو موقف مؤيد للسعودية ،والذي هو أيضا موقف مؤسسة
السياسة اخلارجية” .وألن النظام القدمي كامن منحازا اىل املصاحل السعودية ،فإن حتيز الوضع
الراهن لواشنطن يتم التعبري عنه على أنه احنياز للسعوديني .عندما يدعو جمتمع السياسة اخلارجية
للحفاظ على هيكل التحالف القدمي ،وعزل إيران ،ودرء احلركات اإلسالمية ،فإن كل تلك
هي مصاحل سعودية أساسية .إضافة اىل ذلك ،فإن السعوديني ودول اخلليج األخرى مييلون إىل
وصف العامل ،ومكانة أمريكا فيه ،بطريقة ال يريد مساعها الكثريين يف جمتمع السياسة اخلارجية
لواشنطن.
كثرياً ما يتم سؤايل ملاذا يبدو اإلمجاع على سياسة واشنطن اخلارجية على أنه مييل بشكل
غري معتاد إىل التدخل ،وغريه من املواقف السياسية اخلارجية العدائية ،وملاذا ،مقارنة مع جماالت
سياسية أخرى ،هي خالية نسبيا من أكثر العلماء املتحرري الذهن .بالنسبة يل ،يبدو اجلواب
واضحا :أنت ميال إىل دراسة وممارسة السياسة اخلارجية األمريكية إذا كنت تعتقد أن التدخل
األمريكي يف اخلارج عموما هو قوة للخري.
لدى اململكة العربية السعودية ودول اخلليج األخرى هذا االعتقاد .إهنم يريدون صراحة
اهليمنة األمريكية على منطقتهم ألهنا ختدم مصاحلهم ،وتساعد على احلفاظ على حكمهم يف
الداخل ،وتأثريهم الكبري يف اخلارج .عندما تتحدث اىل مسؤولني من تلك البلدان ،فإنه يبدون
متزنني من الناحية العملية مثل رونالد ريغان ،واصفني إسقاطات السلطة األمريكية على العامل،
على أهنا ضرورية ومرحب هبا .وقد ذكر عن امللك عبد اهلل الثاين ،ملك االردن قوله “أعتقد أنين
أؤمن بالقوة األمريكية أكثر مما يؤمن هبا”.
هذه هي وجهة نظر مشرتكة بني حلفاء الواليات املتحدة ،الذين قدموا لالعتماد على
التطمينات األمنية األمريكية ،والذين يعرفون أن الواليات املتحدة لديها ميزانية ضخمة وقوة
عسكرية ميكن أن تساعد يف حل مشاكلهم ،والذين كانوا ،لسنوات ،يستمعون اىل األمريكيني
وهم يقولون هلم بأن الواليات املتحدة سوف تكون ،وينبغي أن تكون مسؤولة .بالنسبة حملرتيف
السياسة اخلارجية األمريكية الذين يشاركوننا هذا االعتقاد ،فإن مواقفهم متجذرة يف املثالية
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والتفاؤل حول دور قوة الواليات املتحدة ،باإلضافة اىل اإلعتقاد املوكد يف اخلري املتأصل يف اهليمنة
األمريكية .أما بالنسبة لدول اخلليج ،فهي مسألة ذات اهتمام اسرتاتيجي ومصلحة ذاتية ،فالقوة
األمريكية ليست مفيدة فقط بالنسبة هلم ،ولكن الزمة لدعم األنظمة اخلاصة هبم ،واليت غالبا ما
تكون أنظمة استبدادية عفا عليها الزمن ،وتتمتع بقوة إقليمية كبرية أكرب من حجمها .إن كون
كال الفريقني يشرتكان يف نظرة عاملية هو امتياز ،إىل درجة غري عادية ،لتأكيد القوة األمريكية
ولتلك اليت ختشى عواقب التقاعس األمريكي.
إن هذه النظرة إىل العامل ،بالنسبة لألمريكيني ،متجذرة كثريا يف عقيدة السياسة اخلارجية
كما هو احلال يف شيء من األساطري .اهليمنة على الشرق األوسط ،يف أساطرينا ،ترد دائما
مبسحة من االعتزاز ،ولكنها تُذكر زوراً على أهنا أكثر استقرارا ،وأكثر ترحيبا ،وأكثر دواما مما
هو عليه بالفعل أو ما كانت عليه .إن إسقاطات السلطة األمريكية يف الشرق األوسط ،واليت
لديها سجل حافل  ،تعترب ،ليس فقط ،أداة مفيدة ،بل جوهرية يف حد ذاهتا .يف تلك األساطري،
كانت حلظة األحادية القطبية األمريكية بعد احلرب الباردة ،سلمية ،ليس بسبب عدم وجود
صراع بني القوى العظمى أو حروب بالوكالة ،ولكن ألنه أكثر مثالية وجاذبية أن يكون تأكيد
القوة األمريكية هو األمر الفاضل واملساهم يف االستقرار .بناء على هذا ،فإن السبب اجلذري
ألي مشكلة يف العامل ،جيب أن يكون غياب إسقاطات السلطة األمريكية ،واحلل ،بالتايل ،هو
دائما قوة أمريكية أكرب .لقد حاول وحياول صناع السياسة اخلارجية األمريكية ،على مدى عقود،
اقناع حلفاء الواليات املتحدة ،مبا يف ذلك دول اخلليج ،بشراء حصة من هذه األساطري .وقد
فعل الكثريون ذلك ،وبدءوا باالعتماد على النتائج املرتتبة على هذا النظرة .وتقوم دول اخلليج
اآلن بإنفاق هائل إلقناع واشنطن بأساطريها اخلاصة .كثريون يف واشنطن يستمعون لذلك ،وهم
على استعداد أكثر من أي وقت مضى ،لإلستماع اىل حكمتهم ،خصوصا عندما يبدو أن تلك
احلكمة مزورة من قبل الواقع.
املصدر:
http://www.vox.com/2016/3/21/11275354/saudi-arabia-gulfwashington
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االنهيار البيئي في أهوار بالد ما بين النهرين يضع حداً
للعمل التقليدي للمرأة
ليزا ليستر *

2016 / 3 / 29

منذ آالف السنني ،كانت االهوار ملتقى هنري دجلة والفرات يف العراق يف العصر
احلديث واحة خضراء من املناظر الطبيعية وأرض مستضيفة جملموعة كبرية من احليوانات الربية.
إن ثقافة عرب األهوار ،أو املعدان وهم الناس الذين يعيشون هناك ،متشابكة بشكل وثيق مع
النظام البيئي لالهوار .عمل القصب الكثيف ( )Phragmites australisكمادة خام لبناء
املنازل ،واحلرف اليدوية ،واألدوات ،والعلف احليواين آلالف السنني ،وتظهر املضايف ،وهي
مساكن شعبية بنيت بالكامل من القصب ،يف النقوش السومرية قبل  5000عام ،أما اآلن فإن
الثقافة السائدة تتالشى مع جفاف األهوار.
لقد حدثت تغريات كبرية يف العقود االخرية على األراضي اخلصبة الشهرية بأهنا مهد
الزراعة واليت ظهر فيها بعض من أقدم املدن يف العامل ،فقد تقلصت فعاليات احلياة اليومية للمرأة
العربية يف الوقت الذي تالشت فيه املوارد الطبيعية اليت كانت تزرع تقليديا ،كما يقول تقرير
لفريق دويل من الباحثني يف “آثار جفاف أهوار العراق على املعرفة الثقافية واملعيشية لنساء
األهوار” والذي نشر يف عدد أذار لعام  2016يف جملة صحة النظام اإليكولوجي واالستدامة،
وهي جملة مشرتكة تصدر من مجعية البيئة األمريكية ومجعية البيئة الصينية .وتعد هذه الدراسة أول
جهد لتوثيق العالقة الثقافية للمرأة يف االهوار مع اخلدمات البيئية.
كتبت مؤلفة الدراسة نادية مظفر فوزي ،عاملة البيئة البحرية العراقية اليت عادت من
نيوزيلندا اىل مسقط رأسها البصرة يف عام  2009للتدريس وإجراء البحوث يف جامعة البصرة:
“ختيل ايفرجليدز ،كان سكان االهوار يعيشون وسط املياه وحماطني بكل شيء أخضر،
احلقول ،والقصب ،وقطعان اجلواميس من حوهلم ،أما اآلن فعليهم املشي  15كيلومرت للوصول
إىل املوارد اليت حيتاجوهنا ،لقد اصبحت االرض جافة وقاحلة”.
* كاتبة متخصصة بالعلوم لجمعية البيئة األمريكية
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مل تكن اهوار بالد ما بني النهرين يف عام  2000اال جمرد بقايا من جمدها السابق ،بعد
عشر سنوات من التجفيف املتعمد .تظهر املنطقة البيضاء مساحة األهوار السابقة ،واليت كانت
األكرب يف منطقة الشرق األوسط ومقصدا هاما للطيور املهاجرة .املصدر :برنامج األمم املتحدة
للبيئة.
تدرس نادية مظفر فوزي تأثري تغري املناخ على التنوع البيولوجي يف األهوار ،واخلليج
العريب ،وهنر شط العرب الذي يربط بينها ،إن ارتفاع درجات احلرارة ،واخنفاض مستوى املياه يف
هنري دجلة والفرات ،واستخدام املياه اجلوفية تسبب يف عودة املياه املاحلة من اخلليج اىل شط
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العرب الذي يتكون من التقاء هنري دجلة والفرات ،وتقع البصرة (اليت تعد حاليا ثاين أكرب مدينة
يف العراق) على شط العرب وتبعد حنو  70كيلومرتا عن مصب االلتقاء .وتابعت نادية مظفر
فوزي“ :عندما عدت يف عام  ،2009كنت أعرف أن هناك الكثري من املشاكل اليت نتجت
عن جتفيف النظام السابق لالهوار ،ونعرف أن هناك تأثري كبري على إنتاج األمساك ونوعية املياه
يف شط العرب ويف مشال اخلليج”.
أثناء حتقيقها حول شبكات املياه ،زاد إهتمامها ايضا باألثار االجتماعية للتغري البيئي
وآثار البيئة على حياة الناس .مل يكن لدى العراق قوانني بيئية حىت تغيري احلكومة يف عام
 ،2003ومثل هذا النوع من القوانني ال يزال ذو أولوية منخفضة يف حال الفوضى احلالية يف
البالد .واضافت إن “الوضع برمته يف االهوار خمتلف متاما عن ما رأيته من قبل يف السبعينيات
كن يعملن مع الرجال يف
وبداية الثمانينيات ،فقد كانت املرأة تلعب دوراً يف النظام البيئي ،إذ َ
مجع القصب وصيد األمساك ،وكنا نراهم يف السوق عندما يأتون ويبيعون منتجاهتم مثل السمك،
وحليب اجلاموس ،واجلنب ،واللنب الذي يصنعونه”.
أجرت فوزي وزمالؤها دراسة استقصائية لسؤال نساء االهوار عن حياهتن وأنشطتهن،
وبإستثناء النساء الاليت يعشن على أطراف حممية االهوار الوطنية اليت أنشئت يف عام 2013
حيث شهدت جهود استعادة االهوار بعض النجاح ،ذكرت نساء االهوار بأن حياهتن اليومية قد
تقلصت إىل املهام املنزلية فقط ،وهناك عدد قليل جدا من النساء اللوايت خيرجن جلمع القصب
أو لرعاية اجلواميس اليوم .قالت املؤلفة كيلي جودوين اليت تعمل يف خدمات اإلغاثة ملنظمات
األلفية والتنمية الدولية غري احلكومية“ :أما النساء األكرب سنا من اللوايت بلغن قبل احلرب فقد
قلن لنا‘ ،يف ذلك الوقت كنا نستغل وجنمع الروث ،وحنصد القصب ،ونرعى اجلواميس’”،
وتابعن “اآلن حنن يف املنزل فقط”.
قابلت جودوين  34امرأة ترتاوح أعمارهن بني املراهقة وأكثر من  70عاما يف هور احلمار
مشال مدينة البصرة يف كانون االول  2013وشباط  ،2014وكان أكثر من نصف النساء اللوايت
مت سؤاهلن أكرب من  50عاما ،وقد ولدت هذه النساء املسنات ووصلن مرحلة البلوغ قبل احلرب
يف الثمانينيات والدمار يف التسعينيات ،ووصف (ما يقرب من  60يف املئة من النساء اللوايت
تبلغ أعمارهن أقل من  40سنة) يومهن “باملنزيل”.
حصري وقصب ومنزل محامة يف أحد االسواق بالقرب من منزل مصنوع من القصب .إن
إنتاج وبيع املشغوالت واالعمال اليدوية يعد تقليدا لنساء االهوار .إن القصب هو أحد الدالئل
الثقافية والبيئية الرئيسة الهوار بالد ما بني النهرين ،وأدى االفتقار إىل املياه اىل أن تصبح هذه
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املواد اخلام أكثر ندرة .املصدر :كيلي جودوين.
قالت النساء املسنات للباحثني ،حنن ال نعلم بناتنا ،ألن املاء قد جف ،واألرض قد
يبست ،وليس هناك أي قصب ليتم مجعه ،واملياه ماحلة جدا جلواميسنا .على الرغم من أن لرجال
ونساء االهوار أدوارا ثقافية منفصلة ،إال أن العمل التقليدي للمرأة أخرجها من املنزل جللب دخل
إضايف لألسرة من خالل مبيعات السوق ،وهتتم النساء باجلواميس ومجع القصب لنسج احلصري
والسالل وأقفاص احلمام وغريها من األدوات ،كما وحتول النساء حليب اجلاموس الدسم إىل
منتجات األلبان ،والروث إىل وقود ،وتريب الدجاج واألبقار واألغنام ،ويساعدن يف زراعة األرز
والقمح والتمور ،ويف العادة تأخذ النساء (وليس الرجال) األمساك ومنتجات األلبان واحلرف
اليدوية لبيعها يف أسواق املدينة.
قال املؤلف ميشيل ستيفنز ،أستاذ جامعة والية كاليفورنيا يف سكرامنتو“ :كانت االهوار
أرض ذات مناظر طبيعية مزروعة ومميزة باحلصاد االنتقائي ،والصيد ،وصيد األمساك ،ومتتلك
الكثري من املوارد الطبيعية اليت تستخدم من قبل سكان األهوار ،مثلها مثل االماكن الطبيعية
اليت كانت تستخدم للزراعة من قبل السكان األصليني هنا يف والية كاليفورنيا” ،وأيضا مثل
كاليفورنيا ،قال ستيفنز بأن تغري املناخ ينبئ بصيف أكثر حرارة وجفاف يف املستقبل مع تقلص
كميات الثلوج يف جبال طوروس يف تركيا ،حيث ينبع هنري دجلة والفرات.
يف العراق ،أدت احلرب وعدم االستقرار السياسي املستمر اىل زيادة املشاكل احملدقة
باألهوار ،وال سيما مع زيادة املساحات القاحلة ،والتلوث ،واملطالب الكثرية جدا باحملافظة
على املياه .متتعت االهوار مبوجة من االنتعاش يف منتصف العقد االول من االلفية اجلديدية بعد
جتفيفها متاما يف التسعينيات ،إن تدفق املياه وما ينتج عنها من ختضري ميكن أن ينظر اليه يف
صور القمر الصناعي تريا التابع لناسا واليت التقطت ما بني عامي  2000و  ،2010وسرعان ما
عاد القصب اىل النمو يف الوقت الذي رجعت فيه املياه.
يف التسعينيات ،قام الرئيس العراقي السابق صدام حسني بتجفيف األهوار عن عمد
لتسهيل اكتشاف النفط ولالنتقام من العشائر اليت شاركت يف االنتفاضات ضد حكومته،
أما عرب األهوار الذين مل يفروا بالفعل من القتال يف اخلطوط األمامية خالل احلرب بني إيران
والعراق فقد أجربوا على املغادرة عندما أصبحت االهوار أرض قاحلة وجافة.
بعد إزالة صدام حسني من السلطة بعد حرب اخلليج الثانية ،دمر العراقيون مواقع حتويل
جماري املياه وعادت املياه اىل االهوار ،ومن مث عاد الكثري من عرب األهوار إىل وطنهم ،ولكن
املرونة الواضحة للنظام البيئي وعودة ثقافة االهوار التزال هشة ،وخيشى الباحثون من أن تقرتب
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األهوار من عتبة الالعودة يف الوقت الذي تنتقل فيه عائدات االهوار من اجليل األكرب سنا من
الذين ميتلكون ثروة من املهارات الالزمة إلزدهار األهوار إىل جيل شاب مل يتح له الفرصة للتعلم.
اخنفض مستوىل املياه يف هنري دجلة والفرات اىل  20يف املئة من حجمها ما قبل احلرب،
وازدادت نسبه ملوحة املياه والذي جيعلها غري صاحلة للشرب ،وضرب اجلفاف املنطقة بقوة يف
عام  ،2007وهذا أثر على املكاسب والنجاحات اليت مت حتقيقها للنظام البيئي ،اما اجليل
الذي نشأ خارج االهوار فإنه ال ميتلك أي خربة عملية حول العيش يف االهوار وناضلوا من أجل
التكيف مع أسلوب حياة أبائهم.
تصف جودوين املياه يف البصرة باملاحلة حبيث ان بلورات تتشكل على سطح األطباق
اليت جتف بعد غسلها ،وقد عملت زيادة االعتماد على املياه اجلوفية من تسرب املياه املاحلة من
اخلليج.
على الرغم من أن هنري دجلة والفرات جيريان على طول العراق واملاء يأيت من خارج
حدود البلد ،إال ان العراق حتت رمحة سياسات مياه بلدان املنبع ،تركيا وسوريا وإيران ،والذين
كثفوا من مشاريع تنمية املوارد املائية يف السنوات األخرية ،وإن عدم االستقرار السياسي احلايل
جيعل إجياد حلول دبلوماسية فعالة لقضايا املياه صعبا.
إن استعادة النظام البيئي وثقافة االهوار من املرجح أن يعتمد على اجلهود الدبلوماسية
لتأمني كميات كافية من املياه كما تقول نادية مظفر فوزي ،يف حممية األهوار الوطنية ،أول
حديقة وطنية يف العراق ،ميكن مالحظة عودة املمارسات الثقافية لالهوار وإستعادة النظام
االجتماعي والبيئي بنجاح ،وميكن استخدامها كنماذج العادة احلياة اىل مناطق أخرى من أهوار
بالد ما بني النهرين ،ولكن هذا ال ميكن أن يتم من دون مياه.
يوصي املؤلفون بأن يتم تنفيذ برامج للحفاظ على املهارات التقليدية ،وتطوير سوق
للحرف اليدوية لدعم النساء وأسرهن ،ودعم املعرفة الثقافية ،وخالف ذلك ،مع اختفاء اجليل
األكرب سنا سيتم قريبا فقدان ما بقى من نظم املعرفة السومرية القدمية وأساليب احلياة التقليدية.
وأضافت غودوين“ :لقد كان واقعيا للغاية رؤية ظروف بعض الناس الذين يعيشون يف
االهوار ،هناك الكثري من األراضي املتصحرة بالقرب من مدينة البصرة” ،ولكن زيارة االهوار
ميكن أن تكون مثرية أيضا ،كما قالت ،وزيارة االهوار اليت مت اعادهتا للحياة هي سحرية تقريبا.
وتابعت“ :إنه ملن حسن حظي أن أجلس مع هؤالء النسوة ،وأشرب الشاي ،وأمسع
قصصهن ،وأحب أن تكون هناك حلوالً ملموسة الستعادة االهوار وهذا ميكن أن يشجع على
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اإلبقاء على التقاليد الثقافية وضمان استعادة النظم اإليكولوجي .أعتقد بأهنم يشعرون بأهنم
نسوا ومت جتاهلهم ،أنا أمتىن أن أقول هلم بأن العامل مل ينساهم”.
املصدر:
http://phys.org/news/2016-03-ecological-collapse-circumscribestraditional-women.html
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الصادرات النفطية لشهر أذار قوية رغم االضطرابات
بن الندو ،باتريك اوزجود ،بن فان هيفليين *

2016/4/5

ارتفعت إيرادات احلكومة االحتادية العراقية يف شهر أذار بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة
الصادرات على الرغم من املشاكل السياسية واالقتصادية اليت ال تزال تلقي بثقلها على قطاع
النفط يف البالد .وقالت وزارة النفط يف بيان هلا يوم اجلمعة اهنا صدرت  101.87مليون برميل
يف شهر أذار ،مبتوسط  3.286مليون برميل يوميا ،بعد أن كان  3.224مليون برميل يومياً يف
شهر شباط ،واضافت الوزارة ان متوسطسعر البيع يبلغ حوايل  28دوالر للربميل ،مما أسفر عن
امجايل شهري مقادره  3.852مليار دوالر*.
ضخت حكومة اقليم كردستان املتمتعة باحلكم الذايت اليت مل يتم تضمني صادرهتا
النفطية يف بيانات احلكومة االحتادية ما معدله  324ألف برميل يومياً يف شهر أذار من خالل
خط األنابيب الذي يتصل مبيناء جيهان الرتكي ،وفقاً لبيانات خط االنابيب الظاهرة يف تقرير
النفط العراقي ،وهذا أقل بكثري مما وصل اليه يف شهر أيلول عام  ،2015عندما بلغ متوسط
خط األنابيب  620ألف برميل يومياً .اخنفضت صادرات إقليم كردستان بشكل كبري يف شهري
شباط واذار بسبب انقطاع استمر لثالثة اسابيع على اجلانب الرتكي من خط االنابيب الذي
يتصل جبيهان ،وقد أعزت احلكومة الرتكية ذلك للمشاكل األمنية ،ومنذ عودة االنابيب اىل
العمل ،مل ينتعش معدل التدفق ومل يرجع اىل سابق عهده بسبب توقف شركة نفط الشمال
االحتادية ( )NOCعن ضخ النفط يف خط األنابيب الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان
بسبب اخلالفات مستمرة بشأن السياسة النفطية.
يف اجملموع ،صدرت احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان أكثر من  3.6مليون
برميل يوميا يف شهر أذار ،وهذا أقل من الرقم القياسي الذي يبلغ  3.96مليون برميل يوميا الذي
مت حتقيقه يف شهر تشرين الثاين عام  ،2015ولكنه كان كافياً بالنسبة للعراق الستعادة مركزه
القوي باعتباره ثاين أكرب منتج يف أوبك .كما وأن شهر أذار هو الشهر اخلامس على التوايل
* بن الندو ،مؤسس ورئيس تحرير تقرير النفط العراقي  -باتريك اوزجود ،رئيس مكتب كردستان في تقرير النفط
العراقي.
* بن فان هيفليين ،مدير فريق التحرير -وموظفي تقرير النفط العراقي
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الذي يتجاوز فيه تصدير احلكومة االحتادية أكثر من  3.2مليون برميل يومياً وخالل موسم سيء
الطقس يف خليج البصرة الذي غالباً ما تبطئ ناقالت حتميل النفط اخلام ،ويشري هذا السجل اىل
أن العراق ميكن أن ينتج أكثر من  3ماليني برميل يوميا بشكل مستمر ،وهذا املعيار بدأ العراق
يتجاوزه يف عام  .2015وتعود جزء من هذه الزيادة نتيجة إلنتاج املزيج الكثيف للبصرة ،الذي
مسح للعراق بزيادة انتاج احلقول من النفط اخلام الثقيل دون االضرار بنوعية املزيج اخلفيف لنفط
البصرة ،يف شهر أذار ،مثل نفط البصرة الثقيل لنحو  ٪ 23.5من صادرات العراق اجلنوبية،
وفقاً لبيانات حتميل الناقلة اليت استعرضها تقرير النفط العراقي ،ويف شهر شباط ،اخنفض إىل
حوايل .٪ 22
وقد تعززت أرقام صادرات العراق لشهر أذار أيضاً من خالل شحنات البالد األولية من
املكثفات السائلة املستمدة من معاجلة الغاز الطبيعي ،ففي يوم االربعاء ،محل العراق شحنته
الثانية يف تارخيه من املكثفات  10.5مليون مرت مكعب من النفط ،وفقا لبيانات حتميل السفن
اليت ظهرت يف تقرير النفط العراقي ،بعد شحنتها االوىل يف  20اذار ،وستوجه عائدات املكثفات
لشركة رويال داتش شل اليت متتلك شراكة مع شركة غاز اجلنوب اليت تديرها الدولة ()SGC
وشركة ميتسوبيشي يف املشروع املشرتك الذي يدعا شركة غاز البصرة ( ،)BGCوتعمل BGC
لالستيالء على ما يسمى ب “الغاز املصاحب” الذي خيرج كمنتج ثانوي إلنتاج النفط اخلام
يف بعض أكرب حقول النفط يف العراق الذي يتم حرق الكثري منه حالياً.
ومن املفرتض أن تتوزع إيرادات املكثفات بني احتاد  ،BGCمبا يف ذلك  ،SGCولكن
احلكومة العراقية فشلت يف الدفع لشركائها ،وحىت يتم تسوية هذه الديون ،من املتوقع أن تأخذ
شل مجيع العائدات من صادرات املكثفات ،فضالً عن صادرات ( )LPGغاز البرتول املسال
املتوقعة يف وقت الحق من هذا العام .وقال مسؤولون حكوميون يف صناعة النفط العراقية بأن
احلكومة قد فشلت يف دفع عدة مليارات من الدوالرات لشركات النفط العاملية الكربى املسؤولة
عن تطوير احلقول يف جنوب العراق اليت متثل الغالبية العظمى من إنتاج البالد ،وعزي التأخر يف
التسديد اىل األزمة املالية ،فبعد سنوات من سوء اإلدارة للميزانية واالعتماد املفرط على عائدات
النفط ،اصبحت احلكومة غري قادرة على تلبية مطالب اإلنفاق العالية مع اخنفاض أسعار النفط.
وليس من الواضح كيف ستقوم الوزارة مبواصلة تقدمي احلوافز التجارية للشركات للصيانة وزيادة
االنتاج ،وتفتقر وزارة النفط حالياً للقيادة بعد استقالة عادل عبد املهدي من مهامه ومواجهة
رئيس الوزراء حيدر العبادي للعديد من التحديات السياسية قبل أن يتمكن من تثبيت بديل
للوزير املستقيل كجزء من عملية إصالح جملس الوزراء الواسعة.
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مشكلة كردستان
يف الوقت الذي ترتفع فيه إيرادات النفط للحكومة االحتادية شهراً بعد شهر ،إال ان
صادرات النفط اخلام حلكومة إقليم كردستان تنخفض بشكل حاد ،ووفقا لتقديرات تقرير النفط
العراقي واستناداً إىل حتليل التصدير وخطوط االنابيب وبيانات تسعري النفط ،فإن حكومة إقليم
كردستان باعت ما يبلغ قيمته حنو  5.289مليون دوالر من النفط يف شهر اذار** .
وللتخفيف من الضغط املايل ،تلقت حكومة إقليم كردستان  150مليون دوالر على
شكل قروض ميسرة من تركيا يف شهر أذار ،وفقاً ملسؤول كبري يف حكومة اإلقليم .وحىت مع
ذلك ،من املرجح أن تعمق قله النفقات من األزمة االقتصادية اليت أثارت بالفعل إضرابات
واحتجاجات واسعة النطاق من قبل موظفي احلكومة الذين مل يتلقوا رواتبهم ألشهر عديدة،
حىت بعد خفض الرواتب وتقليل الدعم للوقود ،ال تزال احلكومة تعاين من الضائقة املالية ،إذ أهنا
ال تزال حباجة إىل  424مليون دوالر فقط لدفع رواتب العاملني يف القطاع العام ،مبا يف ذلك
 140الف جندي من البيشمركة الذين يدافعون عن املنطقة ضد ما يسمى بالدولة اإلسالمية،
وحتتاج حكومة االقليم اىل  240مليون دوالر أخرى كنفقات تشغيل شهرية ،وفقاً للبيان املايل
حلكومة إقليم كردستان.
وكانت حكومة إقليم كردستان تكافح من أجل توليد ما يكفي من اإليرادات حىت يف
ذروة صادرات خط األنابيب ،لكن معدالت التدفق االن قد هدأت ،إذ يضخ خط األنابيب
حوايل  510ألف برميل يومياً منذ ان عاد اىل العمل وبعد أن كان  610ألف برميل يومياً يف
االسابيع اليت سبقت االنقطاع ،وقبل إيقاف انتاج النفط اخلام من حقول تديرها املؤسسة الوطنية
للنفط .حىت شهر شباط كانت املؤسسة الوطنية للنفط تضخ حوايل  150الف برميل يوميا يف
خط أنابيب مستقل عن حكومة إقليم كردستان ،ويف أوائل عام  ،2015نقلت حكومة إقليم
كردستان هذا النفط اىل صهاريج التخزين الذي تسيطر عليها منظمة تسويق النفط احلكومية
االحتادية (سومو) يف جيهان مبوجب اتفاق تصدير النفط وتقاسم العائدات التعاونية ،لكن
هذا االتفاق بدأ ينهار من شهر حزيران وأيلول لعام  2015اىل شهر شباط من عام ،2016
وقامت حكومة إقليم كردستان خبصخصة النفط من املؤسسة الوطنية للنفط اىل مبيعات االقليم
املستقلة.
قال مسؤول قريب من مركز اختاذ القرار يف بغداد ،والذي أشار إىل منع تصدير النفط
اخلام من املؤسسة الوطنية للنفط على أنه واحد من عدة “تدابري الواجب اختاذها لزيادة النفوذ
واحلصول على موقف تفاوضي أقوى”“ ،إن اغالق إنتاج كركوك طال انتظاره” .قبل منع
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التصدير ،ضخت املؤسسة الوطنية للنفط حوايل  220الف برميل يوميا ،وفقا ملسؤول كبري يف
املؤسسة الوطنية للنفط ،اما اآلن ،فقد تقلص االنتاج إىل حوايل  160الف برميل يوميا .وقال
مسؤول يف املؤسسة الوطنية للنفط ،من بني احلقول اليت تسيطر عليها املؤسسة الوطنية للنفط،
ينتج حقل بابا دوم اكثر من أي حقل أخر من حقول نفط كركوك ،إذ ينتج حوايل  89الف
برميل يومياً ،وينتج حقل مجبور حوايل  41الف برميل يوميا ،وحقل خباز حول  27الف برميل
يوميا ،ووفقا للبيانات اليت ظهرت يف تقرير النفط العراقي ،يتم إرسال  20الف برميل اىل 25
الف برميل إىل مصفاة كركوك ،الذي قلت قدرته على معاجلة  30الف برميل يوميا بسبب
اإلصالحات ،ويتم نقل  20الف برميل إىل  30برميل يوميا اىل حمطات الطاقة حول بغداد
بواسطة الشاحنات.
وال يتم ارسال ما تبقى من النفط اخلام بعد أن جيرد من الغاز حملطات توليد الكهرباء يف
منطقة كركوك اىل اي مكان أخر ،وبدالً من إرساهلا إىل خط أنابيب حكومة إقليم كردستان،
تقول املؤسسة الوطنية للنفط أهنا تعيد ضخ ما تبقى أكثر من 100الف برميل يوميا ،مرة أخرى
يف حقل كركوك .وللتخفيف من خسائر النفط اخلام للمؤسسة الوطنية للنفط ،وجهت حكومة
إقليم كردستان النفط من مراحله املبكرة يف دمري داغ وحقول سرسنك اىل حقوهلا البعيدة يف فيش
خابور على احلدود مع تركيا ،وقال مسؤول مطلع على العمليات ،بأن االنتاج قد زاد من حقل
باي حسن وأڤانا دوم ،اليت تديرها جمموعة كار ،ومع حتليل تقرير النفط العراقي إلنتاج احلقول
الذي يشري إىل أن هذه اجملموعة تنتج حوايل  290الف برميل يومياً.
وفيما يلي متوسط  صادرات النفط اخلام اليومي للحكومة االحتادية العراقية وإمجايل
اإليرادات باالشهر منذ عام  2011كما ذكر من قبل وزارة النفط ،وال تشمل هذه األرقام النفط
الذي يباع بشكل مستقل من قبل حكومة إقليم كردستان:
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مالحظة من احملرر:
* تتضمن أرقام وزارة النفط بعض التناقضات الرياضية اليت مل يتسن توضيحها على الفور،
على وجه التحديد ،صرحت الوزارة ان إمجايل الصادرات النفطية ملدة لشهر 101،865،416
برميل ،مما يوحي مبتوسط 3،285،981برميل يومياً ،ومع ذلك ،وقالت الوزارة ان متوسطمعدل
تصدير  3،258،000برميل يوميا ،وذكرت الوزارة أيضا أن إمجايل اإليرادات الشهرية 2.892
مليار دوالر ،ومن خالل تقسيم هذا العدد على جمموع الرباميل اليت مت تصديرها ،ميكن للمرء
أن خيلص إىل أن العراق باع نفطه بسعر  28.39دوالر للربميل ،ومع ذلك ،قالت الوزارة ان
متوسطسعر البيع هو  28دوالر ،ومن خالل ضرب هذا العدد مع جمموع الرباميل املصدرة ،فإن
إمجايل اإليرادات الشهرية سيكون  2.852مليار دوالر ،وعادت الوزارة نشر البيانات األولية يف
هناية كل شهر ،وبعد ذلك صدرت أرقام رمسية بعد بضعة أسابيع ،مبا يف ذلك يف بعض األحيان
التصحيحات ،سيتم حتديث هذه املقالة كلما وفرت الوزارة املزيد من املعلومات.
** يتم الدفع لتجار النفط يف كثري من األحيان مقدماً من خالل الصفقات اليت يتم
إنشاءها مع وزارة املوارد الطبيعية حلكومة إقليم كردستان ،وبالتايل فإن اإليرادات النفطية الفعلية
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ميكن أن تكون خمتلفة كثرياً عن قيمة النفط املصدر ،وتنشر الوزارة عادة بيان الصادرات
واإليرادات يف هناية األسبوع األول من الشهر ،وسيتم حتديث هذه القصة لتشمل شخصيات
حكومية رمسية عندما تصبح متاحة.

املصدر:
http://www.iraqoilreport.com/news/march-exports-strong-despitedisruptions-18480/
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األيزيديون ضد تنظيم الدولة اإلسالمية
في المحكمة الجنائية الدولية
تيموثي ويليام ووترز *

2016/4/7

يف عام  ،2014اجتاح تنظيم الدولة اإلسالمية (الذي يسمى داعش أيضاً) مشال العراق،
واضطر أفراد الطائفة األيزيدية خوفاً من اإلبادة للهرب إىل مأوى آبائهم وأجدادهم يف جبل
سنجار ،هناك وعلى سفوح اجلبل ،جتمهروا فوق سهول املوت يف مكان آمن ،وقد مات
اآلالف هناك ،بينما حوصر من كانوا على اجلبل :وعندما بدأت الطائرات األمريكية قصف
التنظيم اإلرهايب ،ودفعت قوات البشمركة الكردية أفراد التنظيم اىل الرتاجع ،متكن األيزيديون
من اهلرب واالنضمام إىل مئات اآلالف الذين فروا إىل خميمات الالجئني يف كردستان العراق،
ومع أنه مت حترير اجلبل ،إال أن التنظيم اإلرهايب ال يزال يبين ثيوقراطيته اليت ال تلني يف سفحه،
لقد كان حكم التنظيم قاسياً بشكل خاص على األقليات الدينية ،وتعرض األيزيديون املتبقني،
مع املسيحيني والشيعة ،اىل عمليات حتويل ديين قسري وقطع رؤوس ،فيما رزحت اآلالف من
نسائهم يف العبودية ،إذ مت تسليمهن اىل مقاتلي التنظيم ،يف نوع من اإلستعباد اجلنسي.
نسمي هذا الظالم؟ األيزيديون يعتربوهنا إبادة مجاعية ،وتدمرياً متعمداً
كيف علينا أن ِّ
جلماعة دينية أو عرقية أو وطنية ،وقد دعوا إىل تسميتها هكذا ،هنا وقد أحرز األيزيديون منذ
مرر جملس النواب األمريكي ،يف اآلونة األخرية ،قراراً اعترب فيه أن
ذلك احلني بعض النجاح ،كما َّ
“الفظائع اليت يرتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية ضد األقليات الدينية والعرقية يف العراق وسوريا،
ترقى اىل اإلبادة اجلماعية” .هذا فيما ذكر وزير اخلارجية األمريكي جون كريي ،قبل اسبوعني،
أن التنظيم يقوم بارتكاب إبادة مجاعية ،وطالب بإجراء حتقيقات مستقلة إن تسمية اجملازر اليت
أمر معقول وإنساين ،ولكنه مقلق
ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية حبق األيزيديني ،إبادة مجاعيةٌ ،
لسببني ،فالتوقعات ملا ميكن أن حيققه هذا ،تفوق ما ميكن أن يفعله القانون ،وأن التأليه القامت
لإلبادة اجلماعية يفسد استعدادنا للعمل يف ظل الشر.
يعتقد األيزيديون أن تسمية هذه األفعال هلا عواقب حقيقية ،وقد مسعت من بعض
األيزيديني يف كردستان العراق الشهر املاضي ،دعوهتم اىل حماكمات يف احملكمة اجلنائية الدولية
* أستاذ القانون الدولي في كلية مورير جامعة إنديانا ،وزميل في الجامعة األميركية في العراق – السليمانية.
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يف الها ،كما أهنم يعتقدون أيضاً أن تسمية “اإلبادة اجلماعية” ستحرك ذلك الوحش
األسطوري ،وأن اجملتمع الدويل ،سيوفر هلم قوة محاية عسكرية ،ذلك االعتقاد خاطئ ،وكذلك
آماهلم بالعدالة ،فالعقبات اليت حتول دون املقاضاة كبرية ،والنتائج سيمتزج طعمها املر برماد
أولئك الذين سيكونون قد ماتوا وهم ينتظرون صدور احلكم الذي سيأيت متأخراً ،إن العثور
على مكان للمحاكمة أمر صعب ،وال يوجد أي احتمال إلجراءات حملية ،ولكن ذلك ال جيعل
احملاكمات الدولية واعدة أكثر ،ليس لدى احملكمة اجلنائية الدولية اختصاص داخل العراق ،لكي
تبدأ منه ،لكن ميكن لبغداد أن تطلب إجراء حتقيق ،ولكن ذلك من شأنه أن يعرض قادته اىل
اخلطر ،وميكن جمللس األمن الدويل إحالة القضية ،كما فعل مع ليبيا والسودان ،ولكنه منقسم
حول تنظيم الدولة اإلسالمية ،ومن غري املرجح أن يسري بالضد من رغبات العراق .كما ميكن
للمحكمة اجلنائية الدولية أن حتاكم املقاتلني األفراد من الدول اليت هي أطراف يف نظامها
األساسي ،ولكن هذا سيستبعد القيادة العليا للتنظيم ،ألن زعيم التنظيم ،يف النهاية ،وكما يبدو
من امسه ،هو عراقي.
أما األمر الثاين فهو أن وترية القانون الدويل بطيئة جدا ،وميكن أن يستغرق إقرار التهم،
بضع سنوات ،وصدور احلكم عقداً من الزمن ،فالزعيم السابق جلمهورية الصرب يف البوسنة،
رادوفان كراديتش ،قد أدين بارتكاب اإلبادة اجلماعية وغريها من اجلرائم هذا االسبوع ،بعد
و ٍ
احد وعشرين عاماً من اهتامه أول مرة .لن تساهم اإلدانة يف إعادة “البنات األيزيديات”،
بل سيزيح انتباه أنصار األيزيديني بعيداً عن املشاكل امللحة وهي األمن والعودة إىل مناطقهم،
وتوجيهها حنو إجراء جمرد يف الهاي.
صعب إثباهتا .فحاالت التحويل الديين
أما األمر الثالث ،فهو أن اإلبادة اجلماعية
ٌ
القسري تشري إىل أن األيزيديني لديهم حجة قوية ،ولكن اجلوانب األخرى هامشية .وباملقارنة
قليل نوعاً ما ،وأن الظروف القاسية
مع احملاكمات الناجحة يف أماكن أخرى ،فإن عدد الضحايا ٌ
اليت عاىن منها األيزيديون ،أثناء فرارهم ،قد ال تساعد يف إثبات النية العمدية لتنظيم الدولة
اإلسالمية لتدمري اجلماعة .واملسألة املهمة هنا ليست القتل ،وإمنا سلسلة أوامر القيادة ألولئك
القادة الذين من غري املمكن مالحقتهم قضائياً.

لذلك فإنه عندما يتعلق األمر بإهتامات اإلبادة اجلماعية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية،
هناك إمكانية حقيقية للرباءة ،وعلى الرغم من أن األدلة قد تبدو غري قابلة للجدال ،إال أن
لدينا فشالً يف حاالت مماثلة ،وقد فشلت أول حماولة للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية
يف توجيه االهتام باإلبادة اجلماعية يف دارفور ،كما أن كل لوائح اإلهتام باإلبادة اجلماعية أمام
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حمكمة جرائم احلرب اليوغوسالفية يف أماكن أخرى من سربرنيتشا ،قد انتهت بأحكام بالرباءة
أيضا .يريد األيزيديون إيصال قصتهم ،ولكن ماذا لو انتهت هذه القصة بقرار مفاده “لقد
وجدنا أن املتهم غري مذنب؟”
ذكر يل األيزيديون أن هذه هي املرة الثالثة والسبعون أو الرابعة والسبعون اليت يتعرضون
أمر مثريٌ للشفقة
فيها إلبادة مجاعية ،وأهنم مل يستخدموا هذا الوصف هبذه الطريقة من قبل ،وأنه ٌ
وتعليمي أيضاً أن نشاهد الناس الذين فقدوا عوائلهم ومنازهلم يتمسكون بكلمة مثل تعويذة
اخلالص .يفهم األيزيديون املشهد اخلطايب فقط ،بعيداً عن اجلغرافيا السياسية هم يعرفون فقط أنه
سيتم اإلعرتاف مبعاناهتم إذا ما مت التوصل أهنا ترقى اىل مستوى اإلبادة اجلماعية ،وأن اإلعرتاف
مبعاناهتم تعتمد على التحشيد هلذا االسم ،وان وراء العقبات العملية لقضية قانونية ،مشكلة
أخالقية مع ارتفاع وترية وضع اإلبادة اجلماعية .يريد الضحايا األساس العايل ،إال أهنم كلما فعلوا
ذلك ،قل أصبح احتمال اإلبادة اجلماعية أقل شيوعاً .وهذا يسرق من اإلبادة اجلماعية متيزها،
ولذلك فإننا حنجب اإلسم للحفاظ على قوهتا ،حىت لو اختذ الرجال من زمالئهم أُضحية للنار.
ترتقي اإلبادة اجلماعية أيضاً لتشمل شرورنا ،يف قمة هرم اإلزدراء ،ترتاكم اجلرمية العليا
على قمة حادة وضيقة .بعيداً عن التحشيد هلذا العمل ،فإن تقنية اإلبادة اجلماعية ،وقانونيتها،
وشكليتها ،ختلق تسفيها ،وتشتيتاً زائفاً – جمموعة من القطع يف مسرح إدانة.
يف عامل أخالقي يتطلب أن يتم اعتبار املعاناة إبادة مجاعية لكي تكون حقيقية ،فإننا قد
بالغنا يف حتديد قدرتنا على النقل ،والعمل على عواطف الغضب تلك .وكان كريي قد قال يف
أمر مهم ،ولكن ما هو الضروري لوقفها “،
وقت سابق من هذا الشهر ان “تسمية هذه اجلرائم ٌ
ماذا لو كان العمل على تسميتها هو كل ما نقوم به بدالً من وقفها؟ يف عام  ،1994رفضت
الواليات املتحدة تسمية ما حدث يف رواندا إبادة مجاعية ،خوفاً من أن يؤدي ذلك اىل ضرورة
التدخل العسكري .ويف عام  ،2004أعلنت الواليات املتحدة أن ما حدث يف دارفور إبادة
مجاعية ،وأحالت القضية إىل احملكمة اجلنائية الدولية .ويف هذا الشهر ،أدانت الواليات املتحدة
االبادة اجلماعية يف العراق ،يف حني ذكرت أن ذلك لن يغري من سياستها .ما أن نعتقد أن
الكلمة توجب العمل ،فإننا نكون اآلن ،قد خالفنا ذلك ،فاألمر ببساطة هو ما نقول لكي
نسمع أنفسنا نتحدث بسلطة أخالقية.
ال تزال طائرات الواليات املتحدة حتلق فوق اخلالفة ،وال تزال سياسة واشنطن دون تغيري،
ويف الوقت نفسه ال يزال اإلستعباد واإلغتصاب واإلبادة مستمراً على تلك السهول ،ويتحدث
الفارون من منافيهم ،وأماكنهم املقدسة ،عن جرمية ال توصف .حنن أيضاً نردد ذلك ،ولكن
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هذه الكلمة قد فقدت قوهتا .شيء مظلم يتكشف ،يف سفح اجلبل ،وحنن حباجة إىل كلمات
أخرى ،وأكثر من كلمات ،لكي نقول ما جيب علينا قوله.

املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2016-03-29/yezidis-vsisis-icc
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مصدر مطلع في (أوبك) :تسعيرة النفط العالمي قد
انقلبت رأس ًا على عقب
رمزي سلمان *

2016/4/9

يف املدتني ( 2004إىل  )2008و( 2010إىل  )2014ارتفع إنتاج وأسعار النفط على
حد سواء ،وقد خالفت زيادة أسعار النفط مبدأ سوق النفط يف التوازن بني العرض والطلب ،يف
منتصف عام  2014مت فقدان زخم األسعار املتزايد يف متابعة تقدمه وبدأت األسعار بالرتاجع
والغرق يف مستنقع من النفط املكلف واجلديد واملفرط يف اإلنتاج والذي ال يوجد طلب عليه.
كان ينبغي أن يكون اضطراب سوق النفط يف ذلك الوقت سبباً كبرياً للقلق .ولكن لألسف،
قام اجلشع لدى البعض بقمع األصوات اليت أثارت ناقوس اخلطر واليت حذرت من خماطر املدى
البعيد اليت ستسببها مكاسب قصرية األمد .أما اليوم ،فإن منتجي النفط الذين اعتادوا على
فرض األسعار من خالل مراقبة العرض اآلن بإمكاهنم فقط إنتاج النفط بأقل من سعر السوق
الذي فقدوا سيطرهتم عليه ،وستصبح األوضاع طبيعية فقط إذا عادت املياه إىل جماريها.
كانت مدة الربع األخري من عام  2015مدة انشغال العديد من وزراء النفط يف منظمة
أوبك وغريهم من مصدري النفط ،ويف السادس عشر من شهر شباط كانت هناك بوادر لتنفس
الصعداء حينما أعلن وزراء النفط يف روسيا واململكة العربية السعودية وفنزويال وقطر أهنم توصلوا
إىل اتفاق من حيث املبدأ االلتزام مبخطط يقوم على احلد من زيادة العرض والعودة إىل وضع
متوازن من العرض والطلب .وسيتم عرض هذا املخطط على املنتجني اآلخرين مبا فيهم اإلمارات
العربية املتحدة يف السابع عشر من نيسان يف الدوحة.
عربة من التاريخ
يف بداية الثمانينات ،عندما ارتفع سعر النفط ليصل إىل أكثر من  34$للربميل الواحد،
أنتجت الدول املشرتكة يف منظمة أوبك أكثر من  30مليون برميل يومياً ،وتزامن بدء اإلمدادات
من حبر الشمال وأالسكا وغريها من األحواض النفطية اجلديدة مع انتهاء شراء الدول املنظمة يف
منظمة أوبك للنفط اخلام لالحتياطيات االسرتاتيجية يف وكالة الطاقة الدولية ،إذ مت شراء كميات
من النفط حبوايل نصف مليون برميل يومياً ،اليت قدرهتا منظمة أوبك بشكل خاطئ ،ففي ذلك
* مستشار سابق لوزير الطاقة والصناعة القطري ،كما كان نائب األمين العام ألوبك والرئيس التنفيذي لشركة تسويق النفط العراقية.
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الوقت كان الطلب متزايداً على االستهالك وليس التخزين مما أدى إىل اخنفاض الطلب ،إىل
جانب زيادة العرض من احلقول النفطية اجلديدة .كان ذلك بداية أول اهنيار كبري يف أسعار
النفط الذي تعاملت معه منظمة أوبك.
بسبب وفرة خمزون النفط ،مل يتمكن أعضاء منظمة أوبك بلوغ األسعار اليت مت أعالهنا ومل
يكن هناك خيار آخر لدى أوبك سوى اللجوء إىل خفض اإلنتاج كوسيلة لدعم األسعار .عندما
قامت منظمة أوبك خبفض اإلنتاج من  30مليون برميل إىل  13مليون برميل يومياً من دون أي
إشارة على وجود حد هلذا الرتاجع ،بدأت بالقلق حيال فقدان حصتها يف السوق .وكان اهلدف
من معركة منظمة أوبك حول حصتها يف السوق هو ملواجهة مصدري النفط اآلخرين ،الذين
حافظوا أو حىت قاموا بزيادة اإلنتاج ،يف حني إن أوبك قد خفضت اإلنتاج حلماية األسعار،
أدى ذلك إىل حتول هائل حنو إبرام عقود “العائد الصايف” ،ومبوجب تلك العقود حصل منتجي
النفط بعد خصم التكاليف على ما تبقى من القيمة اإلمجالية جلميع املنتجات املشتقة من برميل
النفط اخلام فقط .مشل ذلك؛ تكاليف النقل والتأمني والتكرير والتخزين والرسوم املصرفية وأي
تكاليف أخرى للعقد .كان ذلك حلماً للعديد من التجار وشركات التكرير.
مت إبرام العديد من عقود “العائد الصايف” مع شركات التكرير والتجار الذين ال ميلكون
مصايف نفطية ،أو ال حيق هلم الوصول إليها ،وكانت تكاليف التكرير املوضوعة ومهية أو مت
التفاوض بشأهنا ،وغالبا ما كانت أمراً مبالغاً فيه لتغطية العموالت والرشاوى ،وكان أدىن سعر
مت اإلعالن عنه يف ذلك الوقت هو  $ 3للربميل من اخلام العريب الثقيل املصدر إىل أمريكا
الالتينية .إن حتديد منظمة أوبك لسقف اإلنتاج ،ومن مث تقسيم ذلك إىل حصص ألعضائها،
هو يف الواقع استخدام مراقبة أو إدارة اإلنتاج لتحقيق السعر املستهدف أو احلفاظ على مستوى
األسعار.
تولت منظمة أوبك حتديد أسعار النفط بعد إلغائها نظام “السعر املعروض” الذي
استخدم من قبل شركة األخوات السبع يف السبعينات( ،كانت تلك الشركة هي املسيطرة يف
السوق قبل ظهور منظمة أوبك) خالل فرتة التنازالت ،وتعلن منظمة أوبك وبشكل دوري
عما يسمى باألسعار الرمسية ،إذ تقوم أوبك بتحديد سعر النفط العريب السعودي اخلفيف يف
اخلليج العريب فضالً عن جمموعة من التفاضالت بني تلك العالمة وعالمات أخرى من زيوت
نفط أوبك ،وكان السعر الرمسي ملنظمة أوبك هو ما كانت حتاول محايته عن طريق إدخال
نظام احلصص وخفض اإلنتاج ،ومع ذلك انتقلت منظمة أوبك إىل نظام السعر املستهدف بعد
الفشل الذريع واملكلف حلصتها يف السوق.
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يضم ذلك إنشاء سلة املرجعية للنفط اخلام ،إذ أن متوسط السعر أصبح املؤشر لتحريك
التغيريات اليت من شأهنا احلفاظ أو استهداف مستوى السعر املطلوب ،وكان يف املقدمة السعر
املستهدف للسلة هو  $ 18الذي زاد يف متوز عام  1990إىل  $ 21مع سقف إنتاج 20.92
مليون برميل يومياً وهذا ما مسح للزيادة التلقائية يف السقف مبقدار نصف مليون برميل كلما
بلغ متوسط سعر السلة أكثر من اهلدف احملدد واالخنفاض بنفس املقدار عندما يكون املتوسط
دون املستوى املستهدف ،يف حني أن الطلب على النفط يف احلاالت العادية يتم حتديده ويقاس
تأثريه بعوامل عدة مثل عدد سكان العامل ،واالزدهار االقتصادي ،والطقس ،وجمموعة متنوعة
من األحداث ،ويتم حتديد نسبة العرض بشكل رئيسي من قبل املنتجني وكانت هذه هي األداة
الوحيدة اليت يستطيع املنتجون استخدامها لضبط وإدارة األسعار ،وبالتايل تتحكم مستويات
اإلنتاج مبستويات األسعار يف “السوق احلرة”.
قوانني السعر
بينما تبقى املبادئ احلاكمة يف األسواق النفطية كما هي ،فإن إدارة اإلنتاج الفعالة فرضت
سيطرهتا على السعر .اذ يعد الوضع يف الوقت الراهن أمراً فريداً من نوعه ،ليس فقط بسبب اخنفاض
األسعار ،ولكن بسبب سيطرة السعر على مستوى اإلنتاج وليس العكس .مع اهنيار األسعار يف
منتصف عام  ،2014تعايشت هذه الصناعة خالل اإلغالقات املتعاقبة ملنشآت إنتاج النفط
واخنفاض حاد يف عدد منصات احلفر ،بدأت عمليات اإلغالق على مدى األشهر الثمانية عشر
املاضية مع تكاليف ضخمة ،وتبعتها الشركات األخرى بشكل سريع كلما كان سعر السوق أقل
من تكاليف إنتاجهم للنفط .وتشتمل احملطات املغلقة للحقول القدمية اليت مت تأهيلها يف فرتة ارتفاع
األسعار ،فضالً عن حقول جديدة يف املياه العميقة والصخور وغريها من مصادر غري تقليدية للنفط
والغاز ،هناك عدد من احملطات املغلقة أو اليت مت إيقافها بشكل مشابه “للخاليا النائمة” وستبقى
يف سبات إىل أن تعود لإلنتاج حينما يسمح االقتصاد بذلك ،وهذا يعين أن سعر السوق يؤثر على
مستوى اإلنتاج املتاح أو املمكن ،وسيستمر السعر بالتحكم يف ضبط مستوى اإلنتاج.
تؤدي هذه الظاهرة إىل استمرار التقلبات يف األسعار لبعض الوقت – إال إذا ظهرت
أحداث غري متوقعة ،اليت تؤدي إىل زيادة ضخمة يف الطلب الذي من شأنه تسريع استهالك
مجيع اإلمدادات الفائضة ويف غىن عن القول ،فإن تغطية تكلفة إنتاج املنشآت النفطية التقليدية
وغري التقليدية املغلقة واملصادر البديلة للطاقة ،سيكون عن طريق وضع سقف ٍ
عال ألسعار
النفط اخلام يف األسواق احلرة .ستتمكن منظمة أوبك يف املستقبل ،على الرغم من تراجع حصتها
يف السوق ،من خالل إدارة اإلنتاج ،على التأثري يف القدرة التنافسية للمصادر األخرى عن طريق
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حتديد واضح للسعر املستهدف والذي يعد أمراً غري اقتصادياً بالنسبة هلم ،مهما كان مستوى
سعر العتبة اليت تضعها او تستهدفها أوبك للحد من املنافسة سيتوجب مراجعتها وتعديلها
بشكل دوري لتعكس التغريات يف التكنولوجيا وغريها من تدابري خفض التكاليف.
حىت اآلن ومع وجود زيادة طفيفة يف األسعار منذ بداية املناقشات حول جتميد مستوى
اإلنتاج ،مت رصد بعض التحركات لعودة اإلنتاج ،وبالفعل يتم دراسة إعادة تنشيط بعض
املنشآت ،أو اآلبار اليت مت حفرها بشكل غري كامل ،إن إنتاج النفط اخلام اجلديد من هذه
التحركات سيؤدي إىل خفض األسعار ،وتأخري انتعاش السوق ،والعودة إىل حال العرض
والطلب املتوازنة ،مما سيؤدي أيضاً إىل إطالة فرتة تقلبات األسعار وتأخري القرارات املتعلقة
باالستثمارات اليت ختتص يف جمال االستكشاف ومشاريع املدى البعيد.
التدابري املقبلة
يستند املخطط الذي مت اقراره يف اجتماع الدوحة يف  16شباط للبلدان األربعة على
جتميد إنتاج األعضاء ،على صعيد تبعات شهر كانون الثاين من هذا العام ،ملدة يتم االتفاق
عليها ،وبناءً على ما مت حتقيقه يف تلك املدة ،فيجوز متديد مدة التجميد أو اهنائها .ويهدف هذا
املخطط للحد من اإلمدادات الكلية من :النضوب الطبيعي آلبار النفط ،وإغالق حقول غري
اقتصادية ومشاريع النفط غري التقليدية ،ومنو الطلب العاملي ،وتراجع املخزونات التجارية ،وختزين
اإلنتاج القدمي غري املباع .وفقاً حملمد السادة ،وزير الطاقة القطري الذي سيستضيف اجتماع
الدوحة ،قال إن  15بلداً ميثلون نسبة  ٪ 73من اإلنتاج العاملي للنفط ،يدعمون جتميد اإلنتاج.
أعلنت إيران أهنا لن تشارك يف جتميد اإلنتاج قبل أن يصل إنتاجها إىل ما تعتربه باملستوى
الشرعي ،ومل يتم ذكر ذلك املستوى حىت اآلن ،قامت إيران اليت مت فرض عقوبات دولية عليها
ومقاطعة تصديراهتا النفطية ،مبضاعفة إنتاجها منذ اإلطاحة بصادراهتا ،ولديها حق يف عدم
قبول التجميد عند مستويات كانون الثاين .ومع ذلك ،ال تزال مشاركة إيران أمراً هاماً .لقد
اطلعنا على جمموعة متنوعة من آراء عدة منتجني ،يقوم معظمهم بإنتاج النفط بأقصى قدرهتم.
وبشكل عام قام معظمهم بدعم أي خطوة من شأهنا أن تؤدي إىل ارتفاع األسعار باستثناء فكرة
ختفيض اإلنتاج ،وأعرب العديد منهم دعماً مشروطاً لفكرة التجميد املقرتحة ،طارحني مسائل
قد تستغرق وقتاً طويالً حللها.
قال األمني العام ملنظمة أوبك والناطق الرمسي باسم املنظمة عبد اهلل البدري ،إن جتميد
اإلنتاج املقرتح ليس سوى خطوة أوىل ،وسيتم النظر يف اختاذ تدابري أخرى ،مبا يف ذلك خفض
اإلنتاج ،اعتماداً على ما يتحقق من عملية التجميد.
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لوحظ للمرة األوىل ،أن األمني العام حتدث عن أسعار “معتدلة” وهو تعبري من املمكن
أن نضيفه إىل تعابري أخرى مثل (مرتفع ،ومنخفض ،ومقبول) واليت غالباً ما يتم استخدامها من
قبل وزراء ومسؤويل النفط دون حتديد قيمة تلك التعابري ،يف حال ارتفاع أسعار النفط سيكون
من السهل فهم درجة االرتفاع باستخدام األرقام ،إذا حكمنا على جتربة أوبك من خالل نظام
احلصة ورصد االلتزام اليت تتبعها املنظمة ،سيكون أمراً حامساً لنجاح أي اتفاق يتم عقده ،عندما
تكون الدول يف حاجة ماسة للنقود ،فإهنا تصبح خالقة جداً يف التحايل على القوانني أو خرقها.
فقد يتم بيع النفط اخلام اخلفيف كمكثف أو أن يباع النفط اخلام كزيت وقود.
مالحظات
قد يكون أمراً مفيداً أن نشري إىل الشركات الكربى واملستقلة وهم منتجي النفط الذين
ميتلكون حقوالً نفطيةً بالكامل ،يف بعض احلاالت يعد هؤالء املنتجني أكرب من بعض الدول
اليت متت دعوهتا إىل اجتماع الدوحة .يف مجيع األحوال ،تساهم تلك الشركات يف العرض ،وهتتم
أيضاً يف وجود أسعار أفضل وأسواق مستقرة .أليس من الغريب أنه مل يتم دعوهتم ،حىت بصفة
مراقب؟!
بشأن تلك الفكرة ،أود أن أشري إىل أنه عندما مت تأسيس منتدى الطاقة الدويل ،كان
مفتوحاً للدول املنتجة واملستهلكة ،يف أوائل املؤمترات عام  1991كانت تضم فقط ممثلني عن
الدول األعضاء ومل ميض وقتاً طويالً قبل أن يدركوا أن جزءاً كبرياً من صناع الطاقة مل يتم متثيلهم
يف املؤمترات ،ومت ختصيص يوم إضايف يف كل مؤمتر جللسات تضم قادة احلكومات والصناعات
ملناقشة القضايا ذات االهتمام املشرتك ،وأدى هذا التنوع إىل إثراء املناقشات وجعلت من
منتدى للطاقة العاملية ،فإن اشرتاك أعضاء إضافيني سيجعلون تلك املناقشات أفضل
()IEF
ً
خصوصاً عندما يصبح الوضع صعباً.
وبنظرة أخرى ،سيتم الرتكيز على األسعار يف تلك اإلجتماعات ،وسيكون أمراً صعباً
لبعض تلك الشركات من حضور املؤمتر إذا متت دعوهتا من وجهة نظر قانونية ،ومع ذلك فإن
الدعوة تعد عالمة حسن النية بينما تستمر اهلدنة.
املصدر:
http://www.thenational.ae/business/energy/a-former-opec-insidertells-how-global-oil-pricing-got-flipped-on-its-head#full
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تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي واستراتيجيته في إحراق األراضي
بيتر شوارتزستين *

2016/4/11

منذ حلظة دخول مقاتلي تنظيم داعش اإلرهايب يف مدينة املوصل وتغلغلهم يف املناطق
ذات األغلبية الكردية يف صيف عام  ، 2014اعترب سكان قضاء الدبس غاباهتم املفضلة على
أهنا نقمة أكثر منها نعمة ،يقع قضاء الدبس يف تالل جنوب شرق العاصمة الكردية أربيل،
وكانت غاباهتا فيما مضى من املناطق اجلاذبة للسياح ،أما اآلن فيستغل مقاتلي تنظيم داعش
اإلرهايب كثافة األشجار لشن اهلجمات على القضاء ،وخيشى قادة البيشمركة من أن يكرر
خصومهم ما قاموا به يف املناطق األخرى من إحراق األشجار ليخفي الدخان مواقعهم مما جيعل
اهلجمات اجلوية عدمية الفائدة.
كان مدافعي املدينة على حق – بأن اجلهاديني سيستخدمون الغابات كسالح هلم
عما توقع البيشمركة ؛ فبدالً من استخدام
يف هناية املطاف ولكن اسرتاتيجيتهم كانت خمتلفة ّ
الغابات كغطاء عسكري هلم  ،قام مقاتلوا تنظيم داعش اإلرهايب بتنفيذ اسرتاتيجية إحراق
األراضي اليت جتعل املنطقة غري صاحلة للعيش لسكان القضاء.
يف يوم عاصف من كانون الثاين عام  ، 2015خرجت جمموعة من اخلنازير الربية املذعورة
إىل سوق اخلضار الرئيسي يف املنطقة – وبعد حلظات من ذلك انبعثت رائحة اخلشب احملرتق،
وانتشر اجلنود الكرد داخل الغابات باحثني عن مقاتلي التنظيم اإلرهايب بني الشجريات الصغرية
وكتل من السنديان احملرتق ،وبعد العثور على جثة رجلني – الذين وصفهما مصدر أمين حملي
“كشافة النظام اإلرهايب” -ش ّكل اجلنود سلسلة بشرية لنقل دالء املاء من هنر الزاب السفلي
اجملاور .
إن احلريق الذي مت إشعاله يف سبعة أماكن خمتلفة بواسطة سائل قابل لإلحرتاق قد انتشر
ليصل إىل أكوام القش املخزنة وصفوف من خاليا النحل إلحداث حريق هائل ،احرتقت
األعشاب بشكل سريع  ،ودمرت معها قطعان املاشية واحلظائر املليئة مبعدات زراعية مثينة،
* صحفي مقره القاهرة ويعمل بشكل منتظم في ناشيونال جيوغرافيك ،وديلي بيست.
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مبرور الوقت هرع جنود آخرون من اخلط األمامي اجملاور لدعم رجال اإلطفاء ،ولكن بعد فوات
األوان ،فقد أصبحت ثاين أكرب غابة يف العراق ضحية لتنظيم داعش اإلرهايب .
كانت الثالثة عشر عاماً من األعمال العدائية شبه املتواصلة يف العراق قاسية على
الطبيعة ،إذ همُ شت حمافظيت نينوى وكركوك الزراعيتان يف “املثلث السين” العراقي ،وقد حوصرتا
يف الفوضى اليت خلفها الغزو بقيادة الواليات املتحدة األمريكية عام  .2003وعودة إىل الثمانيات
 ،عندما قام صدام حسني بإجبار املزارعني باالنضمام إىل اجليش العراقي حملاربة إيران ،ومل يكن
أمام مالكي األراضي خيار سوى التكيف مع تقلبات احلرب.
بالنسبة للمزارعني الذين اليزالون يعانون من مشاكل املاضي ،فإن األحداث األخرية
للصراع املتكرر قد تركتهم يف بؤس أعمق – ورمبا كان ذلك صوت ناقوس اخلطر الذي يعلن
موت الزراعة يف أجزاء واسعة من البالد.
مت اعتبار ما ال يقل عن مليون فدان من األراضي الرئيسية الصاحلة للزراعة بأهنا غري
صاحلة للزراعة بسبب ختلص تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهايب من نفاياته يف املساحات الواسعة
من األراضي العراقية ،وقد سرق التنظيم املعدات الالزمة لتجديد عمليات الزراعة من املزارعني
بشكل منظم ،ويف تطور غري متوقع لألحداث العسكرية ،شاهد العديد من العراقيني عملية
تدمري أراضيهم بشكل متعمد من قبل التنظيم اإلرهايب عند تراجعه.
قال شيخ ايزيدي يدعى فهد محد عمر “لقد شاهدنا الكثري من الفوضى يف املاضي
حبكم عيشنا يف هذه املنطقة”َ ،نزح الشيخ فهد محد من مزرعته عند سفح جبل سنجار ليذهب
إىل خميم للالجئني على قمة اجلبل حينما قام تنظيم داعش اإلرهايب بإبادة مجاعية للطائفة العرقية
الدينية القدمية يف آب عام  .2014أضاف الشيخ قائالً “مل حيدث سابقاً أن حيرق أحد حقولنا
بشكل متعمد ،ومل حياول أحد أن يدمر سبل عيشنا بشكل كامل  ،مل نواجه أبداً حيوانات
كهؤالء”.
مالذي مت فقدانه؟
أدت األحداث إىل إرباك مسؤويل الزراعة العراقية ،ومل يتمكنوا حىت اآلن من تقييم كامل
لألضرار ،ويعود ذلك جزئياً بسبب سيطرة التنظيم اإلرهايب على الكثري من األراضي يف البالد،
وقال مهدي مبارك رئيس مديرية الزراعة يف كركوك ،وهو يف شدة اإلحباط حينما إلتقيت به يف
مكتبه ذو احلراسة املشددة “هناك  250ألف فدان من املزارع يف هذه املنطقة ،واليزال تنظيم
داعش اإلرهايب مسيطر على  40ألف فدان” ،وحىت بدون إجراء إحصاءات شاملة ،فإن حجم
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الدمار يف املناطق احملررة مؤخراً من أيادي التنظيم اإلرهايب هو أمر واضح.

أدت أعمال التنظيم اإلرهايب ،خالل فرتة اخلمسة أشهر من سيطرهتم اليت انتهت يف
أواخر عام  ،2014إىل حتويل  450ألف فدان من األراضي الزراعية يف أقضية ونواحي مشال
نينوى إىل أراض بور ،ومعظم تلك األراضي تقع يف منطقة ايزيدية مشال جبل سنجار وعلى
طول احلدود السورية .ووفقا لرئيس بلدية املدينة ،مت تدمري  145بيت زجاجي يف املنطقة وسرقت
املولدات واحملوالت اخلاصة بالبيوت الزجاجية إىل املوصل أو الرقة ،كان األشد ضرراً هو حتطيم
مضخات املياه اليت تقوم بري املناطق الزراعية من مياه األبار اإلرتوازية ،أدى قطع املياه إىل
جفاف حماصيل القمح والشعري اليت تشتهر هبا تلك املناطق واليت تعتمد بشكل كامل على مياه
األبار.
وفقاً إلحدى املنظمات غري احلكومية ،اليت طلبت عدم الكشف عن امسها لكي ال تلفت
االنتباه إىل وجودها يف املنطقة ،تعد مشكلة األلغام األرضية يف سنجار مشكلة كبرية ،وقد
يستغرق عقوداً من الزمن جلعل املنطقة آمنة من جديد ،ويف الوقت نفسه ،هناك بعض املباين
اخلاصة حلفظ البذور سليمة واليت تقع يف مناطق احتلها التنظيم اإلرهايب يف مرحلة ما خالل
احلرب – وفضل التنظيم اإلبقاء عليها الستعماهلا كأبراج مراقبة أثناء القتال.
حاول علي عابدين مراد استجماع قواه عندما سئل لوصف األشياء اليت فقدها ،وهو
مزارع يبلغ  46عاماً ويسكن يف منزله الذي مل يتضرر يف عملية استعادة السيطرة على الناحية
الشمالية .دمر مقاتلي تنظيم داعش اإلرهايب شبكة الري حتت األرض وذلك لصنع قنابل يف
أنابيب املياه .وقاموا أيضاً مبلئ بئره بالوقود ،األمر الذي جعل مياه البئر سامة وال تصلح لري
احملاصيل وهي عملية ختريبية الميكن إصالحها .وبسبب اإلكتشافات اجلديدة عن العبوات
الناسفة املزروعة يف حقوله واليت كانت جزءاً من اخلطوط الدفاعية للتنظيم اإلرهايب ،أصبح علي
يشعر باخلوف من أنه لن يقوم بزرع حقوله مرة أخرى.
قال علي أن أطفاله الصغار سيتوجب عليهم اإلستعداد ألشهر من حصص الطعام
القليلة ،وأضاف “يبدو وكأهنم أرادوا قتل كل فرد من االيزيديني ،وإذا مل ينجحوا بذلك فإهنم
سيجعلون احلياة بائسة ألي ايزيدي جنا من قبضتهم”.
يبدو أن مستوى الدمار يرتبط هبوية الشعب الذي استوىل مقاتلي تنظيم داعش األرهايب
على أراضيه ،فبالنسبة لبعض املزارعني العرب السنة من منطقة اجلمرية وهي إحدى مناطق
حمافظة كركوك ،فإن أوىل مواجهاهتم مع حكام التنظيم اإلرهايب اجلدد يف املنطقة قد أظهر بعض
األمل ،وقال نازح من سكان القرية الذي طلب حجب امسه ،إن اإلداريني يف التنظيم اإلرهايب
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قد منحوا حصص أكرب من الوقود ألصحاب احلقول الصغرية لنقل بضائعهم إىل األسواق،
وأضاف قائالً “يبدو إن اخلالفة حباجة ألن يقوم الناس باحلصاد” ،بعدما قام األكراد واجليش
العراقي بإعادة تنظيم صفوفهم واشتداد القتال مع التنظيم اإلرهايب ،شاهد املزارعني العرب السنة
قوة تدمري تنظيم داعش اإلرهايب الوحشي بقطع خطوط الكهرباء وتفخيخ املباين الزراعية كلما
تراجع مقاتلي التنظيم من األراضي اليت استولوا عليها .أدت العديد من هذه املتفجرات إىل عرقلة
النازحني الذين حاولوا احلصول على مالجئ أثناء هروهبم من مناطق سيطرة التنظيم اإلرهايب.
خوفاً من الكمائن وحرصاً على إزالة العقبات اليت منعت عمل نقاط التفتيش اخلاصة بالتنظيم
اإلرهايب ،قام مقاتلوا التنظيم اإلرهايب بإزالة عشرات البساتني ،مبا يف ذلك مزارع الرمان اليت
تشتهر هبا مدينة شهربان ،وقال راشد حممد سويدي ،وهو مزارع يقع منزله يف قرية الدريس اخلزان
على الطريق الذي يربط بني مدينيت كركوك واحلوجية الذي ُدمر منزله أثناء القتال” نعتقد بأهنم
غاضبون ألننا مل ندعمهم ،ولذلك قرروا أن جيعلوا احلياة صعبة علينا قدر اإلمكان”.
الصراع الطويل إلعادة البناء
تسبب التدمري الذي حصل يف األراضي اخلصبة الواسعة مشال بغداد إىل صدمة السكان
احملليني وإدراكهم لتداعيات األعمال التخريبية لتنظيم داعش اإلرهايب ،إذ ارتفعت أسعار الفواكه
واخلضروات يف ظل غياب اإلنتاج احمللي ،حيث أصبح سعر البصل يف سوق مدينة الدبس 90
سنتا بعدما كان سعره ال يتعدى  25سنتا لكل كيلوغرام ،وتضاعف سعر التفاح من  65سنتا
للكيلوغرام الواحد إىل  ،$ 1.35وملئت السلع املستوردة من أوروبا الشرقية والدول اجملاورة
الثغرات املوجودة يف السوق .أصبحت اللحوم أكثر تكلفة أيضاً ،فقد أدت احلرب إىل زيادة
التكاليف على موزعي اللحوم ،ففي سوق املاشية غري املرخص على حافة الطريق السريع اىل
الغرب من كركوك ،اشتكى التجار من الرشاوى اليت تفرضها امليليشيات الشيعية والبيشمركة
الكردية يف نقاط التفتيش مما أدى إىل زيادة سعر رأس األغنام من  150ألف دينار عراقي اىل
 200ألف دينار عراقي خالل الشهر املاضي وحده.
يصارع العراقيون مع فواتري الغذاء اليت ال يستطيع معظمهم توفري أمثاهنا
بسبب تضرر معظم العراقيون جراء اخنفاض مدخوالهتم فإهنم يصارعون مع فواتري الغذاء
اليت ال يستطيع معظمهم توفري أمثاهنا“ ،ال ميكنك أن تتخيل مقدار اإلذالل الذي ستعاين منه
عند عدم معرفة أمكانية إطعام عائلتك الشهر القادم” ،هذا ما قاله عباس عمر ،الذي يبيع
أنظمة الري تركية الصنع يف الدبس والذي توقف عمله بسبب اخنفاض القدرة الشرائية للسكان
احملليني.
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أما بالنسبة للحكومة العراقية ،فإن فقدان الكثري من زراعته احمللية وتدمري االقتصاد الريفي
الشمايل مل يكن ليأيت يف وقت أسوأ من ذلك ،واهنيار أسعار النفط قد خفض اإليرادات وأدى
إىل عجز امليزانية لتصل إىل  20مليار دوالر على األقل ،أدى إىل فقدان األمن الغذائي بسبب
تدمري املناطق الزراعية الرئيسية اليت تزود الدولة بالقمح والشعري فاجتهت الدولة إىل تركيا واململكة
العربية السعودية وإيران لسد هذا العجز ،وقال مبارك ،وهو مسؤول الزراعة يف حمافظة كركوك ”
كانت كركوك سلة الغذاء يف العراق ،ولكننا اآلن ال ننتج أي شي” .قبل ظهور تنظيم داعش
اإلرهايب ،كانت تنتج املنطقة  450ألف طن من القمح و  250ألف طن من الشعري و 100
ألف طن من القطن  ،قبل أن تدمرها احلرب وعدم رغبة املزارعني االستثمار يف هذه األراضي ،
وتنتج حالياً أقل من ربع الكميات السابقة.
ماذا بعد؟
حىت يف أفضل األوقات ،فإن احلكومة تعاين من أجل دفع فواتري األضرار اليت حلقت
بالسلع الزراعية ،واآلن ،فإن خزينة بغداد مل تعد تتلقى أموال كافية من مبيعات النفط وخفضت
ميزانية وزارة الزراعة بشكل كبري ،وبالتايل هناك تفاؤل ضئيل بأن األراضي الزراعية اليت دمرت يف
البالد سيتم احياؤها مرة أخرى ،وقال رئيس بلدية الشمال ،نايف سيدو قاسم ” ،سيتطلب من
الدولة  70مليون دوالر إلصالح األضرار يف الناحية وجيب استبدال مجيع املضخات واجلرارات
والبذور” ،فيما عدى الدفعة األوىل واليت تبلغ  45ألف دوالر اليت متت استالمها من احلكومة
املركزية الزالة االنقاض من الشوارع وإقامة خطوط الكهرباء اجلديدة ،إال أننا مل نتلقى أي
مساعدة على اإلطالق من احلكومة املركزية .يف غضون ذلك ،فإن العديد من املزارعني النازحني
يف مجيع أحناء البالد ال يزالون يف املناطق املخصصة إليواء النازحني .ويقولون بأنه ال جدوى من
العودة إىل أراضيهم إىل أن تصبح قابلة للزراعة مرة أخرى ،حىت ولو انسحب التنظيم اإلرهايب
من تلك املناطق.
قال عبداهلل عزيز حممد ،وهو مزارع من عشرية مشر والذي تقع أرضه بالقرب من منطقة
ربيعة الواقعة بني حمافظة دهوك وسنجار “حنن مزارعون وال نعرف مهنة غري الزراعة” ،وستظل
أرضه غري قابلة للزراعة إىل أن تفتح السلطات الكردية قناة الري اليت كانت قد قطعت حلرمان
التنظيم اإلرهايب من املاء.
يرى البعض أن الفوضى هي فرصة مبطنة إلصالح القطاع الزراعي يف البالد الذي عاىن
من مشاكل عديدة على عقود من الزمن ،اشرتت احلكومة القمح والشعري بسعر يصل إىل ثالثة
أضعاف سعر السوق ،مما أدى إىل تدمري القدرة التنافسية هلذه الصناعة ،كما إن ارتفاع درجات
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احلرارة بسبب تغري املناخ ونقص املياه يف اجلنوب قد دفعت العديد من املزارعني إىل التخلي
عن زراعة أراضيهم ،وقال مبارك ،وهو مسؤول الزراعة يف حمافظة كركوك ”: ،ليس لدينا سياسة
زراعية منسقة ،ومل حنصل على دعم من وزارات النفط واملوارد املائية والتجارة .وينبغي أن يكون
هذا درساً للعراق “.

ولكن ألولئك الذين حياولون جتاوز هذه األزمة فإن انفراجها لن يكون قريباً ،فبدون عودة
املزارعني السريعة إىل أراضيهم ،يقرتح البعض بأن الزراعة سوف تنقرض يف اهلالل اخلصيب،
وقال عمر ،وهو مزارع ايزيدي يف جبل سنجار ” اخرتع أجدادنا الزراعة ،وسيكون من العار
علينا لو ماتت هنا”.

املصدر :
http://foreignpolicy.com/2016/04/06/the-islamic-states-scorchedearth-strategy/
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كيف سلطت جزيرتين في البحر األحمر الضوء على العالقات
السرية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية
روث إيجالش *

2016/4/16

أدى اإلعالن عن قيام مصر بنقل ملكية جزيرتني صغريتني يف البحر األمحر اىل اململكة
العربية السعودية اىل قيام املصريني باالحتجاج هذا األسبوع ،ولكن يف إسرائيل ،سلط هذا الضوء
هبدوء على التعامالت السرية واالنتقائية بني الدولة اليهودية واململكة العربية السعودية .التوجد
عالقات رمسية بني البلدين ،ولكن هناك تلميحات عن وجود تعاون هادئ ،أو حوار اسرتاتيجي
على األقل ،حول قضايا معينة مثل النفوذ اإليراين يف املنطقة.
بينما يفكر احملللون حول اآلثار املرتتبة إلسرائيل من سيطرة السعودية على اجلزيرتني
عند مدخل خليج العقبة ،طريق شحن مهم لإلسرائيليني واألردنيني ،صرح وزير الدفاع موشيه
يعلون للصحفيني بأن اإلسرائيليني حصلوا على وثائق رمسية بأن السعودية ستستمر يف السماح
لإلسرائيليني حبرية املرور يف املنطقة ،وأضاف أيضاً بإن قد مت التشاور مع إسرائيل قبل أن جتري
عملية النقل ،اليت تبدو على اهنا على مكافأة من مصر للرياض مقابل احلصول على مساعدة
مالية رئيسة .وقال يعلون لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن خطة النقل حتتاج ملوافقة إسرائيل،
والواليات املتحدة (ألن واشنطن ساعدت يف التوسط يف اتفاق السالم بني مصر وإسرائيل)،
وبعثة متعددة اجلنسيات ملراقبة اجلزر .وتابع “لقد توصلنا اىل اتفاق بني األطراف األربعة،
السعوديون واملصريون وإسرائيل والواليات املتحدة ،لنقل ملكية اجلزر بشرط قيام السعوديون مبلء
الفراغ املصري يف امللحق العسكري التفاق السالم”.
صرح وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري لوسائل اإلعالم املصرية بأن بالده لن يكون
هلا أي عالقات مباشرة مع إسرائيل ،ولكنها ستلتزم بإحرتام االتفاقات السابقة بني مصر واجملتمع
الدويل .وقد مت التنازع حول هاتني اجلزيرتني غري املأهولتني ،تريان وصنافري ،على مدى عقود،
وقد شكلتا يف مرة من املرات احلدود الفاصلة بني اإلمرباطورية العثمانية وبريطانيا أثناء إحتالهلا
* مراسلة في صحيفة واشنطن بوست في القدس.
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ملصر .منذ اخلمسينيات ،كانت اجلزيرتان حتت السيطرة املصرية ،إال لفرتة يف أعقاب حرب عام
 1967مع إسرائيل ،وعادتا إىل مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد عام .1982

صرح يعقوب عميدرور ،املدير السابق جمللس االمن القومي االسرائيلي ،لراديو اجليش
االسرائيلي يوم االربعاء أن إدراج إسرائيل يف اتفاق مصري سعودي حول تريان وصنافري كان
غري عادي .وتابع “ليس هناك شك يف أن العالقة بني مصر وإسرائيل يف مستوى أعلى من أي
وقت مضى ،ومن الواضح أيضاً إمتالك اململكة العربية السعودية للعديد من املصاحل اليت ترتبط
باملصاحل اإلسرائيلية ،أود أيضاً أن أضيف األردن إىل هذا ،وأعتقد أن هناك مصاحل مشرتكة كبرية
هنا اليت ستشكل أساساً جيداً للعالقات املختلفة “.

كتب الصحايف يوسي ميلمان يف صحيفة معاريف االسرائيلية “إن املوافقة اليت أعطيت
من قبل إسرائيل ملصر لنقل سيادة اجلزيرتني الصغريتني ،تريان وصنافري ،إىل اململكة العربية
السعودية ليس سوى غيض من فيض من احملادثات السرية الرائعة اليت جتري وراء الكواليس”،
ومضى بالقول اىل ان العالقات وثيقة اليت متتلكها إسرائيل مع مصر منذ وصول الرئيس عبد
الفتاح السيسي إىل السلطة مستمرة يف التحسن ،واضاف ان البلدين حباجة إىل مستوى ٍ
عال
من التعاون حملاربة الدولة اإلسالمية يف شبه جزيرة سيناء.
وعلى صعيد العالقات بني إسرائيل واململكة العربية السعودية ،أشار ميلمان إىل العالقات
االقتصادية غري املباشرة ،إذ تشق املنتجات والتكنولوجيات اإلسرائيلي طريقها إىل اململكة العربية
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السعودية من خالل حمادثات سرية بني مسؤولني رفيعي املستوى من اجلانبني .وقال موشيه
ماعوز ،أستاذ دراسات الشرق األوسط يف اجلامعة العربية يف القدس “إن بناء عالقات مع هذه
الدول هو يف صاحل إسرائيل كما هو واضح ،ولكن ما مل يتم تسوية القضية الفلسطينية أو على
األقل حماولة العمل من أجل السالم ،فسيكون هناك حاجز الن مجيع الدول العربية واإلسالمية
حساسة للغاية جتاه القضية الفلسطينية”.

املصدر:
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/
wp/2016/04/13/how-two-red-sea-islands-shed-light-on-secretrelations-between-israel-and-saudi-arabia/
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تنظيم داعش اإلرهابي في تركيا  :الغوص في مكان مظلم
هارون شتاين *

2016/4/17

لقد أظهرت هجمات تنظيم داعش اإلرهايب يف باريس وبلجيكا مواطن الضعف الرئيسة
يف وكاالت فرض القانون والوكاالت اإلستخباراتية األوروبية .خالل عدة سنوات ،انتقل املسؤولني
عن تلك اهلجمات من شبكة التنظيم اإلرهايب من قواعدهم يف أوروبا عرب تركيا لينضموا إىل
التنظيم يف سوريا .منذ بداية الصراع السوري ،كان التعاون الرتكي-األورويب بشأن هذه املسألة
ضعيفاً ،إذ حجبت السلطات األوروبية معلومات عن مقاتلني حمتملني بسبب خماوف تتعلق
باخلصوصية ،كما مل تبذل السلطات الرتكية أي جهد يف منع عبور مقاتلي التنظيم عرب حدودها
من وإىل سوريا حىت أواخر عام  – 2014ويف نفس الوقت مت مترير قرار جملس األمن التابع لألمم
املتحدة ذو الرقم ( )20178الذي تناول قضية املقاتلني األجانب.
ينصب اهتمام تركيا والغرب على التهديد القادم من مقاتلي تنظيم داعش اإلرهايب
املسافرين من أوروبا عرب تركيا وصوالً إىل سوريا وبالعكس ،إال أن تركيا تواجه خماطر قادمة من
مقاتلي التنظيم اإلرهايب األتراك الذين قضوا وقتاً طويالً يف سوريا ومتكنوا من العودة إىل مدهنم
يف تركيا .نفذ مقاتلوا التنظيم اإلرهايب الذين يدعمون التنظيم سبعة هجمات يف تركيا منذ كانون
الثاين لعام  ،2015ومت ربط املقاتلني الذين نفذوا مخسة من هذه اهلجمات خللية تنظيم داعش
اإلرهايب النشطة يف تركيا اليت كان مقرها يف مدينة أديامان جنوب شرق تركيا .عملت هذه اخللية
يف املدينة ملا يقارب العام ومل تتدخل السلطات الرتكية بأنشطتهم على الرغم من الشكاوى اليت
قدمها أهايل املنطقة للشرطة حول منزل كانت تستخدمه اخللية كمركز لتجنيد مقاتلني للتنظيم
اإلرهايب .ويقال أن زعيم اخللية املزعوم ،إهلام بايل ،قد فر إىل سوريا يف آذار  2015قبيل بدء
محلة ضد شبكات التنظيم اإلرهايب داخل تركيا.
اآلخرين الذين شاركوا يف اهلجمات على تركيا  ،فقد كانت أحدمها
ّأما بالنسبة للمقاتلَني َ
امرأة حامل تبلغ من العمر  18عاماً من داغستان اليت يقال أن زوجها كان مقاتالً لتنظيم داعش
* محلل أقدم لدى المجلس االطلسي التابع لمركز رفيق الحريري للشرق األوسط
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اإلرهايب والذي قتل خالل املعركة يف البلدة الكردية (كوباين) .قامت املرأة الداغستانية ،وتدعى
ديانا رامازنوفا ،بقتل ضابط شرطة واحد عندما قامت بتفجري نفسها يف عملية انتحارية خارج
مركز للشرطة يف مدينة السلطان أمحد اليت تعد الوجهة األكثر استقطاباً للسياح يف اسطنبول.
ّأما بالنسبة للمقاتل اآلخر فقد كان رجالً من اململكة العربية السعودية يدعى نبيل الفضلي ويبلغ
من العمر  28عاماً والذي يقطن يف سوريا فقد قام بتفجري نفسه باستخدام حزام ناسف وأسفر
عن مقتل  11سائحاً يف بيزنطية (ميدان سباق اخليل األثري) واليت تقع جبانب املسجد األزرق
املعروف يف اسطنبول.
لدى تنظيم داعش اإلرهايب جذور عميقة يف اجملتمع الرتكي ولديه أيضاً روابط مع
املنظمات اجلهادية األخرى حول العامل .واستفاد املقاتلني األتراك يف التنظيم اإلرهايب من
الثغرات القانونية يف النظام القانوين الرتكي لتفادي اإلعتقال أو السجن لفرتات طويلة .ال تزال
تلك الثغرات موجودة يف ذلك النظام ،وباجتماع هذين األمرين فإن تنظيم داعش اإلرهايب
يشكل هتديداً قوياً لرتكيا يف املستقبل القريب .على الرغم من هذه املخاطر ،فهناك معلومات
قليلة عن األسباب الرئيسة للتطرف يف تركيا وإضافة إىل ذلك فإن أعضاء تنظيم داعش اإلرهايب
املشاركني يف موجة اإلرهاب احلالية يتلقون تدريبهم الديين املتطرف يف جتمعات غري رمسية خارج
نطاق املساجد الرئيسة الرتكية .وبعد فرتة من تلقيهم التدريب ،فإن اجملندين اجلدد لديهم حرية
التحرك على احلدود إذ ميكنهم عبورها إىل سوريا بكل سهولة حىت أواخر عام  2014وبداية
عام .2015
شبكة تنظيم داعش اإلرهايب يف تركيا
تتمركز الشبكات اخلاصة بالتنظيم اإلرهايب يف تركيا بشكل قوي  ،وتتوزع تلك الشبكات
يف اسطنبول وأنقرة وقونيا وأضنة وأزمري وسانليورفا وغازي عنتاب .تقوم هذه الشبكات بإرسال
اجملندين واملساعدات املادية للتنظيم اإلرهايب يف سوريا  ،وتعمل مدينة غازي عنتاب كمركز
رئيسي للتجارة عرب احلدود وتقوم بصنع األحزمة الناسفة واملتفجرات واليت مت استخدام على
األقل حزامني يف اهلجمات اإلرهابية للتنظيم يف تركيا .اعتاد التنظيم اإلرهايب على االعتماد على
بلدة أقجة قلعة البوابة احلدودية واليت تقابل املدينة السورية (تل أبيض) وذلك قبل تويل حزب
االحتاد الدميقراطي الكردي السيطرة على البلدة يف حزيران عام  .2015ترتبط مدينيت غازي
عنتاب وشانلي أورفا بالنقاط الساخنة املعروفة للتنظيم اإلرهايب وتتفرع إىل مجيع أحناء البالد من
الغرب لتصل إىل اسطنبول ومن الشرق لتصل إىل ديار بكر.
يبدو أن تنظيم داعش اإلرهايب مرتبط بشبكات تنظيم قدمي ومنظم يدعى “القاعدة”
يف تركيا .ويظهر ذلك على األقل يف احلالتني اآلتيتني ؛ أوهلما (عثمان كاراهان يف اسطنبول )
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وثانيهما شخص كنيته (مصطفى جينس) ومها رجلني من تركيا ساعدا يف جتنيد مقاتلني لتنظيم
القاعدة ،وكذلك لدى هذين الرجلني صلة مبحاربني قدامى يف اجلهاد األفغاين يف الثمانينيات.
ويف مثال أخر ،رجل مقره يف مدينة اضنة يقوم بتجنيد املقاتلني والذي يعرف باسم (أيوب هوكا)
ولديه أيضا صلة مع أفغانستان على الرغم من أنه ليس واضحاً فيما إذا كان مرتبطاً باحلرب
ضد االحتاد السوفيييت يف الثمانينيات أو بالتمرد احلايل الذي تقوده حركة طالبان ضد الواليات
املتحدة األمريكية.
يرتبط جينس بشخص يدعى ميتني كابالن ،وهو سلفي سابق متشدد ومقره كولونيا
يف أملانيا ،والتقى بأسامة بن الدن يف عام  ،1997وهو مسجون حاليا يف تركيا بعد أن قامت
أملانيا بتسلميه عام  .2005عُرف مصطفى جينس بتارخيه الطويل يف دعم تنظيم القاعدة وهو
متهم بالتخطيط ملهامجة أهداف يهودية وغربية ،وذلك قبل أن قامت الشرطة الرتكية عام 2008
مبدامهة شبكة من املخابئ بالقرب من مدينة اسطنبول واليت ترتبط به .يقال أن جينس قد فر إىل
مصر ،ولكنه عاد إىل تركيا ،حيث أقام دورات دينية يف متجر الكتب الذي ميلكه يف مدينة قونية
واليت تعد من أكثر املدن الرتكية ذات النزعة اإلسالمية  .عمل هذا املتجر كمركز جتنيد لتنظيم
داعش اإلرهايب وذلك وفقا لشهادة تسربت من ملقاتلة انتحارية حضرت تلك احملاضرات واليت مل
يكشف عن امسها  .تتشابه منهجية مصطفى جينيس مع خلية أخرى مقرها “أديامان” حيث
ألقى كل من أمحد قرقماز ومصطفى دوكماجى حماضرات عن تنظيم الدولة اإلسالمية وقاموا
بعملية التجنيد وذلك قبل بدء هجمات اخللية يف تركيا .ويف أزمري كانت هناك شبكة أخرى
حتت قيادة رجل يدعى ساري مراد وكان أيضاً قائد اخللية اليت قامت جبعل سافاش يلدز متطرفاً
واملسؤول عن هجومني مرتبطني بتنظيم داعش اإلرهايب يف تركيا عام .2015
إن انتشار األفراد التابعني لتنظيم القاعدة يف تركيا قبل اندالع احلرب األهلية يف سوريا
عام  ، 2011وإنشاء حركة جبهة النصرة ودخول تنظيم داعش اإلرهايب إىل سوريا من العراق ،
يؤكدان مدى تعقيد التحدي الذي تواجهه تركيا وأوروبا .إذ يستفيد تنظيم داعش اإلرهايب من
النزاعات السابقة لصقل مهاراهتم التشغيلية وتطوير تقنيات جديدة لتجنب اإلمساك هبم أو أن
يتم الكشف عنهم من قبل القوات األمنية .إن ذلك يدل على أن شبكات التنظيم اإلرهايب
الذي يعتمد عليها املقاتلني الرتك واألجانب متأصلة يف تركيا ،واليت يعود تارخيها إىل اجلهاد
األفغاين يف الثمانينيات باإلضافة إىل األحداث احلديثة كالصراع يف العراق (من  2003-حىت
اآلن) وسوريا (من  2011-حىت اآلن).
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تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهايب يف تركيا :العمليات اإلرهابية
بالنسبة للعديد من املقاتلني األتراك يف التنظيم اإلرهايب فقد ساهم حدثني مرتابطني
باختاذهم قرار مهامجة مناطق تركية ؛ إحدامها هو فشل التنظيم اإلرهايب يف االستيالء على بلدة
كوباين اليت يسيطر عليها األكراد ،واحلدث اآلخر هو اهلجوم الكردي الذي دعمته الواليات
صدى
املتحدة إلعادة السيطرة على بلدة تل أبيض .كان هلذا اهلجوم الذي حدث يف سوريا
ً
كبري داخل تركيا ،مما أدى إىل زيادة حدة التوتر بني احملافظني العلمانيني ،وحزب االحتاد
الدميقراطي  ،وهم جزء من السكان الكرد يف تركيا (وكثري من املتابعني للشؤون الرتكية ال يدركون
أنه على الرغم من الربوز العلماين حلزب العمال الكردستاين فإن األكراد هم من أكثر اجلماعات
احملافظة دينياً يف اجملتمع الرتكي).
أدت املعركة لتحرير كوباين بقيادة حزب اإلحتاد الدميقراطي إىل حتريك مشاعر األكراد يف
تركيا .وقد أثارت أيضا رد فعل من جانب االسالميني املعادين حلزب االحتاد الدميقراطي .ويف
تشرين األول عام  ،2014دعا أحد قياديي حزب الشعب الدميقراطي اليساري ،ذو األغلبية
الكردية ،أنصار احلزب لالحتجاج على سياسة تركيا جتاه الصراع يف كوباين ،إذ قامت تركيا
بنشر قوات عسكرية إضافية على احلدود ،ولكنهم مل يتدخلوا يف املعركة باسم حزب االحتاد
الدميقراطي ،ومل يسمحوا لألكراد يف تركيا بالقتال للدفاع عن املدينة.

