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 الدولية نماذج القياسفي  "سرائيل"إترتيب  داللة
 وليد عبد الحي .أ. د

 
 ثم  تزايمدت ظما رر ترتيمب 1أوروبا،ول نموذج لترتيب الجامعات التقنية في ، ظهر أ1681 سنةفي 

Ranking  المممدول فمممي معظممم  منممماسي السيمممار السياسمممية واال تامممادية واالجتماةيمممة والعسمممكرية والتقنيمممة
 وأابست الدول تتنافس في  ذه المجاالت لتسسين موا عها في سل  الترتيب  ذا. لخ، ...إوالرياضية

 
 كأحد مقومات القوة الناعمة: ترتيب الدول

ن مو م  أ، أدركمت المدول 1991سمنة مفهمو  القمور الناةممة  Joseph Nye جوزيف نايرَوج ن أمنذ 
 لناةممة، ننمي يشمكو  مور جمذبالدولة في ترتيب نماذج القياس الدولية  و من ضمن مؤشمرات القمور ا

أمر ، و و من ناسية ثانية وسكاما   شعوبا   وتهذيب لاورر الدولة في ذ ن المجتم  الدولي ،من ناسية
 2:ولكن ما  ي أ مية ترتيب الدولة في  ذه النماذج. كبيرا   ا تماما   "سرائيوتوليي "إ

بممممو والموافقممممة ةلمممم  تقممممدي   ،تعزيممممز فممممرس جممممذب االسممممتثمارات التارجيممممة وتشممممجي  التجممممارر معهمممما .1
 و مو مما يتضمي فمي التنمافس ممثال   ؛ل  جانب جذب الطالب للدراسمة فمي جامعاتهما، إالقروض لها

"تنفيمذ  فمي نتمائن نمموذج ةل  المراكز المتقدمة في ترتيب الجامعات ممن ناسيمة، ومما يتضمي ممثال  
فممي المرتبممة مممن ناسيممة لتعزيممز العال ممات التجاريممة ممم  الممدول المتقدمممة  "Business Doing العمممو
 3ثانية.

تسسين فرس السياسة نتيجة  ور الجذب التي تانعها المكانة المتقدمة للدولة، فكلما كمان معمدل . 2
ةل  كانت نسبة السياسة أةل ، وكلما ارتفعت مكانة الدولة فمي سمل  الترتيمب أ االستقرار السياسي 

 4لة.السياسة في  ذه الدو  إسها في  ذا المجال تزايدت نسبة 
ممما يعمزز القمور  ،تزايد التقارب من  بو وسدات المجتم  الدولي م  الدولة التي تستو مراتب ةليا .3

 التفاوضية لهذه الدولة.
ة للدولمممة التمممي تستمممو مرتبمممة متقدممممة، و مممو مممما وسمممال المممرأي العممما  الدوليممأتوسممي  دائمممرر التفييمممد فمممي . 4

و المنظممممممات  يمممممر  ليميمممممة، أو اإلأ ،ليمممممةيسولهممممما لنقطمممممة جمممممذب للمقمممممار الرئيسمممممية للمنظممممممات الدو 
 لخ.إو الفعاليات الفكرية واندبية والرياضية...أ ،السكومية

ن راد ترتيب دولة معينة في نماذج القياس المتتلفة يساةد ةل  تسديد االتجا ات الكبرى في إ. 5
 وتسديد القطاةات التي تتقد  فيها وتلك التي تتتلف فيها. ، ذه الدولة
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تمرى، للدول ان  جاذبا   لدولة ذات المركز المتقد  في الترتيب في  طاةات معينة نموذجا  تابي ا .6

تمرى تسمذو سمذو  مذه الدولمة، و مو مما يعطمي " يممة مضمافة" لهمذه الدولمة و و ما يجعمو المدول ان
 في نطاق رايد ا من القور الناةمة.

