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والبحوث  الدرا�سات  مراكز 
الغربية والعربية

اإعداد
حممد عبد الله عودي

الت�صميم واالخراج الفني
علي �صاحب الربقعاوي

املركز اال�سالمي للدرا�سات اال�سرتاتيجية
يعنى باال�سرتاتيجية الدينية واملعرفية 

النجف االأ�رشف
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متهيد
نعي���ش اليوم يف اأوقات هائجة حيث الثابت الوحيد 
هو التغري، وحيث ما ال ميكن ت�صوره قد اأ�صبح واقعًا 
اأ�ص��ود، وحيث اخلط الفا�صل بني ال�صيا�صات املحلية 
والدولي��ة قد اأ�صب��ح اإىل حد كبري �صبابي��ًا. اإن وعد 
وخطر العومل��ة قد غريا من كيفية نظرتنا للعالقات 
الدولية وفتحا عملية �صنع ال�صيا�صية على جمموعة 
جدي��دة من االأطراف وجداول االأعمال والنتائج. يف 
ال�صيا�صة، املعلومات ال ميكن ترجمتها اإىل عامل قوة 
ما مل تكن يف ال�صكل ال�صحيح ويف الوقت املنا�صب. 
واحلكوم��ات و�صن��اع الق��رار ال�صيا�ص��ي يف اأغل��ب 
االأحي��ان ينته��زون اللحظة الأن الق��وى االجتماعية 
وال�صيا�صي��ة تكون يف نف�ش االجت��اه اأو الأن اأزمة ما 
جتربهم على الت�رصف. يف اأي حال من االأحول، هم 
يت�رصفون غالبًا ب�رصعة ويتخذون القرار باال�صتناد 
عل��ى معلومات متوفرة، ال ت��وؤدي بال�رصورة دائمًا 
اإىل ال�صيا�ص��ة االأك��ر اطالع��ًا. باخت�ص��ار، �صن��اع 
الق��رار ال�صيا�ص��ي واملهتم��ون االآخ��رون يف عملي��ة 
�صنع ال�صيا�صية بحاجة اإىل معلومات تكون �صانحة 

ومفهومة وموثوقة ومتاحة ومفيدة.
وهن��اك م�ص��ادر حمتمل��ة عديدة له��ذه املعلومات، 
من بينه��ا الوكاالت احلكومي��ة واأ�صاتذة اجلامعات 
ومراكز االأبحاث وال�رصكات اال�صت�صارية والوكاالت 
الدولي��ة. لك��ن يف البل��دان يف كاف��ة اأنح��اء العامل، 
�ص��واء  ح��د  عل��ى  والبريوقراطي��ون  ال�صيا�صي��ون 
يلج��وؤون على نحو متزاي��د اإىل جمموعة متخ�ص�صة 
م��ن املعاهد الت��ي ُتلبي احتياجاته��م. واملوؤ�ص�صات 
البحثية امل�صتقل��ة واملنظمات التحليلية التي ُتعنى 
بال�صيا�صة العامة، ُتع��رف على نحو �صائع ب�"مراكز 
الفك��ر"، ت��زود �صن��اع الق��رار ال�صيا�ص��ي باحلاج��ة 
ال�رصهة اإىل املعلوم��ات والتحليالت املنهجية ذات 
العالق��ة بال�صيا�ص��ة. ه��ذه احلاج��ة اإىل املعلوم��ات 
اأدت اإىل تاأ�صي���ش اأوىل مراكز الفكر- املعهد امللكي 
كارنيغ��ي  وموؤ�ص�ص��ة   )1920( الدولي��ة  لل�ص��وؤون 
لل�صالم الدويل )1910( ومعهد كايل لالقت�صاديات 
العاملي��ة )1914( وموؤ�ص�ص��ة بروكينغز )1916(- 
يف اجل��زء االأول من القرن الع�رصي��ن وال تزال القوة 
االأ�صا�صية وراء انت�صار منظمات البحث يف ال�صيا�صة 

العام��ة ليومنا هذا. وحرك��ة املجتمع املدين الدويل 
ت�صاع��د اأي�ص��ًا يف احل��ث عل��ى االهتم��ام يف مراكز 
الفك��ر باعتباره��ا م�ص��دراً بدي��اًل للمعلومات حول 
ق�صاي��ا ذات اهتمام دويل ووطن��ي وحملي وكناقد 
حمتم��ل ل�صيا�صات احلكوم��ات الوطنية واملنظمات 
الدولية حيث با�صتطاعته��ا التحدث ب�صوت م�صتقل 

عن احلكومة واملجتمع التجاري.
يف معظ��م الق��رن الع�رصي��ن، مراكز الفك��ر امل�صتقلة 
ب�ص��اأن  الن�ص��ح  وقدم��ت  باالأبح��اث  قام��ت  الت��ي 
ال�صيا�ص��ة العام��ة كان��ت ظاه��رة تنظيمي��ة ُوجدت 
ب�ص��كل اأ�صا�ص��ي يف الواليات املتحدة، م��ع عدد اأقل 
بكث��ري يف كن��دا واأوروب��ا الغربية. ورغ��م اأن مراكز 
الفك��ر ُوج��دت يف اليابان لوقت م��ا، افتقرت ب�صكل 
ع��ام اإىل اال�صتقاللي��ة وكان له��ا ارتباط��ات وثيقة 
ال���رصكات احلكومي��ة. لك��ن ح�ص��ل  اأو  بال��وزارات 
انت�ص��ار حقيقي ملراكز االأبحاث يف اأنحاء العامل يف 
الثمانينيات كنتيج��ة لقوى العوملة وانتهاء احلرب 
الب��اردة وظهور م�ص��اكل تنتقل ب��ني االأوطان. لكن 
ثلث��ي جميع مراك��ز الفكر الي��وم تاأ�ص�ش بع��د العام 
1970 واأكر من الن�صف تاأ�ص�ش منذ العام 1980.

اإن اأث��ر العوملة على حركة مراكز الفكر ملمو�ش على 
نح��و اأك��رب يف مناط��ق كاأفريقيا واأوروب��ا ال�رصقية 
واآ�صي��ا الو�صط��ى واأج��زاء م��ن جن��وب ���رصق اآ�صيا، 
حي��ث كان هن��اك جه��د حثي��ث م��ن قب��ل املجتمع 
ال��دويل لدعم تاأ�صي�ش منظمات بحثية م�صتقلة ُتعنى 
بال�صيا�ص��ة العام��ة. وم��ن خ��الل م�صح اأخ��ري اأجراه 
معه��د بح��وث ال�صيا�صة اخلارجية ح��ول هذا اجلهد، 
ُتلم���ش اأهمي��ة ه��ذا اجلهد ويثب��ت اأن معظ��م مراكز 
الفك��ر يف تلك املناط��ق تاأ�ص�ش يف ال�صن��وات الع�رص 
االأخرية. واليوم هناك 4500 موؤ�ص�صة من هذا النوع 
يف كافة اأنحاء العامل. وكثرية هي مراكز الفكر التي 
تاأ�ص�ص��ت خالل احلرب الباردة وترك��ز على ال�صوؤون 
الدولية والدرا�صات االأمني��ة واالأبحاث يف ال�صيا�صة 

اخلارجية.
مراكز الفك��ر تتواجد تقريبًا يف كل بلد يتجاوز عدد 
�صاكني��ه ب�صع��ة مالي��ني وفي��ه القليل م��ن احلرية 
الفكري��ة. ويف خ��الل معظ��م الق��رن االأخ��ري، كانت 
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 االأغلبية العظمى ملراكز الفكر موجودة يف الواليات 
املتح��دة، لكن اليوم والأول م��رة يتجاوز عدد مراكز 
االأبح��اث يف الع��امل الع��دد املوج��ود يف الوالي��ات 
بت�صكيل��ة  تعم��ل  الي��وم  الفك��ر  ومراك��ز  املتح��دة. 
م��ن االأنظم��ة ال�صيا�صي��ة وتنخ��رط يف مروح��ة من 
الن�صاط��ات املرتبطة بال�صيا�ص��ة وتت�صمن جمموعة 
متنوع��ة من املوؤ�ص�ص��ات التي لها اأ�ص��كال تنظيمية 
خمتلف��ة. وفيما ت��وؤدي جميع مراك��ز الفكر الوظيفة 
االأ�صا�صي��ة نف�صه��ا، اأي جلب املعرف��ة واخلربة لدعم 
عملي��ة �صن��ع ال�صيا�ص��ة، لي�ص��ت جميع تل��ك املراكز 
حتظ��ى بامل�صت��وى نف�صه م��ن اال�صتقاللي��ة املالية 
والفكري��ة والقانونية. والتح��دي الذي يواجه جميع 
مراك��ز االأبح��اث ه��و كيفي��ة حتقي��ق ا�صتقالليته��ا 
"احلقيق��ة  واحلف��اظ عليه��ا بحي��ث ميكنه��ا ب��وح 

لل�صلطة".
يف الوالي��ات املتحدة، ميكننا اأن جن��د جميع اأنواع 
مراك��ز الفكر، فيما بقية الع��امل لديها مراكز اأبحاث 
مبج��ال وت�صكيل��ة اأك��ر حمدودي��ة. واملراكز خارج 
الوالي��ات املتح��دة تق��ع يف ثالث فئ��ات اأ�صا�صية- 
والتابع��ة  للحكوم��ة  والتابع��ة  للجامع��ة  التابع��ة 
للح��زب ال�صيا�صي- وال حتظ��ى بالدرجة نف�صها من 

اال�صتقاللية كنظرياتها االأمريكية.
ب���رصف النظ��ر ع��ن تركيبه��ا، ت�صبح مراك��ز الفكر 
جزءاً ثابتًا من امل�صه��د ال�صيا�صي، وكذلك اأي�صًا هي 
االآن ج��زء ال يتجزاأ من العملي��ة ال�صيا�صية يف بلدان 
كث��رية. ومراك��ز الفك��ر من خمتل��ف االأن��واع توؤدي 

وظائف خمتلفة كثرية من بينها:
القي��ام باأبحاث وحتليالت ح��ول امل�صاكل   -

ال�صيا�صية.
تقدمي الن�ص��ح ب�صاأن املخ��اوف ال�صيا�صية   -

الفورية.
تقييم الربامج احلكومية.  -

تف�ص��ري ال�صيا�صات ل�صال��ح و�صائل االإعالم   -
االلكرتونية واملطبوع��ة، وبذلك ت�صهيل الفهم العام 

للمبادرات ال�صيا�صية ودعمها.
تقدمي مد من ال�صخ�صي��ات البارزة ل�صالح   -

احلكومة.
فيما ظهور مراكز االأبح��اث مل يكن دائمًا ُينظر اإليه 

من قبل املوؤ�ص�صة ال�صيا�صية على اأنه اإيجابي �رصف، 
كان لتل��ك املراك��ز رغ��م ذل��ك ال�تاأث��ري االإيجاب��ي 
االأك��رب م��ن ال�صلبي عل��ى العملي��ة ال�صيا�صي��ة. وهذا 
وا�ص��ح ب�صكل خا���ش يف كثري من البل��دان النامية 
واالنتقالي��ة حي��ث لعبت مراك��ز الفك��ر دور املحفز 
عل��ى التغيري ال��ذي �صاعد يف نقل امل�صه��د ال�صيا�صي 

واأدى اإىل جمتمع مدين ناب�ش باحلياة.
واأهمية مراكز الفك��ر ت�صاعدت جراء املفهوم باأنها 
ق��ادرة يف اأغلب االأحي��ان على القي��ام مبا ال ميكن 
للبريوقراطي��ات احلكومي��ة اأن تقوم ب��ه. بالتحديد، 

مراكز الفكر هي:
موجه��ة للم�صتقبل على نح��و اأكر فاعلية   -
مم��ا يق��وم ب��ه موظف��و االأبح��اث احلكومي��ة الذين 
يعمل��ون يف بيئة حيث اجله��ود يف جو من التعطيل 

االإبداعي نادراً ما ُتكافاأ.
ميال��ة اأكر لتوليد ج��داول اأعمال �صيا�صية   -
ُم�صمم��ة م��ن جدي��د، فيم��ا تنج��ح البريوقراطيات 
باالعتماد على بيئة اأمنية من االإجراءات العمالنية 

املعيارية.
ق��ادرة اأك��ر عل��ى ت�صهي��ل التع��اون ب��ني   -
املجموع��ات املنف�صلة من الباحثني من اأجل هدف 
م�ص��رتك الأن لي�ش لديها م�صلح��ة مكت�صبة ثابتة يف 

اأي جمال.
عالوة على ذلك، ت�صاعد مراكز الفكر التاأليف الفكري 

االآتي من خرق احلواجز البريوقراطية الأنها:
اأف�ص��ل م��ن ال��وكاالت احلكومي��ة يف ن�رص   -
االأبح��اث ال�صيا�صي��ة ذات العالق��ة داخ��ل احلكومة 
وخارجه��ا لت�ص��ل اإىل النخ��ب ال�صيا�صي��ة واالإعالم 

والراأي العام.
الطبيع��ة  م��ع  للتعام��ل  مالئم��ة  اأف�ص��ل   -

املتعار�صة للق�صايا ال�صيا�صية العاملية.
اأف�ص��ل قدرة عل��ى جمع واإ���رصاك اأ�صحاب   -

ال�صاأن يف عملية �صنع ال�صيا�صة.
العملي��ة  تلخي���ش  عل��ى  ق��درة  اأف�ص��ل   -
ال�صيا�صية- من جمع املعلومات اإىل املعرفة/�صنع 

ال�صيا�صة.
اأف�ص��ل قدرة على تخيل و�صائل التنفيذ مما   -
تتمتع به البريوقراطي��ات احلكومية التي قد تنق�صم 
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داخليًا بني ق�صم وجمال التخ�ص�ش.
لغاي��ة ف��رتة لي�ص��ت ببعي��دة، افرت���ش الباحث��ون 
وال�صحفي��ون اأن مراكز الفكر ظاهرة اأمريكية فريدة 
واأن تل��ك املراك��ز املوجودة يف العا�صم��ة وا�صنطن 
وحولها هي االأكر تاأث��رياً. كال الفر�صيتان بحاجة 
اإىل نقا���ش. اأواًل، رغ��م اأن الوالي��ات املتحدة موطن 
بع�ش مراكز االأبحاث االأكر �صهرة يف العامل، تظهر 
مراك��ز فكر باأعداد كب��رية يف معظم البلدان النامية 
واملتط��ورة. يف كن��دا وبريطاني��ا واأوروب��ا الغربية 
وكاف��ة اآ�صيا وال���رصق االأو�ص��ط واأفريقي��ا، اأ�صبحت 
اأك��ر �صطوع��ًا يف  الفك��ر تتمت��ع بح�ص��ور  مراك��ز 
االأع��وام االأخرية. وبتمويل م��ن املوؤ�ص�صات اخلريية 
وال���رصكات واملنظم��ات الدولي��ة كالبن��ك ال��دويل 
واالأح��زاب ال�صيا�صي��ة، ت�صب��ح مراكز الفك��ر ظاهرة 

عاملية.  
ما يجعل مراكز الفك��ر يف الواليات املتحدة فريدة، 
اإىل جان��ب عدده��ا ال�صخ��م، ه��و م��دى م�صاركتها 
ب�صكل فعال يف عملية �صنع ال�صيا�صة. باخت�صار، ما 

مييز مراكز الفك��ر االأمريكية عن �صائر نظرياتها يف 
االأج��زاء االأخرى من العامل هو لي�ش التمويل ال�صخي 
التي حتظى به بع�ش تل��ك املراكز. بل قدرة املراكز 
االأمريكية على امل�صاركة ب�صكل مبا�رص وغري مبا�رص 
يف عملي��ة �صن��ع ال�صيا�صة ورغبة �صن��اع ال�صيا�صة 
ال�صتخدامه��ا من اأجل الن�ص��ح ال�صيا�صي الذي يدفع 
بع���ش الباحثني اإىل اال�صتنتاج باأن مراكز االأبحاث 
االأمريكية لها االأثر االأكرب يف ر�صم ال�صيا�صة العامة.
م��ع ا�صتمرار ت�صاعد عدد مراك��ز الفكر يف الواليات 
املتح��دة ويف كاف��ة املجتمع ال��دويل، �صوف يكون 
هناك ميل للتخمني ب��اأن تاأثريها �صيت�صاعد اأي�صًا. 
ال �صك اأن مراكز الفكر با�صتطاعتها ولها م�صاهمات 
قيم��ة يف ال�صيا�صة املحلية واخلارجية. لكن �صيبقى 
الباحث��ون يت�صاءل��ون ع��ن حج��م ذاك التاأث��ري وما 
هي الو�صائ��ل اخلا�صة. واالإجابة عل��ى تلك االأ�صئلة 
وغريه��ا �صت�صري بطريق��ة ما لتقدم تب���رصاً اإ�صافيًا 
عن دور ووظيفة تل��ك املنظمات ودورها يف عملية 

�صنع ال�صيا�صة املحلية واخلارجية.

  

م�ؤ�س�سة بروكينغز
ه��ي موؤ�ص�ص��ة فكرية اأمريكي��ة مقره��ا يف وا�صنطن 
دي �ص��ي يف الوالي��ات املتح��دة. وه��ي واح��دة من 
اأق��دم موؤ�ص�ص��ات الفك��ر وال��راأي وق��د تاأ�ص�ص��ت عام 
1916، وه��ي تقوم باإج��راء االأبح��اث والتعليم يف 
جم��ال العل��وم االجتماعية ويف املق��ام االأول تهتم 
باالقت�صاد وال�صيا�ص��ة احل�رصية واحلكم وال�صيا�صة 
اخلارجي��ة واالقت�صاد والتنمي��ة يف العامل. وح�صب 
تقري��ر جامع��ة بن�صلفاني��ا ع��ام 2013 فقد حازت 
عل��ى املرتبة االأكر تاأثرياً م��ن الناحية الفكرية يف 

العامل وحلت يف املرتبة االأوىل.
مهمته��ا تقدمي التو�صي��ات اخلالق��ة والعملية التي 
تطور ثالثة اأه��داف: تعزيز الدميقراطي��ة االأمريكية 
ودع��م الرفاهية االقت�صادي��ة واالجتماعية واالأمن 
جلمي��ع االأمريكان والعمل عل��ى �صمان نظام دويل 

اآمن واأكر تعاونًا وانفتاحًا.
تذك��ر املوؤ�ص�صة اأن الباحث��ني لديها ميثلون وجهات 

نظ��ر خمتلفة وت�صف نف�صها عل��ى اأنها موؤ�ص�صة غري 
ربحي��ة، فيما االإع��الم يف االأغلب ي�ص��ف املوؤ�ص�صة 

اأنها ليربالية-و�صطية اأو و�صطية.

املوقف ال�سيا�سي
كمنظم��ة غ��ري ربحي��ة معفي��ة م��ن ال�رصائ��ب وفقًا 
بروكينغ��ز  ت�ص��ف  االأمريك��ي،  ال�رصائ��ب  لقان��ون 
نف�صه��ا عل��ى اأنه��ا م�صتقل��ة وغ��ري حزبي��ة. اأظهرت 
درا�ص��ة �ص��درت يف الع��ام 2011 لفح���ش هب��ات 
املوظفني بني العام��ني 2003 و2010 اأن %97.6 
الدميقراطي��ني  م��ن  تاأت��ي  املوظف��ني  م��ن هب��ات 
وو�صف��ت الدرا�صة اأن بروكينغز مرك��ز فكر ليربايل. 
لكن، درا�صة اأكادميية يف العام 2005 ا�صتنتجت اأن 
املنظم��ة و�صطية وُو�صفت على اأنها متوازية تقريبًا 
ب��ني ال�صيا�صي��ني الليرباليني واملحافظ��ني. كما اأن 
�صحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز و�صف��ت املنظم��ة باأنها 
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 ليربالية وليربالية-و�صطية وحمافظة. وكذلك فعلت 
الوا�صنط��ن بو�صت ولو���ش اآجنل�ش تامي��ز ونيوزويك 

وغريها.
ولك��ن، بع�ش الليرباليني، رغم �صمعة املنظمة باأنها 
ال�صيا�ص��ة  باحث��ي  اإن  يقول��ون  ي�صارية-و�صطي��ة، 
اخلارجي��ة يف بروكينغ��ز دعم��وا على نح��و متزايد 

ال�صيا�صات اخلارجية الإدارة بو�ش. 
جمل�ش االأمناء يف بروكينغز يت�صمن ب�صكل اأ�صا�صي 
دميقراطي��ني بارزي��ن مث��ل ل��ورا تا�ص��ون، الرئي�صة 
ال�صابق��ة ملجل���ش امل�صت�صاري��ن االقت�صادي��ني يف 
اإدارة بي��ل كلنت��ون، لك��ن يت�صمن اأي�ص��ًا  حفنًة من 
اجلمهوريني الو�صطيني اأمثال كنث دابر�صتني، كبري 

املوظفني ال�صابق يف اإدارة رونالد ريغن.

املن�سورات
بروكينغ��ز كموؤ�ص�ص��ة ت�ص��در تقريراً �صنوي��ًا. وتن�رص 
الكت��ب واملجالت م��ن تاألي��ف باحثيه��ا اخلا�صني 
بها اإ�صافة اإىل اأبح��اث موؤلفني من خارج املنظمة. 
وم��ن بني الكتب واملجالت مق��االت بروكينز ب�صاأن 
الن�س��اط االقت�سادي واأمريكا غري مقيدة: ثورة 
بو���ش يف ال�صيا�ص��ة اخلارجية واالإره��اب العاملي: 
املفتوح��ة  التج��ارة  ب�ص��اأن  املخ��اوف  مواجه��ة 
والهن��د: قوة �صاع��دة وغريها. واإ�صاف��ة اإىل الكتب، 
ت�ص��در بروكينغ��ز املق��االت والدرا�ص��ات والتقارير 
وامللخ�ص��ات ال�صيا�ص��ة واالآراء من خ��الل براجمها 

وم�صاريعها اخلا�صة بها.

التاأثري ال�سيا�سي
يع��ود تاري��خ تاأ�صي���ش بروكينغز اإىل الع��ام 1916 
وق��د اأ�صهم��ت يف اإن�ص��اء االأمم املتح��دة وم���رصوع 
للكونغر���ش،  التاب��ع  امليزاني��ة  ومكت��ب  مر�ص��ال 
اإ�صاف��ة اإىل دورها يف ال�صيا�صات املوؤثرة لالإ�صالح 
ال�رصيب��ي امل�صتند على اخل��ارج واإ�صالح الرفاهية 
نف��ت منظم��ة بروكينغز  وامل�صاع��دة اخلارجي��ة. �صُ
االأوىل ب��ني مراكز الفكر االأمريكي��ة والعاملية وُتعد 
مركز االأبحاث االأكر ا�صت�صهاداً باأعماله يف و�صائل 
االإع��الم. واإىل جان��ب جمل���ش العالق��ات اخلارجية 
وموؤ�ص�صة كارنيغي، ُتعد بروكينغز ب�صكل عام واحدة 
من املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية االأكر تاأثرياً يف الواليات 

املتحدة.

املراكز التابعة للموؤ�س�سة
مرك��ز �ساب��ان ل�سيا�س��ة ال�س��رق االأو�س��ط: تاأ�ص�ش يف 
الع��ام 2002 من اأجل تعزيز فه��م اأف�صل للخيارات 
ال�صيا�صي��ة الت��ي تواجه �صناع الق��رار االأمريكي يف 

ال�رصق االأو�صط.
مرك��ز بروكينغ��ز الدوح��ة: مقره يف قط��ر، ويجري 
اأبحاثًا م�صتقل��ة وذات توجه �صيا�صي حول الق�صايا 
الت��ي  واجليو�صيا�صي��ة  االجتماعية-االقت�صادي��ة 
تواج��ه الدول واملجتمع��ات االإ�صالمية، مبا يف ذلك 

العالقة مع الواليات املتحدة. 
املب��ادرة االأمنية يف القرن ال���21: برنامج يهدف اإىل 
اإنتاج االأبح��اث والتحليالت ذات العالقة بالق�صايا 
الث��الث: م�صتقب��ل احل��رب وم�صتقب��ل االحتياج��ات 
واالأولوي��ات االأمني��ة االأمريكي��ة وم�صتقب��ل النظام 
الع�صك��ري االأمريك��ي. ويبن��ي الربنام��ج معلوماته 
باال�صتن��اد عل��ى مراك��ز اإقليمي��ة مثل مرك��ز ب�صاأن 
االأبح��اث  ومرك��ز  واأوروب��ا  املتح��دة  الوالي��ات 
ال�صيا�صية �صمايل �رصق اآ�صيا ومركز ثورنتون ال�صني 

ومركز �صابان. 

التمويل
يف نهاي��ة الع��ام 2004، بلغ��ت ممتل��كات موؤ�ص�صة 
واأنفق��ت  دوالر  ملي��ون   258 بقيم��ة  بروكينغ��ز 
املوؤ�ص�صة 39.7 مليون دوالر، فيما امليزانية ارتفعت 
اإىل اأك��ر م��ن 80 ملي��ون دوالر يف الع��ام 2009. 
واملمول��ون االأ�صا�صي��ون ه��م �رصك��ة ف��ورد و�رصكة 
وزوجه��ا  فين�صتاي��ن  دي��ان  وال�صينات��ور  غايت���ش 
ريت�صارد بل��وم وم���رصف اأم��ريكا واإيك�صومنوبايل 
وموؤ�ص�ص��ة ماكاآرث��ر و�رصك��ة كارنيغ��ي وحكوم��ة 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة واليابان وقطر 

وجمهورية ال�صني.
اأورد تقرير ل�صحيف��ة النيويورك تاميز، يف 6 اأيلول 
2014، اأن موؤ�ص�ص��ة بروكينغز واحدة من اأكر ع�رص 
خالي��ا تفكري يف الواليات تتلق��ى ع�رصات املاليني 
م��ن ال��دوالرات م��ن حكوم��ات اأجنبي��ة يف االأعوام 
االأخ��رية، فيما ت�صدر مق��االت �صيا�صية وت�صت�صيف 
املنتديات وتنظ��م اجلل�صات اخلا�ص��ة ُبغية ال�صغط 
�صيا�ص��ات  العتم��اد  االأمري��كان  امل�صوؤول��ني  عل��ى 

تتالءم مع جدول اأعمال تلك احلكومات املمولة.
و�ُصمي��ت احلكومة القطرية من قبل النيويورك تاميز 
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على اأنها املم��ول االأجنبي االأك��رب لربوكينغز حيث 
قدم��ت م�صاهمة الأربع �صن��وات بقيمة 14.8 مليون 

دوالر يف العام املا�صي. 

  

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل
هي املوؤ�ص�ص��ة الفكرية الدولية االأق��دم يف الواليات 
املتح��دة ومركز االأبح��اث االأول يف الع��امل. تاأ�ص�ش 
املركز يف العام 1910 على يد اأندرو كارنيغي بعد 
تقدميه هبة بقيمة 10 ملي��ون دوالر. ُتعد كارنيغي 
موؤ�ص�ص��ة خا�صة غري ربحية مكر�صة لتعزيز التعاون 
بني ال��دول وترويج التزام الواليات املتحدة الفاعل 
عل��ى ال�صاح��ة الدولي��ة. ت�صع��ى موؤ�ص�ص��ة كارنيغي 
لل�ص��الم ال��دويل اإىل حتقيق نتائ��ج عملية من خالل 
االأبح��اث واملن�صورات وعقد االجتماع��ات واأحيانًا 
اإن�ص��اء موؤ�ص�ص��ات جدي��دة و�صبكات دولي��ة. وت�صمل 
اهتمام��ات الباحثني يف املوؤ�ص�صة خمتلف املناطق 
اجلغرافي��ة والعالق��ات ب��ني احلكوم��ات واالأعم��ال 
واملنظم��ات الدولية واملجتمع االأهل��ي مع الرتكيز 
على القوى االقت�صادي��ة وال�صيا�صية والتكنولوجية 

التي حترك التغيري العاملي.
تن�رص املوؤ�ص�صة موؤخ��راً ن�رصة االقت�صاديات الدولية 
ب�صائ��ر  و�صهري��ة  بالرو�صي��ة  وبرو-اإت-كون��رتا 
ال�ص��ني بال�صينية ون�رصة ال�صيا�ص��ة النووية وجملة 

�صدى باللغة العربية.
افتتح��ت املوؤ�ص�ص��ة لها ع��دة مراك��ز يف العامل مثل 
مرك��ز كارنيغي لل�رصق االأو�صط يف بريوت )2006( 
وكارنيغي اأوروبا يف بروك�صل )2007( وكارنيغي 
ت�صينغهوا يف بكني )2010(. وبال�رصاكة مع جامعة 
الفارابي الوطنية اأ�ص�صت كارنيغي برناجمًا عن اآ�صيا 

الو�صطى يف كازاخ�صتان يف اأواخر العام 2011.
مرك��ز كارنيغ��ي يف وا�سنط��ن ه��و مق��ر لثماني��ة 
وم���رصوع  النووي��ة  ال�صيا�ص��ة  م���رصوع  برام��ج: 
رو�صي��ا واأورو�صيا وم�رصوع جن��وب اآ�صيا وم�رصوع 
اآ�صي��ا  وم���رصوع  القان��ون  و�صي��ادة  الدميقراطي��ة 
وم�رصوع الطاقة واملن��اخ وم�رصوع ال�رصق االأو�صط 

وبرنامج االقت�صاديات الدولية.
م�س��روع الدميقراطية و�سي��ادة القانون: ت�صكل جهود 
دع��م الدميقراطي��ة يف اخل��ارج فك��رة مركزي��ة يف 

ال�صيا�ص��ة اخلارجية االأمريكي��ة، خ�صو�صًا يف �صوء 
اهتمامه��ا اجلدي��د بق�صي��ة التغ��ري الدميقراطي يف 
ال���رصق االأو�صط. بناًء علي��ه، ي�صكل امل�رصوع م�صدراً 
رائداً لالأبحاث واملق��االت والتحليالت املو�صوعية 
ح��ول التغري ال�صيا�ص��ي يف اأقاليم الع��امل املختلفة. 
يركز م���رصوع الدميقراطي��ة و�صي��ادة القانون على 

املجاالت التالية:
االأو�س��ط:  ال�س��رق  يف  ال�سيا�س��ي  االإ�س��اح   -
اأن�صط��ة امل���رصوع تت�صم��ن اإطالق مب��ادرة خا�صة 
تدر���ش م�صاأل��ة م�صارك��ة االإ�صالمي��ني يف احلي��اة 
ال�صيا�صي��ة؛ تنظي��م �صل�صلة م��ن الدرا�ص��ات ت�صخ�ش 
االإ�صالح��ات اجلوهري��ة الت��ي ينبغ��ي حدوثها يف 
ال��دول العربي��ة املختلف��ة م��ن اأج��ل دف��ع التح��ول 
الدميقراطي اإىل االأمام؛ اإ�صدار ن�رصة باللغة العربية 
واالإجنليزي��ة بعن��وان "ن���رصة االإ�ص��الح العرب��ي" 
عبارة عن ن�رصة الكرتونية �صهرية تعمل على تقييم 
التطورات ال�صيا�صية يف املنطقة؛ عقد ور�ش عمل مع 
مراك��ز اأبحاث يف الع��امل العربي واأوروب��ا من اأجل 

دفع احلوار حول ق�صايا االإ�صالح ال�صيا�صي.
اإعادة بناء موؤ�ص�صات الدولة الع�رصية  -

تطور االأحزاب ال�صيا�صية  -
الدميقراطي��ة  ودع��م  االأمريكي��ة  االإدارة   -

العاملية
�صيادة القانون  -

م�س��روع كارنيغ��ي لل�س��رق االأو�س��ط: تاأ�ص�ش يف العام 
2002 م��ن اأجل تقدمي وجهات نظ��ر حتليلية وفهم 
مق��ارن وا�صع لكيفية ح��دوث التح��والت ال�صيا�صية 
وخ��ربة اإقليمي��ة عميقة للتاأثري عل��ى م�صاألة التطور 
ال�صيا�صي يف العامل العربي. اأ�صبح امل�رصوع معروفًا 
بتحليالت��ه املبني��ة عل��ى الفهم العمي��ق اخلايل من 
الت�صورات االإيديولوجي��ة امل�صبقة. يهدف امل�رصوع 

اإىل:
ال�صيا�ص��ي  لالإ�ص��الح  اأف�ص��ل  فه��م  بن��اء   -
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 واالقت�صادي يف ال�رصق االأو�صط
م�صاعدة ال�صخ�صي��ات ال�صيا�صية يف العامل   -
العرب��ي عل��ى فه��م التحدي��ات الت��ي تواجههم على 

امل�صتوى الدويل ب�صكل اأف�صل.
املناظ��رات  اإىل  مق��ارن  ُبع��د  اإ�صاف��ة   -

والتحليالت اخلا�صة باالإ�صالح يف البالد العربية.
تطوير برنامج اأبحاث يعتمد على التعاون   -

م��ع باحثني وموؤ�ص�صات يف الع��امل العربي واأوروبا 
ورو�صيا وال�صني والوالي��ات املتحدة بهدف اإ�رصاك 
اأ�ص��وات حموري��ة يف ح��وارات تعتمد عل��ى املنهج 

الفكري.
ب��ريوت  يف  تدريب��ي  برنام��ج  تطوي��ر   -

للباحثني ال�صغار من ال�رصق االأو�صط.

  

مركز كارنيغي لل�سرق الأو�سط
اأُ�ص���ش يف العام 2006، وي�صم جمموعة من اخلرباء 
يف ال�صيا�ص��ة العام��ة وهو عبارة ع��ن مركز اأبحاث 
مق��ره يف ب��ريوت، لبنان. ُيعن��ى املرك��ز بتحديات 
االقت�صادي��ني  تواج��ه  الت��ي  واالإ�ص��الح  التنمي��ة 
وال�صيا�صي��ني يف ال���رصق االأو�ص��ط والع��امل العرب��ي 
وهو ي�صم جمموعة من كبار الباحثني يف املنطقة، 
ممن يتابعون اأبحاث معمقة حول الق�صايا احليوية 

التي تواج��ه دول املنطقة و�صعوبه��ا. ي�صعى املركز 
اإىل اإلق��اء ال�ص��وء على عملية التغي��ري ال�صيا�صي يف 
الع��امل العربي وال���رصق االأو�صط ومواكب��ة االأحداث 
اجلارية وزيادة فهم الق�صايا االقت�صادية واالأمنية 
املعقدة املطروحة والتي توؤثر يف حا�رص وم�صتقبل 

املنطقة.

  

مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدولية
العا�صم��ة  مق��ره  �صه��ري،  اأمريك��ي  اأبح��اث  مرك��ز 
الوالي��ات املتح��دة. يق��وم  وا�صنط��ن دي �ص��ي يف 
باإج��راء درا�صات �صيا�صي��ة وحتلي��الت اإ�صرتاتيجية 
ح��ول الق�صاي��ا ال�صيا�صي��ة واالقت�صادي��ة واالأمنية 
خا���ش  تركي��ز  م��ع  املعم��ورة،  اأنح��اء  كاف��ة  يف 
عل��ى الق�صاي��ا ذات االرتب��اط بالعالق��ات الدولية 
والتجارية والتكنولوجيا والطاقة وال�صوؤون اجليو- 

ا�صرتاتيجية.
ن��ف املرك��ز يف املرتب��ة االأوىل م��ن ب��ني مراكز  �صُ
اهتمام��ه  لناحي��ة  الع��امل  يف  الدولي��ة  االأبح��اث 
بامل�صائل االأمنية والدولية وحّل يف املرتبة الرابعة 

بني عموم مراكز االأبحاث. 
اأُ�ص���ش املرك��ز يف العام 1962 وه��و ي�صم وجهات 
نظ��ر خمتلف��ة من كاف��ة الطي��ف ال�صيا�ص��ي. ي�صتهر 
املرك��ز با�صت�صافته مل�صوؤول��ني اأمريكان م�صهورين 
عل��ى عالقة بال�صيا�صة اخلارجي��ة وال�صوؤون العامة، 
والهيئ��ات  الكونغر���ش  يف  اأع�ص��اء  اإىل  اإ�صاف��ة 

التنفيذية واأفراد من كال احلزبني. 

رئي���ش جمل���ش االأمن��اء ه��و �ص��ام ن��ان، �صينات��ور 
دميقراط��ي �صابق من جورجي��ا وتراأ�ش ملدة طويلة 
جلن��ة جمل���ش ال�صي��وخ االأمريك��ي ح��ول اخلدم��ات 
الع�صكري��ة. اأما رئي�ش املرك��ز واملدير التنفيذي فهو 
نائب وزير الدفاع ال�صابق جون هامر وال يزال على 

راأ�ش املركز منذ العام 2000.
يت�صمن جمل�ش االأمناء اأي�صًا كثريين من امل�صوؤولني 
احلكومي��ني رفيعي امل�صت��وى ال�صابق��ني من بينهم 
هرني ك�صنجر وزبيجني��و برجنزكي وويليم كوهني 
وجورج اآرجريو�ش وبرن��ت �صكاوكروفت. كما ي�صم 
املجل���ش جت��اراً كب��اراً باالإ�صاف��ة اإىل �صخ�صي��ات 
بارزة يف جماالت امل��ال واحلقوق امللكية اخلا�صة 

والعقارات واالأكادمييا واالإعالم.
لدى مرك��ز االأبحاث االإ�صرتاتيجي��ة والدولية خرباء 
ُيرك��زون على مناطق خمتلف��ة يف العامل وموا�صيع 
املوا�صي��ع:  الدولي��ة. وتت�صم��ن  للعالق��ات  مهم��ة 
واإع��ادة  االقت�صادي��ة  والتنمي��ة  واالأم��ن  الدف��اع 
البن��اء والطاق��ة وتغ��ري املن��اخ وال�صح��ة العاملية 
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واالجتاه��ات الدولي��ة والتوقعات واحلك��م وحقوق 
واالقت�ص��اد.  والتج��ارة  والتكنولوجي��ا  االإن�ص��ان 
وتت�صم��ن املناط��ق اأفريقي��ا واالأمريكت��ني واآ�صي��ا 

واأوروبا وال�رصق االأو�صط ورو�صيا وجنوب اآ�صيا. 
يدي��ر املرك��ز ع��دداً م��ن الربام��ج وامل�صاري��ع ل��كل 
مهمات��ه واهتمامات��ه الفري��دة. على �صبي��ل املثال، 
تقدم جمموع��ة املب��ادرات الع�صكري��ة- ال�صناعية 
بحوث��ًا يف ال�صناع��ة الع�صكري��ة ل�صال��ح احلكوم��ة 
والزبائن. يرك��ز مركز �صيا�صة ال�صحة العاملية على 
التزامات الواليات املتحدة مبكافحة اأمرا�ش االإيدز 
وال�ص��ل واملالريا و�صل��ل االأطف��ال وموا�صيع اأخرى 
واأولوي��ات خ�صو�صًا تلك الت��ي تتقاطع مع م�صالح 

االأمن القومي للواليات املتحدة.

التمويل
بالن�صب��ة لل�صن��ة املالي��ة 2012، كان ل��دى مرك��ز 
االأبحاث عائدات بقيمة 33.2 مليون دوالر. وكانت 
���رصكات و27% موؤ�ص�ص��ات  امل�ص��ادر 27% منه��ا 
و21% حكومي��ة و11% اأف��راد و4% هب��ات وغريها 
10%. اأنفق املركز 33.1 مليون دوالر للعام 2012 
عل��ى ال�ص��كل التايل: 77% برام��ج و17% اإدارة و%6 

تطوير.

املن�سورات
ين�رص مركز االأبح��اث االإ�صرتاتيجية والدولية ب�صكل 
منتظ��م الكتب واملقاالت والتقارير والدرا�صات التي 
ته��م �صن��اع الق��رار يف جم��االت ال�صيا�ص��ة واحلكم 

والتجارة واالأكادمييا. وي�صدر املركز ما يلي:
وا�صنطن كوارت��ريل: املجلة الرائدة للمركز   -
ح��ول ال�صوؤون الدولية الت��ي ت�صجل اأحداث التغريات 
ال�صيا�ص��ة  عل��ى  ووقعه��ا  االإ�صرتاتيجي��ة  العاملي��ة 

العامة.
تقري��ر فرمي��ان وه��و ن���رصة دوري��ة ع��ن   -
ال�صيا�ص��ة اخلارجية، ترك��ز على االقت�ص��اد واالأمن 

الدويل يف اآ�صيا وال�صني منذ ال�صبعينيات.
وجهة نظ��ر جديدة يف ال�صيا�صة اخلارجية،   -

جملة للمحرتفني ال�صباب يف ال�صوؤون الدولية.
واجلدي��ر ذك��ره اأن باحثي املرك��ز ين�رصون مقاالت 
له��م يف نيوي��ورك تامي��ز ووول �صرتي��ت جورن��ال 
وفينن�ص��ال تاميز وفوري��ن بولي�ص��ي وفورين اآفريز 

ووا�صنطن بو�صت.

امل�ساريع:
مبادرات �صنرتوايد  -

االأمن وال�صيا�صة اخلارجية  -
املبادرات االإقليمية  -
التحديات العاملية  -

التحليل االإقليمي  -
اأ�سهر الباحثني يف املركز: 

هرني ك�صينجر وزبيجنيو برجنزكي وويليم كوهني 
وجيم���ش األ. جونز وجيم���ش اأر. ت�صي�صنجر وهارولد 
براون وجون األرتمان واأنطوين كورد�صمان وراميوند 
دابيو�ش واأندرو كوت�صنز وولرت الكور وجيم�ش اأندرو 

لوي�ش.

  

م�ؤ�س�سة راند
هو مركز اأبحاث م�صتق��ل وال يبغي الربح، اأُ�ص�ش من 
اأجل تقدمي االأبحاث والتحليالت اإىل القوات امل�صلحة 
يف الوالي��ات املتحدة. تعمل املوؤ�ص�صة بالتعاون مع 
احلكوم��ة االأمريكي��ة وحكومات اأخ��رى وموؤ�ص�صات 
خا�صة ومنظمات دولي��ة وموؤ�ص�صات جتارية ب�صاأن 

مروحة من الق�صايا. 
يهتم مركز االأبحاث راند مبجاالت عدة منها العدالة 
املدنية والتعليم وال�صحة وال�صيا�صة الدولية واأ�صواق 

العم��ل واالأم��ن الوطن��ي والبن��ى التحتي��ة والطاقة 
والبيئ��ة واحلك��م والتنمي��ة االقت�صادي��ة و�صيا�ص��ة 
اال�صتخب��ارات والتخطي��ط بعي��د االأم��د واالإره��اب 

وغريها من الق�صايا االآنية.
من��ذ خم�صينيات الق��رن املا�صي، �صاع��د معهد راند 
يف تغذي��ة الق��رارات ال�صيا�صي��ة للوالي��ات املتحدة 
ب�صاأن جمموعة م��ن الق�صايا مثل مواجهة االأ�صلحة 
النووي��ة االأمريكي��ة- ال�صوفييتية والث��ورة الرقمية 
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 والعناية ال�صحية الوطنية. 
مهم��ة املوؤ�ص�صة االأ�صا�صية امُلعلنة هي امل�صاعدة يف 
حت�صني ال�صيا�صة واتخاذ القرار عرب البحث والتحليل 
با�صتخ��دام قي��م اأ�صا�صية من التحلي��الت واالأبحاث 

النوعية واملو�صوعية.
ومراكزه��ا  موظ��ف.   1700 ران��د  موؤ�ص�ص��ة  ل��دى 
االأمريكي��ة تت��وزع يف �صانت��ا موني��كا، كاليفورينا 
بيت�صب��ورغ،  فرجيني��ا؛  اآرلينجت��ون،  )املق��ر(؛ 
ومعه��د  ما�صا�صو�صت���ش.  وبو�صط��ن،  بن�صلفاني��ا 
�صيا�ص��ة الدول اخلليجية يف ران��د له مكاتب يف نيو 
اأورلينز، لويزيانا وجاك�ص��ون، مي�صي�صيبي. اأما راند 
اأوروبا فلها مراك��ز يف كامربيدج، اململكة املتحدة 

وبروك�صل، بلجيكا.
تن���رص راند جمل��ة راند يف االقت�ص��اد وجملة اإمعان 

النظر يف ال�صوؤون االقت�صادية. 
من��ذ اخلم�صيني��ات، ت�صاع��د اأبح��اث ران��د يف اأعالم 
الوالي��ات املتحدة ب�ص��اأن الق��رارات ال�صيا�صية حول 
مروحة وا�صعة من الق�صايا، من بينها �صباق الف�صاء 
ومواجه��ة االأ�صلحة النووية االأمريكية- ال�صوفييتية 
واإن�صاء برامج الرفاهية االجتماعية والثورة الرقمية 
والعناي��ة ال�صحي��ة الوطني��ة. وم�صاهمته��ا االأك��ر 
�صه��رة قد تكون عقي��دة الردع الن��ووي عرب التدمري 
املتبادل الت��ي طورت بتوجيه وزير الدفاع حينذاك 
روب��رت ماكنمارا. كما �صاهم كب��ري االإ�صرتاتيجيني 
هرم��ان كان بطرح فك��رة التبادل الن��ووي املمكن 
ك�صب��ه يف كتابه عام 1960 ح��ول احلرب احلرارية 

النووية.
اإجن��ازات موؤ�ص�صة ران��د تنبع م��ن تطويرها لتحليل 
االأنظم��ة. كما اأن لها م�صاهم��ات يف اأنظمة الف�صاء 
والربنام��ج الف�صائي للواليات املتح��دة واحلو�صبة 

وال��ذكاء ال�صناع��ي. كم��ا اأن الباحث��ني لديها طوراً 
كث��رياً من املب��ادئ الت��ي ا�صُتخدم��ت يف االنرتنت. 
كما �صاهمت املوؤ�ص�صة يف تطوير وا�صتخدام  اأ�صاليب 

حماكاة احلرب.
اأم��ا املج��االت احلالية للخ��رباء فتت�صم��ن: �صيا�صة 
الطفل والعدالة املدنية واجلنائية والتعليم وال�صحة 
وال�صيا�ص��ة الدولية واأ�ص��واق العم��ل واالأمن القومي 
والبنى التحتي��ة والطاقة والبيئ��ة واحلكم امل�صرتك 
اال�صتخب��ارات  و�صيا�ص��ة  االقت�صادي��ة  والتنمي��ة 
والتخطي��ط بعيد امل��دى واإدارة االأزمات واال�صتعداد 
للكوارث والدرا�صات االإقليمية والعلوم والتكنولوجيا 

والرفاهية االجتماعية واالإرهاب.
وفق��ًا لتقري��ر �صن��وي ع��ام 2005، ح��واىل ن�ص��ف 
اأبح��اث موؤ�ص�ص��ة ران��د ت�صم��ن ق�صاي��ا ذات عالقة 
باالأم��ن القوم��ي. وكث��رية ه��ي االأح��داث التي كان 
لراند دور فيها بناء على فر�صيات ي�صعب تاأكيدها 
نظ��راً لالإفتق��ار اإىل التفا�صيل حول عم��ل راند بالغ 

ال�رصية ل�صالح الوكاالت الع�صكرية واالإ�صتخبارية.
م��ن كب��ار الباحث��ني يف راند: ه��رني ه��اب اآرنولد 
اآرو  وكن��ث  االأمريك��ي(  اجل��و  �ص��الح  يف  )ج��رنال 
)اقت�ص��ادي حائ��ز عل��ى جائ��زة نوب��ل( وروب��رت 
اأوم��ان )عامل ريا�صي��ات حائز على جائ��زة نوبل( 
و�صاموي��ل كوه��ني )خم��رتع القنبل��ة النيوترونية 
يف العام 1958( واأن��درو مار�صال )اإ�صرتاتيجي يف 
ال�صوؤون الع�صكرية( واآلن نيوول )خمت�ش يف الذكاء 

ال�صناعي( وغريهم الكثريين.
اجلدي��ر ذك��ره اأن 32 حا�ص��اًل عل��ى جائ��زة نوبل، 
خ�صو�صًا يف االقت�ص��اد والفيزياء، كان لهم عالقة 
اأو ارتباط على نحو ما مبوؤ�ص�صة راند خالل تاريخهم 

املهني.

  

جمل�س العالقات اخلارجية
هو مرك��ز اأبحاث م�صتقل ُمكر�ش م��ن اأجل اأن يكون 
م�ص��دراً الأع�صائه وامل�صوؤول��ني احلكوميني ورجال 
االأعمال وال�صحافي��ني واملثقفني والطالب والقادة 
املدنيني والديني��ني واملواطنني املهتمني االآخرين 
من اأجل م�صاعدتهم يف فهم اأف�صل للعامل وال�صيا�صة 
الوالي��ات  اأم��ام  املتاح��ة  واخلي��ارات  اخلارجي��ة 

املتحدة والبلدان االأخرى.
ومقره��ا   1921 الع��ام  يف  املنظم��ة  تاأ�ص�ص��ت 
االأ�صا�ص��ي يف نيوي��ورك كم��ا لها مق��رات اأخرى يف 
م��دن خمتلفة حيث يجتم��ع امل�صوؤولون احلكوميون 
رفيعو امل�صت��وى واأع�صاء الكونغر���ش وقادة الدول 
واملفك��رون البارزون م��ع اأع�صاء املعه��د ملناق�صة 
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الق�صايا الدولية االأ�صا�صية. يبلغ عدد اأع�صاء املركز 
م��ا ُيقارب ال�4800 ع�ص��و، باالإ�صافة اإىل اأكر من 

600 ع�صو غري دائم.  
يدع��م املعهد برامج االأبحاث ويعزز البحث امل�صتقل 
ما ي�صمح لباحثيه بكتابة ون�رص املقاالت والتقارير 
والكت��ب واإج��راء االجتماع��ات واملوؤمت��رات الت��ي 
تتط��رق اإىل ق�صاي��ا ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة وتق��دمي 
تو�صي��ات �صيا�صية هام��ة. وكل ع��ام، ينظم املركز 
ما ُيق��ارب ال�1000 ح��دث الأع�صائ��ه، مبا يف ذلك 
لق��اءات م��ع م�صوؤولني اأمري��كان رفيع��ي امل�صتوى 
وم�صوؤولني يف حكومات اأجنبية ومقابالت وحلقات 

نقا�ش وندوات للكتب. 
الربامج واملراكز:

برنامج وا�سنطن: يخو�ش من خالله �صناع   -
القرار نقا�صات هامة.

اخلارجي��ة  وال�سيا�س��ة  الكونغر���س  برنام��ج   -
االأمريكي��ة: ياأتي باخل��رباء واالأف��كار اإىل كابيتول 
اأع�ص��اء الكونغر���ش وموظفيه��م  هي��ل، م��ا مين��ح 
حتليالت غري حزبية حول ق�صايا تعنيهم وناخبيهم.
مركز موري�س اآر. غرينربغ لاأبحاث اجليو-  -
اقت�سادية: يفح�ش كيفية تفاعل القوى االقت�صادية 

وال�صيا�صية من اأجل التاأثري يف ال�صوؤون العاملية.
مركز العمل الوقائي: يطور االإ�صرتاتيجيات   -

ملنع وتخفيف وحل النزاعات الفتاكة.

برنام��ج املوؤ�س�س��ات الدولية واحلك��م العاملي:   -
يح��دد اأ�صالي��ب م��ن اأج��ل حت�ص��ني التع��اون متعدد 

اجلوانب.
واالأ�س��واق  امل��دين  املجتم��ع  مب��ادرة   -
االأنظم��ة  تعزي��ز  ط��رق  يك�ص��ف  والدميقراطي��ة: 

االقت�صادية واملجتمعات املنفتحة.
الربامج واملراكز:  -

تقاري��ر خا�صة باملجل�ش ومذكرة التخطيط الطارئ 
ومذك��رة االإب��داع ال�صيا�ص��ي ومق��االت وغريها من 
التقارير. لكن اأ�صهرها جملة فورين اأفريز. وهي جملة 
ُتعد منتدى رائداً لنقا���ش جدي يتطرق اإىل ال�صيا�صة 
اخلارجي��ة االأمريكية وال�ص��وؤون العاملية. ويت�صمن 
كاتب��وه م�صوؤولني اأمري��كان واأجانب ودبلوما�صيني 
و�صب��اط يف اجلي�ش وباحث��ني اأكادمييني وغريهم 
اإىل  باالإ�صاف��ة  اأخ��رى،  اأبح��اث  ملراك��ز  تابع��ني 

�صحفيني وعلماء وخرباء يف جماالت عديدة. 
التمويل

لدى املركز ميزانية ت�صغيلية بقيمة 60 مليون دوالر 
تقريبًا وهبات ت�صل قيمتها اإىل 300 مليون دوالر. 
مُتول املوؤ�ص�صة ب�صكل اأ�صا�صي من م�صتحقات وهبات 
االأع�ص��اء وال���رصكات االأع�ص��اء والهداي��ا اخلا�صة 
التي ُيقدمها اأع�صاء معينون واأفراد اآخرون، اإ�صافة 
اإىل عط��اء املوؤ�ص�صات وال�رصكات والدخل العائد من 

فورين اأفريز. 

  

مركز ويل�س�ن
وا�صنط��ن  العا�صم��ة  يف   1968 الع��ام  يف  اأُ�ص���ش 
وُي�صنف من اأهم مراك��ز االأبحاث يف العامل. مهمته 
توفري ربط بني عامل االأفكار وعامل ال�صيا�صة وتعزيز 
االأبح��اث والدرا�ص��ات والنقا�صات واإج��راء التعاون 
ب��ني طيف كام��ل من االأف��راد املهتم��ني بال�صيا�صة 

والبحث يف الق�صايا الوطنية والدولية.
معظ��م اأع�ص��اء املرك��ز ه��م م��ن برام��ج وم�صاريع 
ه��ذه  الق�صاي��ا.  م��ن  مروح��ة  وُيغط��ون  خمت�ص��ة 
الربام��ج وامل�صاري��ع تنظ��م وت�صت�صي��ف املوؤمترات 
وتدع��م اأنوعًا خمتلفة من االأبح��اث وتن�رص مقاالت 

ودرا�صات ذات عالقة مبجاالت اخت�صا�ش اأع�صائه. 
الربامج

معظم اأع�ص��اء املركز خمت�ص��ون بربامج وم�صاريع 
تغط��ي مناطق وا�صعة من البحث. وه��ي تقريبًا 30 

برنامج، اأهمها:
برنامج اأفريقي��ا: اأُ�ص�ش يف العام 1999 ويركز على 
اإعالم املجتمع ال�صيا�صي يف وا�صنطن ولفت انتباهه 
ب�ص��اأن اأفريقي��ا والق�صايا ذات امل�صال��ح امل�صرتكة 
مهمت��ه  املتح��دة.  والوالي��ات  للق��ارة  بالن�صب��ة 
االأ�صا�صي��ة تعزيز احلوار رفي��ع امل�صتوى بني �صناع 
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 الق��رار والدبلوما�صي��ني واملنظمات غ��ري احلكومية 
واخلرباء واملتخ�ص�صني االأكادمييني ب�صاأن الق�صايا 
االأفريقية وال�صيا�صة االأمريكية اجتاه تاأثري اأفريقيا.

برنام��ج التغري البيئي واالأمن: اأُ�ص�ش يف العام 1994 
لك�ص��ف االرتباط��ات ب��ني الديناميكي��ات البيئي��ة 
وال�صح��ة وال�ص��كان وعالقاته��ا باحل��روب واالأمن 

الب�رصي وال�صيا�صة اخلارجية.
برنام��ج التاري��خ وال�سيا�س��ة العامة: يرك��ز الربنامج 
عل��ى العالقة بني التاريخ و�صنع القرار وال�صعي اإىل 
تعزي��ز احلوار املنفتح واملطل��ع وغري احلزبي ب�صاأن 

الق�صايا ذات العالقة بالتاريخ.
معهد كنان: اأُ�ص�ش يف العام 1974 وهو تابع للمركز 
واملعه��د ملت��زم بتح�صني الفه��م االأمريك��ي لرو�صيا 
والدول التي ت�صكلت بعد انهيار االحتاد ال�صوفييتي.

معه��د ك�سنجر حول ال�سني والوالي��ات املتحدة: املعهد 
خمت���ش بتعزي��ز اإدراك اأك��رب للق�صاي��ا يف العالقة 
االأمريكي��ة- ال�صيني��ة وتاأثريها عل��ى كال البلدين 
والعامل. ويتم ذلك عرب ا�صتك�صاف العوامل ال�صيا�صية 
واالقت�صادي��ة والثقافية التي ت�ص��كل اأمناط ال�صلوك 
اخلا�ش ووجهات النظر العاملية لل�صني والواليات 
املتح��دة. وج��راء االإلهام والهداية م��ن روؤية هرني 
ك�صنج��ر حول اأهمي��ة العالقة ب��ني الدولتني، يجمع 

الق��رار  االأك��ر خ��ربة و�صن��اع  املعه��د املفكري��ن 
البارزي��ن وامل�صوؤول��ني يف ال�صوؤون العام��ة لتعزيز 
احل��وار الثقايف وحت�ص��ني الفهم ب�ص��اأن مروحة من 

الق�صايا.
برنام��ج ال�س��رق االأو�س��ط: اأُ�ص�ش يف �صب��اط 1998، 
يركز الربنامج على ق�صايا ال�رصق االأو�صط واأزماته 
وم��ا لذل��ك من تداعي��ات وتاأث��ريات عل��ى ال�صيا�صة 

اخلارجية االأمريكية نظراً الأهمية تلك املنطقة.
املن�سورات

اإ�صافة اإىل االأبحاث واملقاالت والدرا�صات والكتب، 
ين�رص املركز جملة رقمي��ة بعنوان رباعية ويل�صون. 
كم��ا اأنه ي�صدر تقريراً بعنوان الرواية االإ�صرتاتيجية 

القومية.
التمويل

ُيع��د املرك��ز �رصك��ة عامة-خا�ص��ة. وتقريب��ًا ثلث 
اأمواله الت�صغيلية تاأتي �صنويًا على �صكل خم�ص�صات 
من احلكومة االأمريكية. اأما باقي التمويل فم�صدره 
املوؤ�ص�ص��ات والهب��ات والعقود وال���رصكات واالأفراد 

والدخل مقابل اال�صرتاك يف املركز.
ن��ف املرك��ز يف الع��ام 2013 م��ن ب��ني مراك��ز  �صُ
االأبحاث الع�رصة االأوائل يف العامل وحل يف املرتبة 

ال�صاد�صة يف الواليات املتحدة. 

  

مركز بي� للدرا�سات
مرك��ز اأبحاث اأمريكي غري حزب��ي، تاأ�ص�ش يف العام 
ُيق��دم  �ص��ي.  دي  وا�صنط��ن  العا�صم��ة  يف   2004
معلوم��ات عن الق�صاي��ا االجتماعية وال��راأي العام 
والعوامل الدميوغرافية التي تلف الواليات املتحدة 
والعامل. يقوم املركز باإجراء ا�صتفتاءات للراأي العام 
ودرا�صات دميوغرافية وحتلي��الت اإعالمية وغريها 

من االأبحاث العلمية االجتماعية التجريبية. 
ل�صم��ان اأن تكون املعلومات الت��ي ين�رصها املركز 
قيم��ة ج��داً بالن�صب��ة للمواطن��ني و�صن��اع الق��رار، 
يلتزم املرك��ز باإجراء االأبحاث على نحو غري حزبي 
ومنفت��ح مع مراع��اة املعاي��ري االأعل��ى لال�صتقامة 
البحثية. ي�صدر املرك��ز االأبحاث ذات اال�صتنتاجات 
الدقيقة والتفا�صيل الكافي��ة التي ت�صمح للمتابعني 

بتقييم م�صداقية عمله. 
التمويل

ُيعد املركز من املنظمات املعفية من ال�رصائب وفقًا 
لقان��ون ال�رصائب االأمريك��ي، نظراً لكون��ه موؤ�ص�صة 
غ��ري ربحية. والأن��ه فرع من احت��ادات بيو اخلريية، 
فه��ي املم��ول االأ�صا�صي ل��ه. كم��ا اأن املركز يحظى 
بتموي��ل من جمعي��ات خريية ومنظم��ات و�رصكات 

وموؤ�ص�صات.
امل�ساريع

يتم عمل املركز عرب م�صاريع اأبحاث اأهمها:
مرك��ز اأبحاث بي��و للنا���س وال�سحافة: يقدم   -
املواق��ف  ح��ول  م�صتقل��ة  ع��ام  راأي  ا�صتطالع��ات 
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االأمريكي��ة اجتاه  ال�صيا�صي��ني وال�صيا�صة. والتقارير 
االأ�صا�صي��ة تفح���ش االجتاه��ات طويل��ة االأم��د يف 
القي��م ال�صيا�صية ووجه��ات النظر االأمريكي��ة ب�صاأن 
الق�صاي��ا ال�صيا�صية واالأولويات واملعرفة ال�صيا�صية 

واالهتمام باالأنباء.
م���رصوع ال�صحاف��ة: يقي��م حال��ة االأخبار   -
واملعلومات يف املجتمع املتغري عرب تقرير اإعالمي 
اإخب��اري �صنوي وتقاري��ر خا�صة اأخ��رى. وتفح�ش 
التقاري��ر االأ�صا�صي��ة التغطية االخباري��ة والنماذج 

االقت�صادية لالأخبار وتوجهات اجلمهور.
االأمريكي��ة:  واحلي��اة  االنرتن��ت  م�س��روع   -
ي�صتك�ص��ف امل���رصوع من��و االنرتن��ت وتاأثريها على 
االأطف��ال والعائ��الت واملجتمع��ات وور���ش العم��ل 
واملدار���ش والرعاي��ة ال�صحي��ة واحلي��اة املدني��ة/

ال�صيا�صي��ة. وتفح�ش التقاري��ر االأ�صا�صية املراهقني 
والتكنولوجيا واملكاتب يف الع�رص الرقمي.

يق��دم  العام��ة:  واحلي��اة  الدي��ن  م�س��روع   -
معلومات ح��ول ق�صايا تتقاطع مع الدين وال�صوؤون 
العام��ة يف الوالي��ات املتح��دة ويف اأنح��اء الع��امل. 
والدي��ن  ال�صيا�ص��ة  تفح���ش  االأ�صا�صي��ة  والتقاري��ر 

واملعتقدات الدينية وال�صعائر والتوزع الدميوغرايف 
لالأديان يف العامل.

م�س��روع املواق��ف العاملي��ة: يفح���ش ال��راأي   -
الع��ام ال��دويل ب�صاأن مروح��ة وا�صعة م��ن الق�صايا، 
ب��دءاً من تقييم��ات النا���ش حول حياته��م اخلا�صة 
وو�ص��واًل اإىل وجه��ات النظر ب�ص��اأن احلالة احلالية 

للعامل.
والدميوغرافي��ة:  االجتماعي��ة  التوجه��ات   -
االأمري��كان يف  �صل��وك ومواق��ف  يدر���ش  م���رصوع 
املجاالت االأ�صا�صية يف حياتهم اليومية، با�صتخدام 
بح��ث ا�صتطالعي اأ�صلي وحتلي��ل لبيانات حكومية. 
وتفح���ش التقاري��ر االأ�صا�صية فجوة ال��راء العرقي 

واجليل االألفي والزواج والتوجهات العائلية.
املن�سورات

ي�ص��در املرك��ز ا�صتطالع��ات لل��راأي وا�صتق�ص��اءات 
ودرا�صات ومقاالت ومن اأهم من�صوراته:

الق��وى العظمى وم�صادر القل��ق يف العامل   -
عام 2008

امل�صلمون يف العامل وتوزعهم الدميوغرايف   -
عام 2009

  

م�ؤ�س�سة هرييتيج
موؤ�ص�صة بحثية وتعليمية، مركز اأبحاث، تاأ�ص�صت يف 
العام 1973 يف وا�صنطن وهدفها �صوغ ال�صيا�صات 
العامة املحافظة وتعزيزها باال�صتناد على مبادئ 
ال�رصاك��ة احلرة واحلك��م املحدود واحلري��ة الفردية 
واالأم��ن الوطني الق��وي. كان للموؤ�ص�صة دور ريادي 
يف احلرك��ة املحافظ��ة خالل ف��رتة رئا�ص��ة رونالد 
الدرا�ص��ة  عل��ى  �صيا�صات��ه  اعتم��دت  ال��ذي  ريغ��ن، 
ال�صيا�صي��ة للموؤ�ص�ص��ة بعن��وان "انت��داب القي��ادة". 
ومن��ذ ذلك احلني، اأ�صب��ح للموؤ�ص�ص��ة تاأثري بارز يف 
�صن��ع ال�صيا�ص��ة العامة االأمريكي��ة واعُتربت واحدة 
م��ن منظمات البح��ث املحافظ��ة االأك��ر تاأثرياً يف 

الواليات املتحدة.
تق��وم املوؤ�ص�ص��ة باإج��راء االأبح��اث الدقيق��ة ب�صاأن 
الق�صاي��ا ال�صيا�صي��ة االأ�صا�صي��ة والت�صوي��ق الفع��ال 
لنتائج تلك االأبح��اث على جمموعة من االأفراد، من 

بينهم اأع�صاء الكونغر�ش و�صناع القرار يف الهيئات 
التنفيذية وو�صائ��ل االإعالم واالأكادمييون ومن لهم 

عالقة بال�صيا�صة.
اأ�صدرت املوؤ�ص�صة اأبحاثًا ومن�صورات ذات عالقة بكل 
�صيا�صات روؤ�صاء الواليات املتحدة وا�صت�صافت منذ 
تاأ�صي�صها قادة �صيا�صي��ني بارزين اأجانب وحمليني 
م��ن �صمنه��م اأع�ص��اء يف الكونغر���ش وروؤ�صاء دول 

وروؤ�صاء الواليات املتحدة. 
ن���رصت   1981 الع��ام  يف  ريغ��ن:  اإدارة  اإب��ان 
هرييتي��ج درا�ص��ة "انت��داب القي��ادة" وُتع��د تقريراً 
حمافظًا يهدف اإىل تقلي�ش حجم احلكومة الفدرالية 
ويحت��وي على اأكر م��ن 2000 اقرتاح خا�ش لدفع 
احلكوم��ة الفدرالي��ة اإىل التوج��ه املحاف��ظ. تقريب��ًا 
60% م��ن اقرتاح��ات التقري��ر ُطب��ق اأو ُب���رص به مع 
نهاية الع��ام االأول للريغن يف مكت��ب الرئا�صة. كما 
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 دعم��ت املوؤ�ص�صة تطوي��ر نظام الدف��اع ال�صاروخي 
البال�صت��ي اجلديد للواليات املتح��دة، واعتمد ريغن 
تل��ك الروؤية وجعلها عل��ى راأ�ش اأولويات��ه يف العام 

1983 و�صماها "مبادرة الدفاع االإ�صرتاتيجي".
اإب��ان اإدارة بو�س: بقيت هرييتي��ج �صوتًا موؤثراً 
يف الق�صاي��ا ال�صيا�صي��ة اخلارجي��ة واملحلية خالل 
اإدارة ج��ورج بو���ش. وكانت مكونًا ب��ارزاً يف عملية 
عا�صف��ة ال�صح��راء �صد الع��راق و�صكل��ت درا�صاتها 
ن��واة تفكري اإدارة بو�ش ب�صاأن ال�صيا�صة اخلارجية ما 

بعد االحتاد ال�صوفييتي. 
التاأثري ال�سيا�سي

ا�صت�صاف��ت موؤ�ص�ص��ة هرييتي��ج كث��رياً م��ن الق��ادة 
من��ذ  البارزي��ن  واملحلي��ني  االأجان��ب  ال�صيا�صي��ني 
الكونغر���ش  يف  اأع�ص��اء  �صمنه��م  م��ن  تاأ�صي�صه��ا، 
وروؤ�صاء دول اأجانب وروؤ�صاء الواليات املتحدة. يف 
1 ت�رصي��ن الث��اين 2007، زار الرئي�ش جورج دبليو. 
بو�ش املوؤ�ص�ص��ة للدفاع عن تعيينه مايكل موكا�صي 
للوالي��ات  ع��ام  كم��دع  غونزال���ش  الألربت��و  خلف��ًا 
املتحدة. كم��ا اأن قانون ال�صمان ال�صحي املعروف 
باأوبام��اكار هو عب��ارة عن فكرة طرحه��ا �صتوارت 
باتل��ر يف العام 1989 من موؤ�ص�ص��ة هرييتيج. ويف 
ت�رصي��ن الث��اين 2011، قام��ت موؤ�ص�ص��ة هرييتي��ج 
اإنرتبراي��ز االأمريك��ي عل��ى نح��و م�ص��رتك  ومعه��د 
با�صت�صاف��ة نقا���ش ملر�صح��ي الرئا�صة ع��ن احلزب 
والدف��اع  اخلارجي��ة  ال�صيا�ص��ة  ح��ول  اجلمه��وري 

القومي. 
والعديد من اأع�ص��اء موؤ�ص�صة هرييتيج اإما خدموا اأو 
انتقلوا اإىل منا�ص��ب رفيعة امل�صتوى يف احلكومات 
االأمريكي��ة اأمثال: ريت�صارد اآل��ن وبول برمر واإليان 

�صاو ولورنا�ش دي ريتا ومايكل جونز وجون ليمان 
واإدوين ميز و�صتيف ريت�صي وغريهم.

املن�سورات والن�ساطات
بقي��ت موؤ�ص�صة هرييتيج ت�صدر جملة بولي�صي ريفيو 
لغاي��ة الع��ام 2011، اإذ انتقل��ت ملكيته��ا ملوؤ�ص�صة 
هوف��ر. يف الع��ام 2005، ن���رصت املوؤ�ص�ص��ة "دلي��ل 
هرييتي��ج للد�صتور" وهو حتليل مف�صل عن الد�صتور 
االأمريك��ي. ويف كل ع��ام، ت�ص��در املوؤ�ص�ص��ة كت��اب 
ج��دول املوازنة ال��ذي يحتوي على �ص��ور وجداول 
تظه��ر من��و الربام��ج الفدرالي��ة املتعلق��ة باالإنفاق 
والعائ��دات والدي��ون والعجز والتكالي��ف. يف العام 
2009، اأ�ص��درت املوؤ�ص�صة فيلما وثائقًا ملدة �صاعة 
ح��ول حتدي��ات ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة الت��ي تواج��ه 
الواليات املتحدة. وت�صمن الفيلم مقابالت مع عدد 
من اخل��رباء يف ال�صيا�صة اخلارجي��ة اأمثال امل�صاعد 
ال�صاب��ق يف وزارة اخلارجي��ة كي��م هومل��ز وع��امل 
االأ�صلحة ك��ن األيباك وكبري موظف��ي البيت االأبي�ش 
اإدوي��ن مي��ز والرئي�ص��ة ال�صابق��ة ملجل���ش ال��وزراء 

الربيطاين مارغرت تات�رص. 
التمويل

ُتع��د املوؤ�ص�ص��ة منظمة خا�صة معفي��ة من ال�رصائب 
وفق��ًا لقان��ون ال�رصائ��ب االأمريك��ي وه��ي تتلق��ى 
التموي��ل م��ن القط��اع اخلا���ش ع��ن طري��ق االأفراد 
واملوؤ�ص�صات وال���رصكات واجلمعيات اخلريية. وفقًا 
لتقري��ر �ص��در يف الع��ام 2010، اأوردت هرييتي��ج 
اأن لديه��ا 710000 داع��م. ووفق��ًا لل�صن��ة املالي��ة 
املنتهي��ة يف 31 كان��ون االأول 2011، بل��غ الدخل 
الع��ام للموؤ�ص�ص��ة ح��واىل 72 ملي��ون دوالر وبلغ��ت 

قيمة االإنفاق 80 مليون دوالر.

  

معهد كات�
الع��ام  يف  تاأ�ص���ش  اأمريك��ي  اأبح��اث  مرك��ز  ه��و 
1974 يف وا�صنط��ن. يه��دف املعه��د اإىل �صوغ فهم 
ال�صيا�ص��ات العام��ة باال�صتناد على مب��ادئ احلرية 
الفردية واحلكم املح��دود واالأ�صواق احلرة وال�صالم. 
يرك��ز الباحث��ون يف معه��د كات��و عل��ى مروحة من 
املج��االت م��ن بينها التعلي��م والقان��ون واحلريات 

املدنية والطاقة والبيئة وال�صحة واحلكم وال�صيا�صة 
وغريها من الق�صايا االآنية.

يقوم املعهد بن�رص عدد وفري من املقاالت والدرا�صات 
والكتب ويقوم باإجراء احللقات التحليلية واملوؤمترات 
التي تتناول الق�صايا الت��ي تهم املجتمع االأمريكي 
وال�صوؤون اخلارجي��ة واالأزمات واالأحوال يف العامل. 
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تت�صم��ن املج��الت االأكادميية الت��ي ين�رصها معهد 
كات��و: جمل��ة كات��و وريغيوالي�ص��ن باالإ�صاف��ة اإىل 
دوريات عديدة منها ر�صالة كاتو ومراجعة املحكمة 

العليا لكاتو والتقرير ال�صيا�صي لكاتو. 
اأم��ا الكت��ب البارزة التي ن�رصه��ا املعهد: يف الدفاع 
ع��ن الراأ�ش مالي��ة العاملي��ة وحت�صني حال��ة العامل 

وا�صتعادة الد�صتور املفقود.
امل�ساريع

لدى املعهد على موقعه عناوين معينة مثل:
"تقلي���ش احلكوم��ة الفدرالي��ة" ويحت��وي   -
على مقاالت تتعلق ب�ص��اأن حجم احلكومة الفدرالية 

والتو�صيات من اأجل تخفي�ش برامج خمتلفة.
"ليربتارينزم" ُيركز على نظرية وممار�صة   -

الليربالية.
"كات��و ب��ال قي��ود" ُيج��ري نقا�ص��ًا �صهريًا   -
مفتوحًا بني اأربعة اأ�صخا�ش. وتبداأ املحادثة مبقالة 
اأ�صا�صي��ة، وتتبعها ثالث مقاالت للرد عليها من قبل 
اأ�صخا���ش خمتلف��ني. بعد ذلك، امل�صارك��ون االأربعة 
يكتب��ون الردود والردود امل�صادة ح�صب ما يريدون 

ملدة �صهر.
املواقف التي اأطلقها املعهد ب�ساأن:

الق�صايا ال�صيا�صية: يدعم الباحثون يف كاتو حت�صني 
"احلري��ة الفردي��ة واحلكوم��ة املح��دودة واالأ�صواق 
مواقفه��م  يف  ليربالي��ون  ه��م  وال�ص��الم".  احل��رة 
ال�صيا�صي��ة، باالأخ�ش اجتاه تقلي�ش تدخل احلكومة 
يف ال�صيا�صات املحلي��ة واالجتماعية واالقت�صادية 

وتخفي�ش التدخل الع�صكري وال�صيا�صي عامليًا. 
ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة: وجهات النظ��ر التي ينتهجها 
املعه��د يف ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة الداعي��ة اإىل ع��دم 
التدخ��ل والدع��م الق��وي للحري��ات املدني��ة دفع��ت 
الباحث��ني يف املعه��د اإىل انتقاد اأولئ��ك يف ال�صلطة، 
�صواء من اجلمهوريني اأو الدميقراطيني. فقد عار�ش 
الباحث��ون الرئي�ش ج��ورج بو���ش يف عملياته اإبان 
حرب اخلليج ع��ام 1991 )معار�صة كلفت املنظمة 
خ�ص��ارة ُتقدر ب�1 ملي��ون دوالر( وتدخالت الرئي�ش 
بي��ل كلنتون يف هييتي وكو�صوف��و والرئي�ش جورج 
دبليو. بو�ش يف تدخله يف العراق عام 2003. وكرد 
على هجم��ات 11 اأيل��ول، دعم الباحث��ون يف كاتو 
اإ�صق��اط القاع��دة ونظام طالب��ان، لكنه��م عار�صوا 
االحت��الل الع�صك��ري غ��ري الوا�ص��ح وال��ال نهائ��ي 

الأفغان�صت��ان. كما انتقد املعهد احلج��ج التي ُقدمت 
لتربير اجتياح العراق يف العام 2003. 

الق�صايا املحلية: ن�رص املعهد انتقادات قوية لت�صوية 
الع��ام 1998 التي وقعتها والي��ات اأمريكية كثرية 
مع �صناع التب��غ. وكان الباحثون يف كاتو �صديدي 
االنتقاد لل�صيا�ص��ة االأخرية التي انتهجتها الواليات 
والع�صكري��ة  املخ��درات  يخ���ش  م��ا  يف  املتح��دة 

املتنامية امللمو�صة لتطبيق القانون االأمريكي. 
االإدارة االأمريكي��ة: انتق��د معه��د كات��و اإدارة جورج 
دبليو. بو�ش يف ع��دة ق�صايا منها التعليم واالنفاق 
احلكوم��ي الفائ���ش. كم��ا دع��م الباحث��ون االإدارة 
يف ع��دة ق�صايا اأخ��رى كالرعاي��ة ال�صحية واالأمن 
االجتماع��ي وال�صيا�ص��ة ال�رصيبي��ة والهج��رة. اأم��ا 
اجت��اه اإدارة اأوبام��ا، فن�رص املعه��د انتقادات تتعلق 
باإ�ص��الح الرعاي��ة ال�صحي��ة وال�صيا�ص��ة اخلارجية 
والق�صاي��ا املتعلق��ة باملخدرات، فيم��ا دعم موقف 
م��ن اإلغاء من قان��ون "ال ت�صاأل، ال تق��ول" و�صيا�صة 

الهجرة الليربالية.
التمويل

ُي�صن��ف املعهد كمنظم��ة غري ربحية وفق��ًا لقانون 
ال�رصائ��ب االأمريكي. واملعهد ال ي��ربم عقوداً مقابل 
االأبح��اث وال يقب��ل التموي��ل احلكوم��ي. بالن�صب��ة 
للعائدات، يعتمد املعهد ب�صكل كبري على امل�صاهمني 
اخلا�ص��ني. ووفق��ًا لتقري��ر �صنوي، بلغ دخ��ل ال�صنة 
املالي��ة 2008 للمعه��د 24 ملي��ون دوالر. وُي�ص��ري 
التقري��ر اإىل 77% من دخل كات��و يف ذاك العام اأتى 
من م�صاهمات فردية و13% من موؤ�ص�صات و2% من 

�رصكات و8% من برامج وغريها. 
م��ن ب��ني املوؤ�ص�ص��ات التي قدم��ت الدع��م لكاتو يف 
الع��ام 2008: موؤ�ص�ص��ة ت�صارك��ز كوت���ش اخلريي��ة 
وموؤ�ص�ص��ة ج��ي اأم وموؤ�ص�ص��ة ج��ون اأول��ن وموؤ�ص�صة 
ليند وهاري. اأما ال���رصكات فهي: غوغل ومازدا يف 
اأمريكا ال�صمالية واإدارة كي12 وهول فودز ماركت.
بع���ش ال�صخ�صي��ات التي ح�صدت جائ��زة نوبل يف 
العل��وم االقت�صادي��ة له��ا ارتباط��ات ح�ص��ب الزعم 
مبعه��د كاتو منها: غ��اري بكر وجامي���ش بوت�صنان 
ورونال��د ك��واز وروبرت مون��دل ودوغال���ش نورث 

واإدوارد بر�صكوت.
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مركز التقدم الأمريكي
مركز اأبحاث تعليمي م�صتقل وهو عبارة عن منظمة 
اأبح��اث يف ال�صيا�ص��ة العام��ة وا�صت�صاري��ة. تاأ�ص���ش 
املرك��ز يف الع��ام 2003 يف العا�صمة وا�صنطن دي 
�صي ويهدف اإىل حت�صني حياة االأمريكيني من خالل 
اأف��كار واأعم��ال متقدم��ة. ميث��ل املرك��ز وجهة نظر 

ليربالية ب�صاأن الق�صايا االقت�صادية. 
رئي���ش املرك��ز ومدي��ره التنفيذي نريا تان��دن التي 
عملت ل�صالح اإدارتي اأوباما وكلينتون ويف حمالت 
للمرك��ز  االأول  الرئي���ش  كلينت��ون. وكان  هي��الري 
ومديره التنفيذي ج��ون بود�صتا، الذي �صغل من�صب 
كبري املوظف��ني يف اإدارة الرئي�ش بيل كلينتون. منذ 
ن�صاأته، جمع املرك��ز جمموعة من الباحثني رفيعي 
امل�صت��وى من بينه��م: لورن�ش ك��ورب، م�صاعد وزير 
الدفاع يف اإدارة رونالد ريغن وجني �صربلينغ، مدير 
املركز االقت�صادي القومي يف اإدارتي بيل كلينتون 
وب��اراك اأوبام��ا والع��امل ال�صيا�ص��ي راي تياك�صيريا 
موؤلف كت��اب �صع��ود االأغلبية الدميقراطي��ة. �صاعد 
املرك��ز ع�ص��و الكونغر���ش ج��ون مورث��ا يف تطوير 
"اإع��ادة االنت�صار االإ�صرتاتيجي"، وهي خطة �صاملة 
حلرب العراق وتت�صمن ج��دول مواعيد وان�صحابات 

للقوات.
املن�سورات

ُي�صدر املركز ر�صال��ة اإخبارية يومية بعنوان تقرير 
التق��دم، فيها تلخي���ش وحتليل االأخب��ار ال�صيا�صية 
االأ�صا�صي��ة يف الواليات املتح��دة، وتقدم وجهة نظر 
متقدم��ة ب�صاأن االأحداث اليومي��ة. وحتتوي الر�صالة 

على اأربعة اأق�صام:
م��ادة معمق��ة ج��ول مو�ص��وع اأ�صا�صي من   -

اأحداث اليوم مثل االقت�صاد اأو ال�صيا�صة اخلارجية.
"حت��ت ال��رادار" عب��ارة ع��ن ق�ص���ش اأقل   -
اأهمية من اأحداث اليوم لها روابط تتعلق باالأخبار.
"فكر ب�رصعة" ولها روابط بق�ص�ش جديدة  -

"دايلي غريل" التي تقارن بني املالحظات   -

االأخ��رية لل�صخ�صي��ات يف اجلن��اح اليمين��ي وب��ني 
مالحظاتهم ال�صابقة.