حتول االحتجاج إىل أعمال شغب وأسفر عن مقتل أكثر من  30شخص ،وكانت الغالبية
العظمى من القتلى هم من أعضاء حزب الدعوة احلرة ،وهو حزب سياسي سلفي مرتبط حبزب
اهلل الكردي (امليليشيا اليت حاربت حزب العمال الكردستاين يف جنوب شرق تركيا خالل فرتة
التسعينيات) .ساعدت هذه االشتباكات على تطرف عضو واحد على األقل يف تنظيم الدولة
اإلسالمية اإلرهايب يف تركيا ويدعى (أورهان جوندر) ،الذي قام بتفجري عبوتني متفجرتني يف
عشية االنتخابات الرتكية بتجمع سياسي يف ديار بكر يف حزيران وأسفر اإلنفجار عن مقتل
أربعة أشخاص.
يف عام  2014سافر جوندر إىل سوريا مع اثنني من رفاقه يف التنظيم ،أحدمها يدعى شيخ
عبد الرمحن واآلخر يدعى يونس أمرة آالجوز .كان شيخ هو من هاجم مدينة سروج ،يف حني
كان يونس أمرة أحد منفذي العملية اإلنتحارية اليت استهدفت جتمعاً يف حمطة قطار أنقرة ،أما
بالنسبة للشخص اآلخر الذي قام بتفجري حمطة القطار فلم يتم التعرف عليه بعد ،وتشري التقارير
إىل أنه ليس مواطناً تركياً .واعتقلت الشرطة الرتكية ستة مواطنني سوريني مكلفني بتنفيذ هجمات
يف تركيا وذلك يف مدامهة جرت مؤخراً يف مدينة غازي عنتاب ،وكان واحداً من املعتقلني على
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األقل له صلة باملهاجم الثاين الذي اشرتك بعملية تفجري حمطة قطار أنقرة.
تشري هذه االعتقاالت أن املقاتلني السوريون واألتراك يف التنظيم اإلرهايب لديهم روابط
عملياتية ،مما يدل على أن زعيم مقره سوريا هو املسؤول عن العمليات اإلرهابية يف تركيا.
وتظهر اهلجمات فهماً عميقاً للمجتمع الرتكي ،وال سيما االنشقاقات بني القومية الكردية
واإلسالميني ،وكالمها قد حتالفوا ملصاحل سياسية مع احلزب اليساري بقيادة األتراك وحزب اليمني
بقيادة احملافظني اإلسالميني .إن هجمات التنظيم اإلرهايب يف أضنة ومرسني و ديار بكر وسروج
وحمطة قطار أنقرة تشكل مجيعها مناطق رئيسية للحركة السياسية الكردية يف تركيا ،األمر الذي
يعكس التوترات بني حزب اإلحتاد الدميقراطي و تنظيم داعش اإلرهايب داخل سوريا.
أدت هذه اهلجمات ضد األكراد يف تركيا إىل انتقام حزب العمال الكردستاين من
احلكومة الرتكية ،اليت يعتقد احلزب أهنا تدعم تنظيم داعش اإلرهايب – وبالتايل متواطئة يف هذه
اهلجمات .ويف آذار ،قام حزب العدالة والتنمية “بتجميد” حمادثات السالم مع حزب العمال
الكردستاين .يف وقت الحق يف شهر متوز ،قام رجلني هلما صلة مع حزب العمال الكردستاين
بقتل ضباط شرطة أتراك يف شانلي اورفا وذلك انتقاما هلجوم تنظيم داعش اإلرهايب على مدينة
سروج .ساعد هذا التصاعد يف أعمال العنف يف متوز بتقويض هدنة حزب العمال الكردستاين
مع احلكومة الرتكية واليت استمرت ملدة عامني  ،وتبع ذلك عدة أحداث أدت إىل استئناف
التمرد الذي يقوده حزب العمال الكردستاين – وعمليات أمنية متشددة لقمع التمرد يف جنوب
شرق تركيا ذات األغلبية الكردية .
كان لتنظيم داعش اإلرهايب يد يف إثارة تلك التوترات ،مما يدل إىل أن منفذي اهلجمات
لديهم إطالع على األوضاع احمللية يف البالد (ولكن اهلجوم االنتحاري يف مدينة ديانا رامازنوفا
يبدو أنه كان حالة خاصة) .ووفقاً لروكميين كاليماشي واليت تعمل يف صحيفة نيويورك تاميز ،إن
فرع العمليات اخلارجية للتنظيم اإلرهايب يقوم بتجنيد األجانب لشن اهلجمات يف دول العامل
الثالث ،ومينح التنظيم منفذي العمليات استقاللية كبرية فور وصوهلم إىل مناطق تنفيذ اهلجمات.
قام تنظيم داعش اإلرهايب بتعديل تكتيكاته مع مقاتلني فرنسيني وبلجيكيني على مدى فرتة من
الزمن وذلك قبل أن تعلن اخللية مسؤوليتها عن املوجة األخرية من اهلجمات يف كال البلدين،
واليت أثبتت ناجحها.
استخدم التنظيم اإلرهايب تكتيك مشابه يف تركيا ملا حصل يف فرنسا وبلجيكا ،إذ أنشأت
وحدات تتكلم اللغة الرتكية واستعانت بأئمة ومدربني عسكريني أتراك .ال توجد تقارير من جهة
مستقلة حول التدريبات العسكرية للتنظيم اإلرهايب بشكل واضح ،ولكن من املؤكد أن مقاتلي
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التنظيم اإلرهايب يأخذون االحتياطات الالزمة لتجنب الكشف اإللكرتوين .فعلى سبيل املثال
؛ قبل يومني من تنفيذ اهلجوم يف مدينة ديار بكر ،أعطي لرورهان جوندر ثالثة هواتف ذكية
تركية مدفوعة مسبقا وتعليمات حول كيفية السفر من غازي عنتاب إىل ديار بكر دون أن يتم
الكشف عنه – وهو تكتيك استخدمه التنظيم اإلرهايب يف أوروبا أيضاً .مت اعتقال جوندر قبل
تنفيذ هجوم انتخابات  7حزيران ،ولكن مت اعتقاله بسبب هتربه من اخلدمة العسكرية وليس
الشتباه بأن لديه صلة مع تنظيم داعش اإلرهايب وأطلق سراحه ومت إعتقاله مرة أخرى يف طريق
عودته لسوريا يف مدينة غازي عنتاب وذلك بعد تنفيذه للهجوم .يوحي اعتقاله األول إىل أن
السلطات الرتكية ال متلك صورة شاملة عن أعضاء التنظيم اإلرهايب احملتملني  ،وهي مشكلة
تواجهها أيضاَ أجهزة األمن الفرنسية والبلجيكية.
ومع ذلك  ،فهناك اختالفات رئيسية بني هجمات التنظيم اإلرهايب يف تركيا عن تلك اليت
حدثت يف فرنسا وبلجيكا .إذ قام املفجرون الفرنسيون والبلجيكيون بصنع متفجراهتم بأنفسهم
باستخدام مادة ( )TATPاملتفجرة  ،بينما اعتمد املفجرون األتراك على األحزمة الناسفة اليت
صنعت من مادة ( )TNTو املكون ( )Bاملتفجر ،وهو خليط متفجر من ماديت ( )TNTو
( )RDXاملتفجرة .إن هذا االختالف يف املتفجرات يعود إىل أن املقاتلني األوروبيون يف التنظيم
اإلرهايب يصعب عليهم هتريب مثل تلك املتفجرات على منت رحلة جوية متجهة إىل أوروبا.
ومع ذلك ،فإن اإلنفجارين يف مدينيت (سروج وأنقرة) قد مت باستخدام أحزمة ناسفة صنعت يف
مستودع يف مدينة غازي عنتاب ،وليس يف سوريا .ومع ذلك فإنه من غري الواضح اجلهة اليت
مت شراء املتفجرات منها ،وهذا يشري إىل أن التنظيم اإلرهايب متواجد يف تركيا بشكل قوي ،والذي
من احملتمل أن يكون قد ثبّت نفسه حول شبكات التهريب يف البالد واليت يعتمد عليها التنظيم
للمساعدة يف احلفاظ على اخلالفة اليت يدعون إليها .تشري اإلعتقاالت األخرية للسوريون الذين
يشتبه بأن لديهم عالقة مع خلية آديامان وأن هذه العالقات ال تزال مستمرة على الرغم من
ارتفاع نسبة اإلعتقاالت املرتبطة بتنظيم داعش اإلرهايب يف تركيا منذ آذار عام  2015واجلهود
الرتكية املتزامنة إلغالق احلدود.
بناء وصف كامل للتنظيم اإلرهايب :حتد صعب
إن تورط خلية آديامان يف أنشطة تنظيم داعش اإلرهايب هو أمر واضح ومباشر :إذ أن
اخللية هي املسؤولة عن اهلجمات اخلمس واهلجوم الفاشل يف ليلة رأس السنة امليالدية اجلديدة.
عملت هذه اخللية بشكل علين ملا يقارب العام يف آديامان ،وذلك قبل فرار األعضاء الرئيسيني
إىل سوريا .وقضى عدد كبري من أعضاء هذه اجملموعة وقتاً طويالً يف سوريا يف عامي 2013
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و .2014ويف إحدى احلاالت؛ قام أمحد قرقماز  ،والذي كان يعمل يف خميم لالجئني بالقرب
من احلدود ،باإلنضمام إىل تنظيم داعش اإلرهايب ،وقبل أن يتم جتنيده وحضوره للدورات الدينية
املتطرفة قام أمحد والذي أصبح الزعيم الروحي يف خلية آديامان  ،بتعليم نفسه الدين املتطرف
يف منزله  .من الواضح أن احلرب يف سوريا قد سامهت يف عملية التطرف .إذ قام مجيع أعضاء
تدرس من قبل متطرفني .يف آدييامان،
تنظيم داعش اإلرهايب حبضور دورات دينية واليت كانت َ
كان أمحد قرقماز يعمل على جتنيد مقاتلني جدد وكمرشد روحي هلم .ويف قونية ،عمل مصطفى
جينيس بنفس الطريقة.
على غرار جينيس وقرقماز ،قام ساري مراد بإدارة جمتمع ديين غري رمسي حيث قام بتجنيد
مقاتلني لصاحل التنظيم اإلرهايب ،و بعد أربعة أشهر من التدريب الديين ،أرسل مراد اجملندين إىل
سوريا لالنضمام لتنظيم داعش اإلرهايب ،حيث تلقوا تدريب ديين وعسكري أكرب بالقرب من
سد الطبقة والذي يقع على احلدود اخلارجية ملدينة الرقة .كانت مجاعة مراد معروفةً لدى عناصر
من اجلماعة السلفية يف تركيا .اعتقلت الشرطة الرتكية مراد ورفاقه املعروفني مؤخراً ،وذلك بعد أن
قامت وحدات محاية الشعب ( )YPGبنشر تسجيل فيديو الستجواب يلدز على االنرتنت.
إن القواسم املشرتكة يف جهود التجنيد عرب عدة مدن تركية خمتلفة تشري إىل أن على السلطات
الرتكية التحرك بسرعة أكرب العتقال مسؤويل التجنيد واملرشدين الروحيني ،أو أن يتحملوا خطر
تعرض أعداد كبرية أليدولوجية تنظيم داعش اإلرهايب .
ومع ذلك ،ال يبدو أنه من املمكن تكوين نظرة عامة للمجندين أو املقاتلني ،مما جيعل
العملية اليت ذكرت سابقاً أمراً أكثر صعوبة .فإن أعضاء تنظيم داعش اإلرهايب هم أتراك وكرد
وسنة ويأتون من عائالت متعلمة جدا أوسيئة .إذ كان أحد أعضاء التنظيم طالب دكتوراه يف
ُ
الفيزياء الفلكية ،وعضو آخر كان مدمن خمدرات ،وهو اآلن يعمل يف موقف للسيارات يف أنقرة
بعد أن أمضى فرتتني خمتلفتني مع تنظيم داعش اإلرهايب يف سوريا ملساعدته يف التوقف عن
إدمانه .ويظهر أن مقاتلي التنظيم اإلرهايب أصغر سناً من أنصار تنظيم القاعدة األتراك ،ولكن
هذا أيضا ليس أمر ثابتاً :فإن املقاتل الذي قبض عليه بعملية تفجري يف ليلة رأس السنة امليالدية
،عدنان يلدرم يبلغ  40عاماً  ،بينما يبلغ عمر شريكه موسى قانوز  28عاماً.

هذا يدل إىل أن دعوة التنظيم اإلرهايب مستمر عرب األجيال وعرب الطوائف وال تقتصر
على منطقة واحدة داخل تركيا .ومع ذلك ،فإن األشخاص الرئيسيني املسؤولني عن التجنيد
لصاحل تنظيم داعش اإلرهايب واملقاتلني املنضمني يف التنظيم اإلرهايب أو جبهة النصرة ،هلم
عالقات مع اجلهاد األفغاين .وإذا أُخذت تلك املعلومات معاً فإن ذلك يشري إىل أن العمود
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الفقري لشبكات تنظيم داعش اإلرهايب له تاريخ سابق قبل احلرب على سوريا  ،وتشري البيانات
وسع صفوف اجملندين احملتملني .كان شيخ عبد الرمحن آالجوز
أيضاً إىل أن الصراع احلايل قد ّ
يبلغ  20عاماً عندما فجر حزامه الناسف ،يف حني أن زعيم اخللية  ،مصطفى دوكماجى
كان من مواليد عام  .1985يف بداية النزاع السوري ،كان آالجوز يبلغ  15عاماً فقط ،
ومصطفى دوكماجى كان يبلغ  26عاماً  .فالنتينا سالبوديايونك وهي مواطنة أملانية من أصول
كازاخستانية تزوجت مقاتال تركياً من التنظيم اإلرهايب يف مراسم دينية يف سوريا ،وكانت تبلغ
من العمر  16عاماً فقط عندما بدأ الصراع يف سوريا.
هذه الفئة العمرية قد تكون أكثر عرضة لدعاية تنظيم داعش اإلرهايب الذين استفادوا من
سهولة السفر من وإىل سوريا عرب تركيا بني عامي  2011و ،2015والذين اجنذبوا إىل العناصر
املتطرفة داخل تركيا .تواجه تركيا وأوروبا مشكلة مشرتكة :وهي اآلثار املرتتبة على املدى الطويل
من التطرف الذي تعرض له مواطنيهم الذين قاتلوا يف سوريا أو املواطنني الذين دعموا الطموحات
الدينية لتنظيم داعش اإلرهايب.

يف األول من شهر نيسان ذكرت وسائل اإلعالم الرتكية أن السلطات تبحث عن مخسة
انتحاريني حمتملني ؛ أبو أمين املغريب (أمريكي من أصول مغربية) ،وراشد العبد اهلل اجلعجان(يقال
أن له صلة مع نبيل فضلي مفجر السلطان أمحد)  ،وعيسى توبوليف (وهو أذربيجاين لديه جواز
سفر روسي) ،وفرقان أوركميز وحسن حسني أوغور (كالمها مواطنني تركيني)  .قتل شقيق فرقان
(حممد أوركميز) وهو يقاتل مع التنظيم اإلرهايب يف متوز عام  .2015يبدو أن املشتبه هبم األتراك
مقيمني يف سوريا  ،أما األجانب فتشري البيانات إىل أهنم قد دخلوا إىل تركيا من اخلارج .إن
هذه اجملموعة من األفراد تضفي املزيد من املصداقية لفكرة أن هناك شبكة تابعة لتنظيم داعش
اإلرهايب يف سوريا تقوم بتوجيه اهلجمات يف تركيا .يبدو أن هذه الشبكة تضم جنسيات متعددة
ولكنها تعتمد على األتراك يف تنفيذ اسرتاتيجيتها .ومع ذلك ،فإن هذا ال ميكن أن يتم التأكد
منه – وتبقى فرضية جيب ان يتم إثباهتا.
ال تشري احلالة الرتكية إىل وجود منط حمدد من التطرف ،بل إن أعضاء تنظيم داعش
اإلرهايب لديهم خلفيات متنوعة .ويبدو أن أعضاء التنظيم اإلرهايب األتراك هلم عالقات مع
عدد من األجانب ،ويبدو أن الكثري منهم قد سافر عرب تركيا يف مرحلة ما قبل عام .2015
إن هذه اخللية يف سوريا تتبع اسرتاتيجية جمموعات تنظيم القاعدة السابق ،وترتبط مع اجلهات
اجلهادية العاملية الساخنة األخرى .هذه املشكلة ليست جديدة بالنسبة لرتكيا ،لكن احلملة ضد
هذه الشبكات مل تبدأ إال يف أواخر عام  2014وأوائل عام  .2015لذلك وعلى املدى الطويل
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فإن كل من أوروبا وتركيا عليهما أن يواجها معا جمموعة مشرتكة من التحديات املرتبطة بتنظيم
داعش اإلرهايب ،سواء كان ذلك بالتعاون اإلستخبارايت أو بفرض تشريعات داخلية .لدى تركيا
قدرة ملعاجلة القضية الثانية وذلك بفرض تشريعات داخل البالد يف الوقت الذي تواصل جهودها
يف منع املقاتلني األجانب من استخدام أراضيها للعبور إىل سوريا .ومع ذلك ،فعند هزمية تنظيم
داعش اإلرهايب ستزال قضية التطرف تشكل هتديداً لرتكيا يف ظل انعدام وجود سياسة ميّسرة
حلل هذه املشكلة.
املصدر:
http://warontherocks.com/2016/04/the-islamic-state-in-turkey-adeep-dive-into-a-dark-place/
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للقيام بإستهداف إيران ،السعودية تمزج السياسة النفطية
بالسياسة
خافيير بالس  ،وائل المهدي *

2016/4/19

بعد االستيالء على الدفاع والتخطيط االقتصادي ،قام ويل ويل العهد السعودي األمري
حممد بن سلمان بفرض سلطته على السياسة النفطية.
من خالل القيام بذلك ،قام ابن امللك سلمان البالغ من العمر  30عاماً بتغيري النهج الذي
اعتمدته السعودية لعقود طويلة من فصل التجارة من االعتبارات السياسية ،فأثناء عطلة هناية
األسبوع ،ألغى املسؤولون السعوديون االتفاق بني منتجي النفط الرئيسيني يف الدوحة لتجميد
اإلنتاج بسبب رفض إيران املشاركة ،وهذا عالمة على أن التنافس اإلقليمي اصاب السوق
النفطي ايضاً .وقال ياسر اجلندي ،احمللل النفطي يف ميديل لالستشارات العاملية ،ومستشار
ينصح صناديق التحوط الكبرية ” كل شيء يف الدوحة كان سياسياً”.

التغيري يعين أن كل شخص سيكون عرضة ألسعار الطاقة ،من شركات النفط الكربى مثل
اكسون موبيل ،للتجار مثل جمموعة فيتول يف يب ،وسيكون على هؤالء اإلصغاء إىل السياسة
املبهمة للشرق األوسط وآل سعود ،مع توجه اململكة العربية السعودية وإيران اىل واحدة من أسوأ
األزمات الدبلوماسية بينهما منذ قيام الثورة االسالمية يف عام  1979اليت اوصلت الثيوقراطيني
الشيعية اىل احلكم يف طهران ،واخذ كال البلدين لطريف نقيض يف احلروب األهلية يف سوريا
واليمن ،جيب على سوق النفط ان يستعد لركوب موجة كبرية وخطرية .وقال جيسون بوردوف،
مدير مركز سياسة الطاقة العاملية يف جامعة كولومبيا يف نيويورك ومسؤول النفط السابق يف البيت
األبيض “إن حقيقة قيام اململكة العربية السعودية بعرقلة االتفاق يؤشر على مدى تأثر سياستها
النفطية بالصراع اجليوسياسي املستمر مع إيران”.
الذرائع
كان علي النعيمي ،وزير النفط السعودي ،الرباغمايت الذي فصل السياسة النفطية عن
السياسة اخلارجية على مدى العقدين املاضيني ،مصراً على أن اعتبارات التسعري مثل العرض
والطلب واملخزونات كانت هي احملرك الرئيسي لقراراته ،ومت بناء اسرتاتيجية التكنوقراطية على
* خافيير بالس ،كبير مراسلي الطاقة في وكالة انباء بلومبرج -.وائل المهدي ،صحفي نفطي ومؤلف كتاب أوبك في عالم النفط الصخري.
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جتربة احلظر النفطي عام  1973اليت قادت اىل نتائج عكسية إىل حد كبري كما أهنا أدت إىل
ضعف الطلب .بينما أبقى ال سعود السيطرة على السياسة النفطية دائماً ،كان وزراء النفط
من خارج العائلة املالكة من الشيخ مياين يف الثمانينيات للنعيمي خالل العقدين املاضيني ،وهذا
متعها مبساحة كبرية للمناورة.
تعاون النعيمي ورجله الثاين األمري عبد العزيز بن سلمان ،االخ غري الشقيق لويل ويل
العهد ،مع ايران يف املاضي على خفض االنتاج لدعم االسعار ،وكانت السياسة النفطية واحة
مستقرة بعيدة عن السياسة املتشنجة يف الشرق األوسط.
قاد هذا النهج اىل حمادثات بني روسيا واململكة العربية السعودية وفنزويال وقطر للموافقة
على جتميد إنتاج النفط يف األسابيع األخرية ،ويف وقت متأخر من يوم السبت ،أعد مسؤولون
من الدول األربعة مشروع قرار واملتوقع أن خيتم عليه يف وقت الحق من قبل وزراء النفط يف
الدوحة ،وقد شهدت الصفقة أول تعاون بني منظمة البلدان املصدرة للبرتول وروسيا منذ 15
عاماً ،وفتح هذا الباب أمام هناية التخمة اليت دفعت أسعار النفط اىل االهنيار من $ 100
للربميل اىل ما يصل اىل  $ 26للربميل.

مل تسر األمور وفقاً للخطة املوضوعة ،فبدالً من ذلك ،أصر السعوديون صباح األحد
على إدراج إيران يف أي اتفاق .وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد اهنيار احملادثات
يف الدوحة “قامت بعض بلدان اوبك بتغيري مواقفها قبل بدء االجتماع يف الصباح” .وقال وزير
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النفط الفنزويلي إيولوخيو ديلبينو أن ممثلي السعودية يف جلسة األمس مل يكن لديهم صالحية
التفاوض وان القمة وترت العالقات داخل أوبك .وصرح للصحفيني خالل زيارة ملوسكو “اننا
ذاهبون يف حماولة استعادة الثقة”.
يف الواقع ،كان االنعطاف واضحاً قبل أسابيع من االجتماع ،فقد صرح األمري حممد بن
سلمان ،املعروف يف الدوائر الدبلوماسية باسم “ميجا” وقوة صاعدة يف السياسة االقتصادية يف
اململكة ،يف مقابلتني مع وكالة انباء بلومربج أن مشاركة إيران ضرورية ألي اتفاق.
كلمة أخرية
لقد اخذ سوق النفط كالم االمري كتحذير خطايب لالستهالك احمللي بدالً من كونه هتديداً
جدياً حملادثات الدوحة ،منذ أن بدأت الدول األربع يف عملية جتميد اإلخراج ،ارتفعت أسعار
النفط ألكثر من  35يف املئة .قال مايكل ويتنر ،حملل النفط لدى (سوسيتيه جنرال سا) يف
نيويورك واملسؤول السابق يف وكالة االستخبارات املركزية” :لقد تعلمنا شيء واحد يف أسواق
النفط فيما يتعلق بالسعوديني ،علينا اآلن االستماع إىل حممد بن سلمان” واضاف “لقد
كان واضحاً ان الكلمة النهائية للسياسة السعودية يف هذه املفاوضات كانت له ،وليس لعلي
النعيمي”.
سيطر األمري حممد على السلطة منذ صعود والده على العرش يف العام املاضي ،وأصبح
وزيرا للدفاع وبعد وقت قصري أطلق محلة عسكرية يف اليمن ،كما ويرتأس أعلى هيئة للتخطيط
االقتصادي واجمللس الذي لديه سلطة على شركة النفط العمالقة اململوكة للدولة يف اململكة.
احلصة السوقية
على الرغم من أن مسؤولو النفط ومراقبو أوبك جيمعون تقريباً على تسييس السياسة
النفطية السعودية ،إال ان هناك احتمالية وجود أسباب أخرى وراء موقف األمري حممد جتاه
إيران .اوالً ،هو محاية حصة سوق النفط يف اململكة العربية السعودية ،اليت ميكن أن تتآكل اذا
جمُ د االنتاج الن ايران زادت الصادرات بعد إزالة العقوبات يف يناير كانون الثاين ،واآلخر هو
جتنب زيادة حادة يف أسعار النفط ،وهذا ميكن ان يرمي طوق النجاة للموردين املتنافسني يف
الواليات املتحدة وأيضاً إبطاء جدول أعمال اململكة يف اإلصالحات الداخلية .وصرح األمري
حممد لبلومربج االسبوع املاضي“ :اننا ال هنتم بأسعار النفط سواء كانت  $ 30أو  ،$ 70ألهنا
نفس الشيء بالنسبة لنا ،ولدينا براجمنا اخلاصة اليت ال حتتاج إىل ارتفاع أسعار النفط”.
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الشرطي السيء
السؤال الذي يبقى دون إجابة هو :ملاذا تفاوض مسؤولو النفط السعوديون ألسابيع على
مشروع اتفاق الدوحة ،وأعطوا االنطباع بأن الصفقة كانت ممكنه حىت من دون إيران؟
هناك سيناريو واحد هو أن الرياض حاولت استخدام اجتماع الدوحة إلجبار روسيا،
حليفة ايران ،لالختيار بني ارتفاع أسعار النفط او دعم طهران ،ويف هذه الرسالة لعب النعيمي
دور الشرطي الصاحل واألمري حممد دور الشرطي الفاسد ،وهناك نظرية أخرى هي أن األمري حممد
قد تدخل يف اللحظة األخرية ،مما اضطر فريقه بقيادة النعيمي إىل تغيري موقفة مع نفس اهلدف،
إيذاء إيران .قال أمريتا سني ،كبري حمللي النفط يف اجلوانب احملدودة للطاقة ،ومستشار يف لندن
“يف هناية املطاف ،أصبحت السياسة النفطية السعودية مسيسة للغاية”.

املصدر:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-18/aiming-atiran-saudi-arabia-mixes-oil-policy-with-politics
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فشل رهان شركات النفط على إقليم كردستان
سيلينا ويليامز*

2016/4/30

تعاين شركات النفط اليت تراكمت يف كردستان العراق بعد االطاحة بصدام حسني من
املتاعب ،مهددة وعود أن املنطقة مصدر لنفط سهل احلفر وهبذا يتهدد ارتفاع انتاج العراق ايضاً.
تنقب شركة شيفرون واكسون موبيل عن النفط يف كردستان منذ عام  ،2012ولكن حىت
اآلن مل تطور أي شيء ،وقد تعثر اثنني من املنتجني الرائدين يف املنطقة ،اذ صرحت جينيل
للطاقة  PLCيف شهر شباط بأن أكرب حقل نفطي حيتوي على نصف النفط الذي قدر انه
حيتويه ،يف حني صرحت جلف كيستون برتوليوم احملدودة بأهنا تنفد من املال لتسديد ديوهنا
بسبب اخنفاض أسعار النفط وعدم وجود دفعات منتظمة من حكومة إقليم كردستان للنفط
الذي تضخه الشركة ،وقد رفضت وزارة املوارد الطبيعية يف حكومة االقليم التعليق.
إن أي تباطؤ يف إنتاج النفط داخل كردستان ميكن أن يؤثر على أسواق الطاقة بسبب
جناح عمليات احلفر السابقة اليت ساعدت على زيادة انتاج العراق مبا يقرب من  % 20يف عام
 2015حىت وصل اىل  3.990.000برميل يوميا ،حوايل  % 4من الناتج العاملي ،وقد ساهم
هذا اإلنتاج املتزايد بإغراق األسواق العاملية ،وأدى ايضاً اىل اخنفاض األسعار إىل  $ 27للربميل
يف شهر كانون الثاين ،وهو أدىن مستوى له منذ  12عاما .وكان يعتقد بأن كردستان ،وهي
منطقة حبجم سويسرا تقريباً ،حتتوي كمية نفط مقاربة لتلك اليت يف حبر الشمال ،لقد كان هذا
نقطة جذب لالستثمار الغريب يف العقود املاضية ،وهذا نادر يف الشرق األوسط ،اذ يتم إما
حظر معظم شركات النفط العاملية من التنقيب والضخ عن النفط أو جيربون على العمل مبوجب
عقود خبيلة.
وتقدر حكومة اقليم كردستان بأن لديها  45مليار برميل على االقل من النفط الذي
ميكن استكشافه ،وقد أشار صناع الطاقة لوقت طويل هلذه املوارد باسم “النفط السهل” بسبب
االرضية السهلة القابلة لضخ النفط باألساليب التقليدية ،مثلها مثل احلقول يف اململكة العربية
السعودية والكويت ،اذ ميكن إنتاج النفط بتكلفة اقل من  $ 2للربميل.

* سيلينا ويليامز ،مراسلة الطاقة في صحيفة وول ستريت جورنال
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وهذا أرخص بكثري من التطورات األخرية األكثر منوذجية للنفط والغاز ،وكثري منها عميق
ويقع حتت سطح البحر أو انه جزء ال يتجزأ من الصخر الزييت الذي يتطلب بنية حتتية وتقنيات
مكلفة للحفر .ولكن الشركات بدأت بالتساؤل حول تقديرات النفط يف كردستان وجيولوجيا
االرض ،ومل يروق هلم ما اكتشفوه.
قال مسؤول نفطي الذي تعمل شركته يف املنطقة“ :نفط كردستان ليس سهال”،
ويتطلب معظم النفط الكثري من التقنيات اإلضافية ،مثل احلفر األفقي ،وهذا اكثر مما كان
يعتقد سابقاً ،وحتول الكثري من هذا النفط إىل أن يكون نوعا من النفط اخلام الثقيل الصعب
وصرحت جيسيكا بروير ،من وود ماكينزي
الضخ والصقل وذو قيمة يف األسواق الدولية.
الستشارات الطاقة ،بأن النفط اخلام ميكن أن حيتوي على مواد سامة وقابلة لالشتعال كغاز
كربيتيد اهليدروجني الذي يتطلب استثمارات إضافية لفصله عن النفط ،وتابعت “من الواضح
ان هناك كميات كبرية من النفط يف هذا املكان ،واملهم هو مدى االستفادة االقتصادية”.
يف حني ارتفع إنتاج النفط يف كردستان إىل حوايل  430.000برميل يوميا يف عام 2015

من ال شيء تقريبا قبل عقد من الزمن ،إال أنه ال يزال أقل بكثري من خطط احلكومة الكردية
واملتمثلة بضخ مليون برميل يوميا حبلول الوقت احلاضر .لقد أصبحت كردستان نقطة جذب
لالستثمارات الغربية بعد عام  ،2006عندما كشفت احلكومة اإلقليمية عن شروط مغرية
لشركات النفط العاملية اليت مل تكن معروضة يف جنوب العراق .لقد مت جتاهل املنطقة إىل حد
كبري حتت حكم صدام حسني ،ولكن يف عام  ،2011وأشاد رئيس  BP PLCالسابق توين
هايوارد بكردستان باعتبارها واحدة من املناطق االخرية يف هذه الصناعة.

وقد هندس السيد هيوارد صفقة بقيمة  2.1مليار دوالر يف ذلك العام لتكون جينيل،
أكرب منتج نفط أجنيب يف كردستان ،وقال أن اآلفق يف املنطقة “مل يكن أكثر إشراقا أبدا” ،وتبع
ذلك انضمام الشركات العمالقة مثل اكسون وشيفرون وشركة توتال الفرنسية جنباً إىل جنب
مع غريها من شركات النفط.
تنتج شركة جينيل من حقل طق طق  80.000الف برميل يوميا ،نصف ناتج الذروة يف
العام املاضي ،وحبلول عام  ،2018من املتوقع أن ينخفض االنتاج اىل ما يصل اىل 50.000
برميل يوميا .وقال السيد هيوارد ان اخنفاض انتاج حقل طق طق “انتكاسة كربى” ،لكنه أشار
إىل ان الشركة ال تزال لديها احد أدىن اصول تكاليف اإلنتاج يف العامل .ومن املقرر أن تعقد
جينيل اجتماعها العام السنوي يوم االربعاء ،ورفضت الشركة االدالء مبزيد من التفاصيل .وجاء
اعالن جينيل مع تدفق األخبار السيئة حلقول شركات النفط األخرى هناك.
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يف يناير كانون الثاين عام  ،2015صرحت الشركة الربيطانية افران  PLCبعدم وجود
احتياطات يف حقل بردا راش ،ويف شهر أذار ،سحبت الشركة االيرلندية برتوسلتيك الدولية
وشركة هيس كورب االمريكية رخصة ديناترا ،مستشهدين بنتائج خميبة لآلمال ،يف تشرين الثاين،
ختلت شيفرون عن موقع رويف من دون تفسري بعد اجراء عمليات حفر استكشافية للبئر.
وصرحت اكسون بأهنا ستسمر بعمليات االستكشاف والتنقيب اللتزاماهتا التعاقدية ،ورفض
افرين وبرتوسلتيك وهيس التعليق.
كان املنتجني يف كردستان يف ورطة بالفعل قبل ظهور املشاكل اجليولوجية ،ففي عام
 ،2014تقدم مسلحي الدولة اإلسالمية حنو حدود كردستان وكانوا على مقربة بضع ساعات
من بعض حقول النفط ،وقد حقق قتال األكراد املكلف ضد الدولة اإلسالمية بعض االنتصارات
اهلامة يف األشهر األخرية ،مع بقاء اجملموعة املسلحة يف موقف دفاعي بعد الضربات اجلوية
املكثفة من قبل قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة ،ولكن التهديد ال يزال باقياً .وقد توقفت
صادرات النفط الكردية مؤقتا يف شباط املاضي عقب هجوم على خط األنابيب الذي مير برتكيا.
وقد تنازعت حكومة اإلقليم والسلطات يف بغداد حول عائدات النفط ،مما دفع احلكومة
املركزية حلجب التمويل عن األكراد ،وذلك أدى اىل ان تقع حكومة اإلقليم يف مأزق إذ عليها
ان تدفع مليار دوالر لشركات النفط العاملية ،وتعاين حكومة إقليم كردستان االن وذلك الهنا
بعيدة بكل البعد عن تطهري ديوهنا ،ولكنها بدأت يف دفع بعض منه.
قال جون فريير ،الرئيس التنفيذي جللف كيستون ” :هناك حتديات جيوسياسية يف
االقليم ،ولكنها ليست للجميع” .تدهورت اوضاع جولف كيستون بسبب الديون اليت تكبدهتا
عندما كانت أسعار النفط مرتفعة ،وتعتمد على مدفوعات احلكومة الكردية لتسديد محلة
السندات يف الشركة ،وستواجه الشركة وقتاً عصيباً العام املقبل حيث من املقرر ان تدفع 575
مليون دوالر ،وتتطلع ايضا إىل إعادة هيكلة ديوهنا .ومع ذلك ،قال السيد فريير بأن حقول
شيكان حتتوي على نفط ميكن ان يبقي على اإلنتاج ملدة  40سنة على األقل.
املصدر:
http://www.wsj.com/articles/oil-companies-bet-onkurdistan-turns-sour-1461708524?mod=e2tw&cb=logg
ed0.6321830346714705
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تقرير مؤشر التوجه العالمي نحو مراكز
الفكر والرأي لعام 2015

مؤسسات الفكر والرأي وبرامج منظمات المجتمع المدني
«المساعدة في سد الفجوة ما بين المعرفة والسياسة»
قسم الترجمة والتحرير

2016/ 4/ 10

ان مهمة مؤسسات الفكر وال���رأي ومنظمات اجملتمع امل��دين تتمثل يف زي���ادة ح�ض�ور وق��درات
وأداء مراكز االحباث على املستوى الوطين واالقليمي والعاملي حبيث ميكنهم تقدمي أفضل خدمة لصناع
السياسات العامة وخدمة عامة الناس.
يجُ��ري برنامج مؤسسات الفكر وال���رأي ومنظمات اجملتمع امل��دين حبثاً يتناول العالقة بني مراكز
االحباث وبني اجملال السياسي ومبادئ السياسة العامة ،ويقوم الربنامج باصدار مؤشر سنوي للتوجه العاملي
حنو مؤسسات الفكر وال��رأي ،ويقوم بوضع امل��وارد لبناء القدرات وال�برام��ج ،ويدير ويدعم شبكة عاملية
تقرتب من  7000مركز حبثي ،ويقوم بتدريب الباحثني واملديرين التنفيذيني من اصحاب ال��رأي والفكر
املستقبليني ،ويف أغلب االحيان تتم االشارة اىل برنامج مؤسسات الفكر والرأي ومنظمات اجملتمع املدين
بـ “مراكز االحباث التابعة ملراكز االحباث”.
مقدمة
يشري امل��ؤش��ر العاملي للتوجه حن��و مؤسسات الفكر وال���رأي ل��ع��ام  2015اىل السنة التاسعة من
اجلهود املتواصلة لربنامج مؤسسات الفكر وال��رأي ومنظمات اجملتمع املدين يف جامعة بنسلفانيا لالقرار
باالسهامات املهمة والتوجهات العاملية الناشئة يف مجيع احن��اء العامل .كانت مبادرتنا االوىل يف اصدار
تصنيف ملؤسسات الفكر وال��رأي يف العامل يف عام  2006استجابة لسلسلة من طلبات اجلهات املاحنة
واملسؤولني احلكوميني والصحفيني والباحثني املختصني يف اجياد تصنيفات اقليمية ودولية ملؤسسات الفكر
والرأي البارزة يف العامل ،منذ بداية االمر كانت غايتنا املتواصلة لتقرير املؤشر العاملي للتوجه حنو مؤسسات
الفكر والرأي هي احلصول على فهم للدور الذي تلعبه مؤسسات الفكر والرأي يف احلكومات ومنظمات
اجملتمع املدين ،ومن خالل استخدام هذه املعرفة ،نأمل ان نقدم العون يف تطوير قدرات واداء مؤسسات
الفكر والرأي يف العامل.
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منذ عام  2006اجريت عمليات تنقية وتبسيط على طريقة التصنيف ،وقد ازداد على حنو ثابت
عدد ونطاق املؤسسات واالفراد املنضوية يف التصنيف ،تعتمد الطريقة واالجراءات كما هو احلال يف سابق
السنوات على تعريف مشرتك يف البحث يف السياسة العامة وحتليلها واشرتاك املنظمات ،وعلى جمموعة
مفصلة من معايري االختيار ،وعلى ترشيحات اختيار مفتوحة وشفافة على حنو متزايد ،كجزء من عملية
الرتشيح ،اجريت اتصاالت مبؤسسات الفكر والرأي كافة الـ  6846املدرجة على فهرس قاعدة البيانات
اخلاصة مبؤسسات الفكر والرأي العاملية يف برنامج مؤسسات الرأي والفكر ومنظمات اجملتمع املدين ،وقد
ُشجعت على االشرتاك ،اضافة اىل اكثر من  4750من الصحفيني وصناع السياسة العامة واجلهات املاحنة
العامة واخلاصة ومتخصصني يف خمتلف اجملاالت الفنية واإلقليمية .استقصيت أراء هذه اجملموعة من النظراء
املتميزة يف البحث يف السياسة العامة لعام .2015
واخلرباء إلجراء كل من الرتشيح والتصنيف للمراكز ّ

لغرض تنقية قوائم التصنيف الصادرة والتأكد من صحتها ،قام برنامج مؤسسات الفكر والرأي
ومنظمات اجملتمع املدين بتجميع جلان من اخلرباء ،مؤلفة من مئات االعضاء الذين لديهم خلفية واسعه يف
ختصصات خمتلفه ،باالضافة اىل ان وسائل االعالم اجلديدة – املوقع االلكرتوين وحضور وسائل التواصل
االجتماعي – ساعدتنا على التواصل وعلى نشر املعلومات حول معايري املؤشرات هلذا العام جلمهور
اوس��ع (ال��رج��اء انظر اىل «املنهجية والتوقيتات الزمنية» جملموعة كاملة من معايري الرتشيح والتصنيف،
واىل «املالحق» لشرح مفصل لعملية التصنيف) ،ونظراً لشدة نطاق عمليات الرتشيح واالختيار  ،فان
صورت على اهنا دليل العضو املطلع على السوق العاملية لالفكار.
التصنيفات الناجتة مبوجب ذلك قد ُ
مالحظة اخرية يف هذا اإلطار ،نود تذكريكم ان مجيع البيانات والبحوث والتحاليل هلذا املشروع
كما هو احلال يف السنني السابقة اُجري من دون االستفادة من حبث ميداين ،او من ميزانية او من كادر
معني .حنن واثقون ان عملية الرتشيح واالختيار من خالل النظراء وكذلك عمل جلان اخل�براء الدوليني
قد مكنتنا من اإلتيان باكثر القوائم رمسية ومصداقية من مؤسسات الفكر والرأي ذات االداء العايل يف
العامل ،وماتزال اجلهود مستمرة لتبسيط وصقل االج��راءات ،ونسعى على حنو مستمر الجياد سبل نعزز
هبا االجراءات ونرحب مبقرتحاتكم وتعليقاتكم ،وحنثكم ايضاً على تزويدنا بامساء ومعلومات اتصال عن
اعضاء جلان خرباء حمتملني جملاالت متخصصة فنياً تندرج حتت إطار املؤشر.
نشكر لكم دعمكم املتواصل لربنامج مؤسسات الفكر والرأي ومنظمات اجملتمع املدين وللمؤشر
السنوي العاملي لالنتقال حنو مؤسسات الفكر والرأي ،ونأمل ان جهودنا يف تسليط الضوء على االسهامات
املهمة والتوجهات العاملية الناشئة ملؤسسات الفكر وال��رأي يف احناء العامل ،ستعزز نقاشات متتاز بنفاذ
البصرية ومناظرات تتناول االدوار احلالية واملستقبلية هلذه املؤسسات احليوية.
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ماهي مؤسسات الفكر والرأي؟
ان مؤسسات الفكر والرأي هي منظمات تقوم باجراء حتليل ومشاركة يف البحث يف السياسة العامة
اليت تؤدي اىل ظهور حبوث وحتاليل ونصائح توجهها السياسة العامة تتعلق بقضايا دولية حملية ،وهبذا يتم
متكني صانعي السياسات العامة وعامة الناس من اختاذ قرارات مستنرية حول السياسة العامة ،قد تنتمي
مؤسسات الفكر والرأي اىل مؤسسات اخرى ،وقد تكون مستقلة ومنظمة بشكل هيئات دائمية ،وليس
هيئات الغراض خاصة .تعمل يف غالب االحيان هذه املؤسسات عمل اجلسر الرابط ما بني اجملتمعات
االكادميية ورامسي السياسة العامة ،وبني الدول واملنظمات املدنية اليت تقدم خدمة للصاحل العام باعتبارها
اصوات مستقلة ترتجم البحوث التطبيقية واالساسية اىل لغة مفهومة وموثوقة ومتاحة لصناع السياسات
العامة وعامة الناس (مؤسسات الفكر والرأي واملشورة يف جمال السياسات يف الواليات املتحدة ،راوتلج
 2007و يف السلطة اخلامسة :دور مؤسسات الفكر والرأي يف السياسة الداخلية واخلارجية يف صحافة
جامعة بنسلفانيا االمريكية القادمة)
يف حماولة لسد الفجوة يف املشاكل املفاهيمية وخلق منط يضع يف االعتبار الفروقات املقارنة يف
االنظمة السياسية ومنظمات اجملتمع املدين ،قمنا بوضع عدد من الفئات ملؤسسات الفكر والرأي هذه،
املضيفة – هنالك يف حقيقة االمر
وقد تقوم مؤسسات الفكر والرأي بتأدية ادوار عديدة يف جمتمعاهتا ّ
تباين واسع ما بني مؤسسات الفكر والرأي يف طبيعة العمل الذي تقوم به واملدى الذي تصل اليه ،فعلى
امتداد السنوات الـ 87املاضية ،نشأت بضعة اشكال تنظيمية مميزة خمتلفة من مؤسسات الفكر والرأي
ميّزت نفسها من حيث اساليب عملها وامناط التوظيف فيها وطموحاهتا يف معايري اكادميية من حيث
موضوعية البحث وامتامه .ينبغي مالحظة ان ح��االت التنميط املتغرية يف مؤسسات الفكر وال��رأي قد
عرضت من خرباء حتليل آخرين .1ضمن السياق العاملي  ،متيل معظم مؤسسات الفكر والرأي الن تضع
نفسها ضمن الفئات الواسعة املنصوص يف ادناه:
الشكل رقم  :1فئات انتماءات مؤسسات الفكر و الرأي
الفئة

التعريف

قائمة بذاهتا و مستقلة اس����������تقاللية ملحوظة عن اي جمموعة ذات مصاحل او جهة ماحنة وقائمة بذاهتا
من حيث عملياهتا ومتويلها من احلكومة
 .1يميز نمط آخر بين ثالثة انماط من مؤسسات الفكر والرأي « :جامعات من دون طلبة» ،الباحثين المتعاقدين ومؤسسات
الدعم والمناصرة .ويفر (.)1989
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شبه مستقلة

قائمة بذاهتا عن احلكومة ،لكن تس����������يطر عليها جمموعة ذات مصاحل او جهة
ماحنة او وكالة تعاقد توفر معظم التمويل وهلا تأثري واضح على عمليات مؤسسة
الفكر والرأي

منتمية اىل احلكومة

جزء من اهليكلية الرمسية للحكومة

شبه حكومية

يكون متويلها حصراً من املنح احلكومية لكنها ليست جزءاً من اهليكلية الرمسية
للحكومة

منتمي����������ة اىل اح����������دى مركز حبوث السياسة العامة يف احدى اجلامعات
اجلامعات
منتمي����������ة اىل ح����������زب ذات انتماء رمسي الحد االحزاب السياسية
سياسي
شركة ( رحبية)

منظمة حبثية رحبية يف السياسة العامة منتمية اىل شبكة او اهنا تعمل جملرد الربح فقط

امريكا الشمالية واوربا
	•هنالك  1931مؤسسة فكر ورأي يف امريكا الشمالية (املكسيك وكندا والواليات املتحدة) من بينها
 1835مؤسسة يف الواليات املتحدة.
	•توجد  1770من مؤسسات الفكر والرأي يف اوروبا.
	•ما يقرب من  ٪ 55من مجيع مؤسسات الفكر والرأي تقع يف امريكا الشمالية وأوروبا.
	•مت انشاء  ٪ 90.5من مؤسسات الفكر والرأي منذ عام .1951
	•اصبح عدد من مؤسسات الفكر والرأي يف الواليات املتحدة اكثر من الضعف منذ عام

1980

	•انشأت  ٪ 31من مؤسسات الفكر والرأي ما بني  1981و .1990
	•هناية االمج��اع ما بعد احلرب العاملية الثانية والتحدي لرفاهية الدولة اسهم يف منو مؤسسات الفكر
والرأي يف اليسار واليمني من الطيف السياسي.
	•معظم مؤسسات الفكر والرأي اليت ظهرت للوجود يف الواليات املتحدة منذ عام  1970متخصصة
يف جماالت فنية واقليمية معينة.
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	•ما يقارب من ربع مؤسسات الفكر والرأي يف الواليات املتحدة (ما يقارب من  400مؤسسة) تقع
يف العاصمة واشنطن.
	•اكثر من نصف مؤسسات الفكر والرأي منتمية للجامعات.
	•شهد معدل انشاء مؤسسات الفكر والرأي احنداراً على مدى الـ 12سنة املاضية يف الواليات املتحدة
ويف اوروبا.
آسيا وامريكا الالتينية وافريقيا والشرق االوسط
	•ما تزال آسيا وامريكا الالتينية وافريقيا والشرق االوسط تشهد توسعاً يف اعداد وانواع مؤسسات الفكر
والرأي اليت يتم انشاؤها.
	•شهدت آسيا منواً دراماتيكياً يف مؤسسات الفكر والرأي منذ اواسط العقد االول يف االلفية اجلديدة.
	•تستمر العديد من مؤسسات الفكر وال��رأي يف هذه املناطق باالعتماد على التمويل احلكومي مع
اهلبات واملنح والعقود من اجلهات املاحنة الدولية العامة واخلاصة.
	•ان مؤسسات الفكر وال��رأي املنتمية واملمولة من اجلامعات واحلكومات تظل هي النموذج السائد
ملؤسسات الفكر والرأي يف هذه املناطق.
	•هنالك تنوع متزايد ما بني مؤسسات الفكر وال��رأي يف هذه املناطق ،إذ توجد مؤسسات مستقلة
وسياسية ومنتمية لالحزاب ومؤسسات فكر ورأي يف قطاع العمل والشركات ال�تي يتم انشاؤها
بتكرار اكثر.
	•يف حماولة لتنويع مصادر متويلها استهدفت مؤسسات الفكر والرأي الشركات التجارية واالثرياء لدعم
براجمها وعملياهتا االساسية.
اسباب منو مؤسسات الفكر والرأي يف القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين
	•ثورة املعلومات والتكنولوجيا.
	•هناية احتكار احلكومات الوطنية للمعلومات.
	•زيادة التعقيد والطبيعة الفنية ملشاكل السياسة العامة.
	•زيادة حجم احلكومة.
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	•ازمة الثقة يف احلكومات واملسؤولني املنتخبني.
	•العوملة ومنو اجلهات احلكومية وغري احلكومية.
	•احلاجة اىل معلومات وحتليالت خمتصرة ويف الوقت احمل��دد حبيث تكون «بالصيغة الصحيحة ويف
االيدي الصحيحة ويف الوقت املطلوب».2
اسباب حدوث االخنفاض االخري يف عدد مؤسسات الفكر والرأي اليت يتم انشاؤها يف احناء العامل
	•العداء املتنامي يف البيئة السياسية والقانونية حنو مؤسسات الفكر والرأي واملنظمات غري احلكومية يف
العديد من البلدان.
	•تقليل التمويل للبحوث املتعلقة بالسياسات العامة من قبل اجلهات املاحنة اخلاصة والعامة.
	•ميل اجل��ه��ات امل��احن��ة اخل��اص��ة وال��ع��ام��ة حن��و التمويل قصري االم���د واملقتصر على امل��ش��اري��ع ب���دالً من
االستثمار يف االفكار واملؤسسات.
	•القدرات املؤسساتية املتدنية وعدم القدرة على التكيف وعلى التغيري.
	•زيادة التنافس بني منظمات املناصرة والدعوة والشركات االستشارية الرحبية والشركات القانونية ووسائل
االعالم االلكرتونية اليت تعمل على مدار  24ساعة  -سبعة ايام يف االسبوع.
	•املؤسسات اليت خدمت الغرض املطلوب منها وأوقفت عملياهتا.
عندما قدمت املساعدة يف تنظيم اول اجتماع ملؤسسات الفكر والرأي ،احدى اهم النقاط اليت مت
اجملادلة حوهلا يف االجتماع كانت بشأن اخلالف خبصوص مصطلح «مؤسسات الفكر والرأي» الذي ال
يعرب احلدود والثقافات ،مل تعد هذه هي القضية على حنو واضح ،إذ ان املصطلح مقبول على حنو واسع
يف الوقت احلايل يف احناء العامل ليضع توصيفاً «ملنظمات الجراء حتليل ومشاركة يف البحث يف السياسة
العامة اليت تؤدي اىل ظهور حبث وحتليل ومشورة توجهها السياسة العامة تتعلق بقضايا دولية حملية ،وهبذا
3
يتم متكني صانعي السياسات العامة وعامة الناس من اختاذ قرارات مستنرية حول السياسة العامة»
وعلى حنو متزايد فأن مؤسسات الفكر وال��رأي تعترب ظاهرة عاملية لكون هذه املؤسسات تلعب
دوراً حامساً بالنسبة للحكومات وللمنظمات املدنية حول العامل من خالل عمل جسر رابط بني املعرفة
(األكادميية) والسلطة (السياسيني وصناع السياسات).
 .2ماككان ،جيمس ج .مؤسسات الفكر والرأي والمشورة في السياسة العامة في الواليات المتحدة ،االكاديميين واالستشاريين
والدعاة .روتلج.2007 ،
 .3ماككان.2007 ،
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تواجه احلكومات وصناع السياسات العامة على امتداد البلدان النامية واملتقدمة مشاكل مشرتكة
يف جلب علوم اخلرباء واستخدامها يف صناعة القرارات احلكومية ،إن صانعي السياسات العامة حباجة
اىل معلومات مفهومة ،وموثوقة ،ومتاحة ،ومفيدة حول اجملتمعات اليت حيكموهنا ،وهم حباجة ايضاً ملعرفة
كيفية عمل السياسات احلالية وكذلك لوضع بدائل ممكنة وحتدي تكلفتها احملتملة ونتائج تلك البدائل.
ه��ذه احل��اج��ة امل��ت��زاي��دة ق��د ع���ززت من��و امل��ؤس��س��ات املستقلة الج���راء البحوث يف السياسة ال��ع��ام��ة :جمتمع
مؤسسات الفكر والرأي كما نعرفها.
لقد ازدادت اعداد مؤسسات الفكر والرأي وكذلك ازدادت يف نطاقها وازداد تأثري عملها بشكل
دراماتيكي أيضاً ،إن امكانيات مؤسسات الفكر والرأي يف دعم واستدامة احلكومات واملنظمات املدنية
الدميقراطية يف احناء العامل ما تزال بعيدة من ان تستنفذ .يكمن التحدي يف األلفية اجلديدة يف تسخري
املستودع اهلائل من املعارف واملعلومات ،والطاقة الرتابطية اليت توجد يف منظمات حبوث السياسات العامة
حبيث تدعم التقدم االقتصادي واالجتماعي والسياسي املستدام ذاتياً يف كل منطقة من مناطق العامل من
أجل اخلري العام.
ج��زء من ه��دف ه��ذا التقرير هو اث��ارة بعض من التهديدات وال��ف��رص احلرجة ال�تي تواجه جمتمع
مؤسسات الفكر و الرأي عاملياً ،افضل ما يعرب عن هذه التهديدات مبا اطلق عليه الـ “املزيدات االربعة”.