 
 5نماذج ومناهج قياس ترتيب الدول:

و المدول أو الجماةات أفروق في ميدان معين بين انفراد قياس الأدار ل نجاز بمعناه العا يمثو اإل
رباسهما ن و ترتيب الشمركات طبقما  أ ،لعالماته  و التنظيمات المتتلفة، فكما يت  ترتيب الطالب طبقا  أ

مممن المؤسسممات الدوليممة  كبيممرا   ن ةممددا  إ، فمملعممدد مقاةممد ا سممزاب طبقمما  و ترتيممب انأ ،نتاجهمماإأو سجمم  
 6تقو  ةل  التطوات التالية: وترتيب الدول ت تعتمد نماذج للقياسأة بدالعلمي

 و كلي.أ لخ(إ..،.و ةسكري أ ،و ا تااديأ ،و اجتماةيأ ،)سياسي تسديد ميدان القياس .1
يممت   ا  ذا كممان الميممدان ا تامماديإ ، فمممثال  Indices رئيسممية للميممدان المممراد  ياسمميتسديممد المؤشممرات ال .2

و االستيممماطي أو سجممم  التجمممارر أو المممدتو الفمممردي أالنممماتن المسلمممي  جمممماليإمؤشمممرات مثمممو  تسديمممد
 لخ، و كذا م  بقية الميادين السياسية واالجتماةية و ير ا.إالنقدي...

؛ و ممي التممي تشممكو فممي مجموةهمما  يمممة المؤشممر الرئيسممي ،sub-indices تسديممد المؤشممرات الفرةيممة .1
ؤشمممرات فرةيمممة مثمممو نزا مممة االنتتابمممات، لممم  مإ راطيمممة يمممت  تجزئمممة المؤشمممر و فمممي  يممماس الديم ممممثال  

لخ، ويممت  جممم   يمممة المؤشممرات الفرةيممة إي، سريممة التنظممي ،...أ، سريممة الممر الر ابممة، تممداول السمملطة
 للساول ةل   يمة المؤشر الرئيسي.

سديمد  يممة لكمو مؤشمر فرةمي و نسبة مئوية لما يسمم  وزن المؤشمر الرئيسمي، وتأيت  تسديد  يمة  .4
ة مثمو معادلمة سامائيإلتطموات  مما طبقما  إ، ويمت  ذلمك ن ميتمي طبقا   رئيسيال من مكونات المؤشر

 أو االنسممدار ،Correlation coefficient و معامممو االرتبممالأ ،Cross impactادل التممفثير المتبمم
Regression لخ.إ...التبراء استطالع آراء و من تاللأ ،لمعرفة االتجاه العا  للمؤشر 

ثم  جمم   يممة كمو المؤشمرات  ،ةية لتسديد  يمة المؤشمر الرئيسميفر الالمؤشرات يت  جم   يمة كو  .5
 الرئيسية.

 لمجموع مؤشراتها، م  مالسظة ما يلي: تسديد ترتيب الدولة طبقا   .8

 .ن بين نماذج القياس المتتلفةاين ةدد الدول تتبأ .أ
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ا مممإالةتماد مما فمي البالمب ةلم  مامادر معلوممات  نظمرا   ن الفمروق بمين النمماذج لميس كبيمرا  أ .ب
 من المادا ية. و ذات  در كاف  أمتشابهة 

لنمممماذج متتلفمممة، ويامممو المعمممدل العممما   مؤسسمممة تقمممو  بعمليمممات القيممماس طبقممما   65 نممماك سممموالي و 
 7.وفرةيا   رئيسيا   مؤشرا   185لمجموع المؤشرات لهذه النماذج سوالي 

 
 8سرائيل" في هذه النماذج:إتحديد موقع "

، ةفمي نمماذج القيماس الدوليم "سرائيو"إةل  لفت االنتباه لترتيب سرائيلي التركيز ةال  اإلول اإليسا
و أ ،فضو مثمو النفموذ المدولي"إسرائيو" نتائن أم  العمو ةل  التركيز ةل  الميادين التي تسقق فيها 

 9.لخإ...التعلي  والجامعات وبراءات االتتراع
ي العممودر المم  دراسممة يكفمم ،نتتلممف الميمماديبممدالالت الترتيممب لهمما فممي م"إسممرائيو" ولتبيممان ا تممما   