الربامج
تق��دم املن��اخ: ين���رص املركز اأخب��اراً يومي��ة ب�صاأن 
االحتبا���ش احلراري العاملي �صم��ن م�رصوع التقدم 
املناخ��ي. وُيناق���ش الربنام��ج علم املن��اخ والتغري 
واالأخب��ار  الطاق��ة  تكنولوجي��ا  املناخ��ي وحل��ول 

ال�صيا�صة املتعلقة بالتغري املناخي. 
تق��دم التفك��ري: منت��دى يق��دم اأف��كاراً و�صيا�صات 

متقدمة.
تقدم اجليل: عب��ارة عن م�صعى �صامل للمركز من 
اأج��ل م�صاعدة ال�صب��اب يف اإ�صماع �صوته��م واإن�صاء 
اأجي��ل جدي��دة م��ن الق��ادة املتقدم��ني. والربنام��ج 
ن�ص��ط يف اأك��ر م��ن 500 جامع��ة اأمريكي��ة وداخل 

املجتمعات يف كافة اأنحاء الواليات املتحدة.
مرك��ز �سن��دوق عم��ل التق��دم االأمريك��ي: ه��و 
منظم��ة داعم��ة للمرك��ز لكنه��ا منف�صل��ة تنظيمي��ًا 
وماليًا عنه، عل��ى الرغم من اأنها ت�صاركه من خالل 
بع�ش املوظفني واملبنى. يف تقرير ُن�رص عام 2011 
يف جمل��ة بوليتيك��و، قيل اإن املنظم��ة تدير حمالت 
دع��م �صيا�صية وتلعب دوراً مركزي��ًا يف بنية احلزب 

الدميقراطي. 
التمويل

ُيعد املركز منظمة غري ربحية وفقًا لقانون ال�رصائب 
االأمريك��ي، وه��و يتلق��ى م��ا ُيق��ارب ال���25 مليون 
دوالر يف الع��ام كتموي��ل م��ن م�ص��ادر ع��دة بينها 
اأفراد وموؤ�ص�صات و���رصكات. لكنه يرف�ش اإ�صدار اأي 
معلومات عن متويله. بني العامني 2003 و2007، 
تلق��ى املرك��ز ح��واىل 15 ملي��ون دوالر كهبات من 
58 موؤ�ص�ص��ة. وم��ن اأبرز امل�صاهم��ني: اإريك األرتمان 
وهي��ر بو�ص��اي ودونا كوب��ر وديفيد كال��رت وطوم 
دا�صلي وماي��كل جون وجوناث��ان مورينو وجوزف 

روم ولورا تاي�صون.
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معهد اإنرتبرايز الأمريكي لالأبحاث ال�سيا�سية العامة
ه��و موؤ�ص�صة حمافظة ال حزبية وغري ربحية، كر�صت 
نف�صه��ا للبح��ث والتثقي��ف يف ال�ص��وؤون احلكومي��ة 
اأُ�ص���ش  واالجتماعي��ة.  واالقت�صادي��ة  وال�صيا�صي��ة 
املعهد يف العام 1938، وهو ي�صم بع�صًا من خرية 
خرباء ال�صيا�صة العامة يف اأمريكا. يهدف املعهد اإىل 
خدم��ة القادة والع��وام من خالل البح��ث والتثقيف 
ح��ول الق�صاي��ا االأكر اأهمي��ة يف اأيامن��ا. واأبحاث 
املعه��د تت�صم��ن �صت��ة اأق�ص��ام اأ�صا�صي��ة: االقت�صاد، 
ال�صيا�ص��ي  ال��راأي  واالأمني��ة،  اخلارجي��ة  ال�صيا�ص��ة 
والعام، التعليم، ال�صحة، الطاقة والبيئة واالجتماع 

والثقافة. 
املعرف��ة  م��ع  بالتقاط��ع  اإنرتبراي��ز  معه��د  يعم��ل 
وال�صيا�صات بهدف تقييم النقا�ش ال�صيا�صي وحت�صني 
جوه��ر ال�صيا�ص��ة احلكومية. كثرية ه��ي املواد التي 
يبح��ث فيها املعه��د وين�رصها ُتع��د مو�صع خالف، 
وكث��رية هي املوا�صي��ع التي تك��ون جوهر اخلالف 
ال�صيا�ص��ي احل��اّد. معظ��م باحث��ي املعه��د والزمالء 
املفكري��ن ه��م اإم��ا كان��وا اأو ال يزالون عل��ى عالقة 
مبا���رصة بال�صيا�ص��ة و�صنع ال�صيا�ص��ة كامل�صوؤولني 
احلكومي��ني اأو امُل�صت�صاري��ن اأو اأع�ص��اء يف اللجان 
املعه��د عل��ى  ُيحاف��ظ  االأ�صب��اب،  له��ذه  الر�صمي��ة. 
ال�صيا�ص��ات واالإجراءات التي ت�صم��ن نزاهة و�صمعة 

عمله.
بع���ش الباحث��ني يف املعه��د ُيعت��ربون مهند�ص��ني 
اإدارة  انتهجته��ا  الت��ي  العام��ة  لل�صيا�ص��ة  بارزي��ن 
بو���ش الثاني��ة. واأكر من 20 باحث��ًا اأو زمياًل تولوا 
منا�صبًا يف اإدارة بو�ش اأو جلان حكومية. ومن بني 
امل�صوؤول��ني احلكومي��ني ال�صابقني البارزي��ن واالآن 
عل��ى عالقة مبعه��د اإنرتبرايز: ال�صف��ري االأمريكي يف 
االأمم املتح��دة ج��ون بولت��ون ونائب وزي��ر الدفاع 
ال�صابق بول وولفويتز. اأما اأ�صهر الباحثني فهم كيفن 
ها�ص��ت وفريدري��ك كاغان ولي��ون كا���ش وت�صارلز 

موراي وبيرت ويل�صون ومارك بريي.
املوقف والتاأثري ال�سيا�سي

وه��و  مي��ل ميين��ي  ذا  االأغل��ب  املعه��د يف  ُيعت��رب 
نظ��ري ملوؤ�ص�ص��ة بروكينغ��ز ذات النزع��ة اليميني��ة. 
واملعهد ه��و مركز االأبح��اث االأ�صه��ر املرتبط مببداأ 

املحافظ��ني اجل��دد، �ص��واء يف الق�صاي��ا ال�صيا�صي��ة 
املحلي��ة اأو الدولية. واإيرفينغ كري�صت��ول، الذي ُيعد 
اأب املحافظ��ني اجل��دد، كان باحثًا رفي��ع امل�صتوى 
يف املعه��د. ولكن، املعه��د ر�صمي��ًا ال ي�صبغه توجه 

املحافظني اجلدد. 
التمويل

املعه��د منظمة غ��ري ربحية وفقًا لقان��ون ال�رصائب 
اأف��راد  م��ن  التموي��ل  املعه��د  يتلق��ى  االأمريك��ي. 
وموؤ�ص�صات و�رصكات وغريها. بلغت عائدات املعهد 
يف الع��ام 2013 ح��واىل 46 ملي��ون دوالر مقاب��ل 
نفقات بلغت قيمتها ما ُيقارب ال�32 مليون دوالر. 

امل�ساريع
ُتق�ص��م االأبح��اث يف املعه��د على 7 اأب��واب اأ�صا�صية: 
اأبح��اث ال�صيا�ص��ة االقت�صادي��ة واأبح��اث ال�صيا�ص��ة 
اخلارجي��ة والع�صكري��ة واأبحاث ال�صيا�ص��ة ال�صحية 
واأبحاث ال��راأي ال�صيا�صي والعام واأبحاث اجتماعية 

واقت�صادية والتعليم والطاقة واالأبحاث البيئية. 
اأبحاث ال�سيا�س��ة االقت�سادية: كان��ت ال�صيا�صة 
للمعه��د. واله��دف  االأ�صل��ي  الرتكي��ز  االقت�صادي��ة 
االأ�صا�ص��ي م��ن عمل��ه تو�صيح االقت�صادي��ات احلرة 
قوته��ا  م��ن  اال�صتف��ادة  وكيفي��ة  عمله��ا  وكيفي��ة 
وكيفي��ة اإبق��اء ال���رصكات اخلا�ص��ة قوي��ة وكيفي��ة 
معاجل��ة امل�ص��اكل حني تق��ع. ويفح���ش الباحثون 
يف هذا الق�صم امليزانية الفدرالية وال�صيا�صة النقدية 

واالأ�صواق املالية العاملية.
الطاق��ة واالأبح��اث البيئية: عم��ل املعهد ب�صاأن 
التغري املناخ��ي كان مو�صع خالف. فوفقًا للمعهد، 
ه��و يوؤكد عل��ى احلاج��ة من اأج��ل و�ص��ع �صيا�صات 
بيئية حتمي لي�ش الطبيعة فقط بل اأي�صًا املوؤ�ص�صات 
الدميقراطية واحلرية الب�رصية. وحني مت التو�صل اإىل 
بروتوكول كيوت��و، كان املعهد م��رتدداً يف ت�صجيع 

الواليات املتحدة على االإن�صمام اإىل الربوتوكول. 
يرك��ز  والع�صكري��ة:  اخلارجي��ة  ال�صيا�ص��ة  اأبح��اث 
الباحث��ون يف هذا الق�صم على كيفي��ة تعزيز احلرية 
امل�صال��ح  اإىل  اإ�صاف��ة  واالقت�صادي��ة،  ال�صيا�صي��ة 
االأمريكية، حول العامل. وانربى الباحثون يف الدفاع 
عن التوجه االأمريكي املت�صدد اجتاه التهديدات التي 
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 تواجهها الواليات املتحدة مثل االحتاد ال�صوفييتي 
اإب��ان احل��رب الب��اردة و�ص��دام ح�ص��ني يف الع��راق 
وكوريا ال�صمالية واإيران و�صوريا وفنزويال ورو�صيا 
واالإره��اب اأو املجموع��ات امل�صلح��ة مث��ل القاعدة 
وح��زب اهلل. فيم��ا �صج��ع الباحث��ون عل��ى توطي��د 
العالق��ات م��ع البل��دان الت��ي تربطه��ا م�صال��ح مع 
الواليات املتحدة مث��ل اإ�رصائيل وجمهورية ال�صني 
والهن��د واأو�صرتاليا والياب��ان واملك�صيك وكولومبيا 

واململكة املتحدة.
يف اأواخ��ر الع��ام 2006، ا�صتمر الو�ص��ع يف العراق 
بالتده��ور واقرتح��ت جماع��ة درا�ص��ة الع��راق يف 
املعهد ان�صحابًا للق��وات االأمريكية يتم على مراحل 
الع��راق. وبا�صت�ص��ارة  اأك��ر م��ع ج��ريان  وتقارب��ًا 
جمموع��ة التخطيط ب�ص��اأن الع��راق يف املعهد، ن�رص 
الباح��ث فردري��ك دبلي��و. كاغ��ان تقري��راً بعن��وان 
"اختي��ار الن���رص: خطة للنج��اح يف الع��راق" دعا 
فيه اإىل مرحل��ة اأوىل لتغيري االإ�صرتاتيجية والرتكيز 
على تطه��ري وال�صيط��رة على االأحي��اء و�صمان اأمن 
ال�ص��كان. ث��م التاأكي��د املتج��دد عل��ى اإع��ادة البناء 
والتنمية االقت�صادية وتاأمني الوظائف. وفيما كان 

التقري��ر ُي�ص��اغ، اأر�ص��د كاغان وجاك ك��ني الرئي�ش 
بو�ش ونائب الرئي�ش ديك ت�صيني وم�صوؤولني اآخرين 

رفيعي امل�صتوى يف االإدارة خلف االأ�صواء. 
اأبحاث مناطقية

تغطي االأبحاث االآ�صيوي��ة يف املعهد �صعود ال�صني 
كق��وة اقت�صادي��ة و�صيا�صية وج��دول اأعمال تايوان 
االأمني واالقت�ص��ادي والتبدل الع�صكري يف اليابان 
وتهديد كوريا ال�صمالية وتاأثري التحالفات االإقليمية 
واخل�صومات على العالقات الع�صكرية واالقت�صادية 
االأمريكية يف اآ�صيا. اأما يف ما يخ�ش ال�رصق االأو�صط، 
ن�ص��ق املعهد واأج��رى �صل�صلة م��ن املوؤمترات بهدف 
تعزي��ز موقع ال�صخ�صي��ات الدميقراطي��ة واملوؤيدين 
يف الع��امل العربي. ويف الع��ام 2009، اأطلق املعهد 
م�رصوع التهديدات الهام��ة بقيادة كاغان، من اأجل 
ت�صلي��ط ال�صوء على مدى تعقي��د التحديات العاملية 
التي تواجهها الواليات املتح��دة مع تركيز اأ�صا�صي 
عل��ى اإي��ران والتاأث��ري العامل��ي للقاع��دة. ويت�صمن 
م��ع   "IranTracker.org" موق��ع  امل���رصوع 
م�صاهم��ات لعلي اأفوني��ه واأحمد جميدي��ار ومايكل 

روبن وغريهم.

  

ت�ساتاهم هاو�س

تاأ�ص���ش معه��د ت�صات��ام هاو���ش واملع��روف ر�صميًا 
با�صم املعه��د امللكي لل�صوؤون الدولي��ة عام 1920. 
ح�ص��ل املركز يف عام 1923 على مقره املتميز يف 
جيمي�ش �صكوير و�صط لندن، وكان مقراً ل�صكن ثالثة 
م��ن روؤ�ص��اء وزراء بريطاني��ا. والأهمية ه��ذا املبنى 
الذي اتخذ منه املركز مقراً له واملعروف ب�"ت�صاتام 
هاو���ش" بداأت تغل��ب ت�صميت��ه على ت�صمي��ة املركز 

الر�صمية.
يق��دم املعهد نف�ص��ه بو�صفه عبارة ع��ن منظمة غري 
حكومي��ة حُماي��دة مهمته��ا االأ�صا�صي��ة ه��ي حتليل 
وتق��دمي  ومراقبته��ا  اجلاري��ة  الدولي��ة  االأح��داث 
حقائ��ق عنها ل��كل املهتمني مما ق��د ي�صاهم اإيجابًا 
يف تعمي��ق فهم ال��راأي العام ملا يج��ري من اأحداث 
وتط��ورات. وي�ص��ف املعهد نف�ص��ه باأنه عب��ارة عن 

ت�صكيل��ة ن��ادرة م��ن الباحثني ومنظم��ات املجتمع 
امل��دين والدبلوما�صي��ني وال�صحافي��ني واملنظمات 
غ��ري احلكومي��ة م��ن اأج��ل اخل��روج بنتائ��ج ت�صاعد 
يف فه��م التطورات واالأح��داث اجلاري��ة يف اأ�صقاع 
املعم��ورة. ويحت��ل املرك��ز بحكم �صلطت��ه املعرفية 
وتاريخه العريق، موقعًا هامًا يف الو�صط االأكادميي 
العاملي والربيطاين على وج��ه اخل�صو�ش. ويفتخر 
املرك��ز، ح�صب م��ا يورد على �صفحت��ه االلكرتونية، 
باأن��ه دائم��ًا ما ُي�صتخ��دم كم�صدر من اأه��م م�صادر 
املعلومات م��ن طرف االأف��راد واحلكومات الباحثة 
عن املعلومات املجردة املتعلقة بالق�صايا الدولية. 
احتل املركز املرتبة الثانية من حيث الت�صنيف يف 
التقري��ر الذي جتريه جامع��ة بن�صلفانيا حول مراكز 

االأبحاث كل عام وحّل كذلك يف العام 2013.



ة
بي

عر
ال

و
ة 

بي
غر

ال
ث 

و
ح

لب
وا

ت 
�سا

را
د

ال
ز 

ك
را

م

26

ُيعترب املركز واحداً من اأهم املراكز البحثية املهتمة 
بالق�صاي��ا ال�صيا�صية يف الع��امل وتغطي اهتماماته 
معظم اأ�صق��اع العامل. وتنق�ص��م االأبحاث يف املركز 
اإىل اأربع��ة: الطاقة والبيئة وامل��وارد؛ االقت�صاديات 
الدولية؛ االأمن ال��دويل؛ واأبحاث مناطقية والقانون 
ال��دويل وال��ذي يتاأل��ف م��ن برام��ج اإقليمي��ة ح��ول 
االأو�ص��ط  وال���رصق  واآ�صي��ا  واالأمريكت��ني  اأفريقي��ا 
و�صمايل اأفريقيا ورو�صيا. كما اأن ق�صم االأمن الدويل 

يحتوي اأي�صًا على مركز اأمن ال�صحة العاملية. 
م��ن الربام��ج التابعة ل��ه واالأكر ح�صا�صي��ة واأهمية 
هو برنام��ج درا�صات ال�رصق االأو�ص��ط. تنجز اأبحاث 
ه��ذا الربنام��ج ع��ن طري��ق التع��اون والتن�صيق مع 
ابت��داًء  االأو�ص��ط  ال���رصق  بق�صاي��ا  املهتم��ني  كل 
بال�صيا�صي��ني  وانته��اًء  املتابع��ني  بال�صحافي��ني 
املمار�ص��ني. ُينت��ج الربنام��ج الدرا�ص��ات املعمق��ة 
ع��ن الو�صع املت��اأزم يف ال�رصق االأو�ص��ط كما ُينظم 

املوؤمترات واللقاءات بهذا اخل�صو�ش.
وتنبث��ق اأهمي��ة برنام��ج اأبح��اث ال���رصق االأو�ص��ط 
وحيويته من الطبيعة املتاأزمة للمنطقة، فالعالقات 
العربي��ة- االإ�رصائيلي��ة حبل��ى باالأح��داث كم��ا اأن 
التطورات يف اخلليج بقي��ت متجددة خالل العقدين 
املا�صي��ني. وتتمث��ل اأه��م ن�صاط��ات ه��ذا الربنامج 

بالنقاط التالية:
ن�رص البحوث املعمقة واملقاالت  -

تنظي��م امللتقي��ات الدولي��ة للبح��ث وكان   -
اآخرها يف يف رام اهلل وبريوت ودم�صق

عق��د املوؤمترات والط��اوالت امل�صتديرة مع   -
الباحثني الزائرين

ا�صت�صارة املعنيني بق�صايا ال�رصق االأو�صط   -
ع��رب اللقاء املبا�رص اأو ع��ن طريق اإعداد تو�صيات اأو 

درا�صات خا�صة
عقد املوؤمترات ال�صحافي��ة لت�صليط ال�صوء   -

على مو�صوع معني

اإج��راء حوارات م��ع ال�صيا�صيني والباحثني   -
الزائرين

اأهم الباحثني يف املركز:
العرب��ي  ال���رصاع  يف  متخ�ص�ص��ة  ع��اف:  رمي 
االإ�رصائيل��ي و�صوري��ا واالإ�ص��الم والغ��رب، م��ن اآخر 
والعم��ل  االإ�ص��الم  االأردن:  يف  "امل��راأة  درا�صاته��ا 
ال�صام��ل  الدم��ار  و"اأ�صلح��ة  القوان��ني"  ومراجع��ة 

احلقيقية".
ج��رد نومنان: متخ�ص���ش يف اخلريطة ال�صيا�صية يف 
اخللي��ج والتط��ور ال�صيا�ص��ي داخل االأ���رص اخلليجية 

احلاكمة والعالقات االأوروبية �رصق االأو�صطية.
عل��ي اأن�ص��اري: متخ�ص���ش يف التاري��خ ال�صيا�صي 
الإيران و�صيا�صة اإي��ران اخلارجية وخا�صة بالغرب، 
م��ن اآخ��ر درا�ساته: "الت�ص��دي الإيران: من��وذج ف�صل 

ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكية".
مه��ى عزام: متخ�ص�صة يف ظاهرة االإ�صالم ال�صيا�صي 
واالإ�ص��الم والعومل��ة، من اآخ��ر دار�صاته��ا: "االأبعاد 

املحلية والعاملية للتطرف االإ�صالمي يف اأوروبا".
اإ�رصائي��ل  تاري��خ  يف  متخ�ص���ش  مكل��ربغ:  يو�س��ي 
و�صيا�صاتها اخلارجية والتنمية والعالقات الدولية، 
من اآخر درا�صاته: "اإيران واإ�رصائيل: من حرب الكالم 

اإىل كالم احلرب".
املن�سورات

جملة ال�س��وؤون الدولي��ة "اإنرتنا�سونال   -
اأفريز": ت�صدر املجلة 6 مرات يف ال�صنة وُتعترب اأهم 
جملة تعنى بالعالقات الدولية يف اأوروبا. وتت�صمن 
مق��االت واأبحاث��ًا الأ�صه��ر الكت��اب واملتعاونني مع 

املركز وتتطرق اإىل الق�صايا املطروحة عامليًا.
جمل��ة العامل اليوم: ت�صدر ب�صكل �صهري   -
وتابع��ت الق�صاي��ا ال�صاخن��ة عامليًا من��ذ 60 عامًا 
وُتعت��رب واحدة من اأكر املج��الت الدرا�صية ح�صوراً 

على امل�صتوى االأكادميي العاملي.
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 معهد برت�س�ن
هو معهد خا�ش وغري ربحي وغري حزبي، ُيركز على 
ال�صوؤون االقت�صادية الدولية. اأُ�ص�ش املعهد يف العام 
1981 يف وا�صنط��ن دي �صي. هدف��ه حتديد وحتليل 
الق�صاي��ا املهم��ة م��ن اأج��ل جع��ل العومل��ة مفي��دة 
وُم�صتدام��ة م��ن اأج��ل مواطن��ي الوالي��ات املتح��دة 

وباقي �صعوب العامل. 
متابعو اأبحاث املعهد هم من امل�صوؤولني احلكوميني 
وامل�رصع��ني ورج��ال االأعمال واملنظم��ات االإدارية 
والدولي��ة ومثقفي اجلامعات والط��الب، اإ�صافة اإىل 
موؤ�ص�ص��ات اأبح��اث اأخ��رى ومنظمات غ��ري حكومية 

وو�صائل االإعالم. 
جماالت البحث

واحلك��م  الف�ص��اد  والتنمي��ة":  "الدي��ن   -
اخلارجي��ة  وامل�صاع��دة  الدي��ن  اأعب��اء  وتخفي��ف 
وامل�صاعدة التقنية والتكنولوجي��ا والبلدان النامية 
العامل��ي  وامل���رصف  املتنقل��ة  واالقت�صادي��ات 

وم�صارف التنمية االإقليمية.
"العومل��ة": �صيا�ص��ات العومل��ة؛ العومل��ة   -

والعمل؛ العوملة والبيئة؛ الهجرة؛ ق�صايا واآثار.
�صع��ر  اأنظم��ة  ال��دويل":  "التموي��ل   -
ال���رصف/ ال�صيا�صة النقدي��ة؛ التموي��ل؛ اال�صتثمار؛ 

الدي��ن؛ االأزم��ات املالي��ة العاملي��ة؛ �صن��دوق النقد 
ال��دويل؛ االقت�ص��اد اجلدي��د واالإنتاجي��ة؛ االقت�صاد 

العاملي.
واال�ستثم��ار":  الدولي��ة  "التج��ارة   -
ال�صفافي��ة؛  �صيا�ص��ة املناف�ص��ة؛ احلك��م امل�ص��رتك/ 
العقوب��ات  والتكنولوجي��ا؛  االقت�صادي��ة  التج��ارة 
االقت�صادية؛ الطاقة؛ اال�صتثمار املبا�رص اخلارجي؛ 
حقوق امللكية الفكري��ة؛ تكتالت التجارة االإقليمية؛ 
التج��ارة  منظم��ة  ال�رصائ��ب؛  �صيا�ص��ة  اخلدم��ات؛ 

العاملية واملوؤ�ص�صات العاملية االأخرى.
"ال�سيا�س��ة االقت�سادي��ة االأمريكية":   -
اخلارجي��ة؛  امل�صاع��دة  االقت�صادي��ة؛  العقوب��ات 
النزاع��ات التجاري��ة؛ �صلط��ة تعزيز التج��ارة؛ النقد 
االأمريك��ي/ ال�صيا�ص��ة املالي��ة؛ و�صيا�ص��ة التج��ارة 

االأمريكية. 
التمويل

تبل��غ امليزاني��ة ال�صنوي��ة للمعه��د ح��واىل 12-11 
ملي��ون دوالر وهو ُيدعم مالي��ًا من قبل مروحة من 
املوؤ�ص�ص��ات اخلريي��ة وال�رصكات اخلا�ص��ة واالأفراد، 

اإ�صافة اإىل العائدات من من�صوراته.

  

مركز الأمن الأمريكي اجلديد
مركز اأبح��اث تاأ�ص�ش يف العام 2007 يف العا�صمة 
وا�صنط��ن وهو خمت���ش بالق�صايا االأمني��ة القومية 
االأمريكي��ة. يهدف املركز اإىل تطوي��ر االأمن القومي 
وال�صيا�ص��ات االأمني��ة التي تعزز وحتم��ي امل�صالح 
والقيم االأمريكية. ويركز املركز على ق�صايا االإرهاب 
واحل��رب غري النظامية وم�صتقب��ل اجلي�ش االأمريكي 
و�صع��ود اآ�صي��ا كمركز ق��وة عاملي��ة باالإ�صافة اإىل 
االإنعكا�ص��ات االأمني��ة القومي��ة ال�صته��الك املوارد 

الطبيعية. 
بن��اًء على خ��ربة وجتربة باحثيه، ُيق��دم املركز اإىل 
�صناع القرار واخلرباء والراأي العام درا�صات خالقة 

واأف��كاراً وحتلي��الت م��ن اأجل �ص��وغ نقا���ش االأمن 
القوم��ي وتطوي��ره. وجزء اأ�صا�صي م��ن مهمة املركز 
هو اإعالم واإعداد قادة االأمن القومي مل �صيح�صل يف 

الوقت احلا�رص وامل�صتقبل.
توظ��ف اإدارة اأوبام��ا ع��دداً من موظف��ي املركز يف 
منا�ص��ب اأ�صا�صي��ة. فاملوؤ�ص�ص��ان ماي��كل فلورنوي 
وك��ورت كامب��ل توليا عل��ى التوايل من�ص��ب وكيل 
وزارة الدف��اع لل�ص��وؤون ال�صيا�صي��ة وم�صاع��د وزي��ر 
اخلارجي��ة يف �ص��وؤون �رصق��ي اآ�صيا واله��ادئ. ويف 
حزي��ران 2009، اقرتحت �صحيف��ة وا�صنطن بو�صت 
اأنه يف حقب��ة اأوباما، قد ي�صعد املركز ليكون مركز 
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االأبح��اث االأول يف وا�صنطن يف م��ا يخ�ش ال�صوؤون 
الع�صكري��ة. وم��ن اأه��م الباحث��ني يف املرك��ز: جون 
ناغ��ل وديفيد كيل�صول��ني واأندرو اإك�ص��ام وطوما�ش 

ريك�ش وروبرت كابالن ومارك لين�ش. 

ُيع��د املركز من مراكز االأبحاث ال�صغرية ويبلغ عدد 
موظفي��ه 30 فرداً. اأم��ا ميزانيته فُتق��در ب�6 مليون 

دوالر.

  

مركز بروغل
مركز اأبحاث اأوروبي م�صتقل وغري عقائدي خمت�ش 
بال�ص��وؤون  املعني��ة  ال�صيا�صي��ة  االأبح��اث  باإج��راء 
االقت�صادي��ة الدولي��ة. اأُ�ص���ش يف الع��ام 2005 يف 
بروك�ص��ل وب�رصع��ة اأ�صب��ح مرجع��ًا يف النقا�ص��ات 
نف املركز يف  ال�صيا�صي��ة االقت�صادية االأوروبية. �صُ
املرتبة االأوىل عام 2012 ويف املرتبة الثانية عام 
2013 بني مراكز االأبحاث ذات االهتمام بال�صيا�صة 
االقت�صادي��ة الدولي��ة، وفق��ًا للتقري��ر ال�صنوي الذي 
ت�صدره جامعة بن�صلفانيا واملتعلق مبراكز االأبحاث 

وبرنامج املجتمعات املدنية. 
ال�صيا�ص��ة  نوعي��ة  حت�ص��ني  اإىل  املرك��ز  يه��دف 
االقت�صادي��ة مع بح��ث وحتليل ونقا���ش باال�صتناد 
عل��ى معلوم��ات حقيقية ودقيق��ة. وتغط��ي اأبحاث 
املركز االقت�صاديات الدولية والتجارة وال�صيا�صات 
املالي��ة والنقدية يف االحت��اد االأوروبي، اإ�صافة اإىل 
القواع��د املالية والتناف���ش و�صيا�ص��ات النمو. ومن 
بني ق�صايا كثرية اأخ��رى، اأجرى بروغل التحليالت 
والتو�صي��ات ب�صاأن االحتاد النق��دي الأوروبا واأزمة 

املنطقة االأوروبية واالحتاد امل�رصيف.
ي�صم املرك��ز جمموعة من اخلرباء م��ن كافة اأنحاء 
الع��امل وي�صم��ح للباحث��ني من كاف��ة اأنح��اء العامل 

باالإ�صهام يف عمله لوقت حمدود ويزوره يف العامة 
باحثون من موؤ�ص�صات اأخرى. 

التمويل
يحظ��ى املركز بحكم خا�ش ومن��وذج متويل م�صتند 
االأوروب��ي وال���رصكات  اأع�ص��اء يف االحت��اد  عل��ى 
الدولي��ة واملوؤ�ص�ص��ات االأخ��رى. يف اأيل��ول 2014، 
تاألف��ت الع�صوية يف بروغل من ث��الث فئات. الدول 
االأع�صاء وه��ي تلك التي ت�صكل االحت��اد االأوروبي، 
والت��ي ان�صمت اإليه ب�صكل طوعي ومن بينها النم�صا 
وبلجي��كا وقرب���ش والدامن��ارك وفنلن��دا وفرن�ص��ا 
واأملاني��ا وهنغاري��ا واإيطاليا وبولن��دا و�صلوفاكيا 
واإ�صباني��ا وال�صوي��د واململك��ة املتح��دة. ال���رصكات 
االأع�صاء وه��ي �رصكات وموؤ�ص�صات دولية، معظمها 
لها مقرات يف االحت��اد االأوروبي. واأع�صاء دوليون 
م��ن بينه��م موؤ�ص�صات مالي��ة عامة وطني��ة ودولية 

باالإ�صافة اإىل م�صارف مركزية.
 ُيع��رف مرك��ز بروغ��ل من��ذ تاأ�صي�ص��ه باأن��ه ي�ص��ع 
معايري عالية يف ما يخ�ش ال�صفافية املالية. وعلى 
موقع��ه االلكرتوين قائم��ة كاملة بجمي��ع املمولني 
وامل�صاهم��ني االأفراد الذين ُيذك��رون بالتف�صيل يف 

التقارير ال�صنوية التي ي�صدرها املركز. 

  

املجل�س الأطل�سي لل�ليات املتحدة
جم��ال  يف  نف��وذ  ذو  حزب��ي  غ��ري  اأبح��اث  مرك��ز 
ال�ص��وؤون الدولية. تاأ�ص�ش املجل���ش يف العام 1961 
يف العا�صم��ة وا�صنط��ن وه��و ُيعد منت��دى للزعماء 
ال�صيا�صي��ني الدولي��ني ورجال االأعم��ال واملثقفني. 

ُيدي��ر املجل���ش 10 مراك��ز اإقليمي��ة وبرام��ج عملية 
له��ا عالقة باالأمن ال��دويل واالإزده��ار االقت�صادي 

العاملي. 
تاأ�ص���ش املجل�ش بهدف ت�صجي��ع ا�صتمرارية التعاون 
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 ال��ذي بداأ بني اأمريكا ال�صمالي��ة واأوروبا بعد احلرب 
العاملية الثاني��ة. يف �صنواته االأوىل، �صمل عمله اإىل 
ح��د كبري ن�رص مق��االت �صيا�صي��ة وا�صتطالعات راأي 
ب��ني االأمريكان واالأوروبيني ب�ص��اأن مواقفهم اجتاه 
التعاون االأطل�ص��ي والدويل. ويف تلك ال�صنوات، كان 
تركيزه االأ�صا�صي على الق�صايا االقت�صادية، وب�صكل 
خا���ش على ت�صجي��ع التجارة احلرة ب��ني القارتني، 
املتعلق��ة  املق��االت  بع���ش  ن���رص  اإىل  باالإ�صاف��ة 

بالق�صايا ال�صيا�صية والبيئية.
يف �صب��اط 2009، ا�صتقال رئي�ش املجل�ش االأطل�صي 
جامي���ش األ. جون��ز م��ن من�صب��ه لي�صب��ح م�صت�صار 
فخلف��ه  اأوبام��ا  للرئي���ش  اجلدي��د  القوم��ي  االأم��ن 
ال�صيناتور ت�صاك هاغل. اإ�صافة اإىل ذلك، من اأع�صاء 
املرك��ز �صوزان راي�ش التي غ��ادرت املجل�ش لت�صبح 
�صف��رية االإدارة االأمريكي��ة يف االحت��اد االأوروب��ي 
وريت�ص��ارد هول��ربوك ال��ذي ت��وىل من�ص��ب املمثل 
اخلا���ش ع��ن اأفغان�صت��ان وباك�صت��ان واآن-ماري 
�صول��رت التي اأ�صبحت مدي��رة التخطيط ال�صيا�صي يف 
وزارة اخلارجية. ث��م ا�صتقال ت�صاك هاغل يف العام 

2013 ليتوىل من�صب وزير الدفاع االأمريكي. 
ُي�ص��كل املجل���ش م��كان اجتم��اع لق��ادة ع�صكري��ني 
وزعماء دوليني من كال جانبي االأطل�صي وي�صت�صيف 
املجل���ش يف اأغلب االأحي��ان روؤ�صاء دول وحكومات 
و�صخ�صي��ات ع�صكرية و�صيا�صي��ة ملناق�صة االأحداث 

ذات ال�صلة باهتمام جماعة االأطل�صي.
الربامج واملراكز

االأطل�س��ي ال�س��اب: اأُطلقت �صبك��ة االأطل�صي ال�صاب 
يف الع��ام 2008 وه��ي عب��ارة ع��ن جتّم��ع لق��ادة 
�صاعدي��ن ُي�صاركون روؤية تع��اون اأوروبي-اأطل�صي 
اأق��رب باال�صتن��اد على القيم امل�صرتك��ة. ومن خالل 
اأدوات االأونالي��ن واالأحداث املنتظمة، تعمل ال�صبكة 
كمنت��دى لنقا���ش مفت��وح ب��ني االأطل�صي��ني ال�صباب 
بحي��ث ميكنه��م تب��ادل ال��روؤى ب�ص��اأن مروح��ة من 
الق�صاي��ا الدولي��ة. وكم��كان للق��اء، ت�ص��كل ال�صبكة 
من�ص��ة للق��ادة العامليني م��ن اأج��ل مناق�صة اجليل 
الت��ايل وم�صاركت��ه وجه��ات النظر ب�ص��اأن الق�صايا 

احلالية.
العاقات ما بني االأطل�سي: يعزز برنامج العالقات 
م��ا بني االأطل�صي احل��وار ب�صاأن الق�صاي��ا االأ�صا�صية 
الت��ي توؤثر على تط��ور العالق��ة االأطل�صية. ويف قلب 

الربنام��ج قناعة ب��اأن عالق��ة اأطل�صية �صحي��ة ُتعد 
�رصط��ًا من اأجل نظام دويل اأق��وى. وي�صعى املجل�ش 
اإىل تقوي��ة العالق��ة ما ب��ني االأطل�صي ع��رب معاجلة 
جماالت معينة يف االختالفات ال�صيا�صية من خالل 
حتدي��د جماالت التع��اون املحتمل وبن��اء ال�صبكات 
ال�صخ�صي��ة والتفاه��م امل�ص��رتك مما يوؤ�ص���ش قاعدة 

ل�رصاكة فعالة.
مرك��ز برن��ت �سكروكروف��ت لاأم��ن ال��دويل: يفح�ش 
املركز العالقات االأمريكية مع حلفائها وخ�صومها 
يف حماول��ة للتو�ص��ل اإىل اإجم��اع ب�ص��اأن �صيا�صات 

ت�صهم يف عامل اأكر ا�صتقراراً واأمنًا واحتواًء.
التجارة واالقت�ساديات العاملية: يعمل الربنامج 
من اأجل بن��اء وتعزيز االندماج االقت�صادي العميق 
ب��ني اأوروبا والوالي��ات املتحدة اإ�صاف��ة اإىل تعزيز 
القيادة االأطل�صية يف االقت�صاد العاملي. ومن خالل 
اجتماع القادة التجاريني رفيعي امل�صتوى و�صناع 
يك�ص��ف  االقت�ص��اد،  وخ��رباء  احلكومي��ة  ال�صيا�ص��ة 
الربنام��ج الق�صايا ما بني االأطل�ص��ي وتلك العاملية 

التي تهم املجتمع التجاري االأمريكي واالأوروبي.
مرك��ز جنوب اآ�سيا: ميثل املركز النقطة املحورية 
والهن��د  وباك�صت��ان  اأفغان�صت��ان  ب�ص��اأن  للعم��ل 
اإىل  اإ�صاف��ة  والنب��ال،  و�صرييلن��كا  وبانغالد���ش 
العالق��ات بني تلك البلدان وال�ص��ني واآ�صيا الو�صطى 
واإيران والعامل العربي واأوروبا والواليات املتحدة. 
وكج��زء م��ن عمل برنام��ج اآ�صيا، ي�صع��ى املركز اإىل 
تعزي��ز ال���رصاكات م��ع املوؤ�ص�ص��ات االأ�صا�صي��ة يف 
املنطق��ة ليكون منتدى من اأج��ل احلوار بني �صناع 
املتح��دة  والوالي��ات  اآ�صي��ا  جن��وب  يف  ال�صيا�ص��ة 
وحل��ف �صم��ايل االطل�ص��ي. وتل��ك النقا�ص��ات تغطي 
ق�صايا االأمن الداخلي واخلارجي واحلكم والتجارة 

والتنمية االقت�صادية والتعليم وق�صايا اأخرى.
الع��ام 2009 حت��ت  اأُ�ص���ش يف  اأفريقي��ا:  مرك��ز 
مهمة م�صاعدة نق��ل املقاربات ال�صيا�صية االأمريكية 
واالأوروبي��ة اإىل اأفريقيا من خالل التاأكيد على بناء 
���رصاكات جيو�صيا�صي��ة قوية م��ع ال��دول االأفريقية 
وتعزي��ز النم��و االقت�ص��ادي واالزده��ار عل��ى وجه 

القارة االأفريقية.
مرك��ز رفيق احلري��ري لل�س��رق االأو�سط: ي�صعى 
املرك��ز اإىل اإنتاج حتليل اأ�صلي للقوى االنتقالية يف 
املنطق��ة، اإ�صافة اإىل التو�صي��ات ال�صيا�صية ل�صالح 
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الوالي��ات املتح��دة واأوروب��ا ح��ول كيفي��ة تعزي��ز 
عالقات اأقرب وبناءة اأكر مع املنطقة.

ال�صم��ات  يك�ص��ف  برنام��ج  والبيئ��ة:  الطاق��ة 
االقت�صادي��ة وال�صيا�صي��ة الأمن الطاق��ة واإمداداتها، 
اإ�صافة اإىل الق�صايا البيئية الدولية. وُيعزز الربنامج 
الو�ص��ول املفتوح واله��واء النقي ويق��دم تو�صيات 
�صيا�صي��ة ملعاجل��ة احتياجات البل��دان النامية عرب 

مزيد من تدفق راأ�ش امل��ال والتكنولوجيا واملعرفة 
يف قطاعات اإمداد الطاقة واملياه.

املن�سورات
ُي�ص��در املجل���ش االأطل�ص��ي من�ص��ورات وملخ�ص��ات 
ب�صاأن ق�صايا �صيا�صية عاملية تبداأ من الدور العاملي 

حللف �صمايل االأطل�صي وو�صواًل اإىل اأمن الطاقة. 

  

معهد ال�ليات املتحدة لل�سالم
موؤ�ص�ص��ة اأمريكي��ة فدرالي��ة غ��ري حزبي��ة وم�صتقل��ة 
تاأ�ص�ص��ت يف الع��ام 1984 يف العا�صم��ة وا�صنط��ن 
دي �ص��ي. ُيق��دم املعه��د حتليالت ح��ول ال�رصاعات 
يف كافة اأنحاء العام. تاأ�ص�ش املعهد مبوجب قانون 
�ص��ادر ع��ن الكونغر�ش وقعه الرئي���ش رونالد ريغن 
يف الع��ام 1984. تاريخيًا، حظ��ي اأع�صاء املجل�ش 
بعالقات وثيقة مع اأجهزة اال�صتخبارات االأمريكية. 
مهم��ة املعهد تنطوي على خدم��ة ال�صعب واحلكومة 
ع��رب اك��رب مروحة ممكن��ة م��ن التثقي��ف والتدريب 
ح��ول  معلوماتي��ة  خدم��ات  واإج��راء  واالأبح��اث 
ال�ص��الم من اأجل تعزيز ال�ص��الم الدويل وتقدمي احلل 
لل�رصاع��ات ب��ني ال��دول وال�صعوب يف الع��امل دون 

اللجوء اإىل العنف.
وُبغي��ة حتقي��ق ه��ذا االأم��ر، يدي��ر املعه��د برام��ج 
عملي��ة يف مناط��ق ال�رصاع��ات ويق��وم بالدرا�صات 
تدريبي��ة ومرك��ز  اأكادميي��ة  وي�صغ��ل  والتحلي��الت 
تثقيف ع��ام ويقدم الهبات من اأجل االأبحاث ويعقد 
املوؤمت��رات وور�ش عمل ويوؤ�ص���ش ميادين اأكادميية 
و�صيا�صي��ة الإدارة ال���رصاع ال��دويل وبن��اء ال�ص��الم. 
ويف م�صاريع��ه العديدة، يعم��ل املعهد بال�رصاكة مع 
منظم��ات غري حكومي��ة وموؤ�ص�ص��ات التعليم العايل 
والثان��وي واملنظمات الدولي��ة واملنظمات املحلية 
والوكاالت احلكومية االأمريكية، من �صمنها وزارتي 

اخلارجية والدفاع.
التمويل

مُي��ول املعهد �صنويًا من قب��ل الكونغر�ش االأمريكي. 
وبالن�صب��ة لل�صنة املالية 2012 قدم الكونغر�ش 39 
ملي��ون دوالر. اأحيان��ًا، يتلق��ى املعه��د االأموال من 

ال��وكاالت احلكومي��ة مث��ل وزارة اخلارجية ووزارة 
الدف��اع. مبوجب القان��ون، مُينع عل��ى املعهد تلقي 

الهدايا اخلا�صة وامل�صاهمات مقابل ن�صاطاته. 
يبل��غ ع��دد موظفي املعهد 275 ف��رداً موزعني على 
مق��ره يف وا�صنط��ن ومكاتب��ه امليداني��ة ومهمات��ه 
املوؤقتة يف مناطق ال�رصاع. واملعهد ن�صط يف حواىل 
20 بلداً ويف العام 2012 كان ما يزال لديه مكاتب 
ميدانية يف كاب��ول واأفغان�صتان وبغداد يف العراق، 

اإ�صافة اإىل تواجده يف اإ�صالم اآباد، باك�صتان.
الربامج واملراكز

ُيدير املعهد عمله من خالل خم�صة مراكز اأ�صا�صية:
مركز جنوب اآ�سيا واآ�سيا الو�سطى  -

مركز احلكم والقانون املجتمع  -
مركز ال�سرق االأو�سط واأفريقيا  -

مركز البحوث التطبيقية عن ال�سراع  -
الدولي��ة  ال�سراع��ات  اإدارة  اأكادميي��ة   -

وبناء ال�سام.

امل�ساريع
االجتم��اع م��ع القبائ��ل يف الع��راق: يف الع��راق 
ع��ام 2007، �صاع��د املعه��د يف الو�صاط��ة لتمري��ر 
اتفاقي��ة ال�صالم االأولي��ة التي اعُت��ربت نقطة حتول 
يف احل��ب هن��اك. وُطلب من خرباء املعه��د م�صاعدة 
الكتيب��ة اجلبلي��ة ال���10 يف اجلي���ش االأمريك��ي يف 
م�صع��ى امل�صاحل��ة يف املحمودي��ة، الواقع��ة يف ما 
كان ُيع��رف ب�"مثل��ث املوت" يف حمافظ��ة االأنبار 
غرب��ي الع��راق. وُنظ��ر اإىل املعه��د عل��ى اأن��ه طرف 
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 حيادي كان قادراً على جم��ع قادة الع�صائر ال�صنية 
وقادة احلكوم��ة ال�صيعية يف الع��راق واأفراد رفيعي 
امل�صت��وى يف اجلي���ش االأمريك��ي. بعد اللق��اء بفرتة 
ق�صرية، انخف�صت ن�صب��ة الهجمات واخل�صائر ب�صكل 
كب��ري. واأدى االتفاق اإىل تقلي���ش التواجد الع�صكري 
االأمريك��ي هن��اك م��ن م�صتوى ل��واء مع عدي��د يبلغ 
ح��واىل 3500 جن��دي اإىل م�صتوى كتيب��ة مع عديد 
يبلغ ما ُيقارب ال�650 جنديًا. واأ�صار اجلرنال ديفيد 
برتايو���ش، القائد االأعلى يف الع��راق، اإىل اأن املعهد 
ُيع��د قيمة كربى يف تطوير وح��دة اأقوى للجهد بني 

العنا�رص املدنية والع�صكرية التابعة للحكومة.
جمموع��ة درا�سة الع��راق: ا�صتخدم��ت الواليات 

املتح��دة املعه��د للم�صاع��دة يف اجتم��اع جمموعة 
درا�ص��ة العراق املوؤلفة من احلزبني يف العام 2006 
والت��ي در�صت احلرب يف العراق وقدمت التو�صيات. 
و�صهل املعهد �صفر املجموعة اإىل العراق وا�صت�صاف 
عدة لق��اءات للمجموع��ة. ووفقًا للمعه��د، احليادية 
ال�صيا�صي��ة الت��ي انتهجه��ا جعلت��ه كيان��ًا مالئم��ًا 
ال�صت�صاف��ة النقا�ص��ات احل�صا�ص��ة الت��ي قام��ت بها 
املجموع��ة. وذاك امل�صعى اُتخذ بن��اًء على حث عدد 
م��ن اأع�صاء الكونغر�ش باالتفاق مع البيت االأبي�ش. 
ويف نهاي��ة املط��اف، �ص��در تقرير نهائ��ي ُقدم اإىل 
الكونغر���ش والبي��ت االأبي���ش وُن���رص للعام��ة يف 6 

كانون االأول 2006.

  

معهد �ست�كه�مل الدويل لأبحاث ال�سالم
هو معهد دويل م�صتقل يف ال�صويد، خمت�ش يف اأبحاث 
ال�رصاعات والتحكم باالأ�صلحة ونزع االأ�صلحة. اأُ�ص�ش 
املعهد يف العام 1966 وُيقدم معلومات وحتليالت 
وتو�صي��ات باال�صتن��اد على م�ص��ادر علنية ل�صالح 
�صن��اع ال�صيا�صة والباحث��ني واالإعالم والراأي العام 
املهت��م. ت�صعى اأبحاث املعهد اإىل امل�صاهمة يف فهم 
ال���رصوط امل�صبقة ل�ص��الم م�صتقل واحلل��ول ال�صلمية 
لل�رصاع��ات الدولية والرتكيز عل��ى عمليات الت�صلح 
وحدوده��ا وخف�صها والتحك��م باالأ�صلحة. وقد بنى 
املعه��د �صمعت��ه ومكانت��ه عل��ى مه��ارات حمرتف��ة 
وبيانات وحقائق دقيقة يف جلب املعلومات النزيهة 
ب�صاأن تطور االأ�صلحة ونقله��ا واإنتاجها، اإ�صافة اإىل 
االإنف��اق الع�صك��ري ون��زع االأ�صلحة. ومهم��ة املعهد 
تنطوي عل��ى اإجراء االأبحاث العلمي��ة ب�صاأن ق�صايا 
ال�رصاعات والتعاون من اأجل ال�صالم واالأمن بهدف 
امل�صاهمة يف فهم ���رصوط احلل ال�صلمي لل�رصاعات 

الدولية ومن اأجل �صالم م�صتقر.
يت��م اال�صتعان��ة بالباحثني من اأجل ف��رتة حمدودة 
مل���رصوع مع��ني وميثل��ون وجه��ات نظ��ر اأكادميية 
خمتلف��ة. وُيق��دم املعه��د من�ص��ة فري��دة للباحثني 
م��ن بل��دان خمتلف��ة للعم��ل �صم��ن تع��اون وثي��ق. 
كم��ا ي�صت�صي��ف املعه��د الباحث��ني الذي��ن يعملون 

عل��ى ق�صاي��ا ذات عالق��ة بربام��ج اأبح��اث املعهد. 
وُيحاف��ظ املعه��د عل��ى عالقات م��ع مراك��ز اأبحاث 
اأخ��رى وباحثني م�صتقل��ني يف كافة اأنح��اء العامل. 
كم��ا يتع��اون املعهد ب�صكل وثيق م��ع منظمات غري 
حكومي��ة ع��دة باالأخ���ش االأمم املتح��دة واالحت��اد 
االأوروبي كم��ا ي�صتقبل بوت��رية منتظمة برملانيني 
ووفود علمي��ة حكومية باالإ�صاف��ة اإىل باحثني من 

جميع اأ�صقاع االأر�ش.
تتم االأبحاث يف معهد �صتوكهومل من قبل حواىل 40 
باحثًا دوليًا، ويدير املعهد مراكز معينة بامل�صاريع 

التالية:
الكتاب ال�صنوي ملعهد �صتوكهومل  -

والتحك��م  االأطل�ص��ي  االأوروب��ي-  االأم��ن   -
باالأ�صلحة

ال�رصاع امل�صلح واإدارة ال�رصاع  -
عدم انت�صار االأ�صلحة والتحكم بالت�صدير  -

احلرب الكيميائية والبيولوجية  -
االإنفاق الع�صكري واإنتاج االأ�صلحة  -

نقل االأ�صلحة  -
وم��ن �صمن جماالت العم��ل تلك، ُتنظ��م ور�ش عمل 
وموؤمت��رات ون��دوات وحما���رصات م��ن اأج��ل جمع 
طي��ف وا�ص��ع من اخل��ربات وتب��ادل وجه��ات النظر 
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ح��ول موا�صيع ُتبحث يف املعه��د. كما اأ�ص�ش املعهد 
مركز اأم��ريكا ال�صمالية يف وا�صنطن. ويهدف املركز 
اإىل زي��ادة وجه��ات النظ��ر العاملي��ة املختلفة على 
النقا�ص��ات ال�صيا�صية اخلارجي��ة واالأمنية يف كافة 
اأنح��اء اأمريكا ال�صمالية وتعزي��ز التعاون بني معهد 
�صتوكه��ومل و�رصكائ��ه االأطل�صي��ني. وتنط��وي مهمة 
املرك��ز على تعزي��ز اأبحاث معهد �صتوكه��ومل ب�صاأن 
ال�رصاع��ات والت�صل��ح والتحك��م باالأ�صلح��ة ون��زع 
االأ�صلح��ة وتقوية العالقات ب��ني الباحثني و�صناع 
ال�صيا�ص��ة يف اأم��ريكا ال�صمالية واأوروب��ا والدوليني 

منهم.
املن�سورات

من�ص��ورات ومعلومات معهد �صتوكه��ومل ُتوزع على 
مروح��ة وا�صع��ة م��ن �صن��اع ال�صيا�ص��ة والباحثني 
الع��ام املهت��م.  وال�صحفي��ني واملنظم��ات وال��راأي 
ونتائ��ج االأبح��اث ُتن���رص من خ��الل كت��ب وتقارير 
ي�صدرها املعهد، ومن خالل الندوات واملحا�رصات. 

ُيع��د الكت��اب ال�صنوي ال��ذي ي�صدره املعه��د الن�رصة 
االأ�صا�صية وقد �صدر الأول مرة يف 12 ت�رصين الثاين 
1969. وُيعد الكتاب م�صدراً موثوقًا وم�صتقاًل يعتمد 
وال�صحفي��ون  والدبلوما�صي��ون  ال�صيا�صي��ون  علي��ه 
م��ن اأجل اال�صت�صهاد مبعلومات��ه حول ما ح�صل يف 
العام الفائت يف ما يخ�ش عمليات الت�صلح والتحكم 
باالأ�صلح��ة وال�رصاع��ات امل�صلحة وح��ل ال�رصاعات 
والرتتيبات االأمنية ونزع االأ�صلحة. وُيرتجم الكتاب 
اإىل ع��دد من اللغ��ات االأخ��رى، باالأخ���ش الرو�صية 

واالأوكرانية وال�صينية والعربية.
التمويل

الدع��م امل��ايل االأ�صا�ص��ي ال��ذي يحظ��ى ب��ه معه��د 
�صتوكهومل ياأتي من احلكومات واملنظمات اخلريية 
امل�صتقل��ة ح��ول الع��امل. كم��ا يتلق��ى املعه��د دعمًا 
�صنوي��ًا من احلكومة ال�صويدية على �صكل هبة كبرية 

ُي�صادق عليها الربملان ال�صويدي.

  

م�ؤ�س�سة ه�فر
مرك��ز اأبحاث اأمريك��ي يف ال�صيا�ص��ة العامة مركزه 
جامع��ة �صتانف��ورد، كاليفورنيا. ا�صم��ه الر�صمي هو 
موؤ�ص�صة هوفر حول احلرب والثورة وال�صالم وتاأ�ص�ش 
يف الع��ام 1919 عل��ى اأن��ه مكتبة جتم��ع اأر�صيفات 
الرئي���ش االأمريك��ي االأ�صب��ق هربرت هوف��ر واحلرب 
العاملية االأوىل واحل��رب العاملية الثانية وغريهما 
من حروب العامل. هو يتب��ع جلامعة �صتانفورد لكن 
لديه جمل�ش خا�ش م��ن املراقبني. وتنطوي مهمته 
عل��ى تاأم��ني وحماي��ة ال�ص��الم وحت�ص��ني الظ��روف 
االإن�صاني��ة واحل��د م��ن تدخ��ل احلكوم��ة يف حي��اة 

االأفراد.
العام��ة  ال�صيا�ص��ة  ُيع��د املرك��ز �صوت��ًا موؤث��راً يف 
االأمريكي��ة. ولطامل��ا كان موؤ�ص�صة تعليمية لكثريين 
ممن تب��ووؤا منا�ص��ب رفيعة امل�صت��وى يف االإدارات 
االأمريكي��ة مث��ل ج��ورج �صالت��ز وكوندلي��زا راي���ش 
وماي��كل بو�صكني واإدوراد الزي��ر وجون بي. تايلور 
وج��ون كاغ��ون واإدوين مي��ز واآمي زيغ��ارت. ويف 
الع��ام 2007، �ُصم��ي اجل��رنال الع�صك��ري املتقاع��د 

جون اأبيزيد، القائد ال�صابق للقيادة الو�صطى، الزميل 
ال�صنوي البارز كزائر للموؤ�ص�صة.

تدع��م املوؤ�ص�ص��ة د�صتور الواليات املتح��دة وميثاق 
احلقوق لديها واأ�صلوبها يف احلكم التمثيلي. وجميع 
االأنظم��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة يف املوؤ�ص�ص��ة 
ت�صتن��د عل��ى مب��ادئ ال�رصك��ة اخلا�ص��ة الت��ي م��ن 
خاللها ت�صتلهم املب��ادرة واالإبداع. واملهمة العامة 
للموؤ�ص�صة ترديد �صوت التجربة يف معار�صة احلرب 
ودرا�ص��ة تل��ك ال�صجالت ون�رصها والدع��وة اإىل قيام 
م�ص��اع ب�رصية الإب��رام ال�صالم واحلف��اظ عليه ودعم 
وحماي��ة اأ�صل��وب احلي��اة االأمريكي��ة. ولذل��ك، ت�صري 
املوؤ�ص�ص��ة با�صتم��رار وب�صكل دراماتيك��ي اإىل طريق 

ال�صالم واحلرية الفردية وحماية النظام االأمريكي.
املن�سورات 

ت�صدر املوؤ�ص�صة عدداً من املن�صورات تتعلق مبوا�صيع 
�صيا�صية عامة من �صمنه��ا دوريات رباعية كهوفر 
واإدجوكاي�ص��ن   )Hoover Digest( دايج�ص��ت 
نك�ص��ت )Education Next( وت�صينا لدير�صيب 
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  )China Leadership Monitor( مونيت��ور
وديفايننغ اآيدي��از )Defining Ideas(. وكانت 
موؤ�ص�ص��ة هوف��ر ت�ص��در عل��ى نح��و �صه��ري دوري��ة 
بولي�ص��ي ريفي��و )Policy Review( الت��ي بداأت 
ت�صدره��ا الحقًا موؤ�ص�صة هريتي��ج يف العام 2001. 
واإ�صاف��ة اإىل تل��ك الدوريات، ت�ص��در موؤ�ص�صة هوفر 
الكتب واملقاالت لباحثني يف املوؤ�ص�صة وغريهم من 

خارجها.
تدير املوؤ�ص�صة برامج عدة من بينها:

كي-12 اإيدجوكاي�صن  -
االأمن القومي والقانون  -

مناقب املجتمع احلر  -
�صيا�صة الطاقة  -

ال�صيا�صة االقت�صادية  -
حقوق امللكية واحلرية واالإزدهار  -

االإ�صالم والنظام الدويل  -
�صيا�صة الرعاية ال�صحية  -

التمويل
مُت��ول موؤ�ص�ص��ة هوفر من م�صدري��ن اأ�صا�صيني. فهي 
تتلق��ى ما ُيقارب ن�ش االأم��وال من الهدايا اخلا�صة 
وب�ص��كل اأ�صا�صي من م�صاهم��ات فردية، اأما الن�صف 

الثاين فياأتي من الهبات.
الباحثون

تتميز املوؤ�ص�صة ب�صم نخب��ة من الباحثني البارزين 
يف �صت��ى املج��االت وممن اعتل��وا منا�ص��ب رفيعة 

امل�صتوى يف االإدارات االأمريكية، ومن بينهم:
ريت�ص��ارد اآل��ن )م�صت�ص��ار �صابق لالأم��ن القومي يف 
الوالي��ات املتح��دة( وف��وؤاد عجمي )خب��ري �صيا�صي 
ومدي��ر �صاب��ق لربنام��ج اأبح��اث ال���رصق االأو�ص��ط 
بركويت��ز  وبت��ري  هوبكين��ز(  جون��ز  جامع��ة  يف 
)خب��ري �صيا�صي( وماي��كل بو�صك��ني )رئي�ش جمل�ش 
ج��ورج  اإدارة  يف  االقت�صادي��ني  اال�صت�صاري��ني 
اأت���ش. دبلي��و. بو���ش( وويليم ب��ريي )وزي��ر الدفاع 
)وزي��رة  راي���ش  وكوندلي��زا  االأ�صب��ق(  االأمريك��ي 
اخلارجي��ة االأمريكي��ة ال�صابقة( وجون ب��ي. تايلور 
)الوكيل ال�صابق لوزارة املال االأمريكية يف ال�صوؤون 
الدولي��ة( وج��ون اأبيزي��د )القائ��د ال�صاب��ق للقي��ادة 
الو�صط��ى( جيم�ش اأو. اإلي�ش )القائ��د ال�صابق للقيادة 
االإ�صرتاتيجي��ة االأمريكي��ة( واإدوي��ن مي��ز )املدع��ي 
ودونال��د  املتح��دة(  الوالي��ات  يف  ال�صاب��ق  الع��ام 
رام�صفيلد )وزير الدفاع االأمريكي ال�صابق( وغريهم.

  

معهد بيكر
هو معهد جامي���ش اآي. بيكر الثالث لل�صيا�صة العامة 
وه��و مركز فك��ر اأمريك��ي تاأ�ص�ش يف الع��ام 1993 
يف تك�صا���ش. ُيع��د املعهد غري حزب��ي وهو خمت�ش 
بال�صيا�صة العامة. وتعود ت�صميته اإىل وزير اخلارجية 
االأ�صب��ق ووزير املال االأ�صب��ق، جامي�ش بيكر. وي�صم 
جمل�ش اال�صت�صاريني ويليم بارنت )الرئي�ش( وكولن 
باول ومادل��ني اأولربيت ومدير جامعة راي�ش ديفيد 

ليربون.
برامج االأبحاث

يدير املعهد عدة برامج من بينها:
 مركز ال�س��رق االأو�سط: ل��ه م�صاريع متعددة يف 
حل ال�رصاعات. وتركيز املعهد ين�صب على ال�رصاع 
االإ�رصائيل��ي- الفل�صطيني وال���رصق واملراأة وحقوق 

االإن�ص��ان يف ال���رصق االأو�صط. ترك��ز الدرا�صات على 
احل��رب االأهلي��ة يف �صوري��ا واالأم��ن يف اأفغان�صتان 
والطاق��ة  املنطق��ة  يف  االأمريكي��ة  والعالق��ات 
الرتباطها بال�رصق االأو�صط وحتليل االتفاق النووي 
م��ع اإي��ران. وي�صت�صي��ف الربنامج باحث��ني وخرباء 
م�صهوري��ن لتقدمي ال��روؤى حول التحدي��ات ال�صعبة 

التي تواجه ال�رصق االأو�صط.
اأبحاث ال�سني: برنام��ج يدر�ش ال�صني املعا�رصة 
والتغ��ريات التي متر بها االأم��ة ال�صينية. كما يعمل 
امل���رصوع عل��ى تدوين اإعالنات اخلدم��ة العامة من 

مدن خمتلفة يف ال�صني.
�سيا�سة املخدرات: يركز الربنامج على انعكا�صات 
احل��رب على املخدرات وال�صع��ي اإىل اإجراء االأبحاث 
املخ��درات  �صيا�ص��ات  ب�ص��اأن  املفت��وح  والنقا���ش 
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املحلي��ة والقومي��ة باال�صتن��اد على �صع��ور م�صرتك 
ينب��ع من م�صالح احلق��وق الب�رصية. كم��ا ركز على 
ال�صح��ة واالأمرا���ش واجلرائم واملعان��اة املرتبطة 

باالإدمان على املخدرات.
منتدى ال�سيا�سة ال�سحي��ة: يقوم بالتحليل ُبغية 
تق��دمي اقرتاح��ات اإ�صالحي��ة. والهدف م��ن منتدى 
ال�صيا�ص��ة ال�صحي��ة ت�صهيل تبادل االأف��كار من اأجل 
ت�صجيع االأبحاث والقرارات ال�صيا�صية وتعزيز الفهم 
املح�صن ملخ��اوف ال�صحة الوطني��ة والعاملية، من 

اأجل حت�صني نوعية نظام الرعاية ال�صحية. 
االقت�سادي��ات الدولي��ة: يرك��ز الربنام��ج عل��ى 
والنم��و  الدي��ن  اإىل  اإ�صاف��ة  ال�صاع��دة،  االأ�ص��واق 
االقت�ص��ادي لل�صني والتحك��م باالقت�صاد العاملي. 
وُتق��دم التو�صي��ات ال�صيا�صية ح��ول كيفية حت�صني 
التوجهات االقت�صادية العاملية وماهية ال�صيا�صيات 
التي ميكن اأن تعامل ب�صكل اأف�صل التحديات النا�صئة.

ال�سيا�س��ات واالنتخاب��ات: يق��دم ب�ص��كل اأ�صا�صي 

ال�صيا�صي��ة  املوؤ�ص�ص��ات  ب�ص��اأن  واالإدراك  املعرف��ة 
واأم��ريكا  املتح��دة  الوالي��ات  يف  واالنتخاب��ات 
الالتيني��ة. وتت�صم��ن املج��االت احلقيقية احلمالت 
ال�صيا�صي��ة واالأنظمة االنتخابية والتب��دل ال�صيا�صي 
واملنح��ى  النظ��ام  وتقلب��ات  االأح��زاب  ون�ص��اط 

االإقرتاعي.
الدين وال�سيا�س��ة العامة: يدر���ش الربنامج اآثار 
الدين على ال�صيا�صات يف اأمريكا وحول العامل، ومن 
ب��ني املوا�صيع التي يتطرق اإليه��ا اأمناط الت�صويت 
وح��ل  املعتق��د  عل��ى  امل�صتن��دة  املنظم��ات  ودور 

ال�رصاعات والتطرف الديني يف ال�رصق االأو�صط.
العل��وم والتكنولوجي��ا: يدر�ش الربنام��ج الفجوة 
التي تنبث��ق غالبًا ب��ني العلوم اجلدي��دة والتقنيات 
وال�صيا�ص��ة العام��ة امُلطبق��ة. ويرك��ز الربنامج على 
ق�صاي��ا تت�صمن الف�صاء وال�صح��ة والدواء والطاقة 
والبيئ��ة واالأم��ن القوم��ي واملحل��ي والفه��م الع��ام 

للعلوم والثقة بها.

  

مركز بلفر
مرك��ز اأبح��اث اأمريك��ي، تاأ�ص���ش يف الع��ام 1973 
وهو تاب��ع جلامعة هارفرد. يق��دم املركز حتليالت 
ب�ص��اأن التحكم باالأ�صلح��ة وتقلي�ش التهديد النووي. 
التعليمي��ة  والن��دوات  االأبح��اث  املرك��ز  ُيج��ري 
والتدريبية ح��ول ق�صايا ذات عالقة باالأمن الدويل 
والدبلوما�صي��ة وق�صاي��ا البيئ��ة وامل��وارد والعلوم 

و�صيا�صة التكنولوجيا.
للمرك��ز مهم��ة مزدوج��ة: اأواًل، الري��ادة يف تطوي��ر 
املرتبط��ة  بال�صيا�ص��ة  العالق��ة  ذات  املعرف��ة 
بالتحديات االأك��ر اأهمية لالأمن ال��دويل والق�صايا 
الهامة االأخرى حي��ث تتقاطع العلوم والتكنولوجيا 
وال�صيا�ص��ة البيئي��ة. وثاني��ًا، اإع��داد جيل م��ن قادة 

امل�صتقبل خمت�صني بتلك الق�صايا.
يدم��ج املركز ال��روؤى واالأبح��اث لعلم��اء االجتماع 
وعلم��اء الطبيع��ة والتكنولوجي��ني واأولئ��ك الذي��ن 
والدبلوما�صي��ة  احلكوم��ة  يف  منا�صب��ًا  ي�صغل��ون 

واجلي�ش والتجارة. 

برامج االأبحاث
يقوم املرك��ز مبهمته باال�صتناد على  برامج اأبحاث 

مكملة:
برنام��ج االأم��ن ال��دويل: يتط��رق اإىل التهدي��دات 
العاجل��ة التي تواج��ه امل�صالح القومي��ة االأمريكية 
واالأم��ن الدويل. ويدعم الربنام��ج الباحثني ال�صباب 
اإنرتنا�صون��ال  بعن��وان  رباعي��ة  جمل��ة  وُي�ص��در 
 ،)International Security( �صيكيوريت��ي 
وه��ي جملة ُتعنى بال�صوؤون االأمنية وتقدم حتليالت 
معق��دة ع��ن الق�صايا االأمني��ة املعا���رصة وتناق�ش 

اأ�صبابها التخيلية والتاريخية. 
العام��ة:  وال�سيا�س��ة  والتكنولوجي��ا  العل��وم 
برنام��ج ُيطب��ق االأ�صالي��ب امُل�صتق��اة م��ن التقدي��ر 
التقني والعلوم ال�صيا�صي��ة واالقت�صاديات واالإدارة 
والقانون من اأجل درا�صة امل�صاكل التي تتقاطع مع 
العل��وم والتكنولوجيا وال�صيا�ص��ة. وهدف الربنامج 
تطوي��ر وتعزي��ز ال�صيا�ص��ات الت��ي تو�ص��ع م�صاهمة 
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 العلوم والتكنولوجيا يف الرفاهية الب�رصية.
االبت��داع الزراعي يف اأفريقيا: م�رصوع ُي�صهم يف 
حت�ص��ني العلوم الزراعي��ة و�صيا�صة التكنولوجيا عرب 
املجتمعات االقت�صادية املناطقية يف اأفريقيا جزء 
من جدول اأعمال اأو�صع لتعزيز التكامل االقت�صادي 

االإقليمي.
االأمن واال�ستخبارات: م���رصوع يهدف اإىل زيادة 

قدرة املرك��ز يف تطوير املعرفة املتعلقة بال�صيا�صة 
يف جم��االت االأم��ن واال�صتخب��ارات وامل�صاعدة يف 
اإع��داد القادة امل�صتقبليني يف تلك املجاالت. وتربط 
املب��ادرة وكاالت االأم��ن واال�صتخب��ارات بباحث��ي 
معه��د بلفر من اأجل ت�صهي��ل �صنع �صيا�صة اأف�صل يف 
ه��ذا املجال وتخ�صي��ب معرفة الباحث��ني والطالب 

ب�صاأن ال�صوؤون االأمنية واالإ�صتخبارية.

  

م�ؤ�س�سة اأطل�س لالأبحاث القت�سادية
ُتعرف اأي�ص��ًا ب�صبكة اأطل�ش وهي منظمة غري ربحية 
تاأ�ص�صت يف العام 1981 ومقرها العا�صمة وا�صنطن. 
تنظم املوؤ�ص�صة ور�ش عم��ل وتقدم التدريبات وتدير 
براجم��ًا ربحي��ة وتوؤم��ن خدم��ات ا�صت�صاري��ة لدعم 
وتو�صي��ع اأكر م��ن 400 مركز اأبح��اث يف 84 بلداً. 
تنط��وي مهم��ة املوؤ�ص�صة عل��ى تقدمي الدع��م االأويل 
لالأفراد واجلماعات التي تريد تاأ�صي�ش مراكز اأبحاث 
يف بلدان خمتلفة وهدفها مالأ العامل مبراكز التفكري. 
ومنذ تاأ�صي�صها، قدمت اأطل�ش ما يزيد عن 20 مليون 
دوالر كهب��ات اإىل مراك��ز االأبحاث الت��ي �صاعدتها. 
ويف مراجعتها حول الن�صاطات للعام 2003، قالت 
اأطل���ش اإنه��ا عملت مع 70 مقاواًل جدي��داً من مراكز 
االأبحاث يف 37 بلداً اأجنبيًا وعدة واليات اأمريكية، 
م��ن بينه��ا ليتواني��ا واليون��ان ومنغولي��ا وغان��ا 

والفليبني والربازيل واالأرجنتني. 
الربامج

التدري��ب والت�سبيك: تقدم اأطل�ش الدعم عادًة من 
اأج��ل ال�صم��اح لروؤ�ص��اء مراكز االأبح��اث بامل�صاركة 
يف املوؤمت��رات الت��ي تق��وم بجل�ص��ات تدريبية وفقًا 
الإدارة غري ربحي��ة وتوؤمن الفر�ش للت�صبيك والتعلم 
من اإمع��ان النظر يف معاهد االأبح��اث. واملوؤمترات 
وور���ش العم��ل تنظمه��ا اأطل���ش بنف�صها، مث��ل لقاء 
منتدى احلري��ة ال�صنوي اأو من قب��ل مراكز االأبحاث 
اأطل���ش  جترب��ة  وموؤمت��ر  اأطل���ش.  ل�صبك��ة  التابع��ة 
عب��ارة ع��ن موؤمت��ر دويل �صن��وي جتري��ه املوؤ�ص�صة 
جلم��ع اأ�صخا�ش من كاف��ة اأنحاء الع��امل، اأ�صخا�ش 
يدعم��ون اأف��كار اأطل���ش. اأما منتدى احلري��ة فعبارة 
ع��ن موؤمتر �صن��وي الأطل�ش يجمع �صبكته��ا العاملية 

م��ن مراك��ز االأبح��اث و�صن��اع ال�صيا�ص��ة م��ن اأجل 
و�ص��ع االإ�صرتاتيجي��ة والتدرب بخ�صو���ش الربامج 
اخلا�ص��ة ببلدانه��م. كم��ا تدير اأطل�ش ب�ص��كل مبا�رص 
برناجم��ني تدريبني، االأول هو ثينك تانك اأم.بي. اآي 
)Think Tank MBA( والث��اين تدري��ب قيادة 
 Think Tank Leadership( مركز االأبح��اث
Training(. االأول عبارة عن برنامج الأ�صبوعني 
بالق��رب من العا�صمة وا�صنط��ن وخم�ص�ش لروؤ�صاء 
مراك��ز االأبحاث واملنظمات العامة االأخرى. وخالل 
املقرر، ي�صع الطلبة خط��ة اإ�صرتاتيجية ويطورونها 
م��ن اأج��ل منظمته��م اأو برناجمه��م. اأم��ا الربنام��ج 
الث��اين فهو عبارة عن برنامج لثالثة اأيام خُم�ص�ش 
لالأف��راد واملقاول��ني. ويرك��ز التدري��ب عل��ى كيفية 

التمويل والت�صويق واإدارة الربامج.
الهب��ات: تق��دم اأطل�ش مبلغ��ًا حمدوداً م��ن التمويل 
ملراكز االأبحاث اجلدي��دة. ومُتنح الهبات يف العادة 
م��ن اأج��ل م�صاري��ع معين��ة وت��رتاوح ب��ني 2000 
و5000 دوالر. وُتدف��ع الهبات وفق��ًا لهذا الربنامج 
عل��ى ف��رتة ث��الث �صن��وات وتتطل��ب رف��ع االأم��وال 
املتالئم��ة م��ن اأجل ت�صجي��ع امل�صتفيدي��ن على حث 

املتربعني املحليني.
برام��ج تو�سعي��ة وا�ستك�سافي��ة: مب��ادرة اأطل�ش 
العاملية من اأجل التجارة احلرة وال�صالم واالزدهار 
خم�ص�ص��ة من اأج��ل تعزيز احلري��ة الفردية وحقوق 
االإن�ص��ان. وت�صم��ن الربام��ج ن���رص وتوزي��ع الكت��ب 
مع توزيع املق��االت عرب و�صائل االإع��الم التقليدية 
وتعزي��ز حمت��وى الوي��ب وت�صجي��ع تطبي��ق االإعالم 

االجتماعي وغريها من الن�صاطات االأخرى.
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 اجلوائ��ز: جوائ��ز متبلتون فري��دوم توزعه��ا اأطل�ش 
منذ العام 2004 من خ��الل اال�صتفادة من التمويل 
ال��ذي تقدمه �رصكة ج��ون متبلتون. وُتق��دم اجلوائز 
اإىل مراك��ز التفكري يف بلدان خمتلفة وُت�صنف �صمن 
8 فئ��ات. ورابح��ان ُي�صميان �صنوي��ًا يف كل فئة. ثم 
دوالر.   10000 بقيم��ة  جائ��زة  الفائ��زون  يتلق��ى 
جائزة ال�ص��ري اأنطوين في�رص تكرمي��ًا للموؤ�ص�ش االأول 
ملوؤ�ص�ص��ة اأطل���ش وُتقدم كل �صنة من��ذ العام 1990. 
اإىل مرك��ز  مُتن��ح  وقيم��ة اجلائ��زة 10000 دوالر 
االأبح��اث ال��ذي ُي�ص��در اأف�ص��ل كت��اب اأو من�صورات 
اأخرى من �صاأنها اأن حت�صن من الفهم العام للمجتمع 

احلر.
التمويل

كل التموي��ل ياأت��ي من موؤ�ص�صات واأف��راد و�رصكات. 
يف الع��ام 2009، مثل��ت املوؤ�ص�ص��ات 74.8% م��ن 
االأف��راد  ومث��ل  الأطل���ش،  التمويلي��ة  امل�صاهم��ات 
وال���رصكات 21% و5% عل��ى الت��وايل. تعت��رب اأطل�ش 
نف�صه��ا مرك��ز اأبح��اث م�صتق��ل، وو�ص��ف رئي�صه��ا 
املوؤ�ص�ص��ة باأنها "م�صتقل��ة عن ال���رصكات وم�صتقلة 
ع��ن احلكوم��ات وم�صتقلة ع��ن االأح��زاب ال�صيا�صية، 
وحتى م�صتقل��ة عن اجلامعات". وتوؤكد املوؤ�ص�صة اأن 

مرك��ز االأبحاث ال ب��د اأن يكون م�صتق��اًل ويعمل مبا 
ُي�صب��ه ال�رصكات يف االقت�ص��اد احلر من اأجل حتقيق 
النج��اح. يف الع��ام 2003، تلق��ت موؤ�ص�ص��ة اأطل���ش 
م�صاهمة متويلية بقيمة 2 مليون دوالر من موؤ�ص�صة 
متبلت��ون لتاأ�صي�ش جوائز متبلت��ون للحرية من اأجل 
التف��وق يف تعزيز احلري��ة. ويف العام 2005، تلقت 
اأطل���ش مبلغ��ًا بقيم��ة 440000 دوالر م��ن �رصك��ة 

اإك�صومنوبايل.
امل�ساهمات:

بع���ش املنظم��ات االأخ��رى الت��ي دعمته��ا اأطل���ش: 
معه��د برونو ليوين ومعهد اآدم �صميث ومعهد فرايزر 
ومعهد مانهاتن للبحوث ال�صيا�صية واملركز الوطني 
لالأبح��اث ال�صيا�صية ومعهد بح��وث املحيط الهادئ 
ومرك��ز البحوث امل�صتقلة يف اأو�صرتاليا وغريها من 
مراكز االأبحاث يف ال�صني وبلغاريا والربازيل وكندا 
وت�صيل��ي وجورجيا والهند وهونغ كونغ و�صلوفاكيا 

وتركيا وفنزويال.
�صبك��ة  فه��ي:  باأطل���ش  املرتبط��ة  املنظم��ات  اأم��ا 
ال�صيا�ص��ة الر�صمية و�صبكة ال�صيا�ص��ة الدولية ومعهد 

ال�صوؤون االقت�صادية.

  

املجل�س الربيطاين الأمريكي للمعل�مات الأمنية
ُيع��رف اأي�ص��ًا بباي�ص��ك "BASIC"، وه��و مرك��ز 
اأبح��اث موؤث��ر مق��ره يف لن��دن ووا�صنط��ن. يتخ��ذ 
املجل�ش وجهة نظر �صامل��ة على نحو منفرد لتعزيز 
ن��زع االأ�صلحة النووية واحلد م��ن انت�صارها بالعمل 
مع ال�صيا�صيني واملجتمع املدين وم�صاهمني اآخرين 
يتخذون املوقف نف�صه. هو مركز اأبحاث غري حزبي 
وم�ص��در م�صتق��ل للمعلوم��ات حي��ث ين���رص االأفكار 
ووجه��ات النظ��ر من اأج��ل تعزي��ز النقا���ش وو�صع 
فر�صيات للتحديات واإيجاد احللول اخلالقة. ُي�صاعد 
املجل���ش يف تطوي��ر ال�صيا�ص��ات االأمني��ة العاملي��ة 
ال�صيا�صي��ة  االأولوي��ات  وتقيي��م  ال�صيا�ص��ة  و�صن��ع 
وتعزي��ز الوعي العام وفهم تل��ك ال�صيا�صات وكيفية 

�صنع ال�صيا�صة يف اأوروبا والواليات املتحدة.
يه��دف املجل�ش اإىل حتديد االأولويات لدى كل الدول 

م��ن اأجل اتخاذ خطوات موثوق��ة وم�صتقرة من اأجل 
نزع االأ�صلحة النووي��ة واحلد من انت�صارها. وي�صعى 
اإىل اإيج��اد اأر�صي��ة م�صرتكة يف خ�ص��م االنق�صامات 
اجلغرافي��ة وال�صيا�صي��ة م��ن اأج��ل بن��اء الثق��ة يف 

املنافع االأمنية ملقاربة نزع االأ�صلحة. 
ل��دى املجل���ش 27 �صنة م��ن اخلربة يف بن��اء �صبكة 
�صاملة ومتنوعة يف كافة اأنح��اء اأوروبا والواليات 

املتحدة وال�رصق االأو�صط. 
امل�ساريع

لدى املجل�ش م�صاري��ع حاليًا ترتبط بالنقا�ش حول 
االأ�صلحة النووية الربيطانية و�صحة معاهدة احلد من 
انت�صار االأ�صلحة والنظ��ام املرتبط ومنطقة منزوعة 
اأ�صلح��ة الدم��ار ال�صام��ل يف ال���رصق االأو�ص��ط وعدم 
االنت�صار النووي يف الدول اخلليجية واإيران. كما اأن 
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 املجل�ش مرتبط باملجموع��ة الربملانية الربيطانية 
ب�ص��اأن االأمن العاملي وعدم انت�ص��ار االأ�صلحة. ون�رص 
املجل���ش التقري��ر النهائي للجن��ة ترايدنت يف متوز 
2014 وهي جلن��ة م�صتقلة عابرة لالأحزاب برئا�صة 
م�صرتكة بني لورد براون ومالكوم ريفكند ومنزي�ش 
كامبل، لفح�ش مدى تعقيد الق�صايا واخليارات التي 
تواجه احلكومة الربيطانية يف قرارها ب�صاأن ردعها 
الن��ووي و�صيا�صتها ملنع انت�ص��ار االأ�صلحة. واأو�صت 
اللجنة مبوا�صلة الربنامج النووي الربيطاين ب�رصط 
تنفيذ عدد م��ن االأعمال املطلوبة من اأجل التخفيف 
م��ن االآثار ال�صلبية. كم��ا اأن املجل�ش ب�صدد ال�رصوع 
يف برنام��ج جدي��د ا�صمه اجلي��ل الق��ادم ي�صعى اإىل 
و�ص��ع الق�صايا الت��ي حتيط باالأ�صلح��ة النووية يف 

�صياق عاملي اأو�صع.
ُيع��د املجل���ش املنظم��ة ال�صلمي��ة وغ��ري احلكومي��ة 
الوحي��دة بني اأم��ريكا وبريطانيا. وه��ي تعمل على 

كال جانب��ي االأطل�ص��ي لت�صجيع ال�صيا�ص��ات االأمنية 
امل�صتدام��ة عرب االأطل�ص��ي وتطوي��ر االإ�صرتاتيجيات 
التي ميكن حتقيقها. ويت�صارك املجل�ش مع منظمات 
غري حكومية اأخرى من اأجل تعزيز الفهم العام خلطر 

الرت�صانات النووية املتنامية.
التمويل

يذك��ر املجل���ش على موقع��ه االلك��رتوين اأن متويله 
ياأت��ي من جمموع��ة وا�صعة م��ن املوؤ�ص�صات وبع�ش 
االأفراد واملتربعني احلكوميني. ومن بني املنظمات 
الت��ي ُت�صاه��م يف متوي��ل املجل���ش: احت��اد ج��وزف 
هاول��ت  وفل��ورا  ولي��م  و�رصك��ة  اخل��ريي  ران��رتي 
قط��ر  و�صف��ارة  والكومنول��ث  االأجنب��ي  واملكت��ب 
وموؤ�ص�ص��ة لول��دن بوكهام اخلريي��ة واحتاد مالربي 
وموؤ�ص�صة برو�صبكت هيل وق�صم الدبلوما�صية العامة 

يف حلف �صمايل االأطل�صي.