	•املزيد من القضايا

	•املزيد من الالعبني (اجلهات)
	•املزيد من التنافس
	•املزيد من الصراع
ختلق هذه التهديدات جمموعة من التحديات اليت جتابه مؤسسات الفكر والرأي مجيعها:
	•التحديات التنافسية
	•حتديات املوارد
	•التحديات التكنولوجية
	•حتديات السياسة العامة
لغرض االستجابة بشكل فعال للتهديدات وللفرص اليت تفرضها هذه البيئة اجلديدة اليت متثل
حتدياً ،فان مؤسسات الفكر والرأي حباجة اىل الرتكيز على العناصر االربعة التالية:
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	•املهمة
	•السوق
	•القوى العاملة
	•االموال
اخ�يراً ،يف السوق العاملية لالفكار ،فان مؤسسات الفكر وال��رأي حباجة القامة شراكات وطنية
وإقليمية وعاملية اثناء خلق منصات جديدة ومبتكرة ،لتقدمي نتاجاهتا وخدماهتا جلمهور آخذ باالتساع من
املواطنني وصناع السياسة ومن االعمال التجارية حول العامل.
جتديد مؤسسات الفكر والرأي
ان طبيعة مؤسسات الفكر وال��رأي حول العامل اصبحت متدفقة يف السنوات االخ�يرة .يف تقرير
املؤشر العاملي للتوجه حنو مؤسسات الفكر وال��رأي لعام  ،2014الحظنا احن��دار يف تشكيل مؤسسات
الفكر وال��رأي الول م��رة منذ ثالثة عقود .ما هي القوى ال�تي مهدت السبيل هل��ذا التحول امللحوظ يف
االقتصاد السياسي ملؤسسات الفكر والرأي؟ حبلول هناية احلرب العاملية الثانية كانت تلك املؤسسات قد
اصبحت جهات استشارية ال غىن عنها للرؤساء ولرؤساء ال��وزراء وألعضاء الربملان والكونغرس وحبسب
القول ال���دارج ،كل ما كانوا يقومون به هو»قم بالبحث عنه وق��م بكتابته ف��ان رامس��ي السياسة العامة
سيحققون النجاح بشكل كبري» .يف فرتة السبعينات وفرتة الثمانينات فان مؤسسات الفكر والرأي من
كل حجم ونوع واقناع سياسي ظهرت على مشهد السياسة العامة ،كان هذا النمو املؤثر يعزى اىل ثورة
املعلومات والتكنولوجيا ،وإىل زيادة التعقيد يف قضايا السياسة ،زيادة منو االعمال اخلريية يف العامل ،هنوض
اجملتمع املدين وقوى العوملة ومطالب اجياد حتليالت سياسية عامة متتاز باالختصار ويف الوقت املطلوب،
لكن اليوم ،فان نفس موجهات منو مؤسسات الفكر والرأي قد تكون هي بذرة السخط اليت تبشر بزوال
مؤسسات الفكر والرأي كما نعرفها.
بالرغم من ان العالقة السببية تعترب نوعاً ما منتشرة ،فهي حتماً عوامل اساسية تفرض هتديداً على
جمتمع مؤسسات الفكر وال��رأي .اوالً وقبل كل شيء ان التغيري يف كيفية متويل مؤسسات الفكر والرأي
يفرض حتدياً جوهرياً جلميع تلك املؤسسات ،ومن خالل ازدياد االعمال اخلريية املهنية ،فإن اجلهات املاحنة
قد حتولت عن تقدمي الدعم التشغيلي العام على املدى القصري وبتأثري عايل ومتويل يستهدف املشاريع
خصيصاً .اجرب هذا التغيري مؤسسات الفكر والرأي على تغيري اسرتاتيجيات مجع االموال حبيث ميكنها
مجع املوارد الضرورية لتغطية عملياهتا األساسية ،لقد ّولت ايام اجملموعة الصغرية من «املاحنني الذهبيني»
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اليت تقدم منحاً كبريةً ولسنني متعددة .جيب هذه االيام على مؤسسات الفكر والرأي واملؤسسات اليت
تتلقى الدعم العلين ان تقوم جبمع عدد كبري من املنح الصغرية احملددة باملشاريع وألمد قصري حبيث يكون
لديها ما يكفي من األموال لتغطية عمليات املنظمة االمجالية.
ان التمويل املخصص باملشاريع قد اج�بر مؤسسات الفكر وال���رأي ايضاً على أن تصبح أكثر
ختصصاً ك��ي تنافس يف ال��س��وق امل��زدمح��ة لالفكار ،منذ أواخ���ر الثمانينات ،تعترب الغالبية العظمى من
مؤسسات الفكر والرأي اليت ظهرت للوجود مؤسسات متخصصة تركز على جمال قضية واحدة او على
مجهور حمدد بعناية جداً ،وهنالك بعض الصحفيني والباحثني الذين خلصوا :اىل ان هذا املنحى قد ادى
اىل فقدان السيطرة على مهمة واجندات البحث للعديد من مؤسسات الفكر والرأي .وميثل هذا االمر
سوء تشخيص كبري كون ان اغلب مؤسسات الفكر والرأي قد وضعت سياسات واجراءات جيدة لضمان
جودة واستقاللية ونزاهة حبوثها .بالتأكيد فان بعض العلماء قد يتخطون اخلط احملدد من وقت الخر لكن
الغالبية العظمى من مؤسسات الفكر والرأي لديها سياسات واجراءات موجودة ملراقبة تضارب املصاحل
واهلبات من املاحنني والتمسك مبعايري البحث العلمي االجتماعي االساسية.
ثانياً ،ان التغريات احلاصلة يف الصالحيات ومبادئ السياسة حول العامل ،قادت اىل زيادة الضغط
على املنظمات غري احلكومية او ما أطلق عليه «نكسة املنظمات غري احلكومية» اليت عادة ما يتم توجيهها
حنو مؤسسات الفكر والرأي بسبب كوهنا دوماً يف طليعة االصالح السياسي واالقتصادي ،وهذا االمر
يشمل استخدام الوسائل القانونية والوسائل غري الدستورية لتحجيم عدد ودور وتأثري مؤسسات الفكر
والرأي حول العامل .ان صعود االحزاب السياسية واالستقطاب السياسي متثالن على حد سواء اشكالية
متيل حنو تآكل عملية اخت��اذ القرارات الفاعلة وطمس اخلطوط بني املشورة يف السياسة العامة ومناصرة
مؤسسات الفكر والرأي.
أخ�يراً ،ان وجود التطورات واملتطلبات التكنولوجية املتسارعة جداً من اجل تعليقات وحتليالت
فورية قد زادت من شدة املنافسة يف السوق العاملية لالفكار واملشاريع ،ان مؤسسات االع�لام وجماميع
املناصرة والشركات القانونية واالستشارية – تتنافس مجيعها بشدة جللب انتباه صناع السياسة املنشغلني
ومبادئ السياسة العامة ،وهي مساحة حمجوزة على حنو تقليدي ملؤسسات الفكر وال��رأي  .ان مدى
االرتباط واملالءمة وسط حبر من افكار السياسة العامة يتطلب جتديداً مستمراً واسرتاتيجيات تواصل فاعلة
و ضغوط سياسة عالية ،وفوق ذلك كله تتطلب البحث الرصني ويف الوقت املطلوب.
تأمل يف دورة حياة التقنيات املوسيقية وتاثريها باعتبارها حالة مماثلة ،على امتداد السنني قمنا
بتطوير مراحل تسجيل االسطوانات ،وأشرطة الكاسيت ذات املسارات الثمانية واالقراص املدجمة ومن مث
اآليبود ،ومن خالل كل جتديد رئيسي من هذه التجديدات ،تقصر دورة احلياة وتصبح مهجورة على حنو
179

حصاد البيان

اسرع ،تواجه مؤسسات الفكر والرأي هتديداً قد يؤدي اىل انقراضها ما مل تتعلم هذه املؤسسات كيفية
التجديد والتكيف للتغيريات املتسارعة لالقتصاد السياسي اليت تعمل ضمن إطاره.
ان الطرق التقليدية للتأثري والتوصيل ذات صلة أق��ل ،وعلى حنو متزايد ،وان الطرق اجل��دي��دة من
املشاركة العامة تربز على حنو ثابت ومتزايد ،ان هذا االمر يفرض حتدياً وجودياً وفرصة ال ميكن التكاسل
عنها .ينبغي ان حترز مؤسسات الفكر وال��رأي امكانية التجديد والت ّكيف وان تكون راغبة يف رمي كتاب
القوانني القدمي من النافذة.
يف اوائل شهر تشرين االول من  ،2015نشرت الواشنطن بوست سلسلة من املقاالت لقياس املناخ
احلايل ملؤسسات الفكر وال��رأي .ويف مقالة اماندا بينيت“ :هل ان مؤسسات الفكر وال��رأي اصبحت
مهجورة؟” اظهرت البيئة اهلشة اليت تعمل فيها مؤسسات الفكر والرأي  .بعد ذلك اقرتحت مقاليت اليت
كانت بعنوان “فيما يتعلق مبؤسسات الفكر والرأي  ،فانه اما جتديد او موت” ان تلك املؤسسات ليست
بالضرورة حمكوم عليها بأهنا عفى عليها الزمن ،بدالً من ذلك جيب حتديثها لتبقى مالئمة يف االوقات
املتغرية.
ضمن دائرة الضوء هذه فان برنامج مؤسسات الفكر والرأي ومنظمات اجملتمع املدين يف جامعة
بنسلفانيا ومؤسسة خيتوليو فارغاس (الربازيل) ،قامتا باالشراف بشكل مشرتك على مؤمتر دويل ،الذي مجع
مدراء ورؤساء ومديرين تنفذيني وكبار العلماء وكوادر ومتدربني على البحوث من مؤسسات الفكر والرأي
الرائدة يف العامل ،لتسليط الضوء على احلاجة للتجديد يف قطاع مؤسسات الفكر والرأي .ان قمة جتديد
مؤسسات الفكر والرأي ،اليت عقدت يف فيالدلفيا  -والية بنسلفانيا بتاريخ  15 - 13كانون االول2015/
سعت اىل فهم اسباب قدرة بعض مؤسسات الفكر والرأي على التكيف واستدامة صالهتا يف بيئة متتاز
بالتنافس على حنو متزايد .تضمنت االسئلة االستقصائية ما يلي :ماذا بشأن هيكلية واسرتاتيجية هذه
املؤسسات لتجعل منها ناجحة اىل هذا احلد؟ ما هي التطبيقات التجديدية يف القطاعات االخرى ذات
الصلة اليت ميكن تبنيها من قبل مؤسسات الفكر والرأي لتطوير ادائها وتأثريها؟ ما هو طراز القيادة الذي
يفضي اىل رعاية هذا التجديد؟ ما هي املمارسات التمويلية اليت ينبغي على املؤسسات تبينها لضمان
التجديد؟
يف قمة التجديد ،قام كبار العلماء من القادة من احناء العامل بعرض طرق واسرتاتيجيات مارستها
املؤسسات كي تتماشى مع مشهد السياسة العامة املتغري على حنو مضطرد ،من خالل مواضيع ترتاوح
بني استثمار يف خمتلف رأس املال البشري ،ويف الشركات االستشارية الناهضة اىل استخدام بيانات كبرية
ومنصات تكنولوجية جديدة ،قام املسامهون بتسليط الضوء على العديد من أوجه التجديد والتغيري يف بيئة
السياسة العامة .على حنو االمجال يف الوقت الذي تباينت فيه النقاشات سلط العديد منها الضوء على
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احلاجة إلقامة اجلسور بني املؤسسات واملناطق لدمج التفكري االسرتاتيجي والفعال عرب احلدود.
تواجه مؤسسات الفكر والرأي هذه االيام بشكل مباشر التحديات التأسيسية لنماذج تشغيلها
حتول عامل مؤسسات الفكر وال��رأي وتسلط الضوء على
وتوزيعها .يركز النقاش أدن��اه على القوى اليت ّ
دراسات حالة منوذجية لشرح اسرتاتيجيات التجديد الفعالة.
العناصر املسامهة يف خلق احلاجة للتجديد
اوالً تتواجد مؤسسات الفكر والرأي يف بيئة غنية باملعلومات على حنو متزايد ،ان سلطة املعلومات
تكون غري ذات فائدة ان مل تكن بالصيغة الصحيحة ،ويف الوقت املطلوب ،ويف األيدي األمينة .ان العوملة
واالنرتنت وشبكات االخبار عرب الكابل ووسائل التواصل االجتماعي تعيد تعريف كيفية عمل مؤسسات
الفكر وال��رأي ،يف سابق االي��ام قد تأيت مؤسسات الفكر وال��رأي باسرتاتيجيات كربى وافكار كبرية فان
صناع السياسة العامة سيصيبون النجاح اىل حد كبري .تعترب يف هذه االيام املعايري القياسية للبحث يف االثر
والسياسة العامة اقل صلة من ذي قبل وان وسط ومعايري الوصول اىل صناع السياسات وعامة الناس تتطور
بشكل ثابت .من االمور اليت تزيد من التعقيد فان صناع السياسات املنشغلني يكون لديهم يف املعدل
 30دقيقة للقراءة يومياً اليت تتفادى الكتب واملقاالت الصحفية والتقارير احلكومية التفصيلية ،اضافة اىل
االعتماد املتزايد على االجهزة النقالة اىل هذا اخلليط وسوف تبدءون بفهم كيفية ان عامل االفكار يف
مؤسسات الفكر وال��رأي قد تغري اىل حد بعيد .مبا ان مؤسسات الفكر وال��رأي تناضل من اجل البقاء
على التواصل ،فان تقاريرها املسهبة املنشورة بصيغة  PDFاخذت تصبح اقل جذباً للجمهور العصري.
دراسة حالة :صيغة  PDFاملختفية ،على حنو معتاد كانت الـ PDFالصيغة االساسية للنشر عن طريق
االنرتنت ،لكن اليوم صيغة ال PDFاصبحت تقريباً مهجورة ،كما هو احلال مع النسخ املطبوعة ،ان
التفكري ما وراء هذه الصيغة  -يف السنني القليلة السابقة  -قد اصبح (عملياً) سؤاالً اساسياً ملؤسسات
الفكر وال���رأي ،ان مل جت��ذب نسخ ال���ـ PDFللتقارير احلكومية ونتائج البحوث مج��وره��ا املطلوب ،فان
مؤسسات الفكر وال��رأي جمربة على نتاجات وقنوات توزيع جديدة لنشر حتليالهتا واملشورة يف السياسة
العامة .كشف تقرير أجراه البنك الدويل مؤخراً ان ما يقرب من ثلث تقاريرها بصيغة الـ PDFمل تشهد
حتميل من االنرتنت ،وان  % 40اضافية من تقاريرها قد مت حتميلها من االنرتنت اقل من  100مرة% 13 ،
فقط منها قد شهدت حتميل االنرتنت اكثر من  250مرة على امتداد عمر نشر التقارير.4
.4دومالند دوييت  ،تريونو جيمس  .2014،اي من تقارير البنك الدول االكثر قراءة ؟ مجموعة عمل البحوث في السياسة
العامة :عد د  ، WPS 6851واشنطن دي سي :مجموعة عمل البنك الدولي �http://documents.worldbank.org/cu
rated/en/2014/05/19456376/world-bank-reports-widely-read-world- bank-reports-widely-read
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لقد منحت التكنولوجيا االفضل واألرخص واالسرع االفراد واملنظمات الصغرية منصات لتشغيل
ونشر أعماهلم ،لقد جعل االنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي واحلوسبة السحابية وقد جعلت احلواسيب
احملمولة األمر يسرياً ايضاً لالشخاص ذوي املوارد املالية احملدودة إلجراء البحث ونشر نتائجهم على نطاق
عاملي .وهب��ذا فان عوملة االفكار والتجديد التكنولوجي الثابت قد مكنت االف��راد بطريقة تفرض حتدياً
كبرياً ملؤسسات املعرفة املقامة بشكل قانوين كمؤسسات الفكر والرأي واجلامعات ،اطلق مانيول كاستيلز
اصطالح القوة على «جمتمع الشبكة» – وهو هيكل اجتماعي جديد ينتفع من تقنيات عصر التكنولوجيا
لتوسيع واعادة هتيئة مقيدات الشبكات التقليدية والتغلب على تلك املقيدات.5
دراس��ة حالة :التغريد (استخدام تويرت) الح��داث األث��ر ،يف مثال للعالقة اخل��اص��ة بتغيري اللعبة بني
احلصول على التكنوجليا وتأثري السياسة العامة ،فان مستخدمي تويرت ظهروا بقوة للتعليق على معايري
الدولة االساسية واملشرتكة على املنصة الرقمية ،نظر الباحثون يف اجلامعات لفرتة ستة أشهر ،ووجدوا ان
ما يقرب من  53الف فرد يستخدمون هاشتاغ  #commoncoreباكثر من  30الف تغريدة لكل شهر،
احد الباحثني يف جامعة بنسلفانيا جوناثان سوبوفتز قدم للنقاش ،وكنتيجة هلذه الدراسة فإن “ وسائل
التواصل االجتماعي تقوم بتحويل ديناميكية السياسة املتعصبة يف جمال وضع السياسات العامة يف امريكا.6
ان تويرت ليس هو الوسط الوحيد ال��ذي من خالله ميكن للفرد او للمجموعة من إمس��اع رسالة
السياسة العامة اخلاصة هبم ،ميكن للمرء ان ينقر على زر فيشارك ويضع عمود للنشر وسيقود برنامج
 TED talkطريقه اىل مجهور أكرب وأوسع ،فاالمر مفتوح على مصراعيه.
ميكن ملؤسسات الفكر والرأي ان تفسر العصور الرقمية املتغرية كاشارة للحاجة اىل نشاط رقمي
ذو قدرة كلية ،مع هذا فان االعتماد اجلديد على االنرتنت كذلك يثري اسئلة تتعلق بالفرق ما بني الظهور
وبني مدى التأثري ،ان شعبية مؤسسات الفكر والرأي على شبكة االنرتنت غالباً ما ال ترتجم اىل امكانية
لتفعيل التغيري  .7عند النظر يف كيفية زيادة االثر االمجايل ملنظمة ما فان مدى الوصول اىل تلك املنظمة
ومشوليتهما مها املوجهان الرئيسيان لذلك ،وهكذا فان التجديد يف هذا النطاق حباجة اىل ان تكون اكثر
اسرتاتيجية وتركيزاً على االثر.
.5كاستيلز  ،مانيول« .نهضة مجتمع الشبكة :عصر المعلومات :االقتصاد والمجتمع والثقافة .المجلد رقم ،1جون وايلي
وسونز.2011 ،
 .6جوناثان سوبوتفز « ظهور التأثير السياسي المحشدة بالمصادر «  /http://hashtagcommoncore.comتم الدخول
على المصدر بتاريخ  23نوفمبر .2015
 .7ماكنت كاثلين و كريكوري مارجلدين « ،قياس ظهور وتأثير مؤسسات الفكر والرأي وشبكة االنترنت»  ،السياسة العامة
الكندية  Project MUSE. Web 20 .219-36 :)2009( 35.2تشرين االول 2015
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اوالً ولكي يتم الوصول اىل رامسي السياسة العامة واىل عامة الناس ،جيب ان تقوم مؤسسات الفكر والرأي
بدعم حبوثها بنشر فعال واسرتاتيجيات للعالقات اخلارجية ،اذ جيب على مؤسسات الفكر وال��رأي ان
تؤسس توازناً بني الدقة التحليلية والسرعة يف التحليل واملعلومات يف «الوقت احملدد» .فيما يلي اثنان من
دراسات احلالة لشرح حاالت التجديد يف مؤسسات الفكر والرأي اليت تستثمر يف العصر الرقمي:
جتديد مؤسسات الفكر والرأي :دراسة حالة – مركز الدراسات االسرتاتيجية والتجديدية (الواليات املتحدة)
يف الوقت الذي تعاين فيه العديد من مؤسسات الفكر وال��رأي ،النشاء قنوات تواصل فعالة يف
عصر ميتاز بالتعرض للمعلومات وتقدميها ،ف��ان بعض من مؤسسات الفكر وال��رأي كمركز الدراسات
االسرتاتيجية والدولية قد تعلمت تكييف حبوثها لتناسب احتياجات بيئة السياسة اجلديدة ،يف عام 2012
قام مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية بانشاء خمترب عائلة دراكوبولس لالفكار (آيدياز الب) لغرض
استخدام احدث تصاميم اجلرافيك والتقنيات السمعية واملرئية وتقنيات التطبيقات للخروج بنتاجات من
الوسائط الفنية أو التواصلية املتعددة ،اليت تدعم التجديد واالبداع ،وتساعد يف جلب الزماالت اخلاصة
مبركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية لنطاق اوسع من املتلقني  .8تعترب شركة االنتاج احمللي هذه شركة
ثورية حبيث اهن��ا توفر معلومات منمقة وموثوقة بصيغة وسائط معلوماتية متعددة متاحة وج��ذاب��ة .منذ
عام  2012قام خمترب االفكار (ايدياز الب) بانتاج اكثر من  800فيديو اصلي ،ومقابالت وبودكاست
للمركز .9من خالل االبتعاد عن الكتب والتقارير البحثية الطويلة ،وجد مركز الدراسات االسرتاتيجية
طريقة للبقاء على صلة بعامل رقمي متسارع اخلطى على حنو متزايد.
جتديد مؤسسات الفكر والرأي  -دراسة حالة – العفو الدولية (اململكة املتحدة)
قد تعلق االمر بنشر املعلومات ،تستمر منظمة العفو الدولية يف تصنيف بعض من أفضل احملاورين
الصحفيني ،تظل منظمة العفو الدولية اليت تقودها الرغبة يف القتال من أجل حقوق االنسان بني املهاجرين
والالجئني والسجناء السياسيني وغريهم آخرين ،ملتزمة بادامة وضع ميتاز بعالقات عامة مؤثرة ،تستخدم
منظمة العفو الدولية منصات التواصل االجتماعي بشكل فعال ومنتظم  :للمنظمة اكثر من  800الف من
االعجابات ( )likesعلى الفيسبوك واكثر من  500الف متابع على التويرت ولديها منصات على اليوتيوب
وعلى االنستغرام وغريها من وسائل التواصل االجتماعي ،عالوة على ذلك فلمنظمة العفو الدولية فروع
حملية يف احناء العامل كافة يف املدارس الثانوية واجلامعات لنشر رسالتها يف حقوق االنسان على حنو واسع
للناشطني الشباب .ملنظمة العفو الدولية مركز اعالمي يقدم اخر االخبار عاملياً ،وكذلك حتليالت تتعلق
http://csis.org/program/ideas-lab .8
ibid6 .9
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باراء اخلرباء ومتتلئ غرفة االخبار متعددة الوسائط بالفيديوهات بآخر االخبار من احناء العامل كافة ،وتوفر
ايضاً منظمة العفو تقريراً سنوياً وتقوم بدعوة القراء من احناء العامل كافة لرفع العرائض واقامة احلمالت.
ثانياً ،االقرتاب من التجديد التكنولوجي سيتوجب على مؤسسات الفكر والرأي التجديد وسط جمال حبث
يف السياسة العامة أكثر ضجة وتنافسية ،بالنسبة ملؤسسات الفكر والرأي ،فان املنافسة بضمنها املنافسة
من منظمات املناصرة والشركات االستشارية الرحبية ،والشركات القانونية ووسائل االتصال االلكرتونية
والبيانات الكبرية ستهمني على السنوات القادمة.
ان البيانات الكبرية اليت تتضمن مجع وحتليل كميات هائلة من املعلومات للرتكيز على نقاط وتوجهات
البيانات احلرجة ،قد حتول مؤسسات الفكر والرأي وكوادرها اىل مؤسسات سطحية ،هذه االمكانية التحليلية
اجلديدة اليت وفرهتا احلواسيب العمالقة ميكن ان تكون هي مؤسسات الفكر والرأي املستقبلية.
وعلى حنو متزايد تلعب الدول النامية دوراً يف هذا التوجه :يف عام  1997مل يكن اي من احلواسيب
العمالقة يف العامل موجوداً يف اي بلد من البلدان اآلتية( :الربازيل ،روسيا ،اهلند والصني) ،ستة من تلك
احلواسيب العمالقة على تلك الالئحة موجودة اليوم يف الصني بضمنها (تياهني  ،)2 -اسرع حاسوب
يف العامل وستة حواسيب اخ��رى ميكن ان توجد يف ال��دول االخ��رى من جمموعة (ال�برازي��ل وروسيا واهلند
والصني)  .10ان التوسع التكنولوجي يف الدول االربع هو فقط البداية لثورة التكنولوجيا املنبثقة يف العامل
النامي – لكن هذه التعديالت التكنولوجية عادة ما يتم صنعها يف بيئة من دون قوانني تراعي اخلصوصية
او انظمة قانونية موجودة لفحص عملية مجع البيانات الكبرية ،حبلول عام  2013فان  40دولة فقط من
بني  101لديها قوانني تتعلق خبصوصية البيانات مع وجود مشروع قانون يف العامل النامي .11بغض النظر
عن هذه النواقص القانونية ستلعب التكنولوجيا ذات البيانات الكبرية عالية املستوى فقط دوراً متنامياً يف
عامل يزداد ترابطاً ،وجيب على مؤسسات الفكر والرأي ،اما ان تعمل على تكامل هذه املعرفة بالبحوث
اخلاصة هبا او تصبح مصدراً ذا منط قدمي للمعلومات.
ثالثاً بوجود التكنولوجيا اجلديدة والبيانات الكبرية وبوجود املزيد من التنافس ،فان التنافس من اجل رأس
املال سيصبح أكثر حدة ،وبوجود التمويل احملدود العام واخلاص ،فان مؤسسات الفكر والرأي اخذت
تتحول اكثر فأكثر ،حنو التمويل قصري األمد املتوجه حنو املشاريع ،بدالً عن الدعم املؤسسايت طويل األمد،
مع هذا فان دراسة احلالة االتية تقدم وصفاً السلوب احد مؤسسات الفكر والرأي من حيث التمويل.
.10ماككان  ،جيمس« .شبكة السياسة لمؤسسات الفكر والرأي العالمية والحوكمة» راوتلج.2011 ،
.11برفوست ،كلير « قوانين الخصوصية الجديدة في البلدان االكثر فقراً وهي تتبنى تكنولوجيا جديدة»
�Theguardian.com. Guardian News andMedia, 04 Dec.2013.Web. 9Jan. 2014<http://www.the
guardian.com/global-development/2013/dec/04/poorer-countries-privacy-laws-new-technology
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جتديد مؤسسات الفكر والرأي دراسة حالة – مركز البحوث االجتماعية واالقتصادية – (بولندا)
اظ��ه��رت ه��ذه احل��ال��ة جتديد يف االس��ل��وب خللق استقرار م��ايل إلح��دى مؤسسات الفكر ال�تي مت
تأسيسها حديثاً ،ظهرت هذه احلالة اىل الوجود عند اهنيار االحتاد السوفييت .قامت تلك املؤسسة بداية من
الصفر بتجميع فريق من االقتصاديني من التصنيف االول ،مت وضع خطة عمل جلمع االموال من خالل
املنح والعقود ،مث قامت ايضاً بانشاء صندوق لدخل موقوف لتقوية االستقرار امل��ايل ،واكتسب علماء
هذه احلالة مسعة يف وقت سريع لقدرهتم على اجراء حتليل اقتصادي متميز وتقدمي تقارير عالية املستوى مت
تداوهلا على حنو واسع ما بني خنب السياسة العامة يف بولندا وعلى امتداد وسط وغرب اوربا ،اضافة اىل
اهنم قاموا بانتاج شبكة مللخصات الكرتونية ،اليت كانت متتاز بأهنا أقصر ،وقد اكتسبت مرة اخرى توزيعاً
واسعاً .وقام العلماء ايضاً جبعل بعض من املواد واملنشورات متاحة باللغتني االنكليزية والبولندية ،لكل من
صناع السياسات واجلهات املاحنة خارج املنطقة.
من خالل احلصول احملدود على التمويل تواجه العديد من مؤسسات الفكر والرأي ظاهرة «مبدأ
األم��د القصري» ،اليوم يقوم العديد من السياسيني باختيار الرتكيز على القضايا قصرية األم��د ب��دالً من
معاجلة االزمات الكبرية غري الواضحة اليت تلوح يف األفق ،ان مبدأ التعامل على اساس املدى القصري هو
يف جزء منه نتيجة لثقافة اجملتمع الغريب ،اذ خيتار العديد من السياسيني تفادي مشاكل السياسة العامة
الرئيسة كالفئات اليت تشيخ ،او اليت تشهد احنداراً وتغريات املناخ وال ّدين السيادي ،يف الوقت الذي تكون
فيه القضايا ذات صلة ومتثل خطراً على رفاهية البلد ،فان السياسيني يفضلون املراوغة وتأجيل القضية
لضمان اع��ادة االنتخاب« ،السياسة والتكنولوجيا والطبيعة البشرية مجيعها تكافح لصاحل تأجيل حل
املشكلة واملماطلة بشأهنا ،كما ان اكثر االزمات خطورة من الناحية املالية واالقتصادية يف مدة تزيد على
نصف قرن قد شجعت اىل حد بعيد صناع السياسة العامة من حتويل نظرهم من الوقت احلاضر اىل االفق
البعيد ».12وبالفعل فان رئيس الوزراء اليوناين السابق جورج باباندريو قد صرح بأن « املواطنني يشعرون
بالغربة حنو السياسة التقليدية ويشعرون باالحباط نظراً لغياب السياسات الفعالة اليت ختدم احتياجات
اجملتمع  .13ان مؤسسات الفكر والرأي اليت تناضل من اجل احلصول على مدخل واحلصول على التأثري
ما بني صناع السياسة ،يُنظر اليها على حنو متزايد كجزء من املشكلة :فهذه املؤسسات سقطت ايضاً يف
فخ مبدأ األمد القصري وفشلت يف الضغط على القادة املنتخبني الختاذ ما يلزم.
اخ�يراً مبعية التغريات التكنولوجية والتغريات يف التمويل ،حدث حتول يف بيئة مؤسسات الفكر
 .12اندرسون فيكتور « .معالجة مبدأ المدى القصير في الحكومة والسياسة « الكارديان اخر تعديل بتاريخ آذار  .2/2011تم
الدخول عليها بتاريخ  7كانون الثاني.2014/
 .13جورج باباندريو « اعادة اكتشاف فن الديمقراطية المفقود» شبكة اخبار تلفزيون سي ان ان  20اكتوبر .2013/ويب
بتاريخ  25اكتوبر2013/
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والرأي ،أحد احملفزات احلالية لتجدد مؤسسات الفكر والرأي هو حتدي قيادهتا ،فأن عدد غري مسبوق من
الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات الفكر والرأي والذين اسس العديد منهم او قاد هذه املؤسسات لسنوات
عديدة ،اخذ بالتقاعد او التنحي ،اذ عادة ما يتفوق املديرون التنفيذيون ملؤسسات الفكر والرأي رفيعي
املستوى ذوي االحرتام العايل على «منظماهتم التابعة هلم» يف مجهور القراء :اوكستني ايتشبارين ،قائد احد
مؤسسات الفكر والرأي االرجنتينية لديه  33الف متابع على التويرت ،بينما متتلك مؤسسة الفكر والرأي
التابعة له فقط  8000متابع .14
ان ضمان جناح مستقبل اجيال القيادة ابداً ليس سهالً ،ولكنه مع ذلك ضروري ،اذ ميكن لعملية
توظيف واحدة سيئة او انتقال غري مستقر ان يعرقل منظمة ما لسنوات حىت وان كان البحث او املدير
التنفيذي ناجحاً ،ستواجه املؤسسة سلسلة من التحديات اليت ستتطلب ادارة حذرة من جملس االدارة
احلاكم ،كما سيواجه القادة اجل��دد حتديات جديدة .يالحظ اندريا مونكادا باعتباره احد العلماء ان
«ازدياد املنافسة وتوقعات اجلهات املاحنة ودورة االخبار على امتداد  24ساعة وتوقع االستجابة للسياسة»
ستضع نوعاً من االجهاد على مؤسسات الفكر والرأي ،وباالخص تلك املؤسسات ذات املديرين اجلدد
الذين « ليس لديهم ذات القيادة مع اجلهات املاحنة كما فعل سلفهم ».يف هذا الوضع يستمر مونكادا يف
ان البحث الناتج قد يكون» يف خطر من ناحية كونه مكرساً للسياسة» وكقيادة جديدة قد ال حتافظ على
املستوى الضروري ملقاومة طلبات اجلهات املاحنة  15معهد االنرتبرايز االمريكي ،وهو مؤسسة فكر ورأي يف
واشنطن دي سي ذات النزعة احملافظة ،واجهه حتدي انتقال القيادة مبواجهة مباشرة يف عام  ،2008ومتثل
قصتهم يف االنتقال اسرتاتيجية فعالة ملؤسسات السلطة يف املستقبل.
جتديد مؤسسات الفكر والرأي دراسة حالة – معهد انرتبرايز االمريكي لبحوث السياسة العامة – (الواليات املتحدة)
ب��وج��ود العديد م��ن املنظمات ،ت��أث��رت مت��وي�لات معهد ان�ترب��راي��ز االم�يرك��ي بشكل س��يء ب��االزم��ة
االقتصادية لعام  ،2008وبالفعل ميكن القول بان معهد انرتبرايز االمريكي تأثر على حنو غري متناسب
باالنكماش م��ع النظر يف ان الكثري م��ن متويلهم ي��أيت م��ن العمل اخل�يري للشركات ،واس��ت��ج��اب معهد
انرتبرايز االمريكي من خالل حتويل غالبية املنشورات املطبوعة اىل صيغ الكرتونية يف عام  2008بتعيني ارثر
بروكس رئيساً ملعهد انرتبرايز االمريكي ،بدأ بروكس على الفور محلة شرسة للتوعية وجلمع االموال ادت اىل
زيادات غري ملحوظة يف التمويل كان اكرب املنح مببلغ  20مليون دوالر .ومن خالل التطلع حنو االمام قام
.14ماككان  ،جيمس ج .مؤسسات الفكر والرأي والمشورة في السياسة العامة في الواليات المتحدة ،االكاديميين
واالستنشاريين والدعاة .روتلج.2007 ،
 .15اندريا مونكادا  ،الدماء الجديدة تعني تحديات جديدة لمؤسسات الفكر والرأي االميركية.
.<http://onthinktanks.org/2012/06/12/new-blood-meansحزيرانOnthintanks.org 12 2012 2012/new-challenges-for-u-s-think-tanks/
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معهد انرتبرايز االمريكي بشراء بنايته االوىل ،واليت كانت باالصل جممع سفارات ،واالن اصبحت جممعاً
ملؤسسات الفكر و الرأي يف جادة ماساشوستس يف واشنطن دي سي ،بعد ان قضى املعهد معظم تارخيه
يف االجيار .ستتضمن التجديدات الواسعة حمطة تلفزيون وحمطة راديو لزيادة حضورها االعالمي وبالتحديد
استهداف احلرم اجلامعي .حبسب نيوزويك فان اعادة اهليكلة حتت قيادة بروكس ادت اىل ان معهد انرتبرايز
االمريكي يقوم بانتاج املزيد من الصحف ،و يقوم بادالء شهادته امام الكونكرس.
خالصة القول ستكون مؤسسات الفكر والرأي مطالبة بالتعامل مع التحديات املستمرة الدارة
التوترات بني التأثري واالستقالل ،الرصانة ومدى الصلة ،التخصص ،والتوسع ،والقدرة على االستمرار،
والتغري ملتابعة هذه القضايا ،ويف هناية املطاف ان يكون هلا تأثري على السياسة العامة وحياة الناس يف
البلدان اليت تعمل فيها.
مسات تعزى اىل مؤسسات الفكر والرأي
ناجح عن التهديدات والتحديات يف الفقرة اعاله ،جيب على مؤسسات الفكر
لغرض القيام بتح ٍر ٍ
والرأي ان تتكيف وتسعى اىل فرص يف خضم الصراع .ادناه بضع مسات الحدى مؤسسات الفكر والرأي
التجديدية ودراسات مناظرة لتوضيح كل نقطة من النقاط.
اوالً جيب على مؤسسات الفكر والرأي ان تقوم باالتيان ببحوث متاحة ويف الوقت احملدد .نتائج البحوث
جيب نقلها بشكل فعال اىل صناع السياسة العامة وعامة الناس.
جتديد مؤسسات الفكر والرأي دراسة حالة – معهد بروكنجز (الواليات املتحدة)
ينظر اىل معهد بروكنجز وعلى مدى طويل على انه «جامعة من دون طلبة» بسبب توجهاته
البحثية العلمية ولكن توجهه للسياسة العامة قد تكيفت لالقتصاد السياسي املتغري ملؤسسات الفكر
وال��رأي من خ�لال تبين من��وذج هجني فعال يركز على ايصال نتائج البحوث ونشرها ،يف الوقت الذي
ما تزال الكتب يتم دعمها خالل صحافة ومقاالت بروكنجز ،هذه النتاجات طويلة االمد متوفرة ايضاً
كي يتم حتميلها بصيغ الكرتونية ،اضافة اىل النتاجات طويلة األمد ،لربوكنجز مبادارات قوية للعمل من
خ�لال م��دون��ات مصممة للمساعدة يف حصول االع��م��ال الكربى الن تعمم ،يكتب ال��زم�لاء الباحثني
الرئيسني منشورات على مدونات من  800 - 500كلمة لرباجمهم ،ويتم حثهم ليكونوا فاعلني على
شبكات التواصل االجتماعي ووسائل االعالم .يسمح هذا االمر للخرباء باضافة تعليقات سريعة لقضايا
وتوجهات بارزة ،تعمل منشورات املدونات (بلوغسبوت) على اثارة االهتمام بالنتاجات طويلة األمد فيما
يتعلق بقضايا ذات صلة .تشرح هذه احلالة حىت وان أكثر مؤسسات الفكر والرأي احرتاماً ورسوخاً يف
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العامل قد اجربت على التجديد وعلى ان تتكيف للضغط الناجم من افكار السوق العاملية .وتلقي هذه
املؤسسة احملرتمة ايضاً الضوء على التوازن احلاصل يف ميزانيات مؤسسة الفكر والرأي – يتم زيادة االموال
لالتصاالت االسرتاتيجية لضمان وجود التقرير يف ايدي امينة ويف الوقت املطلوب.
جتديد مؤسسات الفكر والرأي دراسة حالة – مركز حبوث يف بوو (الواليات املتحدة)
ميتلك مركز حب��وث ب��وو وه��و مؤسسة تعتمد الوقائع ال�تي ُوص��ف��ت على اهن��ا « منصة ال��وق��ت الواقعي»
متخصصة بالعثور على اخبار يف األرقام ،مت اطالق املؤسسة يف منتصف عام  2013لتستند على العالمة
املميزة للمركز اخلاصة بصحافة البيانات .مت كتابة مؤسسة احلقائق من قبل خرباء جيمعون بني البحث
الرصني والسرد القصصي عايل اجلودة ،الذي يُعرف من اجله املركز يف مساعدة القراء على فهم التوجهات
اليت تشكل االمة او البلد وتشكل العامل « توفر املؤسسة اليت تعتمد الوقائع مقاالت حبثية متبصرة وتفاعلية
يف مقاالت املدونة ملا ال يزيد عن  1000كلمة .بالنسبة ألولئك الذين لديهم اهتمامات باملنهجيات
البحثية وباملزيد من املعلومات ،تزودهم املؤسسة اليت تعتمد الوقائع مبزيد من املعلومات من خالل روابط
على االنرتنت .تقوم ايضاً مؤسسة بوو اليت تعتمد الوقائع باشراك مجهورها على التويرت حيث لديها متابعني
يصلون اىل اكثر من  44الف شخص .ان مقاالت مركز حبوث بوو اليت تركز على الدميوغرافية توفر اخبار
وحبوث حديثة تتعلق بقضايا مثل اهلجرة والرأي السياسي والتوجهات االجتماعية والتكنولوجية من بني
قضايا معاصرة ذات صلة.
جتديد مؤسسات الفكر والرأي دراسة حالة – مركز ويلفرايد مارتنز للدراسات االوربية ( بلجيكا)
اُسس مركز مارتن بعقلية عموم اوروبا وانشاء مكتب يف  22دولة لالحتاد االورويب وبلدان من خارج
االحتاد االورويب .هذه العقلية االوروبية ترتجم ايضاً اىل مبادرة املركز حتت عنوان «مرتوك للشباب» والذي
يهدف اىل التواصل مع الشباب عرب اورب��ا .يف الوقت الذي تكافح فيه معظم مؤسسات الفكر والرأي
للتواصل مع الدميوغرافيا االكثر شباباً ،استطاع مركز ويلفرايد مارتنز للدراسات االوربية يف خلق منتدى
تفاعلي على االنرتنت للشباب االوريب للتواصل مع قضايا السياسة العامة اليت هلا امهية بالنسبة إليهم.
مت اطالق هذا املسح يف وقته بالنسبة لالنتخابات االوربية لعام  ،2014ومسحت مبنتدى للشباب االوريب
للمسامهة يف اصالح السياسة العامة والنقاش بشأهنا .مت حتفيز املشاركة اىل مدى ابعد من خالل تقدمي
عروض للتطبيق للذين يتمتعون بافضل االفكار.
ان املطالب املتمثلة بعملية ت��واص��ل اك��ث��ر ت��ف��اع�لاً ،دف��ع��ت مؤسسات الفكر وال���رأي ان تتعاون
باستمرار و بفعالية اكرب ان كانت تريد التجديد بنجاح على وجه اخلصوص حيث تواجه عاملنا املزيد من
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القضايا الضاغطة وال�تي تتجاوز احل��دود ،من الضروري بالنسبة للعمل عرب احل��دود لغرض الكشف عن
احللول .ميكن اهن ميثل هذا االمر حتدياً حبسب معطيات الديناميكية السياسية لبلدان االمة واملنافسة ما
بني مؤسسات الفكر والرأي  .مع هذا التفكري (بعض االحيان) يف االفكار خارج النطاق املألوف حيث
ان املاضي ميكن ان يقود اىل حاالت جتديد يف املستقبل :تقدم مؤسسات الفكر والرأي يف حقبة احلرب
الباردة اهلاماً للتوازن العاملي يف القرن احلادي والعشرين .اشار مارك كاريسون املدير السابق ملركز تطوير
السياسة اخلارجية يف جامعة براون اىل عمله مع االكادمييني السوفييت بضمنهم سريجي خوريشيف (ابن
نيكيته خروشييف) على مشاريع خالل فرتة ادارته كدليل على امكانية خلق عالقات منتجة بالرغم من
احلدود السياسية .الحظ كاريسون انه ميكن للكثري من مؤسسات الفكر و الرأي يف الوقت احلاضر ان
«تعرب احلدود الوطنية» يف وجه القضايا العابرة للحدود من خالل جلب العلماء االجانب والتعاون مع
مؤسسات الفكر و الرأي يف اخلارج .16
ميكن العثور على املزيد من االمثلة احلالية على التعاون العابر للحدود الوطنية :