ومساولمة نقمد منهجيمة  ،يرانيمةفمي مكانمة دون المكانمة اإل ةلم  ترتيبهما ةسمكريا   ةسمرائيليردود الفعو اإل
بينمما ال يمت  نقمد نمماذج  10،وزان المؤشمراتأو أ ،(فرةيما   مؤشمرا   55) القياس من سيث ةمدد المؤشمرات

ال راطيمة بعضمها  و نمماذج القيماس التاامة بالديم فممثال   .مكانمة متقدممة"إسمرائيو" القياس التي تعطي 
و أ  راطيممةو وةمدد المعتقلمين مممن التاضمعين لالسمتالل ضممن مؤشمرات الديم ،طمي مؤشمر االسمتالليب

ليسمت كمما "إسمرائيو" ذا كانمت نتمائن  ياس العولمة يجري التشكيك بها إ ، بو ست  فيسقوق االنسان
 11تريد.

ربعمممة  طاةمممات أساسمممية، ،  منممما برامممد أمجممماالت الكبمممرى لا الكلمممي فمممي"إسمممرائيو" ولتسديمممد ترتيمممب 
سممتئناس واسممتتدمنا أ مم  النممماذج المتداولممة لكممو  طمماع ممم  مقارنتهمما ممم  النممماذج انتممرى مممن بمماب اال

 تذ الفروق بين نماذج القياس المتتلفة في االةتبار.بدرجة الد ة في القياس، وأ
جممالي النمماتن إ)مثممو منهما مؤشممرات فرةيمة  لكممو رئيسميا   مؤشممرا   11اال تامادي: و ممد شممو  قطماعال .1

 ،لمخ(إ...العولممةو ، سجم  التجماررو س الممال البشمري، أر و مؤشر التنمية، و الدتو الفردي، و المسلي، 
مؤشمر العولممة  ممثال   .متتلفمة فمي ةمدد ا وأوزانهما وكو مؤشر رئيسي  د يكون لي مؤشمرات فرةيمة

مؤشرات فرةية في نموذج المعهد  9نما  ناك ، بيKearney في نموذج كيرني فرةيا   مؤشرا   14لي 
 KOF.12 اال تاادي السويسري 

الترفيمممي، و بمممراءات االتتمممراع فمممي التكنولوجيممما، و التعلمممي ، ؛ مؤشمممرات 9وضممم   المؤشمممر االجتمممماةي: .2
 .لخإالعنف االجتماةي...و 
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عال ممممات الو  ،واالسممممتقرار السياسممممي ، راطيممممةو مؤشممممرات مثممممو الديم 11ويشمممممو  :المؤشممممر السياسممممي .1
 .لخإ...،ةال واإل ،يأوسرية الر  ،واالةتقاالت ،وليةالد

، نفماق العسممكري ممن النماتن المسلمميمثممو نسمبة اإل ،رئيسمية مؤشمرات 8 المؤشمر العسمكري: ويشمممو .4
 لخ.إ...Militarizationمؤشر العسكرر و سلسة، مبيعات انو القور النارية، و 

 كانت النتائن كما يلي: بعد الراد و 
 .دولة 181من بين  42  و المرتبة "سرائيوم"إل العا  ترتيبكان ال .1
 ظهرت لنا النتائن التالية: سي  القطاةات وراد نتائن كو منها،ةند تق .2

 .ةالميا   24اال تاادي: استلت المرتبة  الميدانفي  .أ
  .ةالميا   81كان ترتيبها : الميدان السياسيفي  .ب

 .ةالميا   82سالت ةل  المرتبة الميدان االجتماةي: في  .ج

 ةالميا . 21جاءت في المرتبة الميدان العسكري: ي ف .د

 

 تحليل النتائج:
ن إفممم ،ضمممعيف(، و متمممدني، و متوسممم ، و ةمممالي)ربعمممة ألممم  إلمراتمممب المممدول  سممممنا المسمممتوياتلمممو  