  

معهد الأر�س
مرك��ز اأبحاث تابع جلامع��ة كولومبي��ا، تاأ�ص�ش يف 
الع��ام 1995 ومهمت��ه معاجل��ة الق�صاي��ا املعقدة 
الت��ي تواجه الكون و�صاكنيه، مع تركيز خا�ش على 
التنمي��ة امل�صتدامة واحتياجات الفق��راء يف العامل. 
ن�صاط��ات املعهد موجهة بفكرة اأن العلوم واالأدوات 
التكنولوجي��ة املوجودة ميكن ا�صتخدامها على نحو 
كبري م��ن اأجل حت�صني ظروف الفقراء يف العامل، مع 
احلف��اظ على االأنظم��ة الطبيعية الت��ي تدعم احلياة 

على وجه االأر�ش.
العل��وم  يف  الريادي��ة  امل�صاري��ع  املعه��د  يدع��م 
البيولوجي��ة والهند�صي��ة واالجتماعي��ة وال�صحي��ة، 
مع الت�صجيع على امل�صاريع متعددة االخت�صا�صات 
الت��ي ت�صمل غالبًا العلوم الطبيعية واالجتماعية يف 
م�صع��ى الإيجاد حل��ول للم�صاكل العاملي��ة الواقعية. 
ويف عمل��ه، يبق��ى معه��د االأر���ش متيقظ��ًا ب�ص��اأن 
التفاوت بني الدول الغنية والفقرية والتاأثري الهائل 
للم�ص��اكل العاملية كمر�ش االإي��دز والتغري املناخي 

والفقر املدقع على كل الدول.

الربامج وامل�ساريع
للمعه��د برامج عمل تتعلق بالزراعة واالأمن الغذائي 
واملياه واالأنهار واملناخ البيئة والطاقة امل�صتدامة 
وال�صحة العاملية والتنمية االقت�صادية وغريها من 
املراك��ز ذات العالق��ة باملناطق خ�صو�ص��ًا الفقرية 

منها.
مر�ص��د المونت-دهرت��ي االأر�ص��ي: اأُ�ص�ش يف العام 
1949 وه��و موؤ�ص�صة بحثي��ة عاملية متخ�ص�صة يف 
العلوم االأر�صية. يجري املر�صد اأبحاثًا ب�صاأن كل ما 
يتعلق بالكوكب �صواء كان فوق االأر�ش اأو حتتها، يف 
الرب اأو البحر، مع عناوين تت�صمن الزالزل والرباكني 

والتغري املناخ العاملي واملخاطر البيئية. 
مرك��ز الزراعة واالأمن الغذائي: تنطوي مهمة املركز 
عل��ى اال�صتفادة م��ن العل��وم والتكنولوجيا من اأجل 
تطوي��ر الزراعة على االأر�ش م��ع تاأكيد خا�ش على 
املناطق اال�صتوائية والبلدان النامية. هذه املقاربة 
حتدد القي��ود البيوفيزيائي��ة والقيود عل��ى االإنتاج 
وتركز على اأدوات الهند�صة الزراعية وكيفية تخطي 
تل��ك القي��ود، اإ�صاف��ة اإىل اآثارها على �ُصب��ل العي�ش 
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والبيئة.
مركز االأنه��ار وم�صبات االأنه��ار: ُيركز املركز على 
االأنهار وم�صباته��ا يف العامل. وهذا يت�صمن توزيع 
ونقل وتدفق امللوّثات والروا�صب واملغذيات واملواد 
الع�صوي��ة والكاربون وال�صباب. ويتاألف املركز من 
ثالث��ة جم��االت اأ�صا�صي��ة للبحث: احلف��اظ على نهر 
هاد�صون وميناء نيويورك واإيجاد حلول ال�صتخدام 
بالوح��دات  ال���رصر  اإحل��اق  دون  املائ��ي  النظ��ام 
االإيكولوجية االأ�صا�صية مل�صتجمع االأمطار واحلفاظ 
عل��ى الروة ال�صمكي��ة املتنوعة عند م�ص��ب االأنهار 

لال�صتخدام التجاري وال�صياحي.
مرك��ز بح��وث االأنظم��ة املناخي��ة: اأُ�ص���ش املركز يف 
الع��ام 1994 لتعزيز البحث متع��دد االخت�صا�صات 
يف االأر�ش واالأنظمة املناخي��ة. وي�صعى املركز اإىل 
فه��م اأو�ص��ع للح�صا�صي��ة املناخية وتقلب��ات املناخ 
وكل م��ا يوؤث��ر على املناخ، خ�صو�ص��ًا يف ما يتعلق 
بكيفي��ة تاأث��ري هذا االأم��ر على الب�رصي��ة واال�صتقرار 

البيئي.
مركز الهند�سة االأر�سية: اأُ�ص�ش يف العام 1996 وُيعد 
الوحدة الريادية االأ�صا�صية يف معهد االأر�ش. يهدف 
املركز اإىل اإيجاد حل��ول لتحقيق التنمية امُل�صتدامة 
ملوارد االأر�ش مبا يف ذلك املياه والطاقة واملعادن 
وامل��واد والبيئ��ة ب�صكل ع��ام. يت�صم��ن املركز اأكر 
م��ن 20 ع�ص��واً م��ن كلي��ة الهند�ص��ة يف كولومبي��ا 
ومتخ�ص�ص��ني م��ن مدار���ش عدي��دة م��ن كولومبيا 

اإ�صافة اإىل منظمات بيئية وجامعات اأخرى. 
مرك��ز لنف�ست للطاق��ة امُل�صتدامة:  ي�صعى املركز اإىل 
تطوي��ر التكنولوجيا واملوؤ�س�س��ات ال�رصورية من اأجل 
احل�ص��ول على ت��زود كاف بالطاق��ة امُل�صتدامة من 
الناحية البيئي��ة. ولتلك الغاية، يع��زز املركز اإجراء 
االأبح��اث يف العلوم وهند�صة الطاق��ة يف كولومبيا 

به��دف تطوير احلل��ول التقني��ة وال�صيا�صية من اأجل 
توفري متطلبات الطاق��ة العاملية دون اإحلاق االأذى 

باالأنظمة الطبيعية. 
مرك��ز ال�سح��ة العاملي��ة والتنمي��ة االقت�سادي��ة: هو 
جه��د م�ص��رتك بني كلي��ة مايلم��ان لل�صح��ة العامة 
ومعه��د االأر�ش من اأج��ل ال�صعي ملعاجل��ة الق�صايا 
املتعلق��ة بال�صح��ة العاملي��ة. يرك��ز املرك��ز عل��ى 
ق�صاي��ا عديدة مثل االإيدز ومر���ش ال�صل وامل�صاواة 
ب��ني اجلن�صني ومع��دل الوفيات االأمومي��ة وال�صحة 

التنا�صلية والتلوث البيئي. 
مرك��ز العومل��ة والتنمي��ة املُ�ستدام��ة: ُيعن��ى ب��اإدارة 
ن�صاطات العلوم االجتماعية. وتنطوي مهمة املركز 
على تطبيق مقاربات  العلم االجتماعي على م�صاكل 
التنمي��ة الدولية. ويعمل املركز على مبداأ اأن احللول 
يج��ب اأن تتخطى كثرياً من االلتزامات الأن امل�صاكل 
تفع��ل ذلك اأي�صًا، من بينها البيئ��ة وال�صحة العامة 

واال�صتعداد للكوارث والتخطيط االقت�صادي.
مرك��ز درا�س��ة العل��وم والدي��ن:  عب��ارة ع��ن منتدى 
الواقع��ة عن��د  الق�صاي��ا  تع��اوين ُم�صم��م لفح���ش 
ح��دود االأ�صالي��ب العلمي��ة والديني��ة لفه��م الع��امل. 
ويعمل املركز م��ن اأجل احل�صول على تعاون علماء 
االجتماع لفه��م الدين و�صعائره ُبغية �صوغ والتنبوؤ 
بال�صلوك الب�رصي، خ�صو�ص��ًا يف جماالت التخطيط 

االجتماعي والبحث وال�صيا�صية.
اإىل  املرك��ز  ي�صع��ى  واملجتم��ع:  الراأ�سمالي��ة  مرك��ز 
حتدي��د الو�صائ��ل الت��ي من خالله��ا ميك��ن الأي بلد 
حتقي��ق النجاح االقت�صادي ع��رب قدرته على �صوغ 
وتطوير االأفكار التجاري��ة ال�صحيحة. وي�صتند عمل 
املركز عل��ى نظرية الراأ�صمالية حي��ث اأن املقاولني 
واملمولني هم االأطراف االأ�صا�صية واكت�صاف االأفكار 

القابلة للتطبيق هو الن�صاط االأ�صا�صي. 

  

معهد الدفاع
فكرت��ان اأ�صا�صيتان وراء تاأ�صي���ش معهد التحليالت 
الدفاعي��ة، املع��روف اأي�صًا، مبعهد الدف��اع، انبثقتا 
م��ن احلرب العاملي��ة الثانية. كان��ت االأوىل احلاجة 
اإىل توحيد خدم��ات عديدة يف وزارة من�صقة واحدة. 

والثاني��ة كان��ت االإدراك بق��وة العالقة ب��ني العلوم 
واالأم��ن القوم��ي. الفك��رة االأوىل اأت��ت ثمارها حني 
وّق��ع الرئي�ش هاري ترومان قوان��ني االأمن القومي 
يف الع��ام 1947 و1949، موؤ�ص�ص��ًا وزارة الدف��اع. 
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 وملن��ح املكتب الوليد ل��وزارة الدفاع اخلربة التقنية 
وامل��وارد التحليلي��ة من اأج��ل توحيد الواق��ع، اأ�ص�ش 
وزي��ر الدف��اع االأول يف الوزارة جامي���ش فور�صتال 
جمموع��ة تقيي��م اأنظم��ة االأ�صلحة يف الع��ام 1948 
ُبغي��ة م�صاعدة مكت��ب وزارة الدفاع ومنظمة رئا�صة 
االأركان امل�صرتك��ة. م��ا ُطل��ب م��ن جمموع��ة تقييم 
االأنظم��ة االأ�صلح��ة كان اأك��رب م��ن حج��م موظفيها 
املوؤل��ف من حمللني ع�صكريني ومدنيني، ويف خالل 
ال�صن��وات االأوىل الإدارة دوي��ت اإيزنه��اور، خرج��ت 
اأ�صوات تنادي بالتغيري. فاندجمت جميع اخليارات 
تدريجيًا بخيار واح��د ويف العام 1955 طلب وزير 
الدف��اع ورئي�ش هيئ��ة االأركان امل�صرتكة امل�صاعدة 
م��ن جامي���ش اآر. كيلي��ان م��ن اأج��ل تاأ�صي���ش معهد 

اأبحاث مدين وغري ربحي. 
االآن، معه��د التحلي��الت الدفاعي��ة اأو معه��د الدفاع 
ح�ص��ب م��ا هو مع��روف، يدي��ر ثالثة مراك��ز اأبحاث 
وتطوير ممولة فدراليًا )مرك��ز االأنظمة والتحليالت 
ومرك��ز  التكنولوجي��ة  وال�صيا�ص��ة  العل��وم  ومعه��د 
االت�ص��االت واحلو�صبة( من اأج��ل م�صاعدة احلكومة 
القوم��ي،  االأم��ن  ق�صاي��ا  مواجه��ة  االأمريكي��ة يف 
وخ�صو�صًا تلك التي تتطل��ب خربات علمية وتقنية. 

ومقر املعهد يف فرجينيا.
مراكز املعهد:

 مرك��ز االأنظم��ة والتحلي��ات: ه��و املرك��ز االأك��رب 
لدى املعه��د ويقع يف مقر املعه��د فرجينيا. ُي�صاعد 
املركز مكتب وزير الدفاع وهيئة االأركان امل�صرتكة 
والقيادات الع�صكرية والوكاالت االأمنية يف معاجلة 
الق�صايا املهمة املتعلقة باالأمن القومي، مع تركيز 
خا�ش على تل��ك تتطلب خربات علمية وتقنية. لدى 

املركز اأق�صام عدة منها:
ق�س��م حتلي��ل التكلف��ة والبح��ث: ي�صاعد يف   -
يف  الفدرالي��ة  وال��وكاالت  الدف��اع  وزارة  توجي��ه 
الق��رارات وال�صيا�ص��ات وعمليات امل��وارد )الب�رصية 

واملالية( وجمعها.
ق�س��م التكنولوجي��ا واالأنظم��ة املعلوماتي��ة:   -
يركز على اأمن ال�صاي��رب والتحديات االأخرى لف�صاء 
ال�صاي��رب ذات االأهمية القومي��ة والعاملية. ويتطرق 
الباحثون فيه اإىل معاجل��ة جميع ال�صمات املتعلقة 
بال�صاي��رب كالعملي��ات والتكنولوجي��ا وال�صيا�ص��ة/

القانون.

ق�س��م التحلي��ات اال�ستخباري��ة: يق��دم اإىل   -
ووزارات  اال�صتخب��ارات  وجماع��ة  الدف��اع  وزارة 
املجل���ش االأخرى االأبحاث والتحليالت ذات العالقة 
مبروح��ة وا�صعة بالق�صاي��ا اال�صتخبارية. ومن بني 
االأمثل��ة، اإج��راء اأبح��اث ح��ول مكافح��ة االإره��اب 
املفاجئ��ة  والتكنولوجي��ا  اجلدي��دة  والتكنولوجي��ا 

وعمليات ال�صايرب.
ق�س��م القت��ال املتق��دم امل�س��رتك: يركز على   -
حاجات قائ��د الق��وة امل�صرتكة، وخ�صو�ص��ًا القائد 
امل�صتقبل��ي للق��وة امل�صرتك��ة. وُيقدم دعم��ًا حتليليًا 
للق��رارات املربجمة قبل احلرب. ويف مراجعة وزارة 
الدف��اع للق��درات، يق��دم الق�ص��م مراجع��ة حتليلي��ة 
م�صتقلة عن القدرات خالل احلرب وتلك التي حتافظ 

على دعم املفهوم امل�صرتك.   
ق�س��م التقيي��م العملي: ُيقدم دعم��ًا حتليليًا   -
تقني��ًا ملدي��ر وزارة الدف��اع يف �ص��وؤون االختب��ار 
العمل��ي والتحلي��ل وتنط��وي مهمت��ه عل��ى اإج��راء 
تقييم��ات م�صتقل��ة ح��ول اختب��ار اجلي���ش الأ�صلحة 

جديدة وتقييمها.
ق�سم االإ�سرتاتيجي��ا والقوات واملوارد: يقوم   -
بدرا�صات ُمدجم��ة و�صاملة ومتعددة االخت�صا�صات 
ب�ص��اأن ال�صيا�صة الدفاعية الوا�صع��ة والتخطيط بعيد 
االأم��د املتعل��ق باالإ�صرتاتيجي��ا القومي��ة وق�صاي��ا 

عملية التنظيم واالإدارة.
مق��ره  والتكنولوجي��ة:  وال�سيا�س��ة  العل��وم  معه��د 
وا�صنط��ن، وُيعن��ى بتق��دمي التحلي��ل اله��ادف ع��ن 
ق�صاي��ا العل��وم وال�صيا�صة التكنولوجي��ة اإىل مكتب 
العل��وم وال�صيا�ص��ة التكنولوجي��ة يف البيت االأبي�ش 
واملكاتب االأخرى واملجال�ش �صمن الفرع التنفيذي 
يف احلكوم��ة االأمريكية وال��وكاالت الفدرالية. ومنذ 
اأن با���رص عمل��ه يف الع��ام 2003، ق��دم املركز اإىل 
مكت��ب العل��وم وال�صيا�صة التكنولوجي��ة الدعم حول 
موا�صي��ع تتعل��ق بطي��ف االنعكا�ص��ات االأخالقي��ة 

والقانونية واالجتماعية.
مركز االت�ساالت واحلو�سبة: اأُ�ص�ش يف العام 1959، 
كمركز اأبحاث م�صتقل وغري ربحي وُمكر�ش مل�صاعدة 
وكالة االأمن القومي يف حل م�صاكل الت�صفري امُلعقد. 
يرك��ز املركز على الق�صايا االأمنية على ال�صبكة، مع 
اهتم��ام خا���ش باإن�صاء وحتلي��ل اأ�صالي��ب الت�صفري 
املعق��د والتكنولوجي��ا املحو�صب��ة عالي��ة ال�رصع��ة 
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وتطوير احلل��ول احل�صابية وتطبيقها وتكنولوجيات 
ال�صبك��ة الداعم��ة الأم��ن االت�ص��االت وتكنولوجيات 
معاجل��ة املعلومات الداعمة الأم��ن ال�صايرب وغريها 

من الق�صايا.
م��ن  الدف��اع ح��واىل 1500 موظ��ف  ل��دى معه��د 

باحثني وخرباء وعلم��اء. كثريون منهم التحقوا يف 
اأكادمييات اخلدم��ة الع�صكرية اأو خدموا يف اجلي�ش. 
ما ُيقارب ال�56% منهم يحمل �صهادة دكتورا و%36 
منه��م يحمل �صه��ادة ماج�صت��ري و8% منه��م يحمل 

�صهادة ل�صان�ش. 

  

املعهد احل�سري
مركز فك��ر، تاأ�ص���ش يف الع��ام 1968 يف العا�صمة 
احل�رصي��ة  امل�ص��اكل  لدرا�ص��ة  �ص��ي  دي  وا�صنط��ن 
لل�ص��كان. يقوم املعه��د باإجراء درا�ص��ات اقت�صادية 
واأخ��رى متعلق��ة بال�صيا�ص��ة االجتماعي��ة ويجم��ع 
البيانات ويقيم الربامج االجتماعية وُيثقف العامة 
ب�ص��اأن الق�صاي��ا املحلي��ة االأ�صا�صية ويق��دم الن�صح 
وامل�صاع��دة التقني��ة حلكومات البل��دان النامية يف 

اخلارج.
تاأ�ص�ش املعهد على يد ليندون بي. جون�صون فاختار 
اقت�صادي��ني وق��ادة مدنيني الإن�ص��اء منظمة بحثية 
غري حزبية وم�صتقلة. ومن بني تلك االأ�صماء الالمعة 
كان كرمت غوردن ومكج��ورج باندي واإروين ميلر 
واآرجاي ميلر وريت�صارد نو�صتادت و�صاير�ش فان�ش 
وروبرت مكنامارا. ووليم غروهام، امل�صاعد ال�صابق 
لوزي��ر ال�صح��ة والتعلي��م والرفاهية، اخت��ري كاأول 
رئي���ش للمعهد واعتلى املن�صب بني العامني 1968 

و2000.
يق��وم املعه��د احل���رصي باإج��راء درا�ص��ات تتعل��ق 
بالتقاع��د وال�صيخوخة و�رصائ��ب الدخل والعائالت 
العاملة واأطفالها واالأطفال املهاجرين يف املدار�ش 
االأمريكي��ة وفعالي��ة تكلف��ة من��ع وق��وع اجلرمي��ة 
والتحديات ال�صخ�صية والوطنية للبطالة. كما ُي�صدر 
املعه��د درا�ص��ات ذات عالق��ة بالعائل��ة والق�صاي��ا 
االقت�صادي��ة واالجتماعية التي تواجه ال�صجناء بعد 
اإط��الق �رصاحهم. يف اخلارج، ل��دى املعهد م�صاريع 
يف 20 بل��داً، من اأج��ل تقدمي امل�صاع��دة التقنية يف 
ال��ال مركزي��ة واحلك��م املحل��ي وتق��دمي اخلدم��ات 

وغريها من الق�صايا.
املبادرات احلالية

يف اأي م��ن االأوق��ات، يك��ون للمعه��د 200 م�رصوع 

اجلدي��د  العم��ل  ال���رصوع. ويت�صم��ن  قي��د  اأك��ر  اأو 
درا�ص��ات ع��ن املتقاعدي��ن وكبار ال�ص��ن يف اأمريكا 
الذين يدفعون ال�رصائ��ب والتطبيق الر�صمي لقانون 
العامل��ة  والعائ��الت  التكلف��ة  مي�ص��ورة  الرعاي��ة 
املدار���ش  يف  املهاجري��ن  واالأطف��ال  واأطفاله��ا 
االأمريكية وفعالية التكلفة ملنع اجلرمية والتحديات 
ال�صخ�صية والوطنية للبطالة طويلة االأمد. كما يقوم 
املعهد باأبحاث عن العائل��ة والق�صايا االقت�صادية 
الت��ي يواجهها ال�صجن��اء الذين ُيطل��ق �رصاحهم. يف 
اخلارج، ل��دى املعهد احل�رصي م�صاريع يف 20 بلداً 
لتق��دمي امل�صاع��دة التقنية يف ال��ال مركزية واحلكم 
املحل��ي واإي�ص��ال اخلدم��ات. ومراك��ز �صيا�صية عدة 

للمعهد احل�رصي ُتعترب معاهد رائدة يف جماالتها.
امل�ساريع واملراكز

يبلغ عدد موظف��ي املعهد ما ُيقارب ال�350 موظف 
يف مراكز بحثي��ة وم�صاريع عدي��دة: مركز االإ�صكان 
يف العا�صم��ة و�صيا�ص��ة املجتم��ع ومرك��ز ال�صيا�صة 
ال�صحي��ة ومركز ال�صيا�ص��ة التعليمية ومركز �صيا�صة 
الدخ��ل واملنافع ومرك��ز التنمي��ة والدولية واحلكم 
ومرك��ز �صيا�ص��ة الع��دل ومرك��ز ال�ص��كان وم�رصوع 
العائالت العامل��ة منخف�صة الدخل وم�رصوع العمل 
وم�رصوع اخلدمات الب�رصية. يف العام 2010، اأجرى 

املعهد اأبحاث ترتبط ب�50 دولة وحواىل 20 بلداً.
معظ��م باحثي املعهد احل�رصي ه��م اقت�صاديون اأو 
علماء اجتم��اع اأو متخ�ص�صون يف ال�صيا�صة العامة 
واالإدارة. اإ�صاف��ة اإىل اآخري��ن م��ن علم��اء احل�ص��اب 
واملهند�ص��ني  املدني��ني  واملخطط��ني  واالإح�ص��اء 

وخرباء املعلوماتية. 
املوقف ال�سيا�سي

اأ�ص��ارت �صحيف��ة لو���ش اأجنلو���ش تامي��ز اأن املعهد 
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 احل�رصي لي��ربايل. ووفقًا لدرا�صة يف تقرير االأخبار 
احلمل��ة  هب��ات  جمي��ع  ف��اإن  والع��امل،  االأمريكي��ة 
ال�صيا�صي��ة ملوظف��ي املعهد احل�رصي ب��ني العامني 
2003 و2010 ذهبت اإىل ال�صيا�صيني الدميقراطيني.

التمويل
ب�ص��كل تدريجي، اأبحاث املعه��د احل�رصي والقاعدة 
التمويلي��ة تو�صع��ا. والي��وم، تق��دم عق��ود احلكومة 

الفدرالية حواىل 55% من االأموال الت�صغيلية للمعهد 
وتق��دم املوؤ�ص�صات 34% والن�صب��ة الباقية تاأتي من 
احلكوم��ات الر�صمي��ة واملحلي��ة واأف��راد. وم��ن بني 
اأكر م��ن 100 ممول خا�ش للمعه��د نذكر: موؤ�ص�صة 
اآين كا�ص��ي وموؤ�ص�ص��ة ف��ورد وموؤ�ص�ص��ة روبرت وود 
جون�ص��ون وموؤ�ص�صة عائلة هرني كاي���رص وموؤ�ص�صة 

ت�صارلز �صتيورت موت وموؤ�ص�صة روكفلر. 

  

املعهد الدويل لالأبحاث الإ�سرتاتيجية
ه��و معهد درا�صات بريط��اين اأُ�ص�ش يف العام 1958 
وُيع��د نف�صه �صلطة عاملية رائدة حول االأمن العاملي 
الع�صكري��ة.  وال�رصاع��ات  ال�صيا�صي��ة  واملخاط��ر 
ُيرك��ز املعهد على ق�صاي��ا الردع الن��ووي والتحكم 
باالأ�صلح��ة. اإ�صافة اإىل مقره يف لن��دن، لدى املعهد 

مكاتب اأي�صًا يف وا�صنطن و�صنغافورة واملنامة. 
املعه��د عب��ارة ع��ن منظم��ة غ��ري حزبي��ة وم�صتلقة 
عن احلكوم��ة والهيئ��ات االأخرى. وتنط��وي مهمته 
عل��ى تعزيز اعتم��اد �صيا�ص��ات ذات �صل��ة بال�صالم 
واالأم��ن العامليني واحلفاظ عل��ى العالقات الدولية 

املتح�رصة.
ُيق��دم املعهد، من خالل وجهات النظر الدولية واآراء 
اأع�صائ��ه وال��راأي الع��ام االأو�ص��ع وع��رب املن�صورات 
والن�صاطات االأخ��رى، املعلومات الهادفة املحتملة 
ب�صاأن التط��ورات الع�صكرية وال�صيا�صية ذات العالقة 
باحتم��االت وم�ص��ار وانعكا�ص��ات ال�رصاعات التي 
لها بعد ع�صكري هام. كما اأنه ُيقدم التحليل املمكن 
االأف�ص��ل لل�صيا�ص��ات الت��ي يج��ب اتباعه��ا من قبل 
احلكوم��ات واالأطراف االأخرى من اأجل احلفاظ على 

ال�صالم واالأمن الدوليني.
وزراء  جتم��ع  عدي��دة  بن�صاط��ات  املعه��د  يق��وم 
احلكوم��ات وامل�صوؤول��ني وخادم��ي املجتمع املدين 
واملحللني امل�صتقل��ني ورجال االأعمال وال�صحفيني 
يف جل�ص��ات عام��ة وخا�ص��ة م��ن اأجل تطوي��ر فهم 
والتكنولوجي��ة  والع�صكري��ة  ال�صيا�صي��ة  الق�صاي��ا 
والتجاري��ة واالقت�صادي��ة والبيئي��ة واالجتماعي��ة 

والدينية.
للمعه��د ن�صاط��ات مركزي��ة وتنق�ص��م براجم��ه وفقًا 

للمناط��ق يف العامل وُيق��دم باحثوه حتليالت نزيهة 
ودقيقة وهم منحدرون م��ن جميع اأ�صقاع االأر�ش. 
ويعت��رب املعه��د نف�صه م�ص��دراً اأ�صا�صي��ًا للمعلومات 
الدقيق��ة والهادف��ة ح��ول الق�صاي��ا االإ�صرتاتيجي��ة 
الدولية م��ن اأجل نف��ع ال�صيا�صي��ني والدبلوما�صيني 
االأعم��ال  ورج��ال  اخلارجي��ة  ال�ص��وؤون  وحملل��ي 
الدولي��ني وخ��رباء االقت�ص��اد واخل��رباء الع�صكريني 

وال�صحافيني واالأكادمييني والراأي العام املهتم. 
الربامج

برنام��ج التحلي��ل االأمن��ي والع�سكري: ُيحل��ل ال�صوؤون 
الع�صكري��ة واالأمنية العاملي��ة، وُيركز على جماالت 
تت�صم��ن ال�صيا�صات والق��درات الع�صكري��ة واالأمنية 
القومي��ة؛ اإ�ص��الح وحتديث الق��وات امل�صلحة؛ تاأثري 
التكنولوجيات احلديثة؛ االإنفاق واالإقتناء الع�صكري؛ 
اآث��ار التق�ص��ف واالإنف��اق املت�صاعد عل��ى ال�صيا�صة 
االأمني��ة واقتن��اء االأجه��زة؛ والقاع��دة الع�صكري��ة-

ال�صناعي��ة. الن���رصة الرائدة للمعه��د الدويل هي تلك 
الت��ي ي�صدرها برنامج التحلي��ل االأمني والع�صكري 
بعن��وان "الت��وازن الع�صك��ري" والتي من��ذ اأن بداأت 
ُتن���رص يف الع��ام 1959، ُتع��د عالم��ة اإر�صادي��ة يف 

تقييم القدرات الع�صكرية الوطنية.
الربنامج ن�صط يف تطوير واحلفاظ على عالقات مع 
وزراء الدف��اع الدوليني والقوات الع�صكرية واالأمنية 
وال�صناع��ات الع�صكري��ة. ويقوم الربنام��ج باأبحاث 
تتعل��ق ب�: االأنظمة اجلوية غ��ري املاأهولة و�صواريخ 
كروز والتطورات يف التكنولوجيا امل�صادة للعبوات 
النا�صفة واإعادة تنظيم اجلي�ش الربيطاين واالإ�صالح 
الع�صك��ري الربيط��اين والق��وات امل�صلح��ة االأفريقية 
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واملوؤ�ص�صات االأمنية القارية يف اأفريقيا والتطورات 
البحري��ة ال�صينية و�رصقي اآ�صي��ا وال�صيا�صة والقدرة 

الع�صكرية يف ال�صمال االأعلى وغريها من الق�صايا.
برنام��ج االقت�صادي��ات اجلغرافي��ة واالإ�صرتاتيجيا: 
ُي��دار م��ن قب��ل مكت��ب ال���رصق االأو�ص��ط للمعهد يف 
املنام��ة، ويهدف اإىل حتليل التوجهات االقت�صادية 
احلك��م  اأعم��ال  ج��دول  عل��ى  وتاأثريه��ا  العاملي��ة 
وي�صم��ح  لل�صلط��ة.  العامل��ي  والتوزي��ع  العامل��ي 
النط��اق الوا�ص��ع والعامل��ي للمعهد بفح���ش �صامل 
للتغريات االقت�صادية البنيوية التي حتدد العالقات 
االإ�صرتاتيجي��ة الدولي��ة يف الوق��ت الراه��ن. ُيغط��ي 
الربنام��ج ق�صاي��ا ذات عالقة باالقت�ص��اد العاملي 
وانعكا�صاته��ا عل��ى االأمن والدبلوما�صي��ة الدوليني. 
كم��ا يفح���ش الربنامج العالق��ات الديناميكية بني 
مراك��ز النم��و اجلدي��دة والتغ��ريات يف اال�صته��الك 
اجلدي��دة  واالأ�ص��كال  االبت��كار  واأمن��اط  واالإنت��اج 
للراأ�صمالي��ة واإدارة الر�صمي��ة لالقت�ص��اد وم�ص��اكل 
الدي��ن والتمويل ون��درة املوارد والتناف���ش ب�صاأنها 
وال��ردود املتباين��ة عل��ى التحدي��ات االقت�صادي��ة 

و�صعود االأقلمة كرد على االأزمات الدولية.
برنام��ج احلد من انت�سار االأ�سلحة ونزعها: اإن التهديد 
الذي ي�صكل��ه انت�ص��ار االأ�صلحة الننوي��ة والكيماوية 
والبيولوجي��ة وال�صواري��خ البال�صتي��ة ميث��ل واحداً 
الق��رن  يف  االأ�صا�صي��ة  االأمني��ة  التحدي��ات  م��ن 
الواح��د والع�رصي��ن. وملواجهة هذا التح��دي، ي�صعى 
الربنامج اإىل: تقدمي التقدي��رات املتوازنة والهادفة 
ح��ول تهدي��دات انت�ص��ار االأ�صلح��ة وتعزي��ز تطوي��ر 
اإ�صرتاتيجي��ة ل�صامل للحد من انت�صار االأ�صلحة ودعم 
اجله��ود الدولي��ة الرامي��ة اإىل تعزيز نظ��ام احلد من 
االنت�صار والتعامل م��ع تهديدات االنت�صار االإقليمية 
االأك��ر خط��ورة والك�ص��ف ح��ول كيفي��ة اأن الطاق��ة 
النووية ميكن ا�صتغالله��ا ب�صكل اآمن من اأجل تنمية 

اقت�صادية ُم�صتدامة.
برنام��ج االأمن والتنمي��ة: يه��دف اإىل درا�صة كيفية 
تاأث��ري االأ�ص��كال املعق��دة واملت�صاعدة لع��دم االأمن 
عل��ى البلدان النامية واحل��د من قدرتها على حتقيق 
اأه��داف التنمي��ة. وُيقيم فاعلي��ة ال��ردود الع�صكرية 

وغ��ري الع�صكرية عل��ى التهديدات الهجين��ة. وُي�صدر 
ع��دم  تاأث��ري  م��ن  للتخفي��ف  �صيا�صي��ة  تو�صي��ات 
االأم��ن وتطوي��ر املرون��ة والتخفيف م��ن التحديات 

امل�صتقبلية التي تواجه البلدان النامية.
واخلط��ورة  لاأوط��ان  العاب��رة  التهدي��دات  برنام��ج 
ال�سيا�سي��ة: يهت��م مبج��االت ع��دة من بينه��ا، االأمن 
ال�صاي��ربي واحل��رب ال�صايربي��ة واجلرمي��ة املنظمة 
واال�صتخب��ارات  االإره��اب  ومكافح��ة  واالإره��اب 

واالأمن.
املن�سورات واملوؤمترات

اإ�صافة اإىل ن�رصة التوازن الع�صكري التي ُتعد م�صدراً 
مرجع��ًا حا�صمًا ب�صاأن الق��وات الع�صكرية يف العامل، 

تت�صمن من�صورات املعهد ما يلي:
�صنوي��ة  مراجع��ة  االإ�صرتاتيج��ي:  امل�ص��ح   -

لل�صوؤون الدولية
كت��ب اأدلفي ح��ول الق�صاي��ا االإ�صرتاتيجية   -

العامة
جملة العالق��ات الدولية حت��ت ا�صم البقاء:   -

ال�صيا�صات واالإ�صرتاتيجيا العاملية
ملف��ات اإ�صرتاتيجي��ة معمقة، ح��ول برامج   -
الع�صكري��ة واجلماع��ات  نووي��ة معين��ة والق��درات 

املتمردة اإلخ.
تعليق��ات اإ�صرتاتيجي��ة، اأبح��اث مقت�صب��ة   -

ب�صاأن املوا�صيع ال�صيا�صية اأو االإ�صرتاتيجية 
بيانات ال�رصاعات امل�صلحة  -

والدف��اع  اخلارجي��ة  ووزراء  ال��دول  روؤ�ص��اء 
امل�صت��وى  رفيع��و  وم�صوؤول��ون  ودبلوما�صي��ون 
يح���رصون القمم االأمنية للمعهد كي يحظوا بفر�صة 
املناق�ص��ة ال�صيا�صي��ة �ص��واء عل��ى نح��و خا���ش اأو 
ب�صكل ع��ام، وامل�صاعدة يف فهم دويل اأو�صع وجتنب 
ال�رصاع��ات. ومن��ذ انطالقت��ه يف الع��ام 2002 يف 
�صنغاف��ورة، ك�ص��ب ح��وار �صنغهاي ال�صه��رة. كما اأن 
ح��وار املنام��ة ي�صب��ح موؤث��راً على النح��و ذاته يف 
ال�رصق االأو�صط. واإىل جان��ب اخلطابات واملوؤمترات 
وور���ش العم��ل واللق��اء والقم��م، ف��اإن الن��دوات يف 
برنام��ج االقت�صادي��ات اجلغرافي��ة واالإ�صرتاتيجيا 
حتل��ل تاأثري التوجه��ات االقت�صادي��ة واملالية على 

العالقات االإ�صرتاتيجية.
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ال�سفافية الدولية
ه��ي منظمة دولية غري حكومية معنية بالف�صاد مبا 
يف ذل��ك الف�ص��اد ال�صيا�صي. وت�صتهر عاملي��ًا بتقرير 
ت�ص��دره �صنويًا ُيع��رف با�صم موؤ�رص الف�ص��اد. اأُ�ص�صت 

املنظمة يف العام 1993 يف برلني، اأملانيا.
ُتع��د املنظم��ة منظم��ة جمتمع م��دين عاملي��ة تقود 
احل��رب �ص��د الف�ص��اد وترتاأ���ش جتمعًا عاملي��ًا قويًا 
للعم��ل على اإنهاء االأثر املدم��ر للف�صاد على الرجال 
والن�ص��اء واالأطف��ال يف كافة اأنحاء الع��امل. ال تقوم 
املنظم��ة باإج��راء التحقيق��ات عل��ى ق�صاي��ا ف�صاد 
معين��ة اأو الأفراد، بل تطور و�صائ��ل مكافحة الف�صاد 
وتعم��ل مع منظم��ات املجتم��ع امل��دين وال�رصكات 
واحلكوم��ات لتنفي��ذ تل��ك الو�صائ��ل. ينط��وي هدف 
املنظم��ة عل��ى اأن تك��ون حماي��دة وتق��وم بت�صكيل 

ائتالف ملحاربة الف�صاد.
تتاأل��ف ال�صفافي��ة الدولية م��ن اأف��رع، اأي منظمات 
م�صتقل��ة اأُ�ص�صت حمليًا، تت�ص��دى للف�صاد يف البلدان 
اخلا�صة به��ا. ومن الر�صاوى الب�صيط��ة اإىل عمليات 
النه��ب وا�صع��ة النط��اق، يختل��ف م�صت��وى الف�ص��اد 
ب��ني بل��د واآخ��ر. جمي��ع االأف��رع يعمل فيه��ا خرباء 
حمليون من اأجل حتدي��د االأولويات ووجهات النظر 
املنا�صبة ملكافحة الف�ص��اد يف بلدانهم. وهذا العمل 
ي��رتاوح بني زي��ارة املجتمعات الريفي��ة اإىل تقدمي 
الدع��م القان��وين املجاين من اأج��ل ن�صح احلكومات 
ب�ص��اأن �صيا�صة االإ�ص��الح. يف العام 2013، اأ�صدرت 
ال�ص��وؤون  يف  الف�ص��اد  موؤ���رص  الدولي��ة  ال�صفافي��ة 
الع�صكري��ة حيث قي�ش الف�ص��اد يف القطاع الع�صكري 
يف 82 بل��داً. وعربت بع�ش احلكومات عن انتقادها 
�ص��د املنهجية يف التقري��ر، لكن ال�صفافي��ة الدولية 
دافعت ع��ن التقرير و�صددت على اأهمة ال�صفافية يف 
القطاع الع�صكري. وتق�ص��ي خطة ال�صفافية باإ�صدار 

املوؤ�رص كل عامني.
من��ذ الع��ام 1995، ت�صدر ال�صفافي��ة الدولية موؤ�رص 
الف�صاد ال�صنوي، وتن�رص اأي�صًا تقرير الف�صاد العاملي 
وه��و بارومي��رت الف�ص��اد العامل��ي ودلي��ل دافع��ي 
ال�رصائ��ب. والنج��اح االأك��رب للمنظم��ة ه��و و�ص��ع 

الف�صاد على قائمة اأجن��دة العامل. وموؤ�ص�صات دولية 
مث��ل البنك الدويل و�صندوق النق��د الدويل تنظر اإىل 
الف�ص��اد كعقبة رئي�صية للتنمية، يف حني اأنه ما قبل 
العام 1990 هذا املو�ص��وع مل يكن يوؤخذ به ب�صكل 
كاف. كم��ا لعب��ت املنظم��ة دوراً اأ�صا�صي��ًا يف تقدمي 
ميث��اق االأمم املتحدة �صد الف�ص��اد واتفاقية منظمة 

التعاون والتنمية االقت�صادية �صد الر�صوة. 
موؤ�رص الف�صاد

ُي�صن��ف موؤ�رص الف�صاد البل��دان واملناطق باال�صتناد 
عل��ى م��دى الف�ص��اد احلا�ص��ل يف قطاعه��ا الع��ام. 
ويعتمد املوؤ�رص عل��ى درا�صات عديدة وميتاز بدقته. 
وم��ن اأج��ل ذك��ر الدلي��ل تق��وم ال�صفافي��ة الدولي��ة 
مب�صوح��ات ت�ص��األ رج��ال االأعم��ال واملحللني، من 
داخ��ل وخ��ارج البلدان الت��ي تقوم مب�صحه��ا، ب�صاأن 
اآرائه��م ومالحظاتهم حول مدى ف�صاد البلد. وجُتمع 
البيانات ب�صاأن الف�صاد من قبل موؤ�ص�صات مرموقة. 

ُينتق��د موؤ���رص الف�صاد ل�صبب��ني: االأول ه��و اخلطورة 
م��ن التنبوؤ بالتحقيق الذاتي، حيث اأن بع�ش البلدان 
رمب��ا تتاأثر عن طريق ا�صتق��راء ما�صي الف�صاد وهذا 
ال يعك���ش التغيري. والث��اين اأن ا�صتخدام قيم املوؤ�رص 
يف االإح�ص��اءات املتتالي��ة زمنيًا اأم��ر �صعب ب�صبب 

طريقة ح�صاب قيم هذا املوؤ�رص.
يف اأي��ار 2008، اأث��ارت ال�صفافي��ة الدولي��ة اجل��دل 
ج��راء ما جاء يف تقريره��ا املعنون ب�صفافية زيادة 
الدخ��ل ع��ن اأن ال�رصكة الفنزويلي��ة اململوكة للدولة 
ف�صل��ت يف الك�صف عن معلومات اأ�صا�صية مثل مقدار 
زي��ادة دخل ال�رصك��ة وكم من ال�رصائ��ب دفعت ومل 
تقم باإع��الن معلومات ح�صابي��ة �صحيحة. ونتيجة 
لذل��ك، اأعط��ى التقرير ال�رصك��ة الفنزويلي��ة الرتتيب 
االأدن��ى يف التقيي��م ال�رصيب��ي �صمن ���رصكات نفط 
م��ن 42 بلداً. يف احلقيق��ة، كان التقرير خاطئًا وكل 
معلوم��ات ال�رصكة الفنزويلية كان��ت متوفرة ب�صكل 
علن��ي. االأم��ر الذي دع��ى اته��ام ال�صفافي��ة الدولية 

بالتحامل على �صد احلكومة الفنزويلية.
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املجل�س الأوروبي للعالقات اخلارجية
االأوروبي��ني،  لعم��وم  االأول  االأبح��اث  مرك��ز  ه��و 
اأبح��اث  اإج��راء  الع��ام 2007 وهدف��ه  تاأ�ص���ش يف 
واإقام��ة الن��دوات النقا�صي��ة يف كاف��ة اأوروبا حول 
ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة لل��دول االأوروبي��ة. ه��و مركز 
اأبح��اث م�صتقل ولي�ش له ارتباط��ات باأي موؤ�ص�صات 
اأخ��رى يف االحت��اد االأوروب��ي ومق��ره بريطاني��ا. 
كما ل��ه مكات��ب يف عوا�ص��م اأوروبية ع��دة كربلني 
ومدريد وباري���ش وروما ووار�ص��و و�صوفيا. وي�صم 
جمل�ص��ه 160 اأوروبيًا م�صهوراً وب��ارزاً من 27 بلداً. 
ه��وؤالء االأع�صاء هم روؤ�صاء �صابق��ون لدول اأوروبية 
ووزراء  وحالي��ون  �صابق��ون  حكوم��ات  وروؤ�ص��اء 
خارجي��ة واأع�ص��اء �صابقون يف االحت��اد االأوروبي 
واأمن��اء ع��ام �صابق��ون يف حل��ف �صم��ايل االأطل�صي 
واملدي��ر العام ملنظمة التجارة العاملية وم�صوؤولون 
رفيعو امل�صتوى يف االأمم املتحدة وروؤ�صاء �صابقون 
وحالي��ون ملنظم��ات املجتمع امل��دين وغريهم من 

اخلرباء ومديري امل�صارف وال�صحافيني.  
ين���رص املرك��ز بانتظ��ام مق��االت ومن�ص��ورات ذات 
عالق��ة بالق�صاي��ا االأوروبية والدولي��ة. كما ي�صدر 
املركز من�صورات دورية ث��الث هي امتياز ال�صيا�صة 
ال�ص��ني  وحتلي��ل  ال�صن��وي  االأوروبي��ة  اخلارجي��ة 
)رباعي��ة( واملراجع��ة ال�صنوية بخ�صو���ش االإحتاد 
املتح��دة.  االأمم  يف  االإن�ص��ان  وحق��وق  االأوروب��ي 
وللمرك��ز ثالثة برامج هي برنامج ال�صني وبرنامج 
اأوروب��ا االأو�ص��ع وبرنام��ج ال�رصق االأو�ص��ط و�صمال 

اأفريقيا.
برنام��ج ال�س��ني: يك�ص��ف كي��ف اأن��ه ميك��ن لالحتاد 
اأكث��ري  اإ�صرتاتيجي��ات  اإىل  ي�صع��ى  اأن  االأوروب��ي 
فاعلي��ة مع ال�ص��ني ب�ص��اأن الق�صاي��ا العاملية مثل 
الطاقة والتغ��ري املناخي والتنمية وحقوق االإن�صان 
واالنت�صار النووي واحلكم العاملي. وين�رص الربنامج 
"حتلي��ل ال�ص��ني" وه��ي عب��ارة عن م�ص��ح حتليلي 
رباع��ي لالأخب��ار ال�صيا�صة اخلارجي��ة والنقا�ش مع 

ال�صني.
برنام��ج اأوروب��ا االأو�س��ع: يفح���ش عالق��ات االحتاد 
االأوروب��ي بجريان��ه ال�رصقي��ني م��ن بينه��م رو�صيا 
وتركي��ا. كم��ا يفح���ش م��ا ميك��ن فعل��ه ال�صتغالل 

اإمكاني��ة الع�صوية يف االإحت��اد االأوروبي والتعاون 
االقت�ص��ادي والع�صكري وال�صيا�صي م��ن اأجل تعزيز 
الدميقراطي��ة وحقوق االإن�ص��ان وحكم القانون وحل 
النزاع��ات املجم��دة وتخفيف تهدي��د االعتماد على 

الطاقة.
اأُ�ص���ش  اأفريقي��ا:  و�سم��ال  االأو�س��ط  ال�س��رق  برنام��ج 
يف الع��ام 2011 ك��رد عل��ى التط��ورات االإقليمي��ة 
الدراماتيكي��ة والتي اأ�صبحت ُتعرف على نحو �صائع 
با�ص��م "الربيع العرب��ي". وارتك��ز تاأ�صي�ش الربنامج 
عل��ى فهم املنطقة على �صوء تل��ك التغريات الهائلة 
وحاجة اأوروبا اإىل اإعادة التفكري ب�صكل اإ�صرتاتيجي 
بعالقاتها مع جريانه��ا يف ال�رصق االأو�صط من اأجل 
اأن تكون يف "اجلان��ب ال�صحيح للتاريخ". وتنطوي 
مهم��ة الربنام��ج عل��ى و�ص��ع جمموع��ة جديدة من 
ال�صيا�صات التي تدعم الزخم الدميقراطي يف املنطقة 
وو�ص��ع حل��ول �صلمية لل�رصاع��ات وتوجي��ه الدول 
االأع�ص��اء يف االإحت��اد االأوروب��ي يف م�صعاه��ا نحو 
فر�ش جديدة م��ع ت�صجيعها لتلعب دوراً دبلوما�صيًا 
اأك��ر فاعلية حل��ل امل�ص��اكل. ولتل��ك الغاي��ة، ُيقدم 
الربنام��ج التو�صي��ات التحليلي��ة وال�صيا�صي��ة على 
�ص��كل من�ص��ورات ومقاط��ع فيديو ون���رصات، اإ�صافة 
اإىل عق��د املوؤمترات والن��دوات يف اأوروبا واملنطقة. 
وت�صمن املن�صورات موا�صيع من بينها كيفية قدرة 
االإحت��اد االأوروب��ي عل��ى لعب دور ري��ادي يف دعم 
التعددي��ة بع��د الث��ورات يف �صمال اأفريقي��ا وحتديد 
املواق��ف االإقليمي��ة واالإ�صرتاتيجي��ات الدبلوما�صية 
ب�ص��اأن ال���رصاع يف �صوريا وكيفي��ة م�صاعدة لبنان 
لتجنب الوق��وع يف الفو�صى و�رصورة االإ�صالح يف 
االأردن. ويف �صي��ف الع��ام 2012، كر�ش الربنامج 
م�رصوع��ًا للرتكي��ز ب�ص��كل اأح��ادي عل��ى ال���رصاع 
االإ�رصائيلي- الفل�صطيني، من اأجل االنتباه ملخاطر 
املاأزق احلايل وفهم اأف�صل جلذور ال�رصاع، وبهدف 

ك�صف و�صائل لو�صع اأ�ص�ش اأقوى حلل ال�رصاع.
التمويل

نظ��راً لكون��ه منظم��ة خا�ص��ة غ��ري ربحي��ة، يعتمد 
املجل���ش االأوروب��ي عل��ى التربع��ات. بداي��ة، اأ�ص�ش 
املجل���ش بدع��م م��ن موؤ�ص�ص��ات املجتم��ع املنفت��ح 
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 وموؤ�ص�ص��ة كوميونيتا���ش وموؤ�ص�ص��ة فراي��د. ويتلقى 
املوؤ�ص�ص��ات  م��ن  والهب��ات  التربع��ات  املجل���ش 

وال�رصكات واحلكومات واالأفراد.

  

جمل�س كارنيغي لالأخالقيات يف ال�س�ؤون الدولية
موؤ�ص�ص��ة م�صتقل��ة وغ��ري حزبي��ة تاأ�ص�ص��ت يف العام 
1914 يف مدينة نيويورك من اأجل خدمة املحرتفني 
واالأ�صاتذة والطالب ذوي العالقة بال�صوؤون الدولية. 
يهدف املجل�ش اإىل يكون ال�صوت االأ�صا�صي لالأخالق 
يف ال�صوؤون الدولية. يركز املجل�ش على االأخالقيات 
واحل��رب وال�ص��الم والعدال��ة االجتماعي��ة العاملي��ة 
والدين وال�صيا�صة. وهو جمل�ش منف�صل وم�صتقل عن 

باقي منظمات كارنيغي االأخرى.
يعق��د املجل���ش املنتدي��ات ويخلق فر���ش تعليمية 
وه��و مبثابة م�ص��در معلومات ملروح��ة وا�صعة من 
املتابع��ني يف الع��امل م��ن بينه��م اأ�صات��ذة وط��الب 
و�صحافيون وخرباء يف ال�ص��وؤون الدولية ومدنيون 

مهتمون. 
املن�سورات 

ن���رصة  الدولي��ة:  وال�س��وؤون  االأخاقي��ات   -
رائ��دة للمجل�ش وهي م�صدر متع��دد االإخت�صا�صات 
للباحثني والطالب واملحللني ال�صيا�صيني املهتمني 
باالأبعاد االأخالقية للق�صايا العاملية. تغطي املجلة 
العدال��ة العاملي��ة واملجتم��ع امل��دين والدميقراطية 
والقان��ون الدويل والتدخ��ل والعقوب��ات وموا�صيع 

ذات عالقة.
تيمنن��ًا  الت�صمي��ة  مورغنث��او:  حما�س��رات   -
بباحث العالق��ات الدولية هان���ش مورغنثاو، وهي 
�صل�صلة م��ن املحا�رصات التي ُتعد مب��ادرة تثقيفية 
عام��ة ملجل�ش كارنيغي حيث تعر�ش اآراء املفكرين 

االأكر �صهرة ب�صاأن االأخالقيات وال�صوؤون الدولية.
الربامج

ال�س��وؤون العام��ة: برنام��ج يتاأل��ف من اأكر   -
م��ن 50 حدث��ًا يف الع��ام، حي��ث تت�صم��ن جمموعة 
املتحدث��ني كتاب��ًا بارزي��ن وروائي��ني وم�صوؤول��ني 
رفيعي امل�صتوى يف االأمم املتحدة واأنا�ش من كافة 

اأنحاء العامل لهم عالقة بال�صوؤون الدولية.
عل��ى  يرك��ز  االأمريك��ي:  العامل��ي  التق��ارب   -

عالق��ات الوالي��ات املتح��دة ب�رصكائه��ا يف كاف��ة 
الدميقراطي��ات النا�صئ��ة واحللف��اء امل�صك��وك فيهم 

والدول مو�صع القلق ال�صديد.
�سل�سلة القي��ادة االأمريكية: برنامج م�صتقل   -
يقيم موا�صيع خمتلف��ة لها عالقة باالأخالقيات يف 
االأم��ن الدويل وهو �رصاكة بني مرك��ز االأمن القومي 
يف  لالأخالقي��ات  كارنيغ��ي  وجمل���ش  االأمريك��ي 

ال�صوؤون الدولية.
ع��ن  عب��ارة  برنام��ج  اأخاقي��ات:  م�ساأل��ة   -
حمادث��ات �صه��رية تعك���ش مواق��ف املتحدث��ني مع 
�صغ��ف اجتاه االأخ��الق ال�صامي��ة وااللت��زام بعملهم 
حتى واإن كانوا جميعًا قادمني من خلفيات وبلدان 

واخت�صا�صات مغايرة.
ي�صم��ح  برنام��ج  اجل��دد:  كارنيغ��ي  ق��ادة   -
لقادة امل�صتقب��ل باللقاء مع بع�صه��م البع�ش حيث 
يت�صاركون يف رغبتهم يف م�صائل اأخالقية وعاملية 

تلعب دوراً اأ�صا�صيًا يف جناحهم.
�سبك��ة االأخاقيات العاملي��ة: منتدى ي�صمح   -
للموؤ�ص�صات الثقافية واملثقفني حول العامل بالك�صف 
ع��ن اأهمية ال�ص��وؤون الدولية ع��رب اإن�ص��اء وم�صاركة 

م�صادر اإعالمية متعددة.
ح��وارات اأخاقي��ة عاملية: م���رصوع متعدد   -
ال�صن��وات وه��و ج��زء م��ن برام��ج املجل���ش املئوية 
حي��ث ترتبط املجتمعات يف كاف��ة اأنحاء العامل يف 
ال�صعي من اأجل اأخالقيات عاملية وقيم م�صرتكة من 
اأج��ل التغلب على امل�ص��اكل املو�صوعة على احلدود 

الوطنية.
التمويل

 جمل�ش كارنيغي مُي��ول ب�صكل اأ�صا�صي عرب تربعات 
اآن��درو كارنيغ��ي. اأم��ا امل�ص��ادر االأخ��رى للتمويل 
فه��ي من الهبات والتربعات الت��ي تاأتي من االأفراد 
وال���رصكات واملوؤ�ص�صات اأمث��ال �رصكة كارنيغي يف 
نيويورك و�صندوق اإخ��وة روكفلر وموؤ�ص�صة اأوهريو 
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لالأخالقي��ات والثقاف��ة و�صن��دوق ديل��ون وكلي��ة 
احل��رب الع�صكري��ة االأمريكية وكل��ري وورد اإنارجي 

ومنظمة التجارة اخلارجية اليابانية.

  

منظمة العف� الدولية
منظم��ة دولي��ة تاأ�ص�ص��ت يف الع��ام 1961 به��دف 
الن�ص��ال من اأجل وق��ف انتهاكات حق��وق االإن�صان 
يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل. ل��دى املنظم��ة حاليًا ما 
ُيق��ارب ال���2.2 مليون م��ن االأع�ص��اء واملنا�رصين 
وامل�صرتكني يف اأكر من 150 بلداً واإقليمًا يف كافة 

اأرجاء العامل. 
يف الع��ام 1962 بداأ اإر�ص��ال اأوىل البعثات اإىل غانا 
وت�صيكو�صلوفاكي��ا ث��م الربتغال واأملاني��ا ال�رصقية. 
ومت تاأ�صي���ش �صندوق �صجناء ال��راأي لتقدمي اإعانات 
لل�صجن��اء وعائالته��م. و�صهد العام ن���رص اأول تقرير 
�صن��وي للمنظمة حي��ال ال�صجن��اء. يف العام 1965 
ن�رصت املنظمة اأوىل تقاريرها عن اأو�صاع ال�صجون 
يف الربتغ��ال وجنوب اأفريقي��ا ورومانيا. يف العام 
1972 ب��داأت املنظم��ة اأول حمل��ة م��ن اأج��ل اإلغ��اء 
التعذيب. يف العام 1977 ح�صلت على جائزة نوبل 
لل�ص��الم تقديراً مل�صاركته��ا يف �صمان اأ�ص�ش احلرية 
والعدال��ة ويف الع��ام الت��ايل ح�صل��ت املنظمة على 
جائ��زة االأمم املتح��دة حلق��وق االإن�ص��ان. يف العام 
1983 اأ�ص��درت املنظمة تقريراً خا�صًا عن علميات 
االغتيال ال�صيا�صي عل��ى اأيدي احلكومات. يف العام 
1987، اأ�ص��درت املنظم��ة تقري��راً يب��ني اأن تطبيق 
عقوبة االإع��دام يف الواليات املتحدة يت�صم بالتحيز 
ب��داأت   ،1994 الع��ام  يف  والتع�ص��ف.  العن���رصي 
املنظم��ة حم��الت عاملية ك��ربى عن حق��وق املراأة 
وحوادث االختفاء وعمليات االغتيال ال�صيا�صي. يف 
الع��ام 1996 ب��داأت املنظمة حملة م��ن اأجل اإقامة 
حمكم��ة جنائية دولي��ة دائمة، وهو االق��رتاح الذي 
تبنت��ه االأمم املتح��دة يف الع��ام 1998. يف الع��ام 
2002، بداأت املنظم��ة بحملة يف رو�صيا االحتادية 
للت�ص��دي لالنته��اكات الت��ي ارُتكب��ت عل��ى نط��اق 
وا�ص��ع يف ظل مناخ االإفالت من العقاب. ويف العام 
2004، ب��داأت املنظم��ة حمل��ة عاملية حت��ت �صعار 
اأوقف��وا العنف �صد املراأة. يف العام 2006، اأ�صدرت 

املنظم��ة تقري��راً بعنوان "���رصكاء يف اجلرمية: دور 
اأوروب��ا يف عمليات النق��ل اال�صتثنائي التي تنفذها 
الوالي��ات املتح��دة"، حيث ���رصدت تفا�صيل �صلوع 
دول اأوروبي��ة يف الرحالت اجلوي��ة االأمريكية لنقل 
�صجن��اء ي�صتب��ه ب�صلته��م باالإره��اب دون مراع��اة 

االإجراءات الواجبة.
متث��ل منظمة العفو الدولي��ة حركة تعمل على نطاق 
العامل باأ�رصه وتنظم احلمالت من اأجل تعزيز حقوق 
االإن�صان املعرتف به دوليًا. وهي منظمة دولية غري 
ربحية مقرها لندن. اأخذت على عاتقها الدور االأهم 
يف حماي��ة حقوق االإن�ص��ان. تعمل املنظمة من اأجل 
حت�ص��ني حياة االأ�صخا�ش من خالل تنظيم احلمالت 

والت�صامن الدويل.
ومُيار���ش اأع�صاوؤه��ا ومنا�رصونه��ا التاأث��ري عل��ى 
احلكومات والهيئات ال�صيا�صية وال�رصكات والهيئات 
احلكومي��ة الدولية. جتري املنظم��ة االأبحاث وتقوم 
بالتح��ركات م��ن اأج��ل من��ع االنته��اكات اجل�صيمة 
للحقوق املدنية وال�صيا�صية واالجتماعية والثقافية 

واالقت�صادية ولو�صع حد ملا ُيرتكب منها.
تق��وم املنظم��ة بحم��الت عاملية وحملية م��ن اأجل 

اإحداث التغيري، وتهدف احلمالت من اأجل:
وقف العنف �صد املراأة   -

الدفاع ع��ن حقوق الذين وقع��وا يف براثن   -
الفقر

اإلغاء عقوبة االإعدام  -
اإطالق �رصاح �صجناء الراأي   -

حماية حقوق الالجئني واملهاجرين  -
االإره��اب  وحمارب��ة  التعذي��ب  معار�ص��ة   -

بالعدالة
تنظيم جتارة االأ�صلحة العاملية  -

تعت��رب املنظم��ة نف�صه��ا م�صتقل��ة وت�ص��ري اإىل اأنه��ا 
م�صتقل��ة ع��ن اأي حكومة اأو اإيديولوجي��ا �صيا�صية اأو 
م�صلح��ة اقت�صادي��ة اأو عقيدة ديني��ة. وتذكر باأنها 
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 بنية دميقراطية حتكم نف�صها بنف�صها واأن اكتفاءها 
امل��ايل يوفره االأع�ص��اء واملنا�رصون. كم��ا اأنها ال 
تدع��م اأو تناه���ش اأي حكومة اأو نظ��ام �صيا�صي وال 
تدع��م اأو تعار���ش بال���رصورة اآراء ال�صحايا الذين 

ت�صعى اإىل حماية حقوقهم.
االنتقاد

انتق��اد منظمة العفو الدولية يت�صمن ادعاءات بدفع 
اأج��ور باهظة مقاب��ل االإدارة والتق�ص��ري يف حامية 
موظفيه��ا يف اخل��ارج واالرتب��اط مبنظم��ات له��ا 
�صج��ل وا�صح من انتهاكات حقوق االإن�صان والتحيز 

اخلارجي��ة  ال�صيا�ص��ة  يف  والتحي��ز  االختي��ار  يف 
�ص��د بل��دان لي�ص��ت غربي��ة اأو مدعوم��ة م��ن الغرب، 
اإ�صاف��ة اإىل انتق��اد �صيا�صات املنظم��ة يف ما خ�ش 
االإجها���ش. ومن ب��ني احلكومات اأو ال��دول الداعمة 
لها التي انتقدت املنظمة كندا وال�صني واجلمهورية 
الدميقراطي��ة للكونغو واإي��ران واإ�رصائيل وال�صعودية 
واأعم��ال  املتح��دة.  والوالي��ات  وفيتن��ام ورو�صي��ا 
تل��ك احلكوم��ات التي انتقدت منظم��ة العفو الدولية 
كانت مو�صع بحث املنظمة ب�صاأن انتهاكات حقوق 

االإن�صان. 

  

هي�من رايت�س ووت�س
منظمة دولية غري حكومية معنية بالدفاع عن حقوق 
االإن�صان والدعوة له��ا. تاأ�ص�صت يف العام 1978 يف 
مدينة نيويورك، وين�صوي حتت ع�صويتها اأكر من 
180 �صخ�ص��ًا من املهني��ني الذين يكر�صون جهدهم 
للعم��ل على مراقبة حقوق االإن�صان يف �صتى اأ�صقاع 
الع��امل ومنه��م املحام��ون وال�صحفي��ون واأ�صات��ذة 
اجلامع��ات واخلرباء واملخت�ص��ون يف �صوؤون بلدان 
العامل وهم من خمتلف اجلن�صيات ويقيمون عالقات 
م��ع جماع��ات حق��وق االإن�ص��ان يف الع��امل. تتخ��ذ 
املنظم��ة من نيوي��ورك مقراً لها ويتب��ع لها مكاتب 
يف اأم�ص��رتدام وب��ريوت وبرل��ني ولن��دن وبروك�صل 
ومو�صكو و�صيكاغ��و وجنيف وجهانزبورغ وباري�ش 
وطوكي��و وتورنتو و�ص��ان فران�صي�صكو وهونغ كونغ 
ووا�صنط��ن ولو�ش اأجنل�ش وتقي��م مكاتب موؤقتة عند 

ال�رصورة.
تر�ص��د املنظمة ما تقرتفه احلكومات من اأفعال يف 
جم��ال حقوق االإن�صان، بغ���ش النظر عن توجهاتها 
ال�صيا�صية وتكتالتها اجلغرافية ال�صيا�صية ومذاهبها 

العرقية والدينية وذلك بهدف:
الدفاع عن حرية الفكر والتعبري  -

ال�صعي الإقامة العدل وامل�صاواة يف احلماية   -
القانونية وبناء جمتمع مدين قوي

حما�صب��ة احلكوم��ات الت��ي تنته��ك حقوق   -
االإن�صان

كم��ا تتطلع املنظم��ة اإىل ك�ص��ب تاأييد ال��راأي العام 

العامل��ي واملجتم��ع ال��دويل باأ�رصه م��ن اأجل تعزيز 
احلق��وق االإن�صاني��ة لكاف��ة الب���رص. ويج��ري باحثو 
ب�ص��اأن  احلقائ��ق  لتق�ص��ي  التحقيق��ات  املنظم��ة 
انتهاكات حقوق االإن�صان يف جميع اأنحاء العامل، ثم 
ن���رص نتائج تلك التحقيقات على �صكل كتب وتقارير 
�صنوي��ة، االأمر الذي تغطيه و�صائ��ل االإعالم املحلية 
والعاملي��ة وي�صاع��د عل��ى اإح��راج احلكوم��ات التي 
تنته��ك حقوق االإن�صان اأم��ام العامل. وتقدم املنظمة 
اأحدث املعلومات عن ال�رصاعات يف اأوقات االأزمات 
بهدف خلق راأي عام ورد فعل دويل اإزاء احلروب يف 
العامل. كم��ا تهتم املنظمة بق�صاي��ا العدالة الدولية 
وم�صوؤولية ال�رصكات العاملية واحلرية واالأكادميية 

واأو�صاع ال�صجون واأحوال الالجئني.
مبوجب االإعالن العامل��ي حلقوق االإن�صان، تعار�ش 
هيوم��ن رايت�ش ووت�ش االنته��اكات بحق ما تعتربه 
حق��وق االإن�ص��ان االأ�صا�صي��ة. وه��ذا يت�صم��ن عقوبة 
اأ�صا���ش جن�ص��ي. وتداف��ع  االإع��دام والتميي��ز عل��ى 
املنظمة عن احلريات ذات االرتباط بحقوق االإن�صان 
االأ�صا�صي��ة مث��ل حري��ة املعتق��د وحري��ة ال�صحافة. 
وتن���رص املنظم��ة تقارير ع��ن تلك االنته��اكات من 
اأج��ل لفت االنتب��اه ال��دويل ب�صاأن تل��ك االنتهاكات 
وال�صغ��ط على احلكوم��ات واملنظم��ات الدولية من 
اأجل االإ�صالح. وتر�صل املنظمة الباحثني يف بعثات 
للتحقي��ق يف االأو�صاع امل�صتبه به��ا والتوا�صل مع 
ال�صحاي��ا وتكوين ملفات عن ال��راأي العام واالأفراد 
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وتق��دمي االأمن املطل��وب له��م يف االأو�صاع احلرجة 
يف  عام��ة  بتغطي��ة  تق��وم  املنا�ص��ب  الوق��ت  ويف 
و�صائ��ل االإع��الم املحلية والدولي��ة. والق�صايا التي 
تطرقت املنظمة اإليها يف تقاريرها تت�صمن التمييز 
االجتماعي وب��ني اجلن�صني والتعذي��ب واال�صتخدام 
الع�صكري لالأطف��ال والف�صاد ال�صيا�صي واالنتهاكات 
يف اأنظم��ة العدل اجلنائ��ي وت�رصيع االإجها�ش. كما 
وثق��ت املنظم��ة واأوردت يف تقاريره��ا انته��اكات 

قوانني احلرب والقانون االإن�صاين الدويل.   
التمويل

بالن�صب��ة لنهاية ال�صنة املالي��ة يف حزيران 2008، 
اأوردت املنظم��ة اأنها تلقت ما ُيق��ارب ال�44 مليون 
دوالر كهب��ات عامة. ويف العام 2009، ذكرت اأنها 
تلق��ت ح��واىل 75% من دعمه��ا املايل م��ن اأمريكا 
م��ن  الغربي��ة و%1  اأوروب��ا  م��ن  ال�صمالي��ة و%25 
باق��ي الع��امل. وفق��ًا للتقدي��ر املايل للع��ام 2008، 
ت��ورد املنظم��ة اأنه��ا مل تقب��ل اأي متوي��ل مبا�رص اأو 
غ��ري مبا�رص م��ن احلكومات واأنه��ا مولت من خالل 
م�صاهمات االأف��راد واملوؤ�ص�صات. واجلدير بالذكر اأن 

امللياردي��ر ج��ورج �صورو�ش اأعل��ن يف العام 2010 
ع��ن نيت��ه بالت��ربع مببل��غ 100 ملي��ون دوالر اإىل 
هيوم��ن رايت���ش ووت�ش على فرتة ع���رص �صنوات. يف 
العام 2011، بلغت قيمة النفقات ال�صنوية للمنظمة 

حواىل 50.6 مليون دوالر.
االنتقاد

ُتنتق��د هيوم��ن رايت�ش ووت���ش من قب��ل احلكومات 
الوطنية واملنظمات غري احلكومية االأخرى وو�صائل 
االإعالم. فقد اُتهم��ت باأنها متاأثرة باأجندة ال�صيا�صة 
اخلارجي��ة للوالي��ات املتح��دة، ويف اخل�صو�ش يف 
م��ا يتعل��ق بالتقارير اخلا�ص��ة باأم��ريكا الالتينية. 
كما ُتتهم بتقاريره��ا غري العادلة وامُلغر�صة ب�صاأن 
ق�صاي��ا حقوق االإن�ص��ان يف اأرتريي��ا واأثيوبيا. كما 
العرب��ي-  بال���رصاع  تتعل��ق  اتهام��ات  هن��اك  اأن 
االإ�رصائيلي تت�صمن االدع��اء باأنه املنظمة مغر�صة 
مواطن��ني  م��ن  الهب��ات  وتتلق��ى  اإ�رصائي��ل  اجت��اه 
�صعوديني جراء انتقادها الإ�رصائيل. كما اأنها اُتهمت 
باإ�ص��دار تقارير غري متوازنة ل�صال��ح اإ�رصائيل �صد 
الفل�صطيني��ني. جت��در االإ�ص��ارة اإىل اأن املنظمة ردت 

علنًا على جميع االتهامات التي ُوجهت �صدها.

  

مركز �ستيم�س�ن
مرك��ز فك��ر اأم��ن عامل��ي غري ربح��ي وغ��ري حزبي، 
تاأ�ص���ش يف الع��ام 1989 يف العا�صم��ة وا�صنط��ن 
دي �ص��ي. يهدف اإىل احلث عل��ى قيام خطوات فعلية 
باجت��اه االأهداف املثالية لل�ص��الم واالأمن الدوليني. 
ُيع��رب املرك��ز ع��ن االإلهام م��ن حياة وعم��ل هرني 
اأالأ. �صتيم�ص��ون، الذي ت�صمنت خدمت��ه غري احلزبية 
خلم�ص��ة روؤ�ص��اء تعي��ني وزراء حرب لولي��م هووارد 
تاف��ت وفرانكل��ني دي. روزفل��ت وه��اري تروم��ان 
ووزير خارجية للرئي�ش هربرت هوفر. اأُ�ص�ش املركز 
م��ن قبل ب��اري لت�صم��ان وماي��كل كريب��ون بهدف 
اإن�ص��اء موؤ�ص�ص��ة ق��ادرة عل��ى ت�صوي��ق الرباغماتي��ة 
واملثالي��ة يف ال�صيا�صة العام��ة. وبدايًة، ركز املركز 
عل��ى التحك��م باالأ�صلح��ة وتقلي���ش خط��ر احل��رب 
النووية. وع��رب ال�صنوات، و�َصع املركز اأعماله لتطال 
جماالت بحثية اأخرى وط��ال جدول اأعماله مروحة 

وا�صعة من الق�صاي��ا االأمنية، �صواء التقليدية اأو غري 
التقليدي��ة. يق��وم املرك��ز باإجراء حتلي��الت م�صتقلة 
وتق��دمي وجهات النظ��ر اإىل �صناع الق��رار واالإعالم 
واملواطن��ني املهتم��ني. ويرك��ز املرك��ز عل��ى ثالث 

اأولويات:
تخفي�ش تهدي��دات اأ�صلحة الدم��ار ال�صامل   -

والتهديدات املتنقلة.
تاأ�صي�ش اأمن اإقليمي.  -

تعزي��ز املوؤ�ص�صات من اأج��ل ال�صالم واالأمن   -
الدوليني.

ويقوم مركز �صتيم�ص��ون باأبحاث وحتليالت معمقة 
لتق��دمي بدائ��ل �صيا�صي��ة والتغلب عل��ى العواقب من 
اأجل الو�صول اإىل عامل اأكر �صالمًا واأمنًا. واملقاربة 
الق�صاي��ا  اإىل فه��م  الرباغماتي��ة للمنظم��ة ت�صع��ى 
املعق��دة والتخفي��ف م��ن حدته��ا وتطوي��ر معرف��ة 
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 جدي��دة والتوا�ص��ل م��ع �صن��اع ال�صيا�ص��ة ومنفذي 
ال�صيا�ص��ة واملوؤ�ص�ص��ات غ��ري احلكومي��ة بهدف ن�رص 

التو�صيات التي تكون غري ربحية وعملية وفعالة.
الربامج

التهدي��دات املتنقل��ة: يبق��ى تقلي�ش اخلط��ر العاملي 
الناجت عن اأ�صلحة الدمار ال�صامل وانت�صارها الرتكيز 
االأ�صا�ص��ي لتحلي��الت و�صيا�ص��ة املرك��ز. ويف �صوء 
البيئ��ة التهديدية املتغ��رية، و�صع مرك��ز �صتيم�صون 
م��ن جدول اأعمال اأبحاثه لتط��ال التهديدات النقالة 
التكنولوجي��ة  والتط��ورات  العومل��ة  م��ن  املنبثق��ة 

والعبء البيئي. 
برنام��ج اأم��ن ال�سح��ة العاملي��ة: ُيقي��م اأط��ر ال�صيا�صة 
املتغ��رية �رصيع��ًا لل�صح��ة العام��ة العاملية مبا يف 
ذلك مراقبة االأمرا�ش املعدية والرتكيز على الردود 
املحلية والوطنية واالإقليمية والدولية على تهديدات 
االأمرا�ش املنبثقة باالإ�صافة اإىل االأوبئة امل�صتمرة.

برنام��ج االأم��ن الف�سائ��ي: يه��دف اإىل زي��ادة الوعي 
اخلط��رية الختب��ارات  االإنعكا�ص��ات  ب�ص��اأن  الع��ام 
ون���رص االأ�صلحة الف�صائية. ويق��دم ل�صناع ال�صيا�صة 
وامل�رصعني واملفاو�صني واملنظمات غري احلكومية 
املعلوم��ات من اأج��ل احل�صول على خي��ارات اأمنية 

ف�صائية حكيمة. 
برنام��ج جنوب غرب اآ�سيا: ينظر يف الق�صايا االأمنية 
يف ال���رصق االأو�صط، خ�صو�صًا تل��ك املتعلقة باإيران 
والع��راق و�صب��ه اجلزي��رة العربي��ة. ويفح���ش عمل 
الربنام��ج االأمن يف جميع اأبعاده، بدءاً من الق�صايا 
االإ�صرتاتيجي��ة يف املنطق��ة وم��ا بعده��ا، و�ص��واًل 
اإىل االأم��ن امُل��دار عل��ى امل�صت��وى الوطن��ي واالأخ��ذ 
بع��ني االعتب��ار الق�صايا االأمنية الب�رصي��ة التي لها 
انعكا�ص��ات مهم��ة عل��ى اال�صتق��رار ال�صيا�ص��ي. كما 
يفح�ش الربنامج ال�صيا�صات االأمريكية يف املنطقة 
و�صيا�صات دول املنطق��ة ووجهات نظر اأطراف غري 
ر�صمية وخارجية، م��ن �صمنها القوى ال�صاعدة يف 

اآ�صيا. 
برنام��ج جن��وب اآ�سي��ا: ي�صع��ى الربنام��ج اإىل تعزي��ز 
االإجراءات البانية للثقة وتخفيف اخلطر النووي يف 
باك�صت��ان والهند ومنطقة ك�صمري. وي�صعى الربنامج 
لتحقيق اأهدافه عرب ت�صكيلة من الن�صاطات من بينها 
وور���ش علم ل�صن��اع ال�صيا�ص��ة يف باك�صتان والهند 
والوالي��ات املتحدة وا�صت�صافة زمالء من باك�صتان 

والهن��د ومن خالل ن�رص ق�صايا متعلقة مبروحة من 
الق�صايا االإقليمية.

اأ�س��وات اإقليمي��ة: م���رصوع ب�صاأن فه��م كيفية تفكري 
االأ�صخا���ش املثقف��ني يف ال���رصق االأو�ص��ط وجنوب 
اآ�صي��ا وجنوب ���رصق اآ�صيا حي��ال الق�صاي��ا االأمنية 
غري التقليدي��ة النا�صئة. وُيعزز امل�رصوع احلوار بني 
خ��رباء تابع��ني ومفكري��ن اإ�صرتاتيجي��ني اأ�صح��اب 
اآراء وخلفي��ات متنوعة عرب القي��ام بور�ش عمل يف 
تل��ك املناط��ق والدخول يف �رصاكات م��ع موؤ�ص�صات 

اإقليمية واإجراء مقابالت يف امليدان.
م��م  برنام��ج م�ستقب��ل عملي��ات ال�س��ام: برنام��ج �صُ
بن��اء على فك��رة الرتكي��ز عل��ى مكون��ني اأ�صا�صيني 
لعملي��ات ال�ص��الم: احلفاظ على ال�ص��الم عرب القوات 
التي ُتنتدب دوليًا م��ا بعد ال�رصاعات وبناء ال�صالم 
عرب االإجراءات التي ُتتخ��ذ من قبل املجتمع الدويل 
مل�صاع��دة املجتمع ال��ذي مزقته احل��رب با�صتعادة 
ال�ص��الم الذاتي. ويت�صم��ن امل�رصوع اإ�ص��دار اأبحاث 
ع��ن دور اجلي�ش يف حماية املدنيني يف ال�رصاعات 
وح��ول �صب��ل حت�ص��ني ن���رص اأف��راد تطبي��ق القانون 
ال��دويل يف عملي��ات ال�صالم وب�ص��اأن الطرق االأجدى 

ملكافحة الف�صاد يف االأو�صاع ما بعد احلرب.
و�س��ع موازن��ة لل�س��وؤون اخلارجي��ة والدف��اع: م�رصوع 
يفح���ش كيفية و�صع خط��ط وجمع املوارد من اأجل 
اأن يكون للواليات املتحدة �صيا�صات خارجية واأمن 
وطني. وهو م�رصوع فريد من نوعه يف الروؤية حول 
�صيا�ص��ات الوالي��ات املتح��دة اخلارجي��ة واالأمنية 
وامل��وارد باالإجمال. فقدرة الدولة على تنفيذ جدول 
اأعمالها ال�صيا�صي يعتمد على التعاون بني امل�صاعدة 
الدبلوما�صي��ة واخلارجي��ة واجلي���ش واال�صتخبارات 
واأجهزة االأمن الداخلي. لذا، يقم امل�رصوع بتحليالت 
وم�صتقل��ة ويقدم احللول العملي��ة للتخطيط ومتويل 
ال�صيا�ص��ات اخلارجية والوطني��ة واالأمنية للواليات 
املتح��دة ويق��رتح �صب��ل حت�ص��ني نظ��ام التخطي��ط 

والتمويل.
املن�سورات

يق��وم املرك��ز بن���رص حتلي��الت معمق��ة خا�ص��ة به 
اإ�صاف��ة اإىل م�صاهم��ات موؤلف��ني م��ن اخل��ارج. كما 
ي�ص��در املركز درا�ص��ات بحثي��ة مقت�صب��ة و�صل�صلة 
م��ن االأبحاث على نح��و اأ�صبوعي تتعل��ق بالق�صايا 
ال�صيا�صي��ة اخلارجي��ة موق��ع االهتم��ام يف الوق��ت 
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الراه��ن. وكل اأ�صبوع، ي�صدر مرك��ز �صتيم�صون بحثًا 
الأحد كتابه يتحدث فيه ق�صية ما من �صاأنها اأن توؤثر 

عل��ى االإدارة القادم��ة من��ذ الي��وم االأول ال�صتالمها 
املهام.