جتديد مؤسسات الفكر والرأي دراسة حالة – اوقاف كارنيجي للسالم العاملي (الواليات املتحدة)

منذ انشاءها يف عام  ،2007اعادت اوقاف كارنيجي للسالم العاملي من تعديل وضعها باعتبارها
مؤسسة الفكر والرأي االوىل على مستوى العامل ،يتضمن منوذج التجديد البنيوي لكارنيجي شبكة من
املكاتب الفرعية يف العامل يف بلجيكا وب�يروت وبروكسل وموسكو وواشنطن دي سي ،ويف هذا الربيع
ستكون يف اهلند .تقدم ه��ذه الشبكة لصناع السياسة ولعامة الناس فهماً عميقاً عن ظ��روف تشكيل
السياسة العامة .يتمركز علماء كل مركز حملياً و يكتبون باللغة احمللية – لكنهم متعاونون مع نظرائهم يف
بقية احناء العامل .يقلل هذا التعاون من الكيانات الزائدة ،و يُرفد مبجاميع اخلربة ،ويقدم دعم للربنامج،
وجيمع سوية وجهات نظر متعددة املشارب على املقياس العاملي .باالضافة اىل التعاون على املستوى
الدويل ميكن ملؤسسات الفكر و الرأي ايضاً ان تضع يف اعتبارها شراكات وانتماءات جديدة كي تصبح
اكثر قوة.
جتديد مؤسسات الفكر والرأي دراسة حالة – املركز اهلندوسي للعلوم السياسية وللسياسة العامة (اهلند)
مقدار كبري من املوارد مطلوب للبدء يف مؤسسة الفكر والرأي لتكون ناجحة ،ويكون مقداراً اضافياً
اكرب ،وهو ضروري يف بلد ميتاز ببىن حتتية نامية غري متطورة ،جتعل هذه الديناميكية من املركز اهلندوسي
للعلوم السياسية و للسياسة العامة مركز مهم بشكل مستمر .ان املركز اهلندوسي هو فرع ٍ
نام من مؤسسة
.16كاريسون مارك .مقابلة مع كوين كاريسون ،مقابلة خاصة .فيالدلفيا 27نوفمبر.2015/
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النشر اهلندية البارزة (ذا هندو) يف الوقت الذي يكون فيه املركز منفصل عن الصحف من حيث البحوث
اليت يقدمها ،فاملوارد الرمسية وغري الرمسية ما تزال متاحة له من املنظمة الراعية .يسمح هذا التعاون للمركز
ان يرسم على الروابط املتينة لل( ذا هندو) مع رامسي السياسة اهلنود بطرق قد ال تكون ممكنة ان كانت
مؤسسة للفكر والرأي غري منتسبة – باالخص يف بلد يكون فيه التمويل والبىن التحتية الضعيفة مها من
اكرب العوائق الستدامة مؤسسات الفكر والرأي  .بالتايل يظهر املركز اهلندوسي اسرتاتيجات فعالة لتطويق
العقبات بالنسبة ملؤسسات الفكر و الرأي الفتية واليت ينقصها التمويل .قد تالحق ايضاً مؤسسات الفكر
و الرأي التجديدية التواصل مع املؤسسات واجملتمعات واالفراد لتعزيز االداء و الدخار الدعم.
جتديد مؤسسات الفكر و الرأي دراسة حالة – فريدريش ايربت شتفتنك (املانيا)
تعمل مؤسسة فريدريش اي�برت شتفتنك حنو تعزيز الدميقراطية االجتماعية من خ�لال التواصل
مع جهات من سلسلة من املؤسسات العاملية عالية املستوى مع اشراك اجملاميع احمللية الوطنية واألفراد،
على املستوى احمللي فإن مؤسسة فريدريش ايربت شتفتنك لديها زماالت موجهة حنو ضم الشباب واطئ
الدخل ،عايل االداء يف الدميوقراطية الرتبوية .وعندما يتم ربط هذا الربنامج بربامج تربوية سياسية تقوم
باشراك عامة الناس يف نقاش اجتماعي يف عملية رسم السياسة .حتافظ ايضاً مؤسسة فريدريش ايربت
شتفتنك على تعاون رمسي مع مؤسسات الفكر والرأي االخرى ومع األكادمييني والسياسيني .بوجود مراكز
يف اكثر من  100بلد  ،تسعى فريدريش ايربت شتفتنك اىل « الرتويج النشاء و توحيد» البنية الدميقراطية.
من خالل إشراك هكذا جمموعة متنوعة من اجلهات تضمن فريدريش ايربت شتفتنك دعم على نطاق
واسع وجناح ملهمتها.
اخريا ً،فان ينبغي ملؤسسات الفكر والرأي املتقدمة ان تنظر عرب القطاعات لالستلهام .ان الشركات
التجارية والقطاع غري الرحبي كانت يف حالة نقاش و تنفيذ للتجديدات لسنوات .لقد الحظت الشركات
على م��دى طويل العالقة االجيابية بني التجديد وجن��اح العمل واستدامته :اكثر من  ٪ 70من املديرين
التنفيذيني الذين مت مسحهم عن طريق مكنزي وشركاء يقولون بان التجديد سيكون على االقل يف واحد
من املوجهات الثالث الكربى للنمو لشركاهتا يف السنوات الثالث اىل اخلمس القادمة  .17اقرت ايضاً امهية
التجديد يف القطاع غري الرحبي (دارت  ،2004جيوركي  .)2003يف كل من القطاع اخلاص والقطاع غري
الرحبي االدلة املشتقة من التجربة تظهر ان التجديد املؤسسايت يقدم ميزة تنافسية فورية .على ضوء املنافسة
احلادة تواجه مؤسسات الفكر و الرأي شركات استشارية وشركات قانونية وجماميع مناصرة ،اصبح امراً
جوهرياً ان تستخدم مؤسسات الفكر و الرأي تكتيكات مؤسساتية جتديدية كي جتين ميزات مقارنة.
.17كيف تتجه الشركات نحو التجديد  :المسح العالمي لمكنزي
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تسلط البحوث العلمية احلالية الضوء على العوامل اخلمسة التالية باعتربها عوامل اساسية يف
املمارسات التجديدية النامية:
القيادة التحولية :حتتاج مؤسسة م��ا لقيادة قوية جل�ني وادارة ثقافة مؤسساتية تتكيف حن��و التجديد.
ميكن للقيادة ان توجه املنظمات-املؤسسات حنو االمام ،من خالل التعليم ،والتدريب ،ولعب االدوار،
وختصيص املكافئات (جاسكييت)2004 ،
•متويل النفقات :املنظمات-املؤسسات اليت تعتمد بشكل كبري على املصادر اخلارجية للتمويل مليزانيتها
التشغيلية ال تبدو مستقرة مبا فيه الكفاية لتويل املخاطر اليت يتطلبها التجديد (اوزبرين  .)2014ان
وجود ميزانية تشغيلية طويلة االمد يوفر االستقرار واملرونة املطلوبني للتجديد.
•مهمة واضحة واسرتاتيجية :ان وج��ود مهمة واضحة وحمفزة سيعمل على مساعدة املؤسسات على
الرتكيز على التنمية و/او التكيف للتجديد وحتديدمها اليت ستعمل على دعم عملها (مكدونالدز .)2007
•التعاون :ان اقامة الشبكات مع املستهلكني ومع النظراء يسمح للمنظمات واملؤسسات برفع مستوى
مواردها احلالية خللق قيمة جديدة (شومان .)2009
•املرونة مع املوظفني :يف الوقت الذي جتري فيه عملية التجديد من االدارة العليا ،ميكن ان جترب
من االسفل اىل االعلى من املوظفني ،عملية حتفيز التجديد والسماح باملرونة مع املوظفني يف حبوثهم
يعمل على خلق امجاع ثقايف اقوى حول عملية التجديد (كانرت )2001
النظر اىل مستقبل التجديد يف مؤسسات الفكر والرأي
حبسب ما مت نقاشه يف الفقرات اعاله ،تواجه مؤسسات الفكر والرأي بضعة توجهات ستجربها
على التجديد بضمنها :البيئة التشغيلية اليت اصبحت متتاز بالتنافسية العالية ،والتطورات التكنولوجية
والطريقة اليت غريت هبا العوملة بشكل ال رجعة فيه اسلوب استهالك املعلومات ،والوضع السياسي غري
املستقر واالشباع املعلومايت يف العصر الرقمي .مع هذا ميكن حلالة التذبذب هذه ان تكون فرصة مناسبة
ان كان بامكان مؤسسات الفكر والرأي ان تسخر على حنو فاعل تقنيات جديدة ،ومناذج عمل واساليب
جتديدية لوضع وتقدمي املشورة يف وضع السياسة العامة.
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92. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
93. Elcano Royal Institute (Spain)
94. Fedesarrollo (Colombia)
95. EGMONT – The Royal Institute for International Relations (Belgium)
96. East Asia Institute (EAI) (Republic of Korea)
97. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
98. F.A. Hayek Foundation (Slovakia)
99. Ethiopian Development Research Institute (Ethiopia)

100. IMEMO of the Russian Academy of Sciences (Russia)
101. Heinrich Boll Foundation (HBS) (Germany)
102. Fundacion para el Analisis y los Estudios Sociales (FAES) (Spain)
103. European Policy Centre (EPC) (Belgium)
104. Sustainable Development Policy Institute (SDPI) (Pakistan)
105. Thailand Development Research Institute (TDRI) (Thailand)
106. TIMBRO (Sweden)
107. Unirule Institute of Economics (China)
108. Istituto Affari Internazionali (IAI) (Italy)
109. African Centre for Technology Studies (ACTS) (Kenya)
110. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Argentina)
111. Centro de Estudios Publicos (CEP) (Chile)
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112. Istituto Bruno Leoni (IBL) (Italy)
113. Policy Exchange (United Kingdom)
114. Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
115. United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) (Ethiopia)
116. Libertad y Desarrollo (LyD) (Chile)
117. Carnegie Europe (Belgium)
118. Brookings Doha Center (Qatar)
119. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) (Bangladesh)
120. Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA)(Senegal)
121. Fundacion Libertad (Argentina)
122. Ethos Public Policy Lab (Mexico)
123. Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
124. Austrian Economics Center (AEC) (Austria)
125. Brookings India (India)
126. Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
127. Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) (Taiwan)
128. Makerere Institute of Social Research (MISR) (Uganda)
129. National Budget Group (NBG) (Azerbaijan)
130. Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) (Guatemala)
131. Gateway House: Indian Council on Global Relations (India)
132. Hungarian Institute of International Affairs (HIIA) (Hungary)
133. International Institute for Environment and Development (IIED) (United
Kingdom)
134. Organisation for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
135. Ravand Institute for Economic and International Studies (Iran)
136. United Service Institution of India (USI) (India)
137. Vivekananda International Foundation (VIF) (India)
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)أفضل املؤسسات البحثية يف العامل (األمريكية وغري األمريكية
3 جدول

1. Brookings Institution (United States)
2. Chatham House (United Kingdom)
3. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
4. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
5. Bruegel (Belgium)
6. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
7. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
8. RAND Corporation (United States)
9. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
10. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
11. Cato Institute (United States)
12. Heritage Foundation (United States)
13. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
14. Transparency International (TI) (Germany)
15. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
16. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
17. Fraser Institute (Canada)
18. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)
19. Center for American Progress (CAP) (United States)
20. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
21. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
22. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Sweden)
23. Centre for Economic Policy Research (CEPR) (United Kingdom)
24. Carnegie Moscow Center (Russia)
25. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
26. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
27. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
28. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United
States)
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29. Asian Development Bank Institute (ADBI) (Japan)
30. European Council on Foreign Relations (ECFR) (United Kingdom)
31. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) (China)
32. Institute for World Economy and International Relations (IMEMO RAS)
(Russia)
33. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of
Korea)
34. Carnegie Middle East Center (Lebanon)
35. China Institute of International Studies (CIIS) (China)
36. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
(Argentina)
37. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Denmark)
38. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
39. China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) (China)
40. German Council on Foreign Relations (DGAP) (Germany)
41. Kiel Institute for the World Economy (IfW) (Germany)
42. Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES), FKA Centre
for European Studies (Belgium)
43. IDEAS (United Kingdom)
44. Australian Institute for International Affairs (AIIA) (Australia)
45. Royal United Services Institute (RUSI) (United Kingdom)
46. Clingendael, Netherlands Institute of International Relations
(Netherlands)
47. Human Rights Watch (HRW) (United Kingdom)
48. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
49. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS) (Egypt)
50. Development Research Center of the State Council (DRC) (China)
51. Institute of Economic Affairs (IEA) (United Kingdom)
52. Libertad y Desarrollo (LyD) (Chile)
53. World Economic Forum (WEF) (Switzerland)
54. Lowy Institute for International Policy (Australia)
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55. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
(FANRPAN) (South Africa)
56. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) (Norway)
57. Bonn International Center for Conversion (BICC) (Germany)
58. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) (Spain)
59. Overseas Development Institute (ODI) (United Kingdom)
60. Razumkov Centre (Ukraine)
61. Peace Research Institute Oslo (PRIO) (Norway)
62. East Asia Institute (EAI) (Republic of Korea)
63. African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
(South Africa)
64. Institute of International and Strategic Studies (IISS), FKA Center for
International and Strategic Studies (China)
65. African Economic Research Consortium (AERC) (Kenya)
66. Polish Institute of International Affairs (PISM) (Poland)
67. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
68. Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS) (Republic of
Korea)
69. Demos (United Kingdom)
70. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (Indonesia)
71. Centre for European Reform (CER) (United Kingdom)
72. Shanghai Institutes for International Studies (SIIS) (China)
73. European Union Institute for Security Studies (EUISS) (France)
74. Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) (Turkey)
75. European Centre for International Political Economy (ECIPE) (Belgium)
76. Urban Institute (United States)
77. Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS) (Republic of
Korea)
78. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
79. Centre for Civil Society (CCS) (India)
80. German Development Institute (DIE) (Germany)
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81. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
82. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
83. Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) (Singapore)
84. Fundacion para el Analisis y los Estudios Sociales (FAES) (Spain)
85. Centre for Conflict Resolution (CCR) (South Africa)
86. Belfer Center for Science and International Affairs (United States)
87. Heinrich Boll Foundation (HBS) (Germany)
88. Association for Liberal Thinking (ALT) (Turkey)
89. Institute of Development Studies (IDS) (United Kingdom)
90. Real Instituto Elcano (Spain)
91. Timbro (Sweden)
92. Centro de Estudios Publicos (CEP) (Chile)
93. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) (Singapore)
94. Civitas: Institute for the Study of Civil Society (United Kingdom)
95. Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
(CEDICE Libertad) (Venezuela)
96. Atlantic Council (United States)
97. Istituto Affari Internazionali (IAI) (Italy)
98. Centre for Policy Studies (CPS) (United Kingdom)
99. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
100. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
101. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
102. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) (Bangladesh)
103. Unirule Institute for Economics (China)
104. Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (India)
105. Centre for Independent Studies (CIS) (Australia)
106. Hudson Institute (United States)
107. Center for Free Enterprise (CFE) (Republic of Korea)
108. Institute for National Security Studies (INSS) (Israel)
109. Indian Council for Research on International Economic Relations
(ICRIER) (India)
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110. Center for China and Globalization (China)
111. Energy and Resources Institute (TERI) (India)
112. Fundacion para la Educacion Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo)
(Colombia)
113. IMANI Center for Policy and Education (Ghana)
114. Center for Policy Studies (CPS) (Hungary)
115. Institute for Security Studies (ISS) (South Africa)
116. Institute for International Policy Studies (IIPS) (Japan)
117. EGMONT – The Royal Institute for International Relations (Belgium)
118. Observer Research Foundation (ORF) (India)
119. European Policy Centre (EPC) (Belgium)
120. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) (Germany)
121. Fundacao Armando Alvares Penteado (FAAP) (Brazil)
122. Free Market Foundation (FMF) (South Africa)
123. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
124. Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA) (Senegal)
125. Lithuanian Free Market Institute (LFMI) (Lithuania)
126. Cambodia Development Resource Institute (CDRI) (Cambodia)
127. Istituto Bruno Leoni (IBL) (Italy)
128. Center for Strategic Studies (SAM) (Azerbaijan)
129. Instituto Ecuatoriano de Economia Politica (IEEP) (Ecuador)
130. Gulf Research Center (GRC) (Saudi Arabia)
131. Institute for Development and Global Governance (DRI) (France)
132. Regional Centre for Strategic Studies (RCSS) (Sri Lanka)
133. Centro de Divulgacion Conocimiento Economico para la Libertad
(CEDICE) (Venezuela)
134. Adam Smith Institute (United Kingdom)
135. Development Alternatives (DA) (India)
136. Mercatus Center (United States)
137. Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) (Italy)
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138. Centro de Estudio de la Realidad Economica y Social (CERES)
(Uruguay)
139. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
140. Asia Society Policy Institute (ASPI) (United States)
141. National Institute for Defense Studies (NIDS) (Japan)
142. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA)
(Kenya)
143. Economic Policy Research Centre (EPRC) (Uganda)
144. National Bureau of Economic Research (NBER) (United States)
145. Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research (Germany)
146. Institucion Futuro (Spain)
147. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
148. Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) (Greece)
149. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
150. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) (Italy)
151. Finnish Institute of International Affairs (FIIA) (Finland)
152. World Resources Institute (WRI) (United States)
153. German Marshall Fund of the United States (GMF) (United States)
154. Acton Institute for the Study of Religion and Liberty (United States)
155. Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) (Germany)
156. Center for Global Development (CGD) (United States)
157. National Institute for Research Advancement (NIRA) (Japan)
158. Centro de Investigaciones Economicas Nacionales (CIEN) (Guatemala)
159. Chicago Council on Global Affairs (United States)
160. Israel-Palestine: Creative Regional Initiatives (IPCRI), FKA IsraelPalestine Center for Research and Information (Israel/Palestine)
161. Copenhagen Consensus Center (Denmark)
162. Research and Information (Israel/Palestine)
163. Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.) (Italy)
164. Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER) (Ghana)
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165. Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD)
(Georgia)
166. Centre for Land Warfare Studies (CLAWS) (India)
167. Centre for Geopolitical Studies (GEOPOLITIKA) (Lithuania)
168. Delhi Policy Group (India)
169. European Union Institute for Security Studies (EUISS) (France)
170. Hoover Institution (United States)
171. Centre for Policy Research (OPR) (India)
172. Ethiopian Development Research Institute (EDRI) (Ethiopia)
173. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
174. Fundacion Libertad (Argentina)
175. Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD) (Georgia)

أفضل املؤسسات البحثية حسب املناطق
أفضل املؤسسات البحثية يف جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا
4 جدول

1. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA)
(Kenya)
2. IMANI Center for Policy and Education (Ghana)
3. Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA) (Senegal)
4. Botswana Institute for Development Policy Analysis (BIDPA) (Botswana)
5. African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
(South Africa)
6. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
7. Africa Institute of South Africa (AISA) (South Africa)
8. Centre for Conflict Resolution (CCR) (South Africa)
9. Centre for Policy Analysis (CEPA) (Ghana)
10. Institute for Security Studies (ISS) (South Africa)
11. African Economic Research Consortium (AERC) (Kenya)
12. Ghana Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
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13. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
(FANRPAN) (South Africa)
14. Centre for Development and Enterprise (CDE) (South Africa)
15. Ethiopian Development Research Institute (EDRI) (Ethiopia)
16. Economic Policy Research Center (EPRC) (Uganda)
17. Ethiopian Economics Association (EEA) (Ethiopia)
18. REPOA, FKA Research on Poverty Alleviation (Tanzania)
19. Institute of Economic Affairs (IEA) (Ghana)
20. Institute for Global Dialogue (IGD) (South Africa)
21. Free Market Foundation (FMF) (South Africa)
22. Nigerian Institute of International Affairs (NIIA) (Nigeria)
23. Advocates Coalition for Development and Environment (ACODE)
(Uganda)
24. African Center for Economic Transformation (ACET) (Ghana)
25. Institute of Economic Affairs (IEA) (Kenya)
26. South African Institute of Race Relations (IRR) (South Africa)
27. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
28. Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES) (Cote d’Ivoire)
29. Centre for Population and Environmental Development (CPED) (Nigeria)
30. Centre for Research and Technology Development (RESTECH) (Kenya)
31. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
32. Initiative for Public Policy Analysis (IPPA) (Nigeria)
33. Centre for Development Studies (Ghana)
34. Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER) (Ghana)
35. Rift Valley Institute (RVI) (Kenya)
36. Centre for the Study of the Economies of Africa (CSEA) (Nigeria)
37. Makerere Institute of Social Research (MISR) (Uganda)
38. Institute for Public Policy Research (IPPR) (Namibia)
39. Institute for Empirical Research in Political Economy (IERPE) (Benin)
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40. Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche Economiques et
Sociales (CEDRES) (Burkina Faso)
41. Justice and Human Rights Institute (JHRI) (Ghana)
42. Economic and Social Research Foundation (ESRF) (Tanzania)
43. Groupe de Recherche en Economie Appliquee et Theorique (GREAT) (Mali)
44. Inter-Region Economic Network (IREN) (Kenya)
45. Strategic Transformation and Policy Centre (STPC) (Cape Verde)
46. Centre d’Etudes de Politiques pour le Developpement (CEPOD)
(Senegal)
47. Institute for Public Policy Analysis and Management (IPPAM) (Nigeria)
48. Programme de Troisieme Cycle Inter-universitaire en Economie (PTCI)
(Burkina Faso)
49. Integrated Social Development Center (ISODEC) (Ghana)
50. Institute for Peace and Security Studies (IPSS) (Ethiopia)
51. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Tanzania)
52. Mapungubwe Institute for Strategic Reflection (MISTRA) (South Africa)
53. Development Research and Projects Centre (dRPC) (Nigeria)
54. Institute of Policy Analysis and Research (IPAR) (Kenya)
55. Centre de Recherches, d’Etudes et d’Appui a l’Analyse Economique a
Madagascar (CREAM) (Madagascar)
56. Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement des Capacites pour le
Developpement au Togo (CADERDT) (Togo)
57. Nigerian Institute for Social and Economic Research (NISER) (Nigeria)
58. Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and
Southern Africa (MEFMI) (Zimbabwe)
59. Mandela Institute for Development Studies (MINDS) (South Africa)
60. UONGOZI Institute (Tanzania)
61. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
(FANRPAN) (Angola)
62. Swaziland Economic Policy Analysis and Research Centre (SEPARC) (Swaziland)
63. Institute for Policy Analysis and Research (IPAR) (Rwanda)
64. African Institute for Applied Economics (AIAE) (Nigeria)
65. Development Policy Research Unit (DPRU) (South Africa)
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66. Africa Freedom of Information Centre (Uganda)
67. United Nations Economic Commission for Africa (Ethiopia)
68. Afro-Middle East Centre (South Africa)
69. Brenthurst Foundation (South Africa)
70. Cellule d›Analyse de Politiques Economiques du Cires (CAPEC)
71. Centre d›Analyse de Politiques Economiques et Sociales (CAPES)
(Burkina-Faso)
72. Centre d’Etudes et de Renforcement des Capacités d’Analyse et de
Plaidoyer (CERCAP) (Mali)
73. Centre for Democracy and Development (CDD) (Nigeria)
74. Consortium for Social and Economic Research (Senegal)
75. Centre d›Etudes et de Recherche sur les Analyses et Politiques
Economiques (Congo)
76. Consortium pour la Recherche Economique en Afrique (Kenya)
77. Environmental Economics Policy Forum for Ethiopia (EEPFE) (Ethiopia)
78. Heritage Institute for Policy Studies (Somalia)
79. Institute for Democracy in South Africa (IDASA) (South Africa)
80. Center for Conflict Resolution (South Africa)
81. Institute of Policy Analysis and Research (Rwanda)
82. Institute of Security Studies (Ethiopia)
83. Sudd Institute (South Sudan)
84. Centre for Economic Transformation (CET) (Ghana)
85. Centre for the Study of Governance Innovation (South Africa)
86. Tanzania Natural Resources Forum (Tanzania)
87. Center for Environment and Development (Cameroon)
88. Center for Policy Analysis (CEPA) (Ghana)
89. Centro Terra Viva (Mozambique)
90. CODESMA (Senegal)
91. Wits Institute for Social and Economic Research (South Africa)
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أفضل املؤسسات البحثية يف املكسيك وكندا
5 جدول

1. Fraser Institute (Canada)
2. Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) (Mexico)
3. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
4. C.D. Howe Institute (Canada)
5. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
6. Centro de Investigacion y Docencia Economicas (CIDE) (Mexico)
7. Centro de Investigacion para el Desarrollo (CIDAC) (Mexico)
8. Colegio de Mexico (CM) (Mexico)
9. Macdonald-Laurier Institute (MLI) (Canada)
10. Ethos Public Policy Lab (Mexico)
11. Institute for Research on Public Policy (IRPP) (Canada)
12. Canadian Defense and Foreign Affairs Institute (CDFAI) (Canada)
13. Atlantic Institute for Market Studies (AIMS) (Canada)
14. Canadian International Council (CIC) (Canada)
15. International Institute for Sustainable Development (IISD) (Canada)
16. Conference Board of Canada (CBoC) (Canada)
17. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Mexico)
18. Montreal Economic Institute (MEI) (Canada)
19. Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa (CISLE) (Mexico)
20. Public Policy Forum (PPF) (Canada)
21. El Colegio de la Frontera Norte (Colef) (Mexico)
22. Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) (Mexico)
23. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) (Mexico)
24. Colectivo de Analisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE)
(Mexico)
25. Frontier Centre for Public Policy (FCPP) (Canada)
26. Instituto de Pensamiento Estrategico Agora (IPEA) (Mexico)
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27. Centro de Estudios en Calidad de Vida y Desarrollo Social (CECAVI)
(Mexico)
28. Centre for International and Defence Policy (CIDP), FKA Queen›s
Centre for International Relations (Canada)
29. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) (Mexico)
30. Institute of Politics (Mexico)
31. Canada 2020 (Canada)
32. Mexico Evalua Centro de Analisis de Politicas Publicas (Mexico)
33. Caledon Institute of Social Policy (Canada)
34. Caminos de la Libertad (Mexico)
35. Canadian Taxpayers Federation (Canada)
36. CIVITAS (Canada)
37. Mexicanos Primero (Mexico)
38. Pembina Institute (Canada)
39. Asia Pacific Foundation (Canada)
40. Mackenzie Institute (Canada)

أفضل املؤسسات البحثية يف أمريكا الوسطى واجلنوبية
6 جدول

1. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
2. Comision Economica para America Latina (CEPAL) (Chile)
3. Fundacion para la Educacion Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo)
(Colombia)
4. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
5. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) (Argentina)
6. Centro de Implementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) (Argentina)
7. Centro de Estudios Publicos (CEP) (Chile)
8. Centro de Estudio de la Realidad Economica y Social (CERES) (Uruguay)
9. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Argentina)
10. Centro de Divulgacion Conocimiento Economico para la Libertad
(CEDICE) (Venezuela)
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11. Instituto Fernando Henrique Cardoso (iFHC) (Brazil)
12. Grupo de Analisis para el Desarrollo (GRADE) (Peru)
13. Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA) (Brazil)
14. Corporacion de Estudios para Latinoamerica (CIEPLAN) (Chile)
15. Centro de Analisis y Difusion de la Economia Paraguay (CADEP)
(Paraguay)
16. Centro Brasileiro de Analise e Planejamento (CEBRAP) (Brazil)
17. Centro Latinoamericano de Economia Humana (CLAEH) (Uruguay)
18. Fundacion de Investigaciones Economicas Latinoamericanas (FIEL)
(Argentina)
19. Fundacion para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo
FARO) (Ecuador)
20. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI) (Uruguay)
21. Fundacion Ideas para la Paz (FIP) (Colombia)
22. Fundacion Chile 21 (Chile)
23. Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) (Argentina)
24. Instituto Libertad y Democracia (ILD) (Peru)
25. Fundacion Pensar (Argentina)
26. Centro de Estudios de la Violencia (NEV) (Brazil)
27. Fundacion Salvadorena para el Desarrollo Economico y Social
(FUSADES) (El Salvador)
28. Instituto de Estudios Peruanos (IEP) (Peru)
29. Libertad y Desarrollo (Lyd) (Chile)
30. BRICS Policy Center (Brazil)
31. Instituto Ecuatoriano de Economia Politica (IEEP) (Ecuador)
32. Foro Social de la Deuda Externa de Honduras y Desarrollo (FOSDEH)
(Honduras)
33. Fundacion Libertad (Argentina)
34. Instituto Millenium (Brazil)
35. Fundacion Jaime Guzman (FJG) (Chile)
36. Instituto de Ciencia Politica (ICP) (Colombia)
37. Fundacion Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) (El Salvador)
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38. Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS)
(Argentina)
39. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
40. Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) (Peru)
41. Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) (Bolivia)
42. Instituto Desarrollo (Paraguay)
43. Centro de Investigaciones Economicas Nacionales (CIEN) (Guatemala)
44. Fundacion Centro de Pensamiento Primero Colombia (FCPPC)
(Colombia)
45. Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) (Guatemala)
46. Fundacion Milenio (Bolivia)
47. Asociacion de Investigacion y Estudios Sociales (ASIES) (Guatemala)
48. Fundacion Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) (Dominican
Republic)
49. Fundacion ARU (Bolivia)
50. Fundacion Nicarguenese para el Desarollo Economico y Social
(FUNIDES) (Nicaragua)
51. Nassau Institute (Bahamas)
52. Center for International Private Enterprise (CIPE) (Chile)
53. Center for the New Economy (Puerto Rico)
54. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) (Peru)
55. Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) (Guatemala)
56. Faculdade de Direito do Sul de Minas (Brazil)
57. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Argentina)
58. Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) (Argentina)
59. Centro para la Apertura y el Desarrollo de America Latina (Argentina)
60. Colombian Caribbean Observatory (Colombia)
61. Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Venezuela)
62. Dejusticia (Colombia)
63. Centro de Análisis de las Decisiones Públicas (Guatemala)
64. Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES) (Guatemala)
65. Centro de Investganciones Sociojuridicas (Colombia)
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66. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC/
CEPAL) (Chile)
67. El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) (Colombia)
68. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Ecuador)
69. Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Brazil)
70. Forum da Libertade (Brazil)
71. Fundacion Bases (Argentina)
72. Fundación Democracia y Libertad (Peru)
73. Instituto Liberdade do Rio Grande do Sul (Brazil)
74. Instituto Politico para la Libertad (Peru)
75. Fundación para el Progreso (Chile)
76. Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) (Costa Rica)
77. Igarapé Institute (Brazil)
78. Institute of Applied Economic Research (IPEA) (Brazil)
79. Instituto De Ciencia Politica Hernan Echavarria Olozaga (Colombia)
80. Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE)
(Brazil)
81. Fedesarrollo Centro de Investigacion Economica y Social (Colombia)
82. Instituto de Desarrollo Empresarial y Accion Social (Costa Rica)
83. Instituto de Investigaciones Economicas y Sociales (Guatemala)
84. Latin American Security and Defence Network (Argentina)
85. Libertad y Progreso (Argentina)
86. Research Program in Economics and Environment for Development of
CATIE (Costa Rica)

أفضل املؤسسات البحثية يف الواليات املتحدة
7 جدول

1. Brookings Institution (United States)
2. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
3. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
4. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
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5. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
6. Cato Institute (United States)
7. RAND Corporation (United States)
8. Heritage Foundation (United States)
9. Center for American Progress (CAP) (United States)
10. National Bureau of Economic Research (NBER) (United States)
11. Pew Research Center (United States)
12. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United
States)
13. Center for a New American Security (CNAS) (United States)
14. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
15. World Resources Institute (WRI) (United States)
16. Atlantic Council (United States)
17. Urban Institute (United States)
18. James A. Baker III Institute for Public Policy (United States)
19. Hoover Institution (United States)
20. Belfer Center for Science and International Affairs (United States)
21. Carnegie Council for Ethics in International Affairs (United States)
22. United States Institute of Peace (USIP) (United States)
23. Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) (United States)
24. Stimson Center (United States)
25. Center for International Development (CID) (United States)
26. Freedom House (United States)
27. Center for Global Development (CGD) (United States)
28. Human Rights Watch (HRW) (United States)
29. Acton Institute for the Study of Religion and Liberty (United States)
30. Hudson Institute (United States)
31. German Marshall Fund of the United States (GMF) (United States)
32. New America Foundation (United States)
33. Foreign Policy Research Institute (FPRI) (United States)
34. Resources for the Future (RFF) (United States)
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35. Worldwatch Institute (United States)
36. Earth Institute (United States)
37. Inter-American Dialogue (United States)
38. Center for Climate and Energy Solutions (C2ES) (United States)
39. Manhattan Institute for Policy Research (MI) (United States)
40. Mercatus Center (United States)
41. Reason Foundation (United States)
42. Open Society Foundations (OSF), FKA Open Society Institute (United
States)
43. Center for the National Interest (CFTNI), FKA Nixon Center (United
States)
44. International Food Policy Research Institute (IFPRI) (United States)
45. Aspen Institute (United States)
46. Economic Policy Institute (EPI) (United States)
47. Foundation for Economic Education (FEE) (United States)
48. Center for Transatlantic Relations (CTR) (United States)
49. Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) (United States)
50. Pacific Research Institute (PRI) (United States)
51. Institute for Policy Studies (IPS) (United States)
52. Bipartisan Policy Center (BPC) (United States)
53. Demos (United States)
54. Independent Institute (United States)
55. EastWest Institute (EWI) (United States)
56. Migration Policy Institute (MPI) (United States)
57. Atlas Network (United States)
58. Kaiser Permanente Institute for Health Policy (KPIHP) (United States)
59. Competitive Enterprise Institute (CEI) (United States)
60. Center for Economic and Policy Research (CEPR) (United States)
61. Arctic Institute (United States)
62. Africa Center for Strategic Studies (United States)
63. Center for European Policy Analysis (CEPA) (United States)
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64. Center for International Security and Arms Control (CISAC) (United
States)
65. Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA) (United States)
66. Chicago Council on Global Affairs (United States)
67. Hispanic American Center for Economic Research (HACER) (United
States)
68. Institute for Science and International Security (ISIS) (United States)
69. Institute for Women›s Policy Research (IWPR) (United States)
70. Institute of Religion and Democracy (IRD) (United States)
71. Mackinac Center (United States)
72. Middle East Institute (MEI) (United States)
73. Tax Foundation (United States)
74. Third Way (United States)
75. US-Korea Institute (USK) (United States)

أفضل املؤسسات البحثية يف وسط أسيا
8 جدول

1. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
2. Kazakhstan Institute for Strategic Studies (KazISS) (Kazakhstan)
3. Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD)
(Georgia)
4. Armat Center for the Development of Democracy and Civil Society
(Armenia)
5. Caucasus Research Resource Center (CRRC) (Azerbaijan)
6. Aga Khan Foundation (AKF) (Afghanistan)
7. Armenian International Policy Research Group (AIPRG) (Armenia)
8. Institute for Policy Studies (IPS) (Georgia)
9. Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) (Afghanistan)
10. Armenian Center for National and International Studies (ACNIS) (Armenia)
11. Asia Foundation - Afghanistan (Afghanistan)
12. Center for Economic Research (CER) (Uzbekistan)
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13. Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation (ACGRC)
(Armenia)
14. Advanced Social Technologies (AST) (Armenia)
15. New Economic School (NESG) (Georgia)
16. Strategic Research Center (SRC) (Georgia)
17. Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) (Afghanistan)
18. Free Minds Association (FMA) (Azerbaijan)
19. Caucasus Research Resource Center (CRRC) (Georgia)
20. South-Caucasus Institute of Regional Security (SCIRS) (Georgia)
21. Center for Social and Economic Research in Kyrgyzstan (CASE)
(Kyrgyzstan)
22. Turpanjian Center for Policy Analysis (TCPA) (Armenia)
23. Centre for Political Studies (CPS) (Uzbekistan)
24. Armenia 2020 (Armenia)
25. Georgian Research and Educational Networking Association (GRENA)
(Georgia)
26. Civil Society Institute (CSI) (Armenia)
27. Public Policy Research Center (PPRC) (Kazakhstan)
28. Institute of Strategic and Inter-Regional Research (Uzbekistan)
29. Entrepreneurship Development Foundation (EDF) (Azerbaijan)
30. Economic Research Center (ERC) (Azerbaijan)
31. Institute for Regional Studies (IFRS) (Kyrgyzstan)
32. Caucasus Research Resource Center (CRRC) (Armenia)
33. Tahlil Centre for Social Research (Uzbekistan)
34. Liberty Institute (Georgia)
35. Strategic Research Center under the President of Tajikistan (Tajikistan)
36. Bureau on Human Rights and Rule of Law (Kyrgyzstan)
37. International Council on Security and Development (ICOS), FKA The
Senlis Council (Afghanistan)
38. Partnership for Social Initiatives (PSI) (Georgia)
39. Afghanistan Institute for Rural Development (AIRD) (Afghanistan)
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40. R.B. Suleimenov Institute of Oriental Studies (Kazakhstan)
41. Economic Policy Institute - Bishkek Consensus (EPI) (Kyrgyzstan)
42. KIMEP University, FKA Kazakhstan Institute of Management, Economics
and Strategic Research (Kazakhstan)
43. Peace Research Center of Kyrgyzstan (Kyrgyzstan)
44. Institute for Public Policy (IPP) (Kyrgyzstan)
45. Center for Strategic Studies (SAM) (Azerbaijan)
46. Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS)
(Georgia)
47. Afghanistan Economic and Legal Studies Organization (AELSO)
(Afghanistan)
48. ISET Policy Institute (Georgia)
49. National Analytical Center (Kazakhstan)
50. National Institute for Strategic Studies (NISS) (Kyrgyz Republic)
51. OSCE Academy in Bishkek (Kyrgyzstan)
52. Tajikistan Free Market Centre (Tajikistan)

أفضل املؤسسات البحثية يف الصني واهلند واليابان وكوريا اجلنوبية
9 جدول

1. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
2. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
3. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of
Korea)
4. China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) (China)
5. Asia Forum Japan (AFJ) (Japan)
6. Observer Research Foundation (ORF) (India)
7. Institute for Defense Studies and Analyses (IDSA) (India)
8. China Institute of International Studies (CIIS) (China)
9. Carnegie Center (China)
10. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) (China)
11. Asan Institute for Policy Studies (AIPS) (Republic of Korea)
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12. National Institute for Defense Studies (NIDS) (Japan)
13. Development Research Center of the State Council (DRC) (China)
14. Centre for Civil Society (CCS) (India)
15. Shanghai Institutes for International Studies (SIIS) (China)
16. East Asia Institute (EAI) (Republic of Korea)
17. Brooking Center (China)
18. Centre for Policy Research (CPR) (India)
19. Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization
(IDE-JETRO) (Japan)
20. Japan Center for International Exchange (JCIE) (Japan)
21. Delhi Policy Group (DPG) (India)
22. Institute for International Policy Studies (IIPS) (Japan)
23. Institute of International and Strategic Studies (IISS), FKA Center for
International and Strategic Studies (China)
24. Asian Development Bank Institute (ADBI) (Japan)
25. Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP) (India)
26. Development Alternatives (DA) (India)
27. Indian Council for Research in International Economic Relations
(ICRIER) (India)
28. Gateway House: Indian Council on Global Relations (India)
29. Energy and Resources Institute (TERI) (India)
30. Unirule Institute for Economics (China)
31. Korea Institute for Defense Analyses (KIDA) (Republic of Korea)
32. Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) (Japan)
33. Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) (India)
34. Center for China and Globalization (CCG) (China)
35. National Institute for Research Advancement (NIRA) (Japan)
36. Cathay Institute for Public Affairs (CIPA) (China)
37. Japan Institute for International Development (Japan)
38. Centre for Land Warfare Studies (CLAWS) (India)
39. Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) (China)
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40. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
41. Institute of Foreign Affairs and National Security(IFANS) (Republic of
Korea)
42. Korea Energy Economics Institute (KEEI) (Republic of Korea)
43. National Council of Applied Economic Research (NCAER) (India)
44. Sejong Institute (Republic of Korea)
45. Tokyo Foundation (Japan)
46. Institute for National Policy Research (INPR) (China)
47. China Center for International Economic Exchanges (CCIEE) (China)
48. Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) (India)
49. Institute of Economic Growth (IEG) (India)
50. Research Institute for Peace and Security (RIPS) (Japan)
51. China Finance 40 Forum (CF40) (China)
52. United Service Institution of India (USI) (India)
53. Center for Free Enterprise (CFE) (Republic of Korea)
54. Center for Strategic and International Studies (CSIS)(Japan)
55. Charhar Institute (China)
56. China Institute for Reform and Development (CIRD) (China)
57. Council on Energy, Environment and Water (CEEW) (India)
58. Indian Council of World Affairs (ICWA) (India)
59. Institute for Global Environmental Strategies (IGES) (Japan)
60. Japan Center for Economic Research (JCER) (Japan)
61. Japan Policy Research Institute (PRI) (Japan)
62. Center for Science and Environment (CSE) (India)
63. National Institute of Science and Technology Policy (Japan)
64. Lion Rock Institute (China)
65. Hong Kong Policy Research Institute (PRI) (China)

أفضل املؤسسات البحثية يف جنوب شرق أسيا واحمليط اهلادئ
10 جدول

1. Australian Institute for International Affairs (AIIA) (Australia)
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2. Centre for Strategic Studies (CSS) (New Zealand)
3. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (Indonesia)
4. Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) (Singapore)
5. Lowy Institute for International Policy (Australia)
6. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
7. Taiwan Foundation for Democracy (TFD) (Taiwan)
8. Strategic and Defense Studies Centre (SDSC) (Australia)
9. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
10. Institute of Strategic and International Studies (ISIS) (Malaysia)
11. Centre for Independent Studies (CIS) (Australia)
12. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) (Singapore)
13. Thailand Development Research Institute (TDRI) (Thailand)
14. East Asian Institute (EAI) (Singapore)
15. Sustainable Development Policy Institute (SDPI) (Pakistan)
16. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) (Bangladesh)
17. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)
(Indonesia)
18. Pakistan Institute of International Affairs (PIIA) (Pakistan)
19. Taiwan Institute of Economic Research (TIER) (Taiwan)
20. Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)
(Bangladesh)
21. Centre for Economic Development and Administration (CEDA) (Nepal)
22. Institute for Strategic and International Studies (Philippines)
23. Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) (Taiwan)
24. Alternate Solutions Institute (Pakistan)
25. Institute for Social and Environmental Transition (ISET-N) (Nepal)
26. Institute for International Relations (Taiwan)
27. Institute of Policy Studies (IPS) (Bangladesh)
28. Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) (Philippines)
29. Social Policy and Development Centre (SPDC) (Pakistan)
30. Cambodian Institute for Cooperation and Peace (CICP) (Cambodia)
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31. Institute of Policy Studies of Sri Lanka (IPS) (Sri Lanka)
32. Institute of World Economics and Politics (IWEP) (Vietnam)
33. Asia Competitiveness Institute (ACI) (Singapore)
34. Regional Centre for Strategic Studies (RCSS) (Sri Lanka)
35. Political Risks Assessment Group (Singapore)
36. Institute of Security and International Studies (ISIS) (Thailand)
37. Institute of National Capacity Studies (INCS) (Indonesia)
38. Cambodia Development Resource Institute (CDRI) (Cambodia)
39. Institute of Policy Studies (IPS) (Pakistan)
40. Philippine Institute for Development Studies (PIDS) (Philippines)
41. Brunei Darussalam Institute of Policy and Strategic Studies (BDIPSS)
(Brunei)
42. Diplomatic Academy of Vietnam (DAV) (Vietnam)
43. Center for Research on Economic and Social Transformation (CREST)
(Pakistan)
44. Vietnam Institute of Economics (VIE) (Vietnam)
45. Centre for Poverty Analysis (CEPA) (Sri Lanka)
46. Economic Institute of Cambodia (EIC) (Cambodia)
47. Centre on Asia and Globalisation (CAG) (Singapore)
48. Alternative Development Initiative (ADI) (Bangladesh)
49. Centre for Strategic and Policy Studies (CSPS) (Brunei)
50. Centre for Policy Dialogue (CPD) (Bangladesh)
51. Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS)
(Myanmar)
52. Bangladesh Enterprise Institute (BEI) (Bangladesh)
53. Institute for Governance Studies (IGS) (Bangladesh)
54. Associates for Community and Population Research (ACPR)
(Bangladesh)
55. Center for Global Studies (Bangladesh)
56. Applied Economics Research Centre (AERC) (Pakistan)
57. Area Study Centre for Far East and Southeast Asia (FESEA) (Pakistan)
227