تقمم  فممي المرتبممة العاليممة فممي ميممدانين  ممما العسممكري واال تاممادي، لكنهمما تقمم  فممي المرتبممة  "سممرائيو"إ
دولمة  ويمة  "سمرائيو"إلسياسي والميدان االجتماةي، و مو مما يعنمي ان في كو من الميدان ا المتوسطة

 ،)السياسمممممي ننسمممممابعممممماد ذات الاممممملة باإل مممممو بمسمممممافة كبيمممممرر فمممممي انألكنهممممما دولمممممة  ومتقدممممممة تقنيممممما  
 .واالجتماةي(

التفكيمممر فمممي كيفيمممة  ممممن المتطممم  العربمممي والفلسمممطينيسمممتوجب ت لممم  أنهممماتشمممير النتيجمممة السمممابقة إ
المتتلفمة،  ن ذلمك يمت  ممن تمالل المقاوممة بفشمكالهاأونعتقمد  ،سمرائيليةفمي البنيمة اإلتعميق  ذا التلمو 

 التالية:الفرةية  المؤشراتتوضيي بعض لة في فوتتضي جوانب  ذه المس
 .دولة 161من بين  111ةال   ي في سرية اإل "سرائيو"إمكانة  .1
 .دولة 181من بين  144في االستقرار السياسي  ي  "سرائيو"إمكانة  .2

بيض(  مي تجارر الر يق انو ةضاء، تجارر انو موال،  سيو انو )المتدرات،  مكانتها في الجريمة .1
ما  مالي  السكم  المذاتي ال سمي  أ)يت  سساب بعض الجزر و و كيان سياسي أدولة  245من بين  129

ا ممموال ةبممر مممبنمموك والشممركات العمال ممة لبسمميو انممما كانممت ملجممف لفممروع ال ممماكن كثيممرا  أن  ممذه ان
كانممت سممنة  "سممرائيوةلممما  أن "إ Offshore Banking Units.13 و التارجيممةأيسممم  البنمموك السممرر 
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ضمن القائمة السوداء ةالميا  للدول التي تمارس  سيو انموال والتي تضمعها فر مة العممو  2111
 The Financial Action Task Force.14المالي 

بين الدول الاناةية  15ل  المرتبة إ 26مرتبة ال)إل   2118 سنةمراتب من  7 "سرائيو"إتراجعت  .4
  15.(دولة ةالميا   161من  51والمرتبة 

 
 خطورة التطبيع:

 ،ولو نظرنما فمي المؤشمرات الفرةيمة لكمو ممن المؤشمرين الرئيسميين االجتمماةي والسياسمي التمارجي
، لعممممال سممممرائيلية فممممي ان مؤشممممر العولمممممة يوضممممي تطممممورر االنفتممممام العربممممي فممممي تعزيممممز المكانممممة اإلإفمممم

نا يممك ةممن التسسممن  ،ر انفتممام ةربمميكممو تطممو  ممم  "سرائيولممم"إسممية ستتسسممن فمؤشممرات العولمممة السيا
 16ويكفي النظر في المؤشرات التالية: ،أكثر في المؤشرات اال تاادية

 .ل   رابة مليار دوالرإاو ليودول التلين  "سرائيو"إلتجاري بين سج  التبادل اتزايد  .1
  ."سرائيولم"إالعربية والسياسية  تباريةتوالرياضية واالس تزايد الزيارات الرسمية .2

فمي ميمدان  تاواما  ) طمراف ةربيمةأممن  بمو  هماو المشماركة معأسرائيلية إشركات  تزايد استئجار .1
 االتااالت ةل  سبيو المثال(.