  

م�ؤ�س�سة جامي�س تاون

معه��د لالأبح��اث والتحلي��ل اأُ�ص�ش يف الع��ام 1984 
يف العا�صم��ة وا�صنط��ن كمن�ص��ة لدع��م املن�صق��ني 
ال�صوفييت. اليوم، تنطوي مهمة املوؤ�ص�صة على اإعالم 
�صناع ال�صيا�ص��ة وتزويدهم باالأخب��ار والتحليالت 
املتعلق��ة باالأح��داث والتوجه��ات، التي له��ا اأهمية 
اإ�صرتاتيجية اآنية بالن�صبة للواليات املتحدة. وتتميز 
املوؤ�ص�صة بن�رص عدد م��ن املن�صورات التي تركز على 

ال�صني ورو�صيا واأوروبا واآ�صيا واالإرهاب العاملي.
اأُن�صئ��ت املوؤ�ص�صة م��ن قبل وليم غيمر بع��د اأن ان�صق 
اآركادي  امل�صت��وى  رفي��ع  ال�صوفييت��ي  امل�ص��وؤول 
�صف�صنك��و وترك من�صبه كوكي��ل لالأمانة العامة يف 
االأمم املتحدة يف العام 1978. وكان غرمير حماميًا 
اأمريكي��ًا تربط��ه عالق��ة وثيق��ة ب�صف�صنك��و فاأن�ص��اأ 
تل��ك املوؤ�ص�ص��ة بهدف تعزي��ز كتاب��ات الدبلوما�صي 
ال�صوفييت��ي ال�صابق وتلك التي ن�رصها اأيون با�صيبا، 
�صاب��ط رفي��ع امل�صت��وى �صاب��ق يف اال�صتخب��ارات 
الروماني��ة. ومب�صاع��دة املوؤ�ص�ص��ة، ن���رص املن�صقان 
كتب��ًا قيم��ًة. �صاع��د مدي��ر االإ�صتخب��ارات املركزية 
ولي��م جي. كاي�صي يف اإن�صاء موؤ�ص�صة جامي�ش تاون، 
موافق��ًا عل��ى �صكواه��ا ب��اأن جماع��ة اال�صتخبارات 
االأمريكي��ة مل تق��دم التمويل ال��كايف للمن�صقني عن 

التكتل ال�صوفييتي. 
تنطوي مهمة املوؤ�ص�صة عل��ى اإعالم وتثقيف �صناع 
ال�صيا�صة واملجتمع ال�صيا�صي االأو�صع ب�صاأن االأحداث 
والتوجه��ات يف تل��ك املجتمع��ات التي ُتع��د مهمة 
م��ن الناحي��ة االإ�صرتاتيجي��ة والتكتيكي��ة للواليات 
واملتح��دة والتي تقي��د با�صتمرار الو�ص��ول اإىل تلك 

املعلوم��ات. وبا�صتخدام م�ص��ادر اأ�صيلة واأ�صا�صية، 
ُتق��دم املواد البحثية للموؤ�ص�صة بدون ميل اأو ت�صفية 
اأو اأجن��دة �صيا�صي��ة. وه��ي غالب��ًا امل�ص��در الوحي��د 
للمعلوم��ات التي يج��ب، لكن لي�ش دائم��ًا، اأن تكون 
متوفرة عرب قنوات ر�صمية اأو ا�صتخبارية، خ�صو�صًا 
يف ما يخ�ش اأورا�صيا اأو االإرهاب. وت�صف املوؤ�ص�صة 
قدرتها الفريدة على ا�صتخراج املعلومات من اأولئك 
الذي��ن لديهم خ��ربة اأولية مع االأنظم��ة واجلماعات 
الت��ي تهدد االأم��ن القومي االأمريك��ي. وتدعي باأنها 
�صاهمت ب�صكل مبا�رص يف ن�رص الدميقراطية واحلرية 

الفردية يف بلدان التكتل ال�صيوعي ال�صابق.
زبغن��وي  االإدارة  جمل���ش  ت�صم��ن  ال�صاب��ق،  يف 
برجنك�صي، م�صت�صار االأم��ن القومي ال�صابق للرئي�ش 
االأمريك��ي جيمي كارتر. واملجل�ش احلايل للموؤ�ص�صة 
يت�صمن الباحث يف موؤ�ص�صة بروكينغز برو�ش رايدل 
ال��ذي خ��دم يف البيت االأبي�ش يف عه��د بيل كلنتون 
وت��وىل يف عهد ب��اراك اأوباما مهم��ة االإ�رصاف على 
ال�صيا�ص��ة االأمريكي��ة اجتاه اأفغان�صت��ان وباك�صتان. 
ال�ص��ني  عل��ى  االأ�صا�ص��ي  املعه��د  تركي��ز  حالي��ًا، 
واأورا�صي��ا ورو�صي��ا واالإره��اب العامل��ي. وت�صمنت 
املن�ص��ورات املراق��ب اليوم��ي الأورا�صي��ا وخمت�رص 
ال�صني واأ�صبوعية �صم��ال القوقاز واآخر االأخبار من 
تركيا والتوجه��ات االأمني��ة يف اأورا�صيا واأ�صبوعني 
يف مراجع��ة ومراجع��ة رو�صي��ا واأورا�صي��ا واأ�صبوع 
رو�صيا وت�صلي��ط ال�صوء على االإره��اب وتركيز على 
االإره��اب ومراق��ب االإره��اب. اإ�صاف��ة اإىل كل ذلك، 

ت�صدر املوؤ�ص�صة التقارير والكتب.
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 املعهد الفرن�سي للعالقات الدولية
مرك��ز اأبحاث فرن�ص��ي تاأ�ص�ش يف الع��ام 1979 يف 
باري���ش. منذ تاأ�صي�صه على يد ت��ريي دو مونتربيال  
املتاأث��ر بالنم��وذج االأمريكي ملراك��ز االأبحاث، اأكد 
املعه��د اأن��ه واحد من اأه��م مراكز الفك��ر يف فرن�صا. 
وكجزء ال يتجزاأ من �صبك��ة مراكز االأبحاث الدولية، 
يه��دف املعه��د الفرن�ص��ي اإىل جم��ع �صن��اع الق��رار 
ال�صيا�ص��ي والباحثني من اأج��ل تطوير بحث ونقا�ش 
غ��ري حزب��ي ومعم��ق بخ�صو���ش الق�صاي��ا الدولية 
االآني��ة. ويهدف املعه��د اإىل تطوير بح��ث ُمطبق يف 
جم��ال ال�صيا�صة العامة املتعلق��ة بالق�صايا الدولية 
وتعزي��ز احل��وار التفاعل��ي والبن��اء ب��ني الباحثني 

واملحرتفني وقادة الراأي.
ل��دى املعه��د 60 موظف��ًا، ثالث��ون منه��م باحثون 
فرن�صي��ون واأجانب من خلفي��ات خمتلفة. واأكر من 
ن�صفه��م ال تتج��اوز اأعماره��م ال�40 �صن��ة. وبرامج 
البحث فيه منظم��ة ح�صب املناطق )اأوروبا ورو�صيا 
وال��دول امل�صتقل��ة حديث��ًا واآ�صي��ا وال���رصق االأو�صط 
واأفريقي��ا والوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة( وح�صب 
واالإ�صرتاتيجي��ة  االأمني��ة  )الق�صاي��ا  املوا�صي��ع 
والطاق��ة والف�ص��اء واالإقت�ص��اد ال��دويل والهجرات 

وال�صحة والق�صايا البيئية(.
اإ�صاف��ة اإىل العم��ل البحث��ي، يقوم املعه��د الفرن�صي 
با�صت�صافة متحدثني من كافة اأنحاء العامل من اأجل 
ت�صلي��ط ال�صوء عل��ى الق�صايا الدولي��ة يف اإطار غري 
ر�صم��ي وغري حزب��ي. وُينظم املعه��د 40 موؤمتراً كل 
العام يف باري�ش مع اأكر من 10000 م�صارك. ومن 
ب��ني ال�صيوف الذي��ن �صاركوا نيكوال���ش �صاركوزي 
ودميرتي مدفدف وحميد ك��رزاي وفالدميري بوتني 
وميخائل �صاكا�صفيل��ي وفالكاف كالو�ش وعبد اهلل 
غول وفيكت��ور يانوكوفيت�ش وهرمان فان رومباي 

وجوزيه مانويل بارو�صو وكثريون غريهم.
يعم��ل املعه��د الفرن�ص��ي مع نظ��راء له عل��ى اأ�صا�ش 
منتظم مثل: �رصكة راند وموؤ�ص�صة بروكينغز وجمل�ش 
العالقات اخلارجية ومرك��ز االأبحاث االإ�صرتاتيجية 
والدولي��ة وكارنيغ��ي واملعه��د الياب��اين لل�ص��وؤون 
الدولي��ة ومعهد مو�صكو الر�صم��ي للعالقات الدولية، 

اإ�صافة اإىل مراكز اأبحاث اأخرى.
يعمل املعه��د الفرن�صي ليكون املعه��د االأكر اأهمية 

يف اأوروب��ا. ولذل��ك، يحت��ل البع��د االأوروب��ي معظم 
ن�صاطات��ه. وق��د اأن�صاأ لتل��ك الغاية مكتب��ًا جديداً له 
يف بروك�ص��ل يف اآذار 2005 ويعم��ل املكتب كرابط 
ن�صط بني باري���ش وبروك�صل. ومهمته امل�صاهمة يف 
النقا���ش االأوروب��ي عرب مقارب��ة متع��ددة اجلوانب 
م��ن اأجل تغطي��ة جمي��ع اأبع��اد العالق��ات الدولية. 
ينظم مكت��ب بروك�صل 30 حدثًا يف العام، ومن بني 
املوا�صيع التي غطاها: احلك��م االقت�صاد االأوروبي 
العم��ل  يف  االأوروب��ي  لل�صل��ك  االأوىل  واخلط��وات 
اخلارج��ي والناتو ورو�صي��ا يف مواجهة اأفغان�صتان 
والهج��رات غ��ري ال�رصعي��ة اإىل اأوروب��ا وال�صيا�صات 

االأوروبية يف ما يخ�ش الطاقة والبيئة.
املن�سورات

ي�ص��در املعه��د الفرن�صي للعالق��ات الدولي��ة تقريراً 
�صنوي��ًا بعن��وان رام�ص���ش )Ramsès( وه��و عم��ل 
تراكمي �صنوي بداأ اإ�صداره يف العام 1981 ومنوط 
بتغطي��ة التوجهات العاملي��ة االأ�صا�صية )ُي�صدر منه 
ح��واىل 1000 ن�صخ��ة(. واالإ�ص��دار الث��اين للمعه��د 
اخلارجي��ة  ال�ص��وؤون  بعن��وان  رباعي��ة  جمل��ة  ه��و 
يف  اأُ�ص�ص��ت  الت��ي   )Politique Etrangère(
الع��ام 1936 وه��ي املجل��ة الفرن�صي��ة االأوىل التي 
ُتعن��ى بهكذا موا�صيع. وتقدم املجلة الرباعية روؤية 

�صاملة عن ال�صوؤون الدولية االآنية.
اإىل جانب هذين الن�صاطني االأ�صا�صيني للمعهد، ين�رص 
اأعمااًل اأق�رص واأكر تخ�ص�صًا مثل مالحظات املعهد 
الفرن�صي واأبحاث املعهد الفرن�صي، اإ�صافة اإىل جملة 
ق�صرية بعنوان اأخب��ار املعهد الفرن�صي وغريها من 
االأبح��اث والكتب م��ن تاأليف باحث��ي املعهد. واإىل 
جانب اللغ��ة الفرن�صية، ي�صدر املعهد كتبه واأبحاثه 

بلغات عديدة مثل االإنكليزية واالأملاين والرو�صية. 
التمويل

نظراً لكونه موؤ�ص�صة خا�صة وم�صتقلة، يختار املعهد 
م�ص��ادر متويل��ه �صواء كانت عام��ة اأو خا�صة. ُتقدر 
موازن��ة املعه��د بح��واىل 6.5 ملي��ون دوالر، %70 
منه��ا تاأت��ي من م�ص��ادر متويلية خا�ص��ة. وتتنوع 
تلك امل�صادر بني �رصكات موؤ�ص�صات واأفراد. كما اأن 
ن�صبة م��ن التمويل تاأتي كدعم حكومي اأو عرب اإبرام 

عقود ر�صمية.
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معهد هاد�س�ن
مرك��ز اأبحاث اأمريكي حمافظ وغ��ري ربحي، تاأ�ص�ش 
يف الع��ام 1961 يف نيوي��ورك م��ن قب��ل املحل��ل 
االإ�صرتاتيج��ي الع�صكري ومنظ��ر النظم هرمان كان 
وزمالئ��ه من �رصك��ة راند كماك�ش �صينغ��ر واأو�صكار 
روبهو�ص��د. تركي��ز �صيا�صت��ه االأولي��ة عك���ش ب�ص��كل 
كبري االهتمام��ات ال�صخ�صية ل��كان والتي ت�صمنت 
النووي��ة  للق��وة  والع�صك��ري  املحل��ي  اال�صتخ��دام 
املتح��دة  الوالي��ات  يف  العم��ل  م��كان  وم�صتقب��ل 
وعل��م "امل�صتقبلي��ة". وم��ع انته��اء احل��رب الباردة 
وانخفا���ش متويل امل�صاري��ع الع�صكرية، ب��داأ معهد 
الق�صاي��ا  لتط��ال  اهتمامات��ه  بتو�صي��ع  هاد�ص��ون 

املحلية واالجتماعية واالقت�صادية.
العا�صم��ة  اإىل  املعه��د  انتق��ل   ،2004 الع��ام  يف 
وا�صنط��ن لرتكيز جه��وده على ال�صيا�ص��ة اخلارجية 
اأيل��ول، رك��ز  اأح��داث 11  القوم��ي. وبع��د  واالأم��ن 
هاد�ص��ون على الق�صايا الدولية مثل ال�رصق االأو�صط 

واأمريكا الالتينية واالإ�صالم. 
يلت��زم املعه��د بالبح��ث والتحليل اخلالق��ني اللذين 
يعززان االأمن العاملي واالإزدهار واحلرية. كما ُيعزز 
تغ��ري ال�صيا�صة العامة بالتواف��ق مع قيمه املذكورة 
عن االلتزام باالأ�صواق احلرة وامل�صوؤولية ال�صخ�صية 
والثقة يف قوة التكنولوجيا من اأجل التطور واحرتام 
اأهمية الثقافة والدين يف ال�صوؤون الب�رصية وااللتزام 

باحلفاظ على االأمن القومي االأمريكي.
وفقًا لالإعالن عن مهمت��ه، ُيعار�ش معهد هاد�صون 
االنتق��االت  اإدارة  ويدع��م  التقلي��دي  التفك��ري 
االإ�صرتاتيجي��ة نح��و امل�صتقبل عرب اأبح��اث متعددة 

الدولي��ة  والعالق��ات  االأم��ن  يف  االخت�صا�ص��ات 
واالقت�صادي��ات والثقاف��ة والعل��وم والتكنولوجي��ا 
واملوؤمت��رات  املن�ص��ورات  وم��ن خ��الل  والقان��ون. 
والتو�صي��ات ال�صيا�صية، ي�صعى املعهد لتوجيه قادة 

العامل يف احلكم والتجارة.
التمويل

يتلق��ى معه��د هاد�ص��ون التربع��ات م��ن ال���رصكات 
�صه��ادات  ت�صتخ��دم  التموي��ل  وم�صاع��ي  واالأف��راد. 
مم��ا ُي�صميه��ا املعهد "عائل��ة الداعم��ني واالأ�صدقاء 
الكرم��اء" وم��ن بينه��م ه��رني ك�صينجر ال��ذي اأدىل 
ب�صهادة ق��ال فيها: "معه��د هاد�صون الي��وم واحدة 
م��ن اأهم مراكز االأبح��اث االأمريكية، وهو يف طليعة 
املراك��ز الت��ي تق��وم بدرا�ص��ات ونقا�ص��ات تط��ال 
الق�صاي��ا ال�صيا�صية املحلي��ة والدولية املهمة، وهو 
مع��روف وحمرتم يف كافة اأنح��اء العامل، ورائد يف 
التفك��ري اخلالق وا�صتنباط احلل��ول لتحديات الوقت 

احلا�رص وامل�صتقبل".
وفيما عديدة هي مراكز الفكر املحافظة التي تتجنب 
التموي��ل احلكومي، يربم هاد�ص��ون عقوداً حكومية. 
وق��د اأورد اأن معه��د هاد�ص��ون تلق��ى 6 هب��ات بني 
الع��ام 1996 و2002 بقيمة اإجمالية بحواىل 732 
األ��ف دوالر. ويف الع��ام 2002، ت�صلم هاد�صون هبة 
بقيم��ة 173.484 األ��ف دوالر م��ن وزارة التجارة. 
بلغ��ت العائدات املالية لل�صنة املالية 2003 حواىل 
9.34 ملي��ون دوالر، م��ن بينه��ا 146 األ��ف دوالر 

كهبات حكومية.   

  

مركز كارتر
مركز فكر غري حكومي وغري ربحي تاأ�ص�ش يف العام 
1982 عل��ى ي��د الرئي���ش االأمريك��ي االأ�صبق جيمي 
كارت��ر وزوجت��ه روزال��ني كارتر. يعم��ل املركز من 

اأجل التقدم بحقوق االإن�صان والتخفيف من املعاناة 
الب�رصي��ة. ُيدير املركز جمل���ش اأمناء يتاألف من عدد 
من رجال االأعمال البارزين واملثقفني وامل�صوؤولني 
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 احلكومي��ني ال�صابقني وفاعل��ي اخلري. ي�صعى املركز 
اإىل حت�صني نوعية حياة النا�ش يف اأكر من 80 بلداً. 
يف الع��ام 2002، ح�صل الرئي�ش كارتر على جائزة 
نوبل لل�صالم مقابل عمله املبني على اإيجاد احللول 
ال�صلمي��ة لل�رصاع��ات الدولية وتعزي��ز الدميقراطية 
االقت�صادي��ة  البيئ��ة  وحت�ص��ني  االإن�ص��ان  وحق��وق 

واالجتماعية عرب مركز كارتر. 
ح�صب �صفحت��ه على النت، عمل مرك��ز كارتر مبني 

على 5 مبادئ:
عدم تكرار اجلهود الفعالة لالآخرين.  -

تاأكيد االأفع��ال والنتائج. وباال�صتناد على   -
بحث وحتليل حذر، م�صتعد لتنفيذ االأعمال املنا�صبة 

ب�صاأن الق�صايا املهمة وامللحة.
يعمل كطرف حمايد.  -

يعالج امل�صاكل ال�صعبة ويعرتف مب�صوؤولية   -
الف�صل كمخاطرة مقبولة.

ي�صاعد النا�ش يف ما يخ�ش حقوقهم.  -
خ��الل الت�صعيني��ات، تلق��ى املرك��ز الهب��ات الت��ي 
ُتق��در مباليني الدوالر من اأج��ل مكافحة داء الدودة 
الغيني��ة ومن��ع العمى. ويجهد املرك��ز من اأجل منح 
مالي��ني الفق��راء يف العامل احل�صول عل��ى املهارات 
واملعرف��ة الت��ي ت�صاعده��م يف اإيجاد احلل��ول التي 
حت�ص��ن حياتهم. ومن��ذ تاأ�صي�صه، حق��ق املركز عدداً 

من االأعمال الهامة، من بينها:
تقوي��ة املعاي��ري الدولي��ة من اأج��ل حقوق   -
االإن�صان و�صوت االأفراد املدافعني عن تلك احلقوق.

تعزيز اجلهود الرامي��ة اإىل حت�صني العناية   -
ال�صحية العقلية.

لعب دور الو�صيط يف نزاعات معينة.  -
برامج ال�سام

االإ���رصاف عل��ى االنتخابات: ُيعد مرك��ز كارتر رائداً 
موثوق��ًا به ملراقبة االنتخابات، فهو اأر�صل مراقبني 
لتحدي��د �رصعي��ة 98 عملي��ة انتخابي��ة يف 38 بلداً 
من��ذ العام 1989. ومراقبو املركز يحللون القوانني 
االنتخابية ويقيمون م�صتوى التعليم لدى املنتخبني 
وعملية الت�صجي��ل ويقيمون االإن�صاف يف احلمالت. 
تت�صم��ن الفرق منوذجيًا ما ب��ني 30-100 مراقب 
نزيه وعايل االأهلية من بينهم قادة اإقليميون وخرباء 
يف العلوم ال�صيا�صي��ة ومتخ�ص�صون وحمرتفون يف 
مراقب��ة االنتخاب��ات. ير�صل املرك��ز املراقبني فقط 

حني تت��م دعوته م��ن قب��ل ال�صلط��ات امُلنتخبة يف 
الب��الد وترحب بذلك االأح��زاب ال�صيا�صية االأ�صا�صية. 
واملراقبون ال يتدخل��ون يف العملية االنتخابية وال 

ميثلون احلكومة االأمريكية.
تقوية الدميقراطية ما بعد االنتخابات: يدعم املركز 
ن�ص��وء املوؤ�ص�ص��ات الدميقراطي��ة ل�صم��ان اأن يكون 
هناك احرتام حلك��م القانون وحق��وق االإن�صان واأن 
تكون القرارات احلكومية علنية و�صفافة. على �صبيل 
املث��ال، يدع��م املرك��ز جه��ود الق��ادة املدنيني يف 
اأثيوبي��ا الإجراء نقا�ص��ات ب�صاأن الق�صاي��ا ال�صيا�صة 
واالجتماعي��ة االأكر اإحلاحًا التي تواجه البالد ويف 
االأرا�ص��ي الفل�صطينية، يحافظ على تواجد ب�صيط يف 
رام اهلل ع��رب الرتكي��ز على مراقب��ة م�صتمرة وحتليل 
للق�صاي��ا الهام��ة املتعلق��ة بالتنمي��ة الدميقراطية. 
كم��ا تت�صم��ن املب��ادرات الدميقراطي��ة يف اأم��ريكا 
الالتيني��ة برام��ج اإقليمية للو�ص��ول اإىل املعلومات 
واإن�ص��اء �صبك��ة دعم ما ب��ني االأمريكيت��ني واإ�صالح 

متويل احلملة ال�صيا�صية. 
حت�صني حق��وق االإن�ص��ان: يوؤمن املركز ب��اأن جميع 
النا���ش له��م ح��ق احل�ص��ول عل��ى حق��وق االإن�صان 
االأ�صا�صي��ة. وتلك احلقوق تت�صمن احلقوق ال�صيا�صية 
مث��ل ال�صالم واحلري��ة واحلك��م الذات��ي، اإ�صافة اإىل 
احلق��وق االجتماعي��ة يف الرعاية ال�صحي��ة والغذاء 
وامل��اأوى والفر���ش االقت�صادي��ة. ويدع��م املرك��ز 
املدافعني عن حقوق االإن�صان يف كافة اأنحاء العامل. 
ويعق��د املركز منتدى �صيا�ص��ًا �صنويًا للمدافعني عن 
حقوق االإن�صان بح�صور الرئي�ش كارتر يف اأطلنطا. 

التو�صط يف ال�رصاع��ات: مع ا�صتذكار جناح الرئي�ش 
كارت��ر مفاو�ص��ات البي��ت االأبي���ش الت��ي اأجراه��ا 
م��ن اأجل اتف��اق ال�صالم بني اإ�رصائي��ل وم�رص، تلجاأ 
اجلماعات املرتبطة يف ال�رصاعات اإىل مركز كارتر 
مل�صاعدته��ا يف من��ع وح��ل ال�رصاع��ات. والفتقاره 
اإىل ال�صلطة الر�صمية، اأ�صب��ح املركز و�صيطًا موثوقًا 
ب��ه لل�ص��الم، وي��وؤدي دور القن��اة م��ن اأج��ل احلوار 

والتفاو�ش. وتت�صمن االأمثلة االأخرية ما يلي:
مهم��ة الرئي�ش كارتر اإىل كوري��ا ال�صمالية   -
التف��اق  الطري��ق  مه��دت  الت��ي   1994 الع��ام  يف 

اأمريكي-كوري �صمايل ب�صاأن الق�صايا النووية.
االإ�رصائيلي��ني  املفاو�ص��ني  م�صاع��دة   -
والفل�صطيني��ني غ��ري الر�صمي��ني يف ت�صمي��م اتف��اق 
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منوذجي لل�صالم ُيدعى اتفاق جنيف.
مهم��ة الرئي�ش كارتر يف هاييتي يف العام   -
1994 لتجن��ب اجتي��اح بقي��ادة اأمريكي��ة واإع��ادة 
ال�صلطة يف هاييتي اإىل الرئي�ش املنتخب دميقراطيًا.

زيارة الرئي�ش كارت��ر التاريخية لكوبا يف   -
الع��ام 2002 م��ن اأج��ل ال�صعي لتح�ص��ني العالقات 

االأمريكية- الكوبية. 
الربامج ال�صحية

مين��ع املرك��ز معاناة املاليني م��ن الب�رص يف اأنحاء 
العامل جراء تعر�صه��م للمر�ش االأمر الذي يتجاهله 
كثريون. وت�صعى الربامج ال�صحية اإىل تزويد النا�ش 
باملعلومات واملعرفة عن اخلدمات التي يحتاجون 
اإليه��ا من اأجل معاجل��ة اأمرا�صهم واتخ��اذ خطوات 

ملنع االنت�صار امل�صتقبلي للمر�ش. 
جهود ا�صتئ�صال االأوبئة

كان املركز يف مقدمة احلملة الجتثاث وباء الدودة 
الغيني��ة يف الع��امل ع��ام 1986. ويف البل��دان التي 
�رصبها الوباء، يعزز املركز وجود برامج ا�صتئ�صال 

االأوبئ��ة ع��رب تق��دمي امل�صاع��دة التقني��ة واملالي��ة، 
اإ�صافة اإىل احلاجات اللوج�صتية واالأدوات.

التمويل
مُيول املركز من قبل ال�رصكات واملوؤ�ص�صات واالأفراد، 
اإ�صاف��ة اإىل احلكومات واملنظمات غ��ري احلكومية. 
وق��د انُتق��د مرك��ز كارت��ر ج��راء تلقي��ه التمويل من 
قب��ل ال�صعودية وبل��دان �رصق اأو�صطي��ة، فيزعم اآالن 
در�صوويت��ز اأن انتق��اد املرك��ز الدائ��م الإ�رصائيل مع 
االدع��اء باأن االأم��ارات العربية املتحدة هي بلد حر 
ومنفت��ح ياأتي م��ن حقيقة اأن بع���ش متويل املركز 
ياأت��ي من م�صادر �رصق اأو�صطي��ة. واأحد امل�صاهمني 
االأ�صا�صيني يف املرك��ز كان بنك BBCI الذي منح 
8 ملي��ون دوالر مل�رصوع املركز ع��ام 2000. ومن 
بني املمولني: امللك فهد من ال�صعودية )7.6 مليون 
دوالر ع��ام 1993( والولي��د ب��ن ط��الل )5 ملي��ون 
دوالر ع��ام 2005( وحكوم��ة االإمارات )500000 

دوالر عام 2001( وغريهم الكثريون.  

  

املكتب ال�طني للبح�ث القت�سادية
منظم��ة اأبح��اث خا�صة غ��ري ربحية وغ��ري حزبية، 
الع��ام 1920. كان ع��امل االقت�ص��اد  تاأ�ص�ص��ت يف 
االأمريك��ي وي�صلي ميت�صل واحداً من موؤ�ص�صيه ومدير 
اأبحاثه. كما اأن عامل االقت�صاد الرو�صي- االأمريكي 
�صيمون كوزنت���ش، واأحد تالميذ ميت�صل، كان باحثًا 
االأمريكي��ة  ا�صتدعت��ه احلكوم��ة  يف املكت��ب ح��ني 
لالإ���رصاف عل��ى اإنتاج التقدي��رات الر�صمي��ة االأولية 
ب�ص��اأن الدخل القوم��ي الذي ُن���رص يف العام 1934. 
يق��ع املكتب حالي��ًا يف كامربيدج ول��ه مكتب فرع 
يف نيوي��ورك. املكت��ب خمت���ش بتقدمي فه��م اأو�صع 
ح��ول كيفي��ة عم��ل االقت�صاد. وه��و ملت��زم باإجراء 
ون���رص درا�ص��ات اقت�صادية مو�صوعية عل��ى اأ�صا�ش 
علم��ي وع��رب االبتع��اد ع��ن التو�صي��ات ال�صيا�صي��ة 
ل�صال��ح �صن��اع الق��رار ال�صيا�صي ورج��ال االأعمال 
واملجتم��ع االأكادمي��ي. ُيع��د املكت��ب اأك��رب منظمة 
اأبح��اث اقت�صادية يف الوالي��ات املتحدة. وكثريون 
م��ن الباحث��ني في��ه نال��وا جوائ��ز نوب��ل يف العلوم 

االقت�صادية.
حُت��دد الن�صاطات البحثية للمكت��ب الوطني للبحوث 
االقت�صادي��ة بح��واىل 19 برنام��ج بحث��ي ب�ص��اأن 
موا�صي��ع خمتلف��ة و14 جمموع��ة عم��ل. وبرام��ج 
االأبح��اث هي: ك��رب ال�صن وحتديد اأ�صع��ار املدخرات 
ومتوي��ل ال���رصكات وتطوي��ر االقت�ص��اد االأمريك��ي 
واقت�صادي��ات التعليم واقت�صادي��ات النمو املتقلب 
والطاق��ة والبيئة والرعاية ال�صحية واالقت�صاديات 
ال�صحي��ة واملنظم��ة ال�صناعي��ة والتموي��ل ال��دويل 
واال�صتثم��ار  والتج��ارة  الكلي��ة  واالقت�صادي��ات 
واالقت�ص��اد  النقدي��ة  واالقت�صادي��ات  الدولي��ان 

ال�صيا�صي واالإنتاج واالقت�صاديات العامة.
كث��ريون ه��م الباحث��ون يف املكتب الوطن��ي الذين 
ح��ازوا عل��ى جوائ��ز نوب��ل يف العل��وم االقت�صادية 
م��ن بينه��م: كري�صتوفر �صيم���ش )2011( وطوما�ش 
�صارجن��ت )2011( وبيرت داميون��د )2010( ودايل 
 )2008( كورجم��ان  وب��ول   )2010( مورتن�ص��ن 
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 واإدوارد بر�صك��وت )2004( وفني كيدالند )2004( 
وروبرت اإنغ��ل )2003( وجامي�ش هكمان )2000( 

وكثريون غريهم.

  

املعهد الدويل لبح�ث ال�سيا�سات الغذائية
اأوائ��ل  اأبح��اث زراعي��ة دولي��ة تاأ�ص���ش يف  مرك��ز 
ال�صبعيني��ات من اأجل حت�صني فه��م الزراعة الوطنية 
وال�صيا�صات الغذائية ُبغية تعزيز اعتماد االخرتاعات 
يف التكنولوجي��ا الزراعي��ة. اإ�صاف��ة اإىل ذل��ك، كان 
اله��دف من املعهد ت�صليط مزيد من ال�صوء على دور 
الزراي��ة والتنمية الريفية يف م�ص��ار التنمية االأو�صع 
يف اأي بل��د. وتنط��وي مهمة املعهد عل��ى ال�صعي من 
اأج��ل حلول م�صتدامة الإنهاء اجلوع والفقر من خالل 

االأبحاث.
يقوم املعهد باأبحاث عن �صيا�صة الغذاء ون�رصها من 
خالل مئات من املن�ص��ورات والن�رصات واملوؤمترات 
وغريها من املبادرات. ولدى املعهد مكاتب يف عدد 
من البلدان النامية من بينها ال�صني واأثيوبيا والهند 
ولديه فرق عمل يف كثري من البلدان يف كافة اأنحاء 
العامل. ومعظم االأبحاث جتري يف بلدان نامية مثل 

اأمريكا الو�صطى واأمريكا اجلنوبية واأفريقيا واآ�صيا.
اأق�صام البحث يف املعهد خم�صة هي:
اإ�صرتاتيجية التنمية واحلكم  -
البيئة وتكنولوجيا االإنتاج  -

تعزيز ال�رصاكة واالأثر والقدرة  -
الفقر وال�صحة والتغذية  -

االأ�صواق والتجارة واملوؤ�ص�صات  -
جماالت البحث

تت�صم��ن موا�صي��ع البح��ث يف املعه��د املح�ص��ول 
املت��دين واالإنتاج احليواين والرتاج��ع البيئي واإدارة 
املي��اه واالأرا�ص��ي اله�ص��ة وحقوق امللكي��ة والعمل 
اجلماع��ي والزيادة امل�صتدام��ة يف االإنتاج الزراعي 
وتاأث��ري التغ��ري املناخ��ي عل��ى املزارع��ني الفق��راء 
واالأمن الغذائ��ي وبرامج التموي��ل ال�صغرية واالأمن 

الغذائي الريفي.
اجلن�ش والتنمية: واح��د من اأهم جماالت البحث يف 
املعه��د، وقد اأُجريت درا�ص��ة يف ال�صحراء االإفريقية 
الك��ربى نظ��رت يف االإنتاج الن�صبي لقط��ع االأرا�صي 

الزراعي��ة الت��ي ُي�صيطر عليها الرج��ال ُمقارنة بتلك 
الت��ي ت�صيطر عليه��ا الن�صاء. ويف درا�ص��ة اأخرى يف 
كيني��ا، حي��ث تقريبًا ال حتظ��ى الن�صاء ب��اأي تعليم، 
خل�ص��ت اإىل اأنه يف حال خ�صعت الن�صاء املزارعات 
اإىل ع��ام واحد م��ن التعليم االأ�صا�ص��ي فاإنتاج الذرة 
ق��د يزداد بن�صبة تتخطى ال���24%. ودرا�صات اأُجريت 
يف م�رص وموزامبي��ق وجدت اأن امل�صتوى التعليمي 
للن�ص��اء اليافع��ات يف اأي م�صك��ن اأه��م بكث��ري م��ن 
امل�صت��وى التعليم��ي للذك��ور م��ن اأجل اإخ��راج اأهل 

البيت من الفقر. 
التغ��ري املناخي: واحد من جماالت بحث املعهد هو 
اآث��ار التغ��ري املناخ��ي يف البلدان النامي��ة. يو�صف 
التغري املناخي على اأنه تغري عاملي يف املناخ، لكن 
ه��ذا ال يعني اأن جمي��ع املناطق يف الع��امل �صتتاأثر 
بالتوازي اأو اأنه��ا �صت�صهد نف�ش نوع التجربة للتغري 
املناخ��ي. فبع���ش املناط��ق قد ت�صبح اأك��ر حرارًة 
فيم��ا االأخ��رى اأكر ب��رداً. ويق��وم املعه��د باأبحاث 
حول منوذج تاأثريات التغ��ري املناخي على ال�صكان 
يف البل��دان النامية. ويف كانون االأول 2011، ن�رص 
املعه��د تقريراً اأُر�صل اإىل االأمم املتحدة ُي�صلط ال�صوء 
عل��ى حاجة البح��ث يف االأنظمة الزراعي��ة التي من 

املحتمل اأن تتاأثر بالتغري املناخي. 
�صوء التغذية: قام املعهد باأبحاث �صاملة لها عالقة 
ب�ص��وء التغذي��ة، واأج��رى درا�ص��ات يف كاف��ة اأنحاء 
الع��امل حول ق�صايا عديدة ت��وؤدي اإىل اأو ناجتة عن 
�ص��وء التغذي��ة. فنظ��ر يف �صعف املناع��ة املكت�صبة 
واملالريا وكيف توؤثر �صوء التغذية على علم االأوبئة 
لهذين املر�صني. كما در�ش املعهد اآثار �صوء التغذية 

لدى االأطفال على �صحتهم يف �صن البلوغ. 
املن�سورات

ي�صتهدف املعه��د ب�صيا�صته ونتاجه البحثي �رصيحة 
وا�صع��ة م��ن اجلمه��ور م��ن بينه��م �صن��اع الق��رار 
غ��ري  واملنظم��ات  النامي��ة  البل��دان  ال�صيا�ص��ي يف 
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احلكومي��ة ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين واأ�صح��اب 
الراأي والواهبون وامل�صت�صارون واالإعالم. وتت�صمن 
البحثي��ة  والتقاري��ر  الكت��ب  املعه��د  من�ص��ورات 
والدرا�صات واملقاالت. وُيعد تقرير ال�صيا�صة الغذائية 
العاملي��ة الن���رصة الرائ��دة للمعهد. وه��و ُيقدم نظرة 
معمق��ة عل��ى تط��ورات واأح��داث ال�صيا�ص��ة الغذائية 
االأ�صا�صي��ة. وه��ذا التقري��ر ال�صنوي ُيق��دم نظرة عن 
تط��ورات ال�صيا�ص��ة الغذائية الت��ي اأ�صهمت يف االأمن 

الغذائي والتغذية. 
 التمويل

املعه��د الدويل لبح��وث ال�صيا�ص��ة الغذائية جزء من 
�صبك��ة معاه��د اأبح��اث دولية مُت��ول بق��در من قبل 
الزراعي��ة  االأبح��اث  ح��ول  االإ�صت�صاري��ة  اجلماع��ة 
الدولي��ة، الت��ي بدوره��ا مُت��ول من قب��ل احلكومات 

ورجال االأعمال واملوؤ�ص�صات والبنك الدويل.

  

املعهد الدميقراطي ال�طني
مرك��ز اأبح��اث غ��ري ربح��ي يعم��ل م��ن اأج��ل دع��م 
الدميقراطية وتقويتها عل��ى نطاق وا�صع يف العامل. 
ويوف��ر املعه��ُد امل�صاع��دةَ العملية للق��ادة املدنيني 
وال�صيا�صي��ني، م��ن اأجل تنمي��ة القي��م واملمار�صات 
واملوؤ�ص�ص��ات الدميقراطية، م�صتعين��ًا ب�صبكة عاملية 
م��ع  اأي�ص��ًا  ويتع��اون  املتطوع��ني.  اخل��رباء  م��ن 
الدميقراطي��ني يف كّل اأنح��اء الع��امل، به��دف بن��اء 
نزاه��ة  و�ص��ون  واملدني��ة،  ال�صيا�صي��ة  املنظم��ات 
االنتخاب��ات، باالإ�صافة اإىل ت�صجيع املواطنني على 

امل�صاركة وتعزيز ال�صفافية وامل�صاءلة يف احلكم.
يعتمد النظام الدميقراطي على وجود هيئٍة ت�رصيعية 
متّث��ل املواطن��ني وتراقب عم��ل ال�صلط��ة التنفيذية، 
و�صلطٍة ق�صائية م�صتقّلة ترعى تطبيق حكم القانون، 
واأحزاٍب �صيا�صية �صفافة وخا�صعة للم�صاءلة، وعلى 
قي��ام انتخاباٍت ت�صمح للناخب��ني باختيار ممثليهم 
يف موؤ�ص�ص��ات احلك��م بكّل حري��ة. ويف اإطار اجلهود 
الت��ي يبذلها مل�صان��دة التنمي��ة الدميقراطية، ي�صعى 
املعهد اإىل دعم املوؤ�ص�صات واالإجراءات التي ت�صاعد 

على اإ�صاعة الدميقراطية.
بناء املنظمات ال�صيا�صية واملدنية

ُي�صاع��د املعه��د الدميقراط��ي الوطن��ي عل��ى بن��اء 
املوؤ�ص�صات الثابتة ذات القاعدة العري�صة، واملتمّيزة 
بح�ص��ن تنظيمه��ا فت�ص��ّكل الدعام��ة االأ�صا�صية التي 
ترتك��ز عليه��ا اأّي ثقاف��ة مدني��ة عريق��ة. فالنظ��ام 
الدميقراط��ي يبقى مرهون��ًا بقيام ه��ذه املوؤ�ص�صات 
التي توؤدي دور الو�صيط باعتبارها ال�صوت ال�صارخ 
ال��ذي يعرّب عن اآراء املواطن��ني الواعني لق�صاياهم، 

وتخلق رواب��ط بينهم وبني حكوماته��م، وكذلك يف 
م��ا بينهم، عرب توف��ري �صبل امل�صارك��ة يف ال�صيا�صة 

العامة.
�صون نزاهة االنتخابات

مبا اأّن املعهد الدميقراطي الوطني ي�صّجع على اإجراء 
انتخاب��ات حّرة ودميقراطي��ة، فقد طلبت منه بع�ش 
االأح��زاب ال�صيا�صي��ة واحلكوم��ات درا�ص��ة القوانني 
االنتخابية ورفع التو�صيات ب�صاأن حت�صينها. ف�صاًل 
ع��ن ذلك، يقّدم املعهُد لالأح��زاب ال�صيا�صية وهيئات 
املجتم��ع امل��دين امل�صاعدةَ التقني��ة يف جمال اإدارة 
احلم��الت املعدَّة لتوعية الناخب��ني وتنظيم الربامج 
املع��دَّة ملراقب��ة االنتخابات. وُيع��رَف املعهد اأي�صًا 
ب��دوره الري��ادي يف جمال مراقب��ة االنتخابات يف 
الع��امل حيث �صبق له اأن �ص��ّكل بعثاٍت دولية ملراقبة 
االنتخابات يف ع�رصاٍت من البلدان، حر�صًا منه على 

اأن تعك�ش نتائج االنتخابات فيها اإرادة ال�صعب.
تعزيز ال�صفافية وامل�صاءلة

ي�صتجي��ب املعه��د لطلب��اٍت يتلقاه��ا م��ن روؤ�ص��اء 
ق��ادة  وم��ن  الربملاني��ة،  واملجال���ش  احلكوم��ات 
االأحزاب ال�صيا�صي��ة وهيئات املجتمع املدين، ب�صاأن 
احل�ص��ول على ن�صائ��ح يف خمتلف امليادي��ن، بدءاً 
باالإج��راءات الت�رصيعي��ة، م��روراً بتق��دمي اخلدمات 
اإىل جمه��ور الناخبني، و�ص��واًل اإىل اإقامة توازٍن يف 
العالق��ات بني املجتم��ع املدين واجلن��اح الع�صكري 
يف ظ��ّل النظ��ام الدميقراط��ي. وي�صع��ى املعه��د يف 
ه��ذا االإط��ار اإىل بن��اء ق��درات الهيئ��ات الت�رصيعية 
وموؤ�ص�ص��ات احلك��م املحل��ي الت��ي تنع��م بق��دٍر من 
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 املهني��ة وامل�صوؤولي��ة وال�صفافي��ة وبالق��درة عل��ى 
اال�صتجابة ملواطنيها.

ي�ص��ّكل التعاون الدويل عاماًل اأ�صا�صيًا لرت�صيخ اأ�ص�ش 
الدميقراطي��ة ب�صكٍل فّعال. وه��و ير�صل اأي�صًا باجتاه 
الدميقراطيات اجلديدة والنا�صئة ر�صالًة ذات مدلول 
عمي��ق مفاده��ا اأّن االأنظم��ة الدميقراطي��ة ميكن اأن 
تعتم��د عل��ى حلف��اء دولي��ني وعل��ى �صن��ٍد فّعال يف 
الوقت الذي تبقى فيه االأنظمة اال�صتبدادية معزولًة، 

خل�صيته��ا م��ن مواجهة الع��امل اخلارج��ي. لقد اتخذ 
املعه��د الدميقراط��ي الوطني مقراً ل��ه يف العا�صمة 
وا�صنط��ن فيما اأن�صاأ مكات��ب ميدانية يف كّل مناطق 
العامل. وهو، اإىل جانب االإفادة من مهارات موظفيه، 
ي�صتعني بخرباء متطوعني من خمتلف اأنحاء العامل، 
ُي�صَه��د للكثريي��ن منه��م بن�صالهم الطوي��ل من اأجل 
اإر�ص��اء الدميقراطية يف بلده��م، ومب�صاركة االآخرين 

اآراءهم القّيمة يف جمال التنمية الدميقراطية.

  

مركز حل�ل املناخ والطاقة
مركز اأبحاث م�صتقل وغري ربحي وغري حزبي تاأ�ص�ش 
يف الع��ام 2011 يف فرجيني��ا، الوالي��ات املتح��دة 
االأمريكية. يهدف املركز اإىل تعزيز ال�صيا�صة والعمل 
من اأجل معاجلة �صبل مد العامل بالطاقة مع احلفاظ 
عل��ى �صالمة املناخ العاملي. يعمل املركز على نحو 
وثيق م��ع �صناع القرار ال�صيا�ص��ي واأ�صحاب ال�صاأن 
م��ن اأجل تقوي��ة ال�صيا�ص��ات الرباغماتي��ة والفعالة 

على امل�صتويات الر�صمية والوطنية والدولية.
ي�صعى مركز حل��ول املناخ والطاقة اإىل االإ�صهام يف 
اجله��ود الرامي��ة اإىل ح��ل حتديات املن��اخ والطاقة 

عرب:
تق��دمي معلومات وحتلي��الت منا�صبة وغري   -
متحيزة حول االأبعاد العلمية واالقت�صادية والتقنية 

وال�صيا�صي��ة للمن��اخ والطاق��ة. واالأمثل��ة تت�صم��ن 
م�صادراً عن معايري التلوث الكربوين واملناخ احلاد 

والتغري املناخي.
جمع رجال االأعمال واملجتمع املدافع عن   -
البيئ��ة و�صناع الق��رار ال�صيا�صي وغريه��م من اأجل 
التو�صل اإىل فه��م م�صرتك وحلول حتظى باالإجماع. 
وتت�صم��ن االأمثل��ة جهود متعاونة م��ن اأجل ت�رصيع 
تطوي��ر العرب��ات العامل��ة عل��ى الكهرب��اء وتكوين 
ائتالف وا�صع لدعم ا�صتخ��دام ثاين اأوك�صيد الكربون 

امل�صبوط يف حت�صيل النفط امُلح�صن.
م�صاعدة املوظفني وامل�صتهلكني يف توفري   -
الطاق��ة وامل��ال وتقلي���ش اآثاره��ا الكربوني��ة عرب 

برنامج خا�ش.

  

املعهد امللكي للخدمات املتحدة
مركز فكر بريط��اين تاأ�ص�ش يف العام 1831 ويعني 
بالق�صاي��ا الع�صكري��ة واالأمني��ة. ُيع��د املعه��د اأقدم 
مركز اأبحاث خمت���ش بال�صوؤون الع�صكرية واالأمنية 
يف العامل. وكان��ت مهمته االأ�صا�صي��ة درا�صة العلوم 

البحرية والع�صكرية اأو ما ُيعرف ب�"فن احلرب".
يعم��ل املعهد امللكي بوجهة نظ��ر دولية. وهو يعزز 
درا�ص��ة ومناق�صة التط��ورات يف العقي��دة الع�صكرية 
االأع��وام  يف  االأ�صلح��ة.  واقتن��اء  الع�صك��ر  واإدارة 

االأخ��رية، و�ص��ع املعه��د ن�صاطات��ه لتط��ال الع�صك��ر 
واالأم��ن، مبا يف ذلك االإره��اب والعقائد التي تعززه 
والتحدي��ات الناجت��ة ع��ن التهديدات الت��ي ينتجها 
الب�رص اأو ُي�صاعدون يف ح�صولها وتهديدات الكوارث 

الطبيعية.
ل��دى املعه��د امللك��ي ع�صوي��ة موؤلف��ة م��ن �صباط 
�صيا�صي��ني  وم�صوؤول��ني  ودبلوما�صي��ني  ع�صكري��ني 

ويبلغ عددهم حواىل األفني. 
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جماالت البحث
تقع الن�صاط��ات البحثية للمعهد امللكي �صمن ثالث 
فئ��ات: العلوم الع�صكرية واالأبح��اث االأمنية الدولية 
واالأم��ن الداخل��ي واملرونة. من��ذ الع��ام 2010 بداأ 
املعهد بتو�صي��ع اهتماماته البحثية لت�صم موا�صيع 
اأخرى مث��ل التغري املناخ��ي وال�رصاعات واحلروب 

والثقافة.
خرباء املعهد ُي�صتدعون يف الغالب لتقدمي التحليالت 
والتعليق��ات ب�ص��اأن الق�صاي��ا الع�صكري��ة واالأمني��ة 
الب��ارزة يف الوق��ت االآين. كم��ا اأن املعهد ي�صت�صيف 
حملل��ني منا�صبني للتعليق عل��ى الق�صايا الع�صكرية 

واالأمنية احلا�صلة. 
ُينظ��م املعه��د ع��دداً م��ن املحا���رصات والن��دوات 

واملوؤمت��رات الأع�صائ��ه وجماع��ة الع�صك��ر واالأم��ن 
ال��دويل االأو�ص��ع. وموقع��ه يف وايته��ول ي�صم��ح ل��ه 

بجذب رجال الدولة و�صناع القرار ال�صيا�صي.
املن�سورات

ين���رص املعه��د امللكي ع��دداً من الدوري��ات والكتب. 
ون�رصته الرائدة هي جملة املعهد امللكي التي ُتعنى 

بال�صوؤون الع�صكرية واالأ�صلحة.
التمويل

مُي��ول املعه��د امللك��ي للخدم��ات املتح��دة ب�ص��كل 
اأ�صا�صي من قبل وزارة الدفاع الربيطانية واملوازنة 
الع�صكري��ة للمملك��ة املتح��دة وبدرجة اأق��ل من قبل 
اأجور الع�صوية وم�صتحقات الن�رصات التي ي�صدرها.

  

معهد اأبحاث ال�سيا�سة اخلارجية
مرك��ز اأبح��اث اأمريكي تاأ�ص���ش يف العام 1955 يف 
بن�صلفانيا، الواليات املتحدة. يهدف املعهد اإىل ن�رص 
وجهات نظ��ر الباحثني من اأجل تطوي��ر ال�صيا�صات 
الت��ي تع��زز امل�صال��ح القومي��ة للوالي��ات املتحدة 
االأمريكي��ة. تاأ�ص���ش املعهد من قب��ل ال�صفري روبرت 
�صرتاوز-هوبي��ه، بعد عدم الر�ص��ا على اإ�صرتاتيجية 
االحتواء التي انتهجها جون فو�صرت دولز وال�صيا�صة 
جامع��ة  م��ن  وبدع��م  اإيزنه��ور،  الإدارة  اخلارجي��ة 
يف  ريت�صارد�ص��ون.  �صمي��ث  وموؤ�ص�ص��ة  بن�صلفاني��ا 
الع��ام 1975، ب��داأ املعه��د بن�رص رباعيت��ه اأوربي�ش 
وكان من ب��ني الباحثني االأوائل امل�صهورين هان�ش 
ك��ون وويلي��م كينت��رن وه��رني ك�صينج��ر وجامي�ش 

�ص�صل�صينجر ولوران�ش كروز.
ات�ص��م معظم تاري��خ املعهد باالنغما���ش العميق يف 
املتابع��ة الفكري��ة للح��رب الب��اردة. وح��ث الع��امل 
الغرب��ي على التوحد حتت قي��ادة الواليات املتحدة 
ملحارب��ة االحت��اد ال�صوفييتي وال�صيوعي��ة الدولية. 
منذ انتهاء احلرب الباردة ُيركز املعهد على م�صاريع 
اأخ��رى. فق��د اأوىل تركي��زاً خا�صًا عل��ى التثقيف يف 
ال�ص��وؤون الدولية ورعى برام��ج يف مدار�ش فالدلفيا 
اإ�صاف��ة اإىل تنظي��م املوؤمت��رات واملحا���رصات يف 

اجلامعات والكليات ال�صغرية.

ُتعد احلرب بقي��ادة الواليات املتحدة على االإرهاب 
م��ن املوا�صي��ع االأ�صا�صية للمعه��د ويف اآذار 2003 
تلقى هبة من الكومنولث لبن�صلفانيا من اأجل درا�صة 
م�ص��ادر التهدي��دات االإرهابي��ة املحتمل��ة وكيفي��ة 

اإدارة املخاطر.
الربامج البحثية

برنامج االأم��ن القومي: اأطلق املعه��د هذا امل�رصوع 
من اأجل الرتكيز عل��ى البحث والن�رص والتثقيف عرب 
موؤمترات متنوعة ُتعقد �صنويًا، اإ�صافة اإىل حما�رصات 
عرب م�صاعدة الط��الب يف مرحلة التخ�ص�ش. ويركز 
الربنامج على نح��و كبري على فح�ش االإ�صرتاتيجية 
الك��ربى للوالي��ات املتح��دة والبيئ��ة اجليو�صيا�صية 
الت��ي توؤث��ر عل��ى الوالي��ات املتح��دة وم�صاحله��ا 
والو�صائل وال�صبل واالآثار للقوة الع�صكرية ومكافحة 
االإرهاب واالأمن الداخلي وق�صايا متنوعة ُت�صهم يف 

التنفيذ ال�صمويل لالإ�صرتاتيجية.
مرك��ز دار�صة االإره��اب: يركز الربنام��ج على اأنواع 
التحلي��ل ال�صيا�ص��ي والت�صكي��الت الت��ي ُتع��رف بها 
املنظم��ة وله��ذا ال�صبب ُحددت مهم��ة املركز بثالث 

نقاط:
املهم��ة: يق��دم املرك��ز توجيه��ًا �صيا�صي��ًا   -
للم�صوؤول��ني احلكوميني و�صناع الق��رار يف القطاع 
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 اخلا���ش م��ع حتلي��ل ح��ول اال�صتخدام��ات احلالية 
واملحتملة لالإرهاب من قبل اأعداء الواليات املتحدة 
وحلفائه��ا باال�صتناد على حقائق مرتاكمة من اأجل 
حت�ص��ني منع االأعم��ال االإرهابية والتعايف منها يف 

حال وقوعها وكيفية الرد عليها.
والتحلي��الت  احلقائ��ق  جم��ع  االأ�صالي��ب:   -
باالإم��كان  يك��ون  حي��ث  ال�صيا�صي��ة  والتقدي��رات 

بالتعاون مع باحثني يف مراكز اأبحاث اأخرى.
عل��م العرو���ش: اإ�صدار اأبحاث��ه يف و�صائل   -
خمتلف��ة كدرا�صات وندوات وحما���رصات ونقا�صات 

من اأجل ن�رص ا�صتنتاجاته.

كم��ا اأن الربنام��ج يرك��ز عل��ى درا�ص��ة التكتي��كات 
االإره��اب  مكافح��ة  واإ�صرتاتيجي��ات  االإرهابي��ة 

واال�صتخبارات والتج�ص�ش.
التمويل

يح�ص��ل املعه��د عل��ى التمويل م��ن ال���رصكات مثل 
بيكو اإنريجي وبوين��غ اإ�صافة اإىل موؤ�ص�صات واأفراد. 
واحلدث االأبرز ال��ذي ينظمه املعهد جلمع التربعات 
ح��واىل  يح���رصه  ال��ذي  ال�صن��وي"  "الع�ص��اء  ه��و 
400 ع�ص��و يف املعه��د يف منطق��ة فالدلفي��ا. ومن 
املتحدث��ني امل�صهورين ال�صابق��ني يف احلدث هرني 

ك�صينجر وروبرت زوليك وولرت را�صل ميد.

  

معهد اآكت�ن
مرك��ز فك��ر اأمريك��ي تاأ�ص���ش يف الع��ام 1990 يف 
ميت�صغن. مهمته تعزيز املجتمع احلر واخللقي الذي 
يحرتم احلري��ة الفردي��ة وُيدّعم باملب��ادئ الدينية. 

يو�صف املعهد على اأنه حمافظ وليربايل.
تاأ�ص�ش املعهد من قبل روبرت �صرييكو وكري�ش اآالن 
م��ورن، وحظي بت�صميته تيمننًا باملوؤرخ وال�صيا�صي 
والكات��ب االإنكلي��زي لورد اآكتون، ال��ذي ارتبط على 
نح��و �صائ��ع بالق��ول املاأث��ور "ال�صلط��ة متي��ل نحو 
الف�صاد وال�صلطة امل�صتبدة تف�صد ال حمالة". يف العام 
2002، افتت��ح املعه��د مكتبًا له يف روم��ا من اأجل 
تنفي��ذ مهم��ة اآكت��ون يف اخل��ارج. كما بن��ى املعهد 
�صبك��ة م��ن االأفرع الدولي��ة من بينها معه��د اأوروبا 
يف النم�صا ومعهد درا�صة الكرامة االإن�صانية واحلرية 
االقت�صادي��ة يف زامبيا ومنظم��ة االأرجنينت ملعهد 

اآكتون.
الربامج

ي�صت�صف املعهد برامج ل�صالح القادة يف املجاالت 
التجاري��ة والثقافي��ة والديني��ة يف الع��امل. وه��ذه 

الربامج تاأخذ اأ�صكااًل متنوعة وتت�صمن:
�صنوي��ة اآكت��ون: موؤمتر �صن��وي وهو احل��دث الدويل 
االأك��رب واالأ�صخم الآكتون )امل�صارك��ون من 70 بلداً 
خمتلف��ًا(. يرك��ز املوؤمتر عل��ى التق��اء الفل�صفة وعلم 
الالهوت واالقت�صاديات يف املوؤ�ص�صات الفكرية يف 

اأي جمتمع حر.

ع�صاء �صنوي: حدث يجمع قادة يف املجال التجاري 
وحملل��ني ومعلقني �صيا�صيني وق�ص��اة يف املحكمة 
العلي��ا. ومن بني الذين تكلم��وا يف احلدث: اأنطونني 
�صكالي��ا وكالرن���ش طوما���ش و�صري ج��ون متبلتون 

وت�صارلز كول�صون ومايكل مدفد وديك ديفو�ش.
�صل�صلة حما�رصات اآكت��ون: �صل�صلة من املحا�رصات 
امل�صتم��رة الت��ي تاأت��ي بباحث��ي املعه��د و�صي��وف 
اآخري��ن الإجراء حما���رصات اأمام اجلمه��ور املحلي. 
ومن بني املتحدث��ني ال�صابقني: را�صل كريك وويليم 

باكلي واآفري كاردينال دولز ومايكل نوفاك.
البحث والن�سرات

من مبادئ��ه التوجيهية واأبحاثه االقت�صادية، ين�رص 
املعه��د الكت��ب والدرا�ص��ات والدوري��ات وم��ن بني 

ن�رصاته:
جملة االأ�صواق واالأخ��الق: هي جملة م�صهورة دوليًا 
تك�ص��ف التداخل ب��ني االقت�صادي��ات واالأخالق من 
وجهات نظر علمية ودينية. ت�صدر مرتني يف ال�صنة.

االأبح��اث: تعاط��ي معم��ق م��ع الق�صاي��ا ال�صيا�صية 
اخلا�ص��ة والرتجمات الأعمال بحثية مل ُتن�رص �صابقًا 

باللغة االإنكليزية. 
الدين والتحرر: ن���رصة رباعية تغطي ت�صابك التحرر 
واالأخ��الق وحتتوي عل��ى مقبالت وكت��ب ومقاالت 
االأ�صا�صي��ني  للمفكري��ن  مقت�صب��ة  و�ص��ري  بحثي��ة 

ونقا�صات للموا�صيع الهامة.
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مالحظ��ات اآكتون: ر�صالة اإخبارية �صهرية ي�صدرها 
املعه��د وحتتوي تقارير عن امل�صاري��ع والن�صاطات 

التي يقوم بها معهد اآكتون.
اأفراد م�صهورون مرتبطون مبعهد اآكتون

اإىل جانب �صرييكو، هناك باحثون بارزون مرتبطون 
باملعه��د من بينهم اأنطوين ب��راديل وجوردان بالور 
و�صتيف��ن غراب��ل وماي��كل مات�ص��ون ميل��ر ومارفن 
اأوال�صك��ي وكيف��ن �صت�صمي�صين��غ وجونث��ان وي��ت. 

اإ�صافة اإىل مدير املعهد �صامويل غريج احلائز على 
جائزة اأف�صل كتاب عن كتابه "املجتمع التجاري".

التمويل
يحظ��ى املعهد بتموي��ل من املوؤ�ص�ص��ات وال�رصكات 
م��ن  التموي��ل  تلق��ى  الع��ام 2007،  واالأف��راد. يف 
موؤ�ص�ص��ة اإرثه��ارت وموؤ�ص�ص��ة ب��راديل. ويف الع��ام 
2005 حظ��ي بتموي��ل بقيم��ة 155000 دوالر من 

�رصكة اإيك�صومنوبيل.

  

معهد الأبحاث الإ�سرتاتيجية
معه��د االأبح��اث االإ�صرتاتيجي��ة هو معه��د االأبحاث 
املتعلق��ة  وتل��ك  اجليو-اإ�صرتاتيجي��ة  والتحلي��الت 
باالأمن القومي لدى اجلي�ش االأمريكي. فيقوم املعهد 
باإج��راء االأبح��اث والتحليالت لدعم منه��اج الكلية 
احلربي��ة يف اجلي�ش االأمريكي وُيقدم حتلياًل مبا�رصاً 
ل�صال��ح اجلي�ش وقي��ادة وزارة الدف��اع ويوؤدي دور 

اجل�رص اإىل جمتمع اإ�صرتاتيجي اأو�صع.
يتاأل��ف معه��د االأبح��اث االإ�صرتاتيجي��ة م��ن خرباء 
مدني��ني و�صب��اط ع�صكري��ني ر�صمي��ني وجمموع��ة 
م��ن املوظف��ني لدع��م احلرفي��ة. وجميعه��م ميت��از 
مب�صداقي��ة وخربة �صاملة. ينق�ص��م املعهد اإىل ثالث 
مكونات: ق�صم البحث والتحلي��ل االإ�صرتاتيجي الذي 
يركز عل��ى الق�صايا العاملية واالإقليمي��ة والعملية، 
خ�صو�ص��ًا تل��ك املتعلق��ة بتح��ول اجلي���ش. وق�ص��م 
االإ�صرتاتيجي��ة االإقليمي��ة ال��ذي ُيرك��ز عل��ى ق�صايا 
اإ�صرتاتيجية اإقليمية. وبرنامج امل�صاركة االأكادميية 
ال��ذي ُين�ص��ئ ويحافظ عل��ى ال�رصكات م��ع املجتمع 
م�ص��ادره  اإىل  واإ�صاف��ة  العامل��ي.  االإ�صرتاتيجي��ة 
الع�صوي��ة، لدى معهد االأبح��اث �صبكة من ال�رصكات 
مع املحلل��ني االإ�صرتاتيجيني يف اأنح��اء العامل، من 
�صمنهم مفكرون م�صهورون يف جمال االإ�صرتاتيجية 
االأمنية والع�صكرية. يف اأغلب االأعوام، حواىل ن�صف 

من�صورات املعهد يكتبها اأولئك ال�رصكاء االأجانب.
تنط��وي مهم��ة معه��د االأبح��اث االإ�صرتاتيجية على 
ا�صتخ��دام التحليل امل�صتقل م��ن اأجل اإجراء درا�صات 

اإ�صرتاتيجية تطور التو�صيات ال�صيا�صية ب�صاأن:
وال�صيا�صي��ة  والتخطي��ط  االإ�صرتاتيجي��ا   -

ال�صتخدام م�صرتك وُمدمج للقوات الع�صكرية
التقييم االإ�صرتاتيجي االإقليمي  -

طبيعة احلرب الربية  -
امل�صائل التي توؤثر على م�صتقبل اجلي�ش  -

مفاهيم وفل�صفة ونظرية االإ�صرتاتيجيا  -
ق�صاي��ا اأخ��رى ت�ص��كل اأهمي��ة ل��دى قيادة   -

اجلي�ش
املن�سورات

ُتن���رص الدرا�ص��ات من قب��ل املعهد وت��وزع اإىل قادة 
اإ�صرتاتيجي��ني اأ�صا�صيني يف اجلي���ش ووزارة الدفاع 
والنظ��ام التثقيفي الع�صك��ري والكونغر�ش واالإعالم 
الع�صكري��ة  واملعاه��د  االأخ��رى  االأبح��اث  ومراك��ز 
والكلي��ات واجلامع��ات االأ�صا�صي��ة. وتلج��اأ اأبح��اث 
املعه��د اإىل ا�صتخ��دام التاريخ والعوام��ل ال�صيا�صية 
واالقت�صادية والع�صكرية احلالية لتطوير التو�صيات 

االإ�صرتاتيجية. وتنطوي من�صورات املعهد على:
الكتب: ين�رص املعهد يف العام حواىل 5-3   -

كتب تتاألف من اأعمال خالقة وموؤلفات حُمّررة.
االأبحاث: هي تقارير موجهة �صيا�صيًا تقدم   -
التو�صيات، وتتاألف يف العادة من 25-90 �صفحة.

اأوراق كارلي�ص��ل: ت�صل��ط ال�صوء على اأف�صل   -
اأبحاث الطالب يف الكلية احلربية الع�صكرية.

اأوراق لت��ورت: مق��االت اأو اآراء اأو خطابات   -
ه��ي مو�ص��ع اهتمام من قب��ل املجتم��ع االأكادميي 

الع�صكري.
تقارير الندوات: من اأجل املوؤمترات الكربى   -
قد ي�صدر املعهد تقريراً عن جدول واأعمال املوؤمتر.
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 وكل عام ي�صع املعهد االأبحاث االإ�صرتاتيجية قائمة 
بالق�صايا االإ�صرتاتيجي��ة االأ�صا�صية باال�صتناد على 
م��وارد من كلية احلرب الع�صكري��ة االأمريكية وهيئة 
اأركان اجلي�ش والهيئة امل�صرتكة والقيادات املوحدة 

واملخ�ص�ص��ة واملنظمات الع�صكري��ة االأخرى. وهي 
بهدف توجي��ه الباحثني يف املعهد والكلية احلربية 
االآخري��ن  االإ�صرتاتيجي��ني  واملحلل��ني  الع�صكري��ة 

املرتبطني باجلي�ش.

  

مركز التنمية العاملية
مرك��ز فك��ر تاأ�ص���ش يف الع��ام 2001 يف العا�صمة 
وا�صنط��ن دي �ص��ي، وه��و مرك��ز اأبحاث غ��ري ربحي 
ُيرك��ز على التنمي��ة الدولية. تاأ�ص���ش املركز على يد 
امل�صوؤول االأمريك��ي رفيع امل�صت��وى ال�صابق اإدوارد 
دبلي��و. �صكوت، مدير معهد برت�ص��ون لالقت�صاديات 

الدولية وفريد برج�صنت ونان�صي بريدي�صول.
يه��دف املرك��ز اإىل تقلي���ش الفقر يف الع��امل وعدم 
امل�ص��اواة ع��رب الت�صجي��ع عل��ى تغي��ري ال�صيا�صة يف 
الوالي��ات املتح��دة وغريها من البل��دان الغنية عرب 
البح��ث الدقي��ق وامل�صارك��ة الفعال��ة م��ع املجتمع 
ال�صيا�ص��ي. وتعترب املوؤ�ص�صة نف�صها مركز فكر وعمل 
م��ع التاأكي��د على اإنت��اج االأبحاث املوجه��ة لتكون 
مقرتح��ات �صيا�صية عملية. ُيع��رف املركز باأنه رائد 
يف برامج تخفيف اأعباء الدين خ�صو�صًا يف جنرييا 
وليربي��ا. كم��ا اأن املوؤ�ص�ص��ة م�صه��ورة بربناجمه��ا 
ال��ذي ُي�صجع على تطوير اللقاحات من اأجل اأمرا�ش 
معين��ة. ويج��ري املرك��ز اأبح��اث تتعل��ق بالفقر يف 
الع��امل و�صع��وب الدول النامي��ة والتعلي��م والعوملة 
وال�صح��ة العاملي��ة، اإ�صاف��ة اإىل درا�ص��ات حول اأثر 
التج��ارة والهجرة على التنمية. وتت�صمن املوا�صيع 
الت��ي ُيغطيه��ا فاعلية امل�صاع��دة والتعليم والعوملة 
التج��ارة  تاأث��ري  اإىل  اإ�صاف��ة  العاملي��ة،  وال�صح��ة 

والهجرة على التنمية. 
يف الع��ام 2008، اأ�ص��در املرك��ز مق��االت بعن��وان 
اأعم��ال تنمي��ة  "البي��ت االأبي���ش والع��امل: ج��دول 
عاملي��ة للرئي���ش االأمريك��ي اجلدي��د". واأعط��ت تلك 
املق��االت تو�صيات �صيا�صية حل��ل امل�صاكل الدولية 
مثل ال�صح��ة العاملية و�صيا�صة امل�صاعدة اخلارجية 
والهج��رة واال�صتثم��ار املبا���رص اخلارج��ي. ون���رص 

املركز يف العام 2010 تقريراً حول اأخطار مقاومة 
ال��دواء بعنوان "ال�صباق �صد مقاوم��ة الدواء: عندما 

تخفق االأدوية".
عل��ى  امُلدرج��ة  البحثي��ة  املوا�صي��ع  ب��ني  وم��ن 
املوقع االلك��رتوين للمركز: تدفق روؤو���ش االأموال/ 
االأزم��ات املالية وتخفي��ف اأعباء الدي��ن والق�صايا 
البيئي��ة والنم��و االقت�ص��ادي واحلكم/الدميقراطية 
الدولي��ة والتموي��ل والغ��ذاء  واملوؤ�ص�ص��ات املالي��ة 
والفق��ر  وال�ص��كان  امل�ص��اواة  وع��دم  والزراع��ة 
واال�صتثم��ار اخلا�ش واالأم��ن والتنمية وجمموعات 

بيانية وموارد.
ي�صت�صي��ف املركز ح��واىل 90 حدثًا عام��ًا وخا�صًا 
يف العامل مع م�صاركة تزيد عن 7000 م�صارك. وقد 
�صهدت تل��ك املنا�صبات كلم��ات ل�صخ�صيات �صهرية 
اأمثال وزيرة اخلارجية االأمريكية هيالري كلينتون 
ورئي�ش جنريي��ا غودالك جونثان وع��امل االقت�صاد 
ب��ول روم��ر وكري��ن غريه��م. وي�صت�صي��ف املرك��ز 
�صل�صل��ة حما�رصات �صنوية ُتدعى �صل�صلة حما�رصات 
�صابوت ت�رصيفًا لعامل االقت�ص��اد التنموي ريت�صارد 
ديك �صابوت. وكل عام ي�صت�صيف احلدث باحثًا ُيقدم 
م�صاهمات هامة يف التنمية الدولية اإىل جانب عمل 
اأكادمي��ي مع القي��ادة يف املجتم��ع ال�صيا�صي. ومن 
بني من �ص��ارك يف احلدث لورن���ش �صامرز ونغوزي 
اأوكوجنو-لوي��ال ول��ورد نيكوال���ش �ص��رتن وكم��ال 

درفي�ش وكنث روغوف.
التمويل

واملوؤ�ص�ص��ات  ال���رصكات  قب��ل  م��ن  املرك��ز  مُي��ول 
واالأف��راد واحلكومات. ويف العام 2013، تلقى هبة 

من احلكومة الرنويجية بقيمة 5 مليون دوالر. 

  



ة
بي

عر
ال

و
ة 

بي
غر

ال
ث 

و
ح

لب
وا

ت 
�سا

را
د

ال
ز 

ك
را

م

62

مركز اأبحاث الأمن الق�مي
مرك��ز فكر اإ�رصائيلي تاأ�ص�ش يف العام 2006 يف تل 
اأبي��ب. وكمركز اأبح��اث م�صتقل وغ��ري حزبي، يعمل 
املركز خارج املوؤ�ص�صة ال�صيا�صية احلكومية واالأمنية 
وُيعد يف موق��ع متميز لتحليل الو�صع االإ�صرتاتيجي 
الإ�رصائيل وتقدمي الن�صح ب�صاأن املقاربات ال�صيا�صية 
اخلالقة. وعرب فهم االإ�صرتاتيجيا كميدان ديناميكي 
متع��دد اجلوان��ب الفكري��ة وال�صيا�صي��ة والع�صكري��ة 
واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة، يرك��ز املرك��ز عل��ى 
التحدي��ات االإ�صرتاتيجي��ة الت��ي تواج��ه اإ�رصائي��ل. 
واالأبحاث التي يجريها املركز تغذي العامة بنقا�ش 
ح��ول الق�صايا التي ترتبط باأم��ن اإ�رصائيل القومي، 
ويف املقاب��ل تقدم للنقا�ص��ات احلكومية وعيًا اكرب 
ل��دى الراأي الع��ام ب�صاأن تلك امل�صائ��ل الهامة. ومن 
خ��الل اأبحاثه املوجهة �صيا�صي��ًا، يهدف املركز اإىل 
اإعالم �صناع الق��رار يف اإ�رصائيل والتاأثري يف القرار 
وامل�صاهم��ة يف عملي��ات �صنع الق��رار املبنية على 
املعرف��ة والتقدي��رات و�صب��ل جدي��دة م��ن التفك��ري. 
املن�ص��ورات  اإ�ص��دار  املرك��ز  ن�صاط��ات  وتت�صم��ن 
وعقد املوؤمترات واإجراء الن��دوات وتنظيم احلوارات 
االإ�صرتاتيجية وحم��اكاة احلروب، اإ�صافة اإىل تقدمي 
مق��االت �صيا�صي��ة وع�صكرية والن�ص��اط اال�صت�صاري. 
كم��ا اأن املرك��ز ُيع��د م�ص��دراً اأ�صا�صي��ًا للمنظم��ات 
واالأف��راد املعني��ني بالتعام��ل م��ع االإ�صرتاتيجي��ة 

االأمنية القومية االإ�رصائيلية.
ال�صم��ة االأ�صا�صي��ة للمعهد هي باحث��وه حيث ينحدر 
معظمه��م من خلفيات مرتبط��ة بال�صوؤون اخلارجية 
واالأمن والعالقات الدولية و�صنع ال�صيا�صة. واأغلبهم 
�صغ��ل منا�صب رفيعة امل�صت��وى يف موؤ�ص�صات عامة 
خمتلف��ة مث��ل اجلي���ش االإ�رصائيل��ي ومكت��ب رئي�ش 
الوزراء ووزارة اخلارجي��ة وجلنة الطاقة الذرية يف 
اإٍ�رصائي��ل، اأو ه��م باحث��ون يف موؤ�ص�ص��ات اأكادميية 

بارزة يف الواليات املتحدة واأوروبا واإ�رصائيل.
برامج البحث

برنام��ج التحك��م باالأ�صلحة واالأم��ن االإقليمي: يركز 
على جهود العقوبات وجدوى وانعكا�صات اأي �رصبة 
ع�صكرية الإيران والتهديد االأو�صع لطموحات الهيمنة 
االإيراني��ة وتهديد االنت�صار الن��ووي يف املنطقة يف 

حال ح�صلت اإيران على القدرة النووية الع�صكرية.
برنام��ج حول العالقات االإ�رصائيلي��ة- الفل�صطينية: 
يرك��ز عل��ى االإج��راءات اخلالق��ة التي ق��د تنتهجها 
اإ�رصائي��ل يف امل�ص��ار احلايل للمفاو�ص��ات من اأجل 

�صمان م�صتقبلها كدولة يهودية دميقراطية.
ال���رصق  يف  االأمريكي��ة  ال�صيا�ص��ة  ح��ول  برنام��ج 
االأو�ص��ط: يدر���ش كيف ميك��ن الإ�رصائي��ل فعل ما هو 
اأف�ص��ل بالن�صبة لها يف وا�صنط��ن واأمام الراأي العام 
االأمريك��ي، خ�صو�ص��ًا ح��ني يكون للبلدي��ن مواقف 
اإ�صرتاتيجي��ة وتكتيكي��ة متباين��ة ب�ص��اأن الق�صاي��ا 

الهامة.
يه��ف  القوم��ي:  واالأم��ن  القان��ون  ح��ول  برنام��ج 
الربنامج اإىل تق��دمي ردود على التحديات املرتبطة 
بالقان��ون ال��دويل النابع��ة م��ن ح��رب ال متناظرة 

عابرة للحدود.
برنام��ج نويبوير ب�ص��اأن احل��رب ال�صايربية: يتطرق 
الربنامج للتهديدات املرتبطة بعامل ال�صايرب وفر�ش 
مواجهته��ا ويه��دف اإىل �ص��وغ توجيه��ات لعقي��دة 

احلرب يف جمال ال�صايرب.
واملجتم��ع  االإ�رصائيل��ي  اجلي���ش  ع��ن  برنام��ج 
االإ�رصائيل��ي والراأي العام: يرك��ز ب�صكل اأ�صا�صي على 
مقاربة املجتم��ع للجي�ش االإ�رصائيل��ي، مبا يف ذلك 
املطالب��ة باأن مب�صاركة كل املواطنني املوؤهلني يف 
اخلدم��ة الع�صكرية. كما اأن ا�صتطالع��ات الراأي التي 
تق��دم بيانات ع��ن الراأي العام ب�ص��اأن ق�صايا اأمنية 
قومي��ة خمتلفة يت��م حتليله��ا لناحي��ة انعكا�صاتها 

ال�صيا�صية على القيادة االإ�رصائيلية.
برنامج ح��ول االإرهاب وال�رصاع منخف�ش الوترية: 
اجلماع��ات  عل��ى  العرب��ي  الربي��ع  تاأث��ري  يدر���ش 
ال�صيا�صي��ة  والق��وة  القاع��دة  ون�ص��اط  االإرهابي��ة 
لالأطراف غري الر�صمي��ة، اإ�صافة اإىل التحديات التي 
ت�صكلها حما���ش وحزب اهلل والف�صائ��ل الفل�صطينية 

وتلك اجلماعات املرتبطة بالقاعدة.
برنام��ج ح��ول االأم��ن الداخل��ي: يتعام��ل الربنامج 
مع ال�صمات املتنوعة للجبه��ة الداخلية االإ�رصائيلية 
واحل��روب  املدني��ة  لالأزم��ات  وا�صتعداداته��ا 
والن�صاط��ات االإرهابية وا�صعة النط��اق، اإ�صافة اإىل 
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 الكوارث الطبيعية.
برنام��ج ح��ول ال�ص��وؤون الع�صكري��ة واالإ�صرتاتيجية: 
يدر���ش املب��ادئ املهم��ة يف تطوي��ر ق��وة اجلي���ش 
االإ�رصائيل��ي وانت�صاره وتاأثريها عل��ى قدرة اجلي�ش 
يف تقدمي الرد املنا�صب ملروحة من التهديدات التي 

تواجه البالد. 
املن�سورات

م�ص��ح اإ�صرتاتيج��ي الإ�رصائيل: كتاب �صن��وي يتطرق 
اإىل التط��ورات االأ�صا�صي��ة الت��ي تاأث��ر عل��ى البيئ��ة 
االإ�صرتاتيجي��ة الإ�رصائي��ل ويق��رتح كيفي��ة اجتي��از 
اإ�رصائيل لتحديات االأمن القومي احلالية واملحتملة.

املذك��رة: درا�ص��ات حتليلي��ة بحثي��ة مطول��ة ع��ن 
الق�صايا واالإنعكا�صات ذات ال�صلة بال�صيا�صة.

التقدي��ر االإ�صرتاتيجي: جملة رباعي��ة تن�رص مقاالت 

امل�صتم��رة  والتوجه��ات  االأخ��رية  االأح��داث  ع��ن 
املرتبطة بالو�صع االإ�صرتاتيجي الإ�رصائيل.

ال�ص��وؤون الع�صكري��ة واالإ�صرتاتيجي��ة: جمل��ة ت�ص��در 
ث��الث م��رات يف ال�صنة ح��ول التحدي��ات الع�صكرية 

الإ�رصائيل.
تب���رص مرك��ز اأبحاث االأم��ن القومي: ت�ص��در مرة اأو 
مرت��ني يف االأ�صبوع وهي عبارة عن ن�رصة تقدم رداً 

�رصيعًا على االأحداث احلا�صلة.
اأب��رز الباحث��ني يف املرك��ز ه��م: عامو���ش يدل��ني 
واأودي دي��كل وغابي �صيبوين واأِون األرتمان واإفرامي 
اأ�صك��والي ويهودا ب��ن مئري وبنديتا برت��ي و�صلومو 
ب��روم وع��وزي اإي��الم ومئ��ري اإل��ران واأودد اإي��ران 
و�صموئي��ل اإيفن ويئري اإف��رون ويورام اإفرون و�صارة 
فاينربغ وديفيد فريدمان ويوؤال غوزان�صكي ومارك 

هلر واإفرامي كام واإميلي النداو ويئري نفيه.