حصاد البيان
58. Centre for Bhutan Studies and GNH Research (Bhutan)
59. Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR)
(Bangladesh)
60. Institute of Social Welfare and Research (ISWR) (Bangladesh)
61. Centre for Nepal and Asian Studies (CNAS) (Nepal)
62. Asian Institute of Management Policy Center (APC) (Philippines)
63. Nepal South Asia Centre (NESAC) (Nepal)
64. Institute for Social and Environmental Transitions (ISET) (Taiwan)
65. Australia China Relations Institute (ACRI) (Australia)
66. Center for International Relations and Strategic Studies (CIRSS)
(Philippines)
67. Center for People and Forests (RECOFTCO) (Thailand)
68. Australian Information Industry Association (AIIA) (Australia)
69. Australian Strategic Policy Institute (Australia)
70. Center for Indonesian Policy Studies (Indonesia)
71. Ecologic Foundation (New Zealand)
72. Pacific Island Forum (Fiji)
73. Grattan Institute (Australia)
74. Institute for Economics and Peace (IEP) (Australia)
75. Institute for Policy Analysis of Conflict (Australia)
76. Centre for Policy Development (CPD) (Australia)
77. Institute for Solidarity in Asia (Philippines)
78. Institute of Policy Studies (Singapore)
79. Institute of Public Policy Studies (Thailand)
80. LIRNEasia (Sri Lanka)
81. Malaysian Institute Of Economic Research (Malaysia)
82. National Policy Foundation (NPF) (Taiwan)
83. Nepal Economic Forum (NEF) (Nepal)
84. Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific
(CIRDAP) (Bangladesh)
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85. Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP)
(Malaysia)
86. Indonesian Institute of Science (LIPI) (Indonesia)
87. Initiatives for International Dialogue (IID) (Philippines)
88. Institut Rakyat (Malaysia)
89. Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) (Malaysia)
90. Institute for Regional Security (Australia)
91. New Zealand Institute of International Affairs (NZIIA) (New Zealand)
92. Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) (Bangladesh)
93. Prospect Foundation (Taiwan)
94. Samriddhi, The Prosperity Foundation (Nepal)
95. Taiwan Foundation for Democracy (Taiwan)

أفضل املؤسسات البحثية يف وسط وشرق أوروبا
11 جدول

1. Polish Institute of International Affairs (PISM) (Poland)
2. Carnegie Moscow Center (Russia)
3. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
4. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS)
(Russia)
5. Razumkov Centre (Ukraine)
6. Prague Security Studies Institute (PSSI) (Czech Republic)
7. Center for Democracy and Human Rights (CEDEM) (Montenegro)
8. Center for Security and Defense Studies Foundation (CSDS) (Hungary)
9. EUROPEUM Institute for European Policy (Czech Republic)
10. Centre for Economic and Financial Research (CEFIR) (Russia)
11. Lithuanian Free Market Institute (LFMI) (Lithuania)
12. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
13. Centre for Liberal Strategies (CLS) (Bulgaria)
14. Slovak Foreign Policy Association (SFPA) (Slovakia)
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15. Belgrade Centre for Security Policy (BCSP), FKA Centre for CivilMilitary Relations (Serbia)
16. Centre for Eastern Studies (OSW) (Poland)
17. demosEUROPA – Centre for European Strategy (Poland)
18. Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT), FKA Hungarian Institute
of International Affairs (Hungary)
19. Independent Institute for Social Policy (IISP) (Russia)
20. Centre for Public Policy PROVIDUS (Latvia)
21. Center for Policy Studies (CPS) (Hungary)
22. Albanian Institute for International Studies (AIIS) (Albania)
23. PRAXIS Center for Policy Studies (Estonia)
24. F.A. Hayek Foundation (Slovakia)
25. Institute for the U.S. and Canadian Studies (ISKRAN) (Russia)
26. Ludwig von Mises Institute (Romania)
27. Institute for Economic Research (IER) (Slovenia)
28. Centre for Geopolitical Studies (Lithuania)
29. Liberalni Institut (Czech Republic)
30. Institute of World Economics of the Hungarian Academy of Sciences
(Hungary)
31. Gaidar Institute for Economic Policy, FKA Institute for the Economy in
Transition (Russia)
32. International Centre for Policy Studies (ICPS) (Ukraine)
33. Open Society Foundations (OSF), FKA Open Society Institute (Hungary)
34. Economic Expert Group (EEG) (Russia)
35. Kyiv National Economic University (KNEU) (Ukraine)
36. European Institute (Bulgaria)
37. TARKI Social Research Institute (Hungary)
38. St. Petersburg Center for Humanities and Political Studies (Russia)
39. Institute of International Relations (IIR) (Czech Republic)
40. Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies
(Slovenia)
41. Finnish Institute of International Affairs (Finland)
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42. Kosovar Civil Society Foundation (KCSF) (Kosovo)
43. Center for Research and Policy Making (CRPM) (Macedonia)
44. Institute for Market Economics (IME) (Bulgaria)
45. Institute for Urban Economics (IUE) (Croatia)
46. Institute of Public Affairs (Bulgaria)
47. International Centre for Defense Studies (ICDS) (Estonia)
48. Democratic Initiatives Foundation (Ukraine)
49. Dniprovsky Center for Social Research (DCSR) (Ukraine)
50. Analytical Center for the Government of the Russian Federation (Russia)
51. Economics Institute (Serbia)
52. Populari (Bosnia and Herzegovina)
53. Institute for Public Affairs (IVO) (Slovakia)
54. Institute of Economics, Zagreb (EIZ) (Croatia)
55. Institute for Public Policy (IPP) (Romania)
56. Institute for Security and International Studies (ISIS) (Bulgaria)
57. Center for International Relations (CIR) (Poland)
58. Institute of Baltic Studies (IBS) (Estonia)
59. Latvian Institute of International Affairs (Latvia)
60. Institute of Public Finance (IJF) (Croatia)
61. Institute of World Policy (Ukraine)
62. Russian International Affairs Council (RIAC) (Russia)
63. Association for International Affairs (AMO) (Czech Republic)
64. Center for Economic Analysis (CenEA) (Poland)
65. Institute for Public Policy (IPP) (Moldova)
66. VIDUS (Latvia)
67. Centre for Advanced Study (Bulgaria)
68. Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (Hungary)
69. Centre for European Affairs (Slovakia)
70. Eastern Europe Studies Center (Lithuania)
71. ISET Policy Institute (Georgia)
72. Center for Economics and Politics (Czech Republic)
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73. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) (Poland)
74. Georgian Foundation for Strategic and International Studies (Georgia)
75. Center for Institutional Development and Analysis (Romania)
76. Center for International Relations (Czech Republic)
77. Central European Policy Institute (CEPI) (Slovakia)
78. Institut for Democracy and Economic Analysis (IDEA) (Czech Republic)
79. Institute for Applied Economic Studies (Russia)
80. Institute for Development and Scientific Research (Montenegro)
81. Institute for Economic Research and Policy Consulting (Ukraine)
82. Institute for Public Affairs (Poland)
83. Institute for Public Policy and Good Governance (Albania)
84. Institute of International Relations (Poland)
85. International Center for Policy Studies (Ukraine)
86. Institute of Economic and Social Studies (Slovakia)
87. Prague International Institute of Peace and Conflict (Czech Republic)
88. Research Center of Foreign Policy Association (Slovakia)

أفضل املؤسسات البحثية يف غرب أوروبا
12 جدول

1. Chatham House (United Kingdom)
2. Bruegel (Belgium)
3. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
4. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
5. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
6. Transparency International (TI) (Germany)
7. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Sweden)
8. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
9. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
10. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
11. Carnegie Europe (Belgium)
12. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Denmark)
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13. European Council on Foreign Relations (ECFR) (United Kingdom)
14. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)
15. Adam Smith Institute (ASI) (United Kingdom)
16. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) (Spain)
17. Clingendael, Netherlands Institute of International Relations
(Netherlands)
18. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
19. Real Instituto Elcano (Spain)
20. German Council on Foreign Relations (DGAP) (Germany)
21. IDEAS (United Kingdom)
22. Kiel Institute for the World Economy (IfW) (Germany)
23. Istituto Affari Internazionali (IAI) (Italy)
24. Centre for Economic Policy Research (CEPR) (United Kingdom)
25. EGMONT – The Royal Institute for International Relations (Belgium)
26. Royal United Services Institute (RUSI) (United Kingdom)
27. Civitas: Institute for the Study of Civil Society (United Kingdom)
28. World Economic Forum (WEF) (Switzerland)
29. Peace Research Institute Oslo (PRIO) (Norway)
30. German Development Institute (DIE) (Germany)
31. Overseas Development Institute (ODI) (United Kingdom)
32. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
33. Ecologic Institute (Germany)
34. Hanns Seidel Foundation (HSS) (Germany)
35. Demos (United Kingdom)
36. Institute for Public Policy Research (IPPR) (United Kingdom)
37. Institute of International and European Affairs (IIEA) (Ireland)
38. European Union Institute for Security Studies (EUISS) (France)
39. Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI) (France)
40. Fundacion Alternativas (Spain)
41. Centre for European Reform (CER) (United Kingdom)
42. Heinrich Boll Foundation (HBS) (Germany)
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43. Timbro (Sweden)
44. Institut des Relations Internationales et Strategiques (IRIS) (France)
45. Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) (Germany)
46. Notre Europe (France)
47. Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII)
(France)
48. Center for Political Studies (CEPOS) (Denmark)
49. Fondation pour l’Innovation Politique (Fondapol) (France)
50. Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.) (Italy)
51. Bertelsmann Foundation (Germany)
52. Fabian Society (United Kingdom)
53. Friends of Europe (Belgium)
54. Foreign Policy Center (FPC) (Belgium)
55. European Policy Center (EPC) (Belgium)
56. Policy Network (United Kingdom)
57. Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)
(Greece)
58. Fundacion para el Analisis y los Estudios Sociales (FAES) (Spain)
59. Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES), FKA Centre
for European Studies (Belgium)
60. German Institute for Economic Research (DIW) (Germany)
61. European Centre for International Political Economy (ECIPE) (Belgium)
62. Institute for Fiscal Studies (IFS) (United Kingdom)
63. Institute of Economic Affairs (IEA) (United Kingdom)
64. Institute for Government (IfG) (United Kingdom)
65. European Centre for Development Policy Management (ECDPM)
(Netherlands)
66. Centre for Policy Studies (CPS) (United Kingdom)
67. Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal (Belgium)
68. International Centre for Black Sea Studies (ICBSS) (Greece)
69. Institucion Futuro (Spain)
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70. Northern Research Forum (Iceland)
71. Istituto Bruno Leoni (IBL) (Italy)
72. Oxford Council on Good Governance (OCGG) (United Kingdom)
73. Policy Exchange (United Kingdom)
74. Avenir Suisse (Switzerland)
75. ResPublica (United Kingdom)
76. Fondation pour la Recherche Strategique (FRS) (France)
77. Security and Defence Agenda (SDA) (Belgium)
78. Jacques Delors Institut (Germany)
79. Austrian Institute of Economic Research (Austria)
80. Koerber Foundation (Germany)
81. Legatum Institute (United Kingdom
82. Centre for Global Cooperation Research (Germany)
83. Centre for Irish and European Security Limited (Ireland)
84. Finnish Institute for International Affairs (Finland)
85. CHR. Michelsen Instiute (Norway)
86. BerlinPolis (Germany)
87. Copenhagen Consensus Center (Denmark)
88. Demos (United Kingdom)
89. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (Germany)
90. Duesseldorf Center for Competition Economics (DICE) (Germany)
91. Economic and Social Research Institute (Ireland)
92. European Center for International Political Economy (ECIPE) (Belgium)
93. European Organisation for Security (Belgium)
94. Development Initiatives (United Kingdom)
95. Finnish Business and Policy Forum EVA (Finland)
96. Institut Europeu de la Mediterrania (IEmed) (Spain)
97. Fondation Robert Schuman (France)
98. Action Institute (Italy)
99. Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Spain)
100. Institute of Development Studies (United Kingdom)
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101. Institute of International Strategic Studies in Lisbon (Portugal)
102. Institute of Military Studies (Denmark)
103. Institute for Advanced Sustainability Studies (Germany)
104. Institute for Development Studies (United Kingdom)
105. Geneva Centre for Security Policy (Switzerland)
106. GenerationLibre (France)
107. German Marshall Fund (Belgium)
108. Hague Institute for Global Justice (Netherlands)
109. Stockholm Environment Institute (Sweden)
110. The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) (Austria)
111. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) (Italy)
112. Institute of Social Studies (Netherlands)
113. Instituto Juan de Mariana (Spain)
114. Hayek Institute (Austria)
115. ifo Institut (Germany)
116. Institut Choiseul for International Politics and Geoeconomics (France)
117. Institut de Recherche Strategique de l›Ecole Militaire (France)
118. Institut Moliniari (France)
119. Institute European Environmental Policy (IEEP) (United Kingdom)
120. Institute for Security and Development Policy (Sweden)
121. Institute for Sustainable Development and International Relations (France)
122. Institute for the Study of Labor (IZA) (Germany)
123. International Center for Climate Governance (ICCG) (Italy)
124. International Centre for Counter-Terrorism (Netherlands)
125. Lithuanian Free Market Institute (Lithuania)
126. Mercator Institute for the Global Commons (Germany)
127. Ratio (Sweden)
128. U4 (Norway)
129. World Institute for Development Economics Research (Finland)
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أفضل املؤسسات البحثية يف الشرق االوسط ومشال أفريقيا
13 جدول

1. Carnegie Middle East Center (Lebanon)
2. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS) (Egypt)
3. Brookings Doha Center (Qatar)
4. Institute for National Security Studies (INSS) (Israel)
5. Al Jazeera Centre for Studies (AJCS) (Qatar)
6. Center for Strategic Studies (CSS) (Jordan)
7. Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) (Turkey)
8. Begin-Sadat Center for Strategic Studies (Israel)
9. Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) (Turkey)
10. Association for Liberal Thinking (ALT) (Turkey)
11. Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS)
(Morocco)
12. Egyptian Center for Economic Studies (ECES) (Egypt)
13. Regional Center for Strategic Studies (RCSS) (Egypt)
14. Israel Democracy Institute (IDI) (Israel)
15. Emirates Center for Strategic Studies and Research (ECSSR) (United
Arab Emirates)
16. OCP Policy Center (Morocco)
17. Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace (Israel)
18. Information and Decision Support Center (IDSC) (Egypt)
19. European Stability Initiative (ESI) (Turkey)
20. Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR) (Egypt)
21. Royal Institute for Strategic Studies (IRES) (Morocco)
22. Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies (Israel)
23. Gulf Research Center (GRC) (Saudi Arabia)
24. Reut Institute (Israel)
25. Tunisian Institute for Strategic Studies (ITES) (Tunisia)
26. Economic Research Forum (ERF) (Egypt)
27. Center for Arab Unity Studies (CAUS) (Lebanon)
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28. Contemporary Center for Studies and Policy Analysis (Medad) (Palestine)
29. Egyptian Council for Foreign Affairs (ECFA) (Egypt)
30. Arab Center for Research and Policy Studies (Qatar)
31. Arab Thought Forum (ATF) (Jordan)
32. Al-Quds Center for Political Studies (Jordan)
33. International Institute for Counter-Terrorism (ICT) (Israel)
34. Mitvim – The Israeli Institute for Regional Foreign Policies (Israel)
35. Arab Planning Institute (API) (Kuwait)
36. Amadeus Institute (Morocco)
37. International Strategic Research Organization (USAK) (Turkey)
38. Economic Policy and Research Center (EPRC) (United Arab Emirates)
39. Israel Center for Social and Economic Progress (ICSEP) (Israel)
40. Ibn Khaldun Center for Development Studies (ICDS) (Egypt)
41. Maurice Falk Institute for Economic Research (Israel)
42. Sadeq Institute (Libya)
43. Center of Strategic and Futuristic Studies (CSFS) (Kuwait)
44. Lebanese Center for Policy Studies (LCPS) (Lebanon)
45. Van Leer Jerusalem Institute (VLJI) (Israel)
46. Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) (Kuwait)
47. Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) (Israel)
48. Future Studies Center (Egypt)
49. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research (United
Arab Emirates)
50. Institut Francais de Recherche en Iran (IFRI) (Iran)
51. Sheba Center for Strategic Studies (SCSS) (Yemen)
52. Tunisian Observatory for a Democratic Transition (Tunisia)
53. Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs (IFI)
(Lebanon)
54. Tawasul (Oman)
55. Arab Forum for Alternatives (AFA) (Egypt)
56. Al Rai Center for Studies (Jordan)
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57. Al-Zaytouna Centre for Studies and Consultation (Palestine)
58. Middle East Research Institute (Iraq)
59. Arab Institute For Security Studies (Jordan)
60. Center for Turkey›s Economic and Strategic Studies (Turkey)
61. Economic Policy Research Foundation of Turkey (Turkey)
62. Egyptian Center for Public Policy Studies (Egypt)
63. Group of Studies and Research in the Mediterranean (Morocco)
64. Hammurabi Center for Research & Strategic Studies (Iraq)
65. Institute for Political and International Studies (Iran)
66. International Mediterranean Studies Centre (Tunisia)
67. Istanbul Policy Center (Turkey)
68. Jerusalem Institute for Market Studies (Israel)
69. Future Center for Advanced Researches and Studies (United Arab
Emirates)
70. Kheireddine Institute (Tunisia)
71. King Abdullah Petroleum Studies and Research Centre (Saudi Arabia)
72. Lamp of Liberty (Iraq)
73. Palestinian Centre for Policy and Survey Research (Palestine)
74. Palestinian Center for Policy Research & Strategic Studies (Palestine)

أفضل املؤسسات البحثية حسب جمال البحث
أفضل املؤسسات البحثية يف جمال الدفاع واألمن القومي
14 جدول

1. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
2. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
3. RAND Corporation (United States)
4. Brookings Institution (United States)
5. Chatham House (United Kingdom)
6. Center for a New American Security (CNAS) (United States)
7. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
8. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Sweden)
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9. Atlantic Council (United States)
10. Royal United Services Institute (RUSI) (United Kingdom)
11. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
12. European Union Institute for Security Studies (EUISS) (France)
13. Cato Institute (United States)
14. Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA) (United States)
15. Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) (Turkey)
16. Australian Strategic Policy Institute (ASPI) (Australia)
17. Belfer Center for Science and International Affairs (United States)
18. Regional Center for Strategic Studies (RCSS) (Egypt)
19. Centre for Military Studies (CMS) (Denmark)
20. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United
States)
21. United States Institute of Peace (USIP) (United States)
22. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
23. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS) (Egypt)
24. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
25. Center for American Progress (CAP) (United States)
26. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
27. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
28. Istituto Affari Internazionali (IAI) (Italy)
29. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)
30. Institute for the U.S. and Canadian Studies (ISKRAN) (Russia)
31. Institut des Relations Internationales et Strategiques (IRIS) (France)
32. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
33. Hoover Institution (United States)
34. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
(Switzerland)
35. Belgrade Center for Security Policy (BCSP), FKA Center for CivilMilitary Relations (Serbia)
36. Heritage Foundation (United States)
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37. Fondation pour la Recherche Strategique (FRS) (France)
38. PLA National Defence University (China)
39. Clingendael, Netherlands Institute of International Relations
(Netherlands)
40. Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (India)
41. Stimson Center (United States)
42. Institute for National Security Studies (INSS) (Israel)
43. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
44. National Institute for Defense Studies (NIDS) (Japan)
45. German Marshall Fund of the United States (GMF) (United States)
46. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Denmark)
47. China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) (China)
48. Carnegie Europe (Belgium)
49. Australian Institute for International Affairs (AIIA) (Australia)
50. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) (Spain)
51. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS) (Russia)
52. Peace Research Institute Oslo (PRIO) (Norway)
53. Strategic and Defense Studies Centre (SDSC) (Australia)
54. Observer Research Foundation (ORF) (India)
55. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (Indonesia)
56. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
(Argentina)
57. Council on Foreign and Defence Policy (SVOP) (Russia)
58. Chicago Council on Global Affairs (United States)
59. Foreign Policy Research Institute (FPRI) (United States)
60. Center for Strategic Studies (CSS) (Jordan)
61. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
62. EGMONT – The Royal Institute for International Relations (Belgium)
63. Hudson Institute (United States)
64. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
65. West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) (Ghana)
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66. Fraser Institute (Canada)
67. Security and Defence Agenda (SDA) (Belgium)
68. Centre for Arab Unity Studies (CAUS) (Lebanon)
69. Centre for Rising Powers (CRP) (United Kingdom)
70. Centre for Land Warfare Studies (CLAWS) (India)
71. Institute for International Policy Studies (IIPS) (Japan)
72. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
73. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
74. International Strategic Analysis and Research Center (USTAD) (Turkey)
75. Regional Centre for Strategic Studies (RCSS) (Sri Lanka)
76. Global Security Institute (GSI) (United States)
77. Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) (Netherlands)
78. EUROPEUM Institute for European Policy (Czech Republic)
79. Observer Research Foundation (ORF) (India)
80. Slovak Foreign Policy Association (SFPA) (Slovakia)
81. Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT), FKA Hungarian Institute of
International Affairs (Hungary)
82. Armenian Center for National and International Studies (ACNIS)
(Armenia)
83. Albanian Institute for International Studies (AIIS) (Albania)
84. Arab Institute for Security Studies (ACSIS) (Jordan)
85. Begin–Sadat Center for Strategic Studies (BESA) (Israel)
86. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
87. Center for Turkey›s Economic and Strategic Studies (TESAM) (Turkey)
88. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
89. Centre for Strategic Studies (New Zealand)
90. China Institute for International Strategic Studies (CIISS) (China)
91. European Council on Foreign Relations (United Kingdom)
92. George C. Marshall European Center for Security Studies (Germany)
93. Institute For Regional Security (Australia)
94. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) (Singapore)
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95. Institute of Strategic Studies (ISSI) (Pakistan)
96. International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT)
(Netherlands)
97. International Peace Institute (IPI) (United States)
98. International Strategic Research Organization (USAK) (Turkey)
99. Kazakhstan Institute for Strategic Studies (KazISS) (Kazakhstan)
100. Korea Institute for Defense Analyses (KIDA) (Republic of Korea)
101. Latin American Security and Defence Network (RESDAL) (Argentina)
102. National Defence Academy of Latvia (NDA) (Latvia)
103. Polish Institute of International Affairs (PISM) (Poland)
104. Razumkov Centre (Ukraine)
105. Russian International Affairs Council (RIAC) (Russia)
106. Swedish Defence Research Agency (FOI) (Sweden)
107. United Service Institution of India (India)

أفض املؤسسات البحثية يف جمال السياسات اإلقتصادية احمللية
15 جدول

1. Brookings Institution (United States)
2. National Bureau of Economic Research (NBER) (United States)
3. Adam Smith Institute (ASI) (United Kingdom)
4. Cato Institute (United States)
5. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
6. Heritage Foundation (United States)
7. Bruegel (Belgium)
8. Center for American Progress (CAP) (United States)
9. RAND Corporation (United States)
10. German Institute for Economic Research (DIW) (Germany)
11. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
12. Centre for Economic Policy Research (CEPR) (United Kingdom)
13. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United
States)
243

حصاد البيان
14. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
15. Urban Institute (United States)
16. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
17. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
18. Kiel Institute for the World Economy (IfW) (Germany)
19. Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research (Germany)
20. Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) (United States)
21. Centro de Implementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) (Argentina)
22. Hoover Institution (United States)
23. Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) (Austria)
24. Centro de Estudios Publicos (CEP) (Chile)
25. C.D. Howe Institute (Canada)
26. Center for Economic and Financial Research (CEFIR) (Russia)
27. Association for Liberal Thinking (ALT) (Turkey)
28. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of
Korea)
29. Center for Economic and Policy Research (CEPR) (United States)
30. Institute for Fiscal Studies (IFS) (United Kingdom)
31. Austrian Institute of Economic Research (WIFO) (Austria)
32. Fundacao Armando Alvares Penteado (FAAP) (Brazil)
33. Institute of Economic Affairs (IEA) (United Kingdom)
34. Development Research Center of the State Council (DRC) (China)
35. Libertad y Desarrollo (LyD) (Chile)
36. Cathay Institute for Public Affairs (CIPA) (China)
37. Centro de Estudio de la Realidad Economica y Social (CERES)
(Uruguay)
38. Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) (Netherlands)
39. Unirule Institute of Economics (China)
40. Manhattan Institute for Policy Research (MI) (United States)
41. Institute of World Economics and Politics (IWEP) (China)
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42. demosEUROPA – Centre for European Strategy (Poland)
43. Fundacion para el Analisis y los Estudios Sociales (FAES) (Spain)
44. Center for European Economic Research (ZEW) (Germany)
45. Fraser Institute (Canada)
46. Centro de Investigacion y Docencia Economicas (CIDE) (Mexico)
47. Egyptian Center for Economic Studies (ECES) (Egypt)
48. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
49. Economics Institute (Serbia)
50. Center for Fiscal Policy (CFP) (Russia)
51. Economic and Social Research Institute (ESRI) (Ireland)
52. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
53. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA)
(Kenya)
54. Fundacion para la Educacion Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo)
(Colombia)
55. Economic Policy Institute (EPI) (United States)
56. Grattan Institute (Australia)
57. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
58. IMANI Center for Policy and Education (Ghana)
59. Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) (Finland)
60. Sejong Institute (Republic of Korea)
61. Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) (Japan)
62. National Institute of Economic and Social Research (NIESR) (United
Kingdom)
63. Swedish Institute for Social Research (SOFI) (Sweden)
64. National Center for Public Policy Research (NCPPR) (United States)
65. Economic Policy Research Center (EPRC) (Uganda)
66. Center for Liberal-Democratic Studies (CLDS) (Serbia)
67. Central Institute for Economic Management (CIEM) (Vietnam)
68. Timbro (Sweden)
69. Economics Institute (CERGE-EI) (Czech Republic)
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70. Fundacion de Estudios de Economia Aplicada (FEDEA) (Spain)
71. TARKI Social Research Institute (Hungary)
72. Levy Economics Institute (United States)
73. Institute of Economics, Zagreb (EIZ) (Croatia)
74. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
75. Chatham House (United Kingdom)
76. Institute for Advanced Studies (HIS) (Austria)
77. Institute for Economic Research (IER) (Slovenia)
78. Indian Council for Research on International Economic Relations
(ICRIER) (India)
79. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
80. Centre d›Etudes Prospectives et d›Informations Internationales (CEPII)
(France)
81. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
82. Lithuanian Free Market Institute (LFMI) (Lithuania)
83. African Economic Research Consortium (AERC) (Kenya)
84. Asian Strategy & Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
85. Botswana Institute for Development Policy Analysis (BIDPA) (Botswana)
86. BRICS Policy Center (Brazil)
87. Cambodian Development Research Institute (CDRI) (Cambodia)
88. Center for Economic Analyses (CEA) (Macedonia)
89. Center for Political Studies (CEPOS) (Denmark)
90. Centre d›Etudes et de Recherche sur les Analyses et Politiques
Economiques (Congo)
91. Centre de Recherches, d’Etudes et d’Appui a l’Analyse Economique a
Madagascar (CREAM) (Madagascar)
92. Centre for Economic and Financial Research (CEFIR) (Russia)
93. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Argentina)
94. Hudson Institute (United States)
95. Duesseldorf Center for Competition Economics (DICE) (Germany)
96. Economic and Social Research Foundation (ESRF) (Tanzania)
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97. Centro de Investigación de Políticas Públicas (Grupo FARO) (Ecuador)
98. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) (China)
99. Economic Research Center (ERC) (Azerbaijan)
100. Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) (Japan)
101. Economic Research Institute (ERI) (Kazakhstan)
102. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
103. Centre for Independent Development Research (CIDR) (Cameroon)
104. Centro de Economía para América Latina (CEPAL) (Chile)
105. Institute for Economic Growth (IEG) (India)
106. Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento (CINDES) (Brazil)
107. Gaidar Institute for Economic Policy (Russia)
108. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) (Peru)
109. Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR) (India)
110. Institucion Futuro (Spain)
111. Institute for Democracy and Economic Analysis (IDEA) (Czech Republic)
112. Institute for Ecological Economy Research (IÖW) (Germany)
113. Ukrainian Center for Economic and Political Studies (Ukraine)
114. Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) (Ukraine)
115. National Council of Applied Economic Research (NCAER) (India)
116. Institute for Market Economics (IME) (Bulgaria)
117. Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) (China)
118. Tax payers Alliance (United Kingdom)
119. Washington Center for Equitable Growth (United States)
120. Institute for Public Policy and Good Governance (IPPM) (Albania)
121. Institute of Economic Affairs (IEA) (Ghana)
122. Institute of Economic Affairs (IEA) (UK)
123. Institute of Economic and Social Studies (INESS) (Slovakia)
124. Institute of Economy of the Russian Academy of Sciences (EDIRC)
(Russia)
125. ISET Policy Institute (Georgia)
126. Israel Centher for Social and Economic Progress (ICSEP) (Israel)
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127. Macroeconomic Policy Institute (IMK) (Germany)
128. Institute of Economic Affairs (IEA) (Kenya)
129. Makerere Institute of Social Research (MISR) (Uganda)
130. Mercatus Center (United States)
131. National Development and Reform Commission Academy of
Macroeconomic Research (NDRC) (China)
132. Observer Research Foundation (ORF) (India)
133. Samriddhi, The Prosperity Foundation (Nepal)

أفضل املؤسسات البحثية يف جمال السياسات التعليمية
16 جدول

1. Urban Institute (United States)
2. Brookings Institution (United States)
3. Cato Institute (United States)
4. National Institute for Educational Policy Research (NIER) (Japan)
5. RAND Corporation (United States)
6. Center for Education Policy Research (CEPR) (United States)
7. Center for Social and Economic Strategies (CESES) (Czech Republic)
8. Center for Educational Policy Analysis (CEPA) (Hungary)
9. Center for Education Policy, SRI International (United States)
10. Institute for Research on Education Policy and Practice (IREPP) (United
States)
11. Mathmatica Policy Research (MPR) (United States)
12. Faculty of Educational Management, FKA Center for Educational Policy
Studies (Russia)
13. Education Policy and Data Center (EPDC) (United States)
14. Center for American Progress (CAP) (United States)
15. Heritage Foundation (United States)
16. Development Research Center of the State Council (DRC) (China)
17. Center for Educational Policy (CEP) (Ukraine)
18. Institute of Education (IOE) (United Kingdom)
248

دراسات مرتمجة
19. Thailand Development Research Institute (TDRI) (Thailand)
20. Consortium for Policy Research in Education (CPRE) (United States)
21. Overseas Development Institute (ODI) (United Kingdom)
22. Fundacion para la Educacion Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo)
(Colombia)
23. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United States)
24. Institute of Public Affairs, Education Policy Program (ISP) (Poland)
25. Education Policy Center (EPC) (Lithuania)
26. Centre for Education Policy (CEP) (Serbia)
27. Center for Educational Policy Studies (CEPS) (Slovenia)
28. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
29. Istanbul Policy Center (IPC) (Turkey)
30. Center for Democratic Education (CDE) (Albania)
31. Slovak Governance Institute (SGI) (Slovakia)
32. Moscow School of Social and Economic Sciences (MSSES) (Russia)
33. Philippine Institute for Development Studies (PIDS) (Philippines)
34. Educational Reform Circles (Serbia)
35. PRAXIS Center for Policy Studies (Estonia)
36. proMENTE Social Research (Bosnia and Herzegovina)
37. Mongolian Education Alliance (MEA) (Mongolia)
38. Educational Studies Center (Ukraine)
39. Centre for Public Policy PROVIDUS (Latvia)
40. Adam Smith Institute (United Kingdom)
41. Institute for Social Research in Zagreb (IDIZ) (Croatia)
42. Foundation for Education Initiatives Support (Kyrgyzstan)
43. Macedonian Civic Education Center (MCEC) (Macedonia)
44. Education and Training Unit (Armenia)
45. International Institute for Education Policy, Planning and Management
(EPPM) (Georgia)
46. Education Reform Initiative (ERI) (Turkey)
47. Socires (Netherlands)
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48. Center for Innovations in Education (CIE) (Azerbaijan)
49. Center for Education Policy (Slovakia)
50. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
51. Educational Reform Support Unit “Pulse” (ERSU) (Tajikistan)
52. Centre for Educational Research and Development (CERD) (Croatia)
53. Forum za Slobodu Odgoja (FSO) (Croatia)
54. Institute for Public Policy (IPP) (Moldova)
55. International Centre for Policy Studies (ICPS) (Ukraine)
56. Kosovo Education Center (KEC) (Kosovo)
57. Center for International Higher Education (CIHE) (United States)
58. Centre for the Study of Market Reform of Education (CMRE) (United
Kingdom)
59. Grattan Institute (Australia)
60. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) (Peru)
61. IMANI Center for Policy and Education (Ghana)
62. Network of Education Policy Centers (NEPC) (Croatia)
63. Observer Research Foundation (India)
64. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Argentina)
65. Organisation for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)

أفضل املؤسسات البحثية يف جماالت سياسات الطاقة ومصادرها
17 جدول

1. Institute of Energy Economics, Japan (IEEJ) (Japan)
2. James A. Baker III Institute for Public Policy (United States)
3. World Resources Institute (WRI) (United States)
4. Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (United Kingdom)
5. Center for Science of Environment, Resources and Energy (Japan)
6. Energy and Resources Institute (TERI) (India)
7. Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEPR) (United States)
8. Energy Studies Institute (ESI) (Singapore)
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9. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
10. Korea Energy Economics Institute (KEEI) (Republic of Korea)
11. Resources for the Future (RFF) (United States)
12. RAND Corporation (United States)
13. Centre for Energy Policy and Economics (CEPE) (Switzerland)
14. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United States)
15. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
16. Centre de Recherche en economie de l’Environnement, de
l’Agroalimentaire, des Transports et de l’Energie (CREATE) (Canada)
17. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
18. European Centre for Energy and Resource Security (EUCERS) (United Kingdom)
19. Center on Environment, Energy and Resource Policy (CEERP) (China)
20. Centre for Energy Environment Resources Development (CEERD)
(Thailand)
21. Energy Policy Research Group (EPRG) (United Kingdom)
22. Energy Institute (United States)
23. Emirates Center for Strategic Studies and Research (ECSSR) (United
Arab Emirates)
24. Centre for Population and Environmental Development (CPED) (Nigeria)
25. Atlantic Council (United States)
26. Brookings Institution (United States)
27. Center for Development Research (ZEF) (Germany)
28. Center on Global Energy Policy (CGEP) (United States)
29. Institute for Sustainable Energy Policies (ISEP) (Japan)
30. Center for International Energy Security Studies (China)
31. Global Energy Studies (United Kingdom)
32. Institute for the Analysis of Global Security (IAGS) (United States)
33. Kazakhstan Institute for Strategic Studies (KazISS) (Kazakhstan)
34. Arab Institute for Security Studies (ACSIS)(Jordan)
35. Center for Energy Economics (United States)
36. Centre for Science and Environment (CSE) (India)
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37. Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) (Mexico)
38. Council on Energy, Environment and Water (CEEW) (India)
39. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Denmark)
40. Environmental Economics Unit (EEU) (Sweden)
41. Frontier Centre for Public Policy (FCPP) (Canada)
42. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) (Austria)
43. International Institute for Energy Conservation (IIEC) (United States)
44. International Institute for Sustainable Development (IISD) (Canada)
45. Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) (Netherlands)
46. Observer Research Foundation (ORF) (India)
47. OCP Policy Center (Morocco)
48. Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) (Hungary)
49. Institute of Water Policy (Singapore)
50. Institute for Ecological Economy Research (IÖW) (Germany)
51. Development Alternatives (India)
52. Ecologic Institute (Germany)
53. Institute for Energy Research (IER) (United States)
54. International Center for Advanced Renewable Energy and Sustainability
(I-CARES) (United States)
55. Natural Resource Governance Institute (NRGI) (United States)

أفضل املؤسسات البحثية يف جمال السياسات البيئية
18 جدول

1. World Resources Institute (WRI) (United States)
2. Stockholm Environment Institute (SEI) (Sweden)
3. Worldwatch Institute (United States)
4. Brookings Institution (United States)
5. Center for Climate and Energy Solutions (C2ES) (United States)
6. E3G – Third Generation Environmentalism (United Kingdom)
7. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) (Germany)
8. Chatham House (United Kingdom)
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9. Ecologic Institute (Germany)
10. International Institute for Sustainable Development (IISD) (Canada)
11. Center for Environmental Research (UFZ) (Germany)
12. Copenhagen Consensus Center (CCC) (Denmark)
13. Centre for Economic and Ecological Studies (Cen2eco) (Switzerland)
14. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
15. Centre for Development and the Environment (SUM) (Norway)
16. Resources for the Future (RFF) (United States)
17. United Nations Environment Programme (UNEP) (Kenya)
18. Centre for Science and Environment (CSE) (India)
19. Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE) (India)
20. Energy and Resources Institute (TERI) (India)
21. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Mexico)
22. African Wildlife Foundation (AWF) (Kenya)
23. International Institute for Environment and Development (IIED) (United
Kingdom)
24. CGIAR, FKA Consultative Group on International Agricultural Research
(United States)
25. Center for International Forestry Research (CIFOR) (Indonesia)
26. Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (Germany)
27. Forum for the Future (United Kingdom)
28. Institute for European Environmental Policy (IEEP) (United Kingdom)
29. Earth Institute (United States)
30. RAND Corporation (United States)
31. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
32. Australia Institute (TAI) (Australia)
33. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) (Italy)
34. Chinese Academy For Environmental Planning (CAEP) (China)
35. Centre for Population and Environmental Development (CPED) (Nigeria)
36. Chinese Research Academy of Environmental Sciences (CRAES) (China)
37. Development Alternatives (DA) (India)
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38. Institute for Global Environmental Strategies (IGES) (Japan)
39. Centre for Sustainable Development (CENESTA) (Iran)
40. Property and Environment Research Center (PERC) (United States)
41. Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE) (Japan)
42. New Zealand Climate Change Research Institute (CCRI) (New Zealand)
43. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Denmark)
44. Competitive Enterprise Institute (CEI) (United States)
45. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) (Austria)
46. Civic Exchange (China)
47. African Centre for Technology Studies (ACTS) (Kenya)
48. Institute for Sustainable Development (ISD) (Poland)
49. Oeko-Institut (Germany)
50. Centre for Applied Research (CAR) (Botswana)
51. Program on Energy and Sustainable Development (PESD) (United States)
52. Departamento Ecologia y Territorio, Facultad de Estudios Ambientales y
Rurales (FEAR) (Colombia)
53. Arava Institute for Environmental Studies (AIES) (Israel)
54. Environment for Development Initiative (EfD) (Sweden)
55. Integrated Research and Action for Development (IRADe) (India)
56. Heschel Center for Environmental Learning and Leadership (Israel)
57. Thailand Environment Institute (TEI) (Thailand)
58. Global Development Research Center (GDRC) (Japan)
59. Pembina Institute (Canada)
60. Natuur en Milieu (Netherlands)
61. International Center for Climate Governance (ICCG) (Italy)
62. Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) (Bolivia)
63. Environment and Natural Resources Foundation (FARN) (Argentina)
64. Asociacion Nacional para la Conservacion de la Naturaleza (ANCON) (Panama)
65. Sustainable Development Policy Institute (SDPI) (Pakistan)
66. Institute of Water Policy (IWP) (Singapore)
67. Adam Smith Institute (United Kingdom)
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68. Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEPR) (United States)
69. Heinrich Böll Stiftung (Boell) (Germany)
70. Center for Environmental Research (UFZ) (Germany)
71. Agora Energiewende (Germany)
72. Basque Centre for Climate Change (BC3) (Spain)
73. Center for Science of Environment Resources and Energy (Japan)
74. Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI) (JAPAN)
75. Centre For Environment Education (CEE) (India)
76. Centre for Strategic Research and Analysis (CESRAN International)
(United Kingdom)
77. Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) (Ecuador)
78. Chinese Environmental Protection Foundation (CEPF) (China)
79. Climate Institute (Australia)
80. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLASCO) (Argentina)
81. Council on Energy, Environment and Water (CEEW) (India)
82. Centre for Environmental Economics and Policy in Africa (CEEPA)
(South Africa)
83. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
84. Frontier Centre for Public Policy (FCPP) (Canada)
85. Institute of Public Enterprise (IPE) (India)
86. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Switzerland)
87. Korea Economic Institute (KEI) (Republic of Korea)
88. LEADS International (Pakistan)
89. Observer Research Foundation (ORF) (India)
90. Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) (Dominican Republic)
91. Global Green Growth Institute (GGGI) (Republic of Korea)
92. Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) (Italy)
93. Institute of Environmental Studies (IES) (Zimbabwe)
94. Oxford Institute for Energy Studies (United Kingdom)
95. Prayas Energy Group (India)
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حصاد البيان

أفضل املؤسسات البحثية يف جمال السياسات اخلارجية والعالقات الدولية
19 جدول

1. Chatham House (United Kingdom)
2. Brookings Institution (United States)
3. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
4. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
5. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
6. China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) (China)
7. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
8. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
9. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
10. European Council on Foreign Relations (ECFR) (United Kingdom)
11. RAND Corporation (United States)
12. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)
13. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Sweden)
14. Transparency International (TI) (Germany)
15. Center for a New American Security (CNAS) (United States)
16. Center for American Progress (CAP) (United States)
17. Cato Institute (United States)
18. Atlantic Council (United States)
19. Polish Institute of International Affairs (PISM) (Poland)
20. Hoover Institution (United States)
21. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS) (Egypt)
22. Istituto Affari Internazionali (IAI) (Italy)
23. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
24. Heritage Foundation (United States)
25. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) (Norway)
26. Institut des Relations Internationales et Strategiques (IRIS) (France)
27. Australian Strategic Policy Institute (ASPI) (Australia)
28. China Institute of International Studies (CIIS) (China)
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29. German Council on Foreign Relations (DGAP) (Germany)
30. Real Instituto Elcano (Spain)
31. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO) (Russia)
32. Institute for the U.S. and Canadian Studies (ISKRAN) (Russia)
33. Shanghai Institutes for International Studies (SIIS) (China)
34. Hudson Institute (United States)
35. EGMONT – The Royal Institute for International Relations (Belgium)
36. Royal United Services Institute (RUSI) (United Kingdom)
37. Centre for Eastern Studies (OSW) (Poland)
38. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
39. Belgrade Centre for Security Policy (BCSP), FKA Centre for CivilMilitary Relations (Serbia)
40. Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) (Turkey)
41. Clingendael, Netherlands Institute of International Relations (Netherlands)
42. Council on Foreign and Defence Policy (SVOP) (Russia)
43. Peace Research Institute Oslo (PRIO) (Norway)
44. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (Indonesia)
45. Human Rights Watch (HRW) (United States)
46. Institute for Defense and Strategic Studies (IDSS) (Singapore)
47. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Denmark)
48. Swedish Institute of International Affairs (UI) (Sweden)
49. Center for Strategic Studies (CSS) (Jordan)
50. EUROPEUM Institute for European Policy (Czech Republic)
51. Foreign Policy Research Institute (FPRI) (United States)
52. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
53. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
54. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
55. Australian Institute for International Affairs (AIIA) (Australia)
56. Gulf Research Center (GRC) (Saudi Arabia)
57. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
58. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) (Spain)
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59. Slovak Foreign Policy Association (SFPA) (Slovakia)
60. Centre for Strategic Studies (CSS) (New Zealand)
61. Center for Security and Defense Studies Foundation (CSDS) (Hungary)
62. Strategic and Defense Studies Centre (SDSC) (Australia)
63. Prague Security Studies Institute (PSSI) (Czech Republic)
64. Lowy Institute for International Policy (Australia)
65. Bruegel (Belgium)
66. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of Korea)
67. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
(Argentina)
68. European Centre for International Political Economy (ECIPE) (Belgium)
69. Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA) (United States)
70. Regional Centre for Strategic Studies (RCSS) (Sri Lanka)
71. Economic Research Institute (ERI) (Kazakhstan)
72. European Union Institute for Security Studies (ISS) (France)
73. Finnish Institute of International Affairs (FIIA) (Finland)
74. Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (Ghana)
75. Institute for International Relations (IIR) (Czech Republic)
76. Institute for National Security Studies (INSS) (Israel)
77. Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) (India)
78. East Asia Institute (EAI) (Republic of Korea)
79. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
80. Albanian Institute for International Studies (AIIS) (Albania)
81. Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS) (Singapore)
82. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
83. Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS) (Republic of Korea)
84. Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) (Greece)
85. Observer Research Foundation (ORF) (India)
86. Institute of Strategic and International Studies (ISIS) (Malaysia)
87. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
88. Security and Defence Agenda (SDA) (Belgium)
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89. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
90. Institute for Security Studies (ISS) (South Africa)
91. Center for Eastern Studies (OSW) (Poland)
92. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
93. Centre on Asia and Globalization (CAG) (Singapore)
94. Ghana Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
95. United States Institute of Peace (USIP) (United States)
96. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United States)
97. Amnesty International (United Kingdom)
98. Inter-American Dialogue (United States)
99. Arab Institute for Security Studies (ACSIS) (Jordan)
100. Asia Society Policy Institute (ASPI) (United States)
101. Belfer Center for Science and International Relations (United States)
102. Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) (Turkey)
103. Chicago Council on Global Affairs (United States)
104. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
105. Delhi Policy Group (India)
106. Center for Turkey›s Economic and Strategic Studies (TESAM) (Turkey)
107. Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.) (Italy)
108. Charhar Institute (China)
109. Eastern Europe Studies Centre (EESC) (Lithuania)
110. Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) (Dominican Republic)
111. Gateway House: Indian Council on Global Relations (India)
112. International Centre for Policy Studies (ICPS) (Ukraine)
113. German Marshall Fund of the US (GMFUS) (Belgium)
114. Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) (Netherlands)
115. Indian Council of World Affairs (ICWA) (India)
116. Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (India)
117. Stimson Center (United States)
118. United Service Institution of India (India)
119. Institute of Asian Studies (CENAA) (Slovakia)
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120. Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences (IERAS)
(Russia)
121. Institute of International Affairs (IIR) (Czech Republic)
122. Institute of International Relations and Political Science (TSPMI)
(Lithuania)
123. Center for Transatlantic Relations (CTR) (United States)
124. Asian Competitive Institute (Singapore)
125. International Strategic Research Organization (USAK) (Turkey)
126. Lakshman Kadirgama Institute for International Relations and Strategic
Studies (KADIRGAMAR) (Sri Lanka)
127. Latvian Institute of International Affairs (LIIA) (Lativa)
128. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
129. Pakistan Council on Foreign Affairs (CFR) (Pakistan)
130. Razumkov Centre (Ukraine) Institute for Foreign Affairs and Trade
(KKI) (Hungary)
131. Institute for Science and International Security (ISIS) (United States)
132. Russian International Affairs Council (RIAC) (Russia)

أفضل املؤسسات البحثية يف جمال سياسات الصحية احمللية
20 جدول

1. Cambridge Centre for Health Services Research (CCHSR) (United Kingdom)
2. Bloomberg School of Public Health Research Centers (JHSPH) (United States)
3. RAND Corporation (United States)
4. Brookings Institution (United States)
5. Kaiser Permanente Institute for Health Policy (KPIHP) (United States)
6. Fraser Institute (Canada)
7. Center for American Progress (CAP) (United States)
8. Mathematica Policy Research (MPR) (United States)
9. Cato Institute (United States)
10. Urban Institute (United States)
11. National Bureau of Economic Research (NBER) (United States)
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12. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United States)
13. Heritage Foundation (United States)
14. Council on Foreign Relations, Global Health Program (CFR) (United
States)
15. Health and Global Policy Institute (HGPI) (Japan)
16. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
17. Civitas: Institute for the Study of Civil Society (United Kingdom)
18. Fundacion Mexicana para la Salud (FUNSALUD) (Mexico)
19. Development Research Center of the State Council (DRC) (China)
20. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
21. Philips Center for Health and Well-Being (Netherlands)
22. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
23. Center for Health System Research (CHSR) (Vietnam)
24. Institute for Government (IfG) (United Kingdom)
25. Adam Smith Institute (United Kingdom)
26. China Institute for Reform and Development (CIRD) (China)
27. Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS)
(Morocco)
28. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
29. Institute of Economic Growth (IEG) (India)
30. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
31. Leonard Davis Institute of Health Economics (LDI) (United States)
32. Institute of Policy Studies of Sri Lanka (IPS) (Sri Lanka)
33. Africa Population Health Research Center (APHRC) (Kenya)
34. Bruegel (Belgium)
35. Center for European Economic Research (ZEW) (Germany)
36. Centre for Civil Society (CCS) (India)
37. Centro de Investigacion y Docencia Economicas (Mexico)
38. China Center for Health Economics Research (CCHER) (China)
39. China National Health Development Research Center (CNHDRC) (China)
261