، و مممو مممما يعمممزز التمممي طرسهممما تراممممب "امممفقة القمممرن "الضمممعف الشمممديد لمممرد الفعمممو العربمممي ةلممم   .4
 اإلسممها مممو أةلمم   "سرائيوم"إفتتعممزز الوفممود القادمممة لمم ،لمي باستمممال التنفيممذ للتطممةسسمماس العممااإل

 ."افقة القرن بم"في مشروةات ما سمي 

التماس تبمار وشمرول المقاطعمة ومضممون ان ةال  العربي من سيمث المفما ي تبير مضامين اإل .5
 ."سرائيوبم"إ

 .لعربية واإلسرائيليةنشاء  يئات مجتم  مدني تض  شرائي من النتب اإالعمو ةل   .8

التمي لهما وزان المؤشمرات الفرةيمة أسسمب بو نهما إل  مؤشرات كميمة، فإوةند تسويو  ذه المتبيرات 
و و ما سميزيد العمبء ةلم  الطمرف  ،بشكو متوااوسرائيلية المكانة اإل ستعزز ،الة بهذه الجوانب

 الفلسطيني.
 يضمما  أضمماء الممدولي مممن سولهمما، لكنهمما لتوسمم  الفلمم  تعزيممز ترتيبهمما الممدولي تسممع  إ "سممرائيو"إن إ

لم  امراع  يمر إ Zero Sum Game تعمو ةل  تسويو الاراع العربي الاهيوني من اراع امفري 
(  ممو مكسممب 1-ن كممو ممما يتسممره طممرف )إول فمم، ففممي الممنم  انNon Zero Sum Game اممفري 

ن إالاممفري، فمم ممما فممي النممموذج الثمماني  يممرفتكممون السامميلة الرياضممية اممفرا . أ (1)+ للطمرف اختممر
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 ةل  توسي  دائرر التعماون  من منظور مستقبلي الهدف  و الجم  بين الاراع والتعاون بهدف العمو
 ميمممة، فكلمممما اتسمممعت دائمممرر أ  مممو ، ممممما يجعمممو الممموزن النممموةي للتنممما ض أتمممدريجيا   العربمممي الامممهيوني
فمممي البعمممد  ا  تاواممم  ميمممة المامممالي المتنا ضمممةأ تضمممعف  سمممرائيلية العربيمممة اإل المامممالي المشمممتركة

سمرائيلية يسمتهدف جعمو الموضموع الفلسمطيني يفقمد ن توسمي  المرواب  العربيمة اإلإ، وةليمي فمالفلسطيني
فمي   ليميمة والدوليمةباسمتراتيجية تعزيمز رتبتهما اإل مدةوممة "سمرائيو"إ، و مو مما تسمع  لمي وزنمي تمدريجيا  
 اعدر.اس الدولية وتوظيف ذلك ةل  كو اننماذج القي

 
 مة:تعزيز المقاو 

ن ذلك سيؤثر بشمكو كبيمر شكالها، نأالجانب اختر في  ذا الموضوع  و تعزيز المقاومة بكافة 
ةل  ترتيبها ويفقد ا اخثمار المترتبمة  ةل  كو مؤشرات القياس الرئيسية والفرةية، و و ما يؤثر سلبيا  

ذات الموزن النسمبي  المؤشمرات الرئيسمية بشكو مباشر ةلم ن المقاومة تؤثر و ن .المتقد  ةل  ترتيبها
 17: لب المقاييس الدولية ةل  النسو التاليأ في أوزانها  والتي تظهر ةل ان
 .%17: والتقنية المؤشرات اال تاادية .1

 .%19 المؤشرات االجتماةية: .2

 .%24السياسية:  المؤشرات .1

 

 : ن تطبيقيا نمثاال 
 :قياسال ذجن نفتذ مثالين تطبيقيين ةل  نماأيكفي 

 :"Fragile States Indexالدول الهشة  مؤشر"ـب الخاصالنموذج  :أوالا 
والمذي يمت   ةامما   51مريكيمة منمذ ان Fund for Peace "دةم  السمال " مؤسسمة تنجمز  مذا النمموذج 

 فرةيما   مؤشمرا   14تشمتمو ةلم  و  ،(ةواجتماةيم ةوا تامادي ةسياسمي) القياس فيي لثالثة مؤشرات رئيسمية
 ما يلي: "سرائيو"إنقطة، سيث يكشف  ذا النموذج بتاوس ترتيب  121وزانها أمجموع 