  

جمم�عة الأزمات الدولية
ه��ي منظم��ة دولي��ة غ��ري ربحي��ة وغ��ري حكومي��ة 
تق��وم  بروك�ص��ل.  يف   1995 الع��ام  يف  تاأ�ص�ص��ت 
املنظم��ة باأبح��اث ميدانية عن ال�رصاع��ات العنفية 
وتق��دم ال�صيا�ص��ات ملن��ع وقوعه��ا اأو التخفيف من 
حدته��ا اأو حله��ا. تتع��اون مبا�رصة م��ع احلكومات 
واملنظمات متع��ددة اجلوانب واالأط��راف ال�صيا�صية 
االأخ��رى، اإ�صاف��ة اإىل االإع��الم. وجمي��ع تقاريره��ا 
والتحذي��رات ب�ص��اأن ال�رصاعات ون�رصته��ا ال�صهرية 

بعنوان "كراي�ص�ش وات�ش" ُتن�رص علنًا.
اأت��ى تاأ�صي���ش املنظمة ك��رد على �صعوب��ة املجتمع 
ال��دويل يف ال��رد عل��ى ح��رب البو�صنة مم��ا دعا اإىل 
حاج��ة وج��ود منظمة م�صتقل��ة تك��ون مبثابة اأعني 
الع��امل واأذان��ه على االأر���ش يف البل��دان التي ت�صهد 

�رصاعات. 
تقدم جمموعة االأزم��ات الدولية الن�صح للحكومات 
والهيئ��ات الر�صمي��ة الدولي��ة مث��ل االأمم املتح��دة 
واالحت��اد االأوروب��ي والبن��ك ال��دويل م��ن اأجل منع 
وت�صوي��ة ال�رصاعات. وه��ي جتمع ما ب��ني التحليل 
امل�صتن��د على املي��دان والو�ص��ف ال�صيا�صي وتقدمي 
اال�صت�ص��ارة، وه��ي تلع��ب دوراً اأ�صا�صي��ًا يف اأربع��ة 

جماالت:
تق��دمي االإن��ذار املبك��ر يف �صفح��ات النت   -
والتوا�صل االجتماعي ويف ن�رصة �صهرية "كراي�ص�ش 
وات���ش" ومن خ��الل اإن��ذارات عن اأزم��ة معينة على 
وال�صوم��ال  وتايالن��د  اليم��ن  يف  املث��ال  �صبي��ل 

وفنزويال.
امل�صاهم��ة ب�ص��كل خف��ي يف تق��دمي الدعم   -
واال�صت�ص��ارة يف مفاو�ص��ات ال�ص��الم عل��ى �صبي��ل 
املث��ال يف كولومبي��ا وبورون��دي و�صم��ايل اأوغندا 

وال�صودان.
اإ�ص��دار حتلي��الت مف�صل��ة ج��داً ون�صائ��ح   -
ب�ص��اأن ق�صايا �صيا�صي��ة يف ال�رصاع��ات اأو اأو�صاع 
خالفي��ة حمتملة، ع��رب م�صاع��دة �صن��اع القرار يف 
جمل�ش االأمن واملنظمات االإقليمية والبلدان الواهبة 
واآخرين، اإ�صافة اإىل القيام بكل ما يلزم ملنع وقوع 

ال�رصاعات وحلها واإعادة االإعمار بعدها.
تق��دمي من��ط تفك��ري اإ�صرتاتيج��ي وتكتيكي   -
جدي��د ح��ول ال�رصاع��ات واالأزم��ات احل��ادة مث��ل 
العرب��ي  وال���رصاع  االإيراني��ة  النووي��ة  الق�صي��ة 

االإ�رصائيلي وال�رصاع الداخلي يف ماينمار.
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ولدى جمموعة االأزمات الدولية مكاتب وممثلني يف 
30 موقع��ًا مع ف��رق من املحلل��ني املرتبطني بتلك 
املناط��ق املعر�ص��ة للخط��ر اأو القابل��ة للت�صعيد اأو 
املقبلة على �رصاعات. وباال�صتناد على املعلومات 
التي جتمعها الفرق، ت�صدر املنظمة تقارير حتليلية 

مع تو�صيات ل�صالح القادة واملنظمات يف العامل.
املق��ر االأ�صا�ص��ي للمنظم��ة يف بروك�صل م��ع مكاتب 
ا�صت�صارية يف العا�صم��ة وا�صنطن ونيويورك ولندن 
ومو�صك��و. وت�صغل املنظم��ة حاليًا مكات��ب ميدانية 
وبوغوت��ا  وب��ريوت  وبك��ني  وبانك��وك  اأبوج��ا  يف 

وبوجومب��ورا والقاهرة وداكار ودم�صق ودبي وغزة 
واإ�ص��الم اآب��اد واإ�صطنب��ول وجوهانزب��ورغ وكابول 
ومك�صيك��و ونريوب��ي و�صنع��اء وتبلي�ص��ي و�صي��ول 

وتون�ش.
التمويل

حتظ��ى املنظمة بالتموي��ل من احلكوم��ات الغربية 
ب�ص��كل اأ�صا�ص��ي واملوؤ�ص�ص��ات اخلريي��ة وال���رصكات 
م��ن   %49  ،2012/2011 الع��ام  يف  واالأف��راد. 
التموي��ل اأتى م��ن احلكومات و20% م��ن املنظمات 

اخلريية و31% من االأفراد واملوؤ�ص�صات اخلا�صة.  

  

معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق الأدنى
مرك��ز فك��ر اأمريك��ي تاأ�ص���ش يف الع��ام 1985 يف 
وا�صنطن ويركز عل��ى ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكية 
يف ال���رصق االأو�ص��ط. يه��دف املعه��د اإىل ال�صعي من 
اأج��ل تطوي��ر الفه��م املت��وازن والواقع��ي للم�صالح 
االأمريكي��ة يف ال���رصق االأو�ص��ط وتعزي��ز ال�صيا�صات 

التي توؤمن تلك امل�صالح.
جمموع��ة م��ن املواطنني االأمري��كان اأ�ص�ص��ت معهد 
وا�صنطن لتقدمي مقارب��ة متوازنة وواقعية لل�صيا�صة 
االأمريكي��ة يف ال���رصق االأو�ص��ط ُتر�ص��م م��ن خ��ربة 
واأبح��اث اأكادمييني وم�صوؤول��ني حكوميني �صابقني 
رفيع��ي امل�صتوى. يركز املعهد عل��ى البحث اخلالق 
يف الق�صاي��ا االإقليمية التي مل ُتعال��ج ب�صكل �صامل 

من قبل املنظمات املوجودة.
االأول  التنفي��ذي  املدي��ر  اإندك���ش  مارت��ن  وكان 
للمعه��د. وق��د انتق��ل لي�صتل��م منا�ص��ب دبلوما�صية 
رفيع��ة امل�صت��وى يف االإدارة االأمريكي��ة م��ن بينها 
ال�صف��ري االأمريك��ي يف اإ�رصائيل واملبع��وث اخلا�ش 
للمفاو�ص��ات االإ�رصائيلية- الفل�صطيني��ة وامل�صاعد 
اخلا���ش للرئي�ش كلينت��ون واملدير االأعل��ى ل�صوؤون 
ال���رصق االأدن��ى وجنوب��ي اآ�صي��ا يف جمل���ش االأم��ن 
القوم��ي وم�صاعد وزي��ر اخلارجية يف �صوؤون ال�رصق 
االأدن��ى. وي�صغل اإندك�ش حاليًا من�صب نائب الرئي�ش 
ومدي��ر برنام��ج ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة يف موؤ�ص�ص��ة 

بروكينغز.
بتوجي��ه م��ن اإندك�ش ُكتبت الن���رصات االأوىل للمعهد 

م��ن قبل الباحث يف ال�صيا�ص��ة اخلارجية وامل�صوؤول 
احلكوم��ي ال�صاب��ق دني���ش رو���ش. واأح��د الباحثني 
االأوائل يف املعهد كان روبرت �صاتلوف، متخ�ص�ش 
يف ال�ص��وؤون العربي��ة- االإ�رصائيلي��ة وال��ذي خل��ف 
اإندك���ش كمدي��ر تنفي��ذي يف الع��ام 1993. ويكتب 
�صاتلوف ب�صكل وا�صع عن ال�صوؤون �رصق االأو�صطية. 

ُيعت��رب املعهد كمركز فك��ر بارز مع تركي��ز اإقليمي. 
ويق��وم مب�صاهم��ات اأ�صا�صي��ة يف البح��ث عن حلول 
�صلمية لل�رصاع االإ�رصائيلي- الفل�صطيني. واالأبحاث 
يف املعهد موازي��ة يف التوقيت ومرتبطة بال�صيا�صة 
وتو�صيات��ه ُتعتم��د م��ن قب��ل �صن��اع ال�صيا�ص��ة. له 

جدول اأعمال يالئم احلزبني واخلارج.
من��ذ تاأ�صي�صه، ركز املعهد عل��ى العالقات العربية- 
واالأمني��ة  ال�صيا�صي��ة  والق�صاي��ا  االإ�رصائيلي��ة 
وال�صيا�ص��ة االأمريكية العامة يف ال�رصق االأو�صط. يف 
الت�صعينيات، اإثر انهي��ار االحتاد ال�صوفييتي وحرب 
اخلليج والتغريات يف االإ�صرتاتيجيا االإقليمية، و�ّصع 
املعه��د ج��دول اأبحاث��ه ليغط��ي مروح��ة اأو�صع من 
املوا�صي��ع �رصق االأو�صطية م��ن بينها تركيز خا�ش 

على تركيا و�صعود ال�صيا�صة االإ�صالمية.
وفق��ًا لنيوي��ورك تامي��ز، للمعه��د �صمع��ة ح�صنة يف 
البح��ث املت��ني وااللت��زام بعملي��ة ال�ص��الم ودع��م 
اإ�رصائي��ل، عالق��ة تعتق��د باأنه��ا ت�صاع��د يف تق��دم 
امل�صال��ح االأمني��ة االأمريكي��ة. اإ�صاف��ة اإىل البح��ث 
امل�صتمر، يجهد املعهد لتقدمي حتليل معمق عن نقاط 
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 االإنق��الب االأ�صا�صي��ة يف ال�صيا�ص��ة ���رصق االأو�صطية 
مث��ل الوثيقة التي ُقدمت الإدارة ج��ورج اأت�ش.دبليو. 

بو�ش حول عملية ال�صالم يف ال�رصق االأو�صط.
وبع��د �صيطرة الدول��ة االإ�صالمية يف الع��راق وال�صام 
عل��ى مناط��ق يف الع��راق يف الع��ام 2014، اأوردت 
نيويورك تاميز اأن الباحث يف املعهد مايكل نايت�ش 
ح��ذر جمل���ش االأمن القوم��ي يف البي��ت االأبي�ش يف 
اأوائ��ل الع��ام 2012 بامل�صت��وى املت�صاع��د للتمرد 
ب��ني االأغلبية ال�صنية يف العراق. لكن البيت االأبي�ش 

�صكك يف اآرائه ومل يقم باأي ت�رصف.
الربامج

يدعم املعهد حاليًا ثمانية برامج بحثية هي:
برنامج حول ال�صيا�صات العربية: يركز على   -
التطورات االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية يف 

العامل العربي.
م���رصوع ب�صاأن عملي��ة ال�ص��الم يف ال�رصق   -
االأو�ص��ط: ملت��زم بتزوي��د �صن��اع الق��رار ال�صيا�ص��ي 
االأمريكي بتحليالت مالئمة حول ق�صايا هامة عن 

اإ�رصائيل وجريانها العرب.
م�رصوع اخلليج و�صيا�صة الطاقة: يركز على   -
الدول اخلليجية العربية املحافظة والدور االأ�صا�صي 
الذي تلعبه تلك الدول ب�صك جماعي كم�صدر اأ�صا�صي 

للنفط والغاز الطبيعي يف العامل.
املبادرة االأمنية االإيرانية: تهدف اإىل تقدمي   -
حتلي��ل هام وحوار خا�ش ونقا���ش عام وتو�صيات 

عمالنية ملعاجلة التحديات التي تفر�صها اإيران.
م���رصوع الدرا�ص��ات الع�صكري��ة واالأمني��ة:   -
ُيعلم �صناع القرار ال�صيا�ص��ي والراأي العام مبروحة 
م��ن الق�صايا الت��ي توؤثر على نحو كب��ري بامل�صالح 

االأمنية احليوية للواليات املتحدة.
برنام��ج �صت��ني ح��ول مكافح��ة االإره��اب   -
والتج�ص���ش: مركز ريادي من اأجل حتليل اجلماعات 
الدع��م  و�صب��كات  الر�صمي��ني  والرع��اة  االإرهابي��ة 

اللوج�صيتة واملالية و�صيا�صة مكافحة االإرهاب.
منت��دى فكرة: جمتمع على اخلط ي�صعى اإىل   -
حماكاة نقا�ش عابر للح��دود واللغات بهدف تقدمي 
االأف��كار الت��ي م��ن �صاأنه��ا ت��وؤدي اإىل م�صتقبل اأكر 

اإ�رصاقًا للدميقراطيات العربية.

برنام��ج االأبح��اث الرتكي��ة: يخو�ش على   -
نحو ن�صط مع �صناع القرار ال�صيا�صي بنقا�صات تتعلق 
بالبيئ��ة ال�صيا�صي��ة والدبلوما�صي��ة واالإ�صرتاتيجي��ة 

لرتكيا.
فيم��ا ي�صت�صي��ف املعهد على نحو متك��رر موؤمترات 
عالية امل�صتوى وبارزة م��ع �صناع القرار ال�صيا�صي 
ع��ن  ال�صيا�ص��ي عب��ارة  ف��اإن منت��داه  والباحث��ني، 
منا�صبات عامة ت�صهد نقا�صات وحتليالت يح�رصها 
م�صوؤول��ون و�صحافيون وُتبث ب�صكل حي. كما ُينظم 
املعهد موؤمتراً �صيا�صيًا �صنويًا يجمع �صناع ال�صيا�صة 
ودبلوما�صي��ني  �صحافي��ني  جان��ب  اإىل  البارزي��ن 
وخ��رباء يف وا�صنط��ن للقي��ام بنقا���ش معم��ق حول 
الق�صاي��ا االأ�صا�صي��ة التي تواجه اأم��ريكا يف ال�رصق 

االأو�صط امل�صطرب.
م��ن اأج��ل التاأكي��د عل��ى التزام��ه ب�ص��ون ال�صيا�صة 
االأمريكي��ة، يتقب��ل املعهد الهب��ات والتربعات فقط 
من املواطنني االأمريكيني وال���رصكات واملوؤ�ص�صات 

واملنظمات االأمريكية.
املدح واالنتقاد

كثريون ه��م امل�صوؤول��ون والباحث��ون الذين مدحوا 
معه��د وا�صنط��ن ل�صيا�ص��ة ال�رصق االأدنى م��ن بينهم 
وزيرة اخلارجية االأمريكية ال�صابقة كونداليزا راي�ش 
ووزي��ر الدفاع ت�صاك هاغل الذي ق��ال: "ملا ُيقارب 
ال���30 عامًا، ي�صاعد معه��د وا�صنطن ل�صيا�صة ال�رصق 
االأدن��ى حكومة الواليات املتح��دة بفهم ورد اأف�صل 
على التحديات ال�صيا�صية الكبرية امُلركزة يف ال�رصق 

االأو�صط".
كم��ا تعر�ش املعه��د مراراً وتك��راراً لالنتق��اد. على 
�صبي��ل املث��ال، يف الع��ام 2003 وج��ه الربوف�ص��ور 
الفل�صطيني االأمريكي ومدير معهد ال�رصق االأو�صط يف 
جامع��ة كلومبيا، ر�صيد خالدي، وج��ه انتقاداً حاداً 
للمعهد قائ��اًل اإنه "األ��د االأعداء للع��رب وامل�صلمني" 
وا�صفًا اإياه "باأداة الداعية ال�صهيونية االأكر اأهمية 
يف الوالي��ات املتح��دة". كم��ا اأن ج��ون مر�صامي��ر 
بروف�ص��ور يف العل��وم ال�صيا�صية يف جامعة �صيكاغو 
و�صتيفن وولت العميد االأكادميي يف جامعة هارفرد 
ي�صفان املعهد باأنه جزء من لب اللوبي االإ�رصائيلي 

يف الواليات املتحدة.   
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مركز امل�سلحة ال�طنية

مرك��ز فكر غري ربحي وغ��ري حزبي تاأ�ص�ش يف العام 
1994 من قب��ل الرئي�ش االأمريكي ال�صابق ريت�صارد 
نك�ص��ون يف العا�صم��ة وا�صنطن. ي�صع��ى املركز اإىل 
تطوير واالإع��راب عن روؤي��ة اإ�صرتاتيجية جديدة من 
اأج��ل تعزي��ز امل�صال��ح االأمريكية يف الق��رن الواحد 

والع�رصين.
االأ�صا���ش يف جن��اح املرك��ز هو جمل�ش امل��دراء غري 
احلزبي الذي يت�صمن بع���ش ال�صخ�صيات املرموقة 
الدولي��ة  باالقت�صادي��ات  ال�صل��ة  ذات  الب��الد  يف 
والتجارة وال�صوؤون االأمني��ة. رجل االأعمال العاملي 
ورئي�ش املركز موري�ش غرينربغ عمل على نحو وثيق 
مع ريت�صارد نك�صون الإن�ص��اء املركز، وهو والرئي�ش 
ال�رصيف وزير اخلارجية ال�صابق هرني ك�صنجر ج�صدا 
فل�صفته الرباغماتية حيال ال�صيا�صة اخلارجية. ومع 
فل�صفته غري احلزبية وحتليله امل�صتند على الوقائع، 
ك�صب املرك��ز االحرتام وامل�صداقية اللتني ت�صمحان 
له بالعمل على نح��و فعال وب�صكل ودي مع ممثلني 
ع��ن كال احلزبني يف الهيئات التنفيذية والت�رصيعية 
التابعة للحكومة. بالنتيج��ة يلعب املركز وباحثوه 

دوراً مهمًا يف نقا�صات ال�صيا�صة العامة الأمريكا.
تت�صمن برامج املركز عقد املوؤمترات ب�صاأن ال�صيا�صة 
القومية التي ا�صت�صافت �صخ�صيات رفيعة امل�صتوى 
عل��ى غرار الرئي�ص��ني ال�صابقني ج��ورج اأت�ش. دبليو. 
بو�ش وبي��ل كلنتون ووزير اخلارجية ال�صابق هرني 
ك�صينجر ووزير الدفاع ال�صابق جامي�ش �صت�صل�صينجر 
وال�صيناتور ج��ون ماكني وجوزيف ليربمان وجون 
كي��ل ومدي��ر اال�صتخب��ارات املركزي��ة ج��ورج تنت 
وم�صاع��د الرئي���ش وم�صت�صار �ص��وؤون االأمن الداخلي 

يف البيت االأبي�ش جون برنن وغريهم الكثريين.
يرع��ى املرك��ز اأي�ص��ًا فرق عم��ل بارزة غ��ري حزبية 
ملعاجل��ة التحدي��ات ال�صيا�صي��ة االأ�صا�صي��ة. وراجع 
م�صوؤول��ون اأمريكي��ون رفيع��و امل�صت��وى عمل جلنة 

العام 2009 ب�صاأن �صيا�صة الواليات املتحدة اجتاه 
رو�صيا وكان العمل بالتعاون مع مركز بلفر وبرئا�صة 
م�صرتك��ة م��ع ال�صيناتورين ال�صابق��ني غاري هارت 
وت�ص��اك هاغ��ل. واأ�صه��م تقرير املجموع��ة باعتماد 
�صيا�ص��ة اجلرب حيال رو�صيا. يف العام 2013، اأ�ص�ش 
املركز فريق عمل كب��ري معني بال�صيا�صة االأمريكية 
اجتاه ال�صني بقيادة رئي�ش املركز موري�ش غرينربغ 
وم�صت�صار االأمن القومي ال�صابق برنت �صكاوكروفت 
واملدي��ر ال�صاب��ق لوكال��ة اال�صتخب��ارات املركزي��ة 
اجل��رنال مايكل هايدن وال�صف��ري ال�صابق يف ال�صني 
ج��ون هنت�صمان ورئي���ش هيئ��ة االأركان امل�صرتكة 

ال�صابق االأدمريال مايكل مولن.
ع��دد م��ن امل�صوؤول��ني رفيع��ي امل�صت��وى االآخري��ن 
وامل�رصعني �صاركوا يف املنا�صبات التي ا�صت�صافها 
املرك��ز، من بينه��م رئي�ش هيئ��ة االأركان امل�صرتكة 
اجلرنال مارت��ن دمب�صي ومدير وكالة اال�صتخبارات 
املركزية دايف��د برتايو�ش وم�صت�ص��ار االأمن القومي 

جامي�ش جونز.
املن�سورات

ين���رص املركز واحدة من املجاالت الرائدة يف البالد 
والتي ُتعن��ى بال�صوؤون اخلارجية، ه��ي ذا نا�صونال 
اإنرت�ص��ت )The National Interest(، عب��ارة 
عن منتدى �صهري من اأج��ل النقا�ش ب�صاأن ال�صيا�صة 
اخلارجية االأ�صا�صية وق�صاي��ا االأمن القومي. وعلى 
غرار املركز، توؤكد املجلة على الواقعية يف ال�صيا�صة 
اخلارجي��ة االأمريكية ما يعني اأنه��ا تدعم القرارات 
امل�صتندة على اعتب��ارات عاملية واقعية. واملقاالت 
الواردة يف املجلة ُتقتب�ش على نحو متكرر يف و�صائل 
االإعالم وطنية مثل نيويورك تاميز ووا�صنطن بو�صط 
ووول �صرتي��ت جورنال واملن�صورات الدولية الرائدة 

كالفاينن�صال تاميز.
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 معهد درا�سة احلرب

مرك��ز اأبحاث غ��ري حزبي وغ��ري ربح��ي تاأ�ص�ش يف 
الع��ام 2007 وُيعن��ى بال�ص��وؤون الع�صكري��ة. ُيق��دم 
املعهد فهمًا مطلعًا عن ال�صوؤون الع�صكرية عرب بحث 
موثوق وحتليل ُيعول عليه. واملعهد ملتزم بتح�صني 
العملي��ات  تنفي��ذ  الوالي��ات املتح��دة عل��ى  ق��درة 
الع�صكري��ة والرد عل��ى التهدي��دات املنبثقة من اأجل 

حتقيق االأهداف االإ�صرتاتيجية االأمريكية. 
تاأ�ص���ش املعه��د على ي��د الدكتورة كيم��ربيل كاغان 
االأمريكي��ة  الق��وات  اتب��اع  م��ع   2007 اأي��ار  يف 
التم��رد لقل��ب  ال�صرتاتيجي��ة جدي��دة يف مكافح��ة 
الو�صع االأمني امل��رتدي يف العراق. فكانت حُمبطة 
ج��راء االفتق��ار اإىل املعلوم��ات الدقيق��ة التي توثق 
التطورات على االأر�ش يف العراق واالأثر امل�رص على 
�صناعة القرار. فاأ�ص�صت كاغان املعهد لتقدمي حتليل 
علن��ي وم�صتق��ل ويف الوقت احلقيقي ع��ن العمليات 
الع�صكرية احلا�صلة وهجمات املتمردين يف العراق. 
يعتق��د املعه��د ب��اأن الوقائع على االأر���ش هي التي 
توؤدي اإىل �صوغ االإ�صرتاتيجيا وال�صيا�صة. ويف �صعيه 
من اأجل هذا املبداأ، يقوم املعهد بتحليل ا�صتخباري 
علني ومف�صل من اأجل تقدمي املعلومات االأكر دقة 
عن ال�رصاعات احلالية والتهديدات االأمنية. وباحثو 
املعه��د يق�صون اأوقاتًا يف مناط��ق النزاع ويجرون 
التقديرات امل�صتقلة. ومن خالل التقارير واالأحداث، 
تق��دم تل��ك االأبح��اث املعلوم��ات ل�صال��ح الق��ادة 
الع�صكري��ني واملدنيني واملرا�صلني والراأي العام من 

اأجل حت�صني نوعية النقا�صات ال�صيا�صية.
ن���رصت كاغ��ان تقريرها االأويل عن الع��راق يف اآذار 
2007 ومن��ذ ذل��ك احل��ني اأ�صب��ح املعه��د م�ص��دراً 
اأ�صيا�صي��ًا لتحلي��ل مو�صوع��ي ح��ول الديناميكيات 
ال�صيا�صي��ة واالأمني��ة املتغ��رية يف الع��راق وي�صه��م 
يف تغطي��ة هذا املو�صوع الهام حت��ى بعد ان�صحاب 

القوات االأمريكية من البالد يف العام 2011.
اأطلق املعهد م�رصوع اأفغان�صتان يف ني�صان 2009، 
املتم��ردة  اجلماع��ات  عل��ى  الرتكي��ز  حي��ث �ص��ب 
مث��ل �صبك��ة حق��اين وال�صيا�صيني االأفغ��ان والف�صاد 

وعملي��ات التحالف. وي�صتخ��دم املعهد عالقاته مع 
القادة الع�صكريني لن���رص �صل�صلة من املمار�صات يف 
مكافح��ة التم��رد التي ته��دف اإىل التق��اط الدرو�ش 
االأك��ر اأهمي��ة م��ن ح��روب الي��وم من اأج��ل ت�رصيع 
تطبيق تلك الدرو�ش يف ت�صكيل اإ�صرتاتيجية ع�صكرية 

جديدة.
الربامج

م�رصوع اأمن ال�رصق االأو�صط: ازدياد وترية العنف يف 
ال�رصق االأو�ص��ط بعد املظاهرات وتغ��ري االأنظمة اإثر 
الربيع العربي اأديا اإىل وجود اأر�صية خ�صبة لتو�صع 
اجلماع��ات االإرهابية وال���رصاع الطائفي والهيمنة 
االإيراني��ة. فاأطلق معهد درا�ص��ة احلرب م�رصوع اأمن 
ال�رصق االأو�ص��ط ملعاجلة تلك التحدي��ات. والتقارير 
البحري��ة  الق��وات  اإىل  تطرق��ت  للم���رصوع  االأولي��ة 
االإيراني��ة والو�صع االأمن��ي يف �صوريا وال�رصاع يف 

ليبيا. 
وكج��زء م��ن امل���رصوع، ي�صتم��ر املعهد ب��اأن يكون 
واح��داً م��ن املنظم��ات امللتزمة مبراقب��ة اال�صتقرار 
يف العراق وتقدمي االأبحاث والتحليالت خا�صة بعد 

�صيطرة الدولة االإ�صالمية على مناطق يف العراق. 
كم��ا اأن تقف��ي اأث��ر اإي��ران وطموحاته��ا االإقليمي��ة 
والع�صكري��ة �صم��ة اأ�صا�صي��ة يف امل���رصوع. فالنظام 
االإيراين يراكم تاأ�صي���ش الوكالء يف الدول املجاورة 
ويحافظ على قدرة بحري��ة ت�صكل خطراً على ال�صفن 

االأمريكية والدولية يف م�صيق هرمز. 
منذ بداية الربيع العرب��ي، اأدى احتمال وقوع حرب 
اأهلي��ة يف �صوريا اإىل التفاف �صوريا واإيران والعراق 
ولبنان ح��ول بع�صه��م البع�ش. وته��دد تلك احلرب 
با�صت�صارة التوترات املوجودة اأ�صاًل بني تلك الدول 
وجريانه��ا. يف كان��ون االأول 2011، ن���رص املعه��د 
اأول تقري��ر من �صل�صلة تقارير ح��ول �صوريا بعنوان: 
"ال���رصاع من اأجل �صوريا يف العام 2011: حتليل 

عمالين واإقليمي".  
التمويل

ي�صتقب��ل  ال  م�صتق��ل  اأبح��اث  مرك��ز  لكون��ه  نظ��راً 



ة
بي

عر
ال

و
ة 

بي
غر

ال
ث 

و
ح

لب
وا

ت 
�سا

را
د

ال
ز 

ك
را

م

68

املعهد الهبات والتربعات م��ن احلكومة االأمريكية، 
لك��ن م�ص��ادر متويل��ه ه��ي ال���رصكات واملوؤ�ص�صات 
واجلمعي��ات اخلريي��ة واالأف��راد. واجلدي��ر ذك��ره اأن 

املعه��د يحظ��ى بالتموي��ل م��ن ���رصكات الت�صني��ع 
الع�صكري مثل رايثون وجرنال داينمك�ش ودينكورب.

  

معهد فرايزر

 1974 الع��ام  يف  تاأ�ص���ش  كن��دي  اأبح��اث  مرك��ز 
ويو�ص��ف عل��ى اأن��ه حماف��ظ وحت��رر م��ن الناحية 
ال�صيا�صية. تنطوي مهمة املعهد على قيا�ش ودرا�صة 
واالإب��الغ ع��ن تاأث��ري االأ�ص��واق املتناف�ص��ة وتدخل 
احلكومة برفاهية االأفراد. املقر االأ�صا�صي للمعهد يف 
فانكوفر، كندا وله عالقات مع �صبكة عاملية مكونة 
من 80 مركز اأبحاث عرب �صبكة احلرية االقت�صادية.

ي�صف املعهد نف�صه على اأنه منظمة بحثية وتعليمية 
اإىل ع��امل ح��ر ومزده��ر  دولي��ة م�صتقل��ة ويتطل��ع 
حي��ث االأفراد ينتفعون من اخلي��ار االأكرب واالأ�صواق 
املتناف�ص��ة وامل�صوؤولي��ة ال�صخ�صي��ة. ُي�ص��ري موق��ع 
فورب���ش اإىل اأن مركز االأبحاث حترري بينما ت�صفه 

�صحيفة نيويورك تاميز باأنه حترري وحمافظ.
املعهد م�صهور جراء موؤ�رصه ال�صنوي بعنوان احلرية 
االقت�صادي��ة للعامل، الذي ُي�صنف بلدان العامل وفقًا 
لدرج��ة حريته��ا االقت�صادي��ة. كم��ا ي�ص��در املعهد 
تقارير اإقليمية ووطنية ت�صنف احلرية االقت�صادية 
الأمريكا ال�صمالية واأمريكا الالتينية والعامل العربي 
وال��دول الفرنكوفوني��ة. وت��وزع تل��ك التقاري��ر يف 

اأنحاء العامل عرب �صبكة احلرية االقت�صادية.
كم��ا ي�ص��در املعه��د تقريراً �صنوي��ًا بعن��وان "انتظر 
يف  ال�صحي��ة  للرعاي��ة  االنتظ��ار  اأوق��ات  دورك: 
كن��دا"، وهو عبارة عن بيان��ات حول اأوقات انتظار 
امل�صت�صفي��ات يف كندا باال�صتناد عل��ى م�صح وطني 
لالأطباء واأ�صحاب ال�صاأن يف الرعاية ال�صحية. ويف 
كل ع��ام، ين���رص املعهد تقريراً حتت عن��وان "امل�صح 
العامل��ي ل���رصكات التنقي��ب" ُت�صن��ف في��ه اأج��واء 

اال�صتثمارات حلقوق التنقيب حول العامل باال�صتناد 
على خيارات املنفذين واملدراء يف �صناعة التنقيب.
اإ�صافة اإىل ذلك، ي�صدر املعهد ثالث جمالت: منتدى 
فريزر وهو مراجعة ت�صدر مرتني يف ال�صهر يف كندا؛ 
وجهات نظر، مراجعة باللغة الفرن�صية عن ال�صيا�صة 
العامة يف كوبك؛ مراجع��ة الطالب الكنديني، تقرير 
ينظ��ر يف ال�ص��وؤون احلالية للط��الب وُيكتب من قبل 

الطالب.
كم��ا اأن املعهد ي�صت�صيف ب�ص��كل دوري حما�رصات 
حرة يف كافة اأنحاء كندا من اأجل الطالب واالأ�صاتذة 
وال�صحفيني مع الرتكيز على املفاهيم االقت�صادية 
االأ�صا�صية والق�صايا ذات العالقة بال�صيا�صة العامة. 

التمويل
يف الع��ام 2010، اأورد املعهد عن امتالكه مقدرات 
ال�صنوي��ة  بقيم��ة 4.5 ملي��ون دوالر واأن عائدات��ه 
بلغ��ت 10.8 ملي��ون دوالر. واملعهد ال يقبل الهبات 
اأو املدفوع��ات احلكومي��ة مقابل البح��ث، بل يعتمد 
عل��ى م�صاهمات االأف��راد واملنظم��ات واملوؤ�ص�صات. 
ووفق��ًا لل�صح��ايف م��وراي دوب��ني، ف��اإن 31% من 
عائ��دات املعه��د تاأت��ي م��ن ال���رصكات و57% م��ن 
املوؤ�ص�ص��ات اخلريية كموؤ�ص�ص��ة دونر وموؤ�ص�صة جون 
دوب�صون. كم��ا اأن تقارير عدة تورد اأن معهد فرايزر 
تلق��ى مبلغ��ًا بقيم��ة 120000 دوالر م��ن ال�رصك��ة 
النفطي��ة العمالق��ة اإيك�صومنوباي��ل. وب��ني العامني 
2008 و2010، قدم��ت موؤ�ص�ص��ة ت�صارل��ز كوت���ش 
اخلريية وموؤ�ص�صة كلود الم��ب مبلغًا اإجماليًا بقيمة 

500000 دوالر.
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 مركز ال�سيا�سة الدولية
مرك��ز فك��ر غري حزبي وغ��ري ربحي ُيعن��ى بالبحث 
واال�صت�ص��ارة يف ال�صيا�صة العام��ة مع مكاتب له يف 
العا�صم��ة وا�صنط��ن ونيوي��ورك. تاأ�ص���ش يف الع��ام 
1975 ك��رد على ح��رب فيتنام. يه��دف املركز اإىل 
تعزيز ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكية باال�صتناد على 
التع��اون ال��دويل ون��زع ال�صفة الع�صكري��ة واحرتام 

حقوق االإن�صان. 
تاأ�ص���ش املركز حتت رعاية مالي��ة من قبل �صندوق 
التنفي��ذي  املدي��ر  بينه��م  م��ن  لنا�صط��ني  ال�ص��الم 
احل��ايل بيل غودفيل��و وامل�ص��وؤول املتقاعد حينذاك 
م��ن اخلارجية االأمريكية دونال��د رانارد الذي �صغل 
من�ص��ب املدي��ر التنفي��ذي االأول يف املرك��ز. خالل 
�صنواته االأوىل، ركز املركز عمله على اآ�صيا، خ�صو�صًا 
ال�صيا�صة اخلارجي��ة للواليات املتحدة اجتاه كوريا 
اجلنوبية وعالقتها بحكومة بارك ت�صونغ-هي. يف 
الع��ام 1976، اأدىل رانارد �صه��ادة اأمام الكونغر�ش 
ب�ص��اأن االنتهاكات بحق حق��وق االإن�صان يف كوريا 
اجلنوبية ودور اللوبي الكوري اجلنوبي يف وا�صنطن. 
يف العام 1983، بعد اأن تلقت جنوب اأفريقيا قر�صًا 
م��ن �صندوق النق��د الدويل، بداأ املرك��ز حملة دفعت 
اإىل بن��ود متن��ع املمثل��ني االأمري��كان يف �صن��دوق 
النق��د ال��دويل من دع��م القرو���ش اإىل البل��دان التي 
متار�ش التفرقة العن�رصية. وا�صتمر املركز يف عمله 
البحث��ي بخ�صو���ش املمار�ص��ات العمالي��ة واالآثار 
االقت�صادية للتفرق��ة العن�رصية يف جنوب اأفريقيا. 
يف منت�صف الت�صعينيات، اأ�ص�ش املركز برنامج اأمن 

اأم��ريكا الالتيني��ة الذي ال ي��زال م�صتم��راً لغاية هذا 
اليوم. وعار���ش الربنامج ع�صك��رة كولومبيا ودعم 
نق��ل االأم��وال لربامج م��ن اأجل االإ�ص��الح الق�صائي 

والتنمية االقت�صادية.
الربامج

يدي��ر املرك��ز حاليًا برناجم��ني اأ�صا�صي��ني: برنامج 
احلق��وق االأ�صا�صية واالأمن الأمريكا الالتينية وحملة 

الدفاع امل�صرتك. 
�صم��ن برنامج احلق��وق االأ�صا�صي��ة واالأمن الأمريكا 
الالتينية يتفرع م�رصوع االأمريكيتني وم�رصوع عرب 
احلدود وم���رصوع كوبا. اأما حمل��ة الدفاع امل�صرتك 
فه��ي جم��ع م��ن امل�صاري��ع املرتبط��ة بال�صيا�ص��ة 
الع�صكري��ة االأمريكي��ة. م���رصوع الن���رص ب��ال حرب 
وجماع��ة درا�ص��ة اأفغان�صت��ان يرك��زان عل��ى الدور 
االأمريك��ي يف ح��رب اأفغان�صتان. اأما م���رصوع اآ�صيا 
في�صتم��ر بالرتكي��ز االأ�صا�ص��ي عل��ى العالق��ات م��ع 
كوريا ال�صمالي��ة والعالقات الهندية- الباك�صتانية. 
م���رصوع االأ�صلحة واالأمن يركز على جتارة االأ�صلحة 
يف الع��امل. ويبق��ى م���رصوع اإ�ص��الح اال�صتخبارات 
ال��ذي يركز على دور وكال��ة االإ�صتخبارات املركزية 

واحلث على اإ�صالحها.
برنامج اال�صتقامة املالية العاملية يعزز ال�صيا�صات 
القومي��ة ومتع��ددة اجلوانب من اأج��ل تخفيف تدفق 
االأم��وال غ��ري ال�رصعي��ة وتعزي��ز التنمي��ة واالأم��ن 

العامليني.

  

معهد مانهاتن للبح�ث ال�سيا�سية
مركز اأبح��اث اأمريكي حماف��ظ تاأ�ص�ش يف نيويورك 
يف الع��ام 1978 م��ن قب��ل اأنط��وين في���رص وويلي��م 
كاي�ص��ي. يهدف املعهد اإىل تطوير ون�رص اأفكار جديد 
م��ن �صاأنها تعزيز خيار اقت�صادي اأف�صل وم�صوؤولية 

فردية. 
يحتوي املعهد على االأق�صام التالية:

مرك��ز اجلامع��ة االأمريكي��ة: مهمت��ه لف��ت   -
االنتب��اه اإىل ظ��روف اجلامعات املعا���رصة. ويلقي 
املرك��ز ال�ص��وء عل��ى التحدي��ات االأ�صا�صي��ة الت��ي 
تواجه اجلامع��ات اليوم من بينها ارتفاع التكاليف 
واالفتق��ار اإىل التعددية الفكري��ة واالإخفاق يف منح 

الطالب التعليم االأ�صا�صي.
مرك��ز القي��ادة الر�صمي��ة واملحلي��ة: يركز   -
عل��ى التمويل العام والتعليم العام وتنفيذ اخلدمات 
العامة. ي�صت�صي��ف املركز منا�صبات رفيع امل�صتوى 

وي�صدر الكتب القيمة ويزرع بذور مبادرات �صيا�صية 
تغيريي��ة ويدي��ر املواق��ع ال�صعبية عل��ى النت والتي 
تغو�ش معمق��ًا يف الق�صايا االأ�صا�صي��ة التي تواجه 

احلكومات الر�صمية واملحلية.
مركز ال�صيا�صة ال�رصعية: يهدف اإىل اإي�صال   -
االأف��كار الر�صينة ب�صاأن اإ�ص��الح الق�صاء املدين اإىل 
�صناع القرار ال�صيا�صي. والباحثون يف املركز كتبوا 
ع��دداً م��ن الكتب ون���رصوا مقاالت له��م يف عدد من 

املجالت وال�صحف واجلرائد االأكادميية.
مرك��ز التقدم الطب��ي: ُمكر���ش للك�صف عن   -
اأهمي��ة التقدم الطبي والربط بني موؤ�ص�صات االأ�صواق 
احلرة وجعل التقدم الطبي ممكنًا ومتوفراً على نحو 
وا�ص��ع يف كافة اأنح��اء العامل. وي�صج��ع املركز على 
تطوي��ر البدائ��ل ال�صيا�صي��ة املبنية عل��ى ال�صوق من 
اأج��ل احلفاظ عل��ى التق��دم الطبي وتعزي��ز االبتكار 
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الطبي.
ي�صع��ى  والبيئ��ة:  الطاق��ة  �صيا�ص��ة  مرك��ز   -
اإىل التاأث��ري عل��ى نقا�ش �صيا�ص��ة الطاقة عرب تطوير 
وتعزيز االأفكار املتج��ذرة يف املبادئ االقت�صادية 
لل�ص��وق احل��ر. ويجه��د املرك��ز من اأج��ل اإظه��ار اأن 
ال�صيا�ص��ات املوؤيدة للنم��و واإمداد الطاق��ة ميكن اأن 

تن�صجم مع املخاوف البيئية.
املن�سورات

ي�ص��در معه��د مانهاتن ت�صكيل��ة وا�صعة م��ن الكتب 
واملق��االت واالآراء والتقاري��ر واخلطابات. والن�رصة 
الرائ��دة للمعهد هي �صيتي جورنال، وهي عبارة عن 

جملة رباعية. 
التمويل

يحظ��ى املعهد بتموي��ل من املوؤ�ص�ص��ات وال�رصكات 
متويل��ه  يف  امل�صاهم��ني  ب��ني  وم��ن  واالأف��راد 
اإيك�صومنوبي��ل وت�صاي�ش منهات��ن ونك�صتل وموؤ�ص�صة 
�صناع��ة  كان��ت  الت�صعيني��ات  وخ��الل  لينكول��ن. 
التب��غ من امل�ص��ادر املوولة االأ�صا�صي��ة للمعهد. اأما 
املوؤ�ص�ص��ات التي �صاهمت مبا يزيد عن مليون دوالر 
ل�صال��ح املعه��د فم��ن بينه��ا: موؤ�ص�ص��ة ج��ون اأولن 
وموؤ�ص�صة براديل وموؤ�ص�ص��ة �صارة �صكايف وموؤ�ص�صة 

�صميث رت�رصد�صون وموؤ�ص�صة وليم �صيمون. 
  

مركز التحليالت البحرية
مرك��ز اأبح��اث اأمريك��ي تاأ�ص���ش يف الع��ام 1945 
وُيعن��ى بال�ص��وؤون الع�صكري��ة واالإ�صرتاتيجي��ة م��ع 
الرتكي��ز عل��ى الق�صاي��ا البحري��ة. حملل��و املرك��ز 
ق��ادوا جمال عملي��ات البحث والأكر م��ن 70 عامًا 
عاجل��وا ق�صايا ترتبط باجلهوزية الع�صكرية وتقييم 
العملي��ات وحتليل االأنظم��ة واخلو���ش يف ال�صوؤون 
والعملي��ات  االإ�صرتاتيجي��ة  والعالق��ات  اخلارجي��ة 
االإن�صانية واللوج�صتي��ك. وعقود من اخلدمة ل�صالح 
اأبق��ت املرك��ز منغم�ص��ًا  جماع��ة الدف��اع الوطن��ي 
با�صتم��رار يف العم��ل م��ع جمموع��ة م��ن البيان��ات 
املعق��دة وم�ص��اكل غري حم��ددة من ناحي��ة املجال 
وامل��دى وق�صايا ملحة. وهذا املخ��زون الوا�صع من 
اخل��ربة ي�صمح للركز باحل�ص��ول على كفاءات فريدة 

وتطوير مهارات حتليلية ال نظري لها. 
الي��وم، مع اأك��ر م��ن 350 حمرتفًا يف مق��ره و45 
باحث��ًا يف املي��دان، ما ي��زال املركز يتب��ع مقاربة 
عاملية �صحيح��ة يف عمله. فرياقبون املحللون فيه 
جمي��ع �صمات اأي عملي��ة، �صواء االأف��راد اأو القرارات 
اأو االأعم��ال اأو االنعكا�صات، وم��ن ثم يتعاونون مع 
فري��ق البحث يف املق��ر لتقييم البيان��ات والتو�صل 
اإىل ا�صتنتاجات. ومنوذج اأبحاث املركز اأثبت قيمته 
ملروح��ة وا�صعة من �صناع القرار احلكومي. وعمله، 
ال��ذي ركز يف العقود االأوىل عل��ى امل�صائل املتعلقة 
بالع�صك��ر، ت�صاع��د ليت�صم��ن التحقي��ق والتحلي��ل 
ملروح��ة وا�صعة م��ن الق�صايا ذات االهتم��ام العام 
م��ن بينها التعلي��م واالأمن والداخل��ي واإدارة حركة 

املالحة اجلوية.
خ��الل احلرب الكورية، عمل حمللو املركز يف جمال 
جمع املعلوم��ات وحل امل�ص��اكل التكتيكية وتقدمي 
التو�صي��ات من اأج��ل حت�ص��ني االإج��راءات وتو�صيع 
اجله��ود االأ�صا�صي��ة حل��ل م�ص��اكل تكتيكي��ة معين��ة 
مث��ل اختي��ار االأ�صلح��ة للهجم��ات البحري��ة اجلوية 
على اأهداف تكتيكية وجدول��ة الدعم اجلوي القريب 

وحتلي��ل القتال جو-جو واإطالق الن��ار يف الق�صف 
البح��ري وتكتيكات احل�ص��ار. يف العام 1959، بعد 
اأن اأ�صبح��ت عملي��ة اتخ��اذ الق��رار الع�صك��ري اأك��ر 
تعقي��داً، اأ�ص���ش املرك��ز م���رصوع االأبح��اث البحرية 
بعي��دة املدى. واأ�صبحت تل��ك اجلماعة منخرطة يف 
درا�ص��ة الق�صايا البحرية امل�صتقبلي��ة. ومع ت�صاعد 
احل��رب يف فيتن��ام، در���ش املحلل��ون العمليات يف 
جن��وب فيتن��ام اإ�صاف��ة اإىل اخل�صائ��ر يف الطائرات 
القتالية ودفاع��ات حامالت الطائرات واال�صتطالع 
والدعم الناري البحري. يف العام 1982، بداأ املركز 
ببحث اأ�صا�ص��ي ب�صاأن مفاهيم العملي��ات ال�صتخدام 
اال�صط��ول االأطل�ص��ي يف ح��رب عاملي��ة، اآخ��ذاً بعني 
االعتب��ار ق�صاي��ا تب��داأ م��ن االأه��داف ال�صوفييتي��ة 
ونواي��ا احل��رب اإىل اأعم��ال البحرية الت��ي ميكن اأن 
تواج��ه االإ�صرتاتيجي��ة ال�صوفييتي��ة. خ��الل عمليات 
عا�صف��ة ال�صحراء، اأر�ص��ل املركز حمللني ممثلني له 
يف القي��ادات البحري��ة يف ال���رصق االأو�ص��ط لتقدمي 
الدع��م الهام. وبعد احلرب، ُطلب من املركز اأن يكون 
الوكال��ة التابع��ة ل�ص��الح البحري��ة م��ن اأج��ل جمع 
البيانات والتحلي��ل. وواحدة من امله��ام االأ�صا�صية 
للمرك��ز يف الت�صعيني��ات كان��ت م�صاع��دة البحري��ة 
واملارينز يف اإيج��اد اإ�صرتاتيجية اأمن قومي جديدة 
)الت��ي حتولت من الرتكيز عل��ى التهديدات العاملية 

اإىل التحديات والفر�ش االإقليمية(. 
برامج املركز

حتلي��ل التكنولوجي��ا واالأنظم��ة املتط��ورة: ُي�صاع��د 
االإمكان��ات  اأف�ص��ل  احل�ص��ول  يف  الق��رار  �صن��اع 
التكنولوجي��ا  يف  ا�صتثماراته��م  م��ن  املحتمل��ة 

واالأنظمة.
اأبح��اث ال�ص��ني: تق��دمي حتليالت معمقة ع��ن الدور 
املت�صاع��د لل�ص��ني يف النظ��ام ال��دويل والق�صاي��ا 
ال�صيني��ة  االأمريكي��ة-  العالق��ات  يف  املهم��ة 

والتطورات الهامة داخل ال�صني نف�صها.
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 برنام��ج �ص��الح املارين��ز: لتحليل ق�صاي��ا تهم جداً 
قي��ادة �ص��الح املارين��ز م��ن بينه��ا الق��وة الب�رصية 
والتدري��ب واللوج�صتيك واملالح��ة والدمج البحري 

والربامج واملوارد.
درا�ص��ات  اإج��راء  والتكتي��كات:  العملي��ات  حتلي��ل 
االأنظم��ة  وا�صنط��ن ح��ول  العا�صم��ة  عمالني��ة يف 

واملوارد واالإندماج.
جماعة تقيي��م العمليات: اإجراء اأبح��اث ت�صتند على 
امليدان وتركز على التحديات العمالنية التي تواجه 

اجلي�ش والوكاالت احلكومية االأخرى.

حتليل امل��وارد: تق��دمي خدمات حتليلي��ة للم�صاعدة 
يف تطوير وتقيي��م وتطبيق ال�صيا�صات واملمار�صات 
وامليزاني��ات  االأ�صخا���ش  جتع��ل  الت��ي  والربام��ج 

واملقدرات اأكر فاعلية وكفاءة.
االأبحاث االإ�صرتاتيجية: حتدي��د الق�صايا التالية يف 
البحث والتحلي��ل ب�صاأن مروحة وا�صعة من الق�صايا 

االإ�صرتاتيجية واالإقليمية وال�صيا�صية.
التمويل

مُي��ول مركز التحلي��الت البحري��ة فدرالي��ًا من قبل 
البحرية والوكاالت الع�صكرية االأخرى.

  

مركز مكافحة الإرهاب
مرك��ز اأبح��اث اأمريك��ي يف االأكادميي��ة الع�صكري��ة 
تاأ�ص���ش  نيوي��ورك،  بوين��ت،  و�ص��ت  االأمريكي��ة يف 
يف الع��ام 2003 لتق��دمي التعليم والبح��ث التحليل 
ال�صيا�صي يف املجاالت اخلا�صة باالإرهاب ومكافحة 

االإرهاب واالأمن الداخلي وال�رصاع الداخلي. 
اإب��ان الهجم��ات الت��ي ا�صتهدفت الوالي��ات املتحدة 
يف اأيل��ول 2001، كان منه��اج مكافح��ة االإره��اب 
يف و�ص��ت بوين��ت يتاألف من �ص��ف اختياري واحد. 
وم��ن اأج��ل م��الأ اله��وة وتق��دمي م�ص��ادر تعليمي��ة 
اأو�ص��ع يف الق�صاي��ا املتعلق��ة باالإره��اب، رحب��ت 
االأكادميي��ة بفكرة تاأ�صي�ش مرك��ز مكافحة االإرهاب 
وت�صمين��ه يف ق�ص��م العل��وم االجتماعي��ة. وما لبث 
اأن حق��ق املرك��ز اعرتاف��ًا دولي��ًا مبجال��ه التعليمي 
والبحث��ي. ي�صتند املركز عل��ى نحو فريد على الرابط 
ب��ني النظري��ة واملمار�صة، م��ا ي�صمح له ب��اأن يكون 
نقط��ة مركزي��ة و�صوت��ًا م�صتق��اًل ب�ص��اأن االإره��اب 
واإ�صرتاتيجي��ة مكافح��ة االإره��اب داخ��ل احلكوم��ة 
واملجتم��ع االأكادميي. والي��وم يوا�صل املركز عمله 
ليك��ون �رصيكًا مع موؤ�ص�ص��ات يف كافة اأنحاء البالد 
م��ن بينها الع�صكرية وتلك اخلا�صة بتطبيق القانون 
م��ن اأجل ر�ص��م �صبل كيفي��ة فهم التهدي��د االإرهابي 

بحيث ميكنها العمل بثقة. 
مهم��ة املرك��ز اال�صت�صاري��ة تنط��وي عل��ى تق��دمي 
تب�رص فري��د ب�صاأن م�صكلة االإرهاب م��ن اأجل اإعالم 
النقا�ص��ات ال�صيا�صية. ونظراً خل��ربة املركز العميقة 
وا�صتقالليت��ه، ُيطل��ب من��ه اأن يكون �صوت��ًا حتليليًا 
موثوقًا وم�صتقاًل ل�صخ�صيات بارزة يف �صنع القرار 
اإ�صاف��ة اإىل اآخرين يعمل��ون يف امليدان. ولتاريخه، 
�صاع��د املركز مكت��ب التحقيقات الف��درايل واأع�صاء 
ع�صكري��ني  لق��ادة  اال�صت�ص��ارة  وق��دم  الكونغر���ش 
كب��ار. اإ�صافة اإىل ذلك، للمرك��ز عالقات مع القطاع 
اخلا���ش م��ن اأج��ل التوا�ص��ل م��ع قادة م��ن خارج 
احلكوم��ة وم�صاعدته��م يف فه��م التهدي��د االإرهابي 
ال��ذي يهدد الواليات املتحدة والعامل. ويقدم املركز 

اأي�ص��ًا عرو�ص��ًا واقعي��ة جلماع��ات متنوع��ة عل��ى 
عالق��ة باالأمن القومي ومراكز االأبحاث مثل جمل�ش 

العالقات اخلارجية وجمل�ش ال�صوؤون العاملية. 
اإ�صاف��ة اإىل التعلي��م يف كيفي��ة مكافح��ة االإرهاب، 
ين�رص املركز با�صتمرار مروحة وا�صعة من التحليالت 
والتقاري��ر املرتبط��ة مبج��ال تخ�ص�ص��ه. والربامج 
االأربع��ة يف االأ�صفل ت�صمل اأ�صا���ش جدول البحث يف 
املركز وتعك�ش فهم الق�صاي��ا االإرهابية املعا�رصة 
االأ�صا�صي��ة الت��ي تواج��ه امل�صوؤول��ني االأكادميي��ني 
اأف��كار  واحلكومي��ني. وُيبن��ى البح��ث عل��ى ث��الث 
اأ�صا�صية: درا�صة التهديدات ال�صاعدة وحتدي املنطق 
التقلي��دي وتق��دمي تب���رص حد�ص��ي م�ص��اد وت�صليط 
ال�ص��وء على امل�صادر الفريدة للمعلومات من العامل 

يف االإنتاجات البحثية. 
يف حماول��ة لر�ص��م �ص��ورة اأكر تكاماًل ع��ن الدولة 
االإ�صالمي��ة )داع���ش(، اأ�ص��در املرك��ز تقري��راً يحدد 
املج��االت االأ�صا�صي��ة الت��ي اأظه��رت فيه��ا الدول��ة 
االإ�صالمي��ة قوته��ا وتعلمه��ا وتاأقلمه��ا. كم��ا ُي�صلط 
التقري��ر ال�ص��وء عل��ى جم��االت ال�صع��ف االأ�صا�صية 
واالأخط��اء واالإخفاقات. التقرير بعن��وان "اجلماعة 
التي ت�صمي نف�صها دولة: فهم ن�صوء وحتديات الدولة 
االإ�صالمي��ة" يقتفي اأثر الن�صوء التاريخي للمجموعة 
م��ع التاأكي��د عل��ى حقيق��ة الت�صمي��م والق��درة على 
اال�صتفادة م��ن االأحداث الت��ي اأدت اإىل ن�صوء الدولة 

االإ�صالمية. 
الربامج

العقي��دة االإرهابية: يفح���ش االأفكار التي توؤدي اإىل 
االإرهاب املعا�رص وانتقال تلك االأفكار واالإنف�صال 

العقائدي داخل احلركات العنفية.
االإ�صرتاتيجية والبني��ة االإرهابية: يفح�ش االأطراف 
واملن�ص��ات التنظيمي��ة واالأ�صالي��ب العنفي��ة الت��ي 
لتحقي��ق  م�صعاه��م  يف  االإرهابي��ون  ي�صتخدمه��ا 

اأهدافهم.
التهدي��د  ُيق��ارن الربنام��ج طبيع��ة  اآ�صي��ا:  جن��وب 
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باك�صت��ان  يف  واملت�صاع��د  املنبث��ق  االإرهاب��ي 
واأفغان�صتان والهند وبنغالد�ش.

التهدي��دات ال�صاع��دة: ُيعلم اجلماع��ات االأكادميية 
وال�صيا�صي��ة ب�ص��اأن التهدي��دات االإرهابي��ة النا�صئة 
ويبح��ث يف ظاه��رة االإره��اب م��ع الرتكي��ز عل��ى 
االبتكار والتطور لدى االأطراف االإرهابية املوجودة 

و�صعود تهديدات جديدة.
التمويل

يحظ��ى املرك��ز بتمويل خا���ش وم�ص��ادر التمويل 
االأ�صا�صية تاأتي م��ن دعم اأ�صخا�ش مثل روز بريوت 

وجورج غيلمور. 

  

مركز درا�سة الرئا�سة
مرك��ز اأبحاث اأمريكي يف العا�صمة وا�صنطن تاأ�ص�ش 
يف الع��ام 1965. مهمته تعزيز القيادة يف الرئا�صة 
الذاك��رة  بينهم��ا و�ص��ون  والتع��اون  والكونغر���ش 
التاريخية للرئا�صة عرب حتدي��د الدرو�ش الهامة من 
النجاحات واالإخفاقات التنفيذي��ة ال�صابقة واإيجاد 
حل��ول خالقة للتحدي��ات القومي��ة احلالية وحتديد 
�صبل تنظي��م اأف�ص��ل للحكومة الفدرالي��ة املحو�صبة 
وتثقي��ف واإله��ام اجلي��ل الق��ادم م��ن ق��ادة اأمريكا 
لتج�صي��د املدني��ة وال�صمولي��ة واملي��زة يف حياتهم 

العامة واخلا�صة.
تاأ�ص�ش املركز بناًء عل��ى اإلهام دعوة الرئي�ش دويت 
اإيزنهاور م��ن اأجل برامج ح��ول الرئا�صة االأمريكية 
م��ن اأج��ل الط��الب القدام��ى وال�صباب م��ع متيز من 
ناحي��ة الدق��ة واملو�صوعي��ة. ثم ب��داأ املركز تثقيف 
الق��ادة ال�صب��اب وفح�ش ق�صاي��ا ال�صيا�ص��ة العامة 
الت��ي تطلب��ت االعتب��ارات واالأفع��ال الرئا�صية. يف 
اأواخ��ر الع��ام 2008، اأطل��ق املركز مب��ادرة تهدف 
اإىل ح���ش االأمة باملدنية واله��دف وم�صاعدة �صناع 
الق��رار ال�صيا�ص��ي بتطوي��ر حل��ول عملي��ة ومتين��ة 

لالأزمات الوطنية. 
برامج املركز م�صممة من اأجل جمع اأع�صاء الهيئات 
التنفيذي��ة والت�رصيعي��ة م��ع بع�صه��م البع���ش اإىل 
جان��ب قادة م��ن القطاع اخلا�ش ومراك��ز ال�صيا�صة 
العام��ة واملجتمع��ات االأكادميي��ة والبحثي��ة حول 
ت�صكيل��ة من الربامج وامل�صاري��ع الهادفة اإىل تعزيز 

احلكم القومي وحل التحديات القومية الهامة.
امل�ساريع ال�سابقة

تقري��ر عن االنتخابات الرئا�صية عام 2000: اأ�صدر 
املركز عدداً من االأبحاث املتعلقة بالرئا�صة وحملت 
ا�ص��م: �ص��ت ح��االت درا�ص��ة يف القي��ادة الرئا�صي��ة 
واالبتكار املتقدم واالإ�صالح االإ�صرتاتيجي ال�صامل. 
كما اأ�صدر ع��دداً من الن�رصات من اأجل اإعداد االإدارة 
للتحدي��ات التي تواجه املكت��ب التنفيذي يف البيئة 

ما بعد احلرب الباردة. 
جمموعة درا�صة العراق: كان املركز واحداً من اأربعة 
منظم��ات من�صوي��ة حتت جمموع��ة درا�ص��ة العراق 
بقي��ادة وزي��ر اخلارجي��ة ال�صاب��ق جامي���ش بايك��ر 
ورئي���ش جلن��ة 11 اأيلول ع�ص��و الكونغر�ش يل اأت�ش. 

هاملت��ون. و�صمى املركز خ��رباء جلميع جمموعات 
العم��ل التي قدمت التحلي��ل واالأبحاث حول الو�صع 
ال�صيا�ص��ي يف العراق والبيئ��ة االإ�صرتاتيجية الدولية 
واالإقليمي��ة االأو�ص��ع والق�صايا الع�صكري��ة واالأمنية 
واإع��ادة االإعم��ار والتنمي��ة االقت�صادي��ة. كما �صغل 
موظفو املركز منا�صب م�صت�صارين جلماعات العمل 

يف البيئة االإ�صرتاتيجية.
العالقات ما بني االأطل�صي: برنامج فح�ش دور حلف 
�صم��ايل االأطل�ص��ي يف احلرب عل��ى االإرهاب وو�صع 
ُقدم��ًا �صل�صلة من االقرتاحات ب�ص��اأن تعاون اإ�صايف 
بني حل��ف �صمايل االأطل�صي واالحت��اد االأوروبي يف 
االأم��ن العامل��ي والداخل��ي وحدد املم��رات االأف�صل 
واالحت��اد  احلل��ف  ب��ني  املوؤ�ص�صاتي��ة  والق��درات 
االأوروب��ي وجمموعة الثمانية. ويف العامني 2008 
و2009، اأطل��ق املركز مبادرة هدفها م�صاعدة قادة 
اأوروب��ا ال�صاعدي��ن من اأجل فهم اأف�ص��ل للتحديات 

وعمليات املرحلة االنتقالية.
امل�ساريع احلالية

اإنقاذ التقدم امل�صتقبل��ي الأمريكا: يف اأيلول 2008، 
تلقى املركز هبة من موؤ�ص�صة بيرت برت�صون مل�صاعدة 
لالنح��دار  اأم��ريكا  مواجه��ة  يف  اجلدي��دة  االإدارة 
احل��ايل يف اقتدارها ووحدته��ا وقيادتها العاملية. 
التقدي��ر ال�صامل ال��ذي ُن�رص يف الع��ام 2009، ج�صد 
اال�صتنتاجات التي خل�ش اإليها الفريق حول حتديات 
وطنية هامة من بينها: االبتكار والنمو االأمريكيان، 
وامل�صاري��ع التجاري��ة �صغ��رية ومتو�صط��ة احلجم، 
والبني��ة التحتي��ة والنق��ل، وامليزاني��ة وال�رصائ��ب، 
والتغ��ري املناخ��ي، وامل��وارد واالإدارة، والتموي��ل، 
والتج��ارة واالقت�صاديات، واالأمن القومي، والعلوم 
مراح��ل  كاف��ة  يف  واالبت��كارات.  والتكنولوجي��ا، 
امل���رصوع، عم��ل املرك��ز على نح��و وثيق م��ع قادة 
الكونغر�ش وخرباء ميداني��ني وم�صوؤولني حكوميني 
�صابق��ني واأكادميي��ني بارزين مل�صاع��دة عمل اإدارة 
لل�صع��ب  امل���رصوع  ا�صتنتاج��ات  واإي�ص��ال  اأوبام��ا 

االأمريكي.
االأم��ن الداخلي: يتط��رق املرك��ز اإىل حتديات االأمن 
الداخل��ي االإ�صرتاتيجية التي تتطل��ب قيادة رئا�صية 
كما اأطلق مبادرات �صيا�صية حول مكافحة االأ�صلحة 
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 النووي��ة املهرب��ة. وبح��ث امل���رصوع يف ال�رصاك��ة 
االإ�صرتاتيجية بني الوالي��ات املتحدة وكندا وتعزيز 

العالقة االأطل�صية يف احلرب على االإرهاب.
 التاأ�صي���ش م��ن اأج��ل فه��م دويل: يدع��م امل���رصوع 
ا�صتخ��دام االإ�ص��دارات االإعالمية وتقني��ات االإعالم 
الرقم��ي م��ن اأجل تعزي��ز الفهم املتب��ادل والتعاون 
العابر للح��دود والثقافات االأديان. وكجزء من هذه 
املهم��ة، يدعم امل���رصوع املب��ادرات امل�صتندة على 
االإع��الم التي تعزز االأه��داف االجتماعية االإيجابية 

مث��ل ال�صحة العام��ة العاملية والتنمي��ة امل�صتدامة 
وا�صتخدام الطاقة والتنمية البيئية والتقارب املدين.

املن�سورات
والتقاري��ر  الكت��ب  دوري  ب�ص��كل  املرك��ز  ُي�ص��در 
واملق��االت املتعلق��ة بالرئا�ص��ة والتي ته��م �صناع 
القرار ال�صيا�صي والراأي العام. وتت�صمن املن�صورات:

رباعية االأبحاث الرئا�صية  -
اأبحاث ما بعد 11 اأيلول  -

القيادة والتمدن امل�صتندان على التميز  -
  

                                                معهد اآ�سنب 
منظمة دولية غ��ري ربحية تاأ�ص�صت يف العام 1950 
يف وا�صنط��ن. املنظم��ة مكر�ص��ة م��ن اأج��ل تعزي��ز 
القي��ادة املثقف��ة وتقدير االأف��كار والقي��م املنا�صبة 
واحل��وار املنفتح حول الق�صاي��ا املعا�رصة. يحظى 
املعه��د ب�رصكاء حتت ا�ص��م معاهد اآ�ص��ن يف برلني 
وروما ومدري��د وباري�ش وليون وطوكيو ونيودلهي 
وبراغ وبوخار�صت، اإ�صافة اإىل مبادرات قيادية يف 
الواليات املتحدة واأفريقيا والهند واأمريكا الو�صطى.

جمل���ش االأمن��اء يف املعهد ي�ص��م �صيا�صيني ورجال 
اأعم��ال وم�صوؤولني حكوميني واأكادمييني. ومن بني 
اأع�صاء املجل�ش: مادل��ني اأولربيت وخافيري �صوالنا 
وه��رني لوي���ش غايت���ش وولي��م بادينغ��ر و�صتيفن 
كارت��ر و�صي��زار كون��د ديفيد جرج��ن و�صلمان خان 
وماي��كل زانتوف�صكي وديفيد كوت�ش وامللكة نور يف 

االأردن وكوندالي�صا راي�ش.
يه��دف املعهد اإىل تعزيز القي��ادة املبنية على القيم 
وت�صجي��ع االأفراد من اأجل عك�ش املثاليات واالأفكار 
الت��ي حت��دد اأي جمتمع جي��د وتقدمي م��كان حمايد 
ومت��وازن من اأج��ل النقا�ش والعمل ب�ص��اأن الق�صايا 

الهامة. 
الربامج ال�سيا�سية

لدى معه��د اآ�صن اأكر من 20 برنام��ج �صيا�صي من 
اأج��ل تعزي��ز معرفة القط��اع العام واخلا���ش ب�صاأن 
الق�صاي��ا ال�صيا�صية التي تواج��ه املجتمع. وتك�صف 
الربامج عن موا�صي��ع مثل فر�ش ال�صالم يف ال�رصق 
االأو�صط واالت�ص��االت واالإعالم و�صيا�صة املعلومات 
والفر���ش االقت�صادي��ة يف اأم��ريكا الريفية وغريها 

من املوا�صيع.
جمموع��ة اآ�صن االإ�صرتاتيجي��ة جتمع خرباء بارزين 
يف ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة واالأم��ن القوم��ي م��ن اأجل 
البح��ث يف التحديات املهمة الت��ي تواجه الواليات 

املتحدة.
برنام��ج ح��ول االقت�ص��اد العامل��ي: يعزز   -

احلوار ب��ني القادة يف االأعم��ال التجارية والتمويل 
واحلكومة واالإعالم م��ن الدولة ال�صناعية والنامية 
للتحدي��ات  جدي��دة  مقارب��ات  اإيج��اد  اأج��ل  م��ن 

االقت�صادية.
برنامج اآ�صن لالت�صاالت واملجتمع: يعزز   -
احل��وار عملية �صنع القرار يف جم��االت االت�صاالت 
و�صيا�صة املعلومات. ويجم��ع القادة من اأجل تقييم 
املعا���رصة  املعلوم��ات  واأنظم��ة  االت�ص��االت  اأث��ر 

وتطوير مناذج جديدة ل�صيا�صة االت�صاالت.
�صبك��ة اآ�صن الأعمال التنمي��ة وهي عبارة عن �صبكة 
عاملي��ة تفح���ش االأعم��ال يف االأ�ص��واق ال�صاع��دة. 
ويق��دم اأع�ص��اء ال�صبك��ة خدم��ات التموي��ل والدعم 

التجاري لالأعمال التجارية ال�صغرية والنا�صئة.
جمموعة اإ�صرتاتيجية املجتمع: جتمع قادة   -
املجتم��ع واأ�صحاب املهن و�صن��اع القرار اأ�صحاب 
العالق��ة بالتنمي��ة االإقليمية والتنمي��ة االقت�صادية 
يف املجتم��ع واالأرزاق العائلي��ة وتنمي��ة امل�ص��ادر 

اخلريية املحلية.
برنام��ج الكونغر�ش: يق��دم برامج تعليمية   -
غ��ري حزبية من اأج��ل تعزي��ز القيادة ح��ول ق�صايا 

ال�صيا�صة العامة بني اأع�صاء الكونغر�ش االأمريكي.
واملب��ادرة  الع��امل  ن�ص��اء  ق��ادة  جمل���ش   -
الوزارية: يه��دف اإىل تعزيز احلكم احل�صن وامل�صاواة 
ب��ني اجلن�ص��ني وزي��ادة ع��دد وفاعلي��ة الن�ص��اء يف 

االأدوار القيادية رفيعة امل�صتوى.
ُيح�ص��ن  االقت�صادي��ة:  الفر���ش  برنام��ج   -
والعاطل��ني  الفق��راء  ترب��ط  الت��ي  االإ�صرتاتيجي��ات 
ع��ن العم��ل باالقت�ص��اد ال�صائ��د. وُي�صه��ل الربنامج 
تعلي��م كيفية ا�صتخدام البحث ع��ن م�صاريع �صغرية 
واإ�صرتاتيجي��ات التوظيف امل�صتندة عل��ى ال�صناعة 
واحل�ص��ول عل��ى راأ�ش املال م��ن اأج��ل امل�صتهلكني 

اأ�صحاب الروات القليلة.
برنامج التعلي��م واملجتمع: يحدد الق�صايا   -
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ال�صيا�صية املت�صاعدة وي�صجع على مبادرات جديدة 
يف التعليم.

مب��ادرة االأم��ن الداخلي: برنام��ج يفح�ش   -
الق�صايا املرتبطة باالأمن الداخلي االأمريكي وتقييم 
التقدم الذي حت��رزه وزارة االأمن الداخلي االأمريكية 
ورف��ع التو�صيات م��ن اأج��ل اأن تكون اأم��ريكا اأكر 

اأمنًا.
االأو�ص��ط:  ال���رصق  اإ�صرتاتيجي��ة  جمموع��ة   -
تت�صم��ن رج��ال اأعمال وق��ادة �صيا�صي��ني اأمريكان 
بتح�ص��ني  ملتزم��ني  واإ�رصائيلي��ني  وفل�صطيني��ني 

الفر�ش من اأجل ال�صالم يف ال�رصق االأو�صط.

برنام��ج الطاق��ة والبيئ��ة: يجم��ع رج��ال   -
اأعم��ال وم�صوؤولني حكومي��ني يف منظمات تعليمية 
وبحثية وبيئية م��ن اأجل ال�صعي للو�صول اإىل حلول 
ال�صل��ة  للق�صاي��ا املحلي��ة والدولي��ة ذات  خالق��ة 

بالطاقة واال�صتدامة البيئية.
التمويل

يحظ��ى املعهد بتموي��ل من ال���رصكات واملوؤ�ص�صات 
واالأف��راد. ومن بني املوؤ�ص�صات التي �صاهمت اإىل حد 
كب��ري يف متويل املعهد: �رصك��ة كارنيغي و�صندوق 
اإخ��وة روكفل��ر وموؤ�ص�ص��ة غايت�ش وموؤ�ص�ص��ة لومينا 

وموؤ�ص�صة فورد.
  

مركز بيغن ال�سادات لالأبحاث الإ�سرتاتيجية
مرك��ز اأبحاث اإ�رصائيل��ي ي�صعى اإىل تعزي��ز االأجندة 
ال�صهيوني��ة الواقعي��ة املحافظة من خ��الل البحث 
يف االأم��ن وال�ص��الم الإ�رصائي��ل. يه��دف املرك��ز اإىل 
امل�صاهمة يف الدفع نح��و ال�صالم واالأمن يف ال�رصق 
االأو�ص��ط م��ن خالل اأبح��اث موجهة �صيا�صي��ًا ب�صاأن 
االأم��ن القومي يف ال���رصق االأو�صط. يق��ع املركز يف 
ق�ص��م العل��وم ال�صيا�صي��ة داخل جامع��ة بار-اإيالن. 
اأُ�ص���ش املرك��ز م��ن قبل الزعي��م اليه��ودي- الكندي 
طوما���ش ه�ص��ت وكان مكر�ص��ًا م��ن اأج��ل مناحي��م 
بيغ��ن واأنور ال�ص��ادات اللذين وقع��ا اتفاقية ال�صالم 
امل�رصي��ة- االإ�رصائيلي��ة، وه��ي اأول اتفاقية �صالم 
ُتوق��ع بني اإ�رصائيل وبلد عربي اآخر. ووفقًا ل�صحيفة 
هاآرت�ش، ُيعترب املركز منظمة ميينية ب�صكل اأ�صا�صي 
تتبنى وجهات النظر املوؤيدة للعمل الع�صكري. ويدير 
املرك��ز الربوف�صور اإفرامي اإنبار الذي ُو�صف من قبل 

جملة ذا فوروارد باأنه اأكادميي مييني.
يخو�ش املركز اأبحاثًا يف الق�صايا العامة التي تهم 
اإ�رصائيل مثل ال�صمات ال�صعبة لقيام دولة فل�صطينية 
وخط��ر االأ�صلحة الكيميائي��ة والبيولوجي��ة العربية 
وخم��ازن ال�صواريخ وعالق��ات اإ�رصائيل مع البلدان 

االأ�صا�صية مثل تركيا والهند. 
الباحثون يف املركز هم من املفكرين االإ�صرتاتيجيني 
واخل��رباء االأكادميي��ني والع�صك��ر. والن���رصات الت��ي 
ي�صدرها املرك��ز والتو�صي��ات ال�صيا�صية توجه اإىل 
�صن��اع الق��رار ال�صيا�ص��ي االإ�رصائيل��ي يف احلي��اة 
الع�صكري��ة واملدنية واملوؤ�ص�ص��ات االأمنية واخلا�صة 
بال�ص��وؤون اخلارجية يف اإ�رصائي��ل واخلارج وال�صلك 
االأكادمي��ي  واملجتم��ع  وال�صحاف��ة  الدبلوما�ص��ي 
وق��ادة اجلاليات اليهودية ح��ول العامل الراأي العام 

املثق��ف. ينظ��م املرك��ز املوؤمت��رات واملحا���رصات 
جلمه��ور دويل وحمل��ي، ع��رب جمع خ��رباء رادة من 
احلياة االأكادميي��ة والعام��ة يف اإ�رصائيل واخلارج. 
ويبن��ي املركز عالق��ات تعاونية م��ع مراكز اأبحاث 
اإ�صرتاتيجي��ة رائ��دة يف الع��امل، �ص��واء من اأنق��رة اأو 
وا�صنط��ن اأو لندن اأو �صيول. ويق��وم املركز باأبحاث 
متخ�ص�ص��ة بن��اء على عق��ود ُتربم م��ع املوؤ�ص�صتني 
االأمني��ة وال�ص��وؤون اخلارجي��ة االإ�رصائيلي��ة وحلف 

�صمايل االأطل�صي.
جماالت البحث

عملية التفكري االإ�صرتاتيجية االإ�رصائيلية  -
الردع واالأمن االإقليمي  -

البدائل االإ�صرتاتيجية يف عملية ال�صالم  -
لل�صلط��ة  واخلارجي��ة  الداخلي��ة  ال�صيا�ص��ة   -

الفل�صطينية
االأم��ن  ب�ص��اأن  االإ�رصائيل��ي  الع��ام  ال��راأي   -

القومي
العالقات االأمريكية- االإ�رصائيلية  -

االإ�رصائيلي��ة-  االإ�صرتاتيجي��ة  العالق��ات   -
الرتكية

االأم��ن يف ���رصق منطق��ة البح��ر االأبي���ش   -
االأو�صط

املوارد املائية يف ال�رصق االأو�صط  -
انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل  -

التحكم باالأ�صلحة يف ال�رصق االأو�صط  -
ال�صناعات الع�صكرية  -

اجلي�ش االإ�رصائيلي يف امل�صتقبل  -
عالقات اإ�رصائيل مع اآ�صيا  -
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 معهد �سرق-غرب
مرك��ز اأبح��اث دويل تاأ�ص���ش يف الع��ام 1980 يف 
نيوي��ورك ويركز عل��ى حل ال�رصاع��ات الدولية عرب 
مروح��ة م��ن الو�صائ��ل م��ن بينه��ا برنام��ج تعق��ب 
الدبلوما�صية وا�صت�صافة املوؤمترات الدولية واإ�صدار 

الن�رصات التي ُتعنى بالق�صايا االأمنية الدولية.
ويرك��ز املركز على عدد من املجاالت املختلفة مثل 
اأم��ن ال�صاي��رب والدبلوما�صي��ة الوقائية وبن��اء الثقة 
االإ�صرتاتيجي��ة )الت��ي ت�صمل العالق��ات االأمريكية- 
الرو�صية وال�صيني��ة االأمريكية( واالأمن االقت�صادي 
واالأم��ن االإقليمي. واإ�صافة اإىل مق��ره يف نيويورك، 

لدى املركز مكتبان يف بروك�صل ومو�صكو.
يف الع��ام 1984، ا�صت�صاف املرك��ز اأول النقا�صات 
الع�صكري��ة- الع�صكري��ة بني حلف �صم��ايل االأطل�صي 
وبل��دان حلف وار�صو. وتل��ك املحادثات التي ركزت 
كثرياً على تاأ�صي�ش اإجراءات بناء الثقة بني الطرفني، 
اأدت يف النهاي��ة اإىل اتف��اق فر���ش عل��ى الطرف��ني 

حتذير االآخر بتحركات اجلنود.
بع��د �صق��وط ج��دار برل��ني وان��دالع ال�رصاعات يف 
جنوب��ي �رصق اأوروب��ا، عمل املركز م��ن اأجل تعزيز 
اال�صتق��رار االقت�ص��ادي يف املنطق��ة، ُم�صجع��ًا على 
التع��اون العابر للح��دود وتدريب الق��ادة يف الدول 
الدميقراطي��ة. يف القرن الواح��د والع�رصين، تو�صعت 
عملي��ات املرك��ز جغرافي��ًا لتطال ال�ص��ني وجنوب 
غ��رب اآ�صيا وال�رصق االأو�صط مع الرتكيز على ق�صايا 
منها االأمن ال�صايربي واالأمن االقت�صادي ومكافحة 

التطرف.
يف اأيار 2009، اأ�صدر املركز تقريراً بعنوان "تقييم 
التهدي��د امل�ص��رتك ب�ص��اأن اإي��ران"، وكان نتاج عمل 
خ��رباء اأمري��كان ورو���ش رفيعي امل�صت��وى جمعهم 
املعهد. والتقدير، الذي خل�ش اإىل اأن النظام امُلخطط 
له لن يوؤمن احلماية يف وجه اأي تهديد نووي اإيراين، 
�صاع��د يف دفع قرار اإدارة اأوباما للتخل�ش من خطة 
الدف��اع ال�صاروخي البال�صتي الت��ي عر�صتها اإدارة 

بو�ش وا�صتبدالها بخطة اأخرى.
الربامج

مب��ادرة بن��اء الثق��ة االإ�صرتاتيجي��ة: تت�صم��ن عمل 
املعهد مع رو�صيا وال�صني والواليات املتحدة. ومن 
خالل عمله من رو�صيا، ي�صعى املركز اإىل بناء عالقة 

م�صتدامة الثقة ب��ني رو�صيا و�رصكائها يف جمموعة 
ال���8 والق��وى ال�صاعدة اجلدي��دة يف الع��امل. وكان 
ه��ذا الربنام��ج م�صوؤواًل ع��ن تاأ�صي�ش تقيي��م التهديد 
امل�ص��رتك ب�ص��اأن اإيران. برنامج ال�ص��ني، الذي اأُطلق 
يف الع��ام 2006، ي�صعى اإىل تعزي��ز اندماج ال�صني 
يف اجلو الدويل ك�رصي��ك منتج. ومثال على برنامج 
ال�ص��ني يف املركز هو تاأ�صي���ش حمادثات االأطراف 
الث��الث ال�صنوي��ة بني ق��ادة من احل��زب اجلمهوري 

واحلزب الدميقراطي واحلزب ال�صيوعي ال�صيني.
كم��ا اأن مب��ادرة بن��اء الثق��ة االإ�صرتاتيجي��ة ت�صمل 
عم��ل املعهد ب�ص��اأن ق�صايا اأ�صلحة الدم��ار ال�صامل. 
ويه��دف برنام��ج اأ�صلحة الدم��ار ال�صام��ل، الذي بداأ 
يف الع��ام 2006، اإىل تخفي��ف العقب��ات ال�صيا�صية 
اأمام التخل�ش من تهديد االأ�صلحة النووية. وقد نظم 
املعهد �صل�صلة من املنا�صبات واللقاءات يف العامني 
2007 و2008 �صمل��ت النقا�صات حول االأ�صلحة يف 

املجتمع الدويل.
برنام��ج االأم��ن االإقليم��ي: يتط��رق ه��ذا الربنام��ج 
اإىل امل�ص��اكل االإقليمي��ة الت��ي تتطل��ب االنتب��اه من 
تت�صم��ن:  احلالي��ة  والق�صاي��ا  ال��دويل.  املجتم��ع 
اأفغان�صت��ان وجن��وب غ��رب  اال�صتق��رار يف  االأم��ن 
اآ�صي��ا، واالأمن االأوروب��ي- االأط�صي. وبرنامج االأمن 
االإقليم��ي �رصيك مبا�رص ل�صبكة الربملانيني من اأجل 
منع ال�رصاع، وه��ي �صبكة اأوجدها املركز يف العام 
2008 ومن��ذ ذل��ك احلني وه��ي تتو�ص��ع فاأ�صبحت 
ت�صم 150 برملانيًا م��ن اأكر من 50 بلداً. واأع�صاء 

ال�صبكة يرتجمون االأفكار اإىل �صيا�صة.
مب��ادرة االأمن االقت�ص��ادي: برنامج اأُطلق يف العام 
2011 ويرك��ز عل��ى زي��ادة املرون��ة وق��درات الرد 
يف املناط��ق امله��ددة من نق�ش يف املي��اه والغذاء 
والطاق��ة. ويعمل الربنامج م��ع م�صتثمرين عامليني 
ملعاجلة مع�ص��الت النمو واال�صتدام��ة ويركز اأي�صًا 
عل��ى اأم��ن االقت�ص��اد الرقم��ي. ومث��ال عل��ى عم��ل 
الربنام��ج نذك��ر موؤمت��ر االأم��ن العامل��ي ال�صن��وي، 
ُعق��د الأول م��رة يف الع��ام 2003، ويجم��ع خ��رباء 
م��ن احلكومات والقط��اع اخلا���ش واملنظمات غري 
احلكومية واأكادمييني لك�صف مثل مواجهة التطرف 

والبنية التحتية االأمنية واأمن الطاقة.
  