حصاد البيان
40. Committee for Economic Development (CED) (United States)
41. Grattan Institute (Australia)
42. Health Services Research (CCHSR) (United Kingdom)
43. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Argentina)
44. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
45. Foundation for Democratic Reforms (FDR) (India)
46. Galen Institute (United States)
47. Global Health Institute (China)
48. Goldwater Institute (United States)
49. IFAKARA Health Institute (IHI) (Tanzania)
50. India Institute (India)
51. Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA) (Republic of Korea)
52. National Center for Policy Analysis (NCPA) (United States)
53. Observer Research Foundation (ORF) (India)
54. Public Health Research Centers (JHSPH) (United States)
55. Quid Novi Foundation (Netherlands)

أفضل املؤسسات البحثية يف جمال سياسات الصحة العاملية
21 جدول

1. Cambridge Centre for Health Services Research (CCHSR) (United
Kingdom)
2. Bloomberg School of Public Health Research Centers (JHSPH) (United
States)
3. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
4. Brookings Institution (United States)
5. RAND Corporation (United States)
6. Health and Global Policy Institute (HGPI) (Japan)
7. Fraser Institute (Canada)
8. Council on Foreign Relations, Global Health Program (CFR) (United States)
9. Kaiser Permanente Institute for Health Policy (KPIHP) (United States)
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10. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United States)
11. Civitas: Institute for the Study of Civil Society (United Kingdom)
12. Fundacion Mexicana para la Salud (FUNSALUD) (Mexico)
13. National Bureau of Economic Research (NBER) (United States)
14. Cato Institute (United States)
15. Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) (Spain)
16. Centre on Global Health Security at Chatham House (United Kingdom)
17. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
18. Philips Center for Health and Well-Being (Netherlands)
19. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
20. Center for Health System Research (CHSR) (Vietnam)
21. Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS)
(Morocco)
22. Institute of Economic Growth (IEG) (India)
23. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
24. Institute of Policy Studies of Sri Lanka (IPS) (Sri Lanka)
25. China Institute for Reform and Development (CIRD) (China)
26. Overseas Development Institute (ODI) (United Kingdom)
27. Council on Health Research for Development (COHRED) (Switzerland)
28. African Population and Health Research Centre (APHRC) (Kenya)
29. Urban Institute (United States)
30. Wilson Center (FKA) Woodrow Wilson International Center for Scholars
(United States)
31. Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies (APO) (United
States)
32. Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) (Spain)
33. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
34. Center for Global Development (United States)
35. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Argentina)
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حصاد البيان

أفضل املؤسسات البحثية يف جمال التطوير الدويل
22 جدول

1. Brookings Institution (United States)
2. Chatham House (United Kingdom)
3. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
4. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
5. Center for International Development (CID) (United States)
6. Asian Development Bank Institute (ADBI) (Japan)
7. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
8. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Denmark)
9. Overseas Development Institute (ODI) (United Kingdom)
10. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
11. Institute of Development Studies (IDS) (United Kingdom)
12. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
13. Center for Global Development (CGD) (United States)
14. German Development Institute (DIE) (Germany)
15. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
16. International Food Policy Research Institute (IFPRI) (United States)
17. World Institute for Development Economics Research (WIDER) (Finland)
18. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) (Norway)
19. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
20. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
21. Cato Institute, Center for Global Liberty and Prosperity (United States)
22. RAND Corporation (United States)
23. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) (Bangladesh)
24. African Economic Research Consortium (AERC) (Kenya)
25. Atlas Network (United States)
26. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) (China)
27. Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA) (Senegal)
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دراسات مرتمجة
28. International Institute for Sustainable Development (IISD) (Canada)
29. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
30. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
31. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Sweden)
32. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
33. Institute for Sustainable Development and International Relations
(IDDRI) (France)
34. Club of Rome (Switzerland)
35. Development Research Center of the State Council (DRC) (China)
36. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
37. Libertad y Desarrollo (LyD) (Chile)
38. Centre for the Study of African Economies (CASE) (United Kingdom)
39. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
40. Centre for Development Alternatives (CFDA) (India)
41. Fundacion para las Relaciones Internacionales y el Dialogo Exterior
(FRIDE) (Spain)
42. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
43. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United States)
44. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
45. Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) (India)
46. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
(Argentina)
47. Centre for Development and the Environment (SUM) (Norway)
48. Japan International Cooperation Agency Research Institute (JICA-RI)
(Japan)
49. Centro de Divulgacion Conocimiento Economico para la Libertad
(CEDICE) (Venezuela)
50. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
51. Instituto Libertad y Democracia (ILD) (Peru)
52. African Institute for Economic Development and Planning (IDEP)
(Senegal)
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53. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS) (Russia)
54. European Centre for Development Policy Management (ECDPM) (Netherlands)
55. Grupo de Analisis para el Desarrollo (GRADE) (Peru)
56. International Institute for Environment and Development (IIED) (United Kingdom)
57. Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization
(IDE-JETRO) (Japan)
58. Hudson Institute, Center for Global Prosperity (United States)
59. Fundacion para el Analisis y los Estudios Sociales (FAES) (Spain)
60. Nordic Africa Institute (Sweden)
61. Institute for Global Dialogue (IGD) (South Africa)
62. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
63. Water and Development Research Group (WDRG) (Finland)
64. Centro de Implementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) (Argentina)
65. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
66. Thailand Development Research Institute (TDRI) (Thailand)
67. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of Korea)
68. Chr. Michelsen Institute (CMI) (Norway)
69. Institute for Policy Studies (IPS) (United States)
70. Philippine Institute for Development Studies (PIDS) (Philippines)
71. Austrian Institute of Economic Research (WIFO) (Austria)
72. Center for Economic Policy Research (CEPR) (United States)
73. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
74. Asociacion Latinoamericana de Organizaciones de Promocion al
Desarrollo (ALOP) (Mexico)
75. Third World Network (TWN) (Malaysia)
76. Fundacion Carolina (Spain)
77. Development Alternatives (Costa Rica)
78. Baltic Development Forum (BDF) (Denmark)
79. Berkeley Roundtable on the International Economy (BRIE) (United States)
80. Bruegel (Belgium)
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81. International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Switzerland)
82. Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA)
(Netherlands)
83. Lowy Institute for International Policy (Australia)
84. McKinsey Global Institute (MGI) (United States)
85. Centre for Policy Dialogue (CPD) (Bangladesh)
86. Global Industrial and Social Progress Research Institute (GISPRI) (Japan)
87. A.T. Kearney Global Business Policy Council (GBPC) (United States)
88. Academy of Macroeconomic Research, National Development and
Reform Commission (NDRC) (China)
89. Adam Smith Institute (ASI) (United Kingdom)
90. Asia Competitiveness Institute (ACI) (Singapore)
91. Australian Institute of International Affairs (AIIA) (Australia)
92. Austrian Economics Center (Austria)
93. Center for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
94. Fraser Institute (Canada)
95. Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII) (France)
96. Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) (Turkey)
97. Centre on Asia and Globalization (Singapore)
98. Centro de Estudio de Realidad Economica y Social (CERES) (Uruguay)
99. Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) (Argentina)
100. China Center for International Economic Exchanges (CCIEE) (China)
101. Economic Research Institute for ASEAN and Asia (ERIA) (Indonesia)
102. European Center for International Political Economy (ECIPE) (Belgium)
103. Finnish Business and Policy Forum (EVA) (Finland)
104. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
105. Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) (Japan)
106. Institute for International Economic Studies (IIES) (Sweden)
107. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo)
(Colombia)
108. Gaidar Institute for Economic Research (IEP) (Russia)
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109. Heritage Foundation (United States)
110. Information and Forschung Institute for Economic Research (Germany)
111. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
112. Institute for International Trade Negotiations (ICONE) (Brazil)
113. Institute for World Economies (IWE) (Hungary)
114. Institute of Economic Growth (IEG) (India)
115. Institute of World Economics and Politics (IWEP) (China)
116. Kiel Institute for the World Economy (IfW) (Germany)
117. Levy Economics Institute (United States)
118. Macroeconomic Policy Institute (IMK) (Germany)
119. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
120. National Bureau of Economic Research (NBER) (United States)
121. Observer Research Foundation (ORF) (India)
122. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (France)
123. Razumkov Centre (Ukraine)
124. Research Institute for Economy Trade and Industry (RIETI) (Japan)
125. Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) (Sweden)
126. TARKI Social Research Institute (Hungary)
127. Vienna Institue fir International Economic Studies (WIIW) (Austria)
128. China Institute for Reform and Development (CIRD) (China)

أفضل املؤسسات البحثية يف جمال اإلقتصاد العاملي
23 جدول

1. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
2. Bruegel (Belgium)
3. Brookings Institution (United States)
4. National Bureau of Economic Research (NBER) (United States)
5. Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) (Austria)
6. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of
Korea)
7. Adam Smith Institute (ASI) (United Kingdom)
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8. RAND Corporation (United States)
9. Chatham House (United Kingdom)
10. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS)
(Russia)
11. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
12. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United States)
13. Kiel Institute for the World Economy (IfW) (Germany)
14. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
15. Berkeley Roundtable on the International Economy (BRIE) (United States)
16. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
17. Cato Institute (United States)
18. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
19. Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization
(IDE-JETRO) (Japan)
20. Fraser Institute (Canada)
21. European Centre for International Political Economy (ECIPE) (Belgium)
22. Center for Global Development (CGD) (United States)
23. Korean Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
24. Australian Institute of International Affairs (AIIA) (Australia)
25. India Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) (India)
26. Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII) (France)
27. Heritage Foundation (United States)
28. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
29. Institute for International Economic Studies (IIES) (Sweden)
30. Centre for Independent Studies (CIS) (Australia)
31. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)
(Indonesia)
32. Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research (Germany)
33. Institute for Policy Studies (IPS) (United States)
34. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
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35. Institute of World Economics and Politics (IWEP) (China)
36. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
37. Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) (Turkey)
38. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
39. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa (OSSREA)
(Ethiopia)
40. African Economic Research Consortium (AERC) (Kenya)
41. Razumkov Centre (Ukraine)
42. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
(Argentina)
43. Institute of World Economics (Hungary)
44. Centro de Estudio de la Realidad Economica y Social (CERES) (Uruguay)
45. Israel Center for Social and Economic Progress (ICSEP) (Israel)
46. Asia Competitiveness Institute (ACI) (Singapore)
47. Baltic Development Forum (BDF) (Denmark)
48. Policy Studies Institute (PSI) (United Kingdom)
49. Institute for International Trade Negotiations (ICONE) (Brazil)
50. Centre on Asia and Globalisation (Singapore)
51. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
52. McKinsey Global Institute (MGI) (United States)
53. Institute of Economic Growth (IEG) (India)
54. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
55. Finnish Business and Policy Forum (EVA) (Finland)
56. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
57. Austrian Institute of Economic Research (WIFO) (Austria)
58. A.T. Kearney Global Business Policy Council (United States)
59. Asian Development Bank Institute (ADBI) (Japan)
60. Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) (Mexico)
61. China Center for International Economic Exchanges (CCIEE) (China)
62. Development Research Center of the State Council (DRC) (China)
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63. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo
(FEDESARROLLO) (Colombia)
64. Gaidar Institute for Economic Research (IEP) (Russia)
65. Institute for Democracy and Economic Analysis (IDEA) (Czech Republic)
66. Center for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
67. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) (Argentina)
68. Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) (Ukraine)
69. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
70. Institute of International Relations and Political Science (IIRPS) (Lithuania)
71. Levy Economics Institute (United States)
72. Libertad y Desarrollo (Chile)
73. Macroeconomic Policy Institute (IMK) (Germany)
74. National Institute of Economic and Social Research (NIESR) (United Kingdom)
75. Observer Research Foundation (ORF) (India)
76. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (France)
77. Research Institute for Economy Trade and Industry (RIETI) (Japan)
78. Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) (Sweden)
79. TARKI Social Research Institute (Hungary)
80. Wilson Center (FKA) Woodrow Wilson International Center for Scholars
(United States)
81. World Institute of Development Economics Research (UNU-WIDER) (Finland)

أفضل املؤسسات البحثية يف جمال التكنلوجيا والعلوم
24 جدول

1. Max Planck Institutes (Germany)
2. Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) (United States)
3. Center for Development Research (ZEF) (Germany)
4. Battelle Memorial Institute (United States)
5. Institute for Future Engineering (IFENG), FKA Institute for Future
Technology (Japan)
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6. RAND Corporation (United States)
7. Information and Communication Technologies for Development (ICT4D)
(United Kingdom)
8. Science Policy Research Unit (SPRU) (United Kingdom)
9. Institute for Basic Research (IBR) (United States)
10. Consortium for Science, Policy, and Outcomes (CSPO) (United States)
11. Technology, Entertainment, Design (TED) (United States)
12. Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) (South Africa)
13. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
14. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) (Austria)
15. Energy and Resources Institute (TERI) (India)
16. Fondation Telecom (France)
17. Technology Policy Institute (TPI) (United States)
18. Research ICT Africa (RIA) (South Africa)
19. Santa Fe Institute (SFI) (United States)
20. Institute for Science and International Security (ISIS) (United States)
21. African Centre for Technology Studies (ACTS) (Kenya)
22. Samuel Neaman Institute for Advanced Studies in Science and
Technology (SNI) (Israel)
23. Bertelsmann Foundation (Germany)
24. Telecom Centres of Excellence (TCOE) (India)
25. Eudoxa (Sweden)
26. Fundacion Innovacion Bankinter (Spain)
27. Keck Institute for Space Studies (KISS) (United States)
28. Kansai Institute of Information Systems (KIIS) (Japan)
29. Science and Technology Policy Institute (STEPI) (Republic of Korea)
30. Center for Global Communications (GLOCOM) (Japan)
31. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
(AIST) (Japan)
32. World Security Institute (WSI) (United States)
33. Unirule Institute of Economics (China)
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34. Tech Freedom (United States)
35. Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal
(Belgium)
36. Institute for the Encouragement of Scientific Research and Innovation of
Brussels (ISRIB) (Belgium)
37. Centre for Studies in Science Policy (CSSP) (India)
38. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
39. Lowy Institute for International Policy (Australia)
40. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
41. Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) (Turkey)
42. Breakthrough Institute (United States)
43. Brookings Institution (United States)
44. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
45. Tanzania Commission for Science and Technology (COSTECH)
(Tanzania)
46. Evidence-Informed Policy Network (EVIPNet), World Health
Organization (Switzerland)
47. Adam Smith Institute (United Kingdom)
48. Belfer Center for Science and International Affairs (United States)
49. Centro de promocion de Tecnologías Sostenibles (Bolivia)
50. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
51. Fraser Institute (Canada)
52. Google (United States)
53. Center for Study of Science, Technology & Policy (CSTEP) (India)
54. Bankinter Foundation of Innovation (Spain)
55. Centre for Science and Environment (CSE) (India)
56. Centre for Studies in Science Policy (India)
57. China Association for Science and Technology (China)
58. Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC)
59. BRICS Policy Center (Brazil)
60. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Costa Rica)
273

حصاد البيان
61. Council on Energy, Environment And Water (CEEW) (India)
62. Development Alternatives (India)
63. Edge Foundation (United States)
64. Environment for Development Initiative (Sweden)
65. ICT4D (United Kingdom)
66. Institute for Basic Research IBR (United States)
67. Manhattan Institute (United States)
68. Perimeter Institute (Canada)
69. Yachay (Ecuador)

أفضل املؤسسات البحثية يف جمال السياسات اإلجتماعية
25 جدول

1. Urban Institute (United States)
2. Brookings Institution (United States)
3. Fraser Institute (Canada)
4. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
5. RAND Corporation (United States)
6. Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIfG) (Germany)
7. Center for American Progress (CAP) (United States)
8. Cato Institute (United States)
9. Acton Institute for the Study of Religion and Liberty (United States)
10. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
11. Heritage Foundation (United States)
12. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United States)
13. Centro de Implementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) (Argentina)
14. Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) (United States)
15. Swedish Institute for Social Research (SOFI) (Sweden)
16. Bruegel (Belgium)
17. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
18. Israel Center for Social and Economic Progress (ICSEP) (Israel)
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19. Russell Sage Foundation (RSF) (United States)
20. Centre for Economic Policy Research (CEPR) (United Kingdom)
21. Institute for Fiscal Studies (IFS) (United Kingdom)
22. Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS)
(Argentina)
23. Institute for Public Policy Research (IPPR) (United Kingdom)
24. Grupo de Analisis para el Desarrollo (GRADE) (Peru)
25. Civitas: Institute for the Study of Civil Society (United Kingdom)
26. Demos (United Kingdom)
27. Independent Institute for Social Policy (IISP) (Russia)
28. Institute for Research on Public Policy (IRPP) (Canada)
29. New America Foundation (United States)
30. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
(FANRPAN) (South Africa)
31. Centre for Liberal Strategies (CLS) (Bulgaria)
32. Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) (Bangladesh)
33. Friedrich-Ebert-Stiftung (Germany)
34. Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences (SI RAS)
(Russia)
35. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
36. Policy Studies Institute (PSI) (United Kingdom)
37. Philippine Institute for Development Studies (PIDS) (Philippines)
38. Centre for Policy Research (CPR) (India)
39. Centre for Education Policy Development (CEPD) (South Africa)
40. Centro de Referencia em Seguranca Alimentar e Nutricional (CERESAN) (Brazil)
41. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) (Singapore)
42. Caledon Institute of Social Policy (Canada)
43. Cambodian Development Research Institute (Cambodia)
44. Institute for Urban Economics (IUE) (Russia)
45. Center for Budget and Policy Priorities (United States)
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46. Center for Economic and Policy Research (United States)
47. Grattan Institute (Australia)
48. TARKI Social Research Institute (Hungary)
49. Development Research Center of the State Council (China)
50. Joint Center for Political and Economic Studies (JCEPS) (United States)
51. Stefan Batory Foundation (Poland)
52. Institute for Government (IfG) (United Kingdom)
53. Institute for Policy Studies (Singapore)
54. Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) (China)
55. Chinese Academy of Social Sciences (China)
56. ACCORD (South Africa)
57. Adam Smith Institute (United Kingdom)
58. Centre for Poverty Analysis (Sri Lanka)
59. Centro de Estudios de la Realidad Economía y Social (Uruguay)
60. Ghana Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
61. Konrad -Adenauer-Stiftung (KAS) (Germany)
62. BRICS Policy Center (Brazil)
63. CEDLAS (Argentina)
64. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
65. Center for Policy and Research (India)
66. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
67. Bertelsmann Foundation (Germany)
68. Mathematica Policy Research (United States)
69. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (Chile)
70. Center for Governance and Public Policy (India)
71. Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en
Afrique (Senegal)
72. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Ecuador)
73. Development Alternatives (India)
74. Development Research Center of the State Council (DRC) (China)
75. Economic and Social Research Foundation (Tanzania)
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76. Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES) (Guatemala)
77. Fundacion para el Analisis y Estudios Sociales (FAES) (Spain)
78. Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) (Costa Rica)
79. Fundaungo (El Salvador)
80. ARU Foundaiton (Bolivia)
81. Heritage Foundation (United States)
82. Human and Social Sciences Research Council (South Africa)
83. Institute for Social and Economic Analyses (ISEA) (Czech Republic)
84. International Center for Human Development (Armenia)
85. International Centre for Ethnic Studies (Sri Lanka)
86. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) (Singapore)
87. Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA) (Korea)
88. Asociación de investigación y estudios sociales (ASIES) (Guatemala)
89. Libertad y Desarrollo (Chile)
90. Lithuanian Free Market Institute (Lithuania)
91. Makerere Institute of Social Research (Uganda)
92. Manhattan Institute (United States)
93. Third Way (United States)
94. Migration Policy Institute (United States)
95. National Bureau of Economic Research (United States)
96. Observer Researcher Foundation (India)
97. European Social Observatory (OSE) (Belgium)
98. Public Policy Institute of California (United States)
99. Sustainable Development Policy Institute (SDPI) (Pakistan)
100. Washington Center for Equitable Growth (United States)

أفضل املؤسسات البحثية يف جمال الشفافية واحلكم اجليد
26 جدول

1. Transparency International (TI) (Germany)
2. Freedom House (United States)
3. Mo Ibrahim Foundation (MIF) (United Kingdom)
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4. Oxford Council on Good Governance (OCGG) (United Kingdom)
5. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
6. Brookings Institution (United States)
7. Human Rights Watch (HRW) (United Kingdom)
8. Open Society Foundations (OSF), FKA Open Society Institute (United States)
9. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
10. Natural Resource Governance Institute (NRGI), FKA Revenue Watch
Institute (United States)
11. National Endowment for Democracy (NED) (United States)
12. Center for Public Integrity (CPI) (United States)
13. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
14. Global Integrity (United States)
15. Heritage Foundation (United States)
16. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
17. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
18. International Budget Partnership (IBP) (United States)
19. Development Alternatives (DA) (India)
20. Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO) (Uganda)
21. Taxpayers’ Alliance (United Kingdom)
22. Indonesia Corruption Watch (ICW) (Indonesia)
23. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
24. International Center for Human Development (ICHD) (Armenia)
25. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
26. Laboratory for Anti-Corruption Policy (LAP) (Russia)
27. Public Affairs Centre (PAC) (India)
28. Quality of Government Institute (QoG) (Sweden)
29. Fundacion Jubileo (Bolivia)
30. Center for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
31. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
(Switzerland)
32. Center for Regional Information and Studies (PATTIRO) (Indonesia)
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33. Public Finance Monitoring Center (PFMC) (Azerbaijan)
34. Center for Good Governance (India)
35. Ash Center for Democratic Governance and Innovation (United States)
36. Cambodians for Resource Revenue Transparency (CRRT) (Cambodia)
37. Center for Economic and Policy Research (CEPR) (United States)
38. Institute for Fiscal Studies (IFS) (United Kingdom)
39. Global Financial Integrity (United States)
40. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) (Norway)
41. Institute for Public Policy and Good Governance (Albania)
42. Human Rights Center Memorial (Russia)
43. Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation (DIF) (Ukraine)
44. Asian Strategy & Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
45. Center for the Study of Democracy (CSD) (Bulgaria)
46. Association for Democratic Reforms (India)
47. Basel Institute for Good Governance (Switzerland)
48. Center for Governance and Public Policy (India)
49. Centre for Democracy and Development (CDD) (Nigeria)
50. Expert Forum (Romania)
51. Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) (Costa Rica)
52. Ghana Center for Democratic Development (Ghana)
53. Institute for Democracy in South Africa (IDASA) (South Africa)
54. Bingham Centre for the Rule of Law (United Kingdom)
55. Instituto de Ciencia Política Hernan Echavarria Olozaga (Colombia)
56. Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) (Nicaragua)
57. Samriddhi, The Prosperity Foundation (Nepal)
58. Center for Development and Democratization of Institutions (CDDI) (Albania)
59. Institucion Futuro (Spain)
60. U4 (Norway)
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أفضل املؤسسات البحثية يف ما يتعلق باإلجنازات املتحققة
أفضل محلة دعوة
27 جدول

1. Center for American Progress (CAP) (United States)
2. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
3. Heritage Foundation (United States)
4. Transparency International (TI) (Germany)
5. Human Rights Watch (HRW) (United Kingdom)
6. Center for Global Development (CGD) (United States)
7. Peace Research Institute Oslo (PRIO) (Norway)
8. Cato Institute (United States)
9. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
10. Acton Institute for the Study of Religion and Liberty (United States)
11. Heinrich Boll Foundation (HBS) (Germany)
12. Pew Research Center (United States)
13. Stefan Batory Foundation (Poland)
14. Americans for Tax Reform (ATR) (United States)
15. Arab Forum for Alternatives (AFA) (Egypt)
16. Taxpayers’ Alliance (United Kingdom)
17. Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) (Mexico)
18. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
19. European Stability Initiative (ESI) (Germany)
20. Copenhagen Consensus Center (CCC) (Denmark)
21. European Council on Foreign Relations (ECFR) (United Kingdom)
22. Qatar Foundation (QF) (Qatar)
23. American Principles Project (APP) (United States)
24. Association for International Affairs (AMO) (Czech Republic)
25. Centre for Policy Analysis (CEPA) (Ghana)
26. Foreign Policy Initiative (FPI) (United States)
27. African Population and Health Research Center (APHRC) (Kenya)
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28. Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS) (Morocco)
29. Advocates Coalition for Development and Environment (ACODE) (Uganda)
30. Istituto Bruno Leoni (IBL) (Italy)
31. Global Witness (United Kingdom)
32. Mexicanos Primero (Mexico)
33. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) (Norway)
34. Overseas Development Institute (ODI) (United Kingdom)
35. Central Asian Free Market Institute (CAFMI) (Kyrgyzstan)
36. Tax Foundation (United States)
37. Center for European Policy Analysis (CEPA) (United States)
38. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
39. FreedomWorks (United States)
40. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
(FANRPAN) (South Africa)
41. Conectas Direitos Humanos (CDH) (Brazil)
42. Centro de Investigaciones Economicas Nacionales (CIEN) (Guatemala)
43. Corner House (United Kingdom)
44. ONE Campaign (United States)
45. Geneva Association (Switzerland)
46. Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) (Ukraine)
47. Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA) (Senegal)
48. Economic Research Centre (ERC) (Azerbaijan)
49. Competitive Enterprise Institute (CEI) (United States)
50. Enough Project (United States)
51. Centro de Implementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) (Argentina)
52. Ukrainian Center for Independent Political Research (UCIPR) (Ukraine)
53. Center for Strategic Studies (SAM) (Azerbaijan)
54. GRAIN (Spain)
55. Tax Justice Network (United Kingdom)
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56. World Federalist Movement (WFM) (United States)
57. Ethos Public Policy Lab (Mexico)
58. Think New Mexico (United States)
59. Refugee Advocacy Network (RAN) (Australia)
60. Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) (India)
61. Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation (ACGRC)
(Armenia)
62. Fundacion para el Desarrollo Economico y Social de Panama
(FUDESPA) (Panama)
63. Sustainable Development Policy Institute (SDPI) (Pakistan)
64. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) (Mexico)
65. Global Financial Integrity (GFI) (United States)
66. Institute for Justice (IJ) (United States)
67. Truman National Security Project (TNSP) (United States)
68. SynergyNet (China)
69. Property and Environment Research Center (PERC) (United States)
70. Makerere Institute of Social Research (MISR) (Uganda)
71. Education for Peace in Iraq Center (EPIC) (United States)
72. Austrian Economics Center (AEC) (Austria)
73. American Enterprise Institute (United States)
74. BRICS Policy Center (Brazil)
75. Ghana Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
76. Hague Institute for Global Justice (Netherlands)
77. Israel Centher for Social and Economic Progress (ICSEP) (Israel)
78. Civic Exchange (China)
79. Third Way (United States
80. Uwezo (Kenya)
81. Institut des Etudes Africaines (IEA) (Morocco)
82. National Commission for Science, Technology and Innovation
(NACOSTI) (Kenya)
83. Fortnight for Freedom (United States)
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84. National Budget Group (NBG) (Azerbaijan)
85. Lincoln Institute of Land Policy (United States)
86. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
87. Woodstock Institute (United States)
88. Action (Italy)

أفضل املؤسسات البحثية من حيث اإليرادات
28 جدول

1. McKinsey Global Institute (MGI) (United States)
2. Deutsche Bank Research (Germany)
3. Economist Intelligence Unit (EIU) (United Kingdom)
4. Oxford Analytica (United States)
5. Nomura Research Institute (NRI) (Japan)
6. A.T. Kearney Global Business Policy Council (GBPC) (United States)
7. Google Ideas (United States)
8. Eurasia Group (United States)
9. Ernest and Young (EY) (United States)
10. Samsung Economic Research Institute (SERI) (Republic of Korea)
11. Accenture Institute for High Performance (United States)
12. Stratfor (United States)
13. Stratgegy&, FKA Booz and Company (United States)
14. Kissinger Associates (United States)
15. Calouste Gulbenkian Foundation (FCG) (Portugal)
16. IBM Institute for Business Value (United States)
17. GovLab, Deloitte (United States)
18. European House – Ambrosetti (TEH-A) (Italy)
19. Boston Consulting Group (BCG) (United States)
20. PricewaterhouseCoopers (PwC) (United States)
21. Mathmatica Policy Research (MPR) (United States)
22. Bain and Company, The Bridgespan Group (United States)
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23. Economics and Country Risk (IHS), FKA Global Insight (United Kingdom)
24. Aegis (United Kingdom)
25. Parthenon Group (United States)
26. Daimler Benz Future Research Unit (Germany)
27. Roubini Global Economics (RGE) (United States) Prioritet (Azerbaijan)
28. Kernel Development Research P.L.C. (Ethiopia)
29. Mitsubishi Research Institute, Inc. (MIRI) (Japan)
30. SIR International (United States)
31. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) (Germany)
32. Access Capital Research (Ethiopia)
33. Roland Berger Strategy Consultants (Germany)
34. Altran (France)
35. Hybrid Reality Institute (United States)
36. Deloitte Touche Tohmatsu (United Kingdom)
37. Cohen Group (United States)
38. Control Risks Group (United States)
39. Engility (United States)
40. Frontier Horizons (United Kingdom)
41. Inkerman Group (United Kingdom)
42. Kreller Business Information Group (United States)
43. Kroll Associates (United States)
44. Kuranga & Associates (United States)
45. Maplecroft (United Kingdom)
46. Marvin Zonis + Associates, Inc. (United States)
47. Medley Global Advisors (United States)
48. Rhodium Group (United States)
49. Smith Brandon International Inc. (United States)
50. TARKI Social Research Institute, Inc. (Hungary)
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أفضل املؤسسات البحثية والفكرية التابعة للحكومات
29 جدول

1. Development Research Group, World Bank (DECRG) (United States)
2. Asian Development Bank Institute (ADBI) (Japan)
3. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) (Norway)
4. Royal United Services Institute (RUSI) (United Kingdom)
5. World Bank Institute (WBI), World Bank (United States)
6. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
7. China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) (China)
8. China Institute of International Studies (CIIS) (China)
9. East-West Center (EWC) (United States)
10. European Union Institute for Security Studies (EUISS) (France)
11. United States Institute of Peace (USIP) (United States)
12. European Political Strategy Centre (EPSC) (Belgium)
13. German Development Institute (DIE) (Germany)
14. Centre for Eastern Studies (OSW) (Poland)
15. Shanghai Institutes for International Studies (SIIS) (China)
16. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Ecuador)
17. Ethiopian Development Research Institute (EDRI) (Ethiopia)
18. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS)
(Russia)
19. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) (China)
20. Development Research Center of the State Council (DRC) (China)
21. Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (India)
22. Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA) (Brazil)
23. Council on Foreign and Defense Policy (SVOP) (Russia)
24. Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) (Japan)
25. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) (Bangladesh)
26. Center for Strategic Studies (SAM) (Azerbaijan)
27. Brunei Darussalam Institute of Policy and Strategic Studies (BDIPSS)
(Brunei)
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28. Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS) (Republic of Korea)
29. Information and Decision Support Center (IDSC) (Egypt)
30. Thailand Development Research Institute (TDRI) (Thailand)
31. Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT), FKA Hungarian Institute
of International Affairs (Hungary)
32. United Nations University (UNU) (Japan)
33. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) (Bangladesh)
34. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of Korea)
35. Comision Economica para America Latina (CEPAL) (Chile)
36. Institute of World Economics and Politics (IWEP) (Vietnam)
37. Diplomatic Academy of Vietnam (DAV) (Vietnam)
38. Centro de Investigacion para el Desarrollo (CIDAC) (Mexico)
39. Institute of Strategic and Defence Studies (Hungary)
40. Fundacao Alexandre de Gusmao (FUNAG) (Brazil)
41. Maritime Institute of Malaysia (MIMA) (Malaysia)
42. National Institute for Defense Studies (NIDS) (Japan)
43. United Nations Development Programme (UNDP) (United States)
44. Albanian Institute for International Studies (AIIS) (Albania)
45. Barcelona Center for International Affairs (CIDOB) (Spain)
46. Centre for Global Cooperation Research (GCR21) (Germany)
47. Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) (Mexico)
48. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
(Australia)
49. Economic Development and Research Institute (EDRI) (Ethiopia)
50. Industrial Technology Research Institute (ITRI) (Taiwan)
51. Economic Policy Research Centre (EPRC) (Uganda)
52. Center for Strategic Studies (SAM) (Turkey)
53. Finnish Institute for International Affairs (FIIA) (Finland)
54. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
(FANRPAN) (South Africa)
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55. Institute of Defense Studies and Analyses (IDSA) (India)
56. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Switzerland)
57. Kazakhstan Institute for Strategic Studies (KazISS) (Kazakhstan)
58. Kenya Institute of Public Policy Research and Analysis (KIPPRA) (Kenya)
59. Security and Defence Studies Centre, Australian National University
(Australia)
60. Korea Institute for National Unification (KINU) (Republic of Korea)
61. Emirates Center for Strategic Studies and Research (ECSSR) (United Arab Emirates)
62. Max Planck Institutes (Germany)
63. National Institute for Strategic Studies (NISI) (Kyrgyz Republic)
64. National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) (India)
65. Peace Research Institute Oslo (PRIO) (Norway)
66. Analytical Center for the Government of the Russian Federation (Russia)
67. Philippine Institute for Development Studies (PIDS) (Philippines)
68. Potsdam Institute (PIK) (Germany)
69. United Service Institution of India (USI) (India)

أفضل تعاون مؤسسي بني مؤسستني حبثيتني أو أكثر
30 جدول

Atlantic Council (United States)
Brookings Institution (United States)
Afrobarometer (Benin, Ghana, Kenya, South Africa, United States)
Bruegel (Belgium)
Carnegie Endowment for International Peace (United States)
Center for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
Chatham House (United Kingdom)
Chicago Council on Global Affairs (United States)
Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
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Atlas Economic Research Foundation (United States)
Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China
(RDCY) (China)
Australian Strategic Policy Institute (Australia)
Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA) (Senegal)
Center for International Private Enterprise (CIPE) (Venezuela)
Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
Council on Foreign Relations (United States)
European Ideas Network (EIN) (Belgium)
Council on Energy, Environment and Water (CEEW) (India)
Center for Strategic and International Studies ASEAN Institutes of Strategic
and
International Studies (ASEAN-ISIS) (Indonesia)
Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
EU Non-Proliferation Consortium (France, Germany, Sweden, and the
United Kingdom)
German Marshall Fund of the United States (GMF) (United States)
Inter-American Dialogue (United States)
European Policy Institutes Network (EPIN)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
(FANRPAN) (South Africa)
Wilson Center (United States)
Fraser Institute (Canada)
Urban Institute (United States)
Fundacion para el Analisis y los Estudios Sociales (FAES) (Spain)
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) (Colombia)
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLASCO) (Costa Rica)
South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
Polish Institute of International Affairs (PISM) (Poland)
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PRIO (Norway)
Real Instituto Elcano (Spain)
Regional Center for Strategic Studies (Egypt)
Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP) (Malaysia)
Bertelsmann Foundation (Germany)
Bruno Leoni (Italy)
Korea Institute for International Economic Policy (Korea)
Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)
Institute for Policy Studies (Singapore)
Ghana Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
Green Alliance (United Kingdom)
Group for the Analysis of Development (Grupo de Análisis para el Desarrollo
- GRADE) (Peru)
Institute of World Economics and International Relations, Russia
International Budget Partnership (IBP) (United States)
African Growth and Development Policy Modeling Consortium
(AGRODEP)
International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
Istituto Affari Internazionali (IAI) (Italy)
Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
Libertad y Desarrollo (LyD) (Chile)
Notre Europe (France)
Observer Research Foundation (India)
Organisation for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
EthiopiaSSREA (Ethiopia)
Sustainable Development Policy Institute (SDPI) (Pakistan)
The Hague Institute for Global Justice (The Netherlands)
The Japan Foundation Center for Global Partnership (Japan)
Transatlantic Institute (United States)
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أفضل املؤسسات البحثية من حيث اإلدارة
31 جدول

1. Brookings Institution (United States)
2. Chatham House (United Kingdom)
3. Bruegel (Belgium)
4. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
5. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
6. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
7. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
8. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
9. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
10. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
11. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
12. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
13. Urban Institute (United States)
14. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
15. Atlantic Council (United States)
16. Asian Development Bank Institute (ADBI) (Japan)
17. RAND Corporation (United States)
18. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
19. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
20. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Denmark)
21. BRICS Policy Center (Brazil)
22. African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
(South Africa)
23. Atlas Network (United States)
24. Chicago Council on Global Affairs (United States)
25. Heritage Foundation (United States)
26. Mercatus Center (United States)
27. Regional Center for Strategic Studies (RCSS) (Egypt)
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28. Ecologic Institute (Germany)
29. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
30. Israel Center for Social and Economic Progress (ICSEP) (Israel)
31. Centre for European Reform (CER) (United Kingdom)
32. Robert Schuman Foundation (RSF) (France)
33. Development Research Center of the State Council (DRC) (China)
34. Carnegie Moscow Center (Russia)
35. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
36. Libertad y Desarrollo (LyD) (Chile)
37. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS)
(Russia)
38. Centro de Implementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) (Argentina)
39. Center for New American Security (CNAS) (United States)
40. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
41. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF) (China)
42. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
43. Cambodian Development Research Institute (CDRI) (Cambodia)
44. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
45. Razumkov Centre (Ukraine)
46. Hanns Seidel Foundation (HSS) (Germany)
47. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
48. Africa Institute of South Africa (AISA) (South Africa)
49. Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA) (Canada)
50. Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) (United States)
51. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
(Argentina)
52. Centre for Eastern Studies (OSW) (Poland)
53. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
54. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jezioranskiego (Poland)
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55. Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
56. Carnegie Middle East Center (Lebanon)
57. Center for Strategic Studies (SAM) (Azerbaijan)
58. Ghana Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
59. National Bureau of Economic Research (NBER) (United States)
60. Fundacion Alternativas (Spain)
61. Centro de Investigacion para el Desarrollo (CIDAC) (Mexico)
62. Prague Security Studies Institute (PSSI) (Czech Republic)
63. Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) (Turkey)
64. Transparency International (TI) (Germany)
65. Institute of Modern International Relations (IMIR) (China)
66. Institute for Ecological Economy Research (IOW) (Germany)
67. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
68. Observer Research Foundation (ORF) (India)
69. Fraser Institute (Canada)
70. Fundacion para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo
FARO) (Ecuador)
71. China In Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (India)
72. Institute for Reform and Development (CIRD) (China)
73. Development Alternatives (India)
74. Council on Energy, Environment And Water (CEEW) (India)
75. Economic and Social Research Foundation (ESRF) (Tanzania)
76. Economic Research Institute (ERI) (Kazakhstan)
77. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
78. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
79. Pacific Research Institute (PRI) (United States)
80. Washington Center for Equitable Growth (United States)

أفضل فكرة أو منوذج مطور من قبل مؤسسة حبثية
32 جدول

1. Bruegel (Belgium)
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2. Chatham House (United Kingdom)
3. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
4. BRICS Policy Center (Brazil)
5. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
6. Millennium Project (United States)
7. Third Way (United States)
8. Fraser Institute (Canada)
9. Brookings Institution (United States)
10. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
11. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
12. Center for American Progress (CAP) (United States)
13. Bipartisan Policy Center (BPC) (United States)
14. Institute of Economic Affairs (IEA) (United Kingdom)
15. Asian Development Bank Institute (ADBI) (Japan)
16. Carnegie Middle East Center (Lebanon)
17. Resources for the Future (RFF) (United States)
18. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
19. Carnegie Moscow Center (Russia)
20. Robert Schuman Foundation (RSF) (France)
21. Regional Center for Strategic Studies (RCSS) (Egypt)
22. Energy and Resources Institute (TERI) (India)
23. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
24. Observer Research Foundation (India)
25. Stimson Center (United States)
26. Indian Council for Research on International Economic Relations
(ICRIER) (India)
27. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
28. Heartland Institute (United States)
29. Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
30. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) (Mexico)
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31. Banco de Informacion para la Investigacion Aplicada en Ciencias
Sociales (BIIACS) (Mexico)
32. Center for Global Development (CGD) (United States)
33. Centro de Investigacion (CIUP) (Peru)
34. Centro de Investigacion para el Desarrollo (CIDAC) (Mexico)
35. Fields of View (India)
36. Institute of Modern International Relations (IMIR) (China)
37. Ghana Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
38. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
39. Contorno, Centro de Prospectiva y Debate (Mexico)
40. Fundacion Alternativas (Spain)
41. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
42. Climate Action Network South Asia (India)
43. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
44. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
45. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of
Korea)
46. Wilson Center FKA Woodrow Wilson International Center for Scholars
(United States)
47. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) (Norway)
48. World Resources Institute (United States)
49. Caribbean Natural Resources Institute (West Indies)
50. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
51. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Transnational)
52. Bertelsmann Foundation (Germany)
53. Development Alternatives (India)
54. Economic and Social Research Foundation-ESRF (Tanzania)
55. Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal
(Brussels)
56. Frontier Centre for Public Policy (Canada)
57. German Marshall Fund of the United States (GMF) (United States)
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58. Heritage Foundation (United States)
59. Ethos Public Policy Lab (Mexico)
60. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (Indonesia)

أفضل أجدد مؤسسات حبثية
33 جدول

Borde Politico (Mexico)
Center for Climate and Security (CCS) (United States)
Center for Policy Studies (CERPS) (Liberia)
Centre for the Study of Governance Innovation (GovInn) (South Africa)
China-ASEAN Research Institute (China)
Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
Delma Institute (United Arab Emirates)
Eastern Africa Policy Centre (EAPC) (Kenya)
Emirates Policy Centre (EPC) (United Arab Emirates)
Eurasian Council on Foreign Affairs (ECFA) (Belgium)
Foundation for Government Accountability (FGA) (United States)
Fundacion Chile Intercultural (FCI) (Chile)
Fundacion para el Progreso (FPP) (Chile)
Jacques Delors Institut – Berlin (Germany)
Justitia (Denmark)
Lugar Center (United States)
McCain Institute for International Leadership (United States)
Molad: The Center for the Renewal of Israeli Democracy (Israel)
Moriah Center for Studies and Media (Iraq)
Myanmar Development Institute (MDI) (Myanmar)
OCP Policy Center (Morocco)
Project for the Study of the 21st Century (PS21) (United States)
Regional Studies Center (Iraq)
Ron Paul Institute for Peace and Prosperity (United States)
Schwarzenegger Institute for State and Global Policy (United States)
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Think Tank Industry Research Center, Shanghai University (China)
Washington Center for Equitable Growth (United States)

2015 أفضل تقرير أو دراسة إجنزت بواسطة مؤسسة حبث عام
34 جدول

1. Center for European Policy Studies (Belgium) «Rule-Makers or RuleTakers? Exploring the Transatlantic Trade and Investment Partnership”
2. African Technology Policy Studies Network (Kenya) «Mainstreaming Gender
in National Science, Technology and Innovation (STI) Policy of Kenya”
3. Atlantic Council (United States) «Preserving Ukraine›s Independence,
Resisting Russian Aggression”
4. Chicago Council on Global Affairs (United States) «Preserving Ukraine›s
Independence, Resisting Russian Aggression”
5. Economic and Social Research Foundation (Tanzania) «Human
Development Index»
6. Chatham House (United Kingdom) «Collective Defence and Common
Security: Twin Pillars of the Atlantic Alliance”
7. Brookings Institution (United States) “Poverty: It›s More than a Job Market Story”
8. Australian Strategic Policy Institute (Australia) «Gen Y jihadists:
preventing radicalization in Australia”
9. BRICS Policy Center (Brazil) «Right to The City For a Safe and Just
World: The Case Of The BRICS”
10. Brookings Institution (United States) «Preserving Ukraine›s
Independence, Resisting Russian Aggression”
11. Carnegie Endowment for International Peace (United States) “Getting
India Back on Track: An Action Agenda for Reform”
12. Center for International Governance Innovation (Canada) «The Impact of
the Dark Web on Internet Governance and Cyber Security”
13. Korea Development Institute (Republic of Korea) «Korea›s Participation
in Global Value Chains and Policy Implications”
14. Heritage Foundation (United States) «2015 Index of Economic Freedom»
15. Istituto per gli studi di politica internazionale (Italy) «Twitter and Jihad:
The Communication Strategy of ISIS”
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16. LIRNEasia (Sri Lanka) «Big Data for Development»
17. Center for Public Policy Studies (Malaysia) Single Pricing Policy
18. Economic and Social Research Foundation (Tanzania) «Human
Development Index»
19. Committee for Economic Development (United States) «How Business
Leaders Can Support College and Career Readiness”
20. DEMOS (United Kingdom) «Character Nation»
21. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (Indonesia)
«ASEAN Beyond2015 Study”
22. European Citizens Action Service (Belgium) «Fiscal Impact of EU
Migrants in Austria, Germany, the Netherlands and the UK”
23. European Unión Institute for Security Studies (France) «Arctic security matters»
24. Global Health Strategies (United States) «The Economists’ Declaration
On Universal Health Coverage”
25. Hague Institute for Global Justice (The Netherlands) and Stimson Center
(United States) “Confronting the Crisis of Global Governance”
26. Institute of World Economy and International Relations (Russia) Global
Perestroika Transformations of the World Order
27. IDEAS (United Kingdom) “Ending the Drug Wars: Report of the LSE
Expert Group on the Economics of Drug Policy”
28. Institute for Market Economics (Bulgaria) «Regional Profiles: Indicators
of Development”
29. Institute for Science and International Security (United States) Preliminary
Assessment of the JCPOA Procurement Channel: Regulation of Iran’s Future
Nuclear and Civil Imports and Considerations for the Future”
30. Institute of Economic Affairs (United Kingdom) «Selfishness, Greed and
Capitalism»
31. International Institute for Strategic Studies (United Kingdom) «Middle
Eastern Security, the US Pivot and the Rise of ISIS”
32. International Institute for Sustainable Development (Canada) «Fossil Fuel
Subsidies2015 ”
33. ISET Policy Institute (Georgia) «Short-Run Risks and Long-Run
Challenges for Wine Production in Georgia”
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34. Istituto per gli studi di politica internazionale (Italy) “Eurozone Flaws:
Uncovering the Holes in the Cheese”
35. Lincoln Institute of Land Policy (United States) «Inclusionary Housing:
Creating and Equitable Communities”
36. Mercatus Center (United States) «Ranking the States by Fiscal Condition»

أفضل مؤمتر ملؤسسة حبثية
35 جدول

1. Munich Security Conference (MSC) (Germany)
2. German Marshall Fund of the United States (GMF) (United States)
3. Shangri-La Dialogue (Singapore)
4. Wilton Park (United Kingdom)
5. Brookings Institution (United States)
6. Chatham House (United Kingdom)
7. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
8. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
9. Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) (Turkey)
10. BRICS Policy Center (Brazil)
11. Atlantic Council (United States)
12. Asian Development Bank Institute (ADBI) (Japan)
13. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
14. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
15. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
(FANRPAN) (South Africa)
16. Mont Pelerin Society (MPS) (Switzerland)
17. Acton Institute for the Study of Religion and Liberty (United States)
18. Asia-Pacific Roundtable (APR) (Malaysia)
19. Atlas Network (United States)
20. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
21. United States Institute of Peace (USIP) (United States)
22. United Nations Economic Commission for Africa (Addis Ababa)
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23. Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) (China)
24. Fraser Institute (Canada)
25. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)
26. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
27. Regional Centre for Strategic Studies (RCSS) (Sri Lanka)
28. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of Korea)
29. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
30. OCP Policy Center (Morocco)
31. Centro de Divulgacion Conocimiento Economico para la Libertad
(CEDICE) (Venezuela)
32. Kiel Institute for the World Economy (IfW) (Germany)
33. Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
34. Center for a New American Security (CNAS) (United States)
35. Middle East Institute (MEI) (Singapore)
36. Skoll World Forum on Social Entrepreneurship (United Kingdom)
37. Centro de Implementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) (Argentina)
38. Contorno, Centro de Prospectiva y Debate (Mexico)
39. Ethiopian Economics Association (EEA) (Ethiopia)
40. Instituto de Estudos Empresariais (IEE) (Brazil)
41. Centro de Investigacion para el Desarrollo (CIDAC) (Mexico)
42. Chulalongkorn University (Thailand)
43. Institut des Relations Internationales et Strategiques (IRIS) (France)
44. Istituto Affari Internazionali (IAI) (Italy)
45. World Economic Forum (WEF) (Switzerland)
46. Emirates Center for Strategic Studies and Research (ECSSR) (United
Arab Emirates)
47. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
48. Development Alternatives (DA) (India)
49. Institute for Research on Public Policy (IRPP) (Canada)
50. East Asia Institute (EAI) (Republic of Korea)
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51. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Turkey)
52. Asan Institute for Policy Studies (AIPS) (Republic of Korea)
53. Milken Institute Global Conference (United States)
54. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
55. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA) (Kenya)
56. Wilson Center (FKA) Woodrow Wilson International Center for Scholars
(United States)
57. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
58. National Bureau of Economic Research (United States)
59. Think Tanks and Civil Societies Program (United States)
60. World Policy Conference (WPC) (Transnational)
61. State Policy Network (United States)