تمممرر ممممن نقطمممة تمممالل الف 78.5بمعمممدل نقمممال دولمممة، و  176ممممن بمممين  87المرتبمممة "إسمممرائيو" تستمممو  .1
متطمابق بقمدر ، و مو %81.75 مي "إسمرائيو" ، و و ما يعني أن نسبة الهشاشمة فمي 2111-2119
التمماس بمسممتوى  The Global Economy "اال تامماد العممالمي" ممم  نتممائن نممموذج  يمماس كمماف  

فممي  ممذا النممموذج الممذي يعتمممد ةلمم  "إسممرائيو" االسممتقرار السياسممي فممي دول العممال ، سيممث سامملت 
 195من بين  181ةل  المرتبة  ،طي الميادين السياسية واالجتماةية واال تااديةتب ،مؤشر 111

https://en.wikipedia.org/wiki/Fragile_States_Index
https://en.wikipedia.org/wiki/Fund_for_Peace
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( سياسمميا   ا  كثممر اسممتقرار )ان 2.5ةلمم  مقيمماس يمتممد مممن + 1.91-، وسامملت ةلمم  نقطممة  ممي دولممة
 18.%81 يممر مسممتقرر بنسممبة سمموالي "إسممرائيو" ن أ(، أي سياسمميا   نقطممة )ان ممو اسممتقرارا   5.2-لمم  إ

 م  نسبة النموذج السابق.بة متطابقة و ي نس

نقممال، وسممبب ذلممك  ممو سياسممات  7.6بمعممدل "إسممرائيو" نقممال تسسممنت  2119-2111الفتممرر  تممالل .2
بلوماسممممية يوتر ممممو الد ،مممممن ناسيممممة منمممميفممممي مجممممال التنسمممميق ان تاوامممما   ،السمممملطة الفلسممممطينية

ن   الر   ممن أةل ،بلوماسي م  القوى الدولية المتتلفةيالفلسطينية والعربية في مجال النشال الد
 الرأي العا  الشعبي الدولي بكو مؤشراتي  و لاالي الطرف الفلسطيني.

 
 19سرائيلية:جانب في الجامعات اإل: النموذج الخاص بالطالب األثانياا 
عمت سمت و   ، 2119 لسمنة Shanghai Jiao Tong University Ranking لمقيماس شمنبهاي طبقما  

، 411م والمم 65 م، واستلممت المراتممب بممين الممانةلمم  فممي العممال  جامعممة 500الممم جامعممات إسممرائيلية ضمممن 
جانممب فمي  ممذه ، و مو ممما يظهمر ممن تممالل ةمدد الطمالب ان"سرائيوم"إممر يعممزز القمور الناةممة لممأو مو 

بزيمادر  2119 سمنةلمف طالمب أ 12سموالي  "سمرائيوبلغ ةدد الطمالب انجانمب فمي "إالجامعات، سيث 
لممف طالممب أ 24"إسممرائيو" لرفمم  ةممدد الطممالب إلمم  وتسممع  ، 2117 فممي سممنةلممف طالممب ةممن ةممدد   أ
ن جانمب فمإفمإذا وضمعنا فمي االةتبمار ةمدد السمكان مقارنمة بعمدد الطمالب ان ،2122 سنةجنبي ست  أ

 التركيمز نأ مم  مالسظمة جانمب،تق  في مركمز متقمد  فمي الترتيمب المدولي لعمدد الطمالب ان"إسرائيو" 
كما ورد في تقارير  ،مريكا الشمالية والاين والهند، بهدفأ مناطق  ي ثالث  ل إسرائيلي يتوجي اإل
وتعزيمز العال مات مم   ا  من تالل التمراب  مم   مؤالء التمريجين السقم"إسرائيو" تعزيز مكانة  ،سرائيليةإ

 مداف مما  تسقيمق انأ سملبيا   تلعمب دورا  ن العواممو السياسمية إل  أسرائيلية وتشير التقارير اإل .بالد  
 .في  ذا الجانب سرائيليةاإل

 
 الخالصة:

ممن  وتهما الناةممة، و مي  ةلم  سمل  نمماذج القيماس المدولي جمزءا   "سرائيوم"إتمثو المرتبة المتقدمة لم
تساول التروين لهذه المرتبة لتساد سلسلة من المكاسب المترتبة ةل  ذلك، ولكن القياس يشير ال  