مركز م��سيه دايان لالأبحاث �سرق الأو�سطية والأفريقية
لدرا�ص��ة  مكر���ش  اجلوان��ب  متع��دد  اأبح��اث  مرك��ز 
التاريخ املعا���رص وال�صوؤون املعا���رصة يف ال�رصق 
االأو�ص��ط واأفريقي��ا. ال يتخ��ذ املرك��ز اأي مواق��ف اأو 

�صيا�ص��ات مو�صى بها. ومن خالل البحث والن�رصات 
واملوؤمت��رات وجمع الوثائق واخلدمة العامة، ي�صعى 
اإىل اإع��الم املجتم��ع امل��دين وتعزي��ز احل��وار ب�صاأن 
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تعقي��دات ال���رصق االأو�ص��ط املتغري با�صتم��رار. ومن 
خ��الل ذلك، ياأمل املركز من خالل مهمته يف تعزيز 

ال�صالم من خالل االإدراك.
اأُ�ص���ش املركز يف جامعة ت��ل اأبيب يف العام 1983، 
واالأ�صدق��اء الكرماء للراحل مو�صي��ه دايان �صاعدوا 
يف تق��دمي التموي��ل ال���رصوري م��ن اأج��ل تاأ�صي���ش 
املرك��ز واحلفاظ على ا�صتمراريته. واملركز جزء من 
كلي��ة التاريخ وكلية �ص��ايل اأنت��ني لالإن�صانيات يف 

جامعة تل اأبيب.
املن�سورات

مالحظات تل اأبيب: ن�رصة حتليلية ت�صدر مرتني يف 
ال�صهر ب�صاأن ال�ص��وؤون والتطورات االإقليمية االأخرية 
يف ال���رصق االأو�صط. ولها تاري��خ توزيع منظم حيث 
ُتن���رص يف ال���10 وال�26 م��ن كل �صه��ر. ويف بع�ش 
امل��رات، ح�ص��ب االأح��داث التي حت�ص��ل يف املنطقة 
وت�صب��ح اأنب��اًء ملح��ة، يق��دم الباحث��ون يف املركز 
طبع��ات خا�ص��ة ع��ن مالحظ��ات ت��ل اأبي��ب الإبقاء 

امل�صجلني يف املوقع على دراية بجميع االأحداث.
خال�صة وقائع ال�رصق االأو�ص��ط: ن�رصة اأ�صبوعية من 
املقاالت من م�صادر اإخبارية باللغة االإنكليزية يف 
العاملني العربي واالإ�صالمي. وتقدم للقراء تعليقات 
وحتلي��الت اإخبارية من ال�صحافة العربية والرتكية 

وُتعد م�صدراً مرجعًا �رصيعًا.
اقت�صادي: اقت�صاد ال�رصق االأو�صط؛ ر�صالة اإخبارية 
الكرتوني��ة �صهرية تطلع امل�صجل��ني يف املوقع على 
التحلي��الت االقت�صادي��ة الأط��راف اأ�صا�صي��ة وعل��ى 
االأح��داث التي توؤثر على االأ�ص��واق واملجتمعات يف 
ال�رصق االأو�صط. ت�صدر ن�رصة اقت�صادي مرة كل �صهر 

باللغتني االنكليزية والعربية.
ال�رصقي��ة: جملة اأكادميي��ة ت�صدر مرت��ني يف ال�صنة 
يف عم��ل م�صرتك بني مركز مو�صي��ه دايان وجمعية 
الدرا�ص��ات ال���رصق االأو�صطي��ة واالإ�صالمي��ة. تن���رص 
جملة ال�رصقية مق��االت علمية حول التاريخ االأخري 
وال�صيا�صي��ات يف ال�رصق االأو�ص��ط واأفريقيا وت�صعى 
اإىل تعزي��ز ون�رص عم��ل الباحثني اأ�صح��اب املعرفة 
املبا���رصة بثقاف��ات ولغ��ات املنطق��ة. وكل ق�صية 
تت�صم��ن �ص��ت مق��االت، وع��دد منه��ا ي�صتن��د عل��ى 
مو�صوع ُم�صتلهم من االأحداث املعا�رصة يف ال�رصق 

االأو�صط و�صمايل اأفريقيا.
مفرتق طرق ال�رصق االأو�صط: ن�رصة الكرتونية باللغة 
العربية ُتوزع �صهريًا وتقدمي تغطية معمقة وحتلياًل 
لالأح��داث يف كافة منطقة ال���رصق االأو�صط و�صمايل 

اأفريقيا. 
عل��ى  حتت��وي  االأو�ص��ط:  ال���رصق  كت��اب  مراجع��ة 
مراجع��ات مقارن��ة مطول��ة ومراجع��ات تقليدي��ة. 
تتعام��ل املق��االت م��ع جمموع��ة م��ن املوا�صي��ع 
املرتبطة بالدرا�صات االإ�صالمية وال�رصق االأو�صطية. 
وتغط��ي املوا�صي��ع عل��ى نح��و غري حم��دود العلوم 

واللغ��ة  والتاري��خ  واالقت�صادي��ات  ال�صيا�صي��ة 
واجلغرافيا والق�صايا الثقافية يف املنطقة. وت�صدر 

املقاالت باللغة االإنكليزية ح�رصاً.
الديوانية: عبارة ع��ن نقا�ش مفتوح ولقاء لالأدمغة. 
تقدم الن�رصة نظرة اأو�صع عن ال�رصق االأو�صط املتعدد 
اجلوان��ب. وم��ن املحادثات ح��ول ق�صاي��ا متنوعة 
يف املنطقة، تق��ارن الديوانية االأحداث والتوجهات 

االأخرية.
البحث

يرك��ز البح��ث يف املرك��ز عل��ى العامل��ني العرب��ي 
واالإ�صالم��ي )مبا يف ذل��ك �صمايل اأفريقي��ا( وتركيا 
وال�صح��راء االإفريقي��ة الك��ربى م��ع التاأكي��د عل��ى 
التاري��خ املعا���رص وال�ص��وؤون املعا���رصة. معظ��م 
الباحث��ني يف املرك��ز له��م ب��اع يف التاريخ مع كل 
م��ا يتطلبه البحث الوثائقي وعل��ى دراية بلغتني اأو 
اأك��ر من لغ��ات ال�رصق االأو�ص��ط كالعربية والرتكية 
برام��ج  وبع���ش  والكردي��ة.  والفار�صي��ة  والعربي��ة 
وجامع��ات  موؤ�ص�ص��ات  م��ع  �رصاك��ة  ه��ي  املرك��ز 
م��ن خ��ارج اإ�رصائي��ل مثل: جمل���ش التعلي��م االأعلى 
جلمهوري��ة تركيا وجمل�ش العالق��ات اخلارجية يف 
نيوي��ورك ومعه��د ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة الرتكية يف 
اأنق��رة واملعه��د امللك��ي لل�ص��وؤون الدولي��ة يف لندن 

ومعهد وا�صنطن ل�صيا�صة ال�رصق االأدنى.
اأبرز اخلرباء

ع��وزي راب��ي: باح��ث يف التاريخ املعا���رص للدول 
واملجتمع��ات يف اخلليج الفار�ص��ي وال�رصق االأو�صط 
والنف��ط وال�صيا�ص��ة يف ال���رصق االأو�ص��ط والعالقات 

العربية- االإيرانية والتوترات ال�صنية- ال�صيعية.
اإري��ت ب��اك: باحث يف ال�صوفي��ة واالأ�صلمة يف غرب 
اأفريقي��ا، واالإ�ص��الم وال�صيا�ص��ة يف اأفريقي��ا ما بعد 

اال�صتعمار، وحل ال�رصاعات يف اأفريقيا.
اأوف��را بنغي��و: باح��ث يف التاريخ املعا���رص لل�رصق 
االأو�صط وال�صيا�صة املعا�رصة للعراق واللغة العربية.
اإ�صح��اق غال: باحث يف التاريخ االقت�صادي ال�رصق 
االأو�صط��ي، واالقت�صادي ال�صيا�صي ال�رصق االأو�صطي 
واالقت�ص��اد  املرتبط��ة،  االإ�صرتاتيجي��ة  والق�صاي��ا 

واالأعمال التجارية يف ال�رصق االأو�صط.
را�ص��ل كانت��ز ف��در: باحث��ة يف املجتم��ع املدين يف 
العامل العربي، واملجتم��ع وال�صيا�صات الفل�صطينية، 
واالإ�ص��الم املتط��رف يف ال�رصق االأو�ص��ط، والتاريخ 

املعا�رص مل�رص واالأردن.
م�ص��ري ليتفاك: باحث يف التاريخ ال�صيعي املعا�رص، 

وال�صيا�صات الفل�صطينية وامل�صارات العربية.
اإيتامار رابينوفيت�ش: باحث يف التاريخ وال�صيا�صات 

ل�صوريا ولبنان.
التمويل

مُي��ول املرك��ز من قب��ل جامعة ت��ل اأبي��ب والهبات 
واملنح البحثية وامل�صاهمات ور�صم اال�صرتاكات. 
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م�ؤ�س�سة اأمريكا اجلديدة
مرك��ز اأبح��اث اأمريك��ي غ��ري ربح��ي وغ��ري حزب��ي 
الع��ام  يف  تاأ�ص���ش  العام��ة  بال�صيا�ص��ة  خمت���ش 
يرك��ز  �ص��ي.  دي  وا�صنط��ن  العا�صم��ة  يف   1999
املرك��ز على مروحة م��ن الق�صايا م��ن بينها االأمن 
القوم��ي والتكنولوجيا وال�صحة والطاق��ة والتعليم 
واالقت�ص��اد. ويهدف املرك��ز اإىل ا�صتثم��ار مفكرين 
جدد واأفكار جديدة ملعاجل��ة التحديات امل�صتقبلية 

التي تواجه الواليات املتحدة. 
الربامج

القوم��ي: يبح��ث ويحل��ل  االأم��ن  اأبح��اث  برنام��ج 
يف مروح��ة وا�صع��ة م��ن الق�صاي��ا العاملي��ة ب��دءاً 
م��ن القاع��دة وو�ص��واًل اإىل اإ�صرتاتيجي��ة ال�صيا�ص��ة 
اخلارجي��ة القومية العامة. وم��ع تواجد �صحافيني 
م��ن اأمثال �صتيف كول وبيرت برغ��ن، كان للموؤ�ص�صة 
م�ص��كاة �صيا�صي��ة يف ق�صايا اأفغان�صت��ان ومكافحة 
االإرهاب. برغ��ن، الذي يدير الربنامج، هو حملل يف 
االأم��ن القوم��ي يف �صبكة ال�ص��ي اأن اأن وموؤلف لعدد 
م��ن الكتب االأكر مبيعًا. اأم��ا كول، رئي�ش املوؤ�ص�صة، 
فه��و اأي�ص��ًا كت��ب ع��دداً م��ن الكت��ب ح��ول القاعدة 
واأفغان�صت��ان. وجامي���ش راي��ن يف نيوي��ورك تاميز 
توافق م��ع كول ب�ص��اأن الك�صف عن كيفي��ة م�صاعدة 
ال�صعودي��ة وعملياته��ا اال�صتخباري��ة يف �صعود بن 
الدن والتط��رف االإ�صالم��ي يف اأفغان�صت��ان. يرك��ز 
الربنام��ج على ال���رصق االأو�صط وتغط��ي التحليالت 

والتعليق��ات كل م��ا يح��دث يف املنطق��ة و�صم��ايل 
اأفريقيا.

معه��د التكنولوجي��ا املنفتح��ة: هو م��ن اأكرب برامج 
املوؤ�ص�صة. وجماالت البح��ث تركز على بناء �صبكات 
املجتم��ع الال �صلكي��ة واإن�ص��اء واإدارة م�صدر منفتح 
لدعم االأدوات البحثية واالختبارات ال�رصيعة وا�صعة 

النطاق.
مبادرة ال�صبغ��ة امل�صتقبلية: تك�صف التكنولوجيات 
ال�صاعدة واآثارها عل��ى املجتمع وال�صيا�صة العامة. 
وترك��ز عل��ى �صل�صل��ة م��ن الق�صاي��ا التي رغ��م عدم 
فهمه��ا ب�ص��كل معم��ق الي��وم ميك��ن اأن تعي��د ر�ص��م 

النقا�صات ال�صيا�صية يف العقد القادم.
الباحث��ون يف املرك��ز ين���رصون با�صتم��رار مقاالت 
يف الن���رصات الوطنية الرائدة من بيه��ا فورن اأفريز 
وف��ورن بولي�ص��ي وني��و ربابل��ك ونيوي��ورك تامي��ز 
اأمري��كان  اإنرت�ص��ت ونيويورك��ر وذا  وذا نا�صون��ال 

كون�رصفاتف وغريها.
التمويل

تتلق��ى املوؤ�ص�ص��ة التموي��ل م��ن القط��اع اخلا���ش 
والعام. وتاأتي 70% من ن�صبة التمويل من ال�رصكات 
اخلا�صة واالأفراد، فيما الباقي ياأتي من املوؤ�ص�صات 
العام��ة م��ن بينه��ا احلكوم��ة االأمريكي��ة. وقائم��ة 
املنظمات امل�صاهمة التي دعمت املوؤ�ص�صة يف العام 

2013 ت�صمنت ما يزيد عن 140 م�صاهمًا.
  

املعهد الدويل ملكافحة الإرهاب
مرك��ز اأبحاث اإ�رصائيلي غري ربحي تاأ�ص�ش يف العام 
1996 يف مرك��ز هرت�صيلي��ا. ُيع��د املرك��ز معه��داً 
اأكادميي��ًا رائداً بهدف مكافح��ة االإرهاب يف العامل 
وت�صهي��ل التعاون ال��دويل يف احل��رب العاملية �صد 
االإره��اب. ُو�صف املعهد من قبل ف��ورن اأفريز باأنه 
ميث��ل وجه��ة النظ��ر االإ�رصائيلية املحافظ��ة. ي�صف 
املعه��د نف�صه على اأن��ه يقدم اخل��ربات يف االإرهاب 
والتحلي��ل  الداخل��ي  واالأم��ن  االإره��اب  ومكافح��ة 
اال�صتخباري واالأم��ن القومي وال�صيا�ص��ة الدفاعية. 
ويذكر موقعه على النت اأن جهود املنظمة ومواردها 
مكر�ص��ة ملقاربة ق�صي��ة االإرهاب عاملي��ًا التي ُتعد 
م�صكلة اإ�صرتاتيجية لي�ش بالن�صبة الإ�رصائيل فقط بل 

للبلدان االأخرى اأي�صًا.
ال��دويل ملكافح��ة االإره��اب منت��دى  ُيع��د املعه��د 
م�ص��رتكًا ل�صن��اع ال�صيا�ص��ة الدولي��ني والباحث��ني 

من اأج��ل م�صاركة املعلومات واخل��ربات عرب اأوراق 
بحثية وتقارير ون�رصات اأكادميية من اأجل توزيعها 
يف العامل. وعدد من الن��دوات الدولية وور�ش العمل 
واملوؤمت��رات ُتنظم �صهريًا من قب��ل املعهد ملناق�صة 
ق�صاي��ا عاملي��ة واإقليمي��ة ح��ول االأم��ن والدف��اع 
وال�صيا�ص��ة العام��ة من اأج��ل ت�صهيل اأف�ص��ل لتبادل 
وجه��ات النظ��ر واملعلوم��ات واملقرتح��ات ب�ص��اأن 
العمل ال�صيا�صي. يف النهاية، يدير املعهد اأكرب قاعدة 
بيان��ات بحثية عامة عل��ى االنرتنت، بيانات ت�صمل 
الهجمات االإرهابية العاملية واملنظمات االإرهابية 

ون�صاطاتها، اإ�صافة اإىل تقارير اإح�صائية.
يتاأل��ف املعهد الدويل ملكافح��ة االإرهاب من �صبكة 
�صامل��ة ودولي��ة من االأف��راد واملنظم��ات مع خربة 
فري��دة يف البحث عن االإره��اب ومكافحة االإرهاب 
وحتليل ال�صيا�صة العامة والتعليم، �صبكة موزعة يف 
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كافة اأنحاء العامل مث��ل الواليات املتحدة واالحتاد 
االأوروبي واإ�رصائيل. 

التمويل

مُي��ول املعهد عرب الهب��ات اخلا�ص��ة والعائدات من 
املوؤمترات وامل�صاريع والربامج التي ينظمها. 

  

م�ؤ�س�سات املجتمع املنفتح
�صبك��ة مانح��ة تاأ�ص���ش يف الع��ام 1993 م��ن قب��ل 
ج��ورج �صورو�ش بهدف �ص��وغ ال�صيا�صة العامة من 
اأج��ل تعزي��ز احلك��م الدميقراط��ي وحق��وق االإن�صان 
واالإ�ص��الح االقت�ص��ادي والقان��وين واالجتماع��ي. 
عل��ى امل�صتوى املحلي، تطل��ق املوؤ�ص�صة مروحة من 
املب��ادرات لدعم حك��م القانون والتعلي��م وال�صحة 
العام��ة واالإع��الم امل�صتقل. يف الوق��ت نف�صه، تعمل 
املوؤ�ص�ص��ة م��ن اأج��ل بن��اء حتالفات عاب��رة للحدود 
الف�ص��اد  حمارب��ة  مث��ل  ق�صاي��ا  ح��ول  والق��ارات 
وانته��اكات احلق��وق. وواح��د من اأه��داف املوؤ�ص�صة 
تطوي��ر منظمات املجتم��ع املدين من اأج��ل ت�صجيع 

امل�صاركة يف الدميقراطية واملجتمع.
اأُن�صاأ معه��د املجتمع املنفتح يف العام 1993 لدعم 
موؤ�ص�ص��ات �صورو�ش يف اأوروب��ا الو�صطى وال�رصقية 
واالحت��اد ال�صوفييت��ي ال�صاب��ق. ويف الع��ام 2010، 
غ��ري ا�صم��ه لي�صب��ح موؤ�ص�ص��ات املجتم��ع املنفت��ح 
ليعك���ش دوره كمم��ول ملجموع��ات املجتمع املدين 

يف كافة اأنحاء العامل.
�صبك��ة موؤ�ص�ص��ات �صورو�ش لديها اأف��رع يف اأكر من 
60 بل��داً، م��ن بينهم الوالي��ات املتح��دة. وم�رصوع 
موؤ�ص�ص��ات املجتم��ع املنفت��ح يت�صمن حمل��ة االأمن 

القومي وحقوق االإن�صان ومركز ليند�صميث.
تت�صم��ن املبادرات التي ترعاه��ا املوؤ�ص�صة مبادرة 
املجتمع املنفتح لغرب��ي اأفريقيا ومبادرة املجتمع 
املنفت��ح جلنوب��ي اأفريقيا. وت�صمل اجله��ود االأخرية 
تل��ك البل��دان التي يق��ع يف الن��زاع مث��ل عملها يف 
منطق��ة البح��ريات االأفريقي��ة الك��ربى به��دف ن�رص 
التوعية عن حقوق االإن�صان يف اأوغاندا ودول اأخرى 

يف املنطقة. 
الفن��ون  برنام��ج  تت�صم��ن:  االأخ��رى  املب��ادرات 

والثقاف��ة، وم���رصوع بورما/مب��ادرة جنوب �رصق 
وبرنام��ج  الوثائق��ي،  الت�صوي��ر  وم���رصوع  اآ�صي��ا، 
الطفول��ة املبك��رة، وبرنامج �رصق ���رصق، وال�رصاكة 
م��ا بعد احل��دود، وبرنامج دع��م التعلي��م، وبرنامج 
�صيا�ص��ة االأدوي��ة العاملي��ة، وبرنام��ج املعلوم��ات، 
وبرنام��ج دع��م التعلي��م االأعل��ى ال��دويل، وبرنامج 
اأم��ريكا الالتيني��ة، ومبادرة اإ�ص��الح احلكم املحلي 
واخلدمة العامة، وبرنامج االإعالم، وبرنامج ال�رصق 
االأو�صط و�صم��ايل اأفريقيا، وبرنامج ال�صحة العامة، 
و�صن��دوق مراك��ز البح��ث، وامل�صاري��ع االأمريكي��ة، 
وم���رصوع تركمن�صت��ان، ومبادرة الهج��رة الدولية، 
ومب��ادرة عدال��ة املجتم��ع املنفت��ح، وغريه��ا م��ن 

الربامج وامل�صاريع واملبادرات.
وفق��ًا لتقرير اإنفاق��ات موؤ�ص�ص��ات املجتمع املنفتح 
للع��ام 2009، ح�صل��ت منطقة اأفريقي��ا على ح�صة 
االأ�ص��د من الن�صاط��ات التمويلية، فم��ا ُيقارب ال�51 
ملي��ون دوالر اأُنفق��ت عل��ى دع��م املجتم��ع امل��دين 
وحقوق االإن�صان والتعليم والعدل واالإعالم وال�صحة 

العامة وال�صفافية وغريها من الن�صاطات.
م��ن ب��ني املناط��ق االأخ��رى، ح�صل��ت ن�صاطات يف 
خم�ص��ة بل��دان: اأوكراني��ا )8.47 ملي��ون دوالر من 
اأجل دعم املجتمع املدين وحقوق االإن�صان وال�صحة 
العام��ة( وجن��وب اأفريقيا )7.23 ملي��ون دوالر من 
اأج��ل حقوق االإن�صان واملجتم��ع املدين واملعلومات 
واالإعالم( ورو�صيا )6.29 مليون دوالر معظمها على 
دعم املجتمع املدين( و�رصبيا )5.04 مليون دوالر 
م��ن اأجل التعليم واملجتمع املدين وال�صباب وحقوق 
االإن�صان وال�صفافية( وجورجيا )4.84 مليون دوالر 
عل��ى االإع��الم وحق��وق االإن�ص��ان واملجتم��ع املدين 

واالإدارة وال�صفافية وال�صحة العامة(.
  

معهد بح�ث املحيط الهادئ
مركز اأبحاث تاأ�ص���ش يف العام 1979 بهدف تعزيز 
مب��ادئ احلري��ة الفردي��ة وامل�صوؤولي��ة ال�صخ�صي��ة. 
ويعتق��د امل�رصف��ون عل��ى املعه��د اأن تل��ك املبادئ 
ُت�صج��ع بال�ص��كل االأف�صل ع��رب �صيا�ص��ات توؤكد على 
اقت�ص��اد حر ومب��ادرة خا�ص��ة وحكم حم��دود. هو 
معه��د غري ربح��ي وله ارتباطات م��ع مراكز اأبحاث 

اأخرى مثل معهد اإنرتبرايز االأمريكي ومعهد كاتو.
يرك��ز املعه��د عل��ى ق�صاي��ا ال�صيا�ص��ة العام��ة مثل 
التعلي��م والبيئة والرعاي��ة ال�صحي��ة والتكنولوجيا 
ويجهد املعهد من اأجل فهم اأف�صل ملبادئ املجتمع 
احل��ر بني الق��ادة يف احلكومة واملج��ال االأكادميي 

واالإعالم والتجارة. 
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 برامج البحث
مركز الف��ر: يقدم بحثًا اأ�صياًل لالإمعان يف الق�صايا 
الراهن��ة على امل�صت��وى الر�صمي والف��درايل، اإ�صافة 
اإىل الق�صايا االقت�صادية العاملية املهمة مع فح�ش 

لدور حمرك االأ�صواق يف ال�صيا�صة العامة.
الدرا�ص��ات التجاري��ة واالقت�صادي��ة: يفح�ش كيف 
اأن روح العم��ل وحم��رك النمو االقت�ص��ادي واإيجاد 
الفر���ش ُتكب��ت ج��راء ال�رصائ��ب املكلف��ة والتدابري 
في��ه  والباحث��ون  ال�صحي��ة.  الرعاي��ة  و�صيا�ص��ات 
يو�ص��ون باإ�صالح��ات �صيا�ص��ة عام��ة �صامل��ة م��ن 
اأج��ل احلفاظ عل��ى تعزيز االقت�ص��اد و�صمان خيار 

امل�صتهلك وحتفيز االإبداع واالبتكار. 
الدرا�ص��ات التعليمي��ة: يعم��ل من اأج��ل احلفاظ على 
احلق��وق االأ�صا�صي��ة لالأهل م��ن اأجل اختي��ار اأف�صل 
الفر���ش التعليمي��ة الأوالده��م. ومن خ��الل البحث، 
يق��دم الباحث��ون يف الربنام��ج لالأه��ل خيارات يف 
ونوعي��ة  العالي��ة  االأكادميي��ة  واملعاي��ري  التعلي��م 

االأ�صاتذة واإ�صالح التمويل املدر�صي.
التوجه��ات  ع��ن  يك�ص��ف  البيئي��ة:  الدرا�ص��ات 
الدراماتيكية وطويلة االأمد من اأجل بيئة اأكر نظافة 

و�صح��ة. ويفح���ش ويعزز املقوم��ات االأ�صا�صية من 
اأجل توفري املوارد والنوعية البيئية وحقوق امللكية 

واالأ�صواق والعمل املحلي واملبادرة اخلا�صة.
درا�ص��ات الرعاي��ة ال�صحي��ة: يفح���ش ال�صيا�ص��ات 
العام��ة الت��ي توؤث��ر عل��ى نظ��ام الرعاي��ة ال�صحية 
االأمريك��ي وي�رصح كيف اأن تل��ك ال�صيا�صات حتد من 
الو�صول اإىل رعاية �صحي��ة متوفرة وعالية اجلودة 
وي�ص��ف االإ�صالحات الت��ي تعتمد على حلول ت�صتند 

على االأ�صواق.
التمويل

ال�صن��وي للع��ام 2009، ذك��ر املعه��د  يف تقري��ره 
اأن��ه ميزانيت��ه التي بلغ��ت 4.8 ملي��ون دوالر ُمولت 
ب�ص��كل اأ�صا�ص��ي م��ن املوؤ�ص�ص��ات )54%( واالأف��راد 
)28%( وال���رصكات )22%(. ووفق��ًا لبيانات ُجمعت 
ع��ن املعهد تبني اأن��ه ح�صل عل��ى 280 هبة بقيمة 
اإجمالي��ة بلغ��ت ما ُيق��ارب ال�18 ملي��ون دوالر من 
وم��ن  و2012.   1985 العام��ني  ب��ني  موؤ�ص�ص��ات 
بني املوؤ�ص�ص��ات امل�صاهمة: موؤ�ص�ص��ة �صارة �صكايف 
وموؤ�ص�ص��ة براديل وموؤ�ص�صة جاكولن هيوم وموؤ�ص�صة 

وليم �صيمون وموؤ�ص�صة جون اأولن.
  

فريدم هاو�س )بيت احلرية(
موؤ�ص�ص��ة بحثي��ة تاأ�ص�صت ع��ام 1941 يف العا�صمة 
وا�صنط��ن دي �ص��ي. وه��ي منظم��ة غ��ري حكومي��ة 
تدع��م وتقوم باالأبحاث ح��ول الدميقراطية واحلرية 
ال�صيا�صي��ة وحقوق االإن�صان. تعت��رب املنظمة نف�صها 
�صوت��ًا خال�ص��ًا للدميقراطي��ة واحلري��ة يف جمي��ع 

اأنحاء العامل.
ت�صدر املوؤ�ص�صة تقري��ر احلرية يف العامل، وي�صت�صهد 
به كثريون من علماء ال�صيا�صة وال�صحفيني و�صناع 
الق��رار. وُيقي��م التقري��ر درج��ة احلري��ات ال�صيا�صية 
واحلري��ات املدنية يف كل من بل��د من بلدان العامل. 
كم��ا خلي��ة الفكر تل��ك ت�ص��در تقاريراً ح��ول حرية 
ال�صحاف��ة واحلري��ة عل��ى االنرتنت، تقاري��ر تر�صد 
الرقابة على ال�صحفي��ني وحاالت الرتهيب والعنف 

�صدهم. 
جمل�ش االأمناء يف املوؤ�ص�صة يتاألف من رجال اأعمال 
وزعماء عمل وم�صوؤولني حكوميني رفيعي امل�صتوى 
�صابق��ني وباحث��ني وكت��اب و�صحافي��ني. وجمي��ع 
االأع�ص��اء يف املجل���ش ه��م ال�ص��كان احلالي��ون يف 
الوالي��ات املتحدة. وال حتد نف�صها باأي من احلزبني 
الدميقراط��ي اأو اجلمهوري. ومن بني اأ�صهر االأع�صاء 
ال�صابق��ني يف جمل���ش االأمناء: زبنجني��و برجن�صكي 
وج��ني كريكباتريك و�صامويل هنتينغتون ودونالد 

رام�صفيلد وبول وولفويتز و�صتيف فورب�ش. 
ل��دى املوؤ�ص�ص��ة مكات��ب ميداني��ة ع��دة يف ع�رصات 

البلدان منها اأوكراني��ا وهنغاريا و�رصبيا واالأردن 
واملك�صيك وبلدان يف اآ�صيا الو�صطى. 

التقارير
احلري��ة يف العامل: من��ذ الع��ام 1972، تن�رص فريدم 
هاو���ش تقري��راً �صنوي��ًا بعن��وان احلري��ة يف العامل، 
يف  الدميقراطي��ة  احلري��ات  درج��ة  في��ه  ُتفح���ش 
الدول واملناط��ق املتنازع عليه��ا يف اأنحاء العامل. 
وُت�صتخ��دم تل��ك التقارير من قب��ل علم��اء ال�صيا�صة 
عن��د اإج��راء االأبحاث. االأبح��اث وعملي��ة الت�صنيف 
م��ن 10  واأك��ر  ح��واىل 20 حمل��اُل  به��ا  ُي�ص��ارك 
م�صت�صارين اأكادمييني. وي�صتخدم املحللون مروحة 
وا�صعة من امل�ص��ادر من اجل املعلومات من بينها: 
االأخبار اخلارجي��ة واملحلية والتقارير والتحليالت 
االأكادميي��ة واملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ومراك��ز 

االأبحاث وزيارات اإىل املناطق.
حري��ة ال�صحاف��ة: م�صح �صن��وي ال�صتق��الل االإعالم 
يقي��م درج��ة حري��ة ال�صحاف��ة املكتوب��ة واملذاعة 
واملوج��ودة على النت يف كافة اأنحاء العامل. ويقدم 
التقري��ر ت�صنيف��ات عددية ون�صبًا ح��ول االإعالم يف 
كل بل��د. ويف تل��ك البلدان ُتفح���ش البيئة القانونية 
لالإعالم وال�صغوط ال�صيا�صية التي توؤثر على االإعالم 
والعوام��ل االقت�صادي��ة الت��ي توؤث��ر عل��ى الو�صول 
اإىل املعلوم��ات. واال�صتنتاجات الت��ي تخل�ش اإليها 
التقاري��ر ُت�صتخ��دم من قبل احلكوم��ات واملنظمات 
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الدولي��ة واالأكادمييات وو�صائ��ل االإعالم االإخبارية 
يف كثري من البلدان. 

تقاري��ر اأخرى: ت�صدر فريدم هاو���ش تقارير �صنوية 
ع��ن احلك��م يف دول االحت��اد ال�صوفييت��ي ال�صاب��ق 
و�رصق��ي اأوروب��ا. كم��ا اأنه��ا ت�ص��در تقاري��ر ب�صاأن 
حري��ة املراأة يف ال�رصق االأو�ص��ط. اإ�صافة اإىل تقارير 
بعنوان "احلرية على الن��ت" و"احلرية يف ال�صحراء 

االأفريقية الكربى" .
التمويل

يف العام 2001، و�صل دخل فريدم هاو�ش اإىل حواىل 

11 ملي��ون دوالر، وزاد اإىل م��ا ُيقارب ال�26 مليون 
دوالر يف الع��ام 2006. تلك الزي��ادة معظمها كان 
جراء زيادة التمويل الفدرايل من 12 اإىل 20 مليون 
دوالر. وو�صل التمويل الفدرايل يف العام 2007 اإىل 
10 ملي��ون دوالر، لكن��ه ال يزال ميث��ل حواىل %80 
من ميزانية املوؤ�ص�صة. وحتظى املوؤ�ص�صة بتمويل من 
املوؤ�ص�صات واالأفراد ومن ب��ني امل�صاهمني: موؤ�ص�صة 
ب��راديل وموؤ�ص�صة باين وموؤ�ص�ص��ة كارثيج وموؤ�ص�صة 

�صكايف وموؤ�ص�صة غراي�ش وموؤ�ص�صة فورد.

  

مركز القد�س لل�س�ؤون العامة
 1976 الع��ام  يف  تاأ�ص���ش  اإ�رصائيل��ي  فك��ر  مرك��ز 
وُمكر���ش م��ن اأج��ل البح��ث والتحلي��ل يف الق�صايا 
الهام��ة التي تواجه ال���رصق االأو�صط. يقع املركز يف 
القد���ش وترك��ز اأبحاث��ه عل��ى الدبلوما�صي��ة العامة 
وال�صيا�صة اخلارجية والقانون الدويل وبراغماتيات 
الدبلوما�صي��ة االإقليمي��ة واالرتباطات بني االإرهاب 
املحلي والعاملي. يرتاأ�ش املركز الدكتور دور غولد، 
�صف��ر اإ�رصائي��ل ال�صابق يف االأمم املتح��دة وم�صت�صار 

ال�صيا�صة اخلارجية لبنيامني نتنياهو.
مركز القد�ش لل�صوؤون العامة منظمة داعمة الإ�رصائيل 
وتعمل من اأج��ل حت�صني �ص��ورة اإيجابية الإ�رصائيل 
وتداف��ع ع��ن ح��ق اإ�رصائي��ل يف الوج��ود وحمارب��ة 
معاداة ال�صامية. هو يدافع عن �صم اإ�رصائيل ل�رصقي 
القد���ش و�صيطرتها امل�صتم��رة على ال�صف��ة الغربية 
ومرتفع��ات اجلوالن. ويعار���ش التوجه الفل�صطيني 

اأحادي اجلانب من اأجل اإعالن الدولة الفل�صطينية.
برامج البحث 

معه��د ال�ص��وؤون املعا���رصة: ُيع��د منت��دى ملناق�صة 
واالإ�صرتاتيجي��ة  القومي��ة  االأمني��ة  التحدي��ات 
والدبلوما�صي��ة والقانوني��ة الت��ي تواج��ه اإ�رصائيل. 
التحلي��الت  الدرا�ص��ات والن���رصات  وُيق��دم املعه��د 
الدبلوما�ص��ي  ال�صل��ك  يف  للعامل��ني  واملعلوم��ات 
وممثل��ي االإع��الم يف اإ�رصائي��ل اإ�صاف��ة اإىل �صن��اع 
الق��رار ال�صيا�صي واملهتمني بالراأي العام يف العامل. 
وي�ص��در املعه��د ن�رصة بعن��وان "مقت�صب��ات ق�صية 
القد���ش" وتو�صف على اأنه��ا عرو�ش يقدمها خرباء 
�صيا�صي��ون وع�صكري��ون رفيعو امل�صت��وى اإىل ال�صلك 
الدبلوما�ص��ي وال�صحاف��ة االأجنبية. وي�ص��در اأي�صًا 
"وجهات نظر القد�ش" وهي تقارير ُتن�رص مرتني يف 
ال�صهر وعب��ارة عن حتليالت معمقة ح��ول االأحداث 
املتغ��رية يف اإ�رصائي��ل وال���رصق االأو�ص��ط والع��امل 
اليه��ودي. كم��ا اأن املعه��د ي�ص��در "وجه��ات نظ��ر 
اإ�صرتاتيجي��ة" مرت��ني يف الع��امل، وهي عب��ارة عن 
تقارير خا�صة ب�صاأن موا�صيع تتعلق باأمن اإ�رصائيل 

اأكادميي��ة  جمل��ة  املعه��د  وين���رص  والدبلوما�صي��ة. 
بعنوان "مراجعة االأبحاث ال�صيا�صية اليهودية" فيها 
مقاالت ع��ن ال�صوؤون العام��ة اليهودية واملوؤ�ص�صات 
اليهودي��ة واالأف��كار ال�صيا�صي��ة اليهودي��ة. وت�ص��در 

مرتني يف العام.
معه��د ال�ص��وؤون اليهودي��ة العاملية: يتط��رق املعهد 
اإىل ت�صكيل��ة م��ن املوا�صيع ذات ال�صل��ة باجلاليات 
اليهودي��ة يف اأنحاء الع��امل. ويدي��ر املعهد م�رصوع 
"تاأييد الهولوكو�صت ومعاداة ال�صامية" الذي ي�صدر 
ب��دوره ن���رصة �صهري��ة حتمل اال�ص��م نف�ص��ه. وي�صدر 
املعه��د اأي�صًا ن���رصة بعن��وان "اجلالي��ات اليهودية 
املتغرية" وتتطرق اإىل مروحة من الق�صايا املتعلقة 

باجلاليات اليهودية العاملية. 
ح��ق  يدع��م  برنام��ج  الدفاعي��ة:  احل��دود  مب��ادرة 
اإ�رصائي��ل يف ال�صيط��رة عل��ى االأرا�ص��ي الواقع��ة ما 
بع��د احلدود املع��رتف عليها دوليًا م��ن اأجل العمق 
االإ�صرتاتيجي بني اأي قوة معادية واملراكز ال�صكنية 
تنظي��م  الربنام��ج  ن�صاط��ات  وم��ن  االإ�رصائيلي��ة. 
املحا���رصات وامللخ�ص��ات والن�رصات ح��ول ق�صية 

احلدود الدفاعية.
اإي��ران والتهدي��دات اجلدي��دة للغ��رب: برنامج يركز 
عل��ى التهديدات االأمنية التي ت�صكلها اإيران بالن�صبة 

الإ�رصائيل والغرب. 
منت��دى القانون العامل��ي: برنامج يغط��ي الق�صايا 
التي تخ���ش اإ�رصائيل والقانون الدويل. والهدف من 
الربنام��ج حماي��ة احلق��وق ال�رصعي��ة الإ�رصائيل يف 
حربها م��ع الفل�صطينيني والعامل العرب��ي واالإ�صالم 

املتطرف. 
اأب��رز الباحث��ني واخل��رباء يف املرك��ز: اآالن بايك��ر 
)�صفري اإ�رصائيل ال�صابق يف كندا( وفردي اإيتان )اأول 
�صف��ري الإ�رصائيل يف موريتاني��ا( وجونثان هاليفي 
)امل�صت�ص��ار ال�صاب��ق لق�ص��م التخطي��ط ال�صيا�صي يف 
وزارة ال�ص��وؤون اخلارجي��ة االإ�رصائيلي��ة( وجاكو�ش 
ناريه )م�صت�ص��ار ال�صيا�صة اخلارجية ال�صابق لرئي�ش 
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 ال��وزراء اإ�صح��اق راب��ني والنائ��ب ال�صاب��ق لرئي���ش 
التقيي��م يف اال�صتخب��ارات الع�صكري��ة االإ�رصائيلية( 

و�صيمون �صابريا )ال�صكرتري الع�صكري ال�صابق لرئي�ش 
الوزراء بنيامني نتنياهو(.

  

�سندوق مار�سال الأملاين لل�ليات املتحدة
مركز اأبح��اث اأمريكي غري حزب��ي وموؤ�ص�صة مانحة 
مكر�صة من اأجل تعزيز التعاون والفهم االأف�صل بني 
اأم��ريكا ال�صمالية واأوروب��ا. تاأ�ص�ش املركز يف العام 
1972 م��ن خالل هدية من حكومة اأملانيا الغربية. 
ُي�صه��م املركز يف اإجراء االأبح��اث والتحليالت حول 
ق�صاي��ا اأطل�صي��ة وعاملي��ة ويجم��ع ق��ادة ال�صيا�صة 
والتجارة يف موؤمترات دولية اأ�صا�صية ويقدم الفر�ش 
املتبادلة من اأج��ل القادة االأمري��كان واالأوروبيني 
ال�صاعدي��ن. ويدع��م املرك��ز ع��دداً م��ن املب��ادرات 
الت��ي تق��وي الدميقراطي��ات. واإ�صاف��ة اإىل مقره يف 
وا�صنط��ن، ل��دى املرك��ز مكاتب يف برل��ني وباري�ش 

وبروك�صل وبلغراد واأنقرة وبوخار�صت ووار�صو. 
يف ال�صبعيني��ات والثمانينيات، وزع املركز الهبات 
اإىل جان��ب مهامه البحثية، من بينها تلك التربعات 
الت��ي ُقدم��ت اإىل باحث��ني اأكادميي��ني واإىل خدم��ة 
االإذاع��ة العامة واالإذاعة الوطني��ة العامة. كما قدم 
التموي��ل االأويل ملعهد االقت�صادي��ات الدولية الذي 
اأ�صب��ح ُيع��رف با�صم معهد برت�ص��ون لالقت�صاديات 
الدولي��ة. يف العام 1977، اأنفق��ت املنظمة ما يزيد 
ع��ن 7 ملي��ون دوالر عل��ى ح��واىل 100 م���رصوع 
يف الوالي��ات املتح��دة واأملاني��ا الغربي��ة وفرن�ص��ا 
وبريطاني��ا واإيطاليا وال�صويد وبلجي��كا والدمنارك 
والرنويج و�صوي�رصا واليابان وكندا. ويقول الباحث 
االأكادمي��ي ماي��كل نوم��ان اإن �صن��دوق مار�ص��ال 
االأمل��اين كان واحداً من اأوائل مراكز االأبحاث الذين 
رك��زوا عل��ى اأهمية الق��وة الناعم��ة يف الوقت الذي 
كان فيه معظ��م االأكادمييني يركزون على الق�صايا 
الع�صكري��ة. ويف الت�صعيني��ات، و�ص��ع املرك��ز عمل��ه 
ب�رصع��ة يف اأوروب��ا الو�صطى وال�رصقي��ة ل�صبح اأداة 
فاعل��ة يف م�صاع��دة االنتق��ال اإىل الدميقراطي��ة يف 

تلك املنطقة. ما بعد العام 2000، نظم املركز عدداً 
م��ن املوؤمت��رات الدولية الت��ي غطت ق�صاي��ا تتعلق 
بالق�صاي��ا االأطل�صية ومن ب��ني ال�صخ�صيات البارزة 
التي ا�صت�صافتها املنظمة: الرئي�ش االأمريكي جورج 
دبلي��و. بو���ش وروبرت غايت���ش ومادل��ني اأولربيت 
ورجب طي��ب اأردوغان وكاثرين اأ�صت��ون وكوندليزا 
راي���ش وزبيجني��و برجن�صك��ي وغريهم م��ن روؤ�صاء 
ال��دول واحلكوم��ات وال��وزراء وامل�رصع��ني، �ص��واء 

االأوروبيني اأو االأمريكان منهم.
الربامج

منتدى بروك�صل: لقاء �صن��وي رفيع امل�صتوى يجمع 
ق��ادة �صيا�صي��ني اأمري��كان واأوروبي��ني وعاملي��ني 
دول  روؤ�ص��اء  ويح���رصه  بروك�ص��ل.  م�صهوري��ن يف 
وحكومات وم�صوؤولون رفيعو امل�صتوى يف موؤ�ص�صات 
االحتاد االأوروبي وال��دول االأع�صاء وم�صوؤولون من 
االإدارة االأمريكية وممثلون عن الكونغر�ش االأمريكي 

وبرملانيون واأكادمييون واإعالميون.
احل��وارات االأطل�صي��ة: منا�صب��ة �صنوي��ة يف املغ��رب 
جتم��ع ح��واىل 300 �صخ�صية بارزة م��ن القطاعني 
الع��ام واخلا�ش من ح��ول احلو�ش االأطل�صي مبا يف 
ذل��ك اأفريقي��ا واأم��ريكا الالتينية من اأج��ل النقا�ش 
ب�صاأن ق�صايا اإقليمية ذات عالقة باالأمن واالقت�صاد 

والهجرة والطاقة.
احتاد البلق��ان للدميقراطية: مب��ادرة مانحة مببلغ 
واحلك��م  الدميقراطي��ة  تدع��م  دوالر  ملي��ون   36
احل�ص��ن واالندماج االأوروب��ي- االأطل�صي يف جنوب 
���رصق اأوروب��ا. وقد اأعطى االحتاد منح��ًا يف األبانيا 
والبو�صن��ة وبلغاريا وكرواتي��ا وكو�صوفو ومقدونيا 

ومولدوفا ورومانيا و�رصبيا.

  

معهد البح�ث ال�سيا�سية

املعهد امل�ستقل
مرك��ز اأبح��اث لي��ربايل كال�صيكي تاأ�ص���ش يف العام 
1986 يف كاليفورني��ا وتنط��وي مهمته على تعزيز 
املجتمع��ات ال�صلمي��ة واملزده��رة واحل��رة. يرع��ى 
املعه��د الدرا�صات البحثي��ة يف الق�صاي��ا ال�صيا�صية 
واالجتماعي��ة واالقت�صادي��ة والقانوني��ة والبيئي��ة 

وتلك ذات العالقة بال�صيا�صة اخلارجية. 
اأعم��ال املعه��د تن���رص من خ��الل الكت��ب والن�رصات 
وت�صكل االأ�صا�ش لعقد املوؤمترات والربامج االإعالمية. 
وُتن�رص الكتب من قبل املعهد نف�صه اأو من خالل دور 
ن���رص خارجي��ة مثل مطبوع��ات جامع��ة اأوك�صفورد  
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ومطبوعات جامع��ة كامربيدج ومطبوعات جامعة 
مت�صيغن ومطبوعات جامعة �صتانفورد ومطبوعات 

جامعة نيويورك.
منذ العام 1996، ين�رص املعهد جملة بحثية رباعية 
حت��ت عن��وان "املراجع��ة امل�صتقلة" الت��ي تت�صمن 
مق��االت متخ�ص�صة باالقت�ص��اد وال�صيا�صة والعلوم 
والقان��ون والتاريخ والفل�صفة وعل��م النف�ش. كما اأن 
املق��االت ح��ول اال�صتنتاج��ات التي يخل���ش اإليها 
ال�صح��ف واملج��الت واجلرائ��د  ُتن���رص يف  املعه��د 
ويظهر باحثوه يف برامج اإذاعية وتلفزيونية عديدة. 
اإ�صاف��ة اإىل ذل��ك ينظ��م املعه��د برام��ج ملوؤمت��رات 
جتمع الباحثني ورجال االأعم��ال و�صناع ال�صيا�صة 
واإعالمي��ني ومهتمني بال�صاأن الع��ام. ويدير املعهد 
منت��دى ال�صيا�صة امل�صتقل��ة وُتنظم فيها حما�رصات 
لعلم��اء تاري��خ واقت�صاديني وباحث��ني يف ال�صوؤون 
القانوني��ة وخ��رباء يف ال�صيا�ص��ة اخلارجية وعلماء 
ومدافعني م�صهورين عن حقوق االإن�صان و�صحافيني 

وق�صاة ورجال اأعمال.
يف الع��ام 2006 فتح املعه��د مكتبًا له يف وا�صنطن 
وو�ص��ع براجم��ه االإعالمي��ة. ويف العام نف�ص��ه اأطلق 
املعهد مب��ادرة حملت عن��وان "ر�صالة مفتوحة عن 

الهج��رة" ُوقعت من قبل اأكر م��ن 50 عامل اقت�صاد 
وح�ص��دت الثن��اء يف مق��االت ُن���رصت يف نيويورك 

تاميز ووول �صرتيت جورنال.
يف الع��ام 2010، اأطل��ق املعه��د موقع��ًا عل��ى النت 
عنوانه "MyGovCost.org" يبداأ ب�صوؤال: ماذا 
ُيكلفك االإنفاق احلكومي؟. ويت�صمن املوقع جمموعة 
جداول ت�صاأل عن امل�صتوى التعليمي للزوار ودخلهم 
وعمرهم ومن ثم حُت�صب ح�صة ال�صخ�ش يف االإنفاق 
احلكومي والدين للعام احلايل. ويدير املعهد برامج 
للط��الب من بينها مناف�ص��ة ملقاالت طالب الكليات 
وحما���رصات �صيفي��ة لطالب اجلامع��ات والكليات 
وم�صاع��دة تعليمي��ة للعائ��الت املعوق��ة م��ن اأج��ل 

اإر�صال اأوالدهم اإىل املدار�ش اخلا�صة.
التمويل

بالن�صب��ة لل�صن��ة املالي��ة 2012، بلغ��ت العائ��دات 
االإجمالي��ة للمعه��د ح��واىل 3 ملي��ون دوالر. وب��ني 
مبلغ��ًا  املعه��د  تلق��ى  و2011،   2007 العام��ني 
فاق ال���12 ملي��ون دوالر على �ص��كل هدايا وهبات 
وم�صاهم��ات وعائ��دات ب��دل اال�ص��رتاك. كم��ا تلقى 
املعه��د التموي��ل م��ن �رصك��ة اإك�صون موبي��ل بقيمة 

30.000 دوالر.
  

ميتفيم )املعهد الإ�سرائيلي لل�سيا�سات اخلارجية الإقليمية(
مرك��ز اأبح��اث اإ�رصائيل��ي م�صتق��ل ل��ه روؤي��ة ببداية 
جدي��دة الإ�رصائيل بني ال��دول. يهدف اإىل اإعادة ر�صم 
عالق��ات اإ�رصائي��ل يف ال�رصق االأو�ص��ط واأوروبا عرب 
حت�صني �صيغ جديدة ل�صيا�ص��ات اإ�رصائيل اخلارجية 
وتعزي��ز اإنتم��اء اإ�رصائي��ل االإقليم��ي وتطوير فر�ش 
ال�ص��الم االإٍ�رصائيلي��ة- العربي��ة. تاأ�ص���ش املعهد يف 

العام 2011.
الغاية من املعهد تتلخ�ش مبهام ثالث:

تعزي��ز تغيري من��وذج ال�صيا�ص��ة اخلارجية   -
الإ�رصائي��ل: ع��رب تق��دمي من��وذج ل�صيا�ص��ة خارجية 
متع��ددة اجلوانب ويقودها الدافع م��ن اأجل ال�صالم. 
واأخ��ذ اعتبارات ال�صيا�صة اخلارجي��ة على نحو اأكر 
ب��روزاً يف عملية �صنع القرار االإ�رصائيلي. واالنتقال 

بثقافة التطلع اإىل االأمام لدى اإ�رصائيل.
تعزي��ز االإنتم��اء االإقليم��ي الإ�رصائيل: عرب   -
حت�صني املعرفة والفه��م للق�صايا االإقليمية وحتديد 
العالقات املرجوة الإ�رصائيل مع املناطق املجاورة 

وتطوير اإمكانيات االإنتماء االإقليمي.
تعزي��ز فر�ش ال�صالم االإ�رصائيلي- العربي:   -
من خالل خو���ش حوار �صيا�صي مع مراكز االأبحاث 
العربي��ة واالإ�صالمي��ة وحتديد وتاأ�صي���ش وم�صاعفة 

الفر�ش م��ن اأجل ال�صالم وتقدمي اخلربة لدعم جهود 
�صنع ال�صالم.

اإ�صرتاتيجية العمل
ال�صيا�صي��ة  امل�صتوي��ات  عل��ى  املعه��د  يعم��ل 
والدبلوما�صية والعامة. وين�صوي حتت رايته خرباء 
واإ�صرتاتيجيون وباحث��ون و�صحافيون اإ�رصائيليون 
يتمتع��ون بفك��ر جديد وخ��الق. واله��دف االأ�صا�صي 
م��ن اأعم��ال املعهد ه��م النخب��ة ال�صيا�صي��ة والراأي 
الع��ام. كم��ا ي�صته��دف املعه��د الدوائ��ر االإقليمي��ة 
والدبلوما�صي��ة واالإعالمي��ة واأ�صح��اب ال�ص��اأن يف 
ال�صيا�ص��ة الدولي��ة الذين لهم التاأث��ري يف ال�صيا�صات 
اخلارجي��ة االإقليمي��ة الإ�رصائي��ل. واجله��د اخلا���ش 
للمعه��د هو رفع �صوته اإىل االإعالم العربي. واملعهد 
يولد املعرف��ة ويحبك االأف��كار ويخط��ط ال�صيا�صات 
ويرف��ع التو�صيات وي�صهل تطبيقها، وهو يفعل ذلك 

من خالل:
مراقب��ة  ع��رب  حتليلي��ة:  �صب��كات  اإن�ص��اء   -
التط��ورات املحلي��ة واالإقليمية والدولي��ة. ثم حتليل 
اإنعكا�صاته��ا واآثارها. والبحث يف الق�صايا النظرية 

وطويلة االأمد.
التجربة مع ال�صيا�صات: عرب توقع التطورات   -
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 ال�صيناريوه��ات  و�ص��ع  با�صتخ��دام  امل�صتقبلي��ة 
واختب��ار اأف��كار جدي��دة واآثاره��ا ع��رب املح��اكاة 
وتقدمي االقرتاحات من اأج��ل ال�صيا�صات والعمليات 

واالآليات.
جم��ع االأ�صخا���ش م��ع بع�صه��م البع���ش:   -
عرب جلب االأطراف املحلي��ة واالإقليمية يف عمليات 
م�صارك��ة وعق��د ور���ش عم��ل وموؤمترات وح��وارات 
ومناق�ص��ة الوقائع املرج��وة واخلي��ارات ال�صيا�صية 

والبنى والنماذج.
املق��االت  ن���رص  ع��رب  الر�صائ��ل:  اإي�ص��ال   -
ال�صيا�صي��ة ونتائج البحث وجمل��ة �صيا�صية. اإ�صافة 
اإىل اإع��الم اأ�صحاب ال�ص��اأن يف القطاعات ال�صيا�صية 
والدبلوما�صي��ة والعامة واخلا�ص��ة. وتعزيز االأفكار 

وال�صيا�صات من خالل ا�صتخدام ال�صبكات واحلمالت 
واالإعالم.

يف الع��ام 2011، اأطل��ق املعه��د م���رصوع "الفر�ش 
يف التغيري" بهدف تطوير مقاربة اإ�رصائيلية جديدة 
اجت��اه الربيع، م���رصوع يوؤك��د على الفر���ش ولي�ش 
فق��ط التهدي��دات ويهدف اإىل حت�ص��ني فر�ش ال�صالم 
واالإنتم��اء االإقليم��ي. ميزة املعهد ح�ص��ب ما ي�صف 
نف�ص��ه اأنه مركز االأبحاث الوحي��د يف اإ�رصائيل الذي 
يوؤكد على ���رصورة تعزيز فر�ش ال�ص��الم واالإنتماء 
االإقليم��ي ويف روؤيت��ه االإقليمي��ة الوا�صعة هو يعترب 
اإ�رصائي��ل جزءاً م��ن البيئة االإقليمي��ة املتعددة التي 
تت�صم��ن اأوروبا وال���رصق االأو�صط والبح��ر االأبي�ش 

املتو�صط .
  

مركز امليزانية والأول�يات ال�سيا�سية
�ص��ي  دي  وا�صنط��ن  العا�صم��ة  يف  اأبح��اث  مرك��ز 
تاأ�ص���ش يف الع��ام 1981 وه��و خمت���ش يف حتليل 
اآث��ار �صيا�صات املوازنة وتعزي��ز املقاربات الفعالة 
لتخفي���ش ن�صبة الفقر. ُيعد املرك��ز منظمة �صيا�صية 
تعمل عل��ى امل�صتوي��ات الفدرالية والر�صمي��ة ب�صاأن 
ال�صيا�صة املالي��ة والربامج العامة التي لها اأثر على 
العائالت واالأفراد ذوي الدخل املنخف�ش واملتو�صط.

االأم��د  وبعي��دة  ق�ص��رية  االآث��ار  املرك��ز  يفح���ش 
للميزاني��ة املقرتح��ة وال�صيا�ص��ات ال�رصيبي��ة على 
االقت�ص��اد واملوازن��ات الفدرالي��ة والر�صمي��ة. كم��ا 
يفح�ش ما اإذا كانت احلكومات الفدرالية والر�صمية 
تعال��ج االأولويات الهام��ة لالأمري��كان ذوي الدخل 
املنخف���ش واملتو�صط ولل�صكان ب�ص��كل عام وما اإذا 

كانت لديها املداخيل الكافية للقيام بذلك.
اإ�صاف��ة اإىل ذل��ك، يحدد املرك��ز املقاربات من اأجل 
تخفي���ش م�صت��وى الفق��ر. وبهذا اخل�صو���ش، ي�صع 
االإج��راءات من اأجل جعل الربامج االأ�صا�صية لل�صكان 
اأ�صح��اب الدخ��ل املنخف���ش واملتو�صط اأك��ر اإفادة 
واأك��ر فاعلي��ة يف م�صاعدتهم لتوف��ري احتياجاتهم 
االأ�صا�صية. عالوة على ذلك، يحلل املركز التوجهات 
يف الفقر والدخل على امل�صتويات الوطنية والر�صمية، 
من بينها التوجهات يف عدم م�صاواة الدخل. ويعمل 
املرك��ز على ق�صايات ذات ارتب��اط باملو�صوع من 

بينها:
امليزانية الفدرالية و�صيا�صات ال�رصائب  -
امليزانية الر�صمية و�صيا�صات ال�رصائب  -

الرعاية ال�صحية وامل�صاعدة الطبية للفقراء   -
وق�صاي��ا  لالأطف��ال  ال�صح��ي  ال�صم��ان  وبرنام��ج 

خمتارة يف االإ�صالح ال�صحي
االأمن االإجتماي و�صيا�صات دخل التقاعد  -

امل�صاع��دة املوؤقت��ة للعائ��الت املحتاج��ة   -
وبرامج ذات �صلة

برامج االإ�صكان الأ�صحاب الدخل املنخف�ش  -
مي��زات االأغذي��ة، وبرام��ج تغذي��ة مكمل��ة   -
خا�ص��ة للن�صاء، والر�صع واالأطف��ال، وبرامج تغذية 

االأطفال.
يدي��ر املركز حملة وا�صعة تعمل مع اآالف املنظمات 
اجلمعي��ات  بينه��ا  م��ن  الب��الد  اأنح��اء  كاف��ة  يف 
االجتماعي��ة واالحتادات والوكاالت احلكومية ُبغية 
م�صاعدة العائ��الت. يف العام 2007، بداأ املركز يف 
فح�ش اآثار �صيا�صات التغري املناخي على امليزانية 
الفدرالي��ة واأ�صح��اب الدخل املنخف���ش واملتو�صط. 
ف�صيا�ص��ات معاجل��ة التغ��ري املناخ��ي �ص��وف ترفع 
تكالي��ف الطاق��ة من النفط املتحج��ر واملركز ي�صع 
خي��ارات �صيا�صي��ة م��ن اأجل �صم��ان اأن تك��ون تلك 
التكالي��ف االإ�صافية ال ت�صكل �صبب��ًا ملزيد من الفقر 

واملعاناة بني العائالت ذات الدخل املنخف�ش. 
التمويل

يلق��ى املرك��ز الدع��م م��ن عدد م��ن املوؤ�ص�ص��ات من 
بينها موؤ�ص�ص��ة اأين كاي�صي وموؤ�ص�صة جون وكاثرين 
االأف��راد  اإىل  اإ�صاف��ة  ف��ورد،  وموؤ�ص�ص��ة  ماكاآرث��ر 

املتربعني. لكن املركز ال يقبل الدعم احلكومي.
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معهد امل�ساريع املتناف�سة

مرك��ز اأبحاث حترري اأمريكي غري ربحي تاأ�ص�ش يف 
الع��ام 1984 يف العا�صم��ة وا�صنط��ن بهدف تعزيز 
التحرر االقت�صادي عرب مواجهة ما ُي�صميه القوانني 
احلكومي��ة املفرط��ة. فيعتقد املعه��د اأن االأ�صخا�ش 
يحظ��ون بامل�صاعدة ب�صكل اأف�صل لي�ش عرب القوانني 
احلكومي��ة للم�صالح التجارية بل ع��رب ال�صوق احلر 
حيث تزده��ر االأعمال التجاري��ة واالإبداع. وتنطوي 
مهم��ة املركز عل��ى تعزي��ز النم��اذج التحررية عرب 
التحلي��ل والتعلي��م وبناء التعاون وحت��ى التناف�ش. 
يقدم املركز حتليالت ب�صاأن ق�صايا ال�صيا�صة العامة 
مث��ل قوانني التب��غ والطاقة والبيئ��ة والتكنولوجيا 
البيولوجي��ة وقوان��ني االأدوي��ة واخلط��ر الكيميائي 
واالت�صاالت والتاأمني والنقل والق�صايا الد�صتورية 

وال�صيا�صة االقت�صادية.
الربامج

يتاألف املعهد م��ن خم�صة مراكز: مرك��ز الراأ�صمالية 
ومرك��ز  االقت�صادي��ة  احلري��ة  ومرك��ز  املتق��دم 
الطاق��ة والبيئة ومرك��ز القان��ون والت�رصيع ومركز 
التكنولوجي��ا واالبت��كار. ويعترب املرك��ز اأن ق�صايا 
اهتمام��ه تتلخ���ش بال�صيا�ص��ة البيئي��ة والقان��ون 
الت�رصيعي��ة  وامل�صائ��ل  االقت�ص��ادي  والتح��رر 
والد�صتوري��ة وال�صح��ة وال�صالم��ة. ويعم��ل املرك��ز 
عل��ى تطبيق ج��دول اأعماله عرب اإ�ص��دارات متنوعة 
مثل املقاالت وتقدمي ال�صهادات يف جلان اال�صتماع 
احلكومية وتقدمي اال�صت�ص��ارة وبعث الر�صائل ون�رص 
الكت��ب وتنفي��ذ عملي��ات ملنظم��ات غ��ري حكومية. 
واأعمال��ه القانوني��ة ت�صمن��ت رف��ع دع��اوى �ص��د 
د�صتورية النظام الداخلي واالتفاقيات بني الواليات 
والقوانني املكلفة واللج��وء اإىل الوكاالت احلكومية 

من اأجل فر�ش ك�صف املعلومات العامة.
وُيع��زز املعه��د ال�صيا�ص��ات البيئي��ة امل�صتن��دة على 
القوان��ني احلكومي��ة املح��دودة وحق��وق امللكي��ة. 
فريك��ز مركز الطاقة والبيئة يف املعهد على �صيا�صة 
الطاق��ة و�صيا�ص��ة اخلطر الكيميائ��ي وقانون الهواء 
النظيف وقوانني االأر�ش واملياه و�صيا�صات احلماية 

اخلا�صة.
ي�صت�صيف املعه��د ع�صاء �صنويًا ُيق��دم خالل جائزة 
جولي��ان األ. �صيمون تكرميًا الأعمال عامل االقت�صاد 
الراح��ل. ويف كل ع��ام مُتن��ح اجلائ��زة الأح��د علماء 
االقت�ص��اد من بينه��م: دي��ردر ماكلو�صكي )2013( 
وم��ات راي��ديل )2012( وروبرت �صمي��ث )2011( 

و�صتيفن مكلنتاير ورو�ش مكيرتيك )2010(.
زمال��ة  م���رصوع  املعه��د  اأن�ص��اأ  الع��ام 1991،  يف 
ال�صحاف��ة وورن ت��ي. بروك���ش لتحدي��د وتدري��ب 
ال�صحافي��ني الذي��ن يرغب��ون يف حت�ص��ني معرفتهم 
ح��ول الق�صايا البيئي��ة واقت�صادي��ات ال�صوق احلر. 
ويف ه��ذا املنح��ى، ي�صعى الربنام��ج اإىل تخليد اإرث 
وورن بروك���ش، ال�صحايف ال�صهري يف بو�صطن هرالد 

ودترويت نيوز.
التمويل

مُيول املعهد من قبل االأفراد واملوؤ�ص�صات وال�رصكات 
اخلا�ص��ة وم��ن ب��ني املوول��ني موؤ�ص�ص��ات �صكايف 
واإيك�ص��ون موباي��ل و�رصك��ة فورد موت��ور وموؤ�ص�صة 
اإيره��ارت. وبلغت عائدات املعه��د يف ال�صنة املالية 
2012 ح��واىل 6 ملي��ون دوالر وبلغ��ت النفقات ما 
ُيق��ارب ال���5 ملي��ون دوالر. جت��در االإ�ص��ارة اإىل اأن 

املعهد يتلقى التمويل املبا�رص من �رصكات التبغ.

  

معهد دمي��س
مرك��ز فك��ر خمت���ش باالأبح��اث وال�صيا�ص��ة العامة 
تاأ�ص�ش يف الع��ام 2000 كوجهة نظر ليربالية حول 
الق�صايا االقت�صادي��ة. ويركز املعهد على االإ�صالح 
يف االنتخاب��ات واال�صتدام��ة االقت�صادية واالأمنية 
واالإج��راءات البديلة للتقدم االقت�صادي. ي�صمل عمل 
املعه��د البحث والتنمي��ة ال�صيا�صة من اأج��ل التاأثري 
يف النقا�ش العام والتغي��ري املتقدم. وكلمة دميو�ش 
"Demos" م�صتق��ة م��ن الكلم��ة اليوناني��ة التي 

تعني "النا�ش" وهي جذر كلمة "الدميقراطية".
يف الت�صعينيات، اأراد ت�صارلز هالربن، مدير موؤ�ص�صة 
ناث��ان كامينغ��ز، تاأ�صي���ش مركز اأبح��اث ملواجهة 
النف��وذ املتنامي لكثري من مراكز االأبحاث اليمينية 

واإن�صاء منظم��ة متعددة الق�صايا من �صاأنها الرتكيز 
عل��ى التنمي��ة ال�صيا�صي��ة املتقدمة والدف��اع عنها. 
فان�ص��م ديفي��د كااله��ان، م��ن موؤ�ص�ص��ة �صن�صوري، 
و�صتيف��ن هاينت��ز، نائ��ب رئي�ش معهد ���رصق غرب، 
ان�صم��ا اإىل هال��ربن مل�صاعدت��ه يف تاأ�صي���ش معهد 
دميو�ش. وت�صمن جمل�ش االأع�صاء ع�صو الكونغر�ش 
م��ن كولورادو ديفيد �صكاغز وال�صيناتور من اإلينويز 
بارك اأوباما. ويف العام 2000 افتتح دميو�ش مكتبه 
االأول يف نيويورك. ويف عامه االأول ركز املعهد على 
ق�صيتني: اأواًل، عدم امل�صاواة االقت�صادية يف اأمريكا 
وفجوة االإزدهار املتنامية، وثانيًا زيادة امل�صاركة 
ال�صيا�صي��ة وتطوي��ر دميقراطية اأك��ر �صمولية. وهذا 
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 املجاالن ما ي��زاالن يحتالن حي��زاً وا�صعًا من عمل 
املعهد االأ�صا�صي. 

الربامج
وفق��ًا ملوق��ع عل��ى االنرتن��ت، دميو���ش يعم��ل االآن 
لتحقيق اأهداف ثالث: )1( حتقيق دميقراطية حقيقية 
عرب تقلي�ش دور امل��ال يف ال�صيا�صة و�صمان حرية 
الت�صوي��ت و)2( اإن�صاء مم��رات ل�صمان وجود طبقة 
و�صطية متنوعة ووا�صعة يف اقت�صاد م�صتدام وجديد 
و)3( حتوي��ل الرواي��ة العام��ة لرف��ع قي��م املجتمع 

وامل�صاواة العرقية.
برنامج الدميقراطية: هو االأقدم بني الربامج. ويعمل 
من اأجل تعزيز الدميقراطية يف اأمريكا عرب االأبحاث 
املرك��زة على ت�صجي��ع امل�صاركة املدني��ة وتخفيف 
املوان��ع من اأج��ل امل�صاركة يف الت�صوي��ت. وي�صتند 
الربنامج على اإميان دميو���ش القوي باأن امل�صاركة 
املدني��ة ال�صامل��ة والفعال��ة هي �رصوري��ة من اأجل 
دميقراطي��ة قوية. ومعظم عم��ل الربنامج يركز على 
�صم��ان التطبي��ق الكام��ل للمادة يف قان��ون حقيق 
الت�صوي��ت القومي��ة الت��ي تن���ش عل��ى اأن وكاالت 
امل�صاع��دة العامة تق��دم خدمات ت�صجي��ل االقرتاع، 

اإ�صافة اإىل دعم احلمالت من اأجل تاأ�صي�ش �صيا�صات 
ت�صجيل ليوم  االنتخابات.

برنامج الفر�ص��ة االقت�صادية: يرك��ز على االأبحاث 
واالأف��كار ال�صيا�صي��ة لتقدمي فر�ش جدي��دة من اأجل 
العائالت وال�صباب اليافعني اأ�صحاب الدخل املتدين 
م��ن اأجل حتقيق االأمن االقت�ص��ادي. ويت�صمن عمل 
الربنام��ج التقاري��ر ب�ص��اأن دي��ن اأ�صح��اب االأ�صه��م 
واالأمن االقت�ص��ادي لالأمريكان ال�صاب وكبار ال�صن 
وال�صيا�صات الهادفة اإىل م�صاعدة طالب الكليات من 

اأجل اإكمال درا�صاتهم.
مب��ادرة التق��دم امل�صت��دام: برنام��ج ي�صه��ل القيام 
ال�صيا�صي��ة  والتنمي��ة  خالق��ة  جدي��دة  باأبح��اث 
اقت�ص��اد  تعزي��ز  ُبغي��ة  اال�صرتاتيج��ي  والتخطي��ط 
جدي��د حي��ث تكون االأولوي��ة من اأج��ل احلفاظ على 

املجتمعات الب�رصية والطبيعية. 
برنامج الزمالء: فيه اأكر من 25 باحثًا من خلفيات 
متنوعة حي��ث ُي�صدرون الكتب ويقومون باالأبحاث 
والتعليق��ات الت��ي من �صاأنها اأن تر�ص��م نقا�صًا عامًا 

اأكر حيوية واطالعًا ب�صاأن ال�صيا�صة. 

  

م�ؤ�س�سة الر�سد
منظمة اأبح��اث حتررية اأمريكي��ة تاأ�ص�صت يف العام 
1968 ملتزم��ة بتعزبز قي��م احلرية الفردية واحلكم 
ترك��ز  لالأ�ص��واق.  املوؤدي��ة  وال�صيا�ص��ات  املح��دود 
املنظم��ة يف اأبحاثه��ا عل��ى �صيا�ص��ة النق��د املحلي 
االأمريكي واالإ�صالح احلكومي واالإ�صكان وا�صتغالل 
االأرا�ص��ي والهج��رة واخل�صخ�صة وال���رصاكات بني 
القطاع��ني الع��ام واخلا�ش وازدحام امل��دن والنقل 
والعومل��ة  احل��رة  والتج��ارة  الطبي��ة  واملرجوان��ا 

واالت�صاالت. 
كان م��ن ب��ني موؤ�ص�ص��ي املنظمة روب��رت بول وهو 
اأول من ا�صتخدم م�صطل��ح اخل�صخ�صة لالإ�صارة اإىل 
تقلي���ش اخلدم��ات العامة كم��ا اأنه اأول م��ن اأ�صدر 
كت��اب عن اخل�صخ�صة البلدي��ة وكان ذلك يف العام 
1980. وموؤ�ص�ص��ة الر�ص��د تدع��م خ�صخ�ص��ة جميع 
الوظائ��ف احلكومي��ة تقريب��ًا. واأ�ص��درت املنظم��ة 
درا�ص��ات ع��دة ح��ول اخل�صخ�ص��ة مث��ل خ�صخ�صة 
احلكوم��ة املحلي��ة و10 مب��ادئ للخ�صخ�ص��ة. كما 
اأن املنظم��ة معروف��ة ب�صعيه��ا م��ن اأج��ل التع��اون 
ب��ني القط��اع الع��ام واخلا���ش وت�صاع��د يف تطبيق 
االإ�صالح��ات ال�صيا�صية امل�صتندة عل��ى االأ�صواق يف 

الواليات املتحدة وكافة اأنحاء العامل.
وموؤ�ص�ص��ة الر�صد منخرطة يف عدد من االأبحاث التي 
ُتعن��ى بالنقل. وي�صغل اأح��د موؤ�ص�صيها، روبرت بول، 
من�صب مدي��ر �صيا�صية النقل. واأف��كاره متبناة االآن 

م��ن قبل امل�صوؤول��ني م��ن �صاكرمنت��و اإىل وا�صنطن. 
كم��ا اأن تقري��ر الطري��ق ال�رصي��ع ال�صن��وي يحظ��ى 
مبتابع��ة اإعالمي��ة كل عام. اإ�صاف��ة اإىل اأن م�رصوع 
غالفن للنقل اأدى اإىل اإ�صدار خ�صب للدرا�صات ب�صاأن 

اأ�صباب االزدحام. 
وتدعم املوؤ�ص�صة بقوة االإ�صالح التعليمي، باالأخ�ش 
ع��رب تو�صي��ع مب��ادرات اختي��ار املدار���ش. وُيعرف 
ب��اأن املوؤ�ص�ص��ة ل�صن��وات اأنك��رت فك��رة اأن االإن�صان 
وراء التغ��ري املناخ��ي. لكن يف الع��ام 2005، كتب 
الع��امل رونالد بايل��ي يف عمود يف جمل��ة الر�صد اأن 
التغ��ري املناخي هو على حد �صواء واقعي ومن عمل 

االإن�صان. 
وكانت موؤ�ص�ص��ة ر�صد منتقدة ب�ص��دة لتكاليف حرب 
الر�ص��د  جمل��ة  ن���رصت   ،2008 اأي��ار  ويف  الع��راق. 
مقال��ة بعن��وان "ح��رب الرتيلي��ون دوالر" ناق�ص��ت 
فيه��ا االأ�صاليب امللتوية التي جل��اأ اإليها الكونغر�ش 
واإدارة بو���ش م��ن اأجل متوي��ل احلرب��ني يف العراق 

واأفغان�صتان. 
الن�رصات

تقرير اخل�صخ�صة ال�صنوي: يرد فيه اأخبار وتوجهات 
واخل�صخ�ص��ة  االأمريكي��ة  اخلارجي��ة  التعه��دات 

وال�رصاكات بني القطاعني العام واخلا�ش. 
تقري��ر م�صتثم��رون يف االأعمال: ن���رصة �صنوية توؤيد 
تقل�ش حجم ومال احلكومة، عادًة عرب اخل�صخ�صة. 
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مم��ن كتب��وا اأعمدة يف الن���رصة ع��ام 2007، رئي�ش 
فلوري��دا  ووايل  غولي��اين  رودي  نيوي��ورك  بلدي��ة 
ال�صابق جب بو�ش ووايل كولورادو ال�صابق بيل اأونز.

جمل��ة الر�ص��د: ه��ي الن���رصة الرائ��دة يف املوؤ�ص�ص��ة 
وتاأ�ص���ش يف العام 1968. جملة �صهرية عن االأفكار 
احل��رة واالأ�صواق احل��رة وتغطي ال�صيا�ص��ة والثقافة 
واالأف��كار م��ن خ��الل م��زج خ��الق ب��ني االأخب��ار 

والتحليل والتعليق واملراجعات. 
التمويل

واملوؤ�ص�ص��ات  االأف��راد  قب��ل  م��ن  املنظم��ة  مُت��ول 
وال���رصكات ومبيعات م��ا تن�رصه. ووفق��ًا للمنظمة، 
من ب��ني اأه��م امل�صاهم��ني يف الع��ام 2012 كانت 
موؤ�ص�صة دفيديد كوت�ش اخلريية )1522212 دوالر( 

وموؤ�ص�صة �صارة �صكايف )2016000 دوالر(.
  

املنتدى القت�سادي العاملي
منظم��ة دولي��ة م�صتقل��ة وغ��ري ربحي��ة تاأ�ص�صت يف 
الع��ام 1971 يف جنيف، �صوي���رصا. تهدف املنظمة 
االأعم��ال  الع��امل ع��ن طري��ق ت�صجي��ع  اإىل تطوي��ر 
وال�صيا�ص��ات والنواح��ي العلمي��ة وق��ادة املجتم��ع 
من اأج��ل ر�صم االأجندات العاملي��ة واأي�صًا االأجندات 
االإقليمي��ة وال�صناعي��ة. يف الع��ام 2006، افتتحت 
املنظم��ة مكات��ب اإقليمية لها يف بك��ني ونيويورك. 
ُي�صته��ر املنت��دى يف لقائ��ه ال�صت��وي ال�صن��وي يف 
دافو���ش. ويجم��ع احل��دث ح��واىل 2500 م��ن كبار 
الدولي��ني  ال�صيا�صي��ني  والق��ادة  االأعم��ال  رج��ال 
واملفكري��ن وال�صحافيني ملناق�ص��ة الق�صايا االأكر 
اإحلاحًا التي تواجه العامل من بينها ال�صحة والبيئة. 
وينظ��م املنتدى اأي�صًا بني �صتة وثمانية اجتماعات 
يف الع��ام يف اأمكن��ة مث��ل اأم��ريكا الالتينية و�رصق 
اآ�صي��ا، اإ�صاف��ة اإىل اجتماع��ني �صنوي��ني يف ال�صني 

واالإمارات العربية املتحدة. 
ت�صع��ى املنظمة الأن تك��ون اإمربيالية وغري مرتبطة 
باأي ح��زب �صيا�ص��ي اأو م�صالح وطني��ة. واملوؤ�ص�صة 
ملتزم��ة، ح�ص��ب موقعه��ا، بتح�ص��ني حال��ة الع��امل. 
ومُت��ّول من قبل �رصكاته��ا االأع�ص��اء البالغ عددها 
األ��ف، عمليًا هي ال���رصكات العاملية مع ما يزيد عن 
5 مليار دوالر كراأ�ش مال )تختلف ما بني ال�صناعة 
واملنطق��ة(. تل��ك ال���رصكات ُت�صنف ب��ني ال�رصكات 
االأوىل يف جمالها ال�صناعي ومنطقتها وتلعب دوراً 
ريادي��ًا يف ر�صم �ص��ورة م�صتقب��ل �صناعاتها و/اأو 

منطقتها. 
الن�ساطات

احل��دث الري��ادي للموؤ�ص�ص��ة هو االجتم��اع ال�صنوي 
يف ف�ص��ل ال�صت��اء يف اأواخ��ر �صه��ر كان��ون الث��اين 
التنفيذي��ني  امل��دراء  يجم��ع  حي��ث  دافو���ش،  يف 
لل���رصكات االأع�ص��اء البالغ عدده��ا 1000، اإ�صافة 
اإىل �صيا�صي��ني منتق��ني وممثل��ني ع��ن االأكادمييات 
واملنظم��ات غري احلكومية وزعم��اء الدين واالإعالم 
يف بيئ��ة �صتوي��ة. والبل��دة �صغ��رية اإىل ح��د ي�صم��ح 
للم�صارك��ني باالجتم��اع يف اأي م��كان اآخ��ر خارج 
اجلل�ص��ات واأن يحظوا بفر�ش اأكرب حل�صور اجلل�صات 
الت��ي تنظمها ال�رصكات والبلدان. ويجتمع يف اللقاء 

ح��واىل 2200 م�صارك يف حدث ي�صتمر خلم�صة اأيام 
وي�صم��ل م��ا ُيق��ارب ال���220 جل�صة �صم��ن برنامج 
ر�صم��ي. وترك��ز النقا�ص��ات ال�صتوية عل��ى الق�صايا 
االأ�صا�صي��ة التي تهم العامل )مثل ال�رصاعات الدولية 
والفق��ر وامل�ص��اكل البيئي��ة واحلل��ول املمكنة(. يف 
العام 2011، ح��واىل 250 �صخ�صية عامة )روؤ�صاء 
وم�صوؤول��ون  وروؤ�ص��اء  و�صف��راء  ووزراء  حكوم��ات 
رفيع��و امل�صت��وى يف املنظم��ات الدولي��ة( ح�رصت 
االجتماع ال�صن��وي، من بينهم: نيكوال�ش �صاركوزي 
وب��ان كي-م��ون واأجنلينا م��ركل وفرن�ص��وا فيلون 
وروب��رت زوليك وج��وردن براون ودايف��د كامرون 
وامللكة رانيا م��ن االأردن ودميرتي مدفدف وكويف 

عنان وبارين فرانك.
ومن ب��ني احلا�رصي��ن الدائمني يف اللق��اء نذكر اآل 
غ��ور وبي��ل كلنتون وبي��ل غايت�ش وط��وين بلري. اأما 
ال�صابق��ون فمنه��م رج��ب طي��ب اأردوغ��ان وه��رني 
ك�صنج��ر ونل�ص��ون ماندي��ال وراميون��د ب��ار ويا���رص 

عرفات.
يف الع��ام 2007، اأ�ص�ص��ت املنظم��ة اجتماعًا �صنويًا 
لالأبطال )ُيدعى اأي�صًا دافو�ش ال�صيفي( ُيعقد �صنويًا 
يف ال�صني ويح�رص االجتماع حواىل 1500 م�صارك 
م��ن �رصكات النمو العاملي، ح�ص��ب ت�صمية املنظمة، 
وه��ي ب�ص��كل اأ�صا�صي م��ن البلدان ال�صاع��دة �رصيعًا 
يف منوه��ا مثل ال�ص��ني والهند ورو�صي��ا واملك�صيك 
والربازيل. لكن هناك اأي�صًا �رصكات �صاعدة ب�رصعة 

من البلدان املتطورة. 
كم��ا تنظم املوؤ�ص�ص��ة اجتماعات اإقليمي��ة ما ي�صمح 
بتوا�ص��ل ع��ن كث��ب ب��ني رج��ال االأعم��ال وق��ادة 
احلكوم��ات املحلي��ة واملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة. 
وُتنظم االجتماعات يف اأفريقيا و�رصق اآ�صيا واأمريكا 

الالتينية وال�رصق االأو�صط.
كما تدير املنظم��ة منتدى القادة العامليني ال�صباب 
ويتاأل��ف م��ن 800 �صخ�ش يت��م اختيارهم من قبل 
منظمي املنتدى كممثلني لقيادة معا�رصة اآتية من 
كل مناطق العامل ومتث��ل جميع اأ�صحاب ال�صاأن يف 

املجتمع.
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 التقارير البحثية
تعم��ل املنظمة كمركز اأبحاث فتن�رص مروحة وا�صعة 
م��ن التقاري��ر. ب�ص��كل خا���ش، تركز "ف��رق التب�رص 
االإ�صرتاتيج��ي" عل��ى اإ�ص��دار تقاري��ر له��ا عالق��ة 
مبج��االت املناف�صة واملخاط��ر العاملية. اأما "فريق 
املناف�صة" فينتج مروحية من التقارير االقت�صادية 
ال�صنوي��ة: تقرير التكنولوجي��ا املعلوماتية العاملية 
)2001( قي��م املناف�ص��ة باال�صتن��اد عل��ى جهوزية 
ب��ني  الفج��وة  تقري��ر  املعلوماتي��ة؛  التكنولوجي��ا 
اجلن�ص��ني العامل��ي فح�ش جم��االت ع��دم امل�صاواة 
ب��ني الرج��ال والن�ص��اء؛ تقري��ر املخاط��ر العاملي��ة 
)2006( ق��ّدر االأخط��ار العاملي��ة االأ�صا�صية؛ تقرير 
ال�صف��ر وال�صياحة العامل��ي )2007( قا�ش املناف�صة 

يف جمال ال�صفر وال�صياحة.
االنتقاد

خالل اأواخ��ر الت�صعينيات، تعر�ص��ت املنظمة �صوية 
مع البنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية و�صندوق 
النق��د ال��دويل النتق��اد �صدي��د م��ن قب��ل الن�صط��اء 
املعار�ص��ني للعوملة الذي��ن ادعوا ب��اأن الراأ�صمالية 
والعومل��ة تزيدان من م�صتوى الفقر وتدمران البيئة. 
وع���رصة اآالف متظاهر عطلوا املنت��دى االقت�صادي 
العامل��ي يف مالب��ورن يف اأ�صرتالي��ا اإذا اعرت�ص��وا 
طري��ق مئت��ي وفد كان��وا متوجه��ني اإىل االجتماع. 
وعل��ى نحو متك��رر، حت�صل التظاه��رات يف دافو�ش 
لالحتج��اج �صد م��ا ي�صمونه��ا اجتماع��ات "القطط 

ال�صمينة يف الثلج".