أفضل شبكة ملؤسسة حبثية
36 جدول

1. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
2. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
3. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
4. Brookings Institution (United States)
5. Chatham House (United Kingdom)
6. Asian Development Bank Institute (ADBI) (Japan)
7. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
8. Atlas Network (United States)
9. Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo) (Spain)
10. BRICS Policy Center (Brazil)
11. ASEAN-Institutes of Strategic and International Studies (ASEAN-ISIS) (Malaysia)
12. Trans-European Policy Studies Association (TEPSA) (Belgium)
13. Think Global Act European, Notre Europe (France)
14. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
15. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
16. Fraser Institute (Canada)
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17. Cato Institute (United States)
18. Heritage Foundation (United States)
19. Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) (Spain)
20. State Policy Network (SPN) (United States)
21. European Policy Centre (EPC) (Belgium)
22. International Development Economics Associates (IDEAs) (India)
23. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
24. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)
(Indonesia)
25. Bruegel (Belgium)
26. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT) (Thailand)
27. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
28. Centro de Investigacion para el Desarrollo (CIDAC) (Mexico)
29. Policy Network (United Kingdom)
30. Regional Center for Strategic Studies (RCSS) (Egypt)
31. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)
32. Think Visegrad – V4 Think Tank Platform (Czech Republic, Hungary,
Poland, and Slovakia)
33. Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network (Transnational)
34. Linktank (United States)
35. Canadian Policy Research Networks (Canada)
36. Centro de Implementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) (Argentina)
37. Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) (Mexico)
38. Policy Association for an Open Society (PASOS) (Czech Republic)
39. Institute for Research on Public Policy (IRPP) (Canada)
40. Heartland Institute (United States)
41. Institute of Modern International Relations (IMIR) (China)
42. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
43. Hanns Seidel Foundation (HSS) (Germany)
44. Property Rights Alliance (PRA) (United States)
45. China Institute for Reform and Development (CIRD) (China)
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46. Centre for Economic Policy Research (CEPR) (United Kingdom)
47. Regional Centre for Strategic Studies (RCSS) (Sri Lanka)
48. Chula Global Network (CGN) (Thailand)
49. CIDOB, Barcelona (Spain)
50. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
(FANRPAN) (South Africa)
51. Azerbaijan Think Tank Alliance (ATTA) (Azerbaijan)
52. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
53. Ethiopian Economics Association (EEA) (Ethiopia)
54. IPS (Republic of Korea)
55. European Parliamentary Technology Assessment (EPTA) (Europe)
56. Fundacion Alternativas (Spain)
57. Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
58. IMANI Center for Policy and Education (Ghana)
59. Contorno, Centro de Prospectiva y Debate (Mexico)
60. MEDays Forum, Amadeus Institute (Morocco)
61. Global Policy Forum (GPF) (United States)
62. African Capacity Building Foundation (Zimbabwe)
63. European Ideas Network (EIN) (Belgium)
64. European Policy Institutes Network (EPIN) (Belgium)
65. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO (Costa Rica)
66. Global Development Network (India)
67. Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) (Peru)
68. East Asian Development Network (Philippines -Secretariat)
69. Epicenter: Institute of Economic Affairs (United Kingdom)
70. Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) (Greece)
71. Institute for Security Studies (ISS) (South Africa)
72. International Relations and Security Network (ISN) (Switzerland)
73. IPEA (Brazil)
74. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of Korea)
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75. Royal Institute for International Affairs (United Kingdom)
76. Transparency International (TI) (Germany)
77. Think Tank Initiative of IDRC (Canada)
78. Cohesion (Luxemburg)
79. Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas –
ILAIPP (Transnational/Ecuador)

أفضل مؤسسة حبثية مع عالقات مع حزب سياسي
37 جدول

1. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
2. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
3. Heinrich Boll Foundation (HBS) (Germany)
4. Demos (United Kingdom)
5. Fabian Society (United Kingdom)
6. Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) (Germany)
7. Foundation for European Progressive Studies (FEPS) (Belgium)
8. Hanns Seidel Foundation (HSS) (Germany)
9. European Ideas Network (EIN) (Belgium)
10. Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES), FKA Centre
for European Studies (Belgium)
11. National Democratic Institute (NDI) (United States)
12. International Republican Institute (United States)
13. Progressive Policy Institute (PPI) (United States)
14. Party School of the Central Committee of the Communist Party of China
(China)
15. Fundacion Jaime Guzman (FJG) (Chile)
16. New Democrat Network (NDN) (United States)
17. Foundation for EU Democracy (Belgium)
18. Foundation Max van der Stoel, FKA Evert Vermeer Foundation
(Netherlands)
19. Fondation pour l’Innovation Politique (Fondapol) (France)
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20. Green European Foundation (GEF) (Belgium)
21. Rosa Luxemburg Foundation (RLS) (Germany)
22. Fundacion para el Analisis y los Estudios Sociales (FAES) (Spain)
23. Wiardi Beckman Foundation (WBS) (Netherlands)
24. Terra Nova (France)
25. Fondazione Italianieuropei (Italy)
26. Fundacion Pensar (Argentina)
27. Institute of Strategic Analysis and Policy Research (INSAP) (Malaysia)
28. Fundacao Armando Alvares Penteado (FAAP) (Brazil)
29. SEDAR Institute (Malaysia)
30. Foundation for European Progressive Studies (FEPS) (Belgium)
31. Institute of European Democrats (IED) (Belgium)
32. Bertil Ohlininstitutet (Sweden)
33. Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation (India)
34. Fondation Jean-Jaurès (France)
35. Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA) (Turkey)
36. Fundação Perseu Abramo (FPA) (Brazil)
37. Jinnah Institute (Pakistan)
38. Menzies Research Centre (Australia)
39. Russkiy Mir Foundation (Russia)
40. Vivekananda International Foundation (India)

أفضل مؤسسة حبثية يف البحوث املتخصصة
38 جدول

1. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
2. RAND Corporation (United States)
3. Brookings Institution (United States)
4. Chatham House (United Kingdom)
5. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
6. BRICS Policy Center (Brazil)
7. Yale Center for the Study of Globalization (United States)
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8. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
9. World Resources Institute (WRI) (United States)
10. Ghana Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
11. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
12. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
13. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
14. Asian Development Bank Institute (ADBI) (Japan)
15. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
(FANRPAN) (South Africa)
16. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
17. Peace Research Institute Oslo (PRIO) (Norway)
18. Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) (Germany)
19. Centro de Estudio de la Realidad Economica y Social (CERES) (Uruguay)
20. Centre for European Reform (CER) (United Kingdom)
21. Center for Global Development (CGD) (United States)
22. Santa Fe Institute (SFI) (United States)
23. China Institute for Reform and Development (CIRD) (China)
24. Regional Center for Strategic Studies (RCSS) (Egypt)
25. Fundacion Proyecto Linguistico Francisco Marroquin (PLFM)
(Guatemala)
26. Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA) (Senegal)
27. Grupo de Analisis para el Desarrollo (GRADE) (Peru)
28. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
29. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
30. Centro de Implementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) (Argentina)
31. Peru in 2062 (CIUP) (Peru)
32. Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
33. Centre for Policy Development Sustainable Economy Program (CPD)
(Australia)

305

حصاد البيان
34. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
35. Contorno, Centro de Prospectiva y Debate (Mexico)
36. Centro de Investigacion para el Desarrollo (CIDAC) (Mexico)
37. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
(Argentina)
38. Sustainable Development Policy Institute (SDPI) (Pakistan)
39. Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES), FKA Centre
for European Studies (Belgium)
40. Bruegel (Belgium)
41. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
42. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA) (Kenya)
43. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
44. Washington Institute for Near East Policy (WINEP) (United States)
45. Institute for Security Studies (ISS) (South Africa)
46. Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) (India)
47. Economic Policy Research Center (EPRC) (Uganda)
48. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
49. Bertelsmann Foundation (Germany)
50. Institute for International Policy Studies (IIPS) (Japan)
51. German Development Institute (DIE) (Germany)
52. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) (Indonesia)
53. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS) (Russia)
54. Development Alternatives (DA) (India)
55. Freeman Spogli Institute for International Studies (FSI) (United States)
56. East Asia Institute (EAI) (Republic of Korea)
57. Unirule Institute of Economics (China)
58. Taub Center for Social Policy Studies in Israel (Israel)
59. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
60. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
61. German Council on Foreign Relations (DGAP) (Germany)
62. New America Foundation (United States)
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63. Wilson Center (FKA) Woodrow Wilson International Center for
Scholars (United States)
64. Wuppertal Institute (Germany)
65. Danish Institute for International Studies (DIIS) (United States)
66. Institute for Defence Studies & Analysis (IDSA) (India)
67. Chicago Council on Global Affairs (United States)
68. Hague Institute for Global Justice (Netherlands)
69. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Argentina)
70. Energy and Resources Institute (TERI) (India)
71. Frontier Centre for Public Policy (FCPP) (Canada)
72. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
73. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
74. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of Korea)
75. Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) (Sweden)
76. Lithuanian Free Market Institute (LFMI) (Lithuania)
77. Observer Research Foundation (ORF) (India)
78. Organisation for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
79. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Sweden)
80. Institute for Research on Public Policy (IRPP) (Canada)

أفضل مؤسسة حبثية ذات عالقة مع جامعة
39 جدول

1. Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University
(United States)
2. Center for International Development (CID), Harvard University (United
States)
3. IDEAS/Public Policy Group, London School of Economics and Political
Science (LSE) (United Kingdom)
4. James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University (United States)
5. Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex (United Kingdom)
6. Centre for Defence Studies (CDS), King’s College London (United Kingdom)
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7. Hoover Institution, Stanford University (United States)
8. Center for International Security and Cooperation (CISAC), Stanford
University (United States)
9. BRICS Policy Center, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
(PUC-Rio)
(Brazil)
10. Edwin O. Reischauer Center for East Asian Studies, SAIS, Johns Hopkins
University (United States)
11. Institute of International and Strategic Studies (IISS), Peking University,
FKA Center for International and Strategic Studies (China)
12. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
13. Asia Competitiveness Institute, Lee Kuan Yew School of Public Policy,
National University of Singapore (Singapore)
14. Carnegie – Tsinghua Center for Global Policy (China)
15. Center for International Studies and Research (CERI), Sciences Po (France)
16. Brookings-Tsinghua Center for Public Policy (BTC), Tsinghua University
(China)
17. Mercatus Center, George Mason University (GMU) (United States)
18. Center on International Cooperation, New York University (United States)
19. Freeman Spogli Institute for International Studies (FSI), Stanford University
(United States) Earth Institute, Columbia University (United States)
20. Weatherhead Center for International Affairs (WCFIA), Harvard
University (United States)
21. Center for Development Research (ZEF), University of Bonn (Germany)
22. East Asian Institute (EAI), National University of Singapore (Singapore)
23. Center for Transatlantic Relations, SAIS, Johns Hopkins University
(United States)
24. Center for Policy Studies (CPS), Central European University (CEU)
(Hungary)
25. Centre for the Study of African Economies (CSAE), Oxford University
(United Kingdom)
26. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
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27. Strategic and Defence Studies Centre (SDSC), Australian National
University (ANU) (Australia)
28. Centre on Asia and Globalisation, Lee Kuan Yew School of Public Policy,
National University of Singapore (Singapore)
29. Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China
(RDCY) (China)
30. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), National University of
Singapore (Singapore)
31. Ash Center for Democratic Governance, Harvard University (United States)
32. Center for Security Studies (CSS), Swiss Federal Institute of Technology
(ETH) Zurich (Switzerland)
33. Council on Foreign Relations and Defense (SVOP), National Research
University (Russia)
34. Centre for International Security Studies (CISS), University of Sydney
(Australia)
35. Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS), S. Rajaratnam
School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University
(Singapore)
36. Weatherhead East Asian Institute (WEAI), Columbia University (United States)
37. Fiscal Governance Centre, Hertie School of Governance (Germany)
38. Centre for Strategic Studies (CSS), Victoria University of Wellington
(New Zealand)
39. Yale Center for the Study of Globalization, Yale University (United
States)
40. Center for Economic Research and Graduate Education, Economics
Institute (CERGEEI) (Czech Republic)
41. Human Security Report Project (HSRP), Simon Fraser University
(Canada)
42. European Research Centre on Migration and Ethnic Relations
(ERCOMER), Utrecht
University (Netherlands)
43. Centre for Security, Economics and Technology (C SET), University of
St. Gallen (Switzerland)
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44. Economic Policy Research Center (EPRC), Makerere University
(Uganda)
45. Center for Political Analysis, Makerere University (Uganda)
46. Globalisation and Development Centre (GDC), Bond University
(Australia)
47. Center for International and Security Studies, Maryland University
(United States)
48. Liu Institute for Global Issues, University of British Columbia (UBC)
(Canada)
49. Arab Studies Center, Al Mustansiriyah University (Iraq)
50. Center for China Studies, Tsinghua University (China)
51. Asia Pacific Institute, Waseda University (Japan)
52. Bloomberg Center, Johns Hopkins University (United States)
53. Center for International Security and Cooperation (CISAC), Stanford
University (United States)
54. Institute for Development Studies, University of Nairobi (Kenya)
55. Center on Global Energy Policy, Columbia University (United States)
56. Centre for Applied Legal Studies, University of the Witwatersrand (South Africa)
57. Centro de Desarrollo Internacional, Universidad de Navarra (Spain)
58. Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Universidad del Valle
de Guatemala (Guatemala)
59. Centro de Opinión Pública, Universidad del Valle de México (Mexico)
60. Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz, Universidad
Nacional de Colombia (Colombia)
61. Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad
Nacional Autónoma de México (Mexico)
62. Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University
(United States)
63. Centre for Economic and Social Research, Bahçeşehir University (Turkey)
64. Leonard Davis Institute, University of Pennsylvania (United States)
65. Center for Policy Studies, Comsats University (Pakistan)
66. Center for the Advanced Study of India, University of Pennsylvania
(United States)
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67. Centre for Studies in Science Policy, Jawaharlal Nehru University (India)
68. Environmental Policy Research Center (FFU), Free University Berlin
(Germany)
69. Cellule d›Analyse de Politiques Economiques du Cires (Côte d›Ivoire)
70. Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, University of
Dundee (United Kingdom)
71. Global Political Trends Center, Kültür University (Turkey)
72. Institute for Democracy and Economic Analysis, Czech Academy of
Sciences (Czech Republic)
73. Institute for European Studies, Freje University Brussels (Belgium)
74. Institute for European, Russian and Eurasian Studies, George Washington
University(United States)
75. Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional (Costa Rica)
76. Instituto de Investigaciones Sociales Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
77. Asiatic Research Institute, Korea University (Republic of Korea)
78. Australia China Relations Institute, University of Technology Sydney
(Australia)
79. James Martin Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute for
International Studies (United States)
80. MIT Center for Energy and Environmental Policy Research,
Massachusetts Institute of Technology (United States)
81. National School of Development, Peking University (China)
82. Institute of Policy Studies, Lee Kuan Yew School of Public Policy
National University of Singapore (Singapore)
83. National Security College, Australian National, University (Australia)
84. Nicholas Institute, Duke University (United States)
85. Oxford Institute of Energy Studies, Oxford University (United Kingdom)
86. Program on Science and Global Security, Princeton University (United
States)
87. Science Policy Research Unit, University of Sussex (United Kingdom)
88. Wits Institute of Social and Economic Research, University of the
Witwatersrand (South Africa)
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أفضل إستخدام للوسائل اإلجتماعية
40 جدول

1. Center for American Progress (CAP) (United States)
2. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
3. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
4. Chatham House (United Kingdom)
5. Heritage Foundation (United States)
6. Brookings Institution (United States)
7. Cato Institute (United States)
8. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
9. Human Rights Watch (HRW) (United Kingdom)
10. Transparency International (TI) (Germany)
11. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
12. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
13. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
14. Fraser Institute (Canada)
15. Adam Smith Institute (ASI) (United Kingdom)
16. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
17. Carnegie Moscow Center (Russia)
18. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
19. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
20. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
21. Atlas Network (United States)
22. Ethos Public Policy Lab (Mexico)
23. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
24. BRICS Policy Center (Brazil)
25. Carnegie Middle East Center (Lebanon)
26. Center for a New American Security (CNAS) (United States)
27. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
28. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
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29. Lowy Institute for International Policy (Australia)
30. African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
(South Africa)
31. Gateway House: Indian Council on Global Relations (India)
32. Libertad y Desarrollo (LyD) (Chile)
33. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
34. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
35. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
36. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
37. Mercatus Center (United States)
38. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
39. World Resources Institute (WRI) (United States)
40. Regional Centre for Strategic Studies (RCSS) (Sri Lanka)
41. Bruegel (Belgium)
42. China Center for International Economic Exchanges (CCIEE) (China)
43. Regional Center for Strategic Studies (RCSS) (Egypt)
44. Observer Research Foundation (ORF) (India)
45. Instituto Liberdade (Brazil)
46. Australian Strategic Policy Institute (ASPI) (Australia)
47. Centro de Divulgacion Conocimiento Economico para la Libertad
(CEDICE)
48. (Venezuela)
49. Israel Center for Social and Economic Progress (ICSEP) (Israel)
50. Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
51. IMANI Center for Policy and Education (Ghana)
52. Fundacion Alternativas (Spain)
53. German Development Institute (DIE) (Germany)
54. Development Alternatives (DA) (India)
55. Institute for Research on Public Policy (IRPP) (Canada)
56. East Asia Institute (EAI) (Republic of Korea)
57. Unirule Institute of Economics (China)
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58. Taub Center for Social Policy Studies in Israel (Israel)
59. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
60. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
61. German Council on Foreign Relations (DGAP) (Germany)
62. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA) (Kenya)
63. Albanian Institute for International Studies (AIIS) (Albania)
64. Centre for Studies in Science Policy (CSSP) (India)
65. Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) (Mexico)
66. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Argentina)
67. European Council on Foreign Relations (ECFR) (United Kingdom)
68. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
69. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
(FANRPAN) (South Africa)
70. Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) (Bangladesh)
71. Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) (Dominican
Republic)
72. Fundación para el Progreso (FPP) (Chile)
73. Indian Science Communication Society (ISCOS) (India)
74. Lincoln Institute of Land Policy (United States)
75. Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE)
(Brazil)
76. Pew Research Center (United States)
77. Sustainable Development Policy Institute (SDPI) (Pakistan)
78. Chicago Council on Global Affairs (United States)
79. Hague Institute for Global Justice (Netherlands)

مؤسسات حبثية للمراقبة
41 جدول

1. Chicago Council on Global Affairs (United States)
2. Association for International Affairs (AMO) (Czech Republic)
3. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
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4. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
5. Atlantic Council (United States)
6. Beyond Zero Emissions (BZE) (Australia)
7. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) (Spain)
8. Bipartisan Policy Center (BPC) (United States)
9. Comision Economica para America Latina (CEPAL) (Chile)
10. Observer Research Foundation (ORF) (India)
11. Mercatus Center (United States)
12. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
13. Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (India)
14. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS)
(Russia)
15. Centro de Investigacion para el Desarrollo (CIDAC) (Mexico)
16. IMANI Center for Policy and Education (Ghana)
17. Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) (Malaysia)
18. OCP Policy Center (Morocco)
19. Ethos Public Policy Lab (Mexico)
20. Vivekananda Institute of Technology (VKIT) (India)
21. Institute for International Strategy and Information Analysis (IISIA)
(Japan)
22. McCain Institute for International Leadership (United States)
23. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment
(GRI)(United Kingdom)
24. International Strategic Analysis and Research Center (USTAD) (Turkey)
25. Regional Center for Strategic Studies (RCSS) (Egypt)
26. Israel Center for Social and Economic Progress (ICSEP) (Israel)
27. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF) (China)
28. African Heritage Institution (AfriHeritage) (Nigeria)
29. Ghana Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
30. Korber Foundation (Germany)
31. Audace Institut Afrique (AIA) (Cote d’Ivoire)
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32. International Institute for Sustainable Development (IISD) (Canada)
33. Centro de Estudio de la Realidad Economica y Social (CERES) (Uruguay)
34. Fundacion de Estudios de Economia Aplicada (FEDEA) (Spain)
35. Prague Security Studies Institute (PSSI) (Czech Republic)
36. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
37. Center for Policy Studies (CERPS) (Liberia)
38. Gateway House: Indian Council on Global Relations (India)
39. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) (Norway)
40. Sustainable Development Policy Institute (SDPI) (Pakistan)
41. Center for the New Economy (Puerto Rico)
42. Center for Strategic Analyses and Research (C-SAR) (South Sudan)
43. Fundacion para el Progreso (FPP) (Chile)
44. Botswana Institute for Development Policy Analysis (Botswana)
45. Centre for Independent Studies (CIS) (Australia)
46. Mathematica Policy Research (MPR) (United States)
47. Unirule Institute of Economics (China)
48. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
49. Welsh Centre for International Affairs (WCIA) (United Kingdom)
50. Center for China and Globalization (China)
51. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
52. Ethiopian Economics Association (EEA) (Ethiopia)
53. Makerere University Center for Climate Change Research and Innovation
(Uganda)
54. Council on Energy, Environment and Water (CEEW) (India)
55. Center for a New American Security (United States)
56. Center for a New Economy (CNE) (Puerto Rico)
57. Indonesia Corruption Watch (ICW) (Indonesia)
58. Centro de Divulgacion Conocimiento Economico para la Libertad
(CEDICE) (Venezuela)
59. Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China
(RDCY) (China)
60. Libera (Finland)
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61. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) (Mexico)
62. Council for the Development of Social Science Research in Africa
(Senegal)
63. Institute for Economics and Peace (IEP) (Australia)
64. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
65. GenerationLibre (France)
66. Institute of Water Policy (Singapore)
67. Center on Global Energy Policy (United States)
68. Royal Institute for Strategic Studies (IRES) (Morocco)
69. Centre for Land Warfare Studies (India)
70. Instituto Mora (Mexico)
71. Russian International Affairs Council (RIAC) (Russia)
72. African Center for Social and Economic Research Development (Tanzania)
73. Chatham House (United Kingdom)
74. Economic Research Institute (Kazakhstan)
75. Brookings Institution (United States)
76. Deloitte GovLab (United States)
77. National Bureau of Economic Research (United States)
78. California Policy Center (USA)
79. Global Warming Policy Foundation (GWPF)
80. CEDOS (Ukraine)
81. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
82. Global Prosperity Wonkcast (United States)
83. Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) (Mexico)
84. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS) (Egypt)
85. Institute for New Economic Thinking (INET) (United States)
86. Casablanca Institute (Morocco) (United Kingdom)
87. Institute for Women›s Policy Research (United States)
88. China Center for International Economic Exchanges (CCIEE) (China)
89. Compass Center (Armenia)
90. Economic and Social Research Foundation (Tanzania)
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91. Frontier Centre for Public Policy (Canada)
92. Fundación Federalismo y Libertad (Argentina)
93. Geneva Centre for Security Policy (GCSP) (Switzerland)
94. Fundación Global Democracia y Desarrollo (Dominican Republic)
95. Fundaungo (El Salvador)
96. George C Marshall European Center for Security Studies (Germany)
97. Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) (Bolivia)
98. Latvian Institute of International Affairs (Latvia)
99. Our Hong Kong Foundation (Hong Kong)
100. Tunisian Observatory for a Democratic Transition (Tunisia)

أفضل مؤسسة حبثية مع عالقات خارجية وتواصل مع الناس
42 جدول

1. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
2. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
3. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
4. Brookings Institution (United States)
5. Human Rights Watch (HRW) (United Kingdom)
6. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
7. Chatham House (United Kingdom)
8. Transparency International (TI) (Germany)
9. Cato Institute (United States)
10. Heritage Foundation (United States)
11. Bruegel (Belgium)
12. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
13. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
14. Atlantic Council (United States)
15. Fraser Institute (Canada)
16. Atlas Network (United States)
17. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
18. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
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19. Centro de Implementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) (Argentina)
20. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
21. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
22. Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) (Turkey)
23. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
24. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
(Argentina)
25. Carnegie Europe (Belgium)
26. German Development Institute (DIE) (Germany)
27. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
28. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
29. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)
30. Urban Institute (United States)
31. World Resources Institute (WRI) (United States)
32. Ethos Public Policy Lab (Mexico)
33. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
34. Adam Smith Institute (ASI) (United Kingdom)
35. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Denmark)
36. Peace Research Institute Oslo (PRIO) (Norway)
37. Clingendael, Netherlands Institute of International Relations
(Netherlands)
38. Center for a New American Security (CNAS) (United States)
39. Lowy Institute for International Policy (Australia)
40. Center for American Progress (United States)
41. Development Alternatives (DA) (India)
42. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
43. European Council on Foreign Relations (ECFR) (UK)
44. Centre for Policy Studies (CPS) (United Kingdom)
45. Institute for Fiscal Studies (IFS) (United Kingdom)
46. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA)
(Kenya)
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47. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United
States)
48. Asia Development Bank Institute (Japan)
49. Australian Institute of International Affairs (AIIA) (Australia)
50. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
51. Gateway House: Indian Council on Global Relations (India)
52. Institute for Defence Studied and Analysis (IDSA) (India)
53. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
54. Gulf Research Center (GRC) (Saudi Arabia)
55. Overseas Development Institute (ODI) (United Kingdom)
56. Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
57. German Council on Foreign Relations (DGAP) (Germany)
58. Libertad y Desarrollo (Lyd) (Chile)
59. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
60. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
61. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
62. Center On Global Energy Policy (United States)
63. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
64. Hague Institute for Global Justice (Netherlands)
65. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguay (Paraguay)
66. Fundación para el Avance de Reformas y Oportunidades (Ecuador)
67. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) (Mexico)
68. Institute of Economic Affairs (IEA) (Kenya)
69. Instituto de Estudios Peruanos (IEP) (Peru)
70. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of
Korea)
71. Institute for Women›s Policy Research (IWPR) (United States)
72. Mercatus Center (United States)
73. Pacific Research Institute (PRI) (United States)
74. Philippine Institute for Development Studies (PIDS) (Philippines)
75. Sustainable Development Policy Institute (SDPI) (Pakistan)
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أفضل مؤسسات حبثية يف إستخدام األنرتنت
43 جدول

1. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
2. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
3. Transparency International (TI) (Germany)
4. Brookings Institution (United States)
5. Cato Institute (United States)
6. Human Rights Watch (HRW) (United Kingdom)
7. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
8. Pew Research Center (United States)
9. Heritage Foundation (United States)
10. Center for American Progress (CAP) (United States)
11. Chatham House (United Kingdom)
12. Atlas Network (United States)
13. Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES), FKA Centre for
European Studies (Belgium)
14. Technology, Entertainment, Design (TED) (United States)
15. Center for a New American Security (CNAS) (United States)
16. Fraser Institute (Canada)
17. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
18. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
19. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
20. European Council on Foreign Relations (ECFR) (United Kingdom)
21. Center for Global Development (CGD) (United States)
22. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United
States)
23. Observer Research Foundation (India)
24. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
25. Ethos Public Policy Lab (Mexico)
26. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
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27. Centro de Divulgacion Conocimiento Economico para la Libertad
(CEDICE) (Venezuela)
28. Overseas Development Institute (ODI) (United Kingdom)
29. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
30. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
31. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
32. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
33. Institute for Public Policy Research (IPPR) (United Kingdom)
34. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
35. Bruegel (Belgium)
36. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
37. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
38. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of
Korea)
39. Wilson Center FKA Woodrow Wilson International Center for Scholars
(United States)
40. Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA) (Senegal)
41. Gateway House: Indian Council on Global Relations (India)
42. RAND Corporation (United States)
43. ResPublica (United Kingdom)
44. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
45. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Multiple
Countries)
46. Institucion Futuro (Spain)
47. Lowy Institute (Australia)
48. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Sweden)
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)أفضل إستخدام لوسائل اإلعالم (املطبوعة أو األلكرتونية
44 جدول

1. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
2. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
3. Brookings Institution (United States)
4. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
5. Chatham House (United Kingdom)
6. Heritage Foundation (United States)
7. Center for American Progress (CAP) (United States)
8. Cato Institute (United States)
9. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
10. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
11. Transparency International (TI) (Germany)
12. German Marshall Fund of the United States (GMF) (United States)
13. Bruegel (Belgium)
14. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
15. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
16. Center for a New American Security (CNAS) (United States)
17. European Council on Foreign Relations (ECFR) (United Kingdom)
18. Pew Research Center (United States)
19. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
20. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
21. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
22. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
23. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
24. Libertad y Desarrollo (LyD) (Chile)
25. Ecologic Institute (Germany)
26. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Sweden)
27. RAND Corporation (United States)
28. Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (India)
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29. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United States)
30. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
31. Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) (Singapore)
32. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
33. REPOA, FKA Research on Poverty Alleviation (Tanzania)
34. Hoover Institution (United States)
35. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
36. Centro de Implementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) (Argentina)
37. Observer Research Foundation (ORF)(India)
38. Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) (Turkey)
39. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
40. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
41. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)
42. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
43. Lowy Institute for International Policy (Australia)
44. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
45. Clingendael-Netherlands Institute of International Relations (Netherlands)
46. Fraser Institute (Canada)
47. Gateway House: Indian Council on Global Relations (India)
48. Institute Of Economic Affairs (IEA) (United Kingdom)
49. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
50. Reason Foundation (United States)

أفضل مؤسسات حبثية مع أفكار وإقرتاحات وسياسات مبتكرة
45 جدول

1. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
2. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
3. Brookings Institution (United States)
4. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
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5. Cato Institute (United States)
6. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
7. Zero Emissions Research and Initiatives (ZERI) (Japan)
8. Center for American Progress (CAP) (United States)
9. Heritage Foundation (United States)
10. Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany)
11. Urban Institute (United States)
12. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
13. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
14. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
15. Urban Institute (United States)
16. Fraser Institute (Canada)
17. Ethos Public Policy Lab, (Mexico)
18. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United
States)
19. Observer Research Foundation (ORF) (India)
20. New America Foundation (United States)
21. Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES), FKA Centre for
European Studies (Belgium)
22. Development Alternatives (DA) (India)
23. European Council on Foreign Relations (ECFR) (United Kingdom)
24. Heritage Foundation (United States)
25. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
26. Centre for Policy Studies (CPS) (United Kingdom)
27. IMANI Center for Policy and Education (Ghana)
28. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
29. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
30. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
31. Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) (Germany)
32. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
33. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Argentina)
325

حصاد البيان

أفضل مؤسسات حبثية مع تأثري واسع على السياسات العامة
46 جدول

1. Brookings Institution (United States)
2. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
3. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
4. Chatham House (United Kingdom)
5. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
6. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
7. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
8. Heritage Foundation (United States)
9. Transparency International (TI) (Germany)
10. Cato Institute (United States)
11. Human Rights Watch (HRW) (United Kingdom)
12. RAND Corporation (United States)
13. Centro de Divulgacion Conocimiento Economico para la Libertad
(CEDICE) (Venezuela)
14. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
15. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
16. Center for a New American Security (CNAS) (United States)
17. Center for American Progress (CAP) (United States)
18. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
19. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
20. Atlantic Council (United States)
21. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
22. Adam Smith Institute (ASI) (United Kingdom)
23. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
24. Fraser Institute (Canada)
25. Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) (Turkey)
26. Open Society Foundations (OSF), FKA Open Society Institute (United States)
27. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)
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28. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
29. Urban Institute (United States)
30. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
31. Indian Council for Research on International Economic Relations
(ICRIER) (India)
32. Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA) (Senegal)
33. Libertad y Desarrollo (LyD) (Chile)
34. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA) (Kenya)
35. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
36. Lowy Institute for International Policy (Australia)
37. C.D. Howe Institute (Canada)
38. European Centre for International Political Economy (ECIPE) (Belgium)
39. Regional Center for Strategic Studies (RCSS) (Egypt)
40. Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
41. Centro de Estudios Publicos (CEP) (Chile)
42. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Costa Rica)
43. IMANI Center for Policy and Education (Ghana)
44. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
45. Unirule Institute of Economics (China)
46. Fundacion para la Educacion Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) (Colombia)
47. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
48. Centro de Investigacion para el Desarrollo (CIDAD) (Mexico)
49. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
50. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
51. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
(OSSREA) (Ethiopia)
52. Instituto Fernando Henrique Cardoso (iFHC) (Brazil)
53. Ecologic Institute (Germany)
54. Institute for Research on Public Policy (IRPP) (Canada)
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حصاد البيان

أفضل مؤسسات حبثية مع حبوث موجهة حنو السياسات القائمة
47 جدول

1. Chatham House (United Kingdom)
2. Brookings Institution (United States)
3. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
4. RAND Corporation (United States)
5. Bruegel (Belgium)
6. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
7. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
8. Transparency International (TI) (Germany)
9. Cato Institute (United States)
10. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)
11. Adam Smith Institute (ASI) (United Kingdom)
12. National Bureau of Economic Research (NBER) (United States)
13. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
14. Urban Institute (United States)
15. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
16. Human Rights Watch (HRW) (United Kingdom)
17. Heritage Foundation (United States)
18. Center for American Progress (CAP) (United States)
19. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Sweden)
20. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
21. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
22. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United States)
23. World Resources Institute (WRI) (United States)
24. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)
25. Lowy Institute for International Policy (Australia)
26. Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany)
27. Institute for Public Policy Research (IPPR) (United Kingdom)
28. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
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29. Development Research Center of the State Council (DRC) (China)
30. Carnegie Moscow Center (Russia)
31. Hoover Institution (United States)
32. Centre for Policy Studies (CPS) (United Kingdom)
33. Centro de Investigacion para el Desarrollo (CIDAC) (Mexico)
34. Center for Global Development (CGD) (United States)
35. Centro Brasileiro de Analise e Planejamento (CEBRAP) (Brazil)
36. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
37. Libertad y Desarrollo (Lyd) (Chile)
38. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
39. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) (China)
40. Institute of Policy Studies (IPS) (Singapore)
41. French Institute of International Relations (IFRI) (France)
42. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of
Korea)
43. Washington Institute for Near East Policy (WINEP) (United States)
44. Institute for Security Studies (ISS) (South Africa)
45. Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) (India)
46. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
47. Economic Policy Research Center (EPRC) (Uganda)
48. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
49. Institute for International Policy Studies (IIPS) (Japan)
50. German Development Institute (DIE) (Germany)
51. Fundacao Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
52. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS)
(Russia)
53. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
54. Development Alternatives (DA) (India)
55. East Asia Institute (EAI) (Republic of Korea)
56. Centro de Divulgacion Conocimiento Economico para la Libertad
(CEDICE) (Venezuela)
57. Unirule Institute of Economics (China)
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58. Taub Center for Social Policy Studies in Israel (Israel)
59. Observer Research Foundation (ORF) (India)
60. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
61. German Council on Foreign Relations (DGAP) (Germany)
62. Cambodian Development Research Institute (CDRI) (Cambodia)
63. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA)
(Kenya)
64. International Institute for Environment and Development (IIED) (United
Kingdom)
65. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)

)أفضل مؤسسات حبثية مستقلة (مرتبة حسب األحرف
48 جدول

1. Adam Smith Institute (ASI) (United Kingdom)
2. Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) (Afghanistan)
3. African Economic Research Consortium (AERC) (Kenya)
4. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
5. Albanian Institute for International Studies (Albania)
6. American Enterprise Institute (AEI) (United States)
7. Amnesty International (AI) (United Kingdom)
8. Armenian International Policy Research Group (AIPRG) (Armenia)
9. Asia Society Policy Institute (United States)
10. Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
11. Association for Democratic Reforms (ADR) (India)
12. Atlas Network (United States)
13. Australian Institute of International Affairs (AIIA) (Australia)
14. Austrian Economics Center (AEC) (Austria)
15. Avenir Suisse (Switzerland)
16. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) (Spain)
17. Beyond Zero Emissions (BZE) (Australia)
18. Bipartisan Policy Center (BPC) (United States)
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19. British Institute Of International & Comparative Law (United Kingdom)
20. Brookings Institution (United States)
21. Bruegel (Belgium)
22. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
23. Cato Institute (United States)
24. Ce.S.I. Centro Studi Internazionali (Italy)
25. Center for a New Economy (CNE) (Puerto Rico)
26. Center for American Progress (CAP) (United States)
27. Center for China & Globalization (CCG) (China)
28. Center for Economic Analyses (CEA) (Macedonia)
29. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
30. Center for European Policy Analysis (CEPA) (United States)
31. Center for Global Development (CGD) (United States)
32. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
33. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)
34. Centre for Economic and Financial Research (CEFIR) (Russia)
35. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)
36. Centre for Independent Development Research (CIDR) (Cameroon)
37. Centre for Independent Studies (CIS) (Australia)
38. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
39. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
40. Centre for Science and Environment (CSE) (India)
41. Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
(CEDICE) (Venezuela)
42. Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) (Mexico)
43. Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) (Italy)
44. Cesran International (United Kingdom)
45. Charhar institute (China)
46. Chatham House (United Kingdom)
47. China Institute for Reform and Development (CIRD) (China)
48. China Reform Foundation (China)
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49. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
50. Civic Exchange (Hong Kong)
51. Civita (Norway)
52. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Latin America)
53. Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) (India)
54. Council on Foreign and Defence Policy (SVOP) (Russia)
55. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)
56. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Denmark)
57. DeJusticia (Colombia)
58. Development Alternatives Group (DA) (India)
59. East Asia Institute (EAI) (Republic of Korea)
60. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) (Indonesia)
61. Economics Research Center (ERC) (United States)
62. Education for Peace in Iraq Center (EPIC) (United States)
63. Energy and Resources Institute (TERI) (India)
64. Espacio Público (Chile)
65. European Council on Foreign Relations (ECFR) (United Kingdom)
66. European House-Ambrosetti (Italy)
67. Foreign Affairs Council (FAC) (United States)
68. Foreign Policy Research Institute (FPRI) (United States)
69. Fraser Institute (Canada)
70. Free Market Foundation (FMF) (South Africa)
71. Friedrich A. v. Hayek Institut (Austria)
72. Friends of Europe (Belgium)
73. Fundação Getulio Vargas (FGV) (Brazil)
74. Fundación ARU (Bolivia)
75. Fundación Bases(Argentina)
76. Gateway House: Indian Council on Global Relations (India)
77. Georgia Public Policy Foundation (United States)
78. German Marshall Fund of the United States (GMF) (United States)
79. Ghana Center for Democratic Development (CDD) (Ghana)
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80. Global Warming Policy Foundation (GWPF) (United Kingdom)
81. Grattan Institute (Australia)
82. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) (Peru)
83. Grupo FARO (Ecuador)
84. Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) (Netherlands)
85. Heritage Foundation (United States)
86. Independent Institute (United States)
87. Independent Institute for Social Policy (IISP) (Russia)
88. Institución Futuro (Spain)
89. Institute for Applied International Trade (IAIT) (China)
90. Institute for Ecological Economy Research (IÖW) (Germany)
91. Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) (Ukraine)
92. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
93. Institute for Market Economics (IME) (Bulgaria)
94. Institute for Policy Studies (IPS) (United States)
95. Institute for Political, Social and Economic Studies (EURISPES) (Italy)
96. Institute for Security Studies (ISS) (South Africa)
97. Institute for Social and Economic Analyses (ISEA) (Czech Republic)
98. Institute of Economic Affairs (IEA) (United Kingdom)
99. Institute of Economic and Social Studies (INESS) (Slovakia)
100. Instituto Acton (Argentina)
101. Instituto de Ciencia Política - Hernán Echavarría Olozaga (ICP) (Colombia)
102. Instituto Juan de Mariana (IJM) (Spain)
103. International Crisis Group (ICG) (Belgium)
104. International Finance Corporation (IFC) (United States)
105. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)
106. International Institute for Sustainable Development (IISD) (Canada)
107. ISET Policy Institute (Georgia)
108. Israel Center for Social and Economic Progress (ICSEP) (Israel)
109. Istituto Affari Internazionali (IAI) (Italy)
110. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)
333

حصاد البيان
111. John Templeton Foundation (United States)
112. KIMEP University (Kazakhstan)
113. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)
114. Lebanese Center for Policy Studies (Lebanon)
115. Libertad y Desarrollo (LyD) (Chile)
116. Liberty Fund (United States)
117. Lincoln Institute of Land Policy (United States)
118. LIRNEasia (Sri Lanka)
119. Lithuanian Free Market Institute (Lithuania)
120. Lowy Institute (Australia)
121. National Bureau of Economic Research (NBER) (United States)
122. Observer Research Foundation (ORF) (India)
123. Pacific Research Institute for Public Policy (PRI) (United States)
124. PASOS (Czech Republic)
125. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)
126. Phoenix Center for Advanced Legal and Economic Public Policy
Studies (United States)
127. RAND Corporation (United States)
128. Research for Development and Justice (CMI) (Norway)
129. Russian International Affairs Council (RIAC) (Russia)
130. Samriddhi, The Prosperity Foundation (Nepal)
131. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) (Singapore)
132. SIPA Center on Global Energy Policy (United States)
133. South African Cities Network (South Africa)
134. South African Institute of International Affairs (SAIIA) (South Africa)
135. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Sweden)
136. Sustainable Development Policy Institute (SDPI) (Pakistan)
137. TARKI Social Research Institute (Hungary)
138. Texas Public Policy Foundation (United States)
139. Timbro (Sweden)
140. Transparency International (TI) (Germany)
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141. Ukrainian Center for Independent Political Research (Ukraine)
142. Unirule Institute of Economics (China)
143. Urban Institute (United States)
144. World Resources Institute (WRI) (United States)

 ماليني دوالر5 مؤسسات حبثية مع ميزانية أقل من
49 جدول

1. Polish Institute of International Affairs (PISM) (Poland)
2. Fundar, Centro de Analisis e Investigacion (Mexico)
3. Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland)
4. Institute for International Political Studies (ISPI) (Italy)
5. Foreign Policy Research Institute (FPRI) (United States)
6. Economic Policy Research Institute (EPRI) (South Africa)
7. Center for Economic and Social Development (CESD) (Azerbaijan)
8. African Technology Policy Studies Network (ATPS) (Kenya)
9. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais (CEBRI) (Brazil)
10. IMANI Center for Policy and Education (Ghana)
11. Unirule Institute of Economics (China)
12. Argentine Council for International Relations (Argentina)
13. Libertad y Desarrollo (Lyd) (Chile)
14. Centro de Estudios Publicos (CEP) (Chile)
15. Council on Energy, Environment and Water (CEEW) (India)
16. Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)
17. Institute for Economics and Peace (IEP) (Australia)
18. Razumkov Center (Ukraine)
19. Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.) (Italy)
20. Centre for Economics and Foreign Policy Studies (Turkey)
21. Centro de Divulgacion Conocimiento Economico para la Libertad
(CEDICE) (Venezuela)
22. Hammurabi for Research & Strategic Studies (Iraq)
23. Economic Knowledge Dissemination Center for Freedom (Venezuela)
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24. Instituto Ecuatoriano de Economia Politica (IEEP) (Ecuador)
25. Centre for Public Policy Studies (CPPS) (Malaysia)
26. Center for Public Studies (Chile)
27. Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) (Malaysia)
28. Integrated Research and Action for Development (IRADe) (India)
29. Action Institute (Italy)
30. Mapungubwe Institute for Strategic Reflection (MISTRA) (South Africa)
31. Brazilian Center for International Relations (Brazil)
32. Center for International Studies (Italy)
33. Ecuadorian Institute of Political Economy (Ecuador)
34. East Asia Institute (South Korea)
35. Lithuania Free Market Institute (Lithuania)
36. GenerationLibre (France)
37. The Hague Centre for Strategic Studies (Netherlands)
38. Center for Policy Studies› (CERPS) (Liberia)

أفضل ضمان للجودة والنزاهة للسياسات واإلجراءات
50 اجلدول

1. Brookings Institution (United States)
2. Transparency International (Germany)
3. Center On Global Energy Policy (United States)
4. Danish Institute for International Studies (Denmark)
5. Center for Strategic and International Studies (United States)
6. Bruegel (Belgium)
7. Fraser Institute (Canada)
8. Ghana Center For Democratic Development (Ghana)
9. Institute for International Political Studies (Italy)
10. Mathematica Policy Research (United States)
11. Centre for Public Policy Studies (Malaysia)
12. Mercatus Center (United States)
13. National Bureau of Economic Research (United States)
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14. Committee for Economic Development (United States)
15. Institute for Security Studies (South Africa)
16. Ecologic Institute (Germany)
17. Belfer Center for Science and International Affairs (United States)
18. Carnegie Endowment for International Peace (United States)
19. Carnegie Council for Ethics in International Affairs (United States)
20. Atlantic Council (United States)
21. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)
22. Center for New American Security (United States)
23. German Development Institute (Germany)
24. Urban Institute (United States)
25. Australian Institute of International Affairs (Australia)
26. Baker Institute for Public Policy (United States)
27. World Resources Institute (United States)
28. Woodrow Wilson Center (United States)
29. Institute of Peruvian Studies (Peru)
30. RAND Corporation (United States)
31. African Economic Research Consortium (Kenya)
32. Stimson Center (United States)
33. Israel Center for Social and Economic Progress (Israel)
34. Marseille Center for Mediterranean Integration (France)
35. Atlas Network (United States)
36. Peterson Institute for International Economics (United States)
37. Stiftung Neue Verantwortung (Germany)
38. Sustainable Development Policy Institute (Pakistan)
39. Natural Resource Governance Institute (United States) (FORMERLY:
Revenue Watch Institute (RWI))
40. Heritage Foundation (United States)
41. Pew Research Center (United States)
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42. Millennium Project (United States)
43. Botswana Institute for Development Policy Analysis (BIDPA)
(Botswana)
44. Center on Budget and Policy Priorities (United States)
45. Freedom House (United States)
46. German Council on Foreign Relations (DGAP) (Germany)
47. German Marshall Fund of the US (United States)
48. Institute for Public Policy Research (Namibia)
49. Institute for Public Policy Research (United Kingdom)
50. International Crisis Group (Belgium)
51. New America Foundation (United States)
52. Centre for Monitoring and Research (CeMI) (Montenegro)
53. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) (Germany)
54. Centre for Policy Research (India)
55. Corruption Watch (South Africa)
56. IEA Kenya (Kenya)
57. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (Brazil)
58. Norwegian Institute for International Affairs (NUPI) (Norway)

أفضل مراكز دراسات يف املنطقة
51 جدول

كانت النتائج لهذه الفئة غير حاسمة وإنخفاض معدل اإلستجابة لذا فإننا سوف نبذل جهدنا مرة أخرى1.1
.في العام المقبل
.2
.3
.4
.5

أفضل مراكز دراسات يف املنطقة مع عالقة مع اجلامعات
52 جدول
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.1كانت النتائج لهذه الفئة غير حاسمة وإنخفاض معدل اإلستجابة لذا فإننا سوف نبذل جهدنا مرة أخرى في
العام المقبل.
.2
.3
.4
.5
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