 فمي القطاةمات"إسمرائيو" ةلم  سمل  ترتيمب  ا  ةممال المقاوممة تمؤثر سملبأ ن الفترات التي تتاماةد فيهما أ
العربيممممممة والفلسممممممطينية  يممممممر التاممممممريسات و  السياسممممممات، لكممممممن اممممممادية تالجتماةيممممممة واالسياسممممممية واال

ةلممم  مراتمممب  يجابيممما  إنعكس والشتاممميات العربيمممة والفلسمممطينية تممم المنضمممبطة ممممن  بمممو بعمممض القممموى 
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فممرس التفاةممو اإليجممابي  ورتممي ةلمم  مممر ال بممد مممن التنبممي لتط، و ممو أفممي نممماذج القيمماس"إسممرائيو" 
 السقوق الفلسطينية.الدولي م  

 
 
 

                                                 
1  .130 p.Oxford University Press, 2020), U.K: ( We All Play The Unwritten Rules of the Social Game :Ranking, Péter Érdi 
2 Malaka Gharib, Countries Are Ranked On Everything From Health To Happiness. What's The Point?, site of npr, 

14/6/2019, https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/06/14/730257541/countries-are-ranked-on-everything-

from-health-to-happiness-whats-the-point 
3 Bjorn Hoyland, Karl Moene and Fredrik Willumsen, “The Tyranny of International Index Rankings,” site of 

Universitetet i Oslos, April 2009, http://folk.uio.no/carlhk/tirsdagssem/TyrannyIndexRankings.pdf 
4 Global Peace Index: Measuring Peace in a Complex World, Global Peace Index Institute for Economics and peace,  

2019, site of Vision of Humanity, June 2019, 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf 
5 Performance:  A Survey of Composite Indices Measuring CountryRomina Bandura and Carlos Martin del Campo, “

2006 Update,” A UNDP/ODS Working Paper, United Nations Development Programme (UNDP), 17/11/2006,           

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Development%20Studies/measuring_country_performan

ce_2006update.pdf 
6 Chang Zhang and Ruiqin Wu, “Battlefield of global ranking: How do power rivalries shape soft power index 

building?,” SAGE Journals, 18/6/2019, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2059436419855876 
7 www.dataworldwide.org 
8 table-ratings-https://www.knowyourcountry.com/country 
9   The Jerusalem Post, Annual report ranks Israel as 8th most influential country in the world, hernickC lanitI

newspaper, 22/4/2019, https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-ranked-as-8th-most-influential-country-in-the-

world-annual-report-587493; Study in Israel, site of Top Universities, https://www.topuniversities.com/where-to-

study/asia/israel/guide; and Michael Birnhack, Oren Perez, Ronen Perry and Doron Teichman, “Ranking Legal 

Publications: The Israeli Inter-University Committee Report,” Bar Ilan University Faculty of Law, Research Paper, 

no. 19-17, 18/7/2019,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3422168                                                   
10 -80846-war-israel-crush-iran-could-35s-f-those-https://nationalinterest.org/blog/buzz/forget 
11 , Oxford University PressU.K: ( A New Strategy for An Era of Change Israel National Security:, Freilich Charles D.

2018), chp. 4. 
12 Indicators of Globalization, 

https://www.google.com/search?q=indicators+of+globalisation&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TgtsvqblTa7I_

M%253A%252Cm3zK1iv8F2RsMM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kTOAFN6vmfgX5LQJpHFGbMg4IVwrQ&sa=X&ved=2ahUKEwiSzJnNloboAhWPGBQKHcQsBLEQ9QEwAX

oECAcQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=TgtsvqblTa7I_M: 
13  , 23/1/2020,The Jerusalem Posts close to redline in corruption index, Yonah Jeremy Bob, Israel fall 

  https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-falls-close-to-redline-in-corruption-index-615043 
14 laundering body, has Israel truly cleaned up its act?, site of The -money-Simona Weinglass, Now a member of anti