  

معهد امل�ارد العاملية
منظم��ة اأبحاث عاملية غ��ري حكومي��ة، تاأ�ص�صت يف 
العدال��ة  اإىل حتقي��ق  ت�صع��ى  الع��ام 1982، وه��ي 
واالإزده��ار عرب اإدارة امل��وارد الطبيع��ة امل�صتدامة. 
ُيعد املعهد م�صتقاًل وغري حزبي وغري ربحي مع عدد 
يفوق ال�450 من الباحثني والعلماء واالقت�صاديني 
وخرباء ال�صيا�صة وحمللي االأعمال التجارية وحمللي 
االإح�ص��اء بهدف تطوير وتعزيز ال�صيا�صات التي من 

�صاأنها حماية االأر�ش وحت�صني حياة الب�رص.
تنط��وي مهم��ة املعهد عل��ى نقل املجتم��ع الب�رصي 
ليعي���ش بطرق حتمي بيئة االأر�ش وقدرتها من اأجل 
تق��دمي االحتياج��ات واالإلهامات لالأجي��ال احلالية 

وامل�صتقبلية.
تركز اأعمال املعهد على 6 جماالت اأ�صا�صية: 

املناخ: حماية املجتمعات واأنظمة املباءة الطبيعية 
م��ن ال�رصر الذي ت�صببه االنبعاثات الغازية الدفيئة 
وتولي��د فر���ش لالأ�صخا���ش ع��رب التحفي��ز النتقال 

عاملي اإىل اقت�صاد ذي كربون منخف�ش.
 الطاق��ة: الدف��ع نح��و ا�صتخدام اأنظم��ة طاقة نظيفة 
و�صهل��ة يف كاف��ة اأنح��اء الع��امل م��ن اأج��ل تنمي��ة 

اجتماعية- اقت�صادية م�صتدامة.
الغ��ذاء: �صم��ان االأنظم��ة الغذائية للع��امل وتقلي�ش 
اأثره��ا على البيئ��ة والدف��ع نحو فر���ش اقت�صادية 
وتاأمني الغذاء امل�صت��دام ل�9.6 مليون ن�صمة بحلول 

العام 2050.
 الغابات: تخفيف ن�صبة الفقر وتعزيز االأمن الغذائي 
واحل��د م��ن التغ��ري املناخي ع��رب تقلي���ش خ�صارة 
الغاب��ات وا�صتع��ادة االنتاجي��ة لالأرا�ص��ي امللوثة 

ومقطوعة االأ�صجار. 
 املدن والنقل: حت�ص��ني نوعية احلياة يف املدن عرب 
تطوير حلول ح�رصية م�صتدامة من الناحية البيئية 

واالجتماعية واالقت�صادية.
املراكز

مرك��ز احلكم: يعم��ل من اأج��ل م�صاع��دة االأ�صخا�ش 
ودع��م املوؤ�ص�ص��ات ُبغي��ة تعزيز عملية �صن��ع القرار 
ال�صليمة م��ن الناحية البيئية واملقبولة من الناحية 

االجتماعية.
مرك��ز التج��ارة: ي�صتغ��ل القط��اع اخلا���ش لتحفيز 
العمل واالبتكار والطموح يف دعم النتائج التنموية 
والتحلي��ل  البح��ث  ب��ني  م��ا  ويجم��ع  امل�صتدام��ة. 
واال�ص��رتاك املبا���رص م��ع رج��ال االأعمال م��ن اأجل 
اإيجاد احلل��ول التي من �صاأنه��ا اأن تقوي اال�صتدامة 

البيئية.
مركز التمويل: يهدف اإىل حتريك وتغيري ا�صتثمارات 
القطاع��ني العام واخلا�ش باجت��اه تنمية م�صتدامة، 
خ�صو�ص��ًا يف البل��دان النامي��ة. ويع��زز ال�صفافي��ة 
البيئي��ة واالجتماعي��ة  ال�صلي��م والرعاي��ة  واحلك��م 
وال���رصاكات ب��ني القطاع��ني الع��ام واخلا���ش م��ن 
اأجل �صم��ان اأن يكون هذا التمويل طموحًا ومعقواًل 

وفعااًل.
املبادرات

تت�صمن اأهم املبادرات التي نفذها املعهد ما يلي:
القن��اة: مب��ادرة لقيا���ش وحتدي��د وفه��م   -

املخاطر املائية حول العامل.
�صبك��ة ال�صع��ود م��ن اأج��ل نق��ل ح���رصي   -

م�صتدام وتخطيط ح�رصي.
غلوب��ال فور�ص��ت ووت�ش وهو نظ��ام اإنذار   -

ومراقبة الغابات على النت.
تقري��ر امل��وارد العاملي��ة وهو عب��ارة عن   -
جم��ع للبيان��ات والتحلي��الت املتعلق��ة بالق�صاي��ا 

البيئية الراهنة. 
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املعهد الأملاين لل�س�ؤون الدولية والأمنية
مرك��ز فكر اأملاين يف برلني تاأ�ص�ش يف العام 1962 
وهو منظمة علمية م�صتقلة جتري االأبحاث املوجهة 
واحلكوم��ة  االأمل��اين  الربمل��ان  ل�صال��ح  �صيا�صي��ًا 
الفدرالية حول ق�صاي��ا خارجية وال�صيا�صة االأمنية. 
والتحلي��الت واملن�ص��ورات الت��ي ي�صدره��ا باحث��و 
املعهد وم�صاركاتهم يف النقا�صات الوطنية والدولية 
ب�ص��اأن الق�صايا ال�صيا�صية ت�صاع��د يف ت�صكيل الراأي 
يف جماالته��م ال�صخ�صي��ة. وفيم��ا عم��ل املعهد يف 
االأ�صا�ش برتكي��ز اأ�صا�صي على ق�صايا نزع االأ�صلحة، 
الي��وم هن��اك طيف وا�صع من التحلي��ل الذي يرتاوح 
ب��ني ق�صاي��ا ال�صيا�ص��ة العام��ة اإىل �صم��ات حماية 

املناخ وو�صواًل اإىل التحديات ال�صيا�صية.
كم��ا اأن املعه��د ي�صاع��د وين�ص��ح احلكوم��ات. وق��د 
ورد اأن ممثل��ني رياديني من املعه��د ن�صحوا وزارة 
اخلارجي��ة االأمريكي��ة مبتابع��ة العم��ل �ص��د اإيران 
�صم��ن �صيا�ص��ة التخري��ب ال���رصي )تفج��ريات غ��ري 
م��ربرة وحوادث مبهمة واخ��رتاق الكمبيوترات وما 
اإىل ذل��ك(. تلك املحادث��ات ارتبطت الحق��ًا بهجوم 
�صتاك�صن��ت الذي اأ�صاب املن�ص��اآت النووية االإيرانية 

يف حزيران 2010.
ويف م���رصوع �رصي ُيدعى "اليوم ال��ذي يلي" وُيدار 
م��ن قب��ل املعه��د، مت دعوة م��ا يزيد ع��ن 50 ممثاًل 
للمعار�ص��ة ال�صورية من اأجل املحادثات يف اأملانيا 
من��ذ كانون الثاين 2012، به��دف اإعدادهم لت�صكيل 
حكوم��ة جديدة بع��د اإ�صقاط النظام احل��ايل بقيادة 
ب�صار االأ�صد. وامل���رصوع هو عمل م�صرتك مع املعهد 
االأمريك��ي لل�صالم، موؤ�ص�صة مُت��ول من قبل احلكومة 

االأمريكية.
حاليًا، يحوي املعهد 130 موظفًا وله ثمانية اأق�صام 

اأبحاث ي�صغلها اأكر من 60 باحثًا. 
الربامج

التحدي��ات  ُيحل��ل  االأوروبي/اأوروب��ا:  االحت��اد 
االأ�صا�صية الت��ي تواجه االحت��اد االأوروبي واأوروبا. 
والعملي��ات  ال�صيا�صي��ة  املج��االت  عل��ى  ويرك��ز 

وامل�صالح ال�صيا�صية التي ت�صكل الن�صاطات الداخلية 
واخلارجية لالحتاد االأوروبي والدول االأع�صاء.

االأم��ن ال��دويل: حتلي��ل يغط��ي مروح��ة وا�صع��ة من 
الق�صاي��ا ترتاوح ب��ني العالقات االأمني��ة االأوروبية 
واالأطل�صي��ة وتط��ور تكنولوجي��ا االأ�صلح��ة. كم��ا اأن 
الربنامج يرك��ز على نزع االأ�صلح��ة وانت�صار اأ�صلحة 

الدمار ال�صامل.
االأمريكت��ان: يحل��ل الربنام��ج التط��ورات املحلي��ة 
واالقت�صادي��ة وتلك املتعلق��ة بال�صيا�صة اخلارجية 
يف الوالي��ات املتحدة واأمريكا الالتينية اإ�صافة اإىل 

العالقات بني اأملانيا/ اأوروبا وبلدان االأمريكتني. 
الفدرالية الرو�صي��ة: يتعامل هذا الق�صم مع الفدرالية 
الرو�صي��ة واأوكرانيا وبل��دان جنوب القوق��از واآ�صيا 
الو�صط��ى. ويق��دم حتليالت ح��ول البن��ى ال�صيا�صية 
ال�صيا�صي��ة  والتط��ورات  االجتماعي��ة  والعملي��ات 
م��ع  ال��دول  تل��ك  وتع��اون  واالأمني��ة  اخلارجي��ة 

املوؤ�ص�صات االأوروبية واالأوروبية- االأطل�صية.
ال���رصق االأو�ص��ط واأفريقي��ا: يرك��ز الربنام��ج عل��ى 
وال�رصاع��ات  وال�صيا�ص��ي  االجتماع��ي  االنتق��ال 
املحلي��ة واالإقليمي��ة، اإ�صاف��ة اإىل امل�صائل املتعلقة 
بال�صيا�صات اخلارجية واالأمنية يف اأفريقيا وال�رصق 

االأو�صط.
ق�صاي��ا عاملي��ة: يحل��ل الربنام��ج التحدي��ات التي 
تواجه االأط��راف الر�صمية وغ��ري الر�صمية خ�صو�صًا 
يف جم��االت ترتب��ط باالقت�ص��اد وامل��ال واملن��اخ 

واملوارد والقانون الدويل والدميوغرافيا، اإلخ.
اإ�صاف��ة اإىل تل��ك الربامج، هناك عدد م��ن امل�صاريع 
الت��ي يديره��ا املعه��د وت�ص��م باحث��ني اأكادمييني 
وخ��رباء، بينه��م علم��اء �صيا�صيون وق�ص��اة وعلماء 
اقت�ص��اد وعلم��اء نف���ش وعلم��اء فيزي��اء. كم��ا اأن 
�صباط��ًا م��ن اجلي���ش االأمل��اين ُي�صنف��ون كاأع�صاء 
ملحق��ني، حي��ث ُي�صارك��ون من خ��الل خرباتهم يف 

ال�صوؤون املتعلقة باالأمن مع اأع�صاء املعهد.

  

املعهد الدامناركي للبح�ث الدولية
مركز اأبحاث م�صتقل تاأ�ص�ش يف العام 2002 من اأجل 
االأبح��اث الدولية بتموي��ل من الدول��ة الدامناركية. 
يق��وم املعهد مبروحة من الن�صاطات التحليلية التي 
تتط��رق اإىل موا�صي��ع عدي��دة مثل العومل��ة واالأمن 
والتنمي��ة. وي�ص��ارك املعه��د يف نقا�ص��ات وطني��ة 

ودولي��ة و�صب��كات اأكادميي��ة وين���رص املق��االت يف 
جمالت اأكادميية رفيعة امل�صتوى وي�صعى دائمًا من 
اأجل التفوق يف املجال االأكادميي. يف الوقت نف�صه، 
يقيم املعه��د با�صتمرار الو�صع اخلارجي وال�صيا�صي 

للدامنارك.
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 ل��دى املعه��د م��ا ُيق��ارب ال���100 موظ��ف ولديهم 
خلفي��ات اأكادميي��ة خمتلف��ة اأغلبه��ا يف االأبح��اث 
االجتماعي��ة واأبح��اث التنمية الدولي��ة والدرا�صات 
الع�صكري��ة واالإن�صاني��ات. كما اأن املعه��د ي�صهم يف 
تعلي��م الباحث��ني يف الداخ��ل ويف البل��دان النامية 
كما يوظف املعهد عدداً من امل�صاركني يف الوزارات 
ذات العالق��ة لف��رتات حم��دودة. ه��وؤالء امل�صاركون 
ُي�صاعدون يف فهم كيفية اال�صتفادة من عمل املعهد 

خارج الدوائر االأكادميية.
جم��االت البح��ث حت��دد وفق��ًا مل��ا ي��راه الباحثون 
مو�ص��ع اهتمام وباالرتباط مع ال�صياق االجتماعي 
وال�صيا�ص��ي املحيط. ويقوم املعهد باأبحاث اأ�صا�صية 
وا�صت�ص��ارات مبني��ة عل��ى االأبحاث وعم��ل ُمفّو�ش. 
والعم��ل امُلفو�ش ميكن اأن ُيطل��ب من قبل الربملان 
الدامنارك��ي ووزارات��ه واملنظم��ات غ��ري احلكومية 

وزبائن اآخرين. 
برامج البحث

ال�صيا�ص��ة اخلارجية: برنامج ُيطبق التحليل املعلوم 
ب�ص��كل نظري ب�ص��اأن ال�صيا�صة اخلارجي��ة والق�صايا 
الدميقراطي��ة  مث��ل  وموا�صي��ع  امللح��ة  ال�صيا�صي��ة 
واحل��رب يف اأوروبا وحولها. ويرك��ز الربنامج على 
والعوام��ل  االجتماعي��ة  اال�صطراب��ات  �صيا�ص��ات 
املحلي��ة يف ال�صيا�صة اخلارجية والطبيعة ال�صاعدة 
للنظ��ام االأوروب��ي االإقليم��ي ومكان��ة اأوروب��ا يف 

النظام العاملي.

االنتقاالت العاملي��ة يف املال والهجرة وامل�صاعدة: 
يرك��ز الربنام��ج على االقت�ص��اد العامل��ي والهجرة 

الدولية والتعاون التنموي الدويل.
االأم��ن الدويل: يرك��ز عل��ى التوترات واالآف��اق التي 
ت�صع��د يف الع��امل م��ع ممار�ص��ات الق��وى ال�صاعدة 
وفهم التهديدات والتقنيات االأمنية. ومن موا�صيعه: 
ال�صيا�ص��ي  والعن��ف  والتنظي��م  والهوي��ة  ال�صلط��ة 

والتطرف والتقنيات اجلديدة لالأمن.
امل��وارد الطبيعي��ة والتنمية: يك�ص��ف الديناميكيات 
ال�صيا�صي��ة واالقت�صادي��ة واملوؤ�ص�صاتي��ة املتغ��رية 
كيفي��ة  ويدر���ش  الطبيعي��ة.  امل��وارد  ال�صتخ��راج 
ال�صيا�صي��ة  املج��االت  يف  النامي��ة  البل��دان  رد 
املتبدل��ة والتدف��ق املايل اجلديد والظ��روف البيئية 
اجلدي��دة. وم��ن موا�صيعه: التغري املناخ��ي والبيئة 
واالقت�صادي��ات امُل�صتخل�ص��ة والتحك��م باالأرا�صي 

واملياه والغذاء.
ال�صالم واخلطر والعنف: يك�صف الربنامج العالقة ما 
ب��ني ال�صالم واخلط��ر والعنف عرب درا�ص��ة االأ�صاليب 
الهائل��ة الت��ي م��ن خالله��ا ي�ص��كل العن��ف املادي 
والرمزي العالقات ال�صيا�صية واالجتماعية. والهدف 
م��ن الربنام��ج فح���ش ب�ص��كل انتق��ادي كي��ف اأن 
املمار�ص��ات العنفية توؤدي اإىل ع��دم االأمن بالن�صبة 
للجماع��ات واالأف��راد. ولبل��وغ تل��ك الغاي��ة، جتمع 
جم��االت البحث التب�رص من االإن�صانيات والعالقات 

الدولية والفل�صفة وعلم النف�ش واالجتماع.
  

معهد ل�وي لل�سيا�سة الدولية
الع��ام 2003  تاأ�ص���ش يف  اأبح��اث م�صتق��ل  مرك��ز 
بتموي��ل م��ن قب��ل فران��ك ل��ووي م��ن اأج��ل البحث 
ال�صيا�صي��ة  الق�صاي��ا  ب�ص��اأن  بال�صيا�ص��ة  املتعل��ق 
الدولية واالإ�صرتاتيجية واالقت�صادية من وجهة نظر 
اأ�صرتالي��ة. ويق��ع مقر املعه��د يف �صي��دين، اأ�صرتاليا. 
يه��دف املعه��د من خ��الل اأبحاث��ه وحتليالت��ه الأن 
يك��ون غ��ري حزبي وته��دف براجم��ه م��ن موؤمترات 
وحما�رصات اإىل التعمق يف النقا�ش ب�صاأن ال�صيا�صة 
الدولي��ة يف اأ�صرتالي��ا وامل�صاعدة يف ر�ص��م النقا�ش 

الدويل االأو�صع حول تلك الق�صايا.
الربامج

ح��ول  باالأبح��اث  يق��وم  برنام��ج  اآ�صي��ا:  غ��رب 
واأندوني�صي��ا  ال�ص��ني  م��ع  االأ�صرتالي��ة  العالق��ات 
وال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة والتغري االجتماع��ي لل�صني 
والديناميكي��ات االأمنية �صمال ���رصق اآ�صيا، اإ�صافة 
اأندوني�صي��ا  االأمني��ة وال�صيا�صي��ة يف  الق�صاي��ا  اإىل 

وجنوب �رصق اآ�صيا. 
مرك��ز اأبح��اث جمموع��ة ال���20: ي�صع��ى اإىل تعزي��ز 
فاعلي��ة جمموع��ة ال���20. وهن��اك تركي��ز خا���ش 

على م�صاهم��ة دور اأ�صرتاليا كع�ص��و يف املجموعة. 
والربنام��ج يق��وم بذل��ك ع��رب اتب��اع بح��ث حتليلي 
اأ�صرتالي��ا  يف  البحثي��ة،  ال�صب��كات  ودع��م  م�صتق��ل 
وم��ا وراء البح��ار عل��ى ح��د �ص��واء، ب�ص��اأن ق�صايا 
احلك��م االقت�صادي ودور جمموع��ة ال�20. احلكومة 

االأ�صرتالية قدمت متويل املركز.
الق�صاي��ا العاملي��ة: يفح���ش موا�صي��ع له��ا عالقة 
بالتوجهات ال�صيا�صي��ة العاملية وم�صالح اأ�صرتاليا، 
خ�صو�ص��ًا ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة االأمريكية والهجرة 

العاملية واملوؤ�ص�صات متعددة اجلوانب. 
االأمن الدويل: ينظر يف الديناميكيات االإ�صرتاتيجية 
واملخاط��ر االأمني��ة عاملي��ًا. واأبحاثه ت��رتاوح بني 
املناف�ص��ة املناف�صة االإ�صرتاتيجية وخماطر ال�رصاع 
يف اآ�صي��ا واالإنعكا�ص��ات االأمني��ة ل�صع��ود ال�ص��ني 
والهند واالأمن البح��ري والتحكم باالأ�صلحة النووية 
و�صيا�صة الدفاع االأ�صرتالي��ة. والربنامج يعتمد على 
�صبك��ة اخل��رباء يف اأ�صرتالي��ا واآ�صيا والع��امل وميول 
م��ن قب��ل م�صادر عدة م��ن بينها موؤ�ص�ص��ة ماكاآرثر 

ومبادرة التهديد النووي.
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مالنا�صي��ا: برنام��ج يرك��ز عل��ى املناف�ص��ة اجليو-
اإ�صرتاتيجية واالقت�صادية يف جزر الهادئ والتنمية 
امُل�صتلهمة من التكنولوجيا واحلكم والقيادة والنمو 
والفق��ر يف مالنا�صي��ا. وي�صت�صي��ف املعهد عدداً من 
املنتدي��ات التي تع��زز احلوار بني ق��ادة احلكومات 
يف اأ�صرتالي��ا واله��ادئ وب��ني ال��وزراء وامل�صوؤولني 

وبن القطاع اخلا�ش وممثلي املجتمع املدين.
الت�صوي��ت: هو واحد من الن�رصات الريادية يف معهد 
ل��ووي. وهو م�ص��ح لل�صيا�ص��ة اخلارجي��ة االأ�صرتالية 
حي��ث يقدم اأداة معقول��ة لفهم املواق��ف اال�صرتالية 
ال�صيا�ص��ة  ق�صاي��ا  م��ن  وا�صع��ة  مروح��ة  اجت��اه 
اخلارجي��ة. وخ��الل م�ص��ار العق��د املن���رصم، ك�صف 
برنامج الت�صويت عن تبدالت كبرية يف الراأي العام 
من بينها مواقف اجتاه اأكر اأهم اجلريان وال�رصكاء. 
وهو يتعقب املواقف ب�صاأن الق�صايا الدولية الراهنة 
بدءاً من التغري املناخي وو�صواًل للحرب يف ال�رصق 
االأو�ص��ط. ومُيول الت�صويت ال�صن��وي من قبل املعهد 

وحده للحفاظ على ا�صتمرار ا�صتقالليته.
االقت�ص��اد ال��دويل: ي�صع��ى اإىل حتليل وفه��م بع�ش 
التوجهات االأ�صا�صية التي ت�صكل البيئة االقت�صادية 
الدولية واالنعكا�صات املرتبطة على عاملنا ومكانة 
اأ�صرتالي��ا في��ه. وم��ن ب��ني اأه��م التوجه��ات الت��ي 
ت�ص��كل البيئ��ة االقت�صادية هي العومل��ة ولذا بهدف 
فهمها يتم حتلي��ل التدفق العابر للح��دود للب�صائع 
واخلدم��ات وراأ���ش امل��ال واالأ�صخا���ش اإىل جان��ب 
ال�صيا�ص��ات ال�صاع��دة والتكنولوجي��ات واملواق��ف 

العامة. 
غ��رب اآ�صي��ا: يق��دم بحثًا اأ�صي��اًل عن التط��ورات يف 
ال���رصق االأو�صط واآ�صيا الو�صط��ى وجنوب غرب اآ�صيا، 
مبا يف ذلك كل م��ا يوؤثر من تطورات على اأ�صرتاليا. 
وتت�صم��ن االأبح��اث االأ�صا�صية العالق��ات بني غرب 
اآ�صي��ا و���رصق اآ�صي��ا واالإنتفا�صات العربي��ة والتغري 
وعالق��ات  االأو�ص��ط  ال���رصق  يف  �صيا�ص��ي  اجلي��و- 

اأ�صرتاليا باخلليج.
  

معهد ال�س�ؤون القت�سادية
مرك��ز اأبح��اث يف لن��دن، تاأ�ص���ش يف الع��ام 1955 
به��دف حت�صني فه��م املوؤ�ص�ص��ات االأ�صا�صي��ة يف اأي 
جمتمع حر عرب حتلي��ل و�رصح دور االأ�صواق يف حل 
امل�ص��اكل االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة. ينتج املعهد 
عم��اًل ُيغطي مروحة وا�صعة من املجاالت ال�صيا�صية 
وم��ن املوا�صيع التي يبحث فيها: اجلرمية والتنمية 
والتج��ارة واالقت�صادي��ات اال�صرتالي��ة والنظريات 
االقت�صادي��ة والتعلي��م وال�صح��ة والبيئ��ة والنق��ل 
واالحت��اد االأوروب��ي وال�صيا�صة النقدي��ة وال�رصائب 

والرفاهية وال�صيا�صة املالية.
يف الع��ام 198، اأُ�ص�صت وحدة ال�ص��وؤون االجتماعية 
كف��رع ملعه��د ال�ص��وؤون االقت�صادي��ة م��ن اأجل نقل 
اأفكار املعهد االقت�صادي��ة اإىل ال�صاحة االجتماعية. 
ويف خ��الل �صنوات عديدة، اأ�صبح��ت وحدة ال�صوؤون 
االجتماعية م�صتقاًل وح�صلت على مبناها اخلا�ش. 
ال�صح��ة  وح��دة  املعه��د  اأن�ص��اأ   ،1986 الع��ام  يف 

والرفاهية.
اأ�ص��در املعه��د جمل��ة ال�ص��وؤون االقت�صادي��ة الأول 
م��رة يف ت�رصي��ن االأول 1980 وهي ال ت��زال ت�صدر 
ليومن��ا هذا. كما اأن املعهد ي�ص��در مقاالت واأبحاثُا 
اقت�صادية وعدد كبري من العناوين التي ا�صتخدمها 
ُن���رصت يف املطبوع��ات التجاري��ة وتل��ك التابع��ة 
للجامعات. ومن�صورات املعهد ُتباع يف كافة اأنحاء 
الع��امل وُتطبع وُترتجم اإىل اأكر من خم�صة وع�رصين 

لغة. 
جت��در االإ�صارة اإىل اأن 12 عامل اقت�صاد على ارتباط 
باأعم��ال املعه��د قد ح��ازوا عل��ى جائ��زة نوبل عن 

االقت�ص��اد وهم: غ��اري بك��ر وجامي���ش بوت�صانان 
ورونالد كوز وميلتون فريدمان وفريدريت�ش حايك 
وج��ون هيك���ش وجامي���ش مي��د ودوغال���ش ن��ورث 
واإلين��ور اأو�ص��رتوم وفرنون �صميث وج��ورج �صتيغلر 

واأوليفر ويليم�صون. 
االقت�صادي��ة،  االأوراق  جان��ب  اإىل  املعه��د،  ون���رص 
اأبحاث��ًا عل��ى ارتباط مبج��االت عدة مث��ل التجارة 
والتعلي��م  االقت�صادي��ة  والتنمي��ة  واالأخالقي��ات 

والقوانني وال�رصائب والنقل.
ينظم املعهد مروحة من الن�صاطات يف كل عام بدءاً 
من منا�صب��ات اإ�ص��دار الكتب والنقا�ص��ات وو�صواًل 
اإىل املوؤمت��رات واملحا�رصات )م��ن بينها حما�رصة 
حاي��ك ال�صنوي��ة(. ويف الع��ام 1997، اأن�ص��اأ املعهد 
جلن��ة الظ��ل لل�صيا�ص��ة النقدي��ة ف��وراً بع��د تاأ�صي�ش 
م�رصف جلنة ال�صيا�صة النقدية الربيطانية. وجتتمع 
جلن��ة الظل لل�صيا�صة النقدية �صهري��ًا وُتن�رص قرارات 
اللجن��ة قب��ل اأيام عديدة م��ن اإ�صدار بن��ك بريطانيا 

لقرار ن�صبة الفائدة كل �صهر.
التمويل

يذك��ر املعه��د اأنه مُي��ول بالكام��ل من قب��ل الهبات 
التي تاأتي من االأفراد وال�رصكات واملوؤ�ص�صات الذين 
يدعم��ون عمل��ه، اإ�صافة اإىل الدخ��ل االآتي جراء بيع 
الكتب وعقد املوؤمترات. وعلى الرغم من اأن املنظمة 
ال تك�صف عن م�صادر متويلها، هي تلقت التمويل من 
�رصكات التب��غ ومن بينها �رصكة التب��غ الربيطانية 
االأمريكي��ة و�رصك��ة فيلي��ب موري���ش اإنرتنا�صون��ال 

و�رصكة التبغ اليابانية. 
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معهد الحتاد الأوروبي للبح�ث الأمنية
مرك��ز اأبح��اث تاأ�ص�ش يف الع��ام 2002 يف باري�ش، 
وه��و وكال��ة تابعة لالحتاد االأوروب��ي ويعمل حتت 
ال�صيا�ص��ة اخلارجية واالأمنية امل�صرتكة يف االحتاد. 
يج��ري املعه��د اأبحاثًا ح��ول الق�صاي��ا االأمنية ذات 
العالق��ة باالحتاد االأوروب��ي ويقدم منتدى من اأجل 
النقا���ش. وجراء قدرته كوكالة لالحت��اد االأوروبي، 
يق��دم املعه��د التحلي��الت والتبليغ��ات اإىل املمثل��ة 
العليا ل�صيا�صة ال�صوؤون اخلارجية واالأمنية، كاثرين 

اأ�صتون.
وتنط��وي مهم��ة املعهد عل��ى امل�صاهم��ة يف تطوير 
ال�صيا�ص��ة اخلارجية واالأمني��ة امل�صرتكة مبا يتالءم 
مع االإ�صرتاتيجية االأمني��ة االأوروبية. ولتلك الغاية، 
يق��وم املعه��د باالأبح��اث االأكادميي��ة والتحلي��الت 
ال�صيا�صي��ة وينظم املحا�رصات واملوؤمترات ال�صتقاء 
املعلوم��ات يف ذاك املج��ال. كم��ا اأن عم��ل املعهد 
ي�صه��م يف تعزي��ز احل��وار االأطل�ص��ي ول��ه �صبكة من 
التب��ادالت مع مراك��ز اأبحاث اأخ��رى داخل االحتاد 

االأوروبي وخارجه.
موا�صي��ع البحث عل��ى عالقة بال�صيا�ص��ة اخلارجية 
واالأمني��ة امل�صرتك��ة، وم��ن بينها ال�صيا�ص��ة االأمنية 
والدفاعية امل�صرتكة. ولذل��ك يغطي املعهد عالقات 
االحتاد االأوروب��ي باملناطق التالية: اأفريقيا واآ�صيا 
والبحر املتو�صط وال���رصق االأو�صط واخلليج ورو�صيا 

والواليات املتحدة.
واإ�صافة اإىل تلك املناطق اجلغرافية، يتطرق املعهد 
اإىل موا�صي��ع اأ�صا�صية مث��ل مكافحة االإرهاب ونزع 
االأ�صلح��ة وعدم انت�ص��ار االأ�صلحة ومن��ع ال�رصاعات 

واإدارة االأزمات واحلكم العاملي والربيع العربي.
يف العام 2011، اخت��ري املعهد جراء دوره كوكالة 
اأوروبي��ة للبح��وث اال�صرتاتيجي��ة م��ن قب��ل اللجنة 

االأوروبي��ة الإعداد تقارير نهائي��ة عن االإ�صرتاتيجية 
االأوروبية ونظام التحليل ال�صيا�صي.

الربامج
ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة لالحت��اد االأوروب��ي: برنام��ج 
يحل��ل االأط��راف االأ�صا�صي��ة واالأدوات وال�صيا�ص��ات 
واالإ�صرتاتيجيات املطروحة اأمام االحتاد االأوروبي 
االحت��اد  عم��ل  ويظه��ر  ونتائجه��ا  مداه��ا  ويقي��م 

االأوروبي يف العامل. 
والدفاعي��ة  االأمني��ة  ال�صيا�ص��ة  والدف��اع:  االأم��ن 
امل�صرتكة جزء مكون من �صيا�صة االحتاد االأوروبي. 
ولذا ي�صعى الربنامج اإىل الرتكيز على تعزيز القدرات 
القاع��دة  اإىل تقوي��ة  اإ�صاف��ة  املدني��ة والع�صكري��ة 
التقني��ة وال�صناعي��ة لق��درة الدف��اع االأوروبية. لذا 
ي�صتم��ر الربنامج يف دع��م تطور تل��ك ال�صيا�صة عرب 

الن�صاطات البحثية ون�رصات اخلرباء.
اأو  االإره��اب  االأوط��ان:  ب��ني  املتنقل��ة  التحدي��ات 
اجلرمي��ة املنظمة  اأو انت�صار اأ�صلح��ة الدمار ال�صامل 
ال ي�ص��كل تهديداً لالأمن الداخل��ي االأوروبي فقط، بل 
ل��ه اأي�ص��ًا انعكا�ص��ات خطرية عل��ى ا�صتق��رار الدول 
املج��اورة مبا���رصة الأوروب��ا. كم��ا اأن التوجه��ات 
الدميوغرافي��ا  بخ�صو���ش  واالإقليمي��ة  العاملي��ة 
املتغرية والهج��رة واملوارد الطبيعي��ة اأو اأثر التغري 
الر�صمي��ة وغ��ري  املناخ��ي تق��رتح ب��اأن االأط��راف 
الر�صمية بحاجة اإىل اإيجاد مقاربات خالقة للتعامل 
م��ع تلك التحديات التي لن تقف عن��د اأي حدود. لذا 
يدع��م الربنامج اجلهود املتخذة م��ن قبل موؤ�ص�صات 
االحت��اد االأوروبي ع��رب ن�رص التحلي��الت واالأبحاث 
ع��ن املجاالت االأكر اأهمية يف ه��ذا املجال الوا�صع 

واملت�صاعد على الدوام.

  

معهد العالقات الدولية والإ�سرتاتيجية
مرك��ز اأبحاث فرن�ص��ي تاأ�ص�ش يف الع��ام 1991 اإثر 
مب��ادرة خا�ص��ة. ورغ��م اأن املج��ال الفرن�ص��ي يف 
العالق��ات الدولي��ة كان �صيقًا، جن��ح املعهد ب�صكل 
تدريج��ي يف اأن ي�صبح مرجع��ًا بني مراكز االأبحاث 
االإ�صرتاتيجي��ة  بالق�صاي��ا  ُتعن��ى  الت��ي  الفرن�صي��ة 

والدولية.
وكان املعهد قد اأُن�صئ بهدف حتقيق ثالثة اأهداف:

ح��ول  والنقا���ش  البح��ث  يف  امل�صاهم��ة   -
الق�صايا االإ�صرتاتيجية والدولية عرب تقدمي حتليالت 

مغايرة واأ�صيلة عن الق�صايا الوطنية والدولية.
اإن�صاء مركز م�صتقل بحق يتمتع باخلربات.  -

اإف�ص��اح جمال للنقا�ش واإب��داء الراأي بحيث   -
ميك��ن جلميع اأع�ص��اء املجتم��ع االإ�صرتاتيج��ي، اأي 
اخلرباء من خلفيات مهنية وفل�صفية متنوعة )�صناع 
امل�صت��وى  رفيع��و  وامل�صوؤول��ون  ال�صيا�ص��ي  الق��رار 
ومتخ�ص�ص��ون  اجلي���ش  يف  وق��ادة  وال�صناعي��ون 

واأكادمييون( اأن يت�صاركوا يف وجهات نظرهم.
ن�صاط��ات املعه��د ترك��ز عل��ى ق�صاي��ا ذات ارتباط 
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بال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة واالإ�صرتاتيجي��ا اإ�صاف��ة اإىل 
االأمن والدفاع. واملعهد مركز م�صتقل وفريق خربائه 
و�صبكاته ونوعي��ة التحليالت التي يقدمها، كل ذلك 
يجعل��ه �رصي��كًا يف اختي��ار ال���رصكات الت��ي ت�صعى 
اإىل تو�صي��ع ن�صاطاتها يف البل��دان اخلارجية. وعرب 
ارتباطاته العديدة مع مراكز االأبحاث االأجنبية ومع 
املج��االت االقت�صادية وال�صيا�صي��ة والدبلوما�صية، 
ف��اإن املعهد قادر على بناء �صبكة من املتخ�ص�صني 
يف كاف��ة اأنحاء العامل ما ي�صمح له بتطوير وتعميق 
ن�صاطاته واأن ي�صل اإىل جمهور اأو�صع وي�صبح مركز 

اأبحاث فعلي.
منذ تاأ�صي�ص��ه، يقوم املعهد باإجراء االأبحاث ل�صالح 
االإدارات العام��ة )مث��ل وزارة ال�ص��وؤون اخلارجي��ة 
عل��ى  ُي�صت�ص��ارون  وخ��رباوؤه  الدف��اع(  وزارة  اأو 
نح��و منتظم م��ن قبل اللج��ان الربملاني��ة واجلمعة 
الوطني��ة. ومنذ بداية القرن الواح��د والع�رصين، هذا 
التعاون تو�صع ليطال املوؤ�ص�صات الدولية، خ�صو�صًا 
االحتاد االأوروبي )اللجنة االأوروبية ووكالة الدفاع 
للحق��وق  االأوروب��ي  االحت��اد  ووكال��ة  االأوروبي��ة 
االأ�صا�صية(. ومنذ العام 2010 ولغاية العام 2015، 
ما ي��زال املعهد ال��ذي هو على راأ���ش احتاد من 11 
مركز اأبحاث دويل، امل�صت�صار الوحيد للجنة ال�صوؤون 
اخلارجية يف الربمل��ان االأوروبي بخ�صو�ش جميع 
الق�صاي��ا، �ص��واء كان��ت اقت�صادي��ة اأو اجتماعية اأو 

ق�صائية اأو اإ�صرتاتيجية.
كما تلجاأ ال�رصكات العابرة لالأوطان اإىل املعهد من 
اأج��ل احل�صول على حتلي��الت اإ�صرتاتيجي��ة ق�صرية 
ومتو�صط��ة امل��دة. واخل��رباء يف املعه��د يتعامل��ون 
م��ع ق�صايا كثرية مثل الو�صع اجلي��و- اإ�صرتاتيجي 
النظ��ر  ووجه��ات  االأ�صا�صي��ة  االأط��راف  وحتدي��د 
االقت�صادي��ة وال�صيا�صي��ة واالجتماعي��ة يف امل��دى 
املتو�صط واملناف�ص��ات التجاري��ة واالإ�صرتاتيجيات 
الدبلوما�صي��ة واملخاط��ر ال�صيا�صي��ة واالجتماعي��ة. 
كم��ا اأن املعهد ي��زود ال�رصكات بتحلي��الت تاأليفية 

وعمالنية بهدف م�صاعدتها يف اتخاذ االقرارات.
الربامج

 مراقبات معه��د العالقات الدولي��ة واالإ�صرتاتيجية: 

برنامج يق��دم التحلي��ل املف�صل لل��راأي العام حول 
م��ا يج��ري واالأخط��ار املحدقة يف بع���ش املناطق 
اهتم��ام  ذات  موا�صي��ع  بخ�صو���ش  اأو  اجلغرافي��ة 
خا���ش. مثاًل، م���رصوع مر�صد حتلي��ل التغريات يف 
الع��امل العربي يه��دف اإىل حتليل الث��ورة االأوىل يف 
الق��رن الواح��د والع�رصي��ن وانعكا�صاته��ا اجلي��و- 
�صيا�صي��ة عل��ى الع��امل العرب��ي. وم���رصوع املر�صد 
اجليو�صيا�ص��ي للعام��ل الدين��ي يرك��ز عل��ى حتدي��د 
و���رصح اأزمات الي��وم مع اقرتاح م��ا ميكن فعله من 
اأج��ل منعها من اأن ت�صبح ع�صية على احلل، اإ�صافة 
اإىل تق��دمي حتلي��ل الأمثل��ة تاريخي��ة لفه��م اأ�صب��اب 
وتوجه��ات الو�ص��ع احل��ايل. اإ�صاف��ة اإىل م���رصوع 
ومر�ص��د  للمعلوم��ات  اجليواإ�صرتاتيج��ي  املر�ص��د 
ال�صيا�صة اخلارجية االأوروبية ومركز اأبحاث ال�صوؤون 

االإن�صانية واملر�صد اجليواإ�صرتاتيجية للريا�صة.
الن�رصات

�صل�صلة "الق�صايا االإ�صرتاتيجية": تن�رص كتبًا تتعامل 
م��ع الق�صاي��ا االإ�صرتاتيجي��ة يف اأ�صل��وب حمدد جداً 
)االإره��اب النووي واحل��روب الال متناظ��رة والقوة 

ال�صينية والعوملة واحلكم العاملي، اإلخ(.
 املجل��ة الدولي��ة واالإ�صرتاتيجية: ته��دف اإىل عك�ش 
النقا�ص��ات االأ�صا�صي��ة الت��ي حت�ص��ل يف املجتم��ع 
الدويل. وتقدم املجلة حتلياًل معمقًا عن مو�صوع له 
عالق��ة بالق�صايا الدولية االأ�صا�صي��ة. وهذا التحليل 
الدقيق ُي�صتكم��ل باأق�صام ت�صمح للقارئ بفهم اأف�صل 
لل�ص��وؤون احلالية. والهدف من املجلية ن�رص املعرفة 
بطريق��ة تعليمية واإغن��اء النقا�ش الفكري يف جمال 

العالقات الدولية والق�صايا االإ�صرتاتيجية.
الع��ام االإ�صرتاتيج��ي: كتاب مرجع م��ن اأجل حتليل 
نقا�ص��ات  اأ�صا���ش  كان��ت  الت��ي  الدولي��ة  الق�صاي��ا 
الع��ام الذي �صبقه. وت�صم��ح املراجعة جلمهور وا�صع 
باحل�ص��ول عل��ى النظ��رة العام��ة وال�صامل��ة ح��ول 
العالقات العاملية واالإ�صرتاتيجية التي ُتن�صج، جراء 
م��ا لذلك م��ن ارتب��اط باحلي��اة ال�صيا�صي��ة الدولية 
واملخاط��ر االقت�صادي��ة والدبلوما�صي��ة والع�صكرية 

واالإ�صرتاتيجية ملناطق جغرافية اأ�صا�صية.

  

جمل�س ال�سيا�سة اخلارجية والدفاعية
مرك��ز اأبح��اث رو�صي غ��ري حزبي تاأ�ص���ش يف العام 
1992 وتوج��ه ن�صاطات��ه باال�صتن��اد عل��ى مبادئ 
القي��م الدميقراطي��ة وال�صع��ي اإىل امل�صلح��ة العامة 
وامل�صوؤولي��ة واحل��وار املفت��وح ومقارب��ة هادف��ة 

للق�صايا ال�صيا�صية.
ي��ويل املرك��ز اأولوي��ة علي��ا لال�صتقام��ة والكف��اءة 
املهني��ة اللتني يعك�صهما خ��رباء موؤهلون ومثقفون 

من جماالت عدي��دة. كما اأن الأولئك االأفراد عالقات 
وثيق��ة مبراك��ز االأبح��اث االأ�صا�صية وهيئ��ات �صنع 
الق��رار والكيان��ات التجاري��ة واالأح��زاب ال�صيا�صية 
ويتمتعون باط��الع وا�صع عل��ى ال�صيا�صات املحلية 

وعمليات �صنع القرار.
املجل�ش هو واحد من اجلمعيات اإن مل يكن اجلمعية 
الت��ي  رو�صي��ا  يف  امل��دين  املجتم��ع  يف  الوحي��دة 
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 تتمت��ع بتاريخ مهني طويل ما ت��زال تعمل بن�صاط. 
واملجل�ش ين�رص الدرا�ص��ات ويقدم التو�صيات ب�صاأن 
ال�صيا�ص��ات اخلارجية واالأمني��ة للفدرالية الرو�صية. 

ومن ن�ساطاته:
لرو�صي��ا  الوطني��ة  امل�صال��ح  ك�ص��ف   -

واالأولويات واخليارات ال�صيا�صية.
تطوير وتقييم مفاهيم اإ�صرتاتيجية جديدة   -

ومقاربات خالقة.
تعزيز املعلومات العامة والثقافة والنقا�ش   -

ب�صاأن الق�صايا االأمنية واخلارجية والع�صكرية.
تق��دمي تو�صي��ات خا�صة باال�صتن��اد على   -

اأبحاثه.
ل��دى املجل���ش جمعية تتاألف م��ن 120 ع�صواً وهم 
�صخ�صي��ات ب��ارزة يف احلكومة واملي��دان التجاري 
واملج��ال االأكادمي��ي واالإع��الم. اللجن��ة التنفيذية 
الدائم��ة يراأ�صه��ا رئي���ش املجل���ش وتتاأل��ف من 14 
ف��رداً من املج��االت املذك��ورة اأعاله وه��ي ُتنتخب 
م��ن اجلمعية وم�صوؤولة عن االإ���رصاف العام واتخاذ 

القرار. 
االهتمامات

اهتمامات املجل�ش تركز على:
تطوي��ر اأ�ص��كال متنوع��ة من التع��اون بني   -
ال�صيا�صيني ورج��ال االأعمال واالأكادمييني واجلي�ش 

وممثلي االإعالم.
البح��ث ب�صاأن امل�صال��ح القومية للفدرالية   -

الرو�صية م��ن بينها ال�صيا�صات اخلارجية والدفاعية 
تل��ك  يف  الوطن��ي  ال�صيا�ص��ي  االإجم��اع  وتعزي��ز 

املجاالت.
ت�صجي��ع قي��ام عملية �صنع ق��رار �صليم يف   -
جم��االت ال�صيا�ص��ة اخلارجية واالإ�ص��الح الع�صكري 

واأمن الفرد واملجتمع.
البح��ث عن اآلي��ات عمل فعال��ة ومرنة من   -
القوم��ي  االأم��ن  والتن�صي��ق يف جم��االت  التع��اون 
وال��دويل بني ال��دول امل�صتقلة حديث��ًا وبينها وبني 

الدول االأجنبية االأخرى.
دع��م االأبحاث واالأف��كار اخلالقة والتبادل   -
ال��دويل يف اخل��ربات يف جم��االت حت��ول ال�صناعة 
الع�صكرية وتط��ور واإعادة تنظيم الق��وات الع�صكرية 
واالأجه��زة االأمنية واعتم��اد ودمج اأف��راد اخلدمات 
الر�صمي��ة يف املجتم��ع املدين وال�صيط��رة ال�صيا�صية 

املدنية على املوؤ�ص�صات الع�صكرية واالأمنية.
ت�صهي��ل احل��وار ال��دويل وفه��م املج��االت   -
احل�صا�ص��ة املتعلق��ة بال�صيا�صة اخلارجي��ة واالأمنية 
ع��رب تقوي��ة رواب��ط مبا���رصة وتعاون م�ص��رتك بني 
اأع�ص��اء املجل���ش واملنظم��ات واالأف��راد االأجان��ب 

اأ�صحاب االهتمام امل�صرتك.
اإىل جان��ب االأبحاث واملق��االت والتو�صيات، ينظم 
جمل���ش ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة والدفاعية م��ا ُيقارب 
ال���60 حدثًا باأ�ص��كال خمتلف��ة ولتغطي��ة موا�صيع 

واهتمامات متنوعة.
  

معهد القت�ساد العاملي والعالقات الدولية
مرك��ز اأبح��اث رو�ص��ي تاأ�ص�ش يف الع��ام 1956 من 
قب��ل االأكادميي��ة الرو�صية للعلوم وه��و منظمة غري 
ربحي��ة. تنطوي مهم��ة املعهد على اإع��داد حتليالت 
جديرة بالثقة باال�صتناد على �صنع القرار ال�صيا�صي. 
وكان اله��دف من تاأ�صي�صه اإن�صاء مركز ُيعنى بالفكر 
العلم��ي وحتلي��ل ال�صيا�صات االقت�صادي��ة واملحلية 
واخلارجي��ة والع�صكري��ة للبلدان الغربي��ة والنامية، 
اإ�صاف��ة اإىل مروح��ة اأ�ص��وع م��ن امل�ص��اكل العاملية 
واالقت�صاد العاملي والعالقات الدولية. يقوم املعهد 
باأبحاث �صاملة حول ت�صكيلة من الق�صايا املرتبطة 
بالتق��دم العاملي املعا�رص من وجهة نظر امل�صالح 
القومية الرو�صية واندماجها يف االقت�صاد العاملي. 
واأهمية كربى ُتوىل لتحلي��ل التغريات يف العالقات 
االقت�صادية وال�صيا�صي��ة واالجتماعية يف املجتمع 
العامل��ي وتاأثريه��ا على تعزي��ز االأم��ن واال�صتقرار 
الدولي��ني وتقوية التع��اون ال��دويل. واملعهد ملتزم 
باإج��راء االأبح��اث االأ�صا�صية واملطبق��ة والتحليالت 

امل�صتقلة وتقدمي وجهة نظر دميقراطية.
يتع��اون املعهد م��ع الهيئ��ات احلكومي��ة الفدرالية 

يف  االأ�صا�صي��ة  وال���رصكات  واالإع��الم  واالإقليمي��ة 
اأبحاث��ه، يتخ��ذ  القطاع��ني الع��ام واخلا���ش. ويف 
املعهد موقفًا م�صتقاًل وغري ملتزم باأي راأي اأو جهة.

الربامج
مرك��ز اأبح��اث اآ�صيا-اله��ادئ: يركز عل��ى امل�صاكل 
يف منطق��ة اآ�صيا-اله��ادئ واالقت�ص��اد وال�صيا�ص��ة 
يف ال�ص��ني واالقت�صادي��ات واالأبح��اث ال�صيا�صي��ة 
يغطيه��ا  الت��ي  املوا�صي��ع  ب��ني  وم��ن  الياباني��ة. 
العملي��ات االقت�صادي��ة والع�صكري��ة وال�صيا�صية يف 
تل��ك املنطق��ة وامل�ص��اكل الت��ي تعرت���ش االندماج 

الرو�صي ال�صيا�صي واالقت�صادي.
عل��ى  يرك��ز  واحلداث��ة:  التنمي��ة  اأبح��اث  مرك��ز 
التحليالت ال�صيا�صية والثقافية واملنطقة وامل�صاكل 

االجتماعية –االقت�صادية.
مرك��ز االأبح��اث االأوروبي��ة: يرك��ز عل��ى حتلي��الت 
بحثي��ة ب�ص��اأن االحت��اد االأوروب��ي واالقت�ص��اد يف 
البلدان االأوروبية. والتحقيق يف التوجهات الراهنة 
لالندم��اج االأوروب��ي ودور االحت��اد االأوروب��ي يف 
االقت�ص��اد العاملي وحتلي��ل الق�صاي��ا االقت�صادية 
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االأوروبي��ة  البل��دان  يف  واالجتماعية-ال�صيا�صي��ة 
)مثل اأملانيا وبريطانيا واأ�صبانيا وال�صويد واليونان 
وغريه��ا( ودرا�ص��ة العالقات االقت�صادي��ة الرو�صية 

مع الدول االأوروبية.
مرك��ز االأم��ن ال��دويل: يرك��ز ن��زع االأ�صلح��ة وح��ل 
ال�رصاع��ات وتق��دمي حتلي��الت ب�ص��اأن ع��دم انت�صار 
االأم��ن  وم�ص��اكل  الت�صل��ح  م��ن  واحل��د  االأ�صلح��ة 
املعلومات��ي. اإ�صاف��ة اإىل اإجراء اأبح��اث بخ�صو�ش 
العومل��ة  وعملي��ة  االقت�ص��ادي  واالأم��ن  الع�صك��ر 

الع�صكرية واالقت�صادية.
مرك��ز اأبحاث اأم��ريكا ال�صمالي��ة: يتن��اول ال�صيا�صة 
اخلارجي��ة  وال�ص��وؤون  اخلارجي��ة  االقت�صادي��ة 
ال�صيا�ص��ة  عل��ى  ويرك��ز  االأمريك��ي.  واالقت�ص��اد 
االأمريكي��ة  والعالق��ات  االأمريكي��ة  اخلارجي��ة 
الرو�صي��ة يف عامل متغري والنم��ط االأمريكي للتنمية 
االجتماعية- االقت�صادي��ة وعمليات العوملة ودور 

ومكانة اأمريكا.
مرك��ز االأبح��اث يف االقت�صاديات املتنقل��ة: ُيعترب 
اأداة ملراقبة وحتليل العملية امل�صتمرة خالل انتقال 
رو�صيا على امل�صت��وى امل�صاريع ال�صناعية الفردية. 
ويج��ري املرك��ز ن�صاط��ات للم�صاري��ع ال�صناعي��ة 
والزراعي��ة الرو�صية والبن��وك التجارية عرب طلبات 
�صهري��ة. واملرك��ز منخ��رط يف التحقي��ق بامل�صاكل 
الت��ي يعاين منها االقت�ص��اد الرو�صي. ويقوم املركز 
كل ع��ام باإج��راء 12 م�ص��ح �صناع��ي و12 م�ص��ح 

زراع��ي و6 تطال البن��وك. واملوا�صيع االأخرى التي 
يتط��رق اإليها املرك��ز: اإ�صالحات ال�ص��وق وتاأثريها 
عل��ى �صلوك عمالء االقت�صاد وال�صيا�صة االقت�صادية 
وامل�صاري��ع ال�صناعي��ة واملناف�ص��ة ب��ني امل�صاريع 
الرو�صي��ة واآلي��ات م�صارك��ة املجتم��ع التجاري يف 

ت�صكيل ال�صيا�صية االقت�صادية.
ق�صم ال�صيا�ص��ات الدولية: يتناول الربنامج امل�صاكل 
املوؤ�ص�صاتي��ة  الدولي��ة واملع�ص��الت  العالق��ات  يف 
ونظري��ة العالقات الدولي��ة وال�ص��الم وال�رصاعات. 
ويرك��ز يف اأبحاثه عل��ى عوملة ال�صيا�ص��ات الدولية 
واإع��ادة ت�صكي��ل النظ��ام العامل��ي واالأمم املتح��دة 

واملنظمات الدولية وال�رصاعات الدولية.
ي�ص��در معهد االقت�صاد العامل��ي والعالقات الدولية 
مروح��ة وا�صعة من املقاالت واالأبح��اث والن�رصات. 
لك��ن ن�رصته الرائ��دة هي جمل��ة "االقت�صاد العاملي 
امل�ص��اكل  تتن��اول  الت��ي  الدولي��ة"  والعالق��ات 
النظرية والعمالنية لل�صيا�ص��ات الدولية والعالقات 
االقت�صادية العاملية والتنمية يف البلدان واملناطق. 
وتغط��ي املجلة امل�ص��اكل االأمني��ة و�صيا�صة الدفاع 
والعومل��ة وانعكا�صاته��ا واالبت��كار والتقدم العلمي 
والتقن��ي وامل�ص��اكل االقت�صادي��ة وال�صيا�صي��ة يف 
بلدان ومناطق معينة واالإرهاب الدويل والتحديات 
يف  وال�صيا�صي��ة  االقت�صادي��ة  والتغ��ريات  البيئي��ة 

رو�صيا يف �صوء التجربة الدولية.

  

م�ؤ�س�سة فريدريت�س اإيربت
باحل��زب  مرتبط��ة  اأملاني��ة  �صيا�صي��ة  موؤ�ص�ص��ة 
الدميقراطي االجتماعي يف اأملانيا، لكن م�صتقلة عنه. 
تاأ�ص�ص��ت يف العام 1925 كاإرث �صيا�صي الأول رئ�ش 
ُينتخ��ب دميقراطي��ًا يف اأملاني��ا، فريدريت�ش اإيربت. 
يقع مقرها يف بون وبرل��ني ولها مكاتب وم�صاريع 
يف اأك��ر من 100 بلد. هي املنظمة االأملانية االأقدم 
الت��ي تعمل م��ن اأجل تعزي��ز الدميقراطي��ة والثقافة 
ال�صيا�صي��ة وت�صجع الط��الب على اكت�ص��اب القدرات 

الفكرية وال�صخ�صية.
ه��ي منظمة غري ربحي��ة ملتزمة بقي��م الدميقراطية 
االجتماعي��ة وته��دف اإىل امل�صاهم��ة يف التفاه��م 
والتع��اون الدوليني من اأجل تف��ادي اندالع حروب 
اأو �رصاع��ات جديدة وتعزي��ز الدميقراطية وتعددية 
الثقاف��ة ال�صيا�صي��ة ع��ن طري��ق التثقي��ف ال�صيا�صي 
جلمي��ع فئ��ات املجتم��ع وت�صهي��ل احل�ص��ول عل��ى 
التعلي��م الع��ايل والبح��وث لل�صب��اب املوهوبني من 

خالل توفري منح الدرا�صة.
م��ن خ��الل م�صاريعه��ا يف اأك��ر م��ن 100 دول��ة، 
تقوم املوؤ�ص�ص��ة بدعم بناء وتعزي��ز املجتمع املدين 

واملوؤ�ص�صات العامة. حيث اأن االأ�صا�ش يف عملها هو 
تعزيز العدال��ة االجتماعي��ة والدميقراطية والتنمية 
االقت�صادي��ة واالجتماعية ونقاب��ات العمال احلرة 
والقوية والدفاع عن حقوق االإن�صان وامل�صاواة بني 
اجلن�ص��ني. ويف ال�صن��وات االأخ��رية زادت املوؤ�ص�ص��ة 
الرتكيز عل��ى الق�صايا العاملي��ة واالإقليمية. واأولت 
اهتمام��ًا خا�صًا لعملية التكامل االأوروبي و�صيا�صة 
اجل��وار االأوروبي��ة وموا�صلة تطوي��ر العالقات بني 
�صفت��ي املحي��ط االأطل�ص��ي وتعزي��ز نظ��ام احلك��م 
العاملي. تدعم املوؤ�ص�صة اجلهود التعاونية االإقليمية 
ب�صاأن الق�صاي��ا االأمنية واال�صتدامة البيئية والتقدم 
االجتماعي يف جميع اأنحاء العامل من خالل �صبكتها 
العاملي��ة من املكاتب وال���رصكات. وتنظم املوؤ�ص�صة 
املناظ��رات واملناق�ص��ات حول امل�ص��اكل ال�صيا�صية 
واالجتماعي��ة والتحدي��ات الراهن��ة و�رصكاوؤها هم 
م��ن االأحزاب ال�صيا�صي��ة والنقابات واملنظمات غري 
احلكومي��ة وموؤ�ص�ص��ات الفك��ر وال��راأي واجلامع��ات 

واملوؤ�ص�صات احلكومية.
�صاركت موؤ�ص�صة فريدريت�ش اإيربت يف اأن�صطة وا�صعة 
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 النطاق يف جميع اأنحاء مناطق ال�رصق االأو�صط. ومت 
متثي��ل املوؤ�ص�صة من خ��الل ع�رص مكاتب يف املغرب 
واإ�رصائي��ل  وال�ص��ودان  وم���رص  وتون���ش  واجلزائ��ر 
واليم��ن. كم��ا تعم��ل  واالأردن  وفل�صط��ني ولبن��ان 
املوؤ�ص�ص��ة مع ���رصكات حمددين يف ليبي��ا و�صوريا 

والعراق واإيران. 
تق��دم املوؤ�ص�صة برام��ج متنوعة وا�صع��ة النطاق من 
بينه��ا برامج املنح من اأجل امل�ص��اواة يف احل�صول 
على فر�ش التعليم. ومنذ تاأ�صي�صها، قدمت املوؤ�ص�صة 
املن��ح الدرا�صي��ة الت��ي دعم��ت لغاية الي��وم 2700 
طال��ب �صواء من االأمل��ان اأو االأجانب. وبرامج املنح 
الذي��ن  املوهوب��ني  ال�صب��اب  ت�صته��دف  الدرا�صي��ة 
ي�صهمون يف تعاون املجتمع املدين من خالل اإر�صاء 
القي��م امل�صرتك��ة للدميقراطية االجتماعي��ة. ويويل 
هذا الربنام��ج اهتمامًا خا�صًا للط��الب املوهوبني 
والذين هم م��ن اأ�صول العائالت املهاجرة والطالب 

من االأ�رص ذات الدخل املنخف�ش.
االأر�صيف واملكتبة: اإن االأر�صفة املعنية بالدميقراطية 
الذاك��رة  عل��ى  ومكتبته��ا حتافظ��ان  االجتماعي��ة 
املطبوع��ة وغري املطبوعة للدميقراطية االجتماعية 
ونقاب��ات العم��ال ورموزها الكب��رية. وُتعد املكتبة 
واحدة م��ن اكرب املكتبات االأكادميي��ة املتخ�ص�صة 
يف الع��امل، م��ع جمموع��ة م��ن الوثائ��ق التاريخية 
واالجتماعي��ة  العمالي��ة  للح��ركات  واملعا���رصة 
االأملانية والعاملي��ة. وعديد من من�صورات املوؤ�ص�صة 

متاحة عرب املكتبة الرقمية. 
م��ن خالل حتلي��ل الق�صاي��ا والتحدي��ات الرئي�صية، 
�صاهم��ت املوؤ�ص�صة يف اإر�صاء اأ�ص�ش �صليمة للمناق�صة 
العام��ة يف اأملاني��ا وجمي��ع اأنحاء الع��امل. ووفرت 
املوؤ�ص�ص��ة امل�صورة يف املجال ال�صيا�صي لل�صيا�صيني 
ونقاب��ات العم��ال اأثن��اء عمله��م على اإيج��اد حلول 
وجتم��ع  ال�صيا�صي��ة.  احلي��اة  يف  للتطبي��ق  قابل��ة 
املوؤ�ص�ص��ة �صخ�صي��ات ب��ارزة يف احلي��اة ال�صيا�صية 
والنقابات العمالية واالأو�صاط االأكادميية واالأعمال 
التجاري��ة واملجتمع املدين من اأج��ل تعزيز النقا�ش 
العمي��ق اليومي يف الق�صاي��ا ال�صيا�صية. ومن خالل 
املناق�ص��ات مع اخل��رباء وور�ش العم��ل واملوؤمترات 
على امل�صتوى االإقليمي والوطني والقاري والعاملي، 
متكن النا�صطني ال�صيا�صيني من اتخاذ قرارات بليغة 

ومتخ�ص�ص��ة. اإ�صاف��ة اإىل ن�رص ه��ذه التحليالت يف 
ع��دد من املن�ص��ورات التي ت�صكل ج��زءاً من االأن�صطة 
التي تع��زز فهم ج��دول اأعمال ال�صيا�ص��ات العاملية 
ودعم النقا�ش العام حول توجهات ال�صيا�صة العامة 

يف امل�صتقبل. 
الن�صاط��ات يف عم��ان والع��راق: تتع��اون موؤ�ص�ص��ة 
فريدريت���ش اإيربت يف عمان ومنظمة متوز منذ عدة 
�صن��وات يف خمتل��ف املجاالت، مب��ا يف ذلك تدريب 
مراقب��ي االنتخابات، وتعزيز امل�صارك��ة ال�صيا�صية، 
العملي��ة  يف  وال�صب��اب  الط��الب  اإ���رصاك  وتعزي��ز 
ال�صيا�صي��ة والنا�صط��ني يف جم��ال حق��وق االإن�صان. 
باالإ�صاف��ة اإىل ذل��ك، تعم��ل املوؤ�ص�صت��ان جنب��ًا اإىل 
جن��ب مع الربملان العراقي على ع��دد من القوانني، 
عل��ى �صبي��ل املث��ال القوان��ني املتعلق��ة باالأحزاب 
ال�صيا�صية والنظام االنتخابي وعالقات العمل. ومن 
ن�صاطاته��ا يف العراق اأي�صًا مت ن���رص عدد من اأوراق 
ال�صيا�ص��ات والدرا�ص��ات للت�ص��دي للتحدي��ات التي 
يواجهها العراق حاليًا، وذلك لتوحيد جهود التحول 
اإىل ذل��ك، قام��ت املوؤ�ص�ص��ة  اإ�صاف��ة  الدميقراط��ي. 
واملرك��ز بعم��ل رائد يف الع��راق باإج��راء م�صوحات 
امل�صارك��ة  ح��ول  العراق��ي  الع��ام  لل��راأي  درا�ص��ة 

ال�صيا�صية واالنتخابات وغريها من املوا�صيع.
ومتل��ك املوؤ�ص�ص��ة خ��ربة وا�صع��ة يف تنظي��م مراقبة 
االنتخابات يف العراق وكان��ت املوؤ�ص�صة االأوروبية 
االأوىل لتدري��ب مراقب��ي االنتخاب��ات العراقية عام 
نظم��ت  املتح��دة،  االأمم  م��ع  �رصاك��ة  ويف   .2004
موؤ�ص�ص��ة فريدريت�ش اإيربت ال��دورات التدريبية التي 
مكن��ت 4500 مراق��ب عراق��ي م�صتق��ل م��ن مراقبة 
االنتخاب��ات االأوىل والثاني��ة يف العراق بعد �صقوط 
نظ��ام �ص��دام ح�ص��ني.  ويف وق��ت الح��ق، اأن�ص��اأت 
املوؤ�ص�ص��ة �رصاكة م��ع �صبكة امل�صتقب��ل الدميقراطية 
التدري��ب  توف��ري  يف  اجله��ود  وترك��زت  العراقي��ة 
الالزم الأك��ر من عدة اآالف من مراقبي االنتخابات 
لع��ام  الربملاني��ة  االنتخاب��ات  يف  واالإعالمي��ني. 
2010، قام��ت املوؤ�ص�ص��ة ومنظم��ة مت��وز بتدري��ب 
14600 مراق��ب لي�ش فقط لتغطية يوم االنتخابات 
ولك��ن ملراقبة عملي��ة الت�صجيل. وع��الوة على ذلك، 
ر�ص��دت املوؤ�ص�صت��ان اأداء و�صائ��ل االإع��الم بتغطية 

االنتخابات.
  

معهد كايل لالقت�ساد العاملي
ال�ص��وؤون  يف  متخ�ص���ش  اأمل��اين  اأبح��اث  مرك��ز 
االقت�صادي��ة تاأ�ص���ش يف الع��ام 1914. وه��و اأح��د 
املراك��ز االأ�صا�صي��ة التي ُتعنى باإج��راء االأبحاث يف 
ال�صيا�ص��ة  ال�ص��وؤون االقت�صادي��ة العاملي��ة وتق��دم 
االقت�صادية والتعليم االقت�صادي. يف العام 2013، 

ن��ف كواحد م��ن اأوىل مراكز االأبح��اث يف العامل  �صُ
التي تهتم بالتج��ارة الدولية واأحد اأوىل اأربع مراكز 
يف العامل تبح��ث يف ال�صيا�صة االقت�صادية. ومع ما 
يزي��د ع��ن اأربع��ة ماليني ن���رصة مطبوع��ة اأو ن�صخة 
الكرتوني��ة وا�ص��رتاكات يف 31970 دورية وجملة، 
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يتمتع املعهد باأ�صخ��م مكتبة يف العامل متخ�ص�صة 
بال�ص��وؤون االقت�صادي��ة. وهو فرع م��ن جامعة كيل 
حي��ث يتع��اون على نح��و وثيق م��ع ق�ص��م التجارة 

واالقت�صاد والعلوم االجتماعية. 
يعت��رب املعه��د اأن مهمت��ه االأ�صا�صي��ة ه��ي البح��ث 
ع��ن حل��ول خالق��ة للم�ص��اكل امللح��ة الت��ي يعاين 
العم��ل  اأ�صا���ش  العامل��ي. وعل��ى  منه��ا االقت�ص��اد 
البحث��ي ذاك، يق��دم امل�ص��ورة اإىل �صن��اع القرار يف 
ال�صيا�ص��ة واالقت�صاد واملجتم��ع ويبقي الراأي العام 
املهت��م مطلعًا عل��ى امل�صائ��ل الهام��ة يف ال�صيا�صة 

االقت�صادية. 
وكبواب��ة للبحث االقت�صادي العامل��ي، يدير املعهد 
�صبك��ة وا�صعة من اخلرباء الوطنيني والدوليني حيث 
تتدفق اأعمالهم البحثية ب�صكل مبا�رص اأو غري مبا�رص 

اإىل ن�صاطات معهد كايل البحثية واال�صت�صارية. 

املن�سورات
مراجع��ة االقت�صادي��ات العاملي��ة: جمل��ة رباعي��ة 
تاأ�ص�صت يف العام 1913 كاأول جملة يف العامل تركز 
على االقت�صاديات الدولي��ة. وميزتها اخلا�صة اأنها 
تن���رص اأبحاثًا جتريبي��ة يف االقت�صادي��ات الدولية. 
وتت�صم��ن موا�صيع االهتمام: التج��ارة وال�صيا�صات 
التجارية؛ التجارة الدولي��ة؛ التمويل الدويل؛ اأنظمة 
العملية ون�صب التبادل؛ ال�صيا�صات النقدية واملالية 
يف االقت�صادي��ات املفتوحة؛ التنمي��ة االقت�صادية؛ 
والتغ��ري والنم��و التكنولوج��ي. واجلدي��ر ذك��ره اأن 
باحثني م�صهورين من كافة اأ�صقاع العامل ي�صهمون 

يف املجلة يف االأعوام االأخرية.
جمل��ة االقت�صاديات االلكرتونية: جمل��ة الكرتونية 
حتتوي على كثري من املقاالت التي ُتعنى بال�صوؤون 

االقت�صادي��ة وتبح��ث يف موا�صي��ع معين��ة. قائمة 
املوا�صي��ع ُتع��دل عل��ى ال��دوام وُي�ص��اف موا�صيع 
جدي��دة بعد عدد م��ن امل�صاهمات الت��ي ُتن�رص. ومن 
املوا�صي��ع التي تغطيها: التغ��ري املناخي؛ االبتكار 
العاملي��ة؛  االقت�صادي��ات  اأزم��ة  والتكنولوجي��ا؛ 
والوظيف��ة؛  الروات��ب  الدولي��ة؛  التج��ارة  التموي��ل؛ 
التبادل االأجنبي واأنظمة ن�صبة التبادل؛ بنى ال�صوق 

وعدم الثقة؛ وغريها من املوا�صيع الكثرية.
الربامج

ب�ص��اأن  منتظم��ة  توقع��ات  ي�ص��در  التوق��ع:  مرك��ز 
االقت�ص��اد العاملي ب�صكل ع��ام واالقت�صاد االأملاين 
ب�ص��كل خا�ش. ويتع��اون املركز مع مراك��ز اأبحاث 
اقت�صادي��ة اأخ��رى يف اأملاني��ا واأوروب��ا. واحل��دث 
االأ�صا�ص��ي الذي ينظم��ه املركز هو موؤمت��ر "كايلر". 
تتعل��ق  ق�صاي��ا  دولي��ون  خ��رباء  يناق���ش  وفي��ه 
املتعلق��ة  االآني��ة  وال�ص��وؤون  العامل��ي  باالقت�ص��اد 
بال�صيا�صة االقت�صادية. وامل�صاريع االأخرى تت�صمن 
اإ�ص��دار تقرير منتظم ب�ص��اأن االإعانات احلكومية يف 
اأملاني��ا. اأم��ا املهم��ة االأ�صا�صية للمرك��ز فهي تقييم 
ال�صيا�صات االقت�صادي��ة خ�صو�صًا ال�صيا�صة النقدية 
واملالية وتقدمي امل�صورة اإىل �صناع القرار على بناًء 

على حتليل التطورات االقت�صادية الكبرية.
مركز ال�صيا�ص��ة االقت�صادية: يهدف اإىل تعزيز روؤية 
معه��د كايل ل��دى ال��راأي الع��ام وحم��اكاة النقا�ش 
ال�صيا�ص��ي �صم��ن املعه��د. ور���ش العم��ل ال�صيا�ص��ي 
ه��ي يف العم��وم اأح��داث يومية يت��م خاللها حتليل 
املوا�صي��ع ال�صيا�صي��ة ومناق�صتها م��ن قبل باحثي 
املعه��د وخ��رباء اأجان��ب وجمه��ور خمت��ار. ي�ص��در 

املركز جمالت ون�رصات علمية اأخرى.

  

مركز مركات��س
يف  تاأ�ص���ش  ربح��ي  غ��ري  اأمريك��ي  اأبح��اث  مرك��ز 
الع��ام 1980 به��دف تقلي���ش الفجوة ب��ني االأفكار 
االأكادميي��ة وامل�ص��اكل العاملية احلقيقي��ة. تنطوي 
مهم��ة املركز على ن�رص املعرف��ة واإدراك املوؤ�ص�صات 
التي توؤث��ر على حرية االإزدهار االقت�صادي واإيجاد 
حل��ول م�صتدامة من اأج��ل التغلب على احلواجز التي 
متن��ع االأفراد م��ن العي���ش بحري��ة والتمت��ع بحياة 

مزدهرة و�صلمية.
يق��وم الباحثون يف املركز باإجراء االأبحاث والعمل 
مع الطالب املتخرجون من اأجل تطبيق االأفكار على 
امل�ص��اكل يف العامل وت�صب��ح اال�صتنتاجات البحثية 
متوف��رة لدى االإع��الم و�صناع الق��رار ال�صيا�صي من 
اأج��ل ربط التعل��م االأكادمي��ي باملمار�ص��ة العاملية 
الواقعي��ة. وم��ن خالل برامج البح��ث واملحا�رصات 

االأكادميي��ة وور���ش العم��ل وامل�صارك��ة يف لقاءات 
اجلمعي��ات االأكادميية املهني��ة، ي�صجع املركز على 

امل�صاركة احلية ومتعددة اجلوانب يف اأبحاثه. 
م��ن  االقت�صادي��ة  ا�صتفادت��ه  املرك��ز  وي�صتخل���ش 
م�صارك��ة احلائزي��ن على جوائ��ز نوب��ل يف ال�صوؤون 
االقت�صادية اأمثال فريدريك حايك واإلينور اأو�صرتوم 
وفيم��ون  بوت�صان��ان  ن��ورث جامي���ش  ودوغال���ش 
�صمي��ث. وموا�صيع��ه البحثي��ة ترتاوح ب��ني التنمية 
االقت�صادية يف اأفريقيا واإعادة االإعمار بعد اإع�صار 
كاترين��ا واالأزمة املالية يف العام 2008 والدرو�ش 
امل�صتق��اة من جت��ارة اخلمر واقت�صادي��ات االنفاق 

احلكومي وغريها من املوا�صيع الكثرية.
املراكز البحثية

�صيا�ص��ة التكنولوجي��ا: برنام��ج يرك��ز عل��ى االأم��ن 
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 ال�صايربي واخل�صو�صية وجمع البيانات واالإ�صالح 
اخلي��ايل والتنظيم وا�ص��ع النطاق واإ�ص��الح اخلدمة 

اجلامعية.
التاري��خ  عل��ى  يرك��ز  برنام��ج  االقت�صادي��ات: 
والتحلي��ل  التجاري��ة  واالأعم��ال  االقت�ص��ادي 
املوؤ�ص�صات��ي والقان��ون واالختي��ار الع��ام والتغ��ري 

االجتماعي.
االأ�ص��واق املالي��ة: برنام��ج يرك��ز عل��ى االإفال���ش 
وحماي��ة امل�صتهلك واالأزمة املالية والتنظيم املايل 

واالإ�صكان والعقارات وال�صيا�صة النقدية.
التنمي��ة  العومل��ة والتنمي��ة: برنام��ج يرك��ز عل��ى 
التنموي��ة  وال�صيا�ص��ة  والتخطي��ط  وامل�صاري��ع 
والدميقراطي��ات ال�صاعدة واإدارة امل��وارد الطبيعية 
واإع��ادة االإعم��ار بعد احل��روب والك��وارث الطبيعية 

وحقوق امللكية والتجارة.
االإنف��اق واملوازن��ة: برنام��ج يرك��ز عل��ى اإ�ص��الح 
املوازن��ة والدين والعج��ز والرعاية ال�صحية واالأمن 
االجتماع��ي وامل�صاع��دة الطبي��ة للفق��راء والرواتب 

التقاعدية وال�صيا�صة ال�رصيبية.
التمويل

نظراً لكونه منظمة غري ربحية فاإن املركز مُيول من 
قب��ل املوؤ�ص�صات )58%( واالأف��راد )40%( واالأعمال 
التجاري��ة )2%( من كافة اأنح��اء البالد. وال يحظى 
املرك��ز بتموي��ل احلكوم��ة الفدرالي��ة اأو الر�صمية اأو 
املحلية. وم��ن املوؤ�ص�صات الت��ي �صاهمت يف متويل 
املرك��ز موؤ�ص�ص��ة كوت���ش واإيك�صومنوباي��ل. وتبل��غ 
عائدات املركز ح��واىل 14 مليون دوالر اأما نفقاته 

فتقدر ب�11 مليون دوالر.
  

مركز الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية والدولية
ه��و مرك��ز بحث��ي علم��ي م�صتق��ل يعم��ل يف اإط��ار 
موؤ�ص�صة االأهرام. بداأ املركز ن�صاطه يف العام 1968، 
ال�صيا�صي��ة  املو�صوع��ات  درا�ص��ة  يف  ويتخ�ص���ش 

واال�صرتاتيجية االقليمية والدولية.
اأن�ص��ئ مرك��ز الدرا�ص��ات ال�صيا�صي��ة واالإ�صرتاتيجية 
كمرك��ز علمي م�صتقل وقد تط��ور املركز عرب الزمن، 
وخا�ص��ة يف الع��ام 1972، حي��ث مل يع��د يقت���رص 
واملجتم��ع  ال�صهيوني��ة  درا�ص��ة  عل��ى  اأعمال��ه  يف 
االإ�رصائيلي والق�صية الفل�صطينية فقط، واإمنا اأ�صبح 
جمال��ه ميت��د اإىل درا�ص��ة املو�صوع��ات ال�صيا�صي��ة 
واالإ�صرتاتيجي��ة ب�صورة متكاملة، م��ع الرتكيز على 
ق�صاي��ا التطور يف النظام ال��دويل، واأمناط التفاعل 
بني الدول العربية وبني النظام العاملي الذي تعي�ش 
يف ظله، اأو بينها وبني االإطار االإقليمي املحيط بها، 

اأو بني بع�صها البع�ش.
ويخ�ص���ش املرك��ز حي��زاً كب��رياً من ن�ص��اط العلمي 
لدرا�ص��ة املجتم��ع امل���رصي م��ن خمتل��ف اجلوانب 

ال�صيا�صية واالإقت�صادية والع�صكرية واالإجتماعية.
ويتمتع املركز با�صتقاللي��ة كاملة يف اإدارة ن�صاطه 
العلمي، ويحر�ش يف بحوثه على تبني منهج نقدي، 
ال يقن��ع ب���رصد املعلوم��ات وحتليله��ا، واإمن��ا يهتم 
اأي�ص��ًا باأن يط��رح روؤية فكري��ة حتقيقية للم�صكالت 
املطروح��ة، ويتي��ح لباحثيه وخربائ��ه حرية كبرية 
يف التعب��ري ع��ن اآرائه��م واجتهاداته��م يف ح��دود 
قواع��د املو�صوعية وتقاليد البح��ث العلمي. ويعترب 
الربنام��ج العلم��ي للمركز حم�صلة جه��ود جماعية 
متنا�صق��ة وفق من��وذج متكام��ل للتخطي��ط العلمي 
الدرا�ص��ات  مرك��ز  ي�صع��ى  االأه���داف  الدميقراط��ي. 
ال�صيا�صي��ة واالإ�صرتاتيجية من خالل ن�صاطه العلمي 
اإىل ن���رص الوع��ي العلمي لدى ال��راأي العام امل�رصي 

والعرب��ي بالق�صايا االإ�صرتاتيجي��ة يف العامل بوجه 
 ، ع��ام، ويف الع��امل العرب��ي وم���رص بوج��ه خا���شً
به��دف تنوي��ر الراأي الع��ام بتلك الق�صاي��ا، وتر�صيد 
عملي��ة �صن��ع الق��رار يف م���رص. ويف ه��ذا االإط��ار، 
يهت��م املركز مبخاطبة الق��ادة ال�صيا�صيني، �صانعي 
الق��رار، الهيئات الت�رصيعية، التنظيم��ات ال�صيا�صية، 
الدوائ��ر  احلكوم��ي،  اجله��از  ال�صيا�صي��ة،  االأح��زاب 
العلمي��ة وال�صيا�صي��ة الدولية، الباحث��ني واملحللني 
ال�صيا�صي��ني، ال�صحاف��ة وو�صائل االإع��الم، اجلمهور 

العام.
يتمت��ع املرك��ز با�صتقاللية كامل��ة يف ادارة ن�صاطه 
ال�صيا�صي��ة  الدرا�ص��ات  مرك��ز  ويتبن��ى  العلم��ي 
واالإ�صرتاتيجي��ة مفهوم��ًا لالإ�صرتاتيجي��ة يقوم على 
اعتباره��ا ا�صتخ��دام جممل ق��وة الدول��ة اأو جمموع 
اأهدافه��ا  جمم��ل  لتحقي��ق  وقدراته��ا  اإمكانياته��ا 
القومي��ة، م��ع ع��دم االإقت�صار على درا�ص��ة اجلوانب 
الع�صكرية لقوة الدولة، واإمنا االإهتمام اأي�صًا بدرا�صة 
اجلوانب االقت�صادية واالإجتماعية والثقافية، جنبًا 
اإىل جن��ب مع الرتكيز على عن���رص الوعي التاريخي 
املتعلق بالرتاث الن�صايل للدولة يف الع�رص احلديث 
ويف هذا االإطار، يهتم الن�صاط العلمي للمركز بدرا�صة 
ق�صايا العالقات الدولية، وانعكا�صاتها على ال�رصق 
االأو�ص��ط ب�صفة عامة، وعلى دائ��رة ال�رصاع العربي 
- االإ�رصائيل��ي ب�صف��ة خا�ص��ة، ودرا�ص��ة اجلوان��ب 
العربي��ة  للمجتمع��ات  واالإقت�صادي��ة  ال�صيا�صي��ة 

عمومًا، واملجتمع امل�رصي ب�صكل خا�ش.
يت�صمن التنظيم الداخلي للمركز االأق�صام التالية:

وح��دة الدرا�صات العربي��ة ووحدة النظ��م ال�صيا�صية 
الدرا�ص��ات  ووح��دة  الدولي��ة  العالق��ات  ووح��دة 
االقت�صادية ووحدة الدرا�ص��ات االجتماعية ووحدة 
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الدرا�ص��ات االإعالمية ووحدة الدرا�ص��ات التاريخية 
ووحدة الدرا�صات الع�صكرية ووحدة درا�صات الثورة 
امل�رصي��ة وبرنامج الدرا�صات االإ�رصائيلية وبرنامج 

الدرا�صات اخلليجية  ووحدة درا�صة االإنرتنت.
يغطي الن�صاط العلمي للمركز ثالث دوائر متكاملة:

االإط��ار  باعتباره��ا  الدولي��ة:  الدائ��رة    -
االأو�ص��ع الذي تعي�ش ال��دول العربية داخل��ه، ويهتم 
املركز يف ه��ذه الدائرة بدرا�صة التغ��ريات الرئي�صية 
الت��ي مير بها النظ��ام الدويل، واملنازع��ات الدولية 
وط��رق ت�صويته��ا، واملنظم��ات الدولي��ة والتكتالت 

والتحالفات ال�صيا�صية واالإقت�صادية والع�صكرية.
الدائ��رة العربية: حيث يهت��م املركز ببحث   -
التفاع��الت الداخلية واخلارجي��ة للمنطقة العربية، 
مب��ا ينطوي عليه ذلك من درا�صة التغريات املختلفة 
يف ال��دول العربي��ة، واأمن��اط التفاعل ب��ني بع�صها 

البع�ش، وبينها وبني الدائرة الدولية االأو�صع.
الدائ��رة امل�رصي��ة: حي��ث يرك��ز املرك��ز    -
عل��ى تناول خمتل��ف التط��ورات الهام��ة يف م�رص، 
�صيا�صيًا واقت�صاديًا واجتماعي��ًا وع�صكريًا وثقافيًا 
وتاريخي��ًا، وال يعت��رب الرتكيز على م�رص يف اأن�صطة 

املرك��ز اختياراً قطريًا حم�ص��ًا، بقدر ما هو جتاوب 
مل���رص  االإقليم��ي  لل��دور  املركزي��ة  االأهمي��ة  م��ع 
كم��ا تدلل عليه��ا حقائ��ق التاريخ القري��ب والبعيد 
للمنطق��ة، ع��الوة عل��ى كون��ه جتاوب��ًا م��ع التاأثري 
الوا�ص��ع للتط��ورات الداخلية يف م�رص عل��ى الدائرة 

االإقليمية الوا�صعة.
املن�سورات

اأ�ص��در املرك��ز من��ذ ن�صاأته نح��و 148 كتاب��ًا، كما 
ي�صدر املركز الدوريات التالية:

التقدير االإ�صرتاتيجي العربي، �صنوي.  -
تقرير االجتاهات االقت�صادية، �صنوي.  -

دليل احلركات االإ�صالمية، �صنوي.  -
جملة "اأحوال م�رصية"، ف�صلية.  -

اإ�صرتاتيجي��ة، ت�ص��در باللغت��ني  كرا�ص��ات   -
العربية واالإنكليزية وهي �صهرية.