Times of Israel, 13/1/2019,                                                                                                                                            

https://www.timesofisrael.com/now-a-member-of-anti-money-laundering-body-has-israel-truly-cleaned-up-its-act 
15  , 23/1/2020,The Jerusalem PostYonah Jeremy Bob, Israel falls close to redline in corruption index,  

  https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-falls-close-to-redline-in-corruption-index-615043 
16  of Tony Blair Institute for Global Change, 14/8/2018, “Assessing Israel’s Trade With Its Arab Neighbours,” site

https://institute.global/advisory/assessing-israels-trade-its-arab-neighbours; and Ksenia Svetlova, A new type of 

peace in the Middle East, The Jerusalem Post, 23/2/2020,                                                                                           

 https://www.jpost.com/Opinion/A-new-type-of-peace-in-the-Middle-East-618535 
17 Israel: Country Risk, site of Societe Generale,  

https://import-export.societegenerale.fr/en/country/israel/economy-country-risk 
18 Country rankings, site of The  -l stability Politica ; and10/3/2019, The Fund for PeaceFragile States Index 2019, 

 https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/Global Economy,      
19 Best 8  ;student-international-https://www.studyinternational.com/news/israelSite of Study International, 

Universities & Colleges in Israel, site of Study Portals Masters, https://www.mastersportal.com/ranking-

country/112/israel.html; and Top 10 Study Abroad Countries in the World - 2019 Rankings, 28/1/2020,                  

                                   https://www.educations.com/top-10-lists/top-10-study-abroad-countries-global-2019-14340 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2059436419855876
https://www.knowyourcountry.com/country-ratings-table
https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/israel/guide
https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/israel/guide
https://nationalinterest.org/blog/buzz/forget-those-f-35s-could-iran-crush-israel-war-80846
https://www.google.com/search?q=indicators+of+globalisation&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TgtsvqblTa7I_M%253A%252Cm3zK1iv8F2RsMM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTOAFN6vmfgX5LQJpHFGbMg4IVwrQ&sa=X&ved=2ahUKEwiSzJnNloboAhWPGBQKHcQsBLEQ9QEwAXoECAcQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=TgtsvqblTa7I_M:
https://www.google.com/search?q=indicators+of+globalisation&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TgtsvqblTa7I_M%253A%252Cm3zK1iv8F2RsMM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTOAFN6vmfgX5LQJpHFGbMg4IVwrQ&sa=X&ved=2ahUKEwiSzJnNloboAhWPGBQKHcQsBLEQ9QEwAXoECAcQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=TgtsvqblTa7I_M:
https://www.google.com/search?q=indicators+of+globalisation&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TgtsvqblTa7I_M%253A%252Cm3zK1iv8F2RsMM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTOAFN6vmfgX5LQJpHFGbMg4IVwrQ&sa=X&ved=2ahUKEwiSzJnNloboAhWPGBQKHcQsBLEQ9QEwAXoECAcQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=TgtsvqblTa7I_M:
https://www.google.com/search?q=indicators+of+globalisation&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TgtsvqblTa7I_M%253A%252Cm3zK1iv8F2RsMM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTOAFN6vmfgX5LQJpHFGbMg4IVwrQ&sa=X&ved=2ahUKEwiSzJnNloboAhWPGBQKHcQsBLEQ9QEwAXoECAcQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=TgtsvqblTa7I_M:
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-falls-close-to-redline-in-corruption-index-615043
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-falls-close-to-redline-in-corruption-index-615043
https://institute.global/advisory/assessing-israels-trade-its-arab-neighbours
https://www.jpost.com/Opinion/A-new-type-of-peace-in-the-Middle-East-618535
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/israel/economy-country-risk
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/israel/economy-country-risk
https://en.wikipedia.org/wiki/Fund_for_Peace
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/
https://www.studyinternational.com/news/israel-international-student/
https://www.mastersportal.com/ranking-country/112/israel.html
https://www.mastersportal.com/ranking-country/112/israel.html
https://www.educations.com/top-10-lists/top-10-study-abroad-countries-global-2019-14340