ملف االأهرام االإ�صرتاتيجي، �صهري.  -
خمتارات اإ�رصائيلية، �صهرية.  -

خمتارات اإيرانية، �صهرية.  -
قراءات اإ�صرتاتيجية، �صهرية.  -

  

مركز بروكينغز الدوحة
مرك��ز بروكنج��ز الدوح��ة التاب��ع ملعه��د بروكنجز 
يف وا�صنط��ن وال��ذي يق��ع يف العا�صم��ة القطري��ة 
الدوح��ة. يق��دم مرك��ز بروكنج��ز الدوح��ة اأبح��اث 
ودرا�ص��ات �صيا�صي��ة عالية اجل��ودة وذات تاأثري يف 
منطق��ة ال�رصق االأو�صط. يحاف��ظ املركز على �صمعته 
املتط��ورة يف التاأث��ري عل��ى ال�صيا�ص��ات والبح��وث 
امليدانية املتطورة، والدرا�ص��ات املتعلقة بال�صوؤون 
الت��ي  االإجتماعي��ة واالإقت�صادي��ة واجليو�صيا�صي��ة 
تواج��ه منطقة ال���رصق االأو�صط الكب��ري، مبا يف ذلك 

العالقات مع الواليات املتحدة.
افُتتح مركز بروكنجز الدوحة ر�صميًا من قبل ال�صيخ 
حم��د ب��ن جا�ص��م بن ج��رب اآل ث��اين، رئي���ش جمل�ش 
ال��وزراء ووزي��ر اخلارجي��ة ال�صاب��ق يف دول��ة قطر 
يف 17 �صب��اط 2008 . ولتحقي��ق ر�صالت��ه، يق��وم 
املرك��ز باالأبح��اث والربام��ج التي ت�صم��ل م�صاركة 
�صخ�صي��ات بارزة من احلكوم��ات واملجتمع املدين 
وعامل االأعمال وو�صائ��ل االإعامل واالأكادمييني على 
ح��د �ص��واء يف ق�صايا ال�صيا�ص��ات الهام��ة املتعلقة 

باملجاالت االأربعة التالية:
يف  ال�صيا�صي��ة  والتحوال��ت  الدميقراطي��ة    -

ال�رصق االأو�صط.
-  العالق��ات ب��ني منطق��ة ال���رصق االأو�ص��ط 
وال��دول االآ�صيوي��ة النا�صئ��ة، مب��ا يف ذل��ك ال�صوؤون 

اجليو�صيا�صية واالإقت�صادية املتعلقة بالطاقة.

-  حل النزاعات وبن��اء ال�صامل يف مرحلة ما 
بعد ال�رصاع.

-  االإ�ص��الح التعليمي واملوؤ�ص�صي وال�صيا�صي 
يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي. 

يوف��ر مرك��ز بروكنج��ز الدوح��ة مكان��ًا ممي��زاً يف 
املنطق��ة للفعالي��ات العام��ة ذات امل�صت��وى العايل 
واأي�صًا املنتديات وور�ش العمل واحلوارات اخلا�صة. 
موائ��د م�صتدي��رة وور���ش عم��ل متخ�ص�ص��ة: تنت��ج 
برام��ج بحثية وتكون مبثابة حا�صنة الألفكار. ومبا 
اأن املرك��ز يعترب من املراك��ز الرائدة يف تنظيم هذه 
الفعالي��ات، ف��اإن املرك��ز يجمع �صن��اع ال�صيا�صات 
واملمار�ص��ني للمناق�ص��ة يف مو�ص��وع حم��دد. ت�صم 
اآخ��ر الفعالي��ات الت��ي نظمه��ا املركز ور���ش العمل 
اخلا�ص��ة باملعار�صة ال�صورية واملوائ��د امل�صتديرة 

حول العالقات االأوروبية – اخلليجية. 
بروكنج��ز  املتمي��زة ملرك��ز  �صل�صل��ة املحا���رصات 
الدوح��ة: ت�صت�صي��ف �صخ�صي��ات مرموق��ة ورفيع��ة 
امل�صت��وى اإىل ن��دوات املركز املتعلق��ة بال�صيا�صات. 
وم��ن اأب��رز املحا�رصين الذي��ن مت��ت ا�صت�صافتهم: 
حنا رباين كهر وزيرة اخلارجية الباك�صتانية، اأكمل 
الدي��ن اإح�صان اأوغلو االأمني الع��ام ملنظمة التعاون 
االإ�صاملي، علي �صدر الدين البيانوين املراقب العام 

ال�صابق لالإخوان امل�صلمني يف �صوريا
 الفعالي��ات العام��ة: ت�صاه��م يف تعزي��ز دور املركز 
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 بالتفاع��ل م��ع املجتم��ع القط��ري، وتعن��ى بزيادة 
الوعي مبا يجري وتاأثريه على مناق�صات ال�صيا�صات 
يف املنطقة. وت�صمل هذه الفعاليات جمموعة وا�صعة 
من املوا�صيع ووجهات النظر، والتي تقام بانتظام.

املبادرات
تعم��ل مب��ادرات مرك��ز بروكنج��ز الدوح��ة ح��ول 
ال�صيا�ص��ات على اإث��راء احلوارات من خ��الل التفكري 
االإ�صرتاتيج��ي عل��ى التحدي��ات املهمة الت��ي تواجه 

املنطقة.
 من�ص��ة اأبح��اث مرك��ز بروكنج��ز الدوح��ة للطاقة: 
�رصاك��ة ب��ني مرك��ز بروكنج��ز الدوح��ة ومب��ادرة 
بروكنجز الأمن الطاقة. ُيعترب منتدى مركز بروكنجز 
الدوح��ة للطاقة، اأبرز فعاليات ه��ذه املن�صة، حدثًا 
ممي��زاً عل��ى امل�صتوى ال��دويل لدرا�ص��ة العالقة بني 
ال���رصق االأو�ص��ط والق��وى النا�صئ��ة يف م��ا يتعل��ق 

ب�صوؤون الطاقة.
مبادرة احل��وار ال�صوري )امل�صار الثاين(: حوار ُيركز 
عل��ى املجتمع ال�صوري وي�صتهدف جمموعة اأ�صا�صية 
م��ن ال�صوري��ني ذوي النف��وذ. يوف��ر احل��وار من�ص��ة 
تق��دم لل�صوريني من خمتلف االأطي��اف فر�صة لبناء 
العالق��ات والتن�صي��ق يف الق�صاي��ا ذات االهتم��ام 

امل�صرتك. 
ح��وار التح��والت: برنام��ج ُيرك��ز عل��ى العملي��ات 
االنتقالي��ة يف م���رص وتنو���ش وليبي��ا. وه��ي اأول 
وال�صلفي��ني  االإ�صالمي��ني  جتم��ع  ح��وار  مب��ادرة 
م��ع  جن��ب  اإىل  جنب��ًا  والي�صاري��ني  والليربالي��ني 
امل�صوؤولني االأمريكيني واالأوروبيني لتبادل االأفكار، 
واإيج��اد تواف��ق يف االآراء و�صياغ��ة مفاهيم جديدة 

يف بيئة �صيا�صية �رصيعة التغري.
 م�رصوع مركز بروكنجز الدوحة وجامعة �صتانفورد 
للتحوالت العربي��ة: "م�رصوع التحوالت العربية" هو 
مبادرة م�صرتكة بني مركز بروكنجز الدوحة ومركز 
التنمي��ة والدميقراطية و�صي��ادة القانون يف جامعة 

�صتانف��ورد. ي�صع��ى هذا امل���رصوع اإىل عم��ل اأبحاث 
حتليلي��ة �صامل��ة للظ��روف الت��ي توؤثر عل��ى عملية 
الدميقراطي��ة واحلكم الر�صيد خالل الفرتة االإنتقالية 

احلالية يف العامل العربي.
املن�سورات

ت�ص��در من�صورات مركز بروكنج��ز الدوحة باللغتني 
العربي��ة واالإنكليزي��ة، وذل��ك لتعزيز جه��ود املركز 
باأن يكون مركز اأبحاث ودرا�صات باللغتني العربية 

واالإنكليزية. واملن�صورات هي:
درا�صة حتليلية: توف��ر بحثًا عميقًا مل�صكلة   -
�صيا�صي��ة �صائك��ة وجاري��ة، وتق��دم بحث��ًا ميداني��ًا 

اأ�صليًا مت اإجراءه يف املنطقة.
-  موج��ز ال�صيا�ص��ات: ميك��ن روؤي��ة موج��ز 
ال�صيا�ص��ات كن�صخ��ة مكمل��ة ملقاالت ال��راأي، والتي 
توفر ح��وارات ملوا�صيع قائمة وح�صا�صة باالإ�صافة 

اإىل تقدميها تو�صيات �صيا�صية.
-  اأوراق مرك��ز بروكنج��ز الدوح��ة وم�رصوع 
جامع��ة �صتانفورد "للتحوال��ت العربية": تهدف اإىل 
اإلقاء ال�صوء على طبيعة التحوالت العربية والرتكيز 
عل��ى �ص��كل النظ��م االإنتخابي��ة و�صياغ��ة القان��ون 
ال�صيا�صي��ة لالأح��زاب وعملي��ات احل��وار  والتنمي��ة 

الوطني من خالل حتليل منهجي.
اأوراق ور�ص��ات العم��ل اخلا�ص��ة  -  �صل�صل��ة 
بال�ص��اأن ال�صوري: تعك�ش اأب��رز النتائج والتو�صيات 

من مبادرة احلوار ال�صوري (امل�صار الثاين( .
احلل��ول  تق��دم  التحوال��ت:  ح��وار  اأوراق    -
والتحليالت املقدمة م��ن مبادرة "حوار التحوالت" 

التابع للمركز. 
فعالي��ات ووقائ��ع املوؤمت��رات: موا�صي��ع   -
حالي��ة، نقاط توافق، وتو�صي��ات �صيا�صية ت�صت�صقى 
م��ن خ��الل الفعالي��ات واملوؤمت��رات ليت��م ن�رصه��ا 

للجمهور.

  

مركز الإمارات للدرا�سات والبح�ث الإ�سرتاتيجية
والبح��وث  للدرا�ص��ات  االإم��ارات  مرك��ز  احت��ل 
االإ�صرتاتيجي��ة مكان��ة متميزة يف جم��ال الِدّرا�صات 
االإ�صرتاتيجي��ة وال�صيا�صي��ة واالقت�صادي��ة؛ نظًرا ملا 
يتمت��ع به م��ن ا�صتقاللية، وما يَحظى ب��ه من دعم؛ 
اإ�صافًة اإىل اعتماده منظوًرا اإ�صرتاتيجًيّا يف معاجلة 
الق�صايا التي يهتم بها، وا�صتقطابه الكوادر البحثية 

من �صتى اأنحاء العامل.
والبح��وث  للدرا�ص��ات  االإم��ارات  مرك��ز  اأُ�ص���ش 
مبوج��ب   1994 ع��ام  اآذار   14 يف  االإ�صرتاتيجي��ة 
ق��رار ال�صي��خ خليف��ة ب��ن زاي��د اآل نهي��ان رئي���ش 
الدولة. واأ�صبح املرك��ز موؤ�ص�صة م�صتقلة متخ�ص�صة 

االجتماعي��ة  والدرا�ص��ات  العلمي��ة  البح��وث  يف 
واالقت�صادي��ة وال�صيا�صي��ة ذات االأهمي��ة بالن�صب��ة 
لدول��ة االإمارات العربي��ة املتح��دة ومنطقة اخلليج 

والعامل العربي باأ�رصه.
ويف حزيران 2005، انتقل املركز اإىل مقره اجلديد، 
ال��ذي روعي يف ت�صميمه تلبي��ة احتياجات املركز، 
االأكادميي��ة  املج��االت  يف  الرائ��د  دوره  وتعزي��ز 
والبح��وث. وقد اجتذب املركز من��ذ تاأ�صي�صه اهتمام 
املعنيني كونه موؤ�ص�صة اأكادميية ملتزمة ذات توجه 
تنم��وي، ف��كان لهذه املكان��ة املعرفي��ة دورها يف 
ا�صت�صافته اأع��داد غفرية من كبار ال�صخ�صيات التي 
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ت��زور الدولة، من بينهم زعماء �صيا�صيون ومفكرون 
وم�صوؤولون رفيعو امل�صتوى وعلماء وباحثون.

تتلخ�ش اأهداف املركز بالنقاط التالية:
ح��ول  والبح��وث  الدرا�ص��ات  اإج��راء   -
املو�صوع��ات املتعلق��ة باالأم��ن القوم��ي والرفاهة 
االجتماعي��ة واالقت�صادية لدول��ة االإمارات العربية 
خ�صو�ص��ًا،  الفار�ص��ي  اخللي��ج  ومنطق��ة  املتح��دة 
والق�صاي��ا احليوي��ة الراهن��ة على ال�صاح��ة الدولية 

عمومًا.
تق��دمي برام��ج خا�ص��ة خلدم��ة املجتم��ع،   -
م��ن خ��الل تنظي��م ع��دد م��ن الفعالي��ات العلمي��ة 
والثقافي��ة مثل الندوات واملحا���رصات واملوؤمترات 
وور���ش العم��ل املتخ�ص�ص��ة واحللق��ات الدرا�صي��ة 
واملحا�رصات العامة، والتي تبحث يف املو�صوعات 
البحثي��ة.  واهتمامات��ه  املرك��ز  بعم��ل  املت�صل��ة 
كم��ا ُي�صاه��م املركز بفعالي��ة يف تطوي��ر املهارات 
الوظيفية للك��وادر البحثية من مواطن��ي الدولة من 

خالل الربامج التدريبية.
تقدمي الدعم لدوائ��ر �صنع القرار احلكومية   -
م��ن خ��الل اإع��داد التقاري��ر ب�ص��اأن اأف�ص��ل البدائل 
ال�صيا�صية ذات ال�صل��ة وتوفري البحوث والتو�صيات 

املتنوعة ل�صناع القرار.
ينطوي عمل املركز عل��ى اإعداد الدرا�صات والبحوث 
ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية واملعلوماتية 
والع�صكري��ة االإ�صرتاتيجية وُتوظ��ف لهذه الغاية كل 

ق��درات املرك��ز واأجهزت��ه. كما م��ن اأهداف��ه خدمة 
املجتم��ع م��ن خ��الل امل�صاهم��ة يف زي��ادة الوعي 
االجتماع��ي والثق��ايف واإث��راء املكتب��ة العربية عن 
طري��ق ن���رص الكت��ب والدرا�ص��ات املحكم��ة اجل��ادة 
واملتمي��زة يف خمتل��ف املج��االت. ولتل��ك الغاي��ة، 
يتبن��ى املركز ق�صية ت�صجي��ع وتطوير حركة البحث 
والتاألي��ف والرتجم��ة وخ�صو�ص��ًا الدرا�ص��ات الت��ي 
تعال��ج الق�صاي��ا املختلف��ة. كم��ا ُينظ��م املوؤمترات 
والن��دوات واحللق��ات الدرا�صي��ة واملحا�رصات التي 
يتم م��ن خاللها مناق�ص��ة الدرا�ص��ات االإ�صرتاتيجية 
كم��ادة علمي��ة، وبح��ث تطبيقاتها العملي��ة وتقوية 
اأوا���رص التع��اون م��ع املوؤ�ص�ص��ات العلمي��ة وتدعيم 
التوا�ص��ل ب��ني االأ�صات��ذة واخل��رباء واملتخ�صي��ني 
وامل�صارك��ة يف املوؤمترات التي تنظ��م داخل الدولة 

وخارجها.
االإ�سدارات

ت�صم��ل اإ�صدارات املركز الكت��ب االأ�صيلة واملرتجمة 
و�صل�صلت��ني اأ�صليت��ني حُمكمت��ني اإحداهم��ا باللغ��ة 
العربي��ة "درا�ص��ات اإ�صرتاتيجي��ة" والثاني��ة باللغة 
 The Emirates Occasional" االإنكليزي��ة 
Papers" و�صل�صل��ة ثالث��ة للدرا�ص��ات املرتجم��ة 
"درا�ص��ات عاملي��ة" و�صل�صل��ة رابع��ة للمحا�رصات 
الت��ي ينظمه��ا املرك��ز وت�ص��در باللغت��ني العربي��ة 
 Emirates" االإمارات" واالإنكليزية  "حما�رصات 

."Lecture Series
  

مركز كارنيغي لل�سرق الأو�سط
مركز كارنيغي لل���رصق االأو�صط هو موؤ�ص�صة م�صتقلة 
الأبح��اث ال�صيا�صات مقّره��ا يف بريوت، لبنان. وهو 
جزء م��ن موؤ�ص�ص��ة كارنيغ��ي لل�صالم ال��دويل. يوّفر 
املرك��ز حتليالت معّمق��ة حول الق�صاي��ا ال�صيا�صية، 
واالجتماعية-االقت�صادي��ة، واالأمني��ة التي تواجه 
ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. وهو ي�صند حتليالته 
اإىل كب��ار اخل��رباء يف ال�ص��وؤون االإقليمي��ة، ويعم��ل 
بالتع��اون م��ع مراك��ز االأبح��اث االأخ��رى التابع��ة 
لكارنيغي يف بيجينغ وبروك�صل ومو�صكو ووا�صنطن.

ي�صم "مركز كارنيغ��ي لل�رصق االأو�صط"، الذي اأُ�ص�ش 
يف الع��ام 2006، جمموعًة من اخلرباء يف ال�صيا�صة 
العام��ة.  وُيعن��ى املرك��ز بالتحدي��ات الت��ي تواجه 
التنمية واالإ�ص��الح االقت�صادي��ني وال�صيا�صيني يف 
ال���رصق االأو�ص��ط والع��امل العربي وه��و ي�صم كوكبة 
م��ن كبار الباحثني يف املنطق��ة من الذين يتابعون 
اأبحاث معمق��ة حول الق�صايا احليوي��ة التي تواجه 
دول املنطق��ة و�صعوبه��ا، وي�صعى املرك��ز اإىل اإلقاء 
ال�ص��وء عل��ى عملي��ة التغي��ري ال�صيا�ص��ي يف الع��امل 

العربي وال�رصق االأو�ص��ط ومواكبة االأحداث اجلارية 
وزيادة فهم الق�صايا االقت�صادية واالأمنية املعقدة 
املطروح��ة والت��ي توؤث��ر يف حا���رص وم�صتقبل هذه 

املنطقة من العامل.
ويق��وم عمل املركز عل��ى اإجراء اأبح��اث مبنية على 
التجرب��ة العملي��ة وقوامه��ا املالحظ��ة واالختب��ار 
وتتعلق بعدد من املوا�صيع ال�صيا�صية واالجتماعية 
االقت�صادي��ة الرئي�ص��ة. وتتوجه ه��ذه الدرا�صات اإىل 
جمه��ور وا�صع ي�ص��م �صانع��ي ال�صيا�ص��ة واأ�صحاب 
املهن احلرة واالإعالميني يف العامل العربي ومنطقة 
ال�رصق االأو�صط واأوروبا والواليات املتحدة ورو�صيا 
وال�ص��ني، ف�صاًل عن العاملني يف منظمات املجتمع 
املدين واملواطنني العاديني يف دول ال�رصق االأو�صط 

الذين من �صاأنهم اال�صتفادة من عمل املركز.
اأن�ص��ئ املركز يف خري��ف �صن��ة 2006 مببادرة من 
"موؤ�ص�ص��ة كارنيغي لل�صالم ال��دويل" الواقع مقرها 
يف وا�صنط��ن. وتندرج هذه اخلط��وة يف اإطار الروؤية 
اجلدي��دة للموؤ�ص�صة الرامية اإىل االرتق��اء باملوؤ�ص�صة 
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 لت�صب��ح مرك��ز اأبحاث متع��دد اجلن�صي��ات وتو�صيع 
نطاق��ه على امل�صتوى العاملي. وق��د اأتى قرار اإن�صاء 
مرك��ز ال�رصق االأو�صط اإث��ر النجاح الكبري الذي عرفه 
"مركز كارنيغي يف مو�صكو" الذي تاأ�ص�ش يف العام 
1994، كم��ا تزام��ن مع مب��ادرات جدي��دة اأطلقتها 

موؤ�ص�صة كارنيغي يف بيجينغ وبروك�صيل.
وي�ص��كل "مركز كارنيغي لل���رصق االأو�صط" جزءاً من 
"برنام��ج ال�رصق االأو�صط" املع��روف وهو �صيعتمد 
عل��ى املعاي��ري واملقارب��ات الت��ي طوره��ا باحث��و 
الربنامج خالل ال�صنوات املا�صية. وما من �صك باأن 
عم��ل املوؤ�ص�صة اكت�ص��ب اأهميته من التع��اون القائم 
يف اإط��ار م�صاري��ع معين��ة ب��ني عدد م��ن الباحثني 
الذي��ن يتوزعون على مراكز كارنيغ��ي يف وا�صنطن 
ومو�صك��و وبك��ني، ف�ص��اًل ع��ن جمموعة كب��رية من 
مراكز االأبحاث يف ال�رصق االأو�صط واأوروبا ما مينح 
ثق��اًل اإ�صافي��ًا لعم��ل املرك��ز. وتقدم ه��ذه املقاربة 
الرفيعة ل�صانعي القرار واأ�صحاب املهن والنا�صطني 
يف ال��دول كافة درا�ص��ات حتليلية وتو�صيات ترتكز 
عل��ى معلومات معمقة ت�صتند اإىل وجهات نظر واآراء 
م�صتق��اة من م�صادر موثوق��ة يف املنطقة، ما يعزز 

اإمكاني��ة مواجهة التحدي��ات املحورية يف املنطقة 
ب�صكل فعال.

يه��دف املرك��ز اإىل تق��دمي التو�صي��ات اإىل �صانعي 
خ��الل  م��ن  الرئي�ص��ة،  املعني��ة  واجله��ات  الق��رار 
تق��دمي الدرا�ص��ات املعّمقة، واأي�ص��ًا من خالل و�صع 
مقاربات جدي��دة للتحديات الت��ي تواجهها البلدان 
العربية التي متّر يف مراحل انتقالية. وملركز ال�رصق 
االأو�صط جمل���ش اإ�صت�صاري ي�ص��م �صخ�صيات وطنية 
ودولية مرموقة م��ن خمتلف دول املنطقة ونا�صطة 
يف جم��االت ال�صيا�ص��ة واالأعم��ال واملجتمع املدين. 

ي�صعنى املجل�ش بتقدمي امل�صورة والدعم للمركز.
تن��درج املوا�صيع التي يهتم املرك��ز بها حتت ق�صم 
اإىل  الق�صاي��ا تتف��رع  "الق�صاي��ا". وه��ذه  بعن��وان 
عناوي��ن ثانوية هي: االإ�ص��الح الرتبوي و�صيا�صات 
وال�صيا�ص��ات  ال���رصق  واقت�ص��اد  االأو�ص��ط  ال���رصق 
االإيراني��ة وال�صيا�ص��ات العربية وقط��اع االأمن. كما 
اأن املركز ُيق�صم موا�صيعه وفقًا للمنطقة وياأتي ذلك 
حت��ت ق�صم املناط��ق وهي: امل���رصق العربي وم�رص 
والبل��دان غ��ري العربي��ة )اإ�رصائي��ل واإي��ران وتركيا( 

واملغرب العربي واخلليج.
  

مركز اجلزيرة للدرا�سات
تاأ�ص���ش مركز اجلزيرة للدرا�ص��ات يف اأح�صان �صبكة 
اجلزيرة �صن��ة 2006، وهو موؤ�ص�ص��ة بحثية م�صتقلة 
تعن��ى بتعمي��ق مقوم��ات البح��ث العلم��ي واإ�صاعة 
املعرف��ة عرب و�صائل االإعالم وتكنولوجيا االت�صال، 
املعرف��ة  مب�صت��وى  االرتق��اء  يف  منه��ا  م�صاهم��ة 
واإغن��اء امل�صهد الثق��ايف واالإعالمي واإث��راء التفكري 

اال�صرتاتيجي يف العامل العربي.
واملرك��ز، اإذ ينطلق من بيئة عربية، فاإنه يتطلع اإىل 
اآف��اق العاملية الرحبة، م�صت�رصف��ًا معامل امل�صتقبل، 
طاحم��ًا اإىل امل�صاهم��ة يف تعمي��ق الوع��ي بواق��ع 
خارط��ة  واإدراك  القائم��ة،  احل�صاري��ة  التحدي��ات 
االإ�صرتاتيجي��ة  االأبع��اد  ذات  العاملي��ة  التح��والت 
الك��ربى وانعكا�صاتها عل��ى اأو�صاع املنطقة عموما 

وعلى املجالني العربي واخلليجي خ�صو�صًا.
يهدف املركز اإىل:

اأو�ص��ع  اإىل  والو�ص��ول  املعرف��ة  اإ�صاع��ة   .1
دائ��رة ممكنة من اجلمه��ور وخا�صة م��ن الباحثني 

واجلامعيني واملثقفني.
والدولي��ة  االإقليمي��ة  التح��والت  مواكب��ة   .2
ور�ص��د تداعياته��ا عل��ى املنطق��ة العربي��ة، واإعداد 

الدرا�صات والتقارير املعمقة يف هذا املجال.
تنظي��م الن�صاط��ات البحثي��ة والفكرية من   .3

منتديات وملتقيات وندوات وحلقات درا�صية.
املعرفي��ة  واملناه��ج  االأدوات  اكت�ص��اب   .4
وامل�صاهم��ة يف تطويره��ا مب��ا ي�صاع��د عل��ى ر�صد 

الواقع وفهم حتوالته.
دعم البح��وث والدرا�صات وت�صجيعها ق�صد   .5
االرتق��اء مب�صت��وى املعرف��ة يف املجال��ني العرب��ي 

واالإ�صالمي.
النهو���ش بالرتجم��ة م��ن  امل�صاهم��ة يف   .6
اللغة العربية واإليها تو�صيعًا ملجاالت التوا�صل بني 

احل�صارات والثقافات.
قيا���ش ال��راأي الع��ام واجتاه��ات اجلمهور   .7
العربي يف خمتلف االأقطار العربية وعموم املنطقة.

جماالت اهتمام املركز:
الدرا�صات اجليو�صيا�صية واالإ�صرتاتيجية 	•

الدرا�صات االقت�صادية واالجتماعية 	•
الدرا�صات االإعالمية 	•

الدرا�صات االإن�صانية واحل�صارية 	•
ا�صتطالعات الراأي العام. 	•
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مركز اخلليج لالأبحاث
تاأ�ص���ش مركز اخلليج لالأبحاث يف متوز 2000 على 
يد رجل االأعمال ال�صعودي الدكتور عبد العزيز �صقر، 
بغية القيام باأبح��اث علمية متعمقة وجادة تخ�ش 
دول جمل���ش التع��اون اخلليج��ي اإىل جان��ب اإي��ران 
والع��راق واليم��ن. ويعم��ل مرك��ز اخللي��ج لالأبحاث 
كموؤ�ص�ص��ة بحثي��ة م�صتقلة غ��ري ربحي��ة، ويركز يف 
اأبحاث��ه على العلوم االجتماعية. ومن منطلق اإميان 
املرك��ز الرا�ص��خ بح��ق كل ف��رد يف احل�ص��ول عل��ى 
املعرف��ة، فاإنه يطرح اأبحاثه م��ن خالل املن�صورات 

وور�ش العمل والندوات واملوؤمترات.
�صم��ن هذا ال�صي��اق، تو�صل مرك��ز اخلليج لالأبحاث 
اإىل حتدي��د اأك��ر م��ن 50 جم��ال بحث��ي، وجت�صدت 
هذه املج��االت يف عدة برامج بحثي��ة رئي�صية هي: 
برنام��ج الق�صاي��ا االقت�صادية والطاق��ة واالأنظمة 
ال�صيا�صي��ة والعالق��ات اخلارجي��ة وق�صاي��ا االأم��ن 
والدفاع والق�صايا البيئي��ة وبرنامج اأبحاث العلوم 
والتكنولوجي��ا. وم��ع اأن املرك��ز يراع��ي املتغريات 
الدولي��ة املوؤث��رة يف كل برنام��ج وياأخذه��ا بع��ني 
االعتب��ار يف اأبحاثه، اال اأن مرك��ز اخلليج لالأبحاث 
يعت��رب يف املقام االأول وقب��ل كل �صيء مركز بحثي 
معن��ي مبنطق��ة اخللي��ج الفار�ص��ي، وبالت��ايل فه��و 
يبح��ث ب�ص��كل اأ�صا�ص��ي يف الق�صاي��ا احليوي��ة لكل 
برنام��ج وانعكا�صاته��ا عل��ى دول اخللي��ج. ونظ��راً 
لتقدميه اأبحاث ودرا�صات حمايدة ومتعمقة وتتمتع 
بالثقة وامل�صداقية حول �صوؤون املنطقة، فقد اأ�صبح 
مركز اخلليج لالأبحاث �رصي��كًا معرفيًا مف�صاًل لدى 
كاًل من املنظمات العربية وغري العربية الراغبة يف 
تعزي��ز معرفتها عن املنطقة اأو حت�صني م�صتوى اأداء 

عملها.
وم��ن منطلق كونه منظم��ة غري ربحية، ف��اإن مركز 
اخللي��ج لالأبحاث يق��وم باإعادة �ص��خ جميع الدخل 
املكت�صب يف برام��ج واأن�صطة بحثية؛ وبهذا ي�صتطيع 
احلف��اظ واملداومة عل��ى ا�صتقالليت��ه وا�صتمراريته. 
وللو�ص��ول اإىل حتقي��ق روؤيت��ه، ف��اإن مرك��ز اخلليج 

لالأبحاث يركز على االأهداف االأ�صا�صية التالية:
القيام باأبح��اث مو�صوعية وعلمية جادة  	•
والبيئي��ة  واالأمني��ة  ال�صيا�صي��ة  الق�صاي��ا  تتن��اول 
وق�صاي��ا العلوم والتكنولوجيا التي ترتبط جغرافيًا 
و�صيا�صي��ًا ب��دول جمل�ش التع��اون اخلليج��ي ب�صكل 

خا�ش ومبنطقة اخلليج ب�صكل عام.
املنطق��ة  يف  االإ�ص��الح  خط��وات  تي�ص��ري  	•
التوا�ص��ل  وت�صجي��ع  اأف�ص��ل  م�صتقب��ل  و�صم��ان 
والتع��اون ب��ني مواطني جمل�ش التع��اون اخلليجي، 
ون���رص كاف��ة املعلوم��ات الالزمة ع��ن دول جمل�ش 
التع��اون اخلليج��ي ومنطقة اخلليج م��ن خالل عقد 

املوؤمت��رات وور�ش العمل واملنتديات واالجتماعات 
واملحا�رصات.

ن���رص واإ�صاعة املعرف��ة والبيانات املفيدة  	•
اخلا�صة ب��دول جمل�ش التع��اون اخلليجي يف داخل 
املنطق��ة وخارجها مبا يف ذل��ك، الكتيبات العلمية 
التي تتن��اول املو�صوعات اخلا�ص��ة مبجال العلوم 

االجتماعية و/اأو العلوم االإن�صانية.
املعرفية  للمتطلبات  واال�صتجابة  التفاعل  	•
الت��ي يحتاجه��ا االأف��راد واملنظم��ات املهتم��ه مبا 
ت�صه��ده منطق��ة اخللي��ج من تط��ورات مب��ا يف ذلك، 
مواطن��ي دول جمل�ش التعاون اخلليجي واملغرتبني 
الذي��ن يعي�ص��ون يف دول جمل�ش التع��اون اخلليجي 
واالأكادميني والباحثني وطالب اجلامعات وهيئات 
ال�صحاف��ة واالإع��الم ورج��ال االأعم��ال وال�رصكات 

و�صناع القرار.
ت�صجيع احل��وار بني العلماء املتخ�ص�صني  	•
ال�ص��وؤون اخلليجي��ة، �ص��واء داخ��ل املنطق��ة  ح��ول 

اأوخارجها.
تقدمي وتوفري حلول التعليم والتدريب من  	•
خالل تنفيذ "برنامج املعرفة" الذي ي�صتهدف دوائر 
االإدارة العلي��ا يف جم��االت ال�صيا�ص��ة واالقت�ص��اد 
واإدارة االأعم��ال واالأم��ن بالتن�صي��ق م��ع اجلامعات 

واملعاهد الدولية.
التعليم  اآف��اق  العمل عل��ى زيادة وتو�صيع  	•
لط��الب منطقة اخلليج اإىل جان��ب الطالب القادمني 
من خارج املنطقة الراغبني يف معرفة املزيد عنها.
ر�صد وجتميع التغطية االإخبارية لالأحداث  	•
والتط��ورات اجلارية يف منطقة اخلليج كما تن�رصها 
وتبثها و�صائل االإعالم املحلية واالإقليمية والدولية 

وجعلها متاحة الأغرا�ش البحث العلمي.
اإع��داد الدرا�ص��ات وتقدمي م�ص��ورة اخلرباء  	•
للمنظم��ات احلكومي��ة وغري احلكومي��ة يف خمتلف 
املج��االت املرتبطة مبج��االت االهتم��ام الرئي�صية 

للمركز.
ومنذ تاأ�صي�ص��ه، تو�صع ن�صاط مركز اخلليج لالأبحاث 
من موقعه الرئي�صي الكائن يف دبي، بدولة االإمارات 
العربي��ة املتح��دة لي�صب��ح منظمة عاملي��ة حتتوي 
عل��ى �صبكة قوية ح��ول العامل من ���رصكاء ومكاتب 
للتع��اون يف كاًل من منطق��ة اخلليج واأوروبا. وكان 
افتت��اح موؤ�ص�ص��ة مركز اخللي��ج لالأبحاث يف جنيف 
ومرك��ز اخللي��ج لالأبح��اث يف كامربدي��ج مبثاب��ة 
خط��وات هام��ة يف هذا ال�صي��اق. عالوة عل��ى اإدارة 
مركز اخلليج لالأبحاث ملكاتبه االإقليمية من مدينة 

جدة، يف اململكة العربية ال�صعودية.
ويف اأيار من عام 2011، بداأ مركز اخلليج لالأبحاث 
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 بالتع��اون م��ع موؤ�ص�ص��ة البندقي��ة برنام��ج بحث��ي 
واأكادميي ميتد لعدة �صنوات يهدف لتعزيز وت�صجيع 
الدرا�صات اخلليجية يف جامعة كا فو�صكاري. وتوؤكد 

مثل هذه اخلطوة على اأهمية مركز اخلليج لالأبحاث 
وتعزز هدفه اال�صا�صي الذي يتج�صد ب�صعار "املعرفة 

للجميع".
  

مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
مرك��ز اأبح��اث يف اجلامع��ة االأردني��ة تاأ�ص���ش عام  
اال�صرتاتيجي��ة  الدرا�ص��ات  مرك��ز  وُيعن��ى   1984
باإجراء الدرا�صات والبح��وث يف النواحي ال�صيا�صية 
والع�صكري��ة واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة للق�صايا 
الت��ي ته��م االأردن والوط��ن العرب��ي وتت�ص��ل باأمن 
املنطق��ة وتوؤث��ر يف م�صتقبله��ا، اإ�صاف��ة اإىل اإج��راء 
ا�صتطالعات الراأي بهدف تزويد الباحثني و�صانعي 
الق��رار بالبيان��ات واملعطي��ات املطلوب��ة، وتنظيم 
الفعالي��ات واالأن�صط��ة مث��ل الن��دوات واملوؤمت��رات. 
وميار���ش املركز املهام وال�صالحي��ات املن�صو�ش 
عليها يف تعليم��ات مركز الدرا�ص��ات اال�صرتاتيجية 

يف اجلامعة االأردنية وتعديالتها.
تنطوي مهام املركز على االأمور التالية:

اإجراء الدرا�صات والبحوث يف نواح خمتلفة   -
تتنا�ص��ب وغايات املرك��ز على امل�صتوي��ني الوطني 

واالإقليمي.
تاأ�صي�ش الدرا�صات االإقليمية والتعرف على   -
االجتاه��ات الفكري��ة واالجتماعي��ة واالقت�صادي��ة 

وال�صيا�صية والع�صكرية والتعريف بها.
جم��ع املعلوم��ات والدرا�ص��ات والتقاري��ر   -
وامل�صوح��ات واالإح�صائي��ات الت��ي حتق��ق اأه��داف 

املركز.
ر�ص��د وتدوي��ن وتوثيق االأح��داث املتعلقة   -

باالأردن والعامل العربي.
اإجراء ا�صتطالعات الراأي العام وامل�صوحات   -

امليدانية.
تنظي��م الفعاليات م��ن موؤمت��رات وندوات   -
حملي��ة  اأهمي��ة  ذات  مو�صوع��ات  ح��ول  ودورات 

واإقليمية ودولية.
التع��اون العلم��ي الثنائي م��ع املوؤ�ص�صات   -
املناظ��رة ومراك��ز الدرا�ص��ات االأخ��رى واجلامعات 
االأغرا���ش  ذات  واالأجنبي��ة  العربي��ة  واملعاه��د 

واالهتمامات املماثلة.
ن���رص الدرا�ص��ات والبحوث وفق م��ا يرتاأيه   -

املركز.
اإ�صدار دورية )جملة دورية( متخ�ص�صة.  -

والفعالي��ات  املوؤمت��رات  يف  امل�صارك��ة   -
واللق��اءات املحلي��ة والعربية والدولي��ة ذات ال�صلة 

باأعمال املركز.
ينق�صم عم��ل املركز على دوائر ُتدع��ى دوائر املركز 
وه��ي ت�ص��م الدرا�ص��ات وال�صيا�ص��ات، ا�صتطالع��ات 

الراأي وامل�صوحات، اخلدمات والعالقات. 
الدرا�ص��ات  دائ��رة  تق��وم  وال�صيا�ص��ات:  الدرا�ص��ات 
الدرا�ص��ات  برام��ج  عل��ى  باالإ���رصاف  وال�صيا�ص��ات 
اإج��راء  و�صم��ان  للدائ��رة  التابع��ة  وال�صيا�ص��ات 
الدرا�صات والبح��وث وعقد الندوات بكفاءة وفاعلية 
يف املج��االت والتحدي��ات والق�صاي��ا االقت�صادية 
وال�صيا�صية واالجتماعية وق�صايا النوع االجتماعي 
واالأح��زاب ال�صيا�صي��ة واالأمني��ة واالإقليمي��ة والتي 
تواج��ه االقت�ص��اد االأردين وتواج��ه �صانع��و القرار 
ومبا يتنا�ص��ب مع غايات املرك��ز وعلى امل�صتويني 
الوطن��ي واالإقليمي. وت�ص��م الدائرة ال�صع��ب التالية 
)�صعب��ة املر�ص��د والدرا�ص��ات االقت�صادي��ة و�صعبة 
الدرا�ص��ات االإ�صرتاتيجية واالأمنية و�صعبة الدرا�صات 

ال�صيا�صية واالإجتماعية(.

املن�سورات
ي�ص��در عن املرك��ز من�ص��ورات وا�صتطالع��ات وهي 
ُم�صنف��ة �صمن الفئات التالي��ة: تقارير ا�صتطالعات 
ال��راأي وامل�صوح��ات امليداني��ة )م�صوح��ات تقيي��م 
االأداء احلكومي واأو�ص��اع الدميوقراطية يف االأردن 
وم�رصوع��ات  االإقليمي��ة  امل�صوح��ات  وم�رصوع��ات 
امل�صوح��ات الدولي��ة وم�صوح��ات حملي��ة متنوعة( 

والكتب واالأبحاث وال�صال�صل.
  

املركز الإقليمي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف القاهرة
مرك��ز اأبحاث تاأ�ص�ش يف الع��ام 2012 يف القاهرة، 
يهت��م مبتابعة وحتليل وتقدير التح��والت االإقليمية 
ال���رصق  �صاح��ة  عل��ى  اال�صرتاتيج��ي  الطاب��ع  ذات 
االأو�صط، اإ�صافة اإىل التفاعالت الدولية املوؤثرة على 
االإقليم، على م�صتوى التطورات الداخلية، والعالقات 

وال�صئ��ون  االقت�صادي��ة،  والتوجه��ات  االإقليمي��ة، 
االأمنية، واجتاهات ال��راأي العام، عرب اأن�صطة علمية 
ًا بالتفاعل مع دوائر  متعددة، تهتم اهتمام��ا ً خا�صً
�صنع القرار والتيارات املوؤثرة واملوؤ�ص�صات ال�رصيكة 
داخ��ل دول املنطق��ة، من خ��الل تق��دمي التحليالت 
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والتقدي��رات واال�صت�ص��ارات، والعم��ل كنقط��ة التقاء 
ب��ني اخلرباء االأكادمييني واملمار�ص��ني ال�صيا�صيني، 

بهدف العمل على دعم اال�صتقرار االإقليمي.
اإن ال�صم��ة االأ�صا�صية للمرك��ز هي اأنه "اإقليمي" يهتم 
مبتابع��ة التط��ورات عل��ى �صاح��ة جيو�صرتاتيجي��ة 
وا�صع��ة، ت�ص��م كاف��ة ال��دول العربي��ة، واالأط��راف 
معه��ا،  املتداخل��ة  اأو  له��ا،  املج��اورة  االإقليمي��ة 
وامل�صاح��ات املائي��ة املحيط��ة به��ا، اإ�صاف��ة اإىل 
اأو  امل�صال��ح،  ذات  الرئي�صي��ة  الدولي��ة  االأط��راف 
االهتم��ام ب�صئ��ون االإقلي��م، �ص��واء كان االأمر يتعلق 
ب��دول اأو ق��وى �صيا�صي��ة اأو جماعات داخ��ل الدول، 
اأو ���رصكات اأو منظمات حملي��ة اأو اإقليمية اأو دولية، 
اأو و�صائل اإع��الم، اأو �صخ�صيات عامة، فالنطاق هو 

ال�رصق االأو�صط.
وت�صتن��د املهم��ة الرئي�صية للمركز عل��ى الروؤية التي 
حكم��ت اإن�صاءه، وه��ي اأن املنطقة ت�صه��د يف الوقت 
احل��ايل، حت��والت ذات طاب��ع ج��ذري، يف البيئ��ة 
اال�صرتاتيجي��ة لها، خالل فرتة الثورات العربية، مبا 
مي���ش كل الدول، عل��ى كل امل�صتويات، و�صيوؤدي اإىل 
تغيري �ص��كل االإقليم باأو�صاع��ه الداخلية، وعالقاته 
كل  يف  و�رصاعات��ه  حتالفات��ه  ومن��ط  البيني��ة، 
االجتاه��ات، على نحو يحدد مالمح ال�صنوات الع�رص 
القادم��ة على االأقل، ووفًق��ا ملهمة املركز، فاإن ذلك 
الو�ص��ع يتطلب حتلي��ال وتقديراً وتفاع��اًل متوا�صاًل 
م��ع الفاعلني الرئي�صيني فيه، بهدف تاأمني االنتقال 
اإىل اأو�ص��اع دميقراطية وتنموي��ة واأمنية، تعمل يف 

اجتاه "�رصق اأو�صط اأكر ا�صتقراراً".
يرتك��ز عم��ل املرك��ز على �صبك��ة وا�صع��ة ومتداخلة 
م��ن االأن�صطة االأكادميي��ة واال�صت�صارية والتفاعلية، 
التي تتعلق باملتابع��ة التحليلية اليومية لالأحداث، 
واإ�صدار تقدي��رات ا�صرتاتيجية متوا�صلة حول حالة 
وم�صتقب��ل االإقليم، ون�رص دوري��ات ودرا�صات تتعلق 
بالتوجه��ات الرئي�صية الت��ي تت�صكل على �صاحته، اأو 
الق�صايا الكربى التي تثار فيه، واإجراء ا�صتطالعات 
اإط��ار  راأي ع��ام يف دول��ه املختلف��ة، والعم��ل يف 
م�رصوع��ات وبرام��ج طويل��ة امل��دى م��ع ال���رصكاء 
االإقليمي��ني، م��ع تنظيم ور�ش عم��ل وحلقات نقا�ش 
وندوات عام��ة ودورات خا�صة، وموؤمترات اإقليمية، 
يف ع��دة عوا�ص��م باملنطق��ة، م��ع الب��ث االإلكرتوين 

ملنتجاته العلمية على نطاق وا�صع.
يتك��ون املركز من 5 وح��دات بحثية رئي�صية، يرتكز 
اهتمامها على بحث التحوالت الداخلية، والعالقات 
واالأمني��ة،  االقت�صادي��ة  والق�صاي��ا  االإقليمي��ة، 

واجتاه��ات الراأي الع��ام، على امل�صت��وى االإقليمي، 
على النحو التايل:

وح��دة التحوالت الداخلية االإقليمية: وحدة   -
تعم��ل عل��ى درا�صة اجتاه��ات التح��والت ال�صيا�صية 
داخ��ل دول االإقلي��م، ا�صتن��اًدا اإىل درا�ص��ات احلال��ة 
ودرا�ص��ات املناط��ق، يف مرحلة الث��ورات، وما بعد 
الثورات العربية، م��ع تقدمي تقديرات حول الق�صايا 
اخلريط��ة  عل��ى  املتفاعل��ة  والتي��ارات  والظواه��ر 

املتغرية لل�رصق االأو�صط.
وحدة العالقات ال�صيا�صية االإقليمية: وحدة   -
بحثي��ة تق��وم بر�ص��د وحتلي��ل التح��والت اجلاري��ة 
يف العالق��ات ال�صيا�صي��ة ب��ني اأط��راف االإقلي��م بعد 
الث��ورات العربي��ة، والتي ت�صكل اجتاه��ات قد توؤدي 
اإىل تغ��ريات ك��ربى يف هي��كل وتفاع��الت االإقلي��م، 
عل��ى م�صتوي��ات ال�صيا�صات اخلارجي��ة، والعالقات 
االإقليمي��ة، والتفاع��الت الدولي��ة، وتاأثرياته��ا على 

م�صتقبل ال�رصق االأو�صط.
 – االقت�صادي��ة  الدرا�ص��ات  وح��دة   -
االجتماعي��ة: وحدة بحثي��ة تهتم مبتابع��ة وحتليل 
التطورات االقت�صادي��ة - االجتماعية على ال�صعيد 
القوم��ي واالإقليم��ي وال��دويل، املوؤث��رة عليهما، يف 
ظل التح��والت الك��ربى الراهنة، وتقيي��م تاأثرياتها 
املحتملة، وتقدمي تو�صيات �صيا�صية للتعامل معها.
وحدة درا�صات الراأي العام واالإعالم: وحدة   -
درا�ص��ات تهتم باإج��راء ا�صتطالع��ات ال��راأي العام، 
ومتابع��ة "�صيا�ص��ات ال�صارع"، وتي��ارات املجتمع، 
على م�صتوى الدول واالإقليم، للتعرف على توجهات 
اإزاء خمتل��ف الق�صاي��ا  ال��راأي الع��ام يف املنطق��ة 
ال�صيا�صي��ة واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة. كما تهتم 
مبتابع��ة اأداء وتوجه��ات و�صائل االإع��الم التقليدية 

واجلديدة، وتاأثرياتها على التحوالت االإقليمية.
وح��دة درا�ص��ات االأم��ن االإقليم��ي: وح��دة   -
درا�ص��ات تهت��م مبتابعة وحتليل وتقدي��ر، والتفاعل 
ال���رصق االأو�ص��ط، عل��ى  م��ع، م�ص��كالت االأم��ن يف 
امل�صتوي��ني القوم��ي واالإقليم��ي، يف اإط��ار حتوالت 
البيئ��ة اال�صرتاتيجي��ة املحيط��ة باالأم��ن الداخل��ي، 
االإقليمي��ة،  والتوازن��ات  الدفاعي��ة،  وال�صيا�ص��ات 

واال�صرتاتيجيات الدولية.
املن�سورات

يقوم املركز باإ�ص��درار 3 دوريات اأكادميية �صهرية 
مطبوعة، واإلكرتوني��ة، توزع على "اأع�صاء املركز"، 
وبنظ��ام اال�صرتاكات، وتباع يف املكتبات الرئي�صية 
اأن تت��اح عل��ى املوق��ع  يف امل��دن العربي��ة، قب��ل 
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 وه��ي  ل�صدوره��ا،  الت��ايل  ال�صه��ر  يف  االإلك��رتوين 
كالتايل:

- حال��ة االإقليم: دورية اأكادميية �صهرية، ت�صم عدة 
تقارير حتليلي��ة حول اأهم التط��ورات التي ي�صهدها 
االإقلي��م، اأو تلك التي تق��ع يف اإحدى دوله، ومتار�ش 
تاأثريات ا�صرتاتيجية عل��ى التفاعالت اجلارية فيه، 
يف املجال ال�صيا�ص��ي اأو االقت�صادي اأو االجتماعي 
اأو االأمن��ي، وي�صارك فيه��ا حمللون من خمتلف دول 

االإقليم. 
- حال��ة الع��امل: دوري��ة اأكادميية �صهري��ة، ت�صم 6 
تقارير حتليلي��ة حول اأهم التط��ورات التي ي�صهدها 
الع��امل، اأو اأي من القوى الدولية الرئي�صية، ومتار�ش 
تاأث��ريات ا�صرتاتيجي��ة على التفاع��الت اجلارية يف 
ال�رصق االأو�صط، يف املجال ال�صيا�صي اأو االقت�صادي 
اأو االأمن��ي، وي�صارك فيه��ا حمللون من خمتلف دول 

العامل.
- حال��ة م���رص: وه��ي دوري��ة اأكادميي��ة �صهري��ة، 
حت��وي 6 تقارير يركز كل منها على اإحدى الق�صايا 
االأ�صا�صية التي تت�صل بالتطورات اجلارية يف م�رص، 
خا�ص��ة فيما يتعلق بالتح��والت الكربى التي ميكن 
اأن ت��وؤدي اإىل انعكا�صات اإقليمي��ة، على امل�صتويات 
ال�صيا�صي��ة واالقت�صادي��ة واالأمني��ة. وي�ص��ارك فيها 
باحث��ون متخ�ص�ص��ون يف ال�صئ��ون امل�رصي��ة، من 

الداخل واملنطقة.
التقدي��رات االإقليمي��ة: وهي واحدة من اأه��م اأن�صطة 
املرك��ز، ونق��اط متي��زه، حيث تقوم وح��دات املركز 

باإع��داد تقدي��رات مواق��ف خا�ص��ة تهت��م مبتابع��ة 
التط��ورات اجلاري��ة املتعلق��ة بالتح��والت الك��ربى 
الت��ي متثل ظواهر اإقليمية عاب��رة للحدود ومتعددة 
اأو  امل�صتعل��ة"  ب�"الب��وؤر  االهتم��ام  م��ع  االأبع��اد، 
االأزم��ات املتفجرة على �صاحة االإقليم، مبا ميكن اأن 
ت��وؤدي اإليه م��ن تاأثريات ا�صرتاتيجي��ة، اأو �رصاعات 
ويت��م   ،Engage Early �صع��ار  مزمنة،وحتم��ل 
اإع��داد التقدي��رات وف��ق مناه��ج متط��ورة، تتبناها 
وح��دات املرك��ز. وت��وزع التقديرات يف اإط��ار نظام 

ع�صوية املركز.
التمويل

يعتم��د متوي��ل املرك��ز عل��ى امل�صاهم��ات املقدم��ة 
جماع��ة  اأو  اإدارت��ه،  جمل���ش  اأع�ص��اء  جان��ب  م��ن 
ال���رصكاء املوؤ�ص�صني له، اإ�صاف��ة اإىل التعاقدات التي 
يجريه��ا م��ع موؤ�ص�ص��ات �صن��ع الق��رار يف املنطقة، 
 Over اأو  اال�صت�ص��ارات،  اأو  التقدي��رات  لتق��دمي 
headامل�رصوع��ات العلمي��ة الت��ي تت��م بالتعاون 
م��ع موؤ�ص�ص��ات التموي��ل العاملة ب�ص��كل قانوين يف 
ال���رصق االأو�ص��ط، واالأهم ه��و عائد ع�صوي��ة املركز 
من جان��ب االأطراف املهتمة باأن�صطته، وكذلك عائد 
اال�ص��رتاك يف اإ�صداراته الدوري��ة، واأن�صطته العلمية، 
وبرام��ج التعاون امل�صرتك مع ال�رصكاء االأكادمييني 
يف املنطق��ة والع��امل، م��ع الت��زام �ص��ارم بالقواعد 
القانوني��ة واملحا�صبي��ة الت��ي حتك��م عم��ل مراك��ز 
الدرا�ص��ات يف م���رص ودول االإقلي��م، الت��ي ميار���ش 

فيها اأن�صطته العلمية.
  

منتدى الفكر العربي
منظم��ة عربّي��ة فكريّة غ��ري حكومّي��ة تاأ�ص�صت عام 
1981 يف اأعقاب موؤمتر القّمة العربّي احلادي ع�رص 
مببادرة م��ن املفّكرين و�صانعي القرار العرب، ويف 
مقدمته��م االأم��ري احل�صن بن ط��الل، رئي�ش املنتدى 
وراعي��ه. وه��ي ت�صع��ى اإىل بح��ث احلال��ة الراهن��ة 
يف الوط��ن العرب��ّي وت�صخي�صه��ا، واإىل ا�صت���رصاف 
��ة واخلي��ارات  م�صتقبل��ه، و�صياغ��ة احلل��ول العمليَّ
املمكن��ة، عن طريق توفري منرب ُحّر للحوار املف�صي 
اإىل بل��ورة فكر عربّي معا�رص نح��و ق�صايا الوحدة، 
والتنمي��ة، واالأم��ن القومي، والتح��رر، والتقدم. وقد 

ا الأمانته العامة. اتخذ املنتدى عّمان مقًرّ
يهدف منتدى الفكر العربّي اإىل: 

االإ�صهام يف تكوين الفكر العربي املعا�رص   -
وتطوي��ره ون���رصه وتر�صي��خ الوعي واالهتم��ام به، 
ال �صيم��ا م��ا يت�ص��ل من��ه بق�صاي��ا الوط��ن العربّي 
االأ�صا�صي��ة، واملهمات القومي��ة امل�صرتكة، يف اإطار 

ربط وثيق بني االأ�صالة واملعا�رصة.
درا�صة العالقات االقت�صادية واالجتماعية   -
م��ع  وتدار�صه��ا  العرب��ّي،  الوط��ن  يف  والثقافي��ة 
جمموعات الدول االأخرى، ال �صيما الدول االإ�صالمية 
وال��دول النامي��ة؛ به��دف تعزي��ز احل��وار وتن�صي��ط 

التعاون، مبا يخدم امل�صالح املتبادلة.
االإ�صه��ام يف تكوي��ن نظ��رة عربي��ة علمية   -
نح��و م�ص��كالت التنمي��ة الت��ي تعاجله��ا املنتديات 
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واملوؤ�ص�ص��ات الدولي��ة، مبا يحق��ق اإ�صهاًما فعااًل يف 
�صياغ��ة النظام العاملي، وي�ص��ع الَعالقات الدولية 
اأ�ص���ش عادل��ة ومتكافئ��ة، ويخ��دم التكام��ل  عل��ى 

االقت�صادي.
بن��اء اجل�ص��ور بني ق��ادة الفك��ر و�صانعي   -
الق��رار يف الوطن العربّي، مب��ا يخدم التعاون بينهم 
يف ر�ص��م ال�صيا�ص��ات العام��ة، وتاأم��ني امل�صارك��ة 

ال�صعبية يف تنفيذها.
العناي��ة بالدرا�ص��ات امل�صتقبلي��ة املتعلقة   -

ب�صوؤون اأقطار الوطن العربي وَعالقاتها الدولية.
ويعمل املنتدى على حتقيق اأهدافه عن طريق:

عق��د احل��وارات العربّية العربّي��ة: وتتناول   -
ه��ذه احلوارات مناق�صة اأه��م املو�صوعات التي تهم 
الع��امل العرب��ّي. وي�ص��ارك فيه��ا اأع�ص��اء املنت��دى؛ 

اإ�صافة اإىل نخبة من اخلرباء واالأكادمييني.
عق��د احل��وارات العربّي��ة الدولي��ة: ويتكون   -
فيها الط��رف العربّي م��ن اأع�صاء املنت��دى وخرباء 
واأكادميي��ني ع��رب؛ وميثل الط��رف املقاب��ل اإحدى 
الهيئ��ات اأو املعاه��د اأو املراك��ز م��ن خمتلف الدول 

والتجّمعات العاملية.

القيام بالبحوث والدرا�صات اال�صرتاتيجية:   -
وت�صم��ل الدرا�صات العلمية لف��رق بحثية متخ�ص�صة 
ح��ول الق�صاي��ا الكربى التي تواج��ه العرب حا�رًصا 

وم�صتقباًل.
 املن�سورات

الت��ي  اخلا�ص��ة  املطبوع��ات  �صل�صل��ة  اإىل  اإ�صاف��ة 
اأع��اله  توث��ق كل ن�ص��اط م��ن االأن�صط��ة املذك��ورة 
)احل��وارات العربّية، واحل��وارات العاملية، والبحوث 
اال�صرتاتيجي��ة(، يق��وم املنتدى باإ�ص��دار جملة مرة 
كل �صهرين بعن��وان املنتدى باللغة العربّية، وجملة 
ف�صلي��ة اإلكرتونية باللغة االإنكليزية، بهدف تعريف 
االأف��راد واملوؤ�ص�ص��ات بخال�صة احل��وارات والندوات 
واملوؤمت��رات التي يعقده��ا املنتدى؛اإ�صافة اإىل ن�رص 

مقاالت وترجمات تهّم املثقف واملواطن العربّي.
 التمويل

يعتم��د املنت��دى يف متويل��ه عل��ى ر�ص��وم االأع�صاء 
وتربع��ات  )موؤ�ّص�ص��ات(،  واملوؤازري��ن  العامل��ني 
االأع�ص��اء واالأ�صدق��اء وم�صاهماته��م؛ اإ�صاف��ة اإىل 

متويل من االأمري احل�صن بن طالل.

  

املعهد العربي للتخطيط
اتفاقي��ة  مبوج��ب  العربي��ة  احلكوم��ات  اأن�ص��اأت 
خا�ص��ة بينه��ا "املعه��د العرب��ي للتخطي��ط" مقره 
دول��ة الكوي��ت، واملعه��د موؤ�ص�ص��ة تنموي��ة عربي��ة 
دع��م جه��ود  اإىل  ته��دف  م�صتقل��ة،  �صخ�صي��ة  ذات 
يف  واالجتماعي��ة  االقت�صادي��ة  التنمي��ة  واإدارات 
ال��دول العربي��ة، م��ن خ��الل اأن�صطته ومهام��ه التي 
ت�صم��ل بن��اء وتطوي��ر الق��درات الوطني��ة الب�رصي��ة، 
وتق��دمي اخلدم��ات اال�صت�صاري��ة والدع��م املوؤ�ص�صي، 
واإعداد البح��وث والدرا�صات العام��ة واملتخ�ص�صة، 
والندوات واملوؤمت��رات واالأن�صطة الثقافية والتوعية 
التنموي��ة، واإ�صدار التقاري��ر املتخ�ص�صة والن�رصات 
والكت��ب املتخ�ص�ص��ة يف ق�صاي��ا التنمي��ة، والت��ي 
االأداء  حت�ص��ني  يف  االإ�صه��ام  جميعه��ا  ت�صته��دف 
االإمنائ��ي، االقت�ص��ادي واالجتماع��ي،  يف ال��دول 
العربي��ة. باالإ�صافة لذل��ك، مت اإن�صاء مركز اخلدمات 
اال�صت�صاري��ة، ومرك��ز تنمية امل�رصوع��ات ال�صغرية 
واملتو�صط��ة يف اإط��ار الهي��كل التنظيم��ي للمعه��د 
وذلك ملا تكت�صبه اأهداف هذين املركزين من اأهمية 

خا�صة.ويتوف��ر للمعهد يف جمال اخت�صا�صه خربة 
ت�ص��ل اإىل اأربع��ني عام��ًا يف جم��ال دع��م التخطيط 
االإمنائي والتنمية االقت�صادي��ة العربية مما يجعله 

بيت خربة عربي موؤهل خلدمة التنمية العربية.
تاأ�ص���ش املعه��د كموؤ�ص�ص��ة عربية اإقليمي��ة ال تهدف 
اإىل الرب��ح بغر�ش دعم امل�ص��رية التنموية يف الدول 
العربية من خالل التدري��ب والبحوث واال�صت�صارات 

واللقاءات التنموية والن�رص والتعاون الدويل.
يق��وم اأع�صاء اجلهاز الفني باملعهد وبع�ش اخلرباء 
من خارج املعهد باإع��داد وتنفيذ م�رصوعات بحثية 
وتقارير ودرا�صات ميداني��ة تتناول ق�صايا تنموية 
تخ���ش الوطن العرب��ي. ولقد توف��رت للمعهد خالل 
ال�صن��وات املا�صي��ة ح�صيل��ة غني��ة م��ن الدرا�صات 
والبح��وث التي تخ��دم ب�صكل مبا���رص اأو غري مبا�رص 
العملي��ة التنموي��ة وت�صم��ح بالتعام��ل م��ع م�صاكل 
النظري��ة  التط��ورات  التنمي��ة يف ظ��ل  ومتطلب��ات 
وامل�صتج��دات عل��ى ال�صاح��ات املحلي��ة واالإقليمية 

والدولية.
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 للحكوم��ات  اال�صت�صاري��ة  خدمات��ه  املعه��د  ُيق��دم 
وذل��ك  طلبه��ا،  عل��ى  بن��اء  العربي��ة  واملوؤ�ص�ص��ات 
مل�صاعدته��ا يف معاجل��ة بع���ش امل�ص��كالت الت��ي 
ُتواجهها يف جم��ال التخطيط والتنمية االقت�صادية 
واالجتماعي��ة. كما ي�صعى املعه��د ليكون بيت خربة 
خالل ال�صنوات القادمة يف بع�ش املو�صوعات التي 
ت�صت��د احلاج��ة اإليها يف ال��دول العربي��ة، وبخا�صة 
التحدي��ات الت��ي تفر�صه��ا التط��ورات وامل�صتجدات 
االإقليمي��ة والعاملي��ة احلديثة عل��ى اقت�صادات هذه 

الدول.
وتتلخ�س اأهداف املعهد يف:

توفري اخلربات العلمي��ة التي ُت�صاعد الدول   - 
العربي��ة عل��ى ُمواكبة اآخ��ر التط��ورات يف جماالت 

التنمية واالإدارة االقت�صادية والتخطيط.
تي�صري عملية البحث وا�صرتجاع املعلومات   -

من قبل �صانعي القرار والباحثني العرب.
حت�ص��ني نوعية البح��وث والدرا�صات ورفع   -
م�صتوى الق��درات البحثية ل��دى املهتمني مبجاالت 
التنمي��ة واالإدارة االقت�صادي��ة والتخطيط يف الدول 

العربية.
اإن�ص��اء �صبكة م��ن اخل��رباء واملتخ�ص�صني   -
العرب على خُمتلف م�صتوياتهم يف جماالت التنمية 

االقت�صادية  واالجتماعية.
اإيج��اد ُفر���ش لاللتق��اء وتب��ادل االأف��كار   -

ب��ني اخلرباء حول اأه��م الق�صايا املتعلق��ة بالتنمية 
االقت�صادية واالجتماعية يف الدول العربية.

العم��ل عل��ى ن���رص املوؤلف��ات واالإ�صدارات   -
املتخ�ص�ص��ة، وتوفري قواعد املعلوم��ات والبيانات 
املتعلق��ة بالتنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة يف 

الدول العربية.
املن�سورات

البح��وث واأعم��ال  يق��وم  املعه��د بن���رص ح�صيل��ة 
اللقاءات التنموية التي ينظمها على �صكل اإ�صدارات 
خمتلف��ة اإقليمي��ًا ودولي��ًا. كم��ا ي�ُ�صاه��م املعهد يف 
اإ�ص��دار املطبوع��ات والربام��ج التدريبي��ة يف �صكل 
اأقرا���ش ُمدجمة وعلى �صبكة االإنرتنت والتي ُت�صاعد 
عل��ى اإث��راء املعرفة ورف��ع م�صتوى الوع��ي بق�صايا 
التنمي��ة وال�صيا�صات االقت�صادية يف الدول العربية. 
ويف ه��ذا اخل�صو���ش ي�ص��در املعه��د دوري��ًا جملة 
»التنمي��ة وال�صيا�صات االقت�صادي��ة«، و�صل�صلة ج�رص 
التنمية و�صل�صلة درا�ص��ات تنموية و العدد االأول من 
تقرير التنمية العربية، باالإ�صافة اإىل اإ�صدار �صل�صلة 
اأوراق عم��ل، كما قام املعه��د باإ�صدار التقرير االأول 
والثاين والثالث والرابع للتناف�صية العربية. وقد بلغ 
عدد اإ�صدارات املعهد منذ اإن�صائه اأكر من اأربعمائة 
اإ�ص��دار مت ن���رص البع�ش منه��ا يف دور ن�رص عاملية. 
ويحت��وي هذا الدليل على قائم��ة باإ�صدارات املعهد 

خالل الفرتة 2014-2008.
  

املركز املعا�سر للدرا�سات وحتليل ال�سيا�سات
مرك��ز فل�صطين��ي علم��ي م�صتقل، يعن��ى بالدرا�صات 
ال�صيا�صي��ة والفكري��ة وعق��د الن��دوات واملوؤمت��رات 
الت��ي  الق�صاي��ا  يف  ال��راأي  ا�صتطالع��ات  وتنظي��م 
ته��م �صناع الق��رار والباحث��ني مبا يخ��دم الق�صية 
الفل�صطيني��ة وغاياتها يف التق��دم والتطور وتر�صيخ 
الدميقراطي��ة والبن��اء احل�ص��اري. ويراأ���ش املرك��ز 
الدكت��ور رائد نعريات رئي�ش ق�ص��م العلوم ال�صيا�صية 

يف جامعة النجاح الوطنية.
يطم��ح املركز من خالل براجم��ه اأن يحقق عدد من 

االأهداف، والتي تتمثل يف:
توفري الدرا�صات واالأبحاث التي ت�صاهم يف   -

تطوير وتنمية الق�صية الفل�صطينية.
تق��دمي اال�صت�صارات العلمي��ة ل�صناع القرار   -
ال�صيا�صي الفل�صطيني مبختلف الق�صايا الفل�صطينية

توعية املثقفني واإيجاد مناخ ثقايف فكري   -
يخدم الق�صية الفل�صطينية.

االإ�صه��ام يف التنمي��ة الثقافي��ة والفكري��ة   -
وال�صيا�صية العامة على ال�صاحة الفل�صطينية.

توف��ري املعلوم��ات العلمي��ة واملو�صوعية   -
للباحثني الفل�صطينيني.

االإ�صه��ام يف تنمية الدميقراطية والتعددية   -
الفكرية الفل�صطينية.

توفري بيئة جديدة للباحثني اجلدد ورعاية   -
املبدعني منهم علميا وبحثيا.

بن��اء بيئة حتاوريه ب��ني خمتلف االأطياف   -
الفكرية.

رفع الكفاءات من خالل الربامج التدريبية   -
التي يديرها نخبة من املدربني.
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ي�ص��م املرك��ز العديد م��ن االأق�صام والوح��دات التي 
يتطل��ع من خالله��ا تو�صي��ع ن�صاطه لي�صب��ح مركزاً 
لنف�ص��ه،  و�صعه��ا  الت��ي  االأه��داف  يحق��ق  �صام��اًل 

واالأق�صام هي:
وح��دة االأبح��اث والدرا�ص��ات: وتعمل هذه   -
الوح��دة عل��ى اإنت��اج ع��دد م��ن الدرا�ص��ات العلمية 
والفكري��ة  ال�صيا�صي��ة  املح��اور  م��ن  العدي��د  يف 
واالجتماعية واالإعالمية و�صوؤون املراأة، بحيث يتم 
تكلي��ف باحث��ني من املرك��ز اأو باحث��ني خارجيني 

باإعداد هذه الدرا�صات.
-  وح��دة التدري��ب: وي��درب فيه��ا ع��دد من 

املدربني املتخ�ص�صني اأ�صحاب الكفاءات.
وحدة االإعالم والعالق��ات العامة: وت�صعى   -
املرك��ز  عليه��ا  يرتك��ز  بيان��ات  قاع��دة  بن��اء  اإىل 
يف عالقات��ه ون�صاطات��ه م��ن خ��الل التوا�ص��ل مع 
جمتمعات النخب��ة ال�صيا�صية والفكري��ة، باالإ�صافة 
اإىل التوا�صل مع املوؤ�ص�صات االإعالمية، والعمل على 

توفري الربام��ج التدريبية اخلا�ص��ة مبجال االإعالم، 
واالإ���رصاف على كافة املن�صورات واملطبوعات التي 

يعدها املركز.
وحدة الباحث��ون اجلدد: انطالقا من اإميان   -
املركز باأهمية دم��ج الكفاءات ال�صابة باملوؤ�ص�صات، 
ومنحه��م قدرة كافية من التطبي��ق العملي، واأدوات 
البح��ث العلمي، عم��د املركز عل��ى تخ�صي�ش وحدة 
االأف��ق  �صيفت��ح  مم��ا  اجل��دد  بالباحث��ني  خا�ص��ة 
امل�صتقبل��ي اأمامهم والعمل عل��ى توثيق العالقة مع 

املركز اأو مع املوؤ�ص�صات البحثية االأخرى.
املن�سورات 

ت�صمل عدداً من االإ�صدارات وهي على النحو التايل:
جملة م�صار: جمل��ة �صيا�صية فكرية، ت�صدر   -
موؤقت��ًا كل 3 �صه��ور، وت�ص��م ع��دد م��ن الدرا�ص��ات 

والتحليالت واملقاالت ال�صيا�صية.
ر�صالة م�صار: وهي عبارة عن دورية ت�صدر   -

عن املركز على �صكل �صل�صلة �صهرية.
  

املجل�س امل�سري لل�س�ؤون اخلارجية
مركز اأبحاث ُيعد منرباً م�رصيًا ميثل املجتمع املدين 
امل�رصي وي�صاه��م بخرباته يف مناق�ص��ة ق�صاياها 
وتعمي��ق وع��ي ال��راي الع��ام به��ا وتق��دمي اف��كاره 
ومبادرات��ه ب�صاأنها، وكذل��ك تقدمي منرب يتحدث من 
خالله ال�صخ�صيات االأجنبية الر�صمية وغري الر�صمية 
التي تزور م�رص لكي تلتقي مبمثلي املجتمع املدين 
امل���رصي وتتح��اور معها ح��ول خمتل��ف الق�صايا 
ف�صال عن العالقات الثنائية بني دولها ومنظماتهم 
وم���رص، ويف نف���ش الوق��ت ان اقام��ة �ص��الت عمل 
وتعاون مع املراكز املماثلة له واملوؤ�ص�صات املهتمة 

بال�صيا�صة اخلارجية يف اخلارج . 
ي�ص��م املجل���ش نخب��ًة م��ن املهتم��ني بال�صيا�ص��ة 
اخلارجي��ة حول ه��ذه االه��داف وهي الت��ي متيزت 
�صم��ت  والت��ي  املهني��ة  خلفياته��ا  يف  بالتن��وع 
دبلوما�صيني واكادمييني وع�صكريني ورجال اعمال 

وكتاب و�صخ�صيات عامة . 
وتتمثل ر�صالة املجل�ش امل�رصي لل�صئون اخلارجية 
يف حتقيق الفهم املو�صوعي والعميق لكافة الق�صايا 
اخلارجية على امل�صتوى االقليمي والدويل ، من اجل 
خدم��ة امل�صالح الوطني��ة امل�رصي��ة االإ�صرتاتيجية 

واالإقت�صادية وال�صيا�صية . 

يعتمد املجل�ش يف هذا على فكر وخربات النخبة من 
اع�صائه من ذوي التخ�ص�صات املتنوعة واالت�صال 
بال�ص��ان الع��ام ، وعل��ى من يدعوه��م مل�صاركته يف 
مناق�ص��ة ق�صاي��ا معين��ة م��ن ال�صخ�صي��ات العامة 
م��ن م�رصي��ني واجانب، والتي لديه��ا ما يري هذه 
املناق�صة وي�صل بها اىل الفائدة والهدف املن�صودين.

يهدف املجل�ش اإىل:
اإثراء وتعميق النقا�ش العام يف م�رص حول   -
الق�صايا اخلارجية خا�صة ما هو جديد منها، واإلقاء 
ال�صوء على عالقة تلك الق�صايا بامل�صالح الوطنية 

امل�رصية تاأثريا وتاأُثراً.
االإنتق��ال اىل املواق��ع الدولي��ة التي تكون   -
هن��اك اهمية ملح��ة يف حينها ، لنق��ل وجهة النظر 
امل�رصي��ة، واالإقرتاب من وجهة نظ��ر الطرف االآخر 

وتبادل الراأي .
اإقام��ة ج�ص��ور ات�ص��ال وعالق��ات تبادلية   -
ال�صيا�ص��ي  والفك��ر  البح��وث  مراك��ز  خمتل��ف  م��ع 
واالإ�صرتاتيج��ي يف الع��امل ، وتنظي��م لق��اءات معها 

للحوار حول ق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك.
-  دع��م االجت��اه اىل الرب��ط ب��ني ال�صيا�ص��ة 
اخلارجي��ة ومقت�صي��ات دع��م االقت�ص��اد امل�رصي، 
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 خا�صة يف ما يتعلق بج��ذب اال�صتثمارات االجنبية 
مل�رص، وفتح اال�صواق لل�صلع واخلدمات امل�رصية. 

توف��ري منرب ح��ر وحمايد تعرب م��ن خالله   -
كاف��ة االجتاهات ال�صيا�صية والفكرية يف م�رص، عن 
روؤاها واآرائه��ا يف الق�صايا االإقليمية والدولية، مبا 
ي�صهم يف دعم وتر�صيد ال�صيا�صة اخلارجية امل�رصية 
والدبلوما�صية امل�رصية ومبا يخلق ار�صية للتوافق 

الوطني حول خطوطها االأ�صا�صية .
االإ�صتجاب��ة لرغبات الكثريي��ن من ال�صفراء   -
االجان��ب املعتمدي��ن بالقاهرة للح�ص��ور واالإلتقاء 
م��ع اأع�ص��اء املجل���ش لتب��ادل احل��وار معه��م حول 
ق�صي��ة بعينه��ا او ق�صاي��ا متنوع��ة، واأحيان��ًا يجد 
املجل���ش اأنه من املهم اأن يب��ادر بدعوة �صفري دولة 
م��ا للح�ص��ور واإج��راء ح��وار مع��ه ويج��ري هذا يف 
نطاق �صل�صلة حما�رصات ال�صفراء االأجانب بالقاهرة 

 Ambassadors Lectures
يف نط��اق متابعة املجل���ش للق�صايا التي   -
جتد والتو�صل ايل روؤية مو�صوعية بتكليف جمموعة 
عمل متخ�ص�صة بان جتتمع وتناق�ش ق�صية مطلوب 
بلورته��ا وكتابة ورقة عمل يف النهاية بخال�صة ما 

تو�صلت اليه هذه املجموعة .
الو�ص��ول اإىل الدائ��رة االأو�صع لل��راي العام   -

من خالل الدرا�صات واملقاالت التي تن�رص بال�صحف 
امل�رصية لعدد كبري من اأع�صاء املجل�ش من الكتاب 
واملفكرين والدبلوما�صي��ني ال�صابقني والذين تف�صح 
له��م م�صاح��ات يف ال�صح��ف اليومي��ة واملج��الت 

واللقاءات التلفزيونية ب�صكل منتظم.
املن�سورات 

يعتم��د املجل�ش يف نق��ل اأن�صطته عن طري��ق اإ�صدار 
حتريره��ا  يراأ���ش   Newsletter دوري��ة  ن���رصة 
االأ�صتاذ عاطف الغمري نائب رئي�ش حترير االأهرام، 
تت�صم��ن تعريف��ا باأن�صطة املجل���ش وعر�صا لنتائج 
اأعماله وما قام به من ن�صاطات ولقاءات ومناق�صات 
خ��الل الف��رتة الت��ي �ص��درت الن���رصة الدوري��ة يف 
نهايته��ا كما ي�ص��در تقاري��راً عن املوؤمت��رات التي 
يع��د له��ا يف اخل��ارج واأخ��رى ع��ن الن��دوات الت��ي 
يع��د له��ا يف م���رص باالإ�صاف��ة اإىل اأوراق املجل���ش 
الق�صاي��ا املختلفة  Occaional Papers ع��ن 
.ويج��ري االإع��داد الإ�ص��دار جمل��ة باللغ��ة العربي��ة 
ولغ��ات اأجنبية تعرب باالأ�صا�ش عن النب�ش امل�رصي 
يف ال�صئ��ون اخلارجية وتف�صح جم��االت لكتاب غري 
م�رصيني لعر�ش روؤيتهم ووجهة نظرهم اإىل جانب 
الكتاب امل�رصيني وذل��ك بالن�صبة للم�صاكل الدولية 

واالإقليمية .
  

ت�ص��در جامع��ة بن�صلفاني��ا تقري��راً �صنوي��ًا بعنوان 
"موؤ�رص مراكز الفكر" يف كل عام. هذا املوؤ�رص ُي�صارك 
في��ه م��ا يزيد ع��ن 2000 باح��ث و�صحف��ي ورجل 
�صيا�ص��ي ومدير مركز اأبح��اث وواهب من كل اأنحاء 
الع��امل. ويه��دف املوؤ���رص اإىل ت�صنيف مراك��ز الفكر 
ح�صب اأهميتها لناحية تاأثريها يف ال�صيا�صة العامة 
اأو ت�صنيفه��ا ح�ص��ب املنطق��ة اأو ج��راء اهتماماتها 

البحثي��ة. وتلجاأ معظم مراك��ز االأبحاث واملنظمات 
البحثي��ة اإىل ه��ذا املوؤ���رص م��ن اأج��ل اال�صت�صهاد به 
جراء اعتباره مادة ميكن االقتبا�ش منها واالعتماد 

عليها يف ت�صنيف مراكز الفكر.
وجاء يف موؤ�رص مراكز الفكر للعام 2013 وال�صادر 

يف كانون الثاين 2014، اجلداول التالية:
